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تمهيد
خالد الفرج... أنموذج التعايش الوطين

لم يكن استحضار تجربة »شاعر الخليج« خالد الفرج واالحتفال 

إنه  بل  الصدفة،  باب  للمملكة من  الوطني  اليوم  مناسبة  بذكراه في 

أفضل من يمثل التناغم واالنسجام بين مكونات المجتمع السعودي 

في مرحلة تأسيس المملكة وبنائها.

العديد  في  وعمل  المناطق،  مختلف  بين  تنقل  الذي  فالرجل 

المجتمعات  مع  واضحة  بصورة  تفاعل  وأجهزتها،  إداراتها  من 

كبيًرا  الذي قضى جزًءا  القطيف  بينها، وخاصة مجتمع  التي عاش 

مع  متفاعلة  اجتماعية  وشخصية  وأدبيًّا،  ا،  إداريًّ فيه،  حياته  من 

محيطها العام. نال هذا الرجل كل التقدير واالحترام من شخصيات 

في  ونازلهم  والشعراء،  األدباء  به  واحتفى  المجتمع،  ورجاالت 

حواراتهم وسجاالتهم، وشاركهم أفراحهم وأتراحهم.

الخليج« في  تاريخ »شاعر  الثقافي  الثالثاء  عندما يحيي منتدى 

مقر إقامته بالقطيف، وبالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز بالرياض، 

لروح  الحياة  يعيد  بذلك  فإنه  للمملكة،  الوطني  اليوم  وبمناسبة 
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ويحتفي  المشترك،  الوطني  والشعور  والتآلف  واالنسجام  الوحدة 

بقامة أدبية وطنية تجاوزت الحدود الجغرافية لتتفاعل مع محيطها 

العام وقضاياها الوطنية والقومية.

هذا  في  الفعالة  مشاركتها  على  العزيز  عبد  الملك  دارة  نشكر 

الحفل، ومن شارك معها من شخصيات علمية وأكاديمية قدمت مع 

الوفد للمشاركة في الحفل، كما نشكر أيًضا المحاضرين المتميزين 

محمد  السيد  عدنان  واألستاذ  الشبيلي،  الرحمن  عبد  الدكتور 

العوامي، على إثرائهما الحفل بمحاضرتيهما الجادتين.

ويستمر اهتمام المنتدى باإلحتفاء بالشخصيات الوطنية البارزة، 

وإعادة طرح تجاربها وعطائها المتميز للوطن، من أجل المساهمة 

في تعزيز األواصر الوطنية، وإبراز ما غاب منها لألجيال المعاصرة.

منتدى الثالثاء الثقافي



تقديم

قبل الحديث عن »خالد الفرج«، ال بّد من اإلشارة هنا إلى دور 

المنتديات األهلية في إنعاش الحراك الثقافي، ونشر الوعي المعرفي 

من  الثقافة  وإنزال  الثقافية،  مستوياتهم  اختالف  على  المتلقين  بين 

برجها العاجي المعتمد على الفئات النخبوية.. إلى زاد شعبي متاح 

للجميع، ممن تسمح لهم ظروفهم بالحضور إلى هذه المنتديات، 

واالستفادة مما تقدمه من ثقافة متنوعة ذات عالقة مباشرة بحياتهم 

العامة، وشغفهم للمعرفة، وهذا ما يحاول »منتدى الثالثاء الثقافي« 

القيام به في مجال نشر الثقافة المتنوعة والتوعية المجتمعية.

خالل  من  المجتمع  في  وتأثيرها  المنتديات  هذه  فعالية  وتزيد 

ذات  برامج  تقديم  لها  تتيح  التي  الرسمية  المؤسسات  مع  الشراكة 

تلك  تمارسها  التي  النشاطات  نوع  على  اعتماًدا  أكبر،  شمولية 

في  الحال  هو  كما  شامل،  ثقافي  تنوع  إلى  ووصواًل  المؤسسات، 

السنوات  خالل  برامجه  تضمنت  الذي  الثقافي«  الثالثاء  »منتدى 

حكومية  مؤسسة  من  أكثر  مع  التعاون  أوجه  من  العديد  الماضية 
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وأهلية، وفي مجاالت عديدة، كما استقطب العديد من الشخصيات 

الميادين،  مختلف  وفي  العزيزة،  بالدنا  مناطق  جميع  من  الهامة 

يضم  حيث  اإليجابي،  التوجه  هذا  ثمار  من  واحد  الكتاب  وهذا 

وقائع االحتفال بـ »شاعر الخليج« في أمسية حملت عنوان: »خالد 

الفرج.. الشاعر والوطن« بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، ليثري 

هذا التعاون الساحة الثقافية بمعرفة جوانب جديدة من شخصية هذا 

الشاعر، وهي جوانب مشرقة ثقافيًّا وإبداعًيا، وإدارًيا.

في  الثقافية  الريادة  لواء  حملوا  ممن  الفرج«  »خالد  كان  لقد 

المزيد من  المتعددة  الخليج منذ بواكير حياته حين أكسبته أسفاره 

معرفته  وعمقت  الشعرية،  موهبته  صقلت  التي  الحياتية  التجربة 

وهو  البسطاء،  الناس  وهموم  اإلنسان،  وقضايا  والوجود  بالحياة 

وأمراء  ملوك  من  عصره،  في  الشخصيات  كبار  من  اقترب  الذي 

وشعراء وأدباء ومثقفين، وكان مع الريادة على موعد عندما أسس 

التراث  كتب  من  عدًدا  طبعت  بومبي،  في  العمومية«  »المطبعة 

»المطبعة  هي  الشرقية  المنطقة  في  مطبعة  أول  أنشأ  كما  العربي، 

األجل  وافاه  إذ  إنتاجها،  لمشاهدة  األقدار  تسعفه  ولم  السعودية« 

المحتوم ـ رحمه الله ـ ومطبعته تحت التأسيس، وقد ساعدت هذه 

المطبعة في طباعة بعض الصحف التي كانت تصدر في المنطقة في 

منتصف القرن الماضي. 



11 ميديت

بّد  ال  الخليج،  منطقة  أقطار  في  والشعر  لألدب  خ  ُيؤرَّ وعندما 

هذه  وشعراء  أدباء  قائمة  رأس  على  الفرج«  »خالد  اسم  يكون  أن 

الكويت  في  وخاصة  حياته،  من  فترات  فيها  أقام  التي  األقطار، 

على  تعّرف  األقطار  هذه  وفي  واألحساء،  والقطيف  والبحرين 

أدبائها وشعرائها وعلية القوم فيها، فكان كالغيث أينما وقع نفع.

هو  الخليج«  »شاعر  بـ  جدارة  عن  لقب  الذي  الفرج«  »خالد 

أحد بناة النهضة الثقافية في الخليج في مطلع القرن الماضي، وقد 

تكون  أن  ذلك  بعد  استطاعت  ثقافية  لنهضة  وأبناء جيله  أّسس هو 

رافًدا كبيًرا للثقافة العربية المعاصرة، وقد حمل هموم أمته، ودافع 

عن قضاياها القومية، ومشاكل مجتمعاتها التي كانت على مشارف 

التنمية، والخروج من قوالبها التقليدية، بعد أن رزحت تحت أعبائها 

ردًحا من الزمن، فهو من رواد اإلصالح في المنطقة، سواء من خالل 

شعره، أو من خالل إدارته لبعض المؤسسات الحكومية في أكثر من 

قطر خليجي، ولنا أن نعرف حجم المعاناة التي يتحملها المصلحون 

ويأبى  المجتمع،  عمق  في  قارة  تقليدية  مفاهيم  ذات  أوضاع  تجاه 

أفراده التخلي عنها.

 وعندما يذكر »خالد الفرج« تذكر العصامية واإلرادة والريادة في 

االهتمام  يذكر  والمجتمع. كما  الحياة  في  الصعبة  المناطق  اقتحام 

عن  والذود  األمة،  قضايا  عن  والدفاع  األصيل،  والشعر  بالتاريخ، 

حياض اللغة العربية، والعمل الجاد لتطوير المجتمع والوصول به 
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إلى المكانة المرموقة، بعد تخليصه من معوقات التنمية، والقضاء 

واالنسجام  للتعايش  تحقيًقا  المذهبية،  الخالفات  مظاهر  على 

والتكاتف بين المواطنين.

ومن حسن الطالع أن يأتي االحتفاء بالشاعر »خالد الفرج« مع 

االحتفال بمئوية التأسيس، وهو الذي شهد الكثير من مفاصل هذا 

عن  إحداها  ملحمة،  من  أكثر  في  أحداثه  بعض  وسجل  التأسيس، 

الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ منذ والدته حتى بلغ الخمسين 

الذكرى  بمناسبة  وأخرى  نجد،  تاريخ  عن  وأخرى  عمره،  من 

الشعراء  من  فهو  للرياض،  عبدالعزيز  الملك  لدخول  الخمسين 

مالحمه  فجاءت  الشعرية،  الملحمة  لكتابة  اتجهوا  الذين  القالئل 

الشعرية أمينة في نقل مشاهداته وتجاربه الحياتية بتجرد يحسب له، 

وفيها حفظ بعض أحداث المرحلة التي كان شاهًدا عليها. 

رحم الله خالًدا الفرج الشاعر الفذ، والمواطن المخلص، والرائد 

أينما كان،  المجتمع  بتفاٍن في خدمة  أكثر من مجال، فقد عمل  في 

دون أن يطلب لنفسه جاًها وال مجًدا وال مكاسب مادية، مكتفًيا بحبه 

للناس، وحبهم له، وهذه نعمة يتحّلى بها ذوو العزم من الرجال.

خليل اإبراهيم الفزيع
ع�سو الهيئة ال�ست�سارية للمنتدى



مقدمة مدير الندوة
األستاذ خالد عبدالعزيز النزر)))

بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين.

السالم عليكم أيها األخوة ورحمة الله وبركاته، 

وتشييد  الغالي  وطننا  لتأسيس  السعيدة  الذكرى  هذه  بمناسبة 

منتدى  وهما  أال  المميز،  اللقاء  لهذا  جناحان  اليوم  يحفنا  بنائه، 

التي  بالرياض،  عبدالعزيز  الملك  ودارة  بالقطيف،  الثقافي  الثالثاء 

نرحب بمسؤوليها والوفد المرافق لهم أشد الترحيب، ونتحمد لهم 

سالمة الوصول.

مجلس  أعضاء  السعادة  بأصحاب  أيًضا  الترحيب  يشرفنا  كما 

التدريس في جامعة الملك سعود، وكذلك أعضاء  الشورى وهيئة 

مركز الشيخ حمد الجاسر الثقافي، كما نرحب أيًضا بالمشاركين في 

)1) كاتب وباحث في التاريخ.
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فقرات هذه األمسية.

ونرحب بكم جميًعا أيها الحضور، شاكرين لكم وجودكم بيننا، 

وكذلك الشكر موصول أيًضا للتلفزيون السعودي والصحف التي 

تواصلت لتغطية هذا اللقاء. 

وقبل البدء أود التنويه إلى أن المحاضرتين اللتين ستلقيان هذه 

الليلة ستكونان مطبوعتين مع مواد أخرى، وستوزع على الحضور 

في ملف خاص.

عبدالعزيز،  الملك  دارة  إلصدارات  معرٌض  الليلة  يقام  كذلك 

إعتدنا  ما  ننسى  وال  األدبي،  الشرقية  المنطقة  نادي  وإصدارات 

المتقدمة  الفن  حركة  تشجيع  في  الثقافي  الثالثاء  منتدى  في  عليه 

فنٌِّي يضم لوحة المحبة  الليلة معرٌض  في محافظة القطيف، فلدينا 

ندعوكم  والتي  الضامن،  عبدالعظيم  للفنان  المعروفة  والسالم 

آل  مهدية  التشكيلية  الفنانة  أعمال  بعض  وكذلك  عليها،  للتوقيع 

طالب.



 أخرى«
ٌ

... لغة
ُ

»الوطن
قصيدة الشاعر محمد مهدي الحمادي)))

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم وطن.

أحرفي تنبُض  كتفيِه  على  وطٌن 

ـــنيني ـــُه وس ـــري حول ـــوُف عم ويط

ترابـــِه بطهـــِر  إال  أرتقـــي  ال 

جبيني الحبيَب  الترَب  عانَق  قد 

معزوفًة الهوى  من  صنعُت  إّني 

بيميني الرؤى  سحَر  فجرْت  قد 

أوتاَرها دمي  من  أعزُف  زلُت  ما 

ـــي ـــَن عيون ـــمُس بي ـــاَم الش ـــى تن حت

ها طفُت كلَّ األرِض منتشَي الخـُطا

أنسـاُب كالنسـماِت خلـَف حنيني

أرسـو علـى وَهـِج المسـيِر بآهتـي

وتـُـراِقُص األرَق الشـقيَّ جفونـي

إعالمي وشاعر صدرت له عدة دواوين شعر.  (1(
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فكرتـي تدغـدُغ  روٍح  بـال  أمشـي 

يقينـي مئذنـاُت  عمـرَي  وخريـُف 

الُدجى ينتفُض  حيَن  ولكْن  ُصلٌب 

ظنونـي بنيـُت  مـا  وتهـِدُم  أبنـي 

قـد صاَر عمـري كالخريـِف ُمبعثًرا

ولـُـهاث ُ شعري ضاَع بيَن سكوني

أنـا مـا نزفـُت ففـي فمـي حريتـي 

ِ ُجنونـي  ُ مزدحـٌم بعطـر  والكـون 

هـذا ترابـي حيـَن يستشـري اللظى

تحيينـي   ٌ فكـرة  فـــتنبُت  يزهـو 

ـٌد وطـٌن علـى لغـِة الخلـود ِ ُمجسَّ

شـجوني كلِّ  فـوَق  تناثـَر  سـحٌر 

وطـٌن يداعـُب صورتـي فـي لحظٍة

يحمينـي بنبضـِه  اللهيـِب  ومـن 

ـَل أحرفي ِعْشِقي لترِب األرضِ  شكَّ

ليضـّج فـي قـَـدِر الهـوى نسـريني 

زيتيـــٍة كلوحـــٍة  الحـــروَف  إّن 

ــن ِ  ــُع التلويـ ــْن رائـ ــٌن ولكـ وطـ



كلمة المنت�دى
األستاذ جعفر محمد الشايب)))

بسم الله الرحمن الرحيم، 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد 

وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.

وبركاته،  الله  ورحمة  عليكم  السالم  والسادة؛  السيدات  أيها 

وسعفات  الدافئة،  الخليج  شواطئ  من  تحية  أجمل  أحييكم 

وبعمر  وتراثها،  تاريخها  بعبق  القطيف  مدينة  من  الباسقة،  نخيله 

الحضارات التي استقرت بها ومرت عليها، وبقوة قصائد شعرائها 

وجميل أدبهم، وبحيوية أبنائها وشغفهم بالعلم واألدب. 

أمسية  في  جميًعا،  بكم  نحتفي  هذا  المجيد  الوطني  يومنا  في 

العزيزة،  بالدنا  في  منطقة  كل  من  جمعتنا  األمسيات،  ككل  ليست 

لنتسامر بمعية شاعر فذ عاش بيننا في هذه المنطقة، وعايش أهلها، 

واندمج معهم في وحدة وطنية متميزة هي فوق المذهب والمنطقة 

)1)  المشرف العام على منتدى الثالثاء الثقافي.



خالد الفرج.. الشاعر والوطن18

والقبيلة والتوجه.

برنامج  ضمن  والوطن«،  الشاعر  الفرج:  »خالد  أمسية؛  نحيي 

منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف في موسمه الثقافي الخامس عشر 

وبالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز بالرياض، وبمشاركة علمين 

صالح  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  سعادة  هما  واألدب؛  التأريخ  في 

الشبيلي واألديب الشاعر عدنان السيد محمد العوامي.

أيها اإلخوة واألخوات:

إننا نثمن كثيًرا مشاركة دارة الملك عبد العزيز في هذه االحتفالية 

الملكي  السمو  صاحب  من  وتأييد  بدعم  جاءت  والتي  الوطنية، 

رئيس  ونائب  العهد  ولي  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  األمير 

الدارة. فلسموه  إدارة  الدفاع ورئيس مجلس  الوزراء وزير  مجلس 

الكريم ولمسؤولي الدارة جزيل الشكر واالمتنان.

إن منتدى الثالثاء الثقافي وطوال مواسمه الممتدة ألربعة عشر 

مناطق  في  الثقافية  النخب  بين  التواصل  تعزيز  على  عمل  عاما، 

حوارات  في  متعددة  واجتماعية  فكرية  قضايا  وطرح  المملكة، 

واألنشطة  المؤسسات  من  بالعديد  التعريف  في  وساهم  شفافة، 

المحلية، إضافة إلى دوره في دعم تجربة الحوار المشترك وإثرائها.

ندوة  ثالثمئة  من  أكثر  المنتدى  نظم  المواسم،  هذه  فطوال 

واجتماعية  ودينية  علمية  شخصيات  فيها  شاركت  نقاشية،  وحلقة 
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من مختلف المناطق والتوجهات.

ويعمل المنتدى على التعاون مع المؤسسات الرسمية واألهلية 

ذات الصلة بالمجال الثقافي من مختلف مناطق المملكة، وتأسيس 

واإلعالم  الثقافة  وزارة  تكريم  وجاء  معها.  مشتركة  عمل  برامج 

لمنتدى الثالثاء الثقافي قبل أربعة أعوام ممثلة بمعالي وزير الثقافة 

واإلعالم في معرض الرياض الدولي للكتاب تتويًجا لهذه الجهود 

الثقافية المتواصلة.

سيداتي سادتي:

أشكر مرة أخرى وجودكم بيننا، وحضوركم معنا، ومشاركتكم 

اللقاءات  تتكرر هذه  أن  في  أمل  الوطني، وكلي  اليوم  هذا  في  لنا، 

وطننا  مصلحة  فيه  لما  دوًما  بيننا  التعاون  ومجاالت  فرص  وتزداد 

ومجتمعنا.

لكم مني خالص التحية.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





كلمة مدير الندوة
األستاذ خالد النزر

كما تفضل األستاذ جعفر الشايب، الليلة أيها األخوة واألخوات 

غبار  عنها  لنزيح  منسية  ولعلها  ومميزة،  فذة  شخصية  في  سنبحر 

مانرى  وتسمع  وترى  اليوم،  بيننا  تعيش  كأنها  شخصية  الزمن، 

ونسمع، فكأنني أسمعه اليوم في غزة، يقول:

مذبًحا الشهيدة  فلسطين  وغدت 

ـــن األوداج ـــرت م ـــاء ج ـــه الدم في

والمسـلمون جميعهـم في شـاغل

ـــاج ـــم لج ـــفات أو عقي ـــن سفس م

رحمـاك ربـي، إن أرضك قد خلت

ــراج ــارب باإلفـ ــا يـ ــث لنـ فابعـ

بل وكأنني أسمعه اليوم يصرخ معبًرا عما يجري من عداء واقتتال 

طائفي بين العرب والمسلمين، ويقول:
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ــي ــواه لكـ ــرب قـ ــتجمع الغـ يسـ

ــه ــي صولتـ ــم فـ ــتعبد العالـ يسـ

والشــرق ـ ويح الشــرق ـ من جهله

ـــه ـــن علت ـــاس م ـــه اإلحس ـــى ب وه

ــرة ــا عبـ ــي أحوالنـ ــوم فـ ــا قـ يـ

رقدتـــه مـــن  النائـــم  فليقـــم 

ــوة ــي ضحـ ــدى بأخـ ــن تغـ فمـ

ــه ــي ليلتـ ــي فـ ــى بـ ــا تعشـ حتمـ

يحمـــي كيـــان القـــوم إجماعهـــم

أوال، فأرســـلهم إلـــى رحمتـــه

الثقافية  النهضة  رواد  أحد  الفرج،  خالد  الخليج  شاعر  إنه 

لقبه  فعندما  الخليج،  بمنطقة  القومي  الوعي  واستنهاض  والتنوير، 

الكاتب واإلعالمي الفلسطيني محمد الطاهر بشاعر الخليج، عّلق 

قائاًل: ومن البالء تفردي به.

كما  قطيفي  هو  هل  بحراني؟  أم  كويتي؟  هو  هل  الفرج،  خالد 

الدمام  لمدينة  المؤسسين  المهاجرين  من  هو  هل  أحدهم؟  كتب 

هذا  كل  اليوم؟  يرقد  حيث  دمشقي  أم  آنذاك؟  البديع  من  القادمين 

سنستعرضه الليلة من خالل ضيفينا الكريمين الدكتور عبدالرحمن 

ابن صالح الشبيلي والشاعر األستاذ عدنان السيد محمد العوامي. 



 الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي

من مواليد عنيزة بمنطقة القصيم بالسعودية،  	
سنة 1944م. 

حاصل على بكالوريوس آداب من جامعة الملك  	
سعود 1965م.

جامعة  	 من  اإلعالم  في  الماجستير  درجة  نال 
كانساس 1968م.

من  	 اإلعالم  في  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل 
جامعة والية أوهايو 1971م.

وتلفزيون  	 الرياض  إذاعة  تأسيس  في  ساهم 
الرياض.

عضو المجلس األعلى لإلعالم ومجلس الشورى  	
ا.

ً
سابق

عضو مجلس األمناء بالشركة السعودية لألبحاث  	
والنشر.

اإلعالم  	 في  كتاًبا  ثالثون  الفكري  اإلنت�اج  من  له 
والسير والتراجم.

ملم بلغات أجنبي�ة كاإلنجليزية والفرنسية. 	
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الد�تور عبدالرحمن صالح الشبي�ي

ينتابني الشعور ـ أحياًنا ـ عندما أستدني موضوًعا للكتابة عنه، 

المحاضر  على  وأن  المحاضر،  من  فيه  أدرى  سيكون  الحاضر  أن 

الغوص في أعماق البحث من أجل اإلتيان بالجديد قدراإلمكان، 

موجًزا  مقااًل  المئوية  بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  كتبت  وكنت 

في  الطباعة  مارس  سعودي،  بحراني  كويتي  الفرج؛  خالد  بعنوان: 

الهند ) جريدة الجزيرة، العدد 9522 لعام 1998م ( متضّمنًا أبرز 

النقاط عن حياته وعن آثاره الفكرية، فأحسست منذ ذلك التاريخ أن 

سيرته تستحق أكثر من مجرد مقال. 

عن  يتوارى  بدأ  اآلن  حتى  عنه  كتب  مما  بالرغم  اسمه  لكن 

إال  ُيـعرف  يـُعد  ولم  لماًما،  إال  ُيـذكر  يكاد  فال  تدريجيًّا،  األذهان 

هذه  لعقد  ا  قويًّ دافًعا  األدبي  وبتراثه  به  التذكير  فأصبح  بتعريف، 

المحاضرة. 
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�ساعر الخليج: 
ولبنان »شاعر  تسميته في سوريا  اصُطـلح على  الفرج،  وخالد 

علي  محمد  الفلسطيني  الصحفي  عليه  أطلقه  لقب  في  الخليج« 

)أكتوبر  1343ه  عام  المصرية  »الشورى«  مجلة  منشئ  الطاهر 

ينحدر  حيث  فراغ،  من  تنطلق  لم  للفرج  تسمية  وهي  1924م( 

في  ولد  وقد  الدواسر،  من  البدارين  إلى  تعود  سعودية  أصول  من 

ثنّيان  بنت  شيخة  هي  ووالدته  الحال،  ميسورة  أسرة  من  الكويت 

الهند،  في  عاش  القطرية،  الخليفات  قبيلة  من  الثنّيان  عبدالرحمن 

السعودية،  العربية  المملكة  من  الشرقية  المنطقة  في  ثم  فالبحرين، 

وأمضى العامين األخيرين من عمره في بالد الشام، قال عنه خالد 

سعود الزيد: »حسُبـك علًما أن تتفاخر بخالد الفرج ثالثُة أقطار كٌل 

منها تّدعيه لنفسها«. 

العربية،  والجزيرة  الخليج  أطراف  من  األمجاد  جمع  فالفرج 

هموم  عن  أشعاره  في  ومعّبًرا  المنطقة  وحدة  تنّقالته  في  ـًدا  مجسِّ

األمة، وكان في زمنه ملء السمع والبصر، كّون صداقات، وتبادل 

الرسائل والقصائد اإلخوانية مع عدد من رموز الثقافة في الكويت 

ويوسف  النقيب،  وعبدالرحمن  النصف،  عبداللطيف  أمثال  )من 

)من  البحرين  وفي  الشبيب(،  وصقر  العدساني،  وخالد  القناعي، 

أمثال قاسم الشيراوي، وعبدالله الزايد(، وفي المنطقة الشرقية )من 
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أمثال آل الجشي، وآل الخنيزي، والعّوامي، والخّطي، عالوة على 

زميل دربه هاشم الرفاعي مدير الجمارك(. 

عام  الثاني  ربيع  منتصف  الكويت  في  المولود  األديب  وهذا 

1316ه )1898م(، المتزوج علّية بنت أحمد بن سلمان البريكي 

الدوسري عام 1342ه )1923م(، ومن عائشة بنت عبدالله الفرج 

وشيخة،  وعلي  محمد  من  كل  ووالد  )1929م(،  1348ه  سنة 

والمتوّفى مستشفًيا في لبنان سنة 1374ه )1954م(، وقد تزامنت 

وفاته مع وفاة الملك عبدالعزيز بفارق عام واحد. هو مثقف وشاعر 

طبعت  التي  القصص«  »أحسن  ملحمة  نظمه  من  اشتهر  ومؤّرخ. 

القاهرة في )130( صفحة في حدود عام 1348ه )1929م(  في 

من تقديم محمد علي الطاهر، ثم راجعها عالم قطر الشيخ عبدالله 

وهي  )1982م(،  1402ه  عام  الدوحة  في  وطبعت  األنصاري، 

مطّولة شعرية، غّطت العقود الخمسة األولى من حياة الملك عبد 

العزيز منذ والدته سنة 1292ه )1876م(، وحتى دخل الحجاز في 

حكمه سنة 1344ه )1925م( وورد في ديباجة الملحمة: 

هـــو ذا الدهــــر أكبــــر األســـفار

ـــه أســـمى العظــــات واالعتبــــار في

ـــطار ـــوى أس ـــه س ـــالي فيـ ـــا الليـ م

في طـروس من نسـج طـول النهار
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ــار ــادم األعصـ مـــألت مـــن تقــ

صفحــــاٍت ملئــــن باألخبــــار

لـذوي االّتـعـاظ واإلبصار

والملحمة مقسمة إلى عشرين فصاًل تشتمل على )800( بيت 

نظمها  وقد  الخفيف(،  )البحر  واحد  وزن  على  التشطير  سباعية 

وطبعها إبان عهد الملك عبدالعزيز عندما كان ملك الحجاز ونجد 

على  تحتوي  منظومة  »وهذه  فيه:  قال  إهداًء  وضّمنها  وملحقاتها، 

على  تحامل  وال  فيها  مبالغة  ال  والتاريخ،  للحقيقة  كتبتها  سيرتكم 

أحد، وليست سوى صدى لما تّوجتم به هام العروبة بأكاليل الفخار، 

وصفحات بيضاء أضفتموها إلى تاريخ العرب المجيد، أنتم أعلم 

بجالئلها ودقائقها، نظمتها لألمة العربية التي رفعْت رأسها بكم«.

والعيان  »الخبر  البائّية  القصيدة  الشعرية  آثاره  من  اشتهر  كما 

في تاريخ نجد« في خمسمئة بيت، نظمها على مرحلتين في عامي 

1367ه و 1368ه )1947 و 1948م( قائاًل في مطلعها:

إلـى مجـدك العلياُء ُتعزى وتنسـُب

وفي ذكرك التاريُخ ُيملٓى وُيـكتــُب

مكتبة  ونشرتها  تحقيقها،  الشقير  عبدالرحمن  الباحث  تولى 

خمسمئة  على  يزيد  مجلد  في  )2000م(  1420ه  عام  العبيكان 

صفحة. 
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للفرج قصيدة المّية طويلة  يوجد  الزيد،  وبحسب خالد سعود 

الخمسين  الذكرى  بمناسبة  نظمها  الذهبية«  »الملحمة  سّماها  ثالثة 

لدخول الرياض في حكم الملك خالد، وقال في مطلعها:

والتهليـــل والتكبيـــر  بالحمـــد 

ـــل ـــذا الجي ـــر ه ـــا فخ ـــّيدت دوًم ش

وكنُت نشرُت مقالًة عن المطّوالت الشعرية التي وّثـقت ملحمة 

لعام   10891 العدد  األوسط،  الشرق  )جريدة  المملكة  توحيد 

شوقي  ومحمود  الفرج،  خالد  مالحم  فيها  ورصدُت  2008م(، 

عبدالله  ومحمد  البستاني،  وفيكتور  سالمة،  وبولس  األيوبي، 

العوني، وعبدالله العلي الزامل، وأحمد إبراهيم الغزاوي، وحسين 

شاكر،  وفؤاد  بالخير،  وعبدالله  الزركلي،  الدين  وخير  سرحان، 

الفرج  يكون  أن  ورّجحت  وغيرهم،  العثيمين  عبدالله  بن  ومحمد 

األسبق بينهم في هذا النوع من الشعر الملحمي ذي الطابع السردي 

التاريخي. 

هجرة مبّكرة اإلى الهند: 
في  سنرى،  كما  والسعودية  الكويتية  المراجع  تستفيض  وإذ 

الحديث عن إنتاجه التأليفي المخطوط والمطبوع، وعن الكتابات 

معّينة  مهمة  محطات  على  مسرعًة  تمّر  فإنها  سيرته،  تناولت  التي 

من حياته دون أن توليـها ما تستحق من اهتمام، ومن ذلك دواعي 
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هجرته المبكرة إلى الهند وعمره آنذاك سبعة عشر عاًما تقريًبا، في 

إقامة امتدت حوالي خمس سنوات، بين عامي 1334 و 1339ه 

)1916 و1920م(، وتكتفي باإلشارة إلى أنه ترّدد عليها، وأنه تعلم 

اإلنجليزية وشيًئا من مبادئ الهندسة، ومارس النشاط التجاري من 

خالل إنشاء المطبعة العمومية التي طبع فيها بعض الكتب العربية، 

بعضها كان على نفقة الملك عبدالعزيز، وُذكر أن نبوغه الشعري قد 

بدأ في الظهور في تلك المرحلة من عمره، وقد جاءت هجرته تلك 

الذين  ونجد،  واألحساء  الخليج  أهل  من  العديد  لهجرات  مماثلة 

كانت الهند وجهتم المفّضلة، وكان والده قد سبقه إلى بومبي. 

تقول الكاتبة الكويتية سعدية مفّرح في مقال بعنوان »خالد الفرج 

عام 1432ه  الكويتية  العربي  مجلة  في  نشرته  كله«  الخليج  شاعر 

)2012م(:

سنوات  خمس  بل  طوياًل،  الهند  في  يبق  لم  الفرج  خالًدا  »إن 

تقاطع فيها العمل الوظيفي التجاري بالعمل الثقافي، والذي تّوجُه 

بإنشاء المطبعة العمومية هناك لطباعة الكتب العربية، إال أن الحنين 

إلى مرابع الطفولة والصبا قد بلغ أوجه، فعاد إلى الكويت ليقضي 

استقبلته  التي  البحرين  إلى  يتجه  أن  قبل  الوقت،  من  بعًضا  فيها 

بحفاوة تليق باسمه كمثقف بدأ يعرف المنطقة كلها«.
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م�سيرة ثقافية:
تتناول الصفحات التالية مالمح من سيرته، وأبرز الكتابات التي 

تحدثت عن شخصّيته وفكره، أما بالنسبة إلنتاجه الشعري، وبخاصٍة 

مالحمه الثالث التي نظمها في سيرة الملك عبدالعزيز، وفي مسيرة 

توحيد المملكة، واألغراض الشعرية التي نظم بها، وكذلك قصائده 

اإلخوانية، فأدعها لذوي االختصاص األدبي، ومنهم السيد عدنان 

العّوامي الذي سبق أن نشر في مجلة »الواحة« دراسًة متعددة األجزاء 

عن أدب الفرج، وعن القصائد التي لم تنشر له. 

التنّقل  من  عاًما  وخمسين  ثمانية  من  نحًوا  الفرج  خالد  عاش 

التوّطن  في  ضالته  ليجد  تقريًبا،  الخليج  إمارات  كل  عبر  المكاني 

أخيًرا في المنطقة الشرقية حيث تكّونت أسرته، ووجد من االستقرار 

للفكر  يتفّرغ  جعله  ما  واألسري  والوظيفي  والمعيشي  النفسي 

واألحساء  والهند  والبحرين  الكويت  في  أقام  أنه  ومع  واإلبداع، 

والقطيف والدمام وتردد عليها، ثم أقام في بالد الشام قبيل وفاته، 

وكانت إقامته في المنطقة الشرقية الفترة األكثر خصوبًة وحيوّيًة في 

الزمنية )قرابة نصف  الناحية  الفكرية واإلدارية واألطول من  حياته 

في  تنافستا  والكويتية  السعودية  الثقافّيتين  الساحتين  أن  إال  عمره( 

والدراسات  المؤلفات  من  العديد  عبر  وبتراثه  بسيرته  االحتفاء 

النقدية، والمقاالت التي تليق بمكانته، فلقد ترجم له وكتب عنه كل 

من حمد الجاسر وعبدالله بن إدريس، وعبدالرحمن الُعبّيد، وعدنان 
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العّوامي، وعلي باقر العّوامي، ومحمد سعيد المـُسلم، ومحمد رضا 

نصر الله، وصالح محمد الذكير، وحّماد السالمي، وعبدالله شباط 

الزيد، وحسن  الرشيد، وخالد سعود  السعودية(، وعبدالعزيز  )من 

وعواطف  مفّرح،  وسعدّية  األنصاري،  زكريا  وعبدالله  الشّطي، 

يوسف  وعباس  الوقّيان،  وخليفة  خلف،  وفاضل  الصباح،  العذبي 

الرومي  ونورية  الشطي،  وسليمان  خدادة،  عباس  وسالم  الحداد، 

بذكرهم،  لإلحاطة  المقام  يتسع  ال  ممن  وغيرهم  الكويت(  )من 

له  وأصدرت  مدارسها،  إحدى  على  اسمه  الكويت  أطلقت  وقد 

أنه  مثقفوها على  أدبائها، وصنّفه  ا ضمن مجموعة من  بريديًّ طابًعا 

ـ كما سيأتي ـ من أبرز أدباء حقبته، وفي صّف مجايليه من الشعراء 

المجّددين الكويتيين، كصقر الشبيب، وفهد العسكر.

الكتب  من  مجموعًة  الفرج  لخالد  الفكري  التراث  تضّمن 

في حياته، وبعض مخطوطات  نشرها  التي  والمقاالت  المطبوعة، 

العالمة  قبل وفاته، وكان  أو من طباعتها  استكمالها  يتمّكن من  لم 

حمد الجاسر من أقدم من تناول سيرته ومؤلفاته وشعره بالتفصيل، 

الثاني  )ربيع  اليمامة  مجلة  في  مطّول  بمقال  وفاته  ُبعيد  رثاه  إذ 

حياته،  محطات  أبرز  فيه  استعرض  1954م(  ديسمبر  ـ  1374ه 

وإنتاجه الفكري، متتّبًعا هجرة أسرته ـ وألسباب غير معروفة ـ في 

من  الميالدي(  عشر  )السابع  الهجري  عشر  الحادي  القرن  أواخر 

بلدة نزوى في وادي الدواسر لتستقر في بلدة الزبارة في شمالي شبه 

جزيرة قطر، ثم رحلت إلى ُعمان، ومنها اتجهت إلى الكويت، وقد 
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ابُن عمه األديب الكويتي المعروف عبدالله  خرج من هذه األسرة 

محمد الفرج، المتوفى في الكويت عام 1319ه )1902م(، وهو 

موسيقي وملّحـن مجيد، وله ديوان شعر بالفصحى والعامية أعده 

1338ه  عام  حدود  في  الهند  في  كان  عندما  الفرج  خالد  وطبعه 

)1919م(، ثم أعيد طبعه مراًرا. 

له  إن  بالقول  انفرد  الفرج،  خالد  مؤلفات  الجاسر  عّدد  وبينما 

العربية،  الشهور  عن  العربي  العلمي  المجمع  مجلة  في  مقاالت 

وفي جريدة األخبار المصرية عن بعض المشكالت السياسية، وفي 

بليهد، فضاًل عن  األخبار البن  نقد كتاب صحيح  في  الحج  مجلة 

مجموعة من المقاالت في الصحف الكويتية والبحرينية والسورية، 

وأنه ألقى بعض المحاضرات عن الشعر النبطي، وكان مفتوًنا بنظم 

مورًدا  )األبجدية(  الُجـّمـل  بحساب  التواريخ  على  تحتوي  أبيات 

أمثلة لذلك، منها شطر بيت أّرخ فيه زيارة الملك عبدالعزيز لمدينة 

عينين  »شّرفتم  فيه:  قال  البوعينين(  بلدة  تاريخيًّا  )المسّماة  الجبيل 

مناسبة  فيه  أّرخ  بيت  ومنها  1348ه(،  )المجموع:  الملك«  أّيها 

في  الهاجري  يعقوب  مزرعة  في  الماء  لرفع  مضّخة  أول  تركيب 

األحساء قال فيه: 

ـــا ـــي تاريخه ـــول ف ـــاء أق ـــع الثن وم

ـــاء«  ـــاب هن ـــت ب ـــن فتح »للزارعي

المجموعة )1348ه(
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وفي كتابه »معجم المطبوعات العربية« المنشور بإشراف حمد 

سيرة  الطاهر  جواد  علي  د.  العراقي  األديب  استعرض  الجاسر، 

صدرت  التي  والمؤلفات  تناولتها،  التي  الكتابات  وأبرز  الفرج، 

عنه حتى عام 1400ه )1980م(، وهو عام بداية صدور المعجم 

بأجزائه األربعة.

نجد  »شعراء  كتابه  في  بالذكر  إدريس  بن  عبدالله  وشمله 

طليعة  في  وعّده  )1960م(،  1380ه  عام  الصادر  المعاصرون« 

شعراء نجد، وتحدث عن أسرته، وعن تنّقالتها في بلدان الخليج، 

كما أورد نماذج من إنتاجه الشعري، ووصفه بـ »المجّدد والعبقري 

وبصفاء الفكر وبروز الصورة وحسن توزيع األلوان«.

من  أوفى  من  كان  الزيد  سعود  خالد  الكويتي  الباحث  لكن 

في  صدر  كتاًبا  عنه  فأّلف  سيرته،  وخدم  الفرج،  تراث  استقصى 

»خالد  بعنوان  و1980م(   1969( و1400ه   1389 سنة  طبعتين 

معظم  وحفظ  دواوينه  تحقيق  على  وعمل  وشعره«،  حياته  الفرج: 

نفسه  الزيد  تحقيق  من  الفرج  خالد  ديوان  فأصدر  الشعري،  تراثه 

)شركة الربيعان، الكويت 1989م(، وكان الجزء األول من الديوان 

قد نشر في حياة الشاعر )مطبعة الترقي، دمشق 1954م(، كما أصدر 

الزيد للفرج ديوان النبط، يضم مجموعة من الشعر العامي في نجد 

النبطي وتطوره )دمشق 1952م( وباإلضافة  الشعر  مع مقدمة عن 

منها:  تحليلية  بمقاالت  الفرج  الزيد  خّص  اإلصدارات  هذه  إلى 
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خالد الفرج تمّيز باألسلوب الساخر، مجلة العربي، يناير 1965م، 

وأثر خالد الفرج على الحياة الفكرية، مجلة البيان، يناير 1968م، 

الرسالة 1969م، وقد  الفرج، مجلة  والناحية االجتماعية في شعر 

الفرج،  حياة  عن  للمعلومات  مصدر  أوفى  الزيد  كتابات  بقيت 

باستثناء ما يتعلق بحياته في المنطقة الشرقية.

وتضّمن معجم البابطين لشعراء العربية المتعدد األجزاء موجًزا 

محمد  بن  خالد  الكامل  اسمه  إلى  مشيًرا  وشعره،  الفرج  حياة  عن 

بن فرج الصراف الدوسري، وأنه ولد في الكويت وتوّفي في لبنان، 

والبحرين  بومباي  إلى  الكويت  من  متنّقاًل  العملية  حياته  وقضى 

والسعودية )القطيف واألحساء والدمام(، وتلقى علومه المبكرة في 

)1911م(  1330ه  عام  المباركية  المدرسة  افتتاح  وعند  الكّتاب، 

التحق بها، ونشط في االطالع على كتب التراث المختلفة، ثم بدأ 

حياته العملية مدّرًسا في المباركية، فكاتًبا عند أحد كبار الكويتيين 

فيها  طبع  التي  العمومية  المطبعة  بومبي  في  وأسس  الهند،  في 

مجموعًة من الكتب كان بعضها على نفقة الملك عبدالعزيز، وقد 

إلى  انتقل  ثم  هناك،  والهندسة خالل عمله  اإلنجليزية  اللغة  درس 

الهداية  بمدرسة  مدرًسا  ليصبح  1341ه)1922م(  عام  البحرين 

ثم  البحراني،  البلدي  المجلس  في  وعضًوا  البحرين،  في  الخليفية 

صار مسؤواًل في بلدية األحساء، ورئيًسا لبلدية القطيف.

وكتب عنه صالح محمد الذكير في المجلة العربية )العدد124( 
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لعام 1408ه ) 1988م( مقااًل كشف فيه عن قصائد لم تنشر لخالد 

الفرج ومن بينها قصائد إخوانية مع بعض أدباء القطيف ، ثم كتب 

مقااًل آخر موّسًعا بعنوان : مسافر زاده الشعر وحب الديار، نشرته 

جريدة اليوم )العدد 8178( لعام 1417ه )1997م (.

 )9162 )العدد  الجزيرة  جريدة  في  السالمي  حّماد  عنه  ونشر 

لعام 1419ه )2000م( مقااًل استعاد فيه ملحمة »أحسن القصص« 

بمناسبة االحتفال بالذكرى المئوية لفتح الرياض.

وكان ممن ترجم له خير الدين الزركلي في موسوعة األعالم، 

وعبدالله شباط في كتابه شعراء الخليج، ومحمد سعيد الُمسلم في 

كتابه: ساحل الذهب األسود، وعبدالرحمن الُعبّيد في كتابه األدب 

في الخليج العربي، كما كتب عنه علي باقر العوامي ومحمد رضا 

نصر الله وآخرون.

المالحم  إلى  فباإلضافة  واألدبي،  الثقافي  إلنتاجه  وبالنسبة 

دراسة  منها  أخرى  كثيرة  أعمااًل  المراجع  أوردت  ذكرها،  السالف 

مطبوعة عن رجال الخليج، ومخطوطة مفقودة عن تاريخ نجد وما 

والحمائل(،  القبائل  الموسومة  تكون  )ربما  البلدان  من  جاورها 

ويشير  العربية«،  الحروف  تبسيط  في  األمّية  »عالج  بعنوان  وثالثة 

العربية،  اللغة  بتعليم  للمهتمين  الدراسة  هذه  قيمة  إلى  الزيد  خالد 

ويبدو أن الفرج فّكر في وضعها في ضوء تجربته الطباعية المبّكرة 
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في الهند، وقد طبعها في الدمام سنة 1372ه )1952م(، ثم ألحقها 

خالد الزيد في كتابه عن خالد الفرج )ط1980/2م(، وال أعرف ما 

إذا كان هناك من قام الحًقا بالتأّمل فيها وتحليلها. 

مصادر  الفرج  خالد  األديب  ترجمة  في  البابطين  معجم  وذكر 

كثيرة عن سيرته وشعره، ومنها على سبيل المثال:

مقال عن ديوان خالد الفرج لعبدالله زكريا األنصاري، مجلة  	

البعثة، يوليو 1954م. 

عبدالعزيز الرشيد: كتاب تاريخ الكويت، دار مكتبة الحياة،  	

بيروت 1971م.

عواطف العذبي الصباح، كتاب: الشعر الكويتي الحديث،  	

جامعة الكويت 1989م. 

العصرية،  	 المطبعة  )ط2(  كويتية  دراسات  خلف:  فاضل 

الكويت 1981م. 

قرن  	 ربع  في  الكويتية  الصحافة  عبدالله:  حسن  محمد 

)كشاف تحليلي( جامعة الكويت 1974م. 

إبراهيم غلوم: القصة القصيرة في الخليج العربي، منشورات  	

مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة 1981م. 

خليفة الوقّيان: القضية العربية في الشعر الكويتي، المطبعة  	

العصرية، الكويت 1977م. 
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سليمان الشّطي: مدخل: القصة القصيرة في الكويت، مكتبة  	

العروبة، الكويت 1993م. 

وال يغفل النقاد باإلضافة إلى ذلك، عن تقويم النزعة القصصية 

ـ  بدايتها  تمّثلت  محاولة  له  كانت  الذي  وهو  الفرج،  خالد  عند 

في  قصيرة  قصة  أول  ُعّدت  التي  »منيرة«  قصة  في  ـ  اليتيمة  شبه 

1929م(،  وديسمبر  نوفمبر  الكويت،  )مجلة  والخليج  الكويت 

ووبار«،  عبقر  بالد  »في  المكتملة  غير  الشعرية  مسرحيته  وتبعتها 

أحدها  نشر  بمقاالت،  الشطي  سليمان  د.  بالتحليل  رصدهما  وقد 

والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة  من  والعشرين  السابع  العدد  في 

)عدد  الكويتية  األدباء  رابطة  البيان،  مجلة  وفي  بالكويت،  العربية 

أكتوبر1980م(. 

 وكانت مجلة البعثة الكويتية الصادرة في القاهرة ، نشرت في 

عدد شهر فبراير من عام 1954م ) وهو العام الذي توفي فيه ( مقابلًة 

موّسعًة معه تطّرقت لحياته وإلنتاجه األدبي . 

الفرج والإذاعة ال�سعودية: 
لم تفّصل المراجع كثيًرا في جانب آخر من سيرته، وهو عالقته 

باإلذاعة السعودية، فلقد ذكر خالد الزيد في كتابه أن الفرج عمل في 

ا لوزير المالية عبدالله  اإلذاعة السعودية بجدة أيام كانت تتبع إداريًّ

السليمان الحمدان؛ أي في حدود عام 1370ه )1950م(، وأن ابن 
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الشيخ  عليها، وذكر  باإلشراف  وكلفه  بالفرج،  معجًبا  كان  سليمان 

حمد الجاسر أن خالًدا أقام في الحجاز في تلك الفترة نحو عامين 

مما قد يعني أن ارتباطه باإلذاعة كان خالل إقامته تلك، غير أنني لم 

أجد في مراجع اإلذاعة ما يثبت أنه أشرف عليها، وقد يكون أسهم 

في إعداد بعض البرامج وتقديمها فقط.

في المنطقة ال�سرقية: 
ومن الطبيعي والفضل في ذلك لمثقفي المنطقة الشرقية الذين 

في  إقامته  موضوع  بشأن  أوسع  تفصيالت  توجد  أن  ذلك  وثقوا 

األحساء  بلديتي  إدارة  توّليه  ومسألة  والدمام،  والقطيف  األحساء 

الشرقية  المنطقة  في  مطبعة  أول  تأسيس  في  وجهوده  والقطيف، 

»المطبعة السعودية« عام 1373ه )1953م(، وذلك على النقيض 

إقامة  أساسها  في  كانت  أنها  يبدو  التي  الشام،  بالد  في  إقامته  من 

ـ في أحد  الدرن  ـ بسبب مرض  امتدت حتى وفاته  مرضّية، حيث 

مستشفيات بيروت.

قيل  التي  إقامته،  أثناء  في  الثقافي  بالمجتمع  عالقته  وبتتّبع 

تذكر  الشرقية،  المنطقة  في  عاًما  نحو خمسة وعشرين  امتدت  إنها 

المعروف  الجماعي  النزوح  مع  البحرين  من  قدم  أنه  المراجع 

الماضي  الهجري  القرن  من  األربعينيات  مطلع  الدواسر  لعشيرة 
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الفرج  أن  الزيد  سعود  خالد  يذكر  وهنا  الميالدية()1)  )العشرينيات 

الديوان  في  آنذاك  الكاتب  الرفاعي  هاشم  لتشجيع  استجاب 

استقبله  عبدالعزيز  السلطان  وأن  المملكة،  في  للعمل  السلطاني 

القطيف،  ثم  األحساء  بلدية  على  مشرًفا  واختاره  استقبال  أحسن 

ببلدية  ُكـّلف  أنه  بنفسه  كتبها  التي  الفرج  سيرة  من  ُيستفاد  بينما 

بيًتا  له  بنى  وأنه  1346ه)1927م(،  سنة  مؤسسها  وكان  القطيف، 

رصد  وقد  الشمال،  باب  دروازة  عند  الغربية  القلعة  بّوابة  جنوب 

بالمشروعات  قائمة  اليوم  جريدة  في  المنشور  مقاله  في  الذكير 

مقبل  المعروف  المؤرخ  أن  وذكر  عهده،  في  ُنـّفـذت  التي  البلدية 

الفرج  مالية األحساء رّشح  آنذاك على  المشرف  الذكير  عبدالعزيز 

إلدارة بلدية الهفوف، وقد تسنّت له في الهفوف والقطيف والدمام 

فرصة االلتقاء بمثقفيها.

يقول األستاذ محمد سعيد الـُمسلم »إن خالد الفرج قضى معظم 

وقد  النفسي،  استقراره  في  الفضل  لها  وكان  القطيف،  في  حياته 

في  واندمج  أفكاره،  وعصارة  ووفاءه  إخالصه  المقابل  في  منحها 

مجتمعها، وأصبح فرًدا منهم، شاركهم أفراحهم ومآسيهم، وغّذى 

الحركة األدبية فيها، وترك أثًرا كبيًرا في تطّور الحياة الفكرية، وكان 

الدواسر  قدم  وحين  1341ه،  منذ  القطيف  في  كان  أنه  الفرج  كتبه  مما  يفهم   (1(
الزيد:  تقديم وشرح خالد سعود  ديوانه،  انظر  الدمام سنة 1342ه وتزوج.  إلى 

ص23.
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يلتقي األدباء والمثقفين من أبناء القطيف«. 

الهند،  في  السابقة  تجربته  خالل  من  للطباعة  هوايته  وبحكم 

بادر الفرج إلى تبنّي إنشاء أول مطبعة في المنطقة الشرقية )المطبعة 

السعودية بالدمام( التي سعى إلى تأسيسها بدعم من الملك سعود، 

إقامته  تركيبها خالل  ألمانيا من أجل شرائها، وتابع  إلى  وقد سافر 

االستشفائية في سوريا ولبنان في العامين األخيرين من حياته، لكنه 

لم يحضر تشغيلها، وقد أتاح تأسيسها للصحف األهلية الناشئة في 

المنطقة الشرقية آنذاك أن تطبع محليًّا.

في  األحساء  أهالي  شارك  الفرج  خالًدا  أن  المراجع  وتذكر 

استقبال الملك عبدالعزيز في إحدى زياراته للهفوف، وأنه كان أحد 

أعضاء الوفد المرافق لجاللته في زيارته للبحرين )2 مايو 1939م 

ألقى  وقد  خليفة(،  آل  علي  بن  عيسى  بن  حمد  الشيخ  عهد  في 

قصيدتين في المناسبتين وفي مناسبات أخرى، كما تذكر المراجع 

شوقي  أحمد  الشعراء  أمير  تكريم  في  البحراني  للشباب  مشاركته 

عندما قّدموا له في القاهرة بتاريخ 29 أبريل 1927م مجّسم نخلة 

ذهبية)1) مع قصيدة لخالد الفرج ُتليت نيابًة عنه، تقول في مطلعها: 

تسـليٌم وتكريـُم الـدر  منبـت  مـن 

لشـاعر اللغـة الفصحـى ، وتفخيُم

)1) أعذاقها من اللؤلؤ، وفي البيت إيماءٌة له.



خالد الفرج.. الشاعر والوطن42

حّيـاك فـي دارنـا البحريـِن لؤلُؤها

َبَسـَمْت فيـه األَكاميـم والنخـُل إذ 

والهند  القطيف  على  ترّدد  أنه  يجد  الفرج  سيرة  في  يقرأ  ومن 

والبحرين والكويت في فترات مختلفة من عمره.

عروبّي ومجّدد:
الوطن  في  السياسي  المخاض  بدايات  الفرج  خالد  وعاش   

السياسية  التحّوالت  أنه تفاعل مع  يتابع سيرته يجد  العربي، ومـن 

وقيام  للخليج  البريطاني  كاالحتالل  الحقبة،  بتلك  مّرت  التي 

والحربين  العربية،  القومية  وبروز  فلسطين،  واغتصاب  الشيوعية، 

العالمّيـتين، وقضية الجزائر، وغلبت على شعره نبرة التنّدر أحياًنا 

تجاه بعض التيارات، لكنه لم ينهج في تفكيره منهًجا متطرًفا، تقول 

سعدية مفّرح في مقالها اآلنف الذكر:

»على قلق كأن الريح تحته، كان الشاعر خالد الفرج وهو ينتقل 

واٍع،  شعري  بإطار  مغّلـفة  القومية  هموم  حاِماًل  آخر  إلى  قطر  من 

تاريخه  بعد  فيما  ولتصبح  المتنوعة،  الكتابية  إبداعاته  في  ليسجلها 

ذلِك  من  أبعد  وُربما  كله،  العربي  الخليج  امتداد  على  المضيء 

مؤرخي  لبعض  يحلو  الذي  الكويتي  الشاعر  وهو  أيًضا،  الخليج 

بتحديد  ليهتم  يكن  لم  أنه  من  الرغم  على  ا،  سعوديًّ اعتباُره  األدب 

وعاماًل  بالوحدة،  حالًما  عربيًّا  حياته  طوال  بقي  فقد  الهوية،  تلك 
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على تحقيقها، ليس في أشعاره ومقاالته وحسب، بل وفي مفاصل 

عملية مهمة في حياته الوظيفية«.

وكان مما قاله حمد الجاسر »خرج في شعره إلى مجال أرحب، 

العربية، وتعّدى ذلك إلى  العامة لألمة  النواحي االجتماعية  فعالج 

العروبة  فرثى شاعر  بالدهم،  الذين خدموا  العالم  بعظماء  اإلشادة 

أحمد شوقي وصديقه أمين الرافعي، ومّجد الزعيم الهندي غاندي، 

وبجانب مديحه للزعماء العرب وّجه نقًدا الذًعا آلخرين رآى فيهم 

اعوجاًجا، وكانت له خبرة بمسألة إصالح الحروف العربية وأّلف 

في ذلك«.

»ويقول معجم البابطين: كان الفرج فاعاًل إيجابيًّا في كل موقع 

وفلسطين  والعروبة،  العربي،  الخليج  قضايا  عن  فدافع  به،  عمل 

بخاصة ، حيث عاصر أهم مراحل التحّوالت في المنطقة العربية ، 

فرأى من واجبه أن يكون للشعر موقٌف منها، ووعٌي بها«. 

»يعّد  كويتية  بتوقيع  الكويتية  العربي  مجلة  في  نشر  مقال  وقال 

كاتًبا  أو  يكن شاعًرا  لم  نهضوية عربية، وهو  الفرج شخصية  خالد 

من  متكاماًل  نسًقا  شكلت  فكرية  رؤية  صاحب  وإنما  فحسب، 

مع  متصاعد  دؤوب  عمل  في  تجّسدت  والمفهومات  المبادئ 

سنوات عمره في كّل المواقع التي حّل بها وأقام )الكويت وبومباي 

والبحرين والقطيف والدمام و دمشق و بيروت(، جمع خالد الفرج 
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الكيان  تبني  مراكز  في  الحياة  غمار  فخاض  القول،  إلى  العمل 

الحضاري للناس وشؤونهم، وهو في ذلك يوّظف معرفته ومثاقفته 

للحضارات األخرى وما تدّفق من معارف وأحوال في العالم اآلخذ 

بالتطّور والمتسارع في القرن العشرين وصراعاته. إن شخصية خالد 

الفرج الفكرية واإلبداعية صفحات يتعدد عطاؤها مع تعدد القراءة 

وزوايا الرؤية لدى النقاد، والتزال سطور فيها تنتظر قّراءها«. 

الشاعر  يقرأ في وطنيات  الذكير في مقاله »إن من  وقال صالح 

خالد الفرج ال يتصور أبًدا أن لدى ذلك الشاعر المفكر الثائر على 

الفكاهي  الشعر  قول  في  يمضيه  وقًتا  والفقر  والجهل  االحتالل 

والقصائد المرحة والدعابات اللطيفة«. 

الفرج،  شعر  في  اإلنسانية  السمات  عن  هؤالء  غير  كتب  كما 

تحّرك  حالة  أمام  الوجدانية  بالمواقف  ـ  خاص  بشكل  ـ  مذّكرين 

الشجن وتثير الفكر، وهي حالة طفل من القطيف كان أبلَه، ومات 

أبوه مجنوًنا، وكان الطفل »حّمادي« في حالته تلك »يمّثـل الفطرة 

يتخّيلها  التي  الخصال  تتوافر  شخصه  وفي  الفاضلة،  اإلنسانية 

الفالسفة في أهل طوبى، حتى صار رمًزا جال معه الفرج في صور 

في  اللَّه  نصر  محمد رضا  فكتب  وحذر«،  أسى  في  والناس  الحياة 

مقااًل  الرياض  جريدة  من  1406ه)1985م(  لسنة   6601 العدد 

بعنوان »حّمادي وأوراق ضائعة من حياة خالد الفرج«، وأعقبه في 

الجريدة نفسها بمقال آخر، ثم أتبع المقالين بمقال ثالث في المجلة 
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بتحليل  ثم  الفرج،  سيرة  من  بنبذة  استهّله  مماثل،  بعنوان  العربية 

منهجه الشعري، مورًدا بعًضا من قصيده المجهول مما لم يكتشفه 

خالد الزيد عند تأليف ديوان الفرج، وكان مما قاله األستاذ نصر الله:

»وعلى مدى ربع قرن، كانت األحداث الوطنية والعربية تلهبه، 

فتتوّقد قريحة الشاعر وتزيده ضرًما من الشعر والمواقف واألفكار، 

تلك كانت مكّونات الرجل الذي أصبح واحًدا من أبرز رموز التنوير 

خاصة  نغمة  الفرج  كان  العربية،  المنطقة  في  واالجتماعي  الثقافي 

االجتماعية  وأعماله  الفكرية  آراؤه  شكلت  لما  نظًرا  نشاز،  ذات 

أواًل  فهو  المنطقة،  في  الساكن  السائد  المألوف  على  خروج  من 

خاص  بشكل  ويتبنّى  العربية،  األمة  قضايا  حول  شعره  يمحور 

الغربي  الفلسطينية في بداية محاصرتها من قبل االستعمار  القضية 

والصهيونية: 

ـــلة ـــدء سلس ـــور إال ب ـــد بلف ـــا وع م

مـن المظالم فـي التاريخ كالظُّــلم

ومـــا فلســـطين إال مثـــل أندلـــٍس

قضـى علـى أهلهـا بغـٌي وعـدوان

ينتقد خالد  العربية،  الواعي للقضايا  وانطالًقا من هذا الموقف 

الفرج الواقع السياسي الممّزق في الخليج، الذي لم يتصوره يوًما 

»غير شعب واحد قد ُمّزقت بيد الِعدى وحداته«، مما جعله يتطلع 
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ألمانيا  تمحورت  مثلما  المنطقة،  دول  حوله  تتمحور  بطل  إلى 

الممزقة في شخص موّحدها بسمارك:

ـــه   ـــم صفوف ـــمرٍك يض ـــي ببس ـــن ل م

ــتاُته ــها أشـ ــع نفسـ ــه تجمـ وعليـ

فيعيـد مـن هـذي الممالـك وحدة

والعلـــم تخفـــق فوقــــها راياُتـــه

حوله  تمحورت  الذي  الرمز  عبدالعزيز  الملك  في  يجد  لكنه 

الوحدة الوطنية في الجزيرة العربية، فيهّب لكتابة أول ملحمة شعرية 

في بطلها بعنوان: أحسن القصص.

مباشًرا  تفاعاًل  القطيف  أهل  مع  يتفاعل  الفرج،  خالد  وكان 

محفل  كل  في  فهو  شعره،  في  انعكس  مما  وفعالياته،  بالمجتمع 

ينشد، وفي كل مجلس يتحدث، فإذا ما تأّثـر الناس لرحيل الشيخ 

منصور الزاير سنة 1351ه )1932م( يرثيه بقصيدة مطلعها:

ـــم ـــي اليتي ـــن مآق ـــع م ـــرة الدم قط

ـــم ـــوط الكري ـــه حن ـــر، ب ـــاء طه م

رثاء  في  أخرى  قصيدة  يكتب  )1943م(  1363ه  عام  وفي 

الشيخ علي الخنيزي مطلعها:

نجيـــع أو  بدمـــع  ابكـــوا 

شـــيًخا يعـــز علـــى الجميـــع
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وفي سنة 1367ه )1947م( يغيب السيد ماجد العّوامي فيرثيه 

بقصيدتين، يقول مطلع األولى:

أكليـــل ِشـــعر علـــى قبـــر مـــن النـــور 

في القلب ال في أديم األرض محفور

ومطلع الثانية:

العويـــل أو  بالبـــكاء  هـــل 

الغليـــل مـــن  األوار  نطفـــي 

هذه القصائد وغيرها كما كتب محمد رضا نصر الله مما قاله الفرج 

في تلك الفترة الخصبة من حياته، لم يسجله األديب الكويتي خالد 

سعود الزيد في كتابه عن خالد الفرج المطبوع سنة 1969م بالكويت.

األصدقاء  بعض  لدى  بقي  الفرج،  تركه  كثيًفا  شعًرا  أن  غير 

والتالميذ، والحق أن في المنطقة ممن عاصر خالًدا، شعراء يفوقونه 

من  الكالسيكية،  بمواصفاته  األدبي  والعمق  الشعرية  الصياغة  في 

الجشي  الرسول  عبد  والشاعر  الخّطي  عبدالحميد  الشيخ  أمثال 

والشاعر البحراني إبراهيم العرّيض، والشاعر الكويتي فهد العسكر، 

إال أن اتصال شاعرنا بالصحافة العربية وهو في القطيف جعله أكثر 

شهرة، إضافة إلى أن الفرج كان متفاعاًل مع الحركة األدبية والثقافية 

العربية والمحلّية في عصره أكثر من غيره، فهو بعد أن يحاول نفض 

الغبار عن الشاعر الكبير أبو البحر جعفر الخّطي بمقالة مهمة نشرها 
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يقول  كما  نجده  الهجرية،  الستينيات  أواخر  في  المنهل  مجلة  في 

بن  الشيخ محمد  كتاب  تعليقات على  يكتب  الجاسر  حمد  الشيخ 

بليهد »صحيح األخبار«، وينشرها في مجلة الحج، ولم ينس أن يمّد 

صحف المنطقة مثل جريدة البحرين للزايد، والكويت لعبدالعزيز 

باألحداث  الذي يضّج ضجيًجا خطابيًّا  بنماذج من شعره  الرشيد، 

السياسية العربية والعالمية، مما أّثر على فنّية الشعر عنده.

العربي  الشاعر  لهذا  المجهول  الشعري  التراث  بين  غير أن من 

الخليجي الكبير قصيدًة هي من القصائد القليلة، التي وصلت إلى 

مستوى من التعبير الفني، تجاوز كثيًرا مما كتبه سابًقا من شعر ذي 

نبرة خطابية عالية.

الشاعر  نـفُس  ينساب  المجهولة،  )حّمادي(  قصيدة  ففي 

الفقير حمادي بن مهدي بن  يغني خادمه  شّفاًفا حزينًا صادًقا وهو 

وأودعه  المهيض،  الدين  أوثقه  الذي  البائسين،  الفقراء  أحد  جالل 

توفي سنة 1350ه )1931م(، واهتم  الشاق حتى  المرض  سجن 

بلدية  رئيس  الكويتي  الفرج  محمد  بن  خالد  بتقريظه  وعني  لتأبينه 

كتاب طريف  في  العمران  فرج  الشيخ  يقول  وقتئذ، هكذا  القطيف 

بين  ونثرية  الكتاب نجد مراسالت شعرية  له مجهول)1)، وفي هذا 

المؤلف وخالد الفرج«.

)1) الكتاب هو: األزهار األرجية في اآلثار الفرجية، طبع مرتين في النجف وبيروت، 
وقوله: )طريف( صحيح، وأما قوله: )مجهول( فغريب.
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ثم يختم محمد نصر الله مقاله عن الفرج، فيقول:

أدب  قراء  يدي  بين  حّمادي  عن  قصيدته  تكون  أن  هنا  وأحب 

الطالسم  بقصيدة  خاص  بشكل  ُتذّكر  قصيدة  وهي  الفرج،  خالد 

الشهيرة إليليا أبي ماضي وغيرها، هي من القصائد الطويلة الرقيقة 

المنسابة كجدول من جداول عيون القطيف، يقول في بداياتها:

ـــادي  ـــك حّم ـــُت علي أوالديبكي بعــُض  كأنــك 

قلبـــي عينـــه  ــاديبـــكاًء  ــن إنش ــُع العي ودم

وتعــدادبـــكاًء كلـــه صمـــٌت لطــٍم  بــال 

ــي ــوت يفجعنـ وأجـــداديكأن المـ بآبائـــي 

فتغسل دمعتي حزني   

وأناتـــيوتطفــىء لوعــة األحزان آهاتـــي 

يعّزونـــي بمــا يأســو جراحاتــيوإخـــواٌن 

ــي الماضي لوعاتــيوإن فكرت ف كل  وأنســى 

كأن األمر ال يعني

انتهى كالم محمد نصر الله.

الثامنة  الكويت في دورته  الثقافي في  القرين  واحتفى مهرجان 

محاضراٌت  بشأنه  وُألقيت  الفرج،  بالشاعر  2012م،  عام  عشرة 

وشهاداٌت منها:

»لم يكن خالد الفرج مجرد شاعر ومؤرخ وباحث وقاص وكاتب 
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مقالة، بل كان مفكًرا، يحمل رؤية، ويحشد طاقاته لتحقيقها، كان 

يؤمن أن قوة أمته العربية تكمن في وحدتها، وان اللغة أهم مقومات 

السبيل للخروج من  المستنير هما  العلم والفكر  وحدة األمة، وأّن 

القصصية  الكتابة  نحو  االتجاه  نزعة  وأن  والضعف،  التخلف  أسر 

يصل  أن  في  لرغبته  وذلك  الفرج،  خالد  عند  هدف  لها  والقصيدة 

تحمل  منيرة  قصة  وأن  للواقع،  اإليجابية  الجوانب  ويثبت  للناس، 

شكل القصة القصيرة، ولكن نفسها روائي، وهي أول قصة قصيرة 

كويتية تحمل اسم امرأة، وأن خالد الفرج في تكوينه الثقافي المحلي 

فترة  بالهند خالل  تأّثر  بارزة في شعره، ولقد  والعالمي كان عالمة 

إقامته فيها«.

 وعن رواد األدب الحديث في الكويت يقول األديب والمؤرخ 

وفهد  الفرج  وخالد  الشبيب  صقر  »أعتبر  خلف  فاضل  الكويتي 

فهم شعراء  الكويت،  المعاصر في  الحديث  العسكر، رواد األدب 

ذوي  نظاميين  شعراء  أعّدهم  الذين  سابقيهم  عن  يختلفون  فنانون 

متأثًرا  وكان  فيلسوف،  شاعر  مثاًل  الشبيب  فصقر  فقهي،  طابع 

بالحياة  اتصاله  له  أتاح  فقد  الفرج  خالد  أما  المعري،  العالء  بأبي 

يجّدد ويأتي بشعر عربي رصين، وفهد  بأن  الكويت  األدبية خارج 

وملكته  متميز  شعره  الكويت،  في  الشعر  أعالم  من  علم  العسكر 

المرحلة األولى للشعر الحديث«،  الثالثة يشّكـلون  قوية، وهؤالء 

وقال في مناسبة أخرى: »كان الشعر في الكويت قبل صقر الشبيب 
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العسكر  وفهد  الفرج )1898ـ1954م(  )1896ـ1963م( وخالد 

)1917ـ1951م( نظًما ال روح فيه، ففّتح هؤالء الثالثة المجّددون 

أبواب الشعر الرصين لمن جاء بعدهم من الشعراء«.

وبعد؛

من هذه المالمح الموجزة من سيرة شاعر الخليج رائد المالحم 

الشعرية الوطنية، الذي رّدد الشباب العربي قبل ستين عاًما قصائد له 

اليوم،  شّخص فيها حال األمة تشخيًصا ال يختلف كثيًرا عن واقع 

ونحن نستعيد الليلة في البال بيته الشهير:

هـل فـي الجزيرة غيُر شـعب واحد

ـــه ـــدى وحداُت ـــد الع ـــت بي ـــد ُمّزق ق

ألقاها  التي  والغرب«  »الشرق  المعروفة  الطويلة  وقصيدته 

ـ  )1346/3/4ه  به  الكويت  في  األدبي  النادي  احتفاء  بمناسبة 

1927/8/31م( وجاء فيها:

ـــْه ـــي َهْجَمتِ َد ف ـــدَّ ـــد ش ـــْرُب ق الَغ

ــْه ــي َغْفَلتِـ ــُد فـ ــْرُق الٍه بعـ ـ والشَّ

بأْعَمالِـــِه َجـــدَّ  وُكلََّمـــا 

ــْه ــى َراَحتِـ ــْرُق إلـ ـ ــِلُم الشَّ َيْسَتْسـ

وْحَداتِـــِه الغربِـــيُّ  فيجمـــُع 

ـــْه ـــى وحدتِ ـــوم عل ـــرق مقس والش
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ــِه ــي بحثِـ ــَم فـ ــي الِعْلـ وذاَك يبنـ

وذا ُيضيـــُع الوقـــَت فـــي نظرتـــه

ومنها: 

ِعبـــَرٌة أحوالنـــا  فـــي  ياقـــوُم 

رقدتـــه مـــن  النائـــم  فليقـــم 

ــوًة ــي ضحـ ى بأخـ ــدَّ ــْن َتغـ َفَمـ

ــْه ــي ليلتِـ ــٓي فـ ــى بـ ـ ــا تعشَّ حتًمـ

ِه ِســـرِّ فـــي  ُينِشـــُد  وكلنـــا 

ــْه ــي ِحكمتِـ ــاعُر فـ ــُه الشـ ماقاَلـ

»َمـــْن ُحِلقـــْت لِْحيـــُة جـــاٍر َلـــُه

فْليســـكِب المـــاَء علـــى لِحيتِـــْه«

واليوم، وبعد ستة عقود من رحيل هذا األديب المبدع، نستعيد 

زمنه  في  كان  فلقد  لسطورها،  احتراًما  لنزداد  سيرته  من  صفحات 

ا وطنيًّا ورمًزا لوحدة الخليج العربي بأكمله، عاش رافع  مجّدًدا نهضويًّ

الرأس، ال متزّلـًفا، وال متكّسًبا، وكان في مالحمه الشعرية واحًدا من 

كبار شعراء الجزيرة العربية في القرن العشرين، الذين سّجلوا مسيرة 

هذا الوطن، وتاريخ مؤّسسه، من أمثال شاعر اليمامة محمد بن عبدالله 

بن عثيمين، والشاعر الكويتي محمود شوقي األيوبي.

المنطقة  في  هنا  عمره  من  جميلة  سنوات  الفرج  خالد  عاش 
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القطيف  القطيف واألحساء والدمام، وكان في  بين  متنّقاًل  الشرقية 

منهم،  واحًدا  أهلها  ويعّده  قطيفيًّا  فرًدا  خاللها  نفسه  يُعـّد  بالذات 

وبقدر ما جّسد في شعره هموم األمة فإنه جّسر في حياته مع األهل 

بين  تحتذى  أن  ينبغي  صادقة  وطنية  للحمة  نموذًجا  هنا  األكارم 

أوساط النسيج المتنّوع في كل أنحاء الوطن. 

ولئن كانت سيرته بسيطة واضحة وفيرة المراجع، غير أن تلك 

المراجع على تنّوعها وتعّددها ال تشير مثاًل إلى األسباب التي جعلته 

كثير التنّقل في إقامته وفي أعماله، وهو ملحظ تكّرر في العديد من 

جوانب حياته وإنتاجه الثقافي يستلزم متابعة البحث والتأّمل. 

وإذ يلزم توجيه الشكر لمن قام على جمع تراثه وتحقيقه واهتّم 

بكتابة سيرته، وبخاصة األديب الراحل خالد سعود الزيد والباحث 

عبدالرحمن الشقير وأدباء الكويت والمنطقة الشرقية، فالمرجو أن 

بحث  في  منها  نقص  ما  يستكمل  من  جديد  من  اليوم  لها  يتصّدى 

علمي معّمق، ويؤكد على تقدير هذا الوطن له في معلم في المنطقة 

الشرقية يليق بمكانته الرفيعة، وبسجّله الوطني المشّرف.

والتقدير  الفرج،  محمد  خالد  الخالد  الجزيرة  شاعر  الله  رحم 

اليوم  يحتفون  باألمس  احتضنوه  كما  وهم  القطيف،  ألدباء  الجّم 

بذكراه، واالمتنان لكل من أسهم في إقامة هذه الندوة بالتزامن مع 

مناسبة اليوم الوطني المجيد. 



من مواليد قرية التوبي بالقطيف عام 1938م. 	

متقاعد من رئاسة بلدية القديح. 	

بدأ حياته األدبي�ة بكتابة القصة المسرحية ثم انتقل  	
للمقالة الصحفية، ثم تحول للشعر.

أدبي�ة وشعرية داخل  	 كاتب وشاعر، له مشاركات 
المنطقة وخارجها.

نشر إنت�اجه في الصحف السعودية والعربي�ة منذ  	
عام 1383ه )1963م(.

يعنى بالكتابة حول تراث وتاريخ المنطقة. 	

وأوهام  	 »أخطاء  بعنوان  مقاالت  سلسلة  له 
شائعة« في مجلة الواحة التي يدير تحريرها.

ديوان  	 اليب�اب(  )شاطئ  منها:  مؤلفات؛  عدة  له 
شعر، و )أبو البحر الخطي: حياته وشعره(.

األستاذ عدنان السيد محمد العوامي



االندماج الوطين .. خالد محمد الفرج نموذًجا
األستاذ عدنان السيد محمد العوايم)))

بشأن  والمثقفين  األدباء  بين  جدٌل  يثور،  والحين،  الحين  بين 

نسبة األديب أو الشاعر أو الكاتب إلى البلد الذي ينبغي أن ينسب 

إليه، هل هو مسقط رأسه؟ أو البلد الذي تقطنه أسرته؟ أم هو البلد 

الذي يقيم فيه، وإن لم يكن ولد فيه؟

باع  هذا اإلشكال لم يكن معروًفا عند األجداد، فقد تغلبوا عليه باتِّ

إليها جميًعا،  ينسبوه  بأن  البلدان ذات الصلة باألديب  منهٍج يرضي 

فيكتبون في ترجمته مثاًل: فالن بن فالن، القطيفي، مولًدا، البحراني، 

نشأة، األحسائي مسكنًا، وهكذا. وبذلك جنبوا أنفسهم التورط في 

أقطار أخرى  نراه في  الذي  المقيت، كذلك  الشوفيني  التحيز  مأزق 

نسبة  على  فيه  والتراجم  السير  كتاب  درج  حيث  مثاًل،  كالعراق 

كتاٍب  من  ونحوها  للزيارة،  به  ين  المارِّ  أو  للدراسة،  فيه  المقيمين 

ما  ونشأة، وفي هذا  مولًدا  منه  يكونوا  لم  وإن  العراق،  إلى  وعلماَء 

)1) شاعر وكاتب مهتم بالتراث.
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فيه من غمٍط لحقوق البلدان التي أنجبتهم، والتنكر لها بتبني أبنائها، 

الشأن مع شخصيات  بإنجابهم، كما هو  الفخر  متعة  وحرمانها من 

قطيفية كثيرة مرت بالعراق أو أقامت فيه لزمن كالشيخ حبيب شعبان، 

وسلمان بن صالح الصفواني، وعبد الله الجشي، وغيرهم كثير.

بأن  المسألة  المثقفون هذه  فقد حسم  الحاضر،  في عصرنا  أما 

قطعوا بحرمة النسب لغير البلد الذي تقطنه عشيرة المترجم كائنًا ما 

كان المبرر، حتى لقد يجازى المتساهل في هذا الحكم بتجريده من 

وطنيته لو وقع في المحذور فتجرأ على نسبة شاعر أو أديب إلى بلد 

أقام فيه، وشارك في حركته الثقافية واألدبية، إذا كان ال تقطنه أسرته 

أو قبيلته.

قبل ظهور النفط في منطقتنا الشرقية هذه لم تكن الظروف مهيأًة 

لنشوء حركة ثقافية أو صحفية، وإن كان فيها أدباء وعلماء وشعراء 

متابعون للحركة الثقافية، وتصلهم الصحف والكتب من الخارج، 

كالعراق  الخارج  في  تصدر  صحف  في  النشر  مارس  من  ومنهم 

أو  العراق  إلى  للسفر  المؤلفون ُيضطرون  ولبنان، وكان  والبحرين 

الهند لطباعة مؤلفاتهم.

صحيح أن ثمة مقولة عن وجود مطبعة حجرية لدى الحاج أحمد 

ي، والد الشاعر محمد سعيد الجشي، )رحمهما  بن محمد حسن الجشِّ

الله( لكن لم يظهر لها أثر في الواقع، ولم تقم عليها دالئل موثقة.
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إشباع  الطامحين  المنطقة  أبناء  بعض  حاول  حين  وحتى 

طموحهم بإصدار صحيفة أو المشاركة فيها مثل سلمان الصفواني، 

ومحمد حسن النمر ومحمد سعيد المسلم، وعبد الرسول عبد الله 

الجشي، والشيخ باقر أبو خمسين، رحمهم الله، لم يجدوا السبيل 

إلى ذلك إال في الخارج. بل إن الرعيل األول من جيل النهضة في 

محمد  األستاذين  وأخويه  الخطي  الحميد  عبد  كالشيخ  المنطقة، 

ومحمد  السعود،  أبي  حسن  بن  وعلي  الله،  عبد  والشيخ  سعيد، 

الله(  )عبد  الرسول  وعبد  سعيد  محمد  والجشيَّين  المسلم،  سعيد 

وعبد الله علي إخوان، وعبد العزيز الشيخ علي آل حسان، وغيرهم، 

رأينا مسرح أقالمهم في البحرين والعراق ومصر ولبنان.

النهوض  نحو  المنطقة  واتَّجهت  النفط،  تفّجر  حين  لكن 

عليها  يتقاطرون  الناس  بدأ  فيها  الرزق  موارد  باتساع  واالزدهار 

والشاعر،  واألديب،  التاجر،  فيهم  فكان  وصوب،  حَدب  كل  من 

والمثقف. فانتقل إليها شخصيات أدبية وصحفية، وأخرى مثقفة لم 

تكن منها في األصل، لكنها استوطنتها، وشاركت في صنع نهضتها 

الثقافية والصحفية التي نشهدها اليوم.

فقل لي، بربك، ما ذا يصنع الدارس للحركة األدبية أو الثقافية 

حمد  الشيخ  إغفال  بوسعه  هل  بهؤالء؟  المنطقة  في  والصحفية 

أثناء  أرامكو  ناشئة عمال شركة  تثقيف  الجاسر، وتخطي دوِره في 

الله  عبد  الشيخ  وكذلك  الشركة؟  مدارس  على  دينيًّا  مشرًفا  عمله 
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باألحساء،  العلمي  المعهد  في  الكبير  الدور  صاحب  خميس،  ابن 

خصوًصا إصداره مجلة )هجر( في ذلك الوقت المبكر؟

الملحوق،  الله  عبد  الشيخ  أيًضا،  الرعيل،  هذا  قائمة  في  يأتي 

والشيخ عبد الكريم الجهيمان، ودورهما في تأسيس شركة الخط 

للطبع والنشر، وصدور جريدة أخبار الظهران، ثم تأتي قائمة طويلة 

قبيسي،  سامي  البارودي،  حافظ  األستاذ  منهم  الطالئع  هذه  من 

الدين  سيف  األموي،  شكيب  مؤمنة،  العزيز  عبد  أردال،  ألبرت 

عاشور، إسماعيل الناظر، عبدالفتاح محمد الحلوه، مصطفى حسن 

أبو الرز، محمد عبدالقادر الفقي، سمير الفيل، أحمد سماحة، علي 

الدميني، وغيرهم كثير تطول بهم القائمة لو أردنا االستقصاء.

عند  تذكر  تكاد  ال  كلها  حصرها،  يصعب  كثيرة  المعة  أسماء 

التأريخ للحركة الثقافية في المنطقة، مع ما لها من إسهامات كبيرة 

في مسيرة الحركة الثقافية وتطورها.

هذه المناسبة تعيد إلى الذاكرة عراًكا ثقافيا دار بيني وبين أحد 

فيها  رأيه في أخطاء وقع  قبل سنين حول  اليوم  الكتاب في جريدة 

الذهب  الله في كتابه »ساحل  المسلم رحمه  األستاذ محمد سعيد 

الشعراء  من  عدًدا  بنسبته  الخليج«  ضفاف  على  و»واحة  األسود«، 

واألدباء إلى هذا الساحل؛ كيوسف الشيخ يعقوب، وثاني المنصور، 

وأحمد محمد فقي، وخالد محمد الفرج، وغيرهم؛ ألنهمـ  في نظره 
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ـ ليسوا من القطيف.

وربما لهذا السبب رأينا كتًبا عدة أرخت للحركة األدبية والثقافية 

في القطيف قد أغفلت ذكر الشاعر خالد محمد الفرج، ليس جهاًل 

به، يقينًا ، وال بنكران عيشه المديد في القطيف، وتأثيِره وتأثره ببيئتها 

األدبية والثقافية، ولكن، وهذا يقين أيًضا، بسبب خوف مؤلفيها من 

روا ـ لو اقترفوا هذه الجريرة. أن ُينتقدوا ـ إن لم أقل يعزَّ

فإذا استعرضنا سيرة هذا الشاعر في القطيف فسنجد أنه زارها ـ 

ألول مرة ـ سنة 1328ه )1910م(، برفقة الشيخ محمد الزواوي، 

رأيناه  ولذلك  بها؛  أعجب  أنه  وواضح  عاًما،   12 يومئٍذ  وعمره 

أشهر،  بها بضعة  وأقام  بمفرده سنة 1334ه )1915م(،  إليها  عاد 

ومنها  )1916م(،  1335ه  سنة  الكويت  إلى  عائًدا  بعدها  غادرها 

ثم  الكويت،  إلى  عاد  )1917م(  1336ه  سنة  وفي  البحرين،  إلى 

)1922م(  1341ه  سنة  آخر  حتى  بها  ومكث  الهند  إلى  غادرها 

بها حتى سنة 1344ه )1925م(،  القطيف واستقر  إلى  حيث عاد 

المعارف  سكرتارية  وتولى  البحرين،  إلى  انتقل  السنة  هذه  وفي 

هناك. وفي سنة 1345ه )1926م( تولى سكرتارية بلدية المنامة، 

زار  )1927/9/1م(  1346ه  سنة  األول  ربيع  من  الرابع  وفي 

الكويت فاحتفى به ناديها األدبي فأقام على شرفه حفال أدبيا ألقى 

فيه قصيدته )الشرق والغرب( هاجم فيها اإلنجليز بعنف، مثل قوله: 
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فقـــد قضـــى اللـــه علـــى مســـقٍط

وُأســـِقط الســـيَد مـــن َذروتـــه

مغلولـــٌة البحريـــن  وهـــذه 

ــه ــى ُحفرتـ ــرب إلـ ــا الغـ يقودهـ

ـــه كفِّ فـــي  الغربـــيُّ  يخنقهـــا 

وباســـمها يســـتر مـــن ســـوأته

انها يظلـــم، باســـم العـــدل ســـكَّ

يســـوُمها الخســـَف بوحشـــيته

البحرين،  إلى  العودة  من  االنجليز  منعه  القصيدة  هذه  وبسبب 

فعاد إلى القطيف، حيث أسس بلديتها في جمادى األولى من تلك 

السنة، وتولى رئاستها بنفسه.

البحرين  له من دخول  االنجليز  منع  بعد  ـ  الشاعر  أن  ونالحظ 

أو  ّما هنا  ُيستدعى إلدارة عمل  لماًما، كأن  إال  القطيف  يغادر  لم  ـ 

أو  )قرية(،  بنظارة قصر  العزيز  عبد  الملك  قبل  كتكليفه من  هناك، 

بمناسبة  الذهبي  الكتاب  وضع  في  للمشاركة  للرياض  استدعائه 

مرور خمسين عاًما على تولي الملك عبد العزيز الحكم، أو سفره 

إلى دمشق سنة 1373ه )1953م( حيث توفي في لبنان مستشفيا 

سنة 1374ه )1954م(.

ثمة ما يشدُّ االنتباه بقوة في شدة تعلق الشاعر بالقطيف، وارتباطه 
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بسبب  العالم  في  االقتصادي  الوضع  اختل  سنة1348ه  ففي  بها؛ 

 The Wall ،األزمة االقتصادية الناجمة عن انهيار بورصة وولستريت

Stree Crash في يوم الثالثاء 29 أكتوبر عام 1929م، الموافق 19 

شوال 1348ه، وهو ما عرف بالثالثاء األسود، ولم تكن المملكة 

عبد  الملك  اضطر  مما  مواردها؛  ت  فشحَّ الدول،  باقي  من  استثناًء 

من  يتقاضاها  كان  التي  الضرائب  لمضاعفة  اللجوء  إلى  العزيز 

أي  المثني(،  )الجهاد  بــ  عرفت  ضريبة  فأضيفت  القطيف،  أهل 

يكن  ولم  الدولة،  لنفقات  الالزمة  األموال  لتوفير  المضاعف؛ 

من  يدفعونه  كانوا  ما  تحمل  على  بقادرين  ـ  ذلك  قبل  ـ  األهالي 

الضرائب واإلتاوات فجاءت هذه الزيادة بمثابة القشة التي كسرت 

ظهر البعير، فشرع األهالي في الفرار من البلد إلى البلدان المجاورة، 

كالبحرين، والكويت وبوشهر، وزاد الطين َبلَّة أن أمير القطيف آنذاًك 

محمد بن عبد الرحمن بن سويلم، بناء لمشورة أحد معاونيه واسمه 

السفن ودفاتها؛ للحيلولة  إلى حجز قلوع  محمد بن مرجان، عمد 

مرفأ  فاقتحموا  الوضع،  يتحملوا هذا  فلم  المواطنين،  دون هروب 

سيهات، وانتزعوا األشرعة بالقوة؛ وهكذا حمل األهالي السالح، 

واضطرب الوضع، واختل األمن.

الفرج  الشاعر  فإنَّ  القطيف،  الوضع المضطرب في  ورغم هذا 

لم يغادرها إال مرة واحدة دامت ثالثة أشهر زار فيها الكويت بقصد 

الزواج، ثم عاد إليها، وحتى في أثناء اشتداد ذلك االضطراب نراه 
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يعمد إلى ربط نفسه بالبلد أكثر فأكثر بشراء بيت سكناه سنة1350ه 

ر عين البقيلة في سيحة  )1931م(، والبدء في مشاريع التعمير، فعمَّ

الجش، واستصلح أراضي بالعيَّاشي، واشترى البساتين في الجش 

والعوامية.

األوضاع،  اضطراب  بسبب  البلدية  ألغيت  األثناء  هذه  وفي 

ومعنى هذا أنه بقي بدون عمل إلى سنة 1354ه )1935م( حيث 

كلف بنظارة بلدة )قرية( بتكليف مباشر من الملك عبد العزيز، مدة 

القطيف سنة 1355ه )1936م(، وتولى وظيفة  إلى  ثم عاد  سنة، 

كاتب العدل فيها، إلى أن استؤنفت البلدية سنة 1357ه )1938م( 

فعاد إلى العمل مديًرا لها.

وما كادت األحوال تستقر نوًعا ما حتى نشبت الحرب العالمية 

الثانية في 17 رجب 1358ه )األول من سبتمبر 1939م(، وسرعان 

ما وصلت األزمة ذروتها حين ألقت الطائرات اإليطالية قنابلها على 

مما  حرب،  منطقة  المنطقة  فاعتبرت  البحرين،  ومصفاة  الظهران 

األغذية،  فشحت  المنطقة،  دخول  عن  البواخر  إحجام  في  تسبب 

خصوًصا الرز والسكر، ودخلت البلد في ما عرف بــ )سنة البطاقة( 

حيث ُقننت المواد الغذائية؛ لعدم كفاية الناتج المحلي من األغذية، 

وكان للفرج ندحة عن مكابدة هذه الضائقة لو غادر إلى قطر األكثر 

بعًدا عن المنطقة المستهدفة، أو الكويت، مثاًل حيث األزمة فيها أقل 

حدة نظًرا لقربها من العراق حيث تتوفر األطعمة، لكننا ـ مع ذلك 
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ـ نراه ما زال متشبًِّثا بالقطيف، فلم يغادرها حتى في أشد الظروف 

قسوة.

بالقطيف،  ارتباطه  شدة  نتبين  الشاعر  لحياة  المسرد  هذا  من   

وأنه أمضى معظم حياته فيها، وفضاًل عن ذلك فهو عاش فيها عيشة 

استقرار؛ إذ ابتنى فيها بيته الذي يقع بجوار بوابة القلعة المعروفة بـــ 

بالعياشي،  المعروفة  البور  المنطقة  وعّمر  الشمال(،  باب  )دروازة 

ْي00لة بالجش، وتملك البساتين  وأيًضا عمر العين المعروفة بالبقَّ

فيهما وفي العوامية. وفي ظني أنه ـ مع بعد نظره وعلمه بأن مستقبل 

الدمام والخبر أكثر ازدهاًرا من القطيف من الناحية االقتصادية ـ، لم 

يتخذ غير القطيف سكنًا له إيثاًرا للبيئة الثقافية على البيئة االقتصادية. 

ومما يؤكد هذا اإليثار أنه أسس المطبعة السعودية في الدمام، 

لكنه لم يورد لها أي ذكر في عرضه لسيرة حياته، مع ذكره لتفاصيل 

أقل أهمية.

يقينًا إن كثيًرا من الشخصيات استوطنت القطيف، وامتلكت فيها 

العقارات وغيرها كالقصيبي والمعجل، لكن خالدا يمتاز عن سائر 

واألدبية،  االجتماعية،  الحياة  في  وتأثره  بتفاعله  تلك  الشخصيات 

والثقافية، ويتجلى ذلك بوضوح في ما ترك من شعر، بعضه تضمنه 

ديوانه المطبوع، وبعضه ما زال خارج الديوان ينتظر يًدا رؤوم تمتد 

إليه فتضيفه إلى الديوان؛ كي ينتفع به المهتمون بأدب الخليج.
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إلمامة  من  ألكثر  بحاجة  ليس  الفرج  الشاعر  لحياة  الدارس  إن 

عجلى بديوانه ليدرك أنني لم أجانب الحقيقة في ما قلت، فالديوان 

في  متجلية  القطيف  في  الفكرية  الحياة  في  لمشاركته  حية  صورٌة 

اندماجه المكين في مجتمع القطيف، وحضوره البارز في مختلف 

ًيا في حفالت التأبين،  مناسباته االجتماعية منها والوطنية، فتراه معزِّ

إن رزئت البلد بفقد كبير من وجهائها، أو صادًحا في محافل أدبائها 

ومنتديات شعرائها.

من  نقرأه  ما  القطيفي  المجتمع  في  اندماجه  مالمح  أبزر  ولعل 

مطارحات شعرية جرت بينه وبين بعض رصفائه من شعراء القطيف 

كقصيدته )الشعر(، التي أجاب بها أحد أصدقائه من علماء القطيف 

العمران،  حسن  بن  فرج  الشيخ  فضيلة  وهو  البارزين،  وشعرائها 

ولهذه المطارحة حكاية حاصلها أن خالًدا كان قد كتب قصيدة في 

رثاء حمادي بن مهدي بن جالل )رحمه الله(:

ـــادي  ـــَك َحمَّ ـــُت علي أوالديَبَكي بعــُض  كأنَّــك 

قلبـــي  عينُـــُه  ــاديبـــكاٌء  ــن إنش ــُع العي ودم

وتعــداِدبـــكاٌء كلُّـــُه صمـــٌت لطــٍم  بــال 

ـــي ـــوُت يفجعن وأجــداديوكاَن الم بآبائــي 

فتغسل دمعتي حزني

والشعراء  األدباء  من  المثقفين  طبقة  لدى  طيٌِّب  وقٌع  لها  فكان 

في القطيف، وبالخصوص فضيلة الشيخ فرج العمران، والسيما أنَّ 
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خالًدا قد أهدى له نسخة من القصيدة. يقول الشيخ:

فأتحفنيها،  بقلمه،  وقعها  ـ  نظمها  لما  ـ  الناظم  األستاذ  »إن 

فنْعَمْت التحفة األدبية، فوقَّعت إليه كلمًة شكريًة لمساعيه الجميلة 

مقطوعة  تحرير  كلمتي،  انتهاء  في  منه،  طالًبا  األدب،  لحق  قضاًء 

غزلية أتحفنيها أدبه إنشاًدا في المحل العزائي«.

ا أقول: إنك  ومما جاء في كلمة الشيخ الموجهة إلى خالد: »حقًّ

زميل الفضل، وحفيد األدب، لقد جمعت بين أشتاته، وقرنت بين 

عند  فيك  مبالغة  أدنى  أجد  ال  إني  أقسم  بالفضل  وحديثه.  قديمه 

وناثره،  شاعره  أنت  نعم،  الوحيد(.  الخليج  )شاعر  بأنك  التنويه 

تعداد  عند  لساني  يحير  كما  حائًرا  يراعي  يقف  حسناته.  وإحدى 

مآثرك العالية، وصفاتك السامية...

إنك لغرَّ ة في جبهة الدهر، وقالدٌة في جيد الفخر. ُحقَّ لشعبنا 

أن يطير فرًحا، ولَصْقعنا أن يبتهج سروًرا بنابغة عصره، وإنسان عين 

دهره.

أيها الفاضل، إني ألشكرك الشكر الصميمم من سويداء الضمير، 

بأهميتك  المرحوم حمادي بن جالل  النسك والنزاهة  وأهنئ فقيد 

في تأبينه، وتبرير مسلكه، واحتفائك بتوحيد صفاته، وتخليد ذكره 

)وِمن سعد جدِّ المرء تجديد ذكره(، صادف البر موقَعه، واإلحساٌن 

موضَعه، وما أحرى الفقيد بذلك.
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البليغ  اًل على موائد أدبك: ليسمح لي قلمك  أخيًرا أقول متطفِّ

يهزُّ أعصاب  إنشاده  فإنه لم يزل صدى  بتحرير ما سألتك تحريره، 

وأبصر  الوردتين،  ألشم  تحريره  أحببت  لذلك  اآلن؛  حتى  سمعي 

بأدبك،  الله  نفعنا  سجدتين.  الشعور  لذلك  فأسجد  النجمتين، 

بشارة  وهو  المسيحيين،  لبعض  سعيًدا.  ولتعش  جدك،  وأسعد 

الخوري مدير جريدة البرق بمصر«.

بشارة  الصغير  األخطل  قصيدة  ضمنها  برسالة  خالد  عليه  فرد   

الخوري:

ــا ــُد تشـــكو إلـــى أمهـ أتـــت هنـ

ــن ــع النيريـ ــن جمـ ــبحان مـ فسـ

صديقي  على  التأبينية  القصيدة  عرضُت  بقوله:  الرسالة  وختم 

آل  حسن  بن  فرج  الشيخ  الماهر  األستاذ  البصير،  الناقد  الحميم 

الثناء  »إهداء  عنوان  تحت  رقيمة  ـ  يداه  سلمت  ـ  فحرر  عمران 

الرقيمة(  بالوجائب األدبية«، وهاكها حرفيًّا )عين  قياًما  الناظم  إلى 

حلل  المكتسي  األدب،  بروَد  المتحلِّي  الفضيلة،  صاحب  حضرة 

الكمال الخالد، خالد بن محمد الفرج، أدامه الله تعالى.

سالًما واحتراًما.

رة، مْخَضُة أفكاركم الراقية،   طرقت سمعي إحساساتكم المتنوِّ

ومصاُص إدراكاتكم الصافية، والسيما ما رشح به يراعكم الجواد، 
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اد في تأبين المسافر لحضرة ذي الجالل:  وما سمح به شعوركم الوقَّ

والبزة.  األريحية  والفزة  الهزة  فأخذتني  الجالل،  المهدي  ادي  حمَّ

مدنية  هكذا  واألخالق،  اآلداب  هكذا  واالرتقاء،  النشوء  هكذا 

الطبع، هكذا حرية الشعور، هكذا، هكذا تضرب العبارات، فكثرت 

أي  في  بزغتم؟  مطلع  أي  من  نبغتم؟  معِدن  أي  من  السؤاالت: 

األدب،  بحالوة  ذائقة  أدنى  له  من  فالالزم على   ... نجمتم؟  منزلة 

نغمات صادح  أدنى  الكمال، ومن سمع  برائحة  أقل شامة  له  ومن 

األدبيات  أرق  بنعومة  اإلحساس  بعض  له  ومن  واالرتقاء،  النشوء 

س محفاًل إلحضار  واألخالقيات أن يعقد نادًيا لالحتفال، وأن يؤسِّ

المتنورين من نياقد الرجال لنشر مدائحكم الجميلة، وذكر مساعيكم 

النادي،  َيشُرف  فبكم  المحمودة،  سجاياكم  وتعداد  المشكورة، 

حدائق  أيكات  فوق  الشادي  يصدح  الخليج(  )شاعَر  وباسمكم 

لنعماك،  شاكر  من  فخذها  األدب.  رياض  أشجار  وفوق  الكمال، 

وحامد سجاياك، ولتعش سعيًدا . فرج الحسن«.

وصلت  حين  فيقول:  العمران  الشيخ  سجعية  على  خالد  يعلق 

الرقيمة المذكورة إلى الناظم أجاب مساجاًل، وإليكها حرفًيا:

حضرة األديب األريب، الفاضل الشيخ فرج بن حسن الخطي، 

أدامه الله تعالى. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:
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ـــًرا رَّ منتث ـــدُّ ـــط إّن ال ـــاعر الخ ـــا ش ي

كالـدر منتظًمـا في الحسـن والثمن

ــه ــوًرا كأّن بـ ــك منثـ ــى كتابـ وافـ

تني ولـم أِزِن روًحـا مـن النظـم هزَّ

والشـعر، لوال بحور الشعر، واسعة

ـــِن أدواحـــه، كل زهـــر جـــاء مـــن َفنَ

وما العروض سـوى األغالل مقفلًة

مـــن القوافـــي بأقفـــال علـــى الزمـــِن

ـــزٍن ـــِر مت ـــف غي ـــى لطي وربَّ معن

تركتـــه لســـخيف اللفـــظ متَّـــزن

إنِّي أرى الشعر في المعنى، ولست أرى

فـــي عابـــد اللفـــظ إالَّ عابـــَد الوثـــن

فاللفـظ مهما بدا في الـوزن مؤتلفا

تأتـي المعاني له كالـروح في البدن

هـي الحيـاة علـى األحيـاء بهجتها

في أي شـكل ـ على عالَّته ـ حسـن

مرًحـا أثوابـه  فـي  الحـيَّ  أتجعـل 

من أجل صورته، كالمْيت في الكفن
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سرى كالمك في روحي وال عجب

فالفضل في جريان الماء في الغُصن

فقلـت ذا أرٌج قـد جـاء مـن فـرٍج

يعجُبنـي اآلن  قبـل  كان  وشـعره 

وكدت أعجب من نفسي وقد ملكت

فطـن ناقـد  خبيـر  مـن  شـهادًة 

مـا الـرأي تسـمعه مـن حـاذق لبٍق

أفِـن مـن سـاذج  تسـمعه  كالـرأي 

أقدمـه أن  َأولـى  منـي  والشـكر 

ألنَّ بـدءك لـي مـن جملـة المنـن

ثم أضاف الشيخ: إن خالًدا أبدى للشيخ ميرزا حسين البريكي 

سبيل  على  شعًرا  المراسلة  تكون  أن  على  مراسلته،  في  رغبة 

فرج،  الشيخ  إلى  الفرج  خالد  رغبة  ميرزا  الشيخ  فنقل  المطارحة، 

فبعث إليه بقصيدة صدرها بالرسالة التالية:

عليكم  السالم  عزه.  دام  الفرج  محمد  خالد  األعز  صديقي 

ورحمة الله وبركاته. وبعد:

تباطينا من  ُعذًرا  الفضل  خالد  يا 

المحبينا كعادات  الوصال  عن 
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فإننـــا قـــد كتمنـــا حبَّكـــم حـــذًرا

واشينا كفُّ  فتبَّت  الُوشاة،  من 

الحـــبُّ مـــا كان ألفاًظـــا منظَّمـــًة

الُحـــبُّ كان بقلـــب الحـــب مكنونـــا

صورتكم األبصار  عن  تناءت  لئن 

ـــا ـــم مقيمين ـــد كنت ـــر ق ـــي البصائ فف

ـــه ـــمع مالمت ـــم أس ـــذول فل الَم الع

وتحسينا تقبيًحا  الصبُّ  يسمع  ال 

شغفي بمن  الي  ُعذَّ تعلم  كان  لو 

ألعـــذروا، ولمـــا كانـــوا يلومنـــا

ـــغوٌف بـــذي أدٍب ـــؤاد لمش إنَّ الف

وذي كمـــاٍل بـــه قـــد زان نادينـــا

بخالـــد الفضـــل والراقـــي مدارَجـــه

الهند والصينا من طبَّق الصيت منه 

شذا ففاح  الخطي  الوطن  به  زها 

أزهـــار أشـــجاره، ورًدا ونســـرينا

يـــا منكـــًرا لمزايـــا خالـــٍد ســـفًها

ومسكينا يتم  ذا  عطاياه  عن  سل 
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وعن كمال، وعن فضل، وعن أدٍب

الدواوينا عنها  وسل  النوادي،  سل 

شيمته الفضل  أهل  تعظيُم  كان  قد 

بارينا والتعظيم  بالفضل  حباه 

يا خالَد الفرج اسمع فيك من فرج

موزونا أهداه  لكم  قوٍل  جميَل 

مدًحا حكى صفة الممدوح ليس كما

وتأبينا  مدًحا  الشعرا  تقوله 

لم  الشيخ،  تعبير  وهذا  مفكرته،  اغتشاش  أوجبت  ولشواغل 

في  رغبة  من  هو  أبداه  حسبما  قصيدته  على  العمران  الشيخ  يجب 

المراسلة؛ وألن الشيخ البريكي هو من نقل رغبة الفرج إلى الشيخ، 

فقد شعر بالحرج من الشيخ العمران، فكتب القصيدة التالية بعنوان: 

)استنجاز الوعد(:

أخالـــُد قـــد رأينـــا منـــك خلفـــا

ـــا ـــط خلف ـــك ق ـــد لقول ـــم نعه ول

ـــدٍق ـــر ص ـــك غي ـــد كالم ـــم نعه ول

وإنـــك ال تقـــول القـــوَل عســـفا

أتـــى فـــرٌج بقـــوٍل فيـــك عـــدٍل

ـــا ـــك كان َنْصف ـــي مديح ـــٍم ف ونظ
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نظـــا م جـــاء يـــزري بالآللـــي

أتـــى مـــن ذي كمـــاٍل ليـــس يخفـــى

فلـــم تســـمح بـــردِّ جميـــل قـــوٍل

أتـــى نعًتـــا لعلياكـــم ووصفـــا

ـــم ـــول منك ـــبق الق ـــد س ـــك بع وذل

فـــى الموَّ بترجيـــٍع، ووعدكـــم 

ســـُكوُتك عـــن مســـاجلة جفـــاٌء

وَمـــن مثـــل المســـاِجل ليـــس ُيجفـــى

فيـــا َر بَّ القريـــض امنـــن علينـــا

ـــى مصفَّ منـــه  منهـــٍل  بَعلَّـــة 

فـــإن تفعـــل فأنـــت، إذن، وفـــيٌّ

ــا ــك كان خلفـ ــت: قولـ وإالَّ، قلـ

كثيرة هي شواهد اندماج الشاعر خالد الفرج في الحياة األدبية 

أبياته  القطيف، وتفاعله مع شعرائها ومثقفيها، من ذلك، مثال،  في 

التي كتبها للشاعر فيصل بن سنبل من أهل بلدة الجش، وهو شاعر 

م فيه الفرج مولد شاعر حتى أنه تمنى لو يكون له شعر  واعد، توسَّ

مثل شعره. يقول:

كالبلبــلوفيصـــُل بـــن ســـنبل شــعره  فـــي 

حـــــــالوة كالعســللشـــعره  لذيـــــــذة 
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إال وقلــت ليــت لــي!مـــا إن ســـمعت شـــعره

وضمه مع فيصل بن سنبل هذا مجلٌس في بستان اسمه الفقيه، 

فنظم فيه قائاًل :

ـــه ـــي الفقي ـــوة ف ـــن قه ـــنا م ـــد أنس ق

طـــاب نخـــاًل، وطـــاب فيصـــُل فيـــه

ــتى ــه شـ ــه الفواكـ ــت أرضـ أنبتـ

الفكيـــه بالفقيـــه  فدعونـــاه 

ولعل المشهد التالي يعطينا صورة أوضح لحالة االندماج تلك.

الزمن  في  الوحيدة  والتنقل  النقل  وسيلة  أن  المعروف  فمن 

ـ تقديًرا  القطيف  الدواب، وكان من عادة أهل  الماضي كانت هي 

منهم للعلماء والوجهاء واألعيانـ  إذا لقي أحد أحًدا منهم في طريقه 

ل عن ظهر دابته،  تقدم للسالم عليه ومصافحته، وإن كان راكًبا ترجَّ

وتقدم منه ليصافحه، أو يقبِّل يده، إذا كان من علماء الدين. واتفق أن 

خالَدا الفرج قابل سماحة الشيخ علي بن حسن علي الخنيزي )أبي 

عبد الكريم( قاضي القطيف، وكان كل منهما راكًبا دابته، والظاهر 

أن خالًدا كان مشغول البال بشيٍء ما أثناء مقابلته للشيخ، فغفل ولم 

يترجل لمصافحته، واكتفى بالسالم عليه من ُبعد، لكنه حين وصل 

إلى بيته أحسَّ بالندم، فبعث إلى الشيخ بأبيات اعتذر له فيها، فقال:
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أمـــوالي، إنـــي أســـأت األدب 

ـــرت، مـــوالي، فـــي مـــا يجـــب وقصَّ

النـــزوُل علـــيَّ  لزاًمـــا  وكان 

والركـــب أيديكـــُم  لتقبيـــل 

نزلـــُت إن  عالـــم  ولكننـــي 

إليكـــم نزلتـــم برغـــم التعـــب

للصغـــار تواضَعكـــم  وإن 

أعلـــى مقامكـــُم فـــي الرتـــب

واثًقـــا راحتكـــم  فآثـــرت 

بعفِوكـــُم إن بســـطت الســـبب

سنيــــن فينـــا  اللـــه  أدامكـــم 

وبـــارك ربُّـــك فـــي مـــا وهـــب

الله،  نصر  بن  الله  عبد  الحاج  لبيت  مالصًقا  خالد  بيت  وكان 

عمدة القلعة، وأحد أعيانها البارزين، وتصادف أن الجانب المقابل 

وقام  المجلس،  جانب  هو  الله،  عبد  الحاج  بيت  من  خالد  لبيت 

الحاج عبد الله ببناء دور ثاٍن للمجلس؛ فأصبح عالًيا حيث يستطيع 

الفرج، وهو مكوٌن من دور  بيت خالد  ُيطِلَّ على  أن  منه  الشخص 

واحد فقط، وصارت النساء اللواتي في بيت خالد الفرج ال يستطعن 

عرضًة  صرن  وإال  بات؛  محجَّ وهنَّ  إال  المنزل  فِناِء  إلى  الخروج 
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ألعين الرجال في مجلس ابن نصر الله، فكتب خالد هذه األبيات، 

وبعث بها إلى الحاج عبد الله:

وللجـــار حـــقٌّ علـــى جـــاره

داره مـــن  الـــدار  َدَنـــت  إذا 

ـــوار ـــق الج ـــول بح ـــى الرس وأوص

وأنـــت، لَعمـــرْي، ِمـــَن انصـــاره

واطئـــا مجلســـكم  كان  وقـــد 

أســـواره بأســـتار  محاًطـــا 

تســـتروه ولـــم  فأعليتمـــوه، 

أمتـــاره ُجـــْدَر  متمـــوا  وهدَّ

بالحريـــم محترًمـــا  كان  ولـــو 

ســـكتُّ ســـكوَت امـــرٍئ كاره

غـــار بالصِّ مجلـــس  ــه  ولكنَـّ

ُكبَّـــاره ومجمـــع  يمـــوج، 

يطـــلُّ علـــى دارنـــا كلَّ حيـــن

بمنظـــاره يمـــرُّ  عبـــٌد 

ســـجَن  بيتـــي  وأصبـــح 

بأقصـــاره مختبئـــات  النســـاء 
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ســـترتم جنوًبـــا علـــى بيتكـــم

بأعـــواره أبقـــي  وبيتـــي 

وكنتـــم غضبتـــم لهتـــك الحميـــر

بأحجـــاره جـــدار  لِميـــل 

فأيـــن الحميـــُر، وأيـــن الحريـــم

بأســـتاره ربـــي  أحاطـــك 

الكاملة  الصورة  لنا  تمثل  ومثيالتها  والقصائد  المقطعات  هذه 

الندماج الفرج في البيئة األدبية واالجتماعية في القطيف، وانسجامه 

معها، وتفاعله بها.

ومن صور ذلك التفاعل أننا ال نكاد نعثر على رثاء الشخصيات 

قصيدته  مثاًل  ذلك  فمن  الفرج،  سجله  ما  إال  القطيف  في  العلمية 

)قطرة الدمع(:

ـــم ـــي اليتي ـــي مآق ـــع ف ـــرة الدم قط

ـــم ـــوط الكري ـــه حن ـــر في ـــاُء طه م

ـــات الــــ ـــل الواله ـــب األرام ونحي

ــعقل ينبـي عـن فقـد ركـن عظيم

هم وما  السكارى  مثل  وجموع 

بســـكارى، مـــن هـــول رزٍء جســـيم
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نفـــخ الصـــوَر نعـــُي منصـــوٍر الشـــيـ

ـــم ـــد وُمقي ـــي ُمقِع ـــوا ف ـــخ فأضح ـ

بن  محمد  بن  منصور  الشيخ  رثاء  في  نظمها  القصيدة  هذه 

الحجة سنة 1351ه )1932م(، وهو  بذي  المتوفى  الزاير،  حسن 

الفرج في مجلس  فيها، وألقاها  الدين  القطيف وعلماء  أعيان  أحد 

منصور  الشيخ  ابن  علي  للشيخ  أخرى  قصيدة  وباستثناء  الفاتحة، 

المرهون، لم نجد في سجل القطيف األدبي لتلك الحقبة أي رثاء 

لهذه الشخصية.

ومن األمثلة األخرى الكثيرة رثاؤه السيد سعيد ابن السيد علي 

العوامي، وهو أيًضا من أعيان القطيف، توفي في السابع من شعبان 

الفقيد،  مؤبنًا  الفرج  فوقف  )1941/8/30م(،  1360ه  سنة 

القطيف، أال وهو  مستخدًما مصطلًحا محليا ليس معروًفا في غير 

مصطلح: )الفتاحة( بمعنى مكان العزاء، فيقول:

خواتـــم أنهـــن  إال  فواتـــُح، 

تعـــجُّ لهـــا بالنادبيـــن المآتـــم

نريـــد مـــن األيـــام مـــا ال تريـــده

ونهوى اجتماع الشمل والدهر قاسم

وفي سنة 1363ه )1944م( ُتُوفَّي أحد مراجع القطيف الدينية، 

أبرز  الفرج  الخنيزي، فكان  )أبوالحسن(  الشيخ علي  وهو سماحة 
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األصوات العالية في تأبينه، فألقى قصيدة قال فيها:

نجيـــع أو  بدمـــع  ابكـــوا 

شـــيًخا يعـــزُّ علـــى الجميـــع

اختفـــى البـــدر  وتصـــوروا 

فـــي غامـــض الليـــل المريـــع

الحيـــاة روح  وكأنـــه 

صريـــع جســـم  عـــن  تفـــرُّ 

البـــكاء يغنـــي  لـــو  أواِه 

الهلـــوع! هلـــع  أو  عليـــه 

بالرجـــوع زعيـــم  مـــن  هـــل 

ـــفيع؟ ـــن ش ـــل م ـــدا، ه ـــى الف عل

قوله  في  القطيف  في  األدبية  بالبيئة  الفرج  تفاعل  مبلغ  ونلمس 

مقدًما لقصيدته في رثاء الشاب أحمد البيات: ُتُوفِّي لصديقنا الشيخ 

منصور البيات ابن نجيب اسمه أحمد مات في العشرين من عمره، 

وهو وحيد أبويه، مات وهما أحوج ما كانا إليه:

ــاب ــعين، أمَّ الكتـ ــرأوا، خاشـ إقـ

ـــاب ـــوح واالكتئ ـــوا بالن ـــم ضج ث

وامـــألوا موضـــع الخشـــوع عويـــال

ـــاب ـــزان واالكتئ ـــم األح ـــي عظي ف
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إنـــه اليـــوَم رزء آمـــال نفـــٍس

الُخيَّـــاب بصدمـــة  ســـحقوها 

ـــرزء ـــم ال ـــي أل ـــين ف ـــة البائس لوع

األنجـــاب الســـالئل  بفقـــد 

فلقـــد مـــات أحمـــد ابـــن بيـــاٍت

مـات جـمَّ الشـباب غـضَّ اإلهاب

وبعد القصيدة علق الفرج قائاًل :

في  البريكي  حسين  ميرزا  الشهير  الخطيب  ألقاها  القطيف: 

محفل فاتحة الفقيد في11 صفر 1367ه )1947/12/25م(.

على  وقعها  عظم  من  الرغم  على  المناسبة،  هذه  أن  الالفت 

جمهور  لدى  مكانة  من  وأبوه  الشاب  هذا  به  يحظى  وما  النفوس؛ 

القطيف، فإن سجل التاريخ األدبي لم يحمل لنا في تأبينه مع هذه 

الوجيه  الزعيم  بها  بعث  البحرين  من  تأبينية  رسالة  سوى  القصيدة 

علي بن حسن أبو السعود، وهو من أبناء عمومة الشيخ البيات، أما 

من القطيف فلم يصل إلينا سوى قصيدة الفرج، وجواُبه على رسالة 

الشكر التي تلقاها من والد الفقيد وضمنها أبيات نظمها الشيخ فرج 

العمران امتناًنا للفرج نيابة عن والد الفقيد يقول فيها:

ـــدا ـــاء فرائ ـــرر الثن ـــن غ ـــك م أهدي

ُد رًرا ينظمهـــا الشـــعور قصائـــدا
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شاكًرا لك  مدحتي  نحوك  وأزفُّ 

حامًدا لي  أسديته  ما  ولحسن 

ـــًرا ـــُت، مآث ـــا َحيي ـــر، م وأروح أنش

لك في الورى، ومحاسنًا، ومحامدا

دت لوعـــة واجـــٍد فَقـــد اَبنـــه بـــرَّ

ووحيـــَده، ال زال قلُبـــك بـــاردا!

ـــه ـــائاًل، ووجدت ـــي س ـــد كان دمع ق

جامدا قصيدك  ُتِليْت  أن  بعد  من 

والقلـــب منـــي كان مضطرًبـــا، ومـــذ

راكدا أصبح  عليه  القصيد  قرئ 

يتنـــي، أحِســـن بمـــا عزيتنـــي عزَّ

ــد الفاقـــدا ــعًرا يعـــزي بالفقيـ شـ

ـــًدا ـــعادة خال ـــزة والس ـــش بالمع ع

ال زال ذكـــرك بالمحامـــد خالـــدا

فردَّ خالد مجيًبا الشيخ.

الله  عبد  الحاج  المرحوم  ابن  منصور  الفاضل  الشيخ  حضرة 

البيات، أطال الله بقاءه.

بعد السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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لقد تناولت كتابكم الكريم بعد مضي 15 يوًما من تاريخه، ولعله 

بأخيكم، وما  الرسول، فشكرت لطفكم، وحسن ظنكم  ر لدى  تأخَّ

كنت ـ في نظمي تلك األبيات ـ إال واحًدا من الذين قلت عنهم فيها:

منهـــم للـــكل  كأنَّ  حملـــوه 

ولـــًدا فـــوق هاتـــك األخشـــاب

ومن الذي يستطيع أن يقول شيًئا في ذلك الموقف وال يقول؟ 

ال  الجميع،  مصاب  فهو  يومئٍذ،  شعوري  عن  معبرا  إال  كنت  وما 

أراكم الله مكروًها بعد ذلك.

وإنها لجائزة عظمى تلك األبيات التي جادت بها قريحة الفاضل 

الشيخ فرج، وقد حاولت أن أجاوبه، أو ُأوازنه، ولم أجد إال موازنة 

الصنجة للذهب، أو المثقال للجوهر، فأعرضت مكتفًيا باالمتنان، 

وليست هذه أولى فضائله. أطال الله بقاءكما. آمين.

جدير بالذكر أن رابط الصداقة بين الفرج والشيخ ميرزا حسين 

البريكي وصل إلى حد اتخاذ الفرج مجلس الشيخ مكاًنا لقيلولته، 

فال يكاد يرى في ظهيرة كل يوم إال وهو مضطجع فيه ملتفا بعباءته. 

السيد  تأبينه  أيًضا،  األدبية،  البيئة  في  الفرج  اندماج  صور  من 

ماجد بن هاشم العوامي أحد المراجع الدينية في القطيف بقصيدتين 

األولى ألقاها في مجلس الفاتحة عنوانها )فقيد القطيف( يقول في 

القطيف،  عالمة  العوامي،  هاشم  السيد  ابن  ماجد  السيد  مقدمتها: 
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)1861م(،  1278ه  سنة  في  ولد  المجتهدين،  علمائها  وخاتمة 

، وتوجه إلى العراق زائًرا،  وفي أواخر سنة 1366ه )1948م( حجَّ

وتوفي ببغداد في ربيع الثاني سنة 1367ه )1949م(:

نطفي األوار من الغليل؟هـل بالبـكاء أو العويل؟

ــيَّ الداء أنـات العليل؟كالَّ، وهـل َتشـفي عّصــ

حـزان بالصبـر الجميل؟أم هـل تجـفُّ لواعج األ

فتيـلهيهاِت! إّن الصبر أجــمَع مـن  يغنـي  ليـس 

ـــٍل للعزا؟ هل من ســبيل؟يـا ويلنـا! هل من سـبيــ

القبيـلفالخطـب أدهى أن يهوَن هـذا  مـن  علـيَّ 

السيد  لتأبين  أقيم  الذي  األربعين  حفل  في  ألقاها  والثانية 

لكبار  التأبين  حفالت  إقامة  من  القطيف  أهل  عليه  درج  ما  حسب 

الشخصيات ورجال الدين واألدباء بمناسبة مضي أربعين يوًما على 

وفاتهم قال فيها:

إكليــل شــعٍر علــى قبــٍر مــن النــور

في القلب ال في أديم األرض محفور

لــه الذكريــات  بعبيــر  ــٍخ  مضمَّ

ــور ــٍك وكاف ــال مس ــْوُع ب ــٌر َيُض َنْش

يضــمُّ ُجْثمــاَن فضــٍل ال حــدود لــه

مسطور القلِب  صفحات  على  باٍق 
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أبقــى علــى الدهر مــن قبٍر لــه ُقَبٌب

ومــن ضريٍح بُِصــمِّ الصخــر منقور

إلى أن يقول:

ُكــُم يــا آَل هاشــَم، مــا ذا الدمــع؟ إنَّ

ــرون، متــى احتجتــم لتطهير؟ مطهَّ

وهــل مصائبكــم ال تنقضــي أبــًدا؟

تكدير؟ بعَد  يصفو  سواهنَّ  وما 

ــُم ــن ثيابُِك ــواًدا م ــون س ال تخلع

مزرور القبر،  في  َكَفٍن،  على  إالَّ 

بواِجبكم قمتم  لقد  القطيف،  أهَل 

وكلُّكـــم بيـــن مبـــروٍر ومأجـــور

لُتـُم الصدمـَة الكبـرى وناِزَلهـا حمَّ

َمن بالكويت، إلى األحسا، إلى ُصْور

فاتحة الخط  في  منزلة  كلِّ  في 

ـــر ـــن بي ـــَع م ـــون الدم ـــم َتْغِرُف كأنك

ـــرٌة ـــاُء طاه ـــيرٌة بيض ـــا س ـــى به تتل

ـــور ـــوم ومنث ـــن منظ ـــا بي ـــاغ م ُتص

ولم يقف خالد الفرج عند حد ارتباطه وحده بالقطيف بل كان 
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السبب في ارتباط غيره من الشخصيات بالقطيف ومثقفيها وأدبائها 
كالشيخ حمد الجاسر رحمه الله، فكما أن الفرج اصطحب الشيخ 
إلى مجلس األديب أحمد بن حسين السنان، وكان بمثابة الصالون 
األدبي لمثقفي القطيف، والمعروف أن الشيخ رحمه الله أقل الناس 
عناية بمظهره، ولم يكن معروًفا لدى مرتادي المجلس إال من خالل 
ما يقرأون له من كتب ومقاالت، وتعمد الفرج أال يعرف بالشيخ، 
ولم  المعتادة،  والتحية  السالم،  ردوا  أن  على  الحاضرون  يزد  فلم 
يولوا الشيخ ما يستحق من الترحيب والحفاوة، وعندما هم الفرج 
فنهضوا  به،  بالتعريف  فاجأهم  معه،  الشيخ  ونهض  باالنصراف 
جميًعا للترحيب به معتذرين إليه عن التقصير في االحتفاء به، ولم 
يسمحوا له باالنصراف إاّل بعد تناول الغذاء، فكانت هذه بداية صلة 
الله  امتدت بين الشيخ الجاسر ومثقفي القطيف حتى وفاته تغمده 

بواسع رحمته ومرضاته.

الفرج، وهو  الشاعر خالد  به من سيرة  تيسر لي اإللمام  ما  هذا 
ليس الشخصية الوحيدة التي اندمجت في المجتمع القطيفي، فقد 
الذي  سحيم  بن  الله  عبد  الشيخ  أمثال  من  بكثير،  الساحة  حفلت 
الله  له، وكذلك عبد  بالمدارس مجلًسا  الصباغ  آل  اتخذ من منزل 
القصيبي والمعجل، والشيخ حمد أبو عايشة، وغيرهم كثير، أتمنى 
التي  البقعة  هذه  في  حياتهم  لتناول  المستنيرة  األقالم  تتصدى  أن 
الجيل  يعرف  أن  عسى  لها،  ووفوا  لهم  ووفت  وأحبوها،  أحبتهم 

الجديد ما كان عليه اآلباء من ألفة وانسجام.



الفرج والقطيف.. المحبة المتب�ادلة
األستاذ محمد بن عبدهللا الفرج)))

مدير الندوة الأ�ستاذ خالد النزر:
يسعدنا ويشرفنا أن يقف معنا الليلة، األستاذ محمد بن 
مشكوًرا  فليتفضل  الفرج،  عائلة  ممثل  الفرج،  عبدالله 

ليلقي كلمة بهذه المناسبة.

عليكم  السالم  المحترمون،  الحضور  السادة  األفاضل،  أدباءنا 

ورحمة الله وبركاته.

اليوم  ـ  جميًعا،  علينا  العزيزة  المناسبة  بهذه  اهنئكم  أن  يسرني 

الوطني المجيد ـ، وكل عام وأنتم بخير.

بطلب من سعادة األستاذ جعفر الشايب، راعي منتدى الثالثاء 

الثقافي بالقطيف. يسعدني أن أشارك بكلمة موجزة بهذه المناسبة، 

وإكراما له وألدباءنا والحاضرين وللعم الشاعر خالد الفرج رحمه 

شخصية اجتماعية ورجل أعمال.  (1(



خالد الفرج.. الشاعر والوطن86

الله، حضرت أللقي هذه الكلمات وألرى هذه الوجوه الخيرة.

الشبيلي،  عبدالرحمن  الدكتور  لسعادة  الجزيل  بالشكر  أتقدم 

الشايب  جعفر  األستاذ  وسعادة  العوامي،  عدنان  األستاذ  وسعادة 

ولهم  الله،  رحمه  الفرج  خالد  الشاعر  عمنا  بسيرة  اهتمامهم  على 

جميعا منا كل مودة واحترام الحياء ذكراه، وتحية لكل من اهتم في 

إقامة هذه الندوة الطيبة.

ونذكر بكل الحب والتقدير اهتمام سيدي سمو ولي العهد األمير 

سلمان بن عبدالعزيز لكل مافيه رضى الله والخير لشعبه، وتوجيهه 

أخص  كما  بالقطيف،  الندوة  هذه  إلقامة  عبدالعزيز  الملك  لدارة 

والقائمين  عبدالعزيز  الملك  دارة  في  المسؤولين  كذلك  بالشكر 

عليها، فلهم منا كل التقدير واالمتنان.

العم  التي أحبها  الطيب »القطيف«  البلد  وكما نخص أهل هذا 

ومفكرين،  وأدباء  شيوخ  من  أهلها  وأحب  الفرج،  خالد  الشاعر 

لبلديتها، ولكتابة عدلها في  وبادلوه هذه المحبة، حيث كان رئيًسا 

أسرة  أسرتنا  في  عميًقا  يزال  ال  القطيف  أهل  وحب  الوقت.  ذلك 

الفرج يتبادلون معهم المودة.

الملك  جاللة  بالمؤسس  الفرج  خالد  الشاعر  العم  اهتمام  إن 

عبدالعزيز طيب الله ثراه، كان نابًعا من وطنيته، فقد جعل من همه 

الشاغل قراءة إنجازات هذا الملك وسيرته العطرة، كما جعله ذلك 
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يتفانى في حبه لما لمسه من التشجيع من جاللته.

ولقد نّظم بمناسبة العيد الذهبي لتمام خمسين سنة على استعادة 

الملك عبدالعزيز ال سعود ملك آبائه، بفتحه الرياض في 4 شوال 

سنة 1429ه الموافق 19 يوليو 1950م، قال فيها:

والتهليـــل والتكبيـــر  بالحمـــد 

ــل ــذا الجيـ ــم هـ ــيدت دعائـ شـ

َعـــْوٌد علـــى بـــدء مـــن المجـــد الـــذي

هـــو فـــوق هـــام العـــرب كاألكليـــل

ـــد ـــد خال ـــن تلي ـــد م ـــف مج وطري

ـــول ـــد أف ـــود بع ـــروق يع ـــل الش مث

العم  بيني وبين  القرابة  يعرف صلة  أن  الكثير ممن يحب  هناك 

الشاعر خالد الفرج، فأواًل هو ابن عم والدي، وتربطهما عالقة قوية 

رحمة الله عليهما، وثانًيا هو زوج أختي »أم علي« رحمها الله، وهو 

1374ه)1954م(،  سنة  لبنان  في  توفي  الله  رحمه  تعلمون  كما 

ودفن هناك، وكانت أختي معه في لبنان، فذهب إلى هناك الحضارها 

للخبر. ولما علم سمو األمير سعود بن جلوي، أمير الشرقيةـ  رحمه 

الله ـ بالوفاة آنذاك، طلب من إمارة الخبر تكليف من يقوم باحضار 

محمد  من  كال  اإلمارة  فكلفت  بالقطيف،  بالقلعة  بيته  من  التركة 

كل  وجلبنا  لبيته  فذهبنا  وأنا.  الله  رحمهم  البزيع  وأحمد  المزروع 
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الموجودات، من أوراق وصكوك، وبعض كتاباته لبيتي في الخبر. 

واتصل  الموجودات،  على  لإلطالع  اإلمارة  من  مندوب  وحضر 

بسمو األمير سعود بن جلوي ـ رحمه الله ـ، وبلغه بوجود الصكوك 

له  فقالوا  التركة؟  يتولى هذه  ترون  والقصائد، فسأل من  واألوراق 

تكون عند خال أوالده، الذي هو أنا محمد بن عبدالله الفرج. فأمر 

بتسليمها لي.

فيما بعد توكلت عن أختي وأبنائها، وتوكل محمد خالد الفرج ـ 

رحمه الله ـ عن والدته وزوجته، ووزارة المالية عن الولد الغائب. 

طباعة  إعادة  بعدم  يكرر  دائما  الله  رحمه  الفرج  خالد  العم  وكان 

أشعاره، العتقاده بأنه كتبها في زمن سابق قد ال تناسب هذا الزمان، 

فهو حريٌص على إرضاء الجميع عنه.

ظل  في  واألمان  األمن  البالد  هذه  على  الله  أدام  الختام،  في 

حكومة خادم الحرمين الشريفين، يحفظهم الله. وشكًرا لتحملكم 

وصبركم علّي، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



مداخالت الحضور

الأ�ستاذ محمد ر�سي ال�سما�سي
أستاذ اللغة العربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الفرج، في الحقيقة إن من يقرأ  الكبير، خالد  الله شاعرنا  رحم 

فغزارة  الكالسيكية،  المدرسة  ضمن  يصنفه  الفرج،  األستاذ  ديوان 

الحقبة  تلك  في  البارزة  الشخصيات  من  تجعله  األدبي  إنتاجه 

التاريخية المهمة، وخاصة أنه ساهم في توثيق التاريخ بصورة ادبية 

جذابة وحاضرة.

كما أنه تمكن من التواصل مع حواضر الثقافة في العالم العربي 

في الوقت الذي كان زمنًا صعًبا وغير متيسرًا، ونشط في نشر الثقافة 

والمعرفة.



خالد الفرج.. الشاعر والوطن90

الأ�ستاذ من�سور �سالح �سالط
أديب ومثقف

وضيوف  األمسية  بضيفي  أرحب  الله،  ورحمة  عليكم  السالم 

القطيف، في هذه المناسبة الوطنية العزيزة بيومنا الوطني الحبيب.

بداية أتوجه بسؤالي إلى األستاذ عدنان العوامي، في أي مدرسة 

الفرج؟  خالد  الراحل  األستاذ  نصنف  أن  يمكن  بالضبط  شعرية 

إّنه  أم  الحداثة،  يسمى  ما  في  ودخل  القديمة،  القصيدة  تجاوز  هل 

الزال محتكما إلى القصيدة القديمة؟ فقد تنوعت أغراضه الشعرية 

واألدبية، وتناول مواضيع اجتماعية، وقضايا وطنية وقومية مختلفة، 

لكنها بحٍس أدبي رفيع وأسلوب متقن.

شكًرا للجميع مرة أخرى، وتمنياتي للوطن وإنسان الوطن بحياة 

آمنة مستقرة سعيدة متقدمة دائًما.
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الدكتور عبدالعزيز بن �سالح الهالبي
أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود

وإخواننا  أهلنا  مع  نحتفي  أن  الليلة  هذه  سعيدون  والزمالء  أنا 

بالقطيف في اليوم الوطني، والشكر لمنتدى الثالثاء الثقافي، ولدارة 

الملك عبدالعزيز، وكذلك للباحثين الفاضلين الشبيلي والعوامي، 

وسؤالي إلى الدكتور الشبيلي:

األول:  ذكرت أن خالد الفرج كتب ثالث منظومات شعرية، وهذا 
بنظري أمر الفت ألنه غير مسبوق كتابة المنظومات التي 

تدون التاريخ، ال أعرف سوى مهيار الديلمي في العصر 

نعمة  والشاعر  هوميروس،  اليوناني  والشاعر  العباسي، 

الفارسي، فما تفسيرك لهذا؟

القومي  الشعور  بروز  الفرج  سيرة  خالل  من  الثاني:  يبدو 
والوحدوي، كأنه مبكر وسابق عصره، وال توحي سيرته 

بتواصل قوي مع بالد الشام إال في آخر حياته، فما هو 

السبب في هذا؟

وجزء من هذا السؤال لألستاذ العوامي؛ وهو: هل كان أحد من 

الكتابة  الموضوعين:  القطيف طرق هذين  في  مجالسيه وأصدقائه 

الشعرية القومية أو المنظومة؟ وشكًرا.
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الأ�ستاذة عالية مكي اآل فريد
كاتبة وناشطة اجتماعية

مساكم الله بالخير جميًعا، أحيّي الجميع بمناسبة اليوم الوطني، 

وكل عام وأنتم والوطن بخير، وأرحب بالضيوف الكرام، فحياكم 

الله على أرض القطيف، فعاًل شرفتمونا وزدتمونا تألًقا.

أن  وتمنينا  الفرج،  خالد  الشاعر  بسيرة  الليلة  هذه  أتحفتمونا 

نستمع أكثر لشعره، فمن خالل سيرته التي تحدثتم عنها شّدنا نحن 

أبناء هذا الجيل للتعرف عليه كنموذج وحدوي، عاش في المجتمع 

وتفاعل معه، وأنتج معظم شعره الغزير في هذه المرحلة.

ما أحوجنا نحن أبناء هذا الجيل لنتعرف على مثل هذه التجارب 

المضيئة، والشكر لمنتدى الثالثاء الثقافي على اإلبداع المتواصل.
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الأ�ستاذ زكي من�سور اأبو ال�سعود 
كاتب وناشط اجتماعي

القطيف  بضيوف  مرحبا  بالخير،  الله  ومساكم  عليكم  السالم 

وهذه الوجوه الطيبة. في الحقيقة، خالل استماعي لكلمة الدكتور 

عبدالرحمن الشبيلي واألستاذ عدنان العوامي، وجدت أنهما ذكرا 

أن الشاعر عاش في الهند مدة خمس سنوات، ولكنهما لم يتطرقا 

عليه،  الله  رحمة  الشاعر  تلقاه  الذي  التأثير  وماهو  المرحلة،  لهذه 

خالل هذه الفترة. وربما حول سؤال الدكتور عن مدى تأثر الشاعر 

الهند، ولما  في  يكون وجوده  قد  الملحمي،  بالنوع  الكتابة  بطريقة 

لم  والذي  الشاعر،  على  الكبير  تأثيرها  لها  كبيرة  ثقافة  من  للهند 

يتطرق إليه أحد، هناك أرث ثقافي متقدم في الهند، وكتابة المالحم 

أيًضا موجودة في الثقافة الهندية، فأنا اتمنى مستقباًل إذا كان هناك 

إعادة بحث أن يتضمن هذا الموضوع.

النقطة الثانية، نتمنى أن يصدر من هذه الندوة الجميلة، توصية 

هذا  باسم  يسمى  شارًعا  أو  ساحة  تخصص  بأن  القطيف  لبلدية 

الشاعر الكبير، الذي أسس بلديتها، وشكًرا.
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الأ�ستاذ محمد ر�سا ن�سر اهلل
عضو مجلس الشورى

الشاعر خالد الفرج، يستحق كل التقدير، وهذه الندوة تدل على 

مكانته واحترام الناس له، حيث عمل لبالده برؤية وطنية وحدوية، 

باحتكاكه  تميز  أنه  كما  العربية.  المجتمعات  تطلعات  عن  وعبر 

وعلماء  شعراء  من  القطيف  ومجتمع  األدبية  البيئة  مع  وتفاعله 

وأدباء، وتفاعل معهم بصورة الفتة، وما أنتجه من مساجالت أدبية 

وشعرية تعبر عن عمق تفاعله مع النسيج االجتماعي، الذي عّبر عنه 

بصور وأشكال مختلفة.

مدير الندوة:
شاركونا  الذين  الكرام،  ضيوفنا  نشكر  ومجدًدا  للجميع  شكرا 

فرحة االحتفاء باليوم الوطني لهذا العام، متمنيين دوام األمن والعزة 

لهذا الوطن وأبنائه الكرام.

الأ�ستاذ عدنان ال�سيد محمد العوامي:
رأيا،  قدم  بل  سؤاال  يسأل  لم  الشماسي،  رضي  محمد  األستاذ 

وفي رأيه إجابة لسؤال منصور سالط، ولكن في تصوري إّن الفرج 

شعر  على  الغالب  أن  بمعنى  رومانسية  مسحة  من  شعره  يخلو  ال 

الفرج المسحة التقليدية، ولكن ال يخلو من الفلسفة، وقصيدته في 
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رثاء حمادي بالتأكيد ليست تقليدية، ربما األستاذ محمد ال يتذكرها 

ولكن عندما نقرأها في ديوانه نجد فيها الرومانسية الفلسفية أيضا.

الهالبي،  الدكتور  ذكر  كما  والقومية  الوطنية  لموضوع  بالنسبة 

كانت  جميعها  الصحف  ولكن  الخارج،  في  يعش  لم  أنه  فصحيح 

تصل، وكما أشرت أن مسرح أقالمهم كان يرتكز في البحرين ولبنان 

والعراق، وهذه بالتأكيد كانت تصل لهم وينشروا فيها، الجشي أيضا 

القومي،  الشعر  ديوانه من  أيضا ال يخلو  المسلم  لديه شعر قومي، 

الفرج  إلى  المعاصرين  من  أيضا  مجايليه،  أنهم  أتذكر  ممن  هؤالء 

ومنها  الصحف،  في  منشور  قومي  شعر  لديه  أيضا  البوحيمد،  هو 

العراقية أيضا.

الدكتور عبدالرحمن بن �سالح ال�سبيلي: 
هذه  إنتاج  على  الفرج  خالد  الراحل  الشاعر  إقدام  إّن  الواقع 

في  تصب  وجعلها  الغزارة،  بهذه  الشعرية  المطوالت  أو  المالحم 

دليل على غزارة  الملك عبدالعزيز هو  المملكة، وفي سيرة  تاريخ 

الموهبة الشعرية عند خالد الفرج، والحقيقة أنها ظاهرة فعال الفتة 

للنظر، أنه استطاع أن ينتج هذه المالحم، وأن يكون رائدا في نظمها 

الشعر  من  النوع  هذا  نظم  إلى  غيره  قاد  وربما  غيره،  سبق  بشكل 

المسمى ملحمي، وفي الحقيقة ليس لدي معرفة أو تفسير لقدراته، 

أو كيف أنه استطاع أن يكتسب هذه الموهبة التي جعلته ينظم الشعر 
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بهذه الغزارة والكيفية، ويصوغ تاريخ المملكة بهذه الكيفية.

لي تعليق على ما يعتقد بأن الشاعر الفرج كان شاعرا كالسيكيا 

ملتزما بالمدرسة التقليدية، لست متخصصا بالنقد األدبي واألستاذ 

شعر  انصفوا  الكويت  مثقفي  أن  الواقع  لكن  مني،  أقرب  العوامي 

في  أقرأها  لم  التي  الفقرات  كل  المثال:  سبيل  فعلى  الفرج؛  خالد 

تثني على عنصر  أيديكم، كلها  بين  والتي هي موجودة  محاضرتي 

التجديد في شعر خالد الفرج، ومن األمثلة على ذلك مايقوله فاضل 

صقر  أعتبر  يقول:  تعرفون،  كما  كويتي  ومؤرخ  أديب  وهو  خلف 

الشبيب وخالد الفرج وفهد العسكر، رواد األدب الحديث المعاصر 

في الكويت، فهم شعراء فنانون يختلفون عن سابقيهم الذين أعدهم 

شعراء نظاميون ... )إلى آخر الكالم الموجود بين أيديكم(. 



التغطية اإلعالمية





حياتـه  عـن  بالقطيـف  نـدوة  فـي  والعـوايم  الشـبيلي 
الوطـي االندمـاج  فـي  دوره  تسـتحضر 

خالد الفرج.. سرية رجل جسد حلم الوحدة بني اخلليجيني)1)

القطيف: ميرزا الخويلدي

الواجهة  إلى  السعودية،  القطيف، شرقي  أدبية في  أعادت ندوة 

سيرة الشاعر خالد الفرج، أحد أهم الشخصيات األدبية التي أثرت 

النصف  خالل  الخليج  ساحل  على  والثقافية  الشعرية  الحياة  على 

األول من القرن الماضي.

هذه الندوة أقيمت عشية اليوم الوطني السعودي، وهدفت إلى 

استجالء سيرة رجل جسد حلم الوحدة بين الخليجيين، والتواصل 

العابر للحواجز واالنقسامات، وكانت فترة حياته التي توثقت فيها 

صلته بالملك المؤسس عبد العزيز، عنوانا لقدرة اإلداري المثقف 

على تعزيز التالحم، وبناء الثقة.

والوطن«،  الشاعر  الفرج:  »خالد  عنوان:  الندوة  حملت 

)1) نشر بجريدة الشرق األوسط بتاريخ السبت 3 ذو الحجة 1435 ه ـ 27 سبتمبر 
https://aawsat.com/home/article/189746 ،2014 م
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من  منهم  كثير  حضر  السعوديين،  المثقفين  من  نخبة  وحضرها 

المنطقة  من  غفير  جمهور  مع  الكويت،  من  وبعضهم  الرياض، 

المهندس  الكاتب  يديره  الذي  الثالثاء«  »منتدى  ونظمها  الشرقية، 

الرياض،  في  العزيز  عبد  الملك  دارة  مع  بالتعاون  الشايب،  جعفر 

وشارك في الندوة كل من: الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، واألديب 

عدنان العوامي.

عام  الثاني  ربيع  منتصف  الكويت  في  الفرج  خالد  الشاعر  ولد 

1898، وذكر الباحث الدكتور عبد الرحمن الشبيلي أنه »ينحدر من 

أصول سعودية تعود إلى البدارين من الدواسر، وقد ولد من أسرة 

الثنيان  ثنيان عبد الرحمن  ميسورة الحال، ووالدته هي شيخة بنت 

في  ثم  فالبحرين،  الهند،  في  عاش  القطرية،  الخليفات  قبيلة  من 

المنطقة الشرقية السعودية، وأمضى العامين األخيرين من عمره في 

بالد الشام«، وتوفي في أحد مستشفيات لبنان سنة 1954.

وفي ترجمة معجم البابطين لشعراء العربية، يشير إلى أن اسمه 

الكامل هو: خالد بن محمد بن فرج الصراف الدوسري، وأنه ولد 

من  متنقال  العملية  حياته  وقضى  لبنان،  في  وتوفي  الكويت،  في 

واألحساء  )القطيف  والسعودية  والبحرين  مومباي  إلى  الكويت 

والدمام(، وتلقى علومه المبكرة في الكتاب، وعند افتتاح المدرسة 

كتب  على  االطالع  في  ونشط  بها،  التحق   1911 عام  المباركية 

التراث المختلفة، ثم بدأ حياته العملية مدرسا في المباركية، فكاتًبا 
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المطبعة  مومباي  في  وأسس  الهند،  في  الكويتيين  كبار  أحد  عند 

العمومية التي طبع فيها مجموعة من الكتب، كان بعضها على نفقة 

خالل  والهندسة  اإلنجليزية،  اللغة  درس  وقد  العزيز،  عبد  الملك 

الهداية  البحرين ليصبح مدرسا بمدرسة  انتقل إلى  عمله هناك، ثم 

ثم  البحراني،  البلدي  المجلس  في  وعضوا  البحرين،  في  الخليفية 

صار مسؤوال في بلدية األحساء ورئيسا لبلدية القطيف.

�ساعر الخليج
انتماء  ولذلك، فإن عددا من األقطار الخليجية والعربية تتنازع 

هذا الشاعر إليها، هي الكويت والبحرين والسعودية. وكانت الفترة 

السعودية  في  واألدباء  الشعراء  على  عرفته  التي  حياته  في  الذهبية 

بلدية  بتولي  العزيز  عبد  الملك  قبل  من  تكليفه  خالل  والبحرين، 

القطيف. وعن هذه المرحلة يتحدث المؤرخ الراحل محمد سعيد 

الُمسلم، صاحب كتاب »ساحل الذهب األسود«، قائال: »إن خالًدا 

الفرج قضى معظم حياته في القطيف، وكان لها الفضل في استقراره 

النفسي، وقد منحها في المقابل إخالصه ووفاءه وعصارة أفكاره، 

األدبية  الحركة  وغذى  منهم،  فرًدا  وأصبح  مجتمعها،  في  واندمج 

فيها، وترك أثًرا كبيًرا في تطور الحياة الفكرية، وكان يلتقي األدباء 

والمثقفين من أبناء القطيف«.

دراسته عن سيرة  في  ناقش  العوامي،  والمحقق عدنان  الشاعر 
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حين  ففي  وانتمائه،  هويته  بشأن  غالبا  يثار  ما  الفرج،  خالد  الشاعر 

أعطى  فقد  غالبا،  المنشأ  لبلد  تنسب  األدبية  الشخصيات  أن  جزم 

الخليج، وقال:  اقتصاديا الجتذاب الشخصيات األدبية في  تفسيرا 

الظروف مهيأة  الشرقية هذه لم تكن  النفط في منطقتنا  »قبل ظهور 

لنشوء حركة ثقافية أو صحافية، وإن كان فيها أدباء وعلماء، وشعراء 

متابعون للحركة الثقافية، وتصلهم الصحف والكتب من الخارج، 

كالعراق  الخارج  في  تصدر  صحف  في  النشر  مارس  من  ومنهم 

العراق  إلى  للسفر  ُيضطرون  المؤلفون  وكان  ولبنان،  والبحرين 

النفط،  تفجر  حين  »لكن  ويضيف:  مؤلفاتهم«.  لطباعة  الهند  أو 

الرزق  موارد  باتساع  واالزدهار  النهوض  نحو  المنطقة  واتجهت 

فيها، بدأ الناس يتقاطرون عليها من كل حَدب وصوب، فكان فيهم 

التاجر، واألديب، والشاعر، والمثقف. فانتقل إليها شخصيات أدبية 

وصحافية، وأخرى مثقفة لم تكن منها في األصل، لكنها استوطنتها، 

وشاركت في صنع نهضتها الثقافية والصحافية التي نشهدها اليوم«، 

وبينهم بالطبع خالد الفرج.

وكان العالمة حمد الجاسر من أقدم من تناول سيرته ومؤلفاته 

وشعره بالتفصيل؛ إذ رثاه ُبعيد وفاته بمقال مطول في مجلة »اليمامة« 

الفكري،  وإنتاجه  حياته  محطات  أبرز  فيه  استعرض   1954 عام 

القرن  أواخر  في  ـ  معروفة  غير  وألسباب  ـ  أسرته  هجرة  متتبعا 

الحادي عشر الهجري )السابع عشر الميالدي( من بلدة نزوى في 
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وادي الدواسر لتستقر في بلدة الزبارة في شمالي شبه جزيرة قطر، 

من  خرج  وقد  الكويت،  إلى  اتجهت  ومنها  ُعمان،  إلى  رحلت  ثم 

محمد  الله  عبد  المعروف  الكويتي  األديب  عمه  ابُن  األسرة  هذه 

الفرج المتوفى في الكويت عام 1902 وهو موسيقي وملحن، وله 

ديوان شعر بالفصحى والعامية أعده وطبعه خالد الفرج عندما كان 

في الهند في حدود عام 1338ه )1919م( ثم أعيد طبعه مرارا.

وكما كان لخالد الفرج دور مهم في ترسيخ االهتمام باألدب، 

هوايته  »بحكم  الشبيلي:  الدكتور  يقول  بالنشر.  أيضا  اهتم  فقد 

تبني  إلى  الفرج  بادر  الهند،  في  السابقة  تجربته  خالل  من  للطباعة 

إنشاء أول مطبعة في المنطقة الشرقية )المطبعة السعودية بالدمام( 

إلى  سافر  وقد  سعود،  الملك  من  بدعم  تأسيسها  إلى  سعى  التي 

االستشفائية  إقامته  خالل  تركيبها  وتابع  شرائها،  أجل  من  ألمانيا 

العامين األخيرين من حياته، لكنه لم يحضر  في سوريا ولبنان في 

المنطقة  في  الناشئة  األهلية  للصحف  تأسيسها  أتاح  وقد  تشغيلها، 

الشرقية آنذاك أن تطبع محليا«.

وخمسين  ثمانية  من  نحوا  الفرج  خالد  »عاش  الشبيلي:  يقول 

عاما من التنقل المكاني عبر كل إمارات الخليج تقريبا، ليجد ضالته 

في التوطن أخيرا في المنطقة الشرقية حيث تكونت أسرته، ووجد 

من االستقرار النفسي والمعيشي والوظيفي واألسري ما جعله يتفرغ 

للفكر واإلبداع، مع أنه أقام في الكويت والبحرين والهند واألحساء 



خالد الفرج.. الشاعر والوطن104

والقطيف والدمام وتردد عليها، ثم أقام في بالد الشام قبيل وفاته«.

وعن إقامته في القطيف يقول: »كانت إقامته في المنطقة الشرقية 

الفترة األكثر خصوبة وحيوية في حياته الفكرية واإلدارية، واألطول 

من الناحية الزمنية؛ قرابة نصف عمره«.

جسد  إنه  الشبيلي،  عنه  فقال  الفرج،  خالد  وتنقالت  سفر  أما 

في  »وكان  األمة،  هموم  عن  عبرت  أشعاره  وإن  المنطقة،  وحدة 

المراسالت  وتبادل  صداقات،  كّون  والبصر..  السمع  ملء  زمنه 

والقصائد اإلخوانية مع عدد من رموز الثقافة في الكويت من أمثال 

القناعي،  ويوسف  النقيب،  الرحمن  وعبد  النصف،  اللطيف  عبد 

قاسم  أمثال  البحرين من  الشبيب.. وفي  العدساني، وصقر  وخالد 

آل  أمثال  من  الشرقية  المنطقة  وفي  الزايد،  الله  وعبد  الشيراوي، 

الجشي، وآل الخنيزي، والعوامي والخطي، عالوة على زميل دربه 

هاشم الرفاعي مدير الجمارك«.

بلدية  بإنشاء  العزيز  عبد  الملك  قبل  من  الفرج  خالد  كلف 

بها  فتأثر  وعلمية،  وشعرية  ثقافية  بيئة  هناك  وجد  لكنه  القطيف، 

وتفاعل معها.

هاشم  لتشجيع  استجاب  الفرج  أن  الزيد  سعود  خالد  يذكر 

الرفاعي )الكاتب آنذاك في الديوان السلطاني( للعمل في المملكة، 

وأن السلطان عبد العزيز )حينها( استقبله أحسن استقبال، واختاره 
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مشرفا على بلدية األحساء ثم القطيف، بينما ُيستفاد من سيرة الفرج 

سنة  مؤسسها  وكان  القطيف،  ببلدية  ُكلف  أنه  بنفسه  كتبها  التي 

1346ه. يقول الشبيلي: »وبتتبع عالقته بالمجتمع الثقافي في أثناء 

إقامته، التي قيل إنها امتدت نحو خمسة وعشرين عاما في المنطقة 

الجماعي  النزوح  البحرين مع  أنه قدم من  المراجع  الشرقية، تذكر 

الهجري  القرن  من  األربعينيات  مطلع  الدواسر  لعشيرة  المعروف 

الماضي )العشرينات الميالدية(«.

تاأثيره الثقافي
الوثيقة  العالقة  بتتبع  دراسته  في  اهتم  العوامي،  عدنان  الشاعر 

واألدبية،  العلمية  القطيف  بشخصيات  الفرج  خالد  ربطت  التي 

والقصائد  وبينهم،  بينه  ربطت  التي  والمساجالت  واإلخوانيات 

التي نظمها في مناسبات متعددة خاصة ما يتعلق بمراسالته الشعرية 

مع الشيخ فرج العمران، أو الشيخ ميرزا حسين البريكي، أو نظمه 

الزاير،  منصور  الشيخ  كرثاء  أحد،  وفاة  مناسبات  في  رثائية  قصائد 

وفي  العوامي.  ماجد  السيد  تأبينه  أو  العوامي،  سعيد  السيد  ورثائه 

الذي عرف  الخنيزي،  الحسن  أبو  الشيخ علي  توفي  سنة 1363ه 

بلقب زعيم القطيف، فرثاه خالد الفرج بقصيدة قال فيها:

نجيـــع أو  بدمـــع  ابكـــوا 

شـــيخا يعـــز علـــى الجميـــع
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اختفـــى البـــدر  وتصـــوروا 

فـــي غامـــض الليـــل المريـــع

في  األدبية  بالبيئة  الفرج  تفاعل  مبلغ  »نلمس  العوامي:  يضيف 

الشيخ  ابن صديقه  البيات،  أحمد  الشاب  رثائه كذلك  في  القطيف 

منصور البيات:

ــاب ــعين، أمَّ الكتـ ــرأوا، خاشـ اقـ

ـــاب ـــوح واالكتئ ـــوا بالن ـــم ضج ث

وامـــألوا موضـــع الخشـــوع عويـــال

ـــاب ـــزان واالكتئ ـــم األح ـــي عظي ف

الشاعر عدنان العوامي، قال إن »ارتباط خالد الفرج بالقطيف لم 

يقف عند حده هو، بل كان السبب في ارتباط غيره من الشخصيات 

بالقطيف ومثقفيها وأدبائها كالشيخ حمد الجاسر، حيث اصطحب 

الفرج الجاسر إلى مجلس األديب أحمد بن حسين السنان، وكان 

بمثابة الصالون األدبي لمثقفي القطيف، فكان ذلك اللقاء بداية صلة 

امتدت بين الشيخ الجاسر ومثقفي القطيف حتى وفاته«.

رائد المالحم
في الجانب الشعري لخالد الفرج، تحدث الباحث الدكتور عبد 

مثقف  فـ»هو  الفرج،  لخالد  الشعرية  الحياة  عن  الشبيلي  الرحمن 

التي  القصص(  )أحسن  ملحمة  نظمه  من  اشتهر  ومؤرخ  وشاعر 
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طبعت في القاهرة في 130 صفحة في حدود عام 1929 من تقديم 

محمد علي الطاهر، ثم راجعها عالم قطر الشيخ عبد الله األنصاري 

وطبعت في الدوحة عام 1982، وهي مطولة شعرية غطت العقود 

الخمسة األولى من حياة الملك عبد العزيز منذ والدته سنة 1876، 

وحتى دخل الحجاز في حكمه سنة 1925.

تشتمل  فصاًل   20 إلى  مقسمة  »والملحمة  الشبيلي:  وأضاف 

عبد  الملك  عهد  إبان  وطبعها  نظمها  وقد   ،)..( بيت   800 على 

العزيز عندما كان ملك الحجاز ونجد وملحقاتها«.

البائية  القصيدة  الشعرية  آثاره  الشبيلي: »كما اشتهر من  يضيف 

على  نظمها  بيت،  خمسمائة  في  نجد(  تاريخ  في  والعيان  )الخبر 

مرحلتين في عامي 1367 و1368ه )1947 و1948م( قائال في 

مطلعها:

وتنسُب ُتعزى  العلياُء  مجدك  إلى 

وفي ذكرك التاريُخ ُيملى وُيكتُب«.

»بل  المالحم،  شعر  في  أبدع  الفرج  خالًدا  أن  الشبيلي  ويرى 

بهذا  عرفوا  الذين  الشعراء  من  عدد  بين  من  األسبق  كان  ربما  إنه 

وبولس  األيوبي،  شوقي  محمود  المالحم:  أصحاب  أمثال  الفن، 

الله  وعبد  العوني،  الله  عبد  ومحمد  البستاني،  وفيكتور  سالمة، 

وخير  سرحان،  وحسين  الغزاوي،  إبراهيم  وأحمد  الزامل،  العلي 
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الدين الزركلي، وعبد الله بالخير، وفؤاد شاكر، ومحمد بن عبد الله 

العثيمين، وغيرهم«، ورجح أن »يكون الفرج األسبق بينهم في هذا 

النوع من الشعر الملحمي ذي الطابع السردي التاريخي«.

مجموعًة  الفرج  لخالد  الفكري  التراث  »تضمن  ويضيف: 

وبعض  حياته،  في  نشرها  التي  والمقاالت  المطبوعة  الكتب  من 

وفاته«.  قبل  طباعتها  من  أو  استكمالها  من  يتمكن  لم  مخطوطات 

مكتبة  ونشرتها  تحقيقها،  الشقير  الرحمن  عبد  الباحث  تولى  وقد 

 500 على  يزيد  مجلد  في  )2000م(  1420ه  عام  »العبيكان« 

صفحة. وبحسب المحقق خالد سعود الزيد، توجد للفرج قصيدة 

المية طويلة ثالثة سماها »الملحمة الذهبية« نظمها بمناسبة الذكرى 

الخمسين لدخول الملك عبدالعزيز الرياض.

�ساعر عروبي
تحدث الشبيلي عن عقيدة خالد الفرج القومية، فقال إنه عاش 

سيرته  يتابع  »ومن  العربي،  الوطن  في  السياسي  المخاض  بدايات 

الحقبة،  بتلك  مرت  التي  السياسية  التحوالت  مع  تفاعل  أنه  يجد 

كاالحتالل البريطاني للخليج، وقيام الشيوعية، واغتصاب فلسطين، 

الجزائر.  وقضية  العالميتين،  والحربين  العربية،  القومية  وبروز 

وغلبت على شعره نبرة التندر أحيانا تجاه بعض التيارات، لكنه لم 

ينهج في تفكيره منهجا متطرفا..«.
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ويستحضر الشبيلي ما ذكره حمد الجاسر في هذا الشأن: »خرج 

العامة  االجتماعية  النواحي  فعالج  أرحب،  مجال  إلى  شعره  في 

لألمة العربية، وتعدى ذلك إلى اإلشادة بعظماء العالم الذين خدموا 

بالدهم، فرثى شاعر العروبة أحمد شوقي، وصديقه أمين الرافعي، 

ومجد الزعيم الهندي غاندي. وبجانب مديحه للزعماء العرب وجه 

بمسألة  خبرة  له  وكانت  اعوجاًجا،  فيهم  رأى  آلخرين  الذعا  نقدا 

إصالح الحروف العربية وأّلف في ذلك«.

عن وعد بلفور قال خالد الفرج:

ـــلة ـــدء سلس ـــور إال ب ـــد بلف ـــا وع م

كالظـلم التاريخ  في  المظالم  من 

ومـــا فلســـطين إال مثـــل أندلـــٍس

وعدوان بغي  أهلها  على  قضى 

وله قصيدة طويلة معروفة باسم »الشرق والغرب« ألقاها بمناسبة 

احتفاء النادي األدبي في الكويت به )31 /8 / 1927( جاء فيها:

ـــْه ـــي َهْجَمتِ ـــّدَد ف ـــد ش ـــْرُب ق الَغ

ــْه ــي َغْفَلتِـ ــُد فـ ــْرُق الٍه بعـ والَشـ

بأْعَمالِـــِه َجـــَد  وُكّلَمـــا 

ــْه ــى َراَحتِـ ــْرُق إلـ ــِلُم الَشـ َيْسَتْسـ
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وْحَداتِـــِه الغربِـــي  فيجمـــُع 

ـــْه ـــى وحدتِ ـــوم عل ـــرق مقس والش

ــِه ــي بحثِـ ــَم فـ ــي الِعْلـ وذاَك يبنـ

وذا ُيضيـــُع الوقـــَت فـــي نظرتـــه

ومنها:

ــَرٌة ــا ِعبـ ــي أحوالنـ ــوُم فـ ــا قـ يـ

رقدتـــه مـــن  النائـــم  فليقـــم 

ــوًة ــي ضحـ ــّدى بأخـ ــْن َتغـ َفَمـ

ــْه ــي ليلتِـ ــي فـ ــى بـ ــا تعَشـ حتمـ

ِســـِرِه فـــي  ُينِشـــُد  وكلنـــا 

ـــْه: ـــي ِحكمتِ ـــاعُر ف ـــُه الش ـــا قاَل م

»َمـــْن ُحِلقـــْت لِْحيـــُة جـــاٍر َلـــُه

فْليســـكِب المـــاَء علـــى لِحيتِـــْه«



حم�ور  ش�كلت  املؤس�س  س�رية  والعوام�ي:  الش�بيلي 
الف�رج)1) خال�د  إبداع�ات 

المؤسس  سيرة  أن  الشبيلي  عبدالرحمن  الدكتور  الباحث  أكد 
شاعر  الفرج  خالد  إبداعات  محور  شّكلت  قد  عبدالعزيز  الملك 
 1898 عام  بالكويت  ولد  حيث  الشعرية،  المالحم  ورائد  الوطن 
وقد  واحد،  عام  بفارق  عبدالعزيز  الملك  وفاة  مع  وفاته  وتزامنت 
كان مثقًفا وشاعًرا ومؤرًخا اشتهر بنظمه ملحمة »أحسن القصص« 
تقديم  من   ،1929 في  صفحة   130 في  القاهرة  في  طبعت  التي 
محمد علي الطاهر، وراجعها عالم قطر الشيخ عبدالله األنصاري، 
وطبعت في الدوحة عام 1982، وهي مطولة شعرية غطت العقود 
الخمسة األولى من حياة الملك عبدالعزيز منذ والدته سنة 1876 

وحتى دخل الحجاز سنة 1925م.

وأضاف الشبيلي في ورقته المعنونة »خالد الفرج رائد المالحم 
شاعر  الفرج  »خالد  بأمسية  عبدالعزيز«  الملك  سيرة  في  الشعرية 
دارة  مع  بالتعاون  األول  أمس  الثالثاء  منتدى  أقامها  التي  الوطن« 

سبتمبر   24 ـ   1435 القعدة  ذو   28 األربعاء  بتاريخ  مكة  جريدة  في  نشرت    (1(
https://makkahnewspaper.com/article/62673 ،2014م
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أن  العوامي،  عدنان  الشاعر  الباحث  بحضور  عبدالعزيز،  الملك 
بيت   800 على  تشتمل  فصال  عشرين  في  جاءت  الفرج  ملحمة 
سباعية التشطير على وزن واحد »البحر الخفيف«، نظمها وطبعها 

إبان عهد الملك عبدالعزيز.

وأوضح الشبيلي أن مما اشتهر من آثاره الشعرية القصيدة البائية 
بيت  خمسمئة  في  جاءت  والتي  نجد«  تاريخ  في  والعيان  »الخير 
نظمها على مرحلتين، مشيًرا إلى أن الفرج عاش نحو 58 عاًما من 
التنقل المكاني عبر كل إمارات الخليج ليجد ضالته في التوطن أخيًرا 
في المنطقة الشرقية، وكانت فترة إقامته فيها األكثر خصوبة وحيوية 
الساحتين  أن  إال  عمره(  نصف  )قرابة  الزمنية  الناحية  من  واألطول 

الثقافيتين السعودية والكويتية تنافستا في االحتفاء بسيرته وبتراثه.

وحملت ورقة األديب عدنان العوامي عنوان »االندماج الوطني، 
بين  النسب  الفرج نموذًجا«، وفيها تحدث عن جدلية  خالد محمد 
المثقفين واألدباء، هل ينسب للبلد الذي ولد فيه وتقطنه أسرته، أم 
للبلد الذي يقيم فيه وإن لم يكن ولد فيه؟ وقال إن الفرج زار القطيف 
عاًما  يومئذ 12  وعمره  الزواوي  محمد  الشيخ  برفقة  سنة 1328ه 
بها بضعة أشهر ثم غادر إلى  إليها بمفرده وأقام  بها، فعاد  وأعجب 

الكويت ومنها إلى البحرين ثم عاد إلى القطيف واستقر بها.

االجتماعية  الحياة  في  وتأثيره  وتأثره  بتفاعله  الفرج  وامتاز 
واألدبية والثقافية.



إشادات بأمسية »الش�اعر والوطن« تربز اجلوانب املضيئة يف 
حياة »خالد الفرج«)1)

جعفر الصفار ـ القطيف

أشاد المشاركون في أمسية »خالد الفرج: الشاعر والوطن« التي 

الملك  دارة  مع  بالتعاون  بالقطيف  الثقافي  الثالثاء  منتدى  أقامها 

للمملكة  الوطني  اليوم  بمناسبة  القطيف،  محافظة  في  عبدالعزيز 

التأريخ  في  مهتمين  بمشاركة  كبير،  نخبوي  جمهور  وحضرها 

واألدب هما الدكتور عبدالرحمن الشبيلي، واألديب الشاعر عدنان 

العوامي تناوال سيرة شاعر الوطن خالد الفرج.

إلى  شكره  به  المحتفى  أسرة  عن  الفرج،  محمد  الشيخ  وقدم 

هذه  لتنظيمهما  عبدالعزيز  الملك  ودارة  الثقافي،  الثالثاء  منتدى 

المحتفى  الشخصية، وذكرياته مع  ذاكرا بعض مشاهداته  األمسية، 

به، ومؤكدا على أن حياته التي قضاها في القطيف أثرت في توثيق 

عالقاته مع رجاالتها وأدبائها حيث شكرهم على إبقاء ذكره قائما.

)1)  نشر في جريدة اليوم بتاريخ لجمعة 26 / 09 / 2014م.
https://www.alyaum.com/articles/956564/

https://www.alyaum.com/articles/956564/
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المدرسة  نمط  عن  الشماسي  رضي  محمد  الشاعر  وتحدث 

تناول  في  أساليبه  تنوع  عن  متسائال  الفرج  اتبعها  التي  الشعرية 

القصائد، وكونه سار على أنماط تقليدية فيها، فيما تساءل الدكتور 

أحمد الهدلق عن أسباب تطور التوجهات القومية والوطنية في شعر 

خالد الفرج.

وأشار زكي ابوالسعود إلى تأثير تعدد السفر ومعيشة المجتمعات 

المختلفة على سعة فكر الفرج وانعكاسها على توجهاته، وأشارت 

أهمية  إلى  فريد  آل  عالية  االنسان  لحقوق  الوطنية  الجمعية  عضو 

اللقاءات الوطنية للحديث عن رموز وطنية بارزة،  تكرار مثل هذه 

الشورى محمد  أثنى عضو مجلس  بينما  الشاب،  للجيل  وتعريفها 

الشاعر  أقام  حيث  القطيف  في  األمسية  تنظيم  على  نصرالله  رضا 

المحتفى به أطول فترة من حياته.

من  مقاطع  ثالثة  الحمادي  محمد  واإلعالمي  الشاعر  وألقى 

رابًطا  الوطن،  تجاه  الشاعر  عمق  عن  فيها  عبر  وطنية،  قصائد 

في  المختلفة  والمناطق  الثقافات  بين  التمازج  جميلة  بسمفونية 

المملكة، ونالت قصيدته استحسان الحضور الذي قابلها بالتصفيق 

الحار.

ورحب مدير األمسية خالد النزر بالحضور بما فيهم أعضاء من 

مجلس الشورى، ومن هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومركز 
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لعبه  الذي  الدور  أهمية  إلى  أشار  حيث  الثقافي،  الجاسر  حمد 

المحتفى به، الشاعر خالد الفرج في مجال األدب والشعر المتعدد 

األغراض، ومؤكًدا على كونه نموذًجا لالندماج الوطني.

لدارة  الشايب شكره  الثقافي جعفر  الثالثاء  منتدى  وقدم راعي 

ودعم  الوطنية،  االحتفالية  تنظيم  في  لمشاركتها  عبدالعزيز  الملك 

وتأييد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الذي يرأس 

الثقافي،  الثالثاء  منتدى  أهداف  واستعرض  الدارة،  إدارة  مجلس 

وهي تعزيز التواصل بين النخب الثقافية في مناطق المملكة، وطرح 

قضايا فكرية واجتماعية متعددة في حوارات شفافة، والمساهمة في 

إلى  إضافة  المحلية،  واألنشطة  المؤسسات  من  بالعديد  التعريف 

دعم تجربة الحوار المشترك، وإثرائها.

ورقته  في  الشبيلي  عبدالرحمن  الدكتور  تحدث  األمسية،  وفي 

سيرة  في  الوطنية  المالحم  رائد  الفرج  »خالد  عنوان  حملت  التي 

الملك عبدالعزيز« عن مسيرة األديب الشعرية، ومن أبرزها مالحمه 

الثالث التي نظمها في سيرة الملك المؤسس وتوحيد المملكة.

جاءت  التي  ورقته  في  تحدث  فقد  العوامي  عدنان  األديب  أما 

بين  الجدل  عن  نموذًجا«  الفرج  خالد  الوطني:  »االندماج  بعنوان 

األدباء والمثقفين بشأن نسبة األديب أو الشاعر بصفة عامة إلى البلد 
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الذي ينبغي أن ينسب إليه، مؤكدا أن هذا التحيز الشوفيني المقيت 

لم يكن موجودا في زمن األجداد حيث اتبعوا منهجا يرضي البلدان 

ذات الصلة بنسبة األديب إليها جميعها.

قبل  الشرقية  المنطقة  في  الثقافية  الحركة  عن  أيضا  وتحدث 

الفترة لم تكن مهيأة  النفط، مشيرا إلى أن الظروف في تلك  ظهور 

لنشوء حركة ثقافية أوصحفية، وإّن كان هناك بعض األدباء والشعراء 

من  والكتب  الصحف  تصلهم  ممن  الثقافية  للحركة  المتابعين 

الخارج، مضيًفا إن البعض كانوا يضطرون للسفر للهند أو العراق 

من أجل طباعة مؤلفاتهم.

أمضى  إنَّه  حيث  بالقطيف،  ارتباطه  وشدة  الفرج  تعلق  وتناول 

التي  االقتصادية  الظروف  كل  من  الرغم  على  فيها،  حياته  معظم 

الثقافية  للبيئة  إيثاره  يؤكد  مما  الفترة،  تلك  في  القطيف  بها  مرت 

على االقتصادية، وقد ظهر ذلك جليا في شعره وتفاعله مع الحياة 

االجتماعية واألدبية فيها باإلضافة إلى الكثير من الشواهد التي تدل 

على اندماج الفرج مع الحياة األدبية في القطيف.

وتطرق األديب العوامي بعد ذلك إلى أبرز مالمح اندماج الفرج 

جرت  التي  الشعرية  مطارحاته  خالل  من  القطيفي  المجتمع  في 

اي بن  بينه وبين بعض من شعراء القطيف، كقصيدته )في رثاء حمَّ

جالل( التي كان لها وقع طيب لدى المثقفين واألدباء في القطيف، 
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العوامي  ألقى  وقد  العمران.  حسن  بن  فرج  الشيخ  وباألخص 

األدبية  البيئة  في  الفرج  اندماج  على  تدل  التي  القصائد  من  الكثير 

واالجتماعية في القطيف وانسجامه، وتفاعله معها.





الفرج يطل من القطيف بعد 73 عاًما على وفاته)1)

الدمام ـ إبراهيم اللويم

أقام منتدى الثالثاء في القطيف ضمن موسمه الثقافي الخامس 

أمس  يوم  الرياض،  في  عبدالعزيز  الملك  دارة  مع  بالتعاون  عشر 

األول ندوة أدبية بعنوان خالد الفرج: الشاعر والوطن، بمشاركة كل 

من الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي المتخصص في التاريخ 

واألدب من جامعة الملك سعود، واألديب الشاعر عدنان العوامي، 

وقد افتتحت الندوة التي أدارها المؤرخ خالد النزر بقصيدة شعرية 

عن اليوم الوطني ألقاها المقدم اإلعالمي محمد الحمادي، ومن ثم 

تناول الضيفان دفة الحديث من خالل سرد صورة وافية عن سيرة 

أمام  بإلقائها  قاما  بحث  ورقة  خالل  من  الفرج  خالد  الوطن  شاعر 

حشد من الحاضرين يتقدمهم الشيخ حسن الصفار، وبعض أعضاء 

واألدباء،  المفكرين،  من  عدد  إلى  باإلضافة  الشورى،  مجلس 

والمهتمين بالرسم التشكيلي من داخل المنطقة الشرقية وخارجها، 

)1)  صحيفة الشرق بتاريخ 2014/9/25م
 http://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=1223790

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%85
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
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في  فأكد  الشبيلي  عبدالرحمن  الدكتور  البداية  في  تحدث  بحيث 

في  والبحث  الفرج،  خالد  شخصية  أعماق  في  الغوص  أن  كالمه 

المملكة،  مناطق  من  عدد  بين  ما  تنقالته  خالل  من  حياته  مراحل 

التي تفجرت عندما كان في سن  الشعرية  الخليج، وموهبته  ودول 

السابعة عشرة، جديرة بالتقدير واالحترام.

موجًزا  مقااًل  كتب  أن  سبق  أنه  إلى  كلمته  في  الشبيلي  وتطرق 

كويتي،  الفرج؛  خالد  بعنوان:  المئوية  بالذكرى  االحتفال  بمناسبة 

بحراني، سعودي، متضّمنًا أبرز النقاط عن حياته وعن آثاره الفكرية، 

فأحس منذ ذلك التاريخ أن سيرته تستحق أكثر من مجرد مقال.

وأضاف الشبيلي: »إن اسم خالد الفرج ـ على الرغم مما ُكتب 

عنه حتى اآلن من قبل عدد من الصحفيين والكتاب من دولة الخليج 

وتحديًدا في دولة الكويت ـ بدأ يتوارى عن األذهان تدريجيًّا، فال 

يكاد ُيذكر إال لماًما، ولم يُعد ُيعرف إال بتعريف، فأصبح التذكير به 

ا لعقد هذه المحاضرة، وهو ما جعله يسمى  وبتراثه األدبي دافًعا قويًّ

في سوريا ولبنان بـ »شاعر الخليج« في لقب أطلقه عليه الصحفي 

عام  المصرية  »الشورى«  في مجلة  الطاهر  الفلسطيني محمد علي 

1343ه )أكتوبر 1924م(، وهي تسمية للفرج لم تنطلق من فراغ«.

)االندماج  عنوان  العوامي  عدنان  األديب  ورقة  حملت  فيما 

الوطني، خالد محمد الفرج نموذًجا(؛ حيث ذكر فيها العوامي أنه 
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نسبة  بشأن  والمثقفين  األدباء  بين  جدل  والحين  الحين  بين  يثور 

األديب أو الشاعر أو الكاتب إلى البلد الذي ينبغي أن ينسب إليه، 

هل هو مسقط رأسه؟ أم للبلد الذي تقطنه أسرته؟ أم هو البلد الذي 

يقيم فيه، وإن لم يكن ولد فيه؟

عند  معروًفا  يكن  لم  اإلشكال  هذا  أن  إلى  العوامي  وأشار 

الصلة  البلدان ذات  باتِّباع منهٍج يرضي  تغلبوا عليه  الذين  األجداد 

التورط في  أنفسهم  بذلك جنبوا  إليها جميًعا،  ينسبوه  بأن  باألديب 

مأزق التحيز الشوفيني المقيت، كذلك الذي نراه في أقطار أخرى 

نسبة  على  فيه  والتراجم  السير  كتاب  درج  حيث  مثاًل؛  كالعراق 

كّتاٍب  من  ونحوها  للزيارة  به  الماّرين  أو  للدراسة،  فيه  المقيمين 

ما  العراق، وإن لم يكونوا منه مولًدا ونشأة، وفي هذا  إلى  وعلماَء 

فيه من غمٍط لحقوق البلدان التي أنجبتهم، والتنكر لها بتبني أبنائها 

وحرمانها من الفخر بإنجابهم.

من جهته أكد راعي المنتدى جعفر الشايب في كلمته التي ألقاها 

الوطني  بيومها  المملكة  فيه  تحتفل  الذي  اليوم  في  تأتي  الندوة  أن 

الوطنية  ومالحمه  به،  المحتفى  عاشه  الذي  الوطني  للدور  كتأكيد 

المنطقة  أهالي  مع  واالندماج  التعايش،  في  وتجربته  المعروفة، 

الشرقية التي قضى فيها ردًحا من عمره، كما أن هذه الفعالية تمت 

بالتعاون المشترك مع دارة الملك عبدالعزيز، وبحضور مسؤوليها 

وتشريفهم لنا في المنطقة الشرقية، متطلعين إلى مزيد من التواصل 
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الرسمية  والجهات  المؤسسات  بقية  ومع  الدارة  مع  والتعاون 

واألهلية التي تعنى بالعمل الثقافي في المملكة.

وتقديره  شكره  الفرج  عائلة  مّثل  الذي  الفرج  محمد  قدم  كما 

للقائمين على منتدى الثالثاء الثقافي، باإلضافة إلى الحاضرين في 

الندوة، ونبذة عن الجوانب الشخصية التي يتصف بها شاعر الوطن.



إشادات بأمسية »الشاعر والوطن« يف القطيف)1)

جهينة اإلخبارية

أشاد المشاركون في أمسية “خالد الفرج: الشاعر والوطن“ التي 

الملك  دارة  مع  بالتعاون  بالقطيف  الثقافي  الثالثاء  منتدى  أقامها 

للمملكة  الوطني  اليوم  بمناسبة  القطيف،  محافظة  في  العزيز  عبد 

وحضرها جمهور نخبوي كبير.

الدكتور  هما  واألدب  التأريخ  في  عالمان  باألمسية  وشارك 

العوامي  عدنان  الشاعر  واألديب  الشبيلي،  صالح  بن  عبدالرحمن 

تناوال سيرة شاعر الوطن خالد الفرج.

الله الفرج، عن أسرة المحتفى به إلى  وقدم الشيخ محمد عبد 

هذه  لتنظيمهما  العزيز  عبد  الملك  ودارة  الثقافي  الثالثاء  منتدى 

األمسية.

به،  المحتفى  مع  وذكرياته  الشخصية،  مشاهداته  بعض  وذكر 

)1)  نشر بجهينة اإلخبارية بتاريخ 2014/9/25م
 https://juhaina.in/?act=artc&id=17773
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توثيق  في  أثرت  القطيف  في  قضاها  التي  حياته  أن  على  ومؤكدا 

عالقاته مع رجاالتها وأدبائها حيث شكرهم على إبقاء ذكره قائما.

المدرسة  نمط  عن  الشماسي  رضي  محمد  الشاعر  وتحدث 

تناول  في  أساليبه  تنوع  عن  متسائاًل  الفرج،  اتبعها  التي  الشعرية 

الدكتور  وتساءل  فيها،  تقليدية  أنماط  على  سار  وكونه  القصائد، 

في  والوطنية  القومية  التوجهات  تطور  أسباب  عن  الهدلق  أحمد 

شعر خالد الفرج.

ومعيشة  السفر،  تعدد  تأثير  إلى  السعود  أبو  زكي  وأشار 

على  وانعكاسها  الفرج،  فكر  سعة  على  المختلفة  المجتمعات 

توجهاته.

وأشارت عضو الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان عالية آل فريد 

رموز  عن  للحديث  الوطنية  اللقاءات  هذه  مثل  تكرار  أهمية  إلى 

وطنية بارزة، وتعريفها للجيل الشاب.

وأثنى عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله على تنظيم 

هذه األمسية في القطيف، حيث أقام الشاعر المحتفى به أطول فترة 

من حياته.

من  مقاطع  ثالث  الحمادي  محمد  واإلعالمي  الشاعر  ألقى 

رابًطا  الوطن،  تجاه  المشاعر  عمق  عن  فيها  عبر  وطنية،  قصائد 

في  المختلفة  والمناطق  الثقافات  بين  التمازج  جميلة  بسمفونية 
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المملكة، ونالت قصيدته استحسان الحضور الذي قابلها بالتصفيق 

الحاد.

ورحب مدير األمسية خالد النزر بالحضور بما فيهم أعضاء من 

مجلس الشورى، ومن هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومركز 

حمد الجاسر الثقافي.

خالد  الشاعر  به  المحتفى  لعبه  الذي  الدور  أهمية  إلى  وأشار 

على  ومؤكدا  األغراض،  المتعدد  والشعر  األدب  مجال  في  الفرج 

كونه نموذجا لإلندماج الوطني.

وقدم راعي منتدى الثالثاء الثقافي جعفر الشايب الشكر لدارة 

الوطنية،  اإلحتفالية  هذه  تنظيم  في  لمشاركتها  العزيز  عبد  الملك 

يرأس  الذي  آل سعود،  العزيز  عبد  بن  األمير سلمان  وتأييد  ودعم 

مجلس إدارة الدارة.

واستعرض أهداف منتدى الثالثاء الثقافي وهي تعزيز التواصل 

فكرية  قضايا  وطرح  المملكة،  مناطق  في  الثقافية  النخب  بين 

التعريف  في  والمساهمة  شفافة،  حوارات  في  متعددة  واجتماعية 

بالعديد من المؤسسات واألنشطة المحلية، إضافة إلى دعم تجربة 

الحوار المشترك، وإثرائها.

التي حملت  الشبيلي في ورقته  الرحمن  الدكتور عبد  وتحدث 

عبد  الملك  سيرة  في  الوطنية  المالحم  رائد  الفرج  »خالد  عنوان 
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العزيز« عن مسيرة الفرج الشعرية والتي من أبرزها مالحمه الثالث 

التي نظمها في سيرة الملك عبد العزيز وتوحيد المملكة.

بالقطيف أما األديب  الثالثاء  دارة الملك عبدالعزيز في منتدى 

عدنان العوامي فقد تحدث في ورقته التي جاءت بعنوان »االندماج 

والمثقفين  األدباء  بين  الجدل  عن  نموذًجا«  الفرج  خالد  الوطني: 

بشأن نسبة األديب أو الشاعر إلى البلد الذي ينبغي أن ينسب إليه.

في  موجودا  يكن  لم  المقيت  الشوفيني  التحيز  هذا  أن  د  وأكَّ

زمن األجداد، حيث اتبعوا منهًجا يرضي البلدان ذات الصلة بنسبة 

األديب إليها جميعها.

قبل  الشرقية  المنطقة  في  الثقافية  الحركة  عن  أيضا  وتحدث 

الفترة لم تكن مهيأة  النفط، مشيًرا إلى أن الظروف في تلك  ظهور 

األدباء  بعض  هناك  كان  وإن  صحفية،  أو  ثقافية  حركة  لنشوء 

والشعراء المتابعون للحركة الثقافية ممن تصلهم الصحف والكتب 

من الخارج.

وأضاف: أنَّ البعض كانوا يضطرون للسفر للهند أو العراق من 

أجل طباعة مؤلفاتهم.

وتناول العوامي تعلق الفرج وشدة ارتباطه بالقطيف، حيث إنَّه 

اإلقتصادية  الظروف  الرغم من كل  فيها، على  أمضى معظم حياته 

التي مرت بها القطيف في تلك الفترة، مما يؤكد إيثاره للبيئة الثقافية 
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على اإلقتصادية، وقد ظهر ذلك جليا في شعره وتفاعله مع الحياة 

اإلجتماعية واألدبية فيها باإلضافة إلى الكثير من الشواهد التي تدل 

على اندماج الفرج مع الحياة األدبية في القطيف.

وتطرق األديب العوامي بعد ذلك إلى أبرز مالمح اندماج الفرج 

في المجتمع القطيفي من خالل مطارحاته الشعرية التي جرت بينه 

وبين بعض من شعراء القطيف، كقصيدته »الشعر« التي كان لها وقع 

طيب لدى المثقفين واألدباء في القطيف وباألخص الشيخ فرج بن 

حسن العمران.

وألقى العوامي الكثير من القصائد التي تدل على اندماج الفرج 

في البيئة األدبية واالجتماعية في القطيف وانسجامه وتفاعله معها.





بالص�ور.. دارة املل�ك عبدالعزي�ز حتتف�ي بالي�وم الوط�ي يف 
بالقطيف)1) الثالث�اء  منت�دى 

جهينة اإلخبارية ـ ايمان الشايب

الرابع  ضمن احتفاالت محافظة القطيف بذكرى اليوم الوطني 

والثمانين أقام منتدى الثالثاء بالقطيف، في موسمه الثقافي الخامس 

بمشاركة  بالرياض،  عبدالعزيز  الملك  دارة  مع  بالتعاون  عشر، 

صالح  بن  عبدالرحمن  الدكتور  هما  واألدب  التأريخ  في  عالمين 

الشبيلي واالديب الشاعر عدنان العوامي، تناوال سيرة شاعر الوطن 

خالد الفرج.

في البداية أكد الدكتور عبدالرحمن الشبيلي بأنه عندما يستدني 

من  أدرى  سيكون  الحاضر  بأن  شعور  ينتابه  للكتابة  موضوعا 

المحاضر، وأن على المحاضر الغوص في أعماق البحث من أجل 

اإلتيان بالجديد قدر اإلمكان.

وأشار إلى أّنه كان قد كتب بمناسبة االحتفال بالذكرى المئوية 

)1)  نشر بجهينة اإلخبارية بتاريخ 2014/9/24م
https://juhaina.in/index.php?act=artc&id=17739 
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مقااًل موجًزا بعنوان: خالد الفرج؛ كويتي بحراني سعودي، مارس 

متضّمنًا  1998م«  لعام   9522 الجزيرة  »جريدة  الهند  في  الطباعة 

أبرز النقاط عن حياته، وعن آثاره الفكرية، فأحس منذ ذلك التاريخ 

أن سيرته تستحق أكثر من مجرد مقال.

من  ينحدر  عاًما،   60 وفاته  على  مضت  الذي  الفرج  أّن  وبين 

أصول سعودية )دواسر(، وقد ولد في الكويت من أم قطرية، وعاش 

السعودية،  من  الشرقية  المنطقة  في  استقر  ثم  والبحرين،  الهند  في 

وتوفي  الشام،  بالد  في  حياته  من  األخيرتين  السنتين  في  وتنقل 

العربية،  الجزيرة  أطراف  من  األمجاد  جمع  بهذا  وهو  بيروت،  في 

وجّسد في تنّقالته وحدة المنطقة، وعّبر في أشعاره عن هموم األمة،

وقال: »لكن اسمه ـ بالرغم مما كتب عنه حتى اآلن ـ بدأ يتوارى 

يُٓعد ُيعرف إال  عن األذهان تدريجيًّا، فال يكاد ُيذكر إال لماًما، ولم 

هذه  لعقد  ا  قويًّ دافًعا  األدبي  وبتراثه  به  التذكير  فأصبح  بتعريف، 

المحاضرة، وهو ما جعله يسمى في سوريا ولبنان بـ »شاعر الخليج« 

في لقب أطلقه عليه الصحفي الفلسطيني محمد علي الطاهر منشئ 

وهي  1924م«،  »أكتوبر  1343ه  عام  المصرية  الشورى  مجلة 

تسمية للفرج لم تنطلق من فراغ«.

ولفت الشبيلي إلى أن الفرجـ  المولود في الكويت عام 1898م، 

الـ58 ـ  لبنان سنة 1954م عن عمر قارب  والمتوّفى مستشفًيا في 
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هو أديب ومؤّرخ، اشتهر من نظمه ملحمة »أحسن القصص« التي 

طبعت في القاهرة في 130 صفحة في حدود عام 1929م من تقديم 

محمد علي الطاهر، ثم راجعها عالم قطر الشيخ عبد الله األنصاري 

العقود  الدوحة عام 1982م، وهي مطّولة شعرية تغطي  لتطبع في 

الخمسة األولى من حياة الملك عبد العزيز منذ والدته سنة 1876م 

وحتى اكتمال ِعقد وحدة المملكة عام 1925م.

»االندماج  عنوان  العوامي  عدنان  االديب  ورقة  حملت  فيما 

الوطني، خالد محمد الفرج نموذًجا« ذكر فيها بما يثور بين الحين 

والحين جدل بين االدباء والمثقفين بشأن نسبة األديب أو الشاعر أو 

الكاتب إلى البلد الذي ينبغي أن ينسب إليه، هل هو مسقط رأسه، 

البلد الذي يقيم فيه وإن لم يكن  ام لبلد الذي تقطنه أسرته، أم هو 

ولد فيه.

وأشار إلى أن هذا اإلشكال لم يكن معروًفا عند األجداد، الذين 

بأن  باألديب  الصلة  ذات  البلدان  يرضي  منهٍج  باع  باتِّ عليه  تغلبوا 

التحيز  التورط في مأزق  أنفسهم  إليها جميًعا، بذلك جنبوا  ينسبوه 

الشوفيني المقيت، كذلك الذي نراه في أقطار أخرى كالعراق مثاًل.

ولفت إلى أنه درج كتاب السير والتراجم فيه على نسبة المقيمين 

فيه للدراسة، أو الماّرين به للزيارة ونحوها من كتاٍب وعلماَء إلى 

العراق، وإن لم يكونوا منه مولًدا ونشأة، وفي هذا ما فيه من غمٍط 
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لحقوق البلدان التي أنجبتهم، والتنكر لها بتبني أبنائها وحرمانها من 

متعة الفخر بإنجابهم.

من جهته أكد راعي المنتدى جعفر الشايب بأن الندوة تأتي في 

اليوم الذي تحتفل فيه المملكة بيومها الوطني كتأكيد للدور الوطني 

الذي عاشه المحتفى به، ومالحمه الوطنية المعروفة، وتجربته في 

التعايش واالندماج مع أهالي المنطقة الشرقية التي قضى فيها ردحا 

من عمره.

دارة  مع  المشترك  بالتعاون  تمت  الفعالية  هذه  أن  وأضاف: 

الملك عبدالعزيز، وبحضور مسؤوليها، وتشريفهم لنا في المنطقة 

الشرقية، متطلعين إلى المزيد من التواصل والتعاون مع الدارة ومع 

بالعمل  تعنى  التي  واألهلية  الرسمية  والجهات  المؤسسات  بقية 

الثقافي في المملكة.

وأشار إلى أّن منتدى الثالثاء الثقافي، وطوال مواسمه الممتدة 

ألربعة عشر عاًما، عمل على تعزيز التواصل بين النخب الثقافية في 

مناطق المملكة، وطرح قضايا فكرية واجتماعية متعددة في حوارات 

واألنشطة  المؤسسات  من  بالعديد  التعريف  في  وساهم  شفافة، 

المحلية، إضافة إلى دوره في دعم تجربة الحوار المشترك، وإثرائها.

من  أكثر  المنتدى  نظم  المواسم،  هذه  طوال  أنَّه  إلى  ولفت 

ثالثمئة ندوة وحلقة نقاشية، شاركت فيها شخصيات علمية ودينية 
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واجتماعية من مختلف المناطق والتوجهات.

الرسمية،  المؤسسات  مع  التعاون  على  المنتدى  يعمل  وتابع: 

واألهلية ذات الصلة بالمجال الثقافي من مختلف مناطق المملكة، 

الثقافة  وزارة  تكريم  وجاء  معها.  مشتركة  عمل  برامج  وتأسيس 

معالي  قبل  من  أعوام  أربعة  قبل  الثقافي  الثالثاء  لمنتدى  واإلعالم 

الثقافة واإلعالم في معرض الرياض الدولي للكتاب تتويجا  وزير 

لهذه الجهود الثقافية المتواصلة.





خال��د الفرج رائ��د المالحم الوطنية في س��يرة 
عبدالعزيز)1))1) الملك 

عنه،  للكتابة  موضوًعا  أستدني  عندما  أحياًنا  الشعور  ينتابني 

المحاضر  على  وأن  المحاِضر،  من  فيه  أدرى  سيكون  الحاضَر  أن 

الغوص في أعماق البحث من أجل اإلتيان بالجديد قدراإلمكان، 

موجًزا  مقااًل  المئوية  بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  كتبت  وكنت 

بعنوان: خالد الفرج؛ كويتي، بحراني، سعودي، مارس الطباعة في 

النقاط  أبرز  الهند )جريدة الجزيرة 9522 لعام 1998م(، متضّمنًا 

أن  التاريخ  ذلك  منذ  فأحسست  الفكرية،  آثاره  وعن  حياته،  عن 

سيرته تستحق أكثر من مجرد مقال، لكن اسمه ـ بالرغم مما كتب 

ُيـذكر  يتوارى عن األذهان تدريجيًّا، فال يكاد  بدأ  ـ  عنه حتى اآلن 

إال لماًما، ولم يـُعد ُيـعرف إال بتعريف، فأصبح التذكير به وبتراثه 

ا لعقد هذه المحاضرة. األدبي دافًعا قويًّ

)1)  جريدة الجزيرة 2014/10/18م
/http://www.al-jazirah.com/culture/2014/18102014

zakarah42.htm
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�ساعر الخليج:
»شاعر  ولبنان  سوريا  في  تسميته  على  اصُطلح  الفرج،  وخالد 

علي  محمد  الفلسطيني  الصحفي  عليه  أطلقه  لقب  في  الخليج«، 

)أكتوبر  1343ه  عام  المصرية  »الشورى«  مجلة  ُمنشئ  الطاهر 

ينحدر  حيث  فراغ،  من  تنطلق  لم  للفرج  تسمية  وهي  1924م(، 

في  ولد  وقد  الدواسر،  من  البدارين  إلى  تعود  سعودية  أصول  من 

ثنّيان  بنت  شيخة  هي  ووالدته  الحال،  ميسورة  أسرة  من  الكويت 

الهند،  في  القطرية، عاش  الخليفات  قبيلة  الثنّيان من  الرحمن  عبد 

السعودية،  العربية  المملكة  من  الشرقية  المنطقة  في  ثم  فالبحرين، 

وأمضى العامين األخيرين من عمره في بالد الشام، قال عنه خالد 

سعود الزيد »حسُبك علًما أن تتفاخر بخالد الفرج ثالثُة أقطار كٌل 

منها تّدعيه لنفسها«.

العربية،  والجزيرة  الخليج  أطراف  من  األمجاد  جمع  فالفرج 

هموم  عن  أشعاره  في  ومعّبًرا  المنطقة  وحدة  تنّقالته  في  ـًدا  مجسِّ

األمة، وكان في زمنه ملء السمع والبصر، كّون صداقات، وتبادل 

في  الثقافة  رموز  من  عدد  مع  اإلخوانية  والقصائد  المراسالت، 

النقيب،  الرحمن  وعبد  النصف،  اللطيف  عبد  أمثال  )من  الكويت 

ويوسف القناعي، وخالد العدساني، وصقر الشبيب(، وفي البحرين 

)من أمثال قاسم الشيراوي، وعبد الله الزايد( وفي المنطقة الشرقية 

عالوة  والخّطي،  والعّوامي،  الخنيزي  وآل  الجشي،  آل  أمثال  )من 
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على زميل دربه هاشم الرفاعي، مدير الجمارك(.

رائد المالحم:
عام  اآلخر  ربيع  منتصف  الكويت  في  المولود  ـ  األديب  وهذا 

1316ه )1898م(، المتزوج علّية بنت أحمد بن سلمان البريكي 

سنة  الفرج  الله  عبد  بنت  عائشة  ومن  1342ه،  عام  الدوسري 

1348ه، ووالد كل من محمد، وعلي، وشيخة، والمتوّفى مستشفًيا 

في لبنان سنة 1374ه )1954 م(، وقد تزامنت وفاته مع وفاة الملك 

عبد العزيز بفارق عام واحد ـ هو مثقف وشاعر ومؤّرخ اشتهر من 

نظمه ملحمة »أحسن القصص« التي طبعت في القاهرة في )130( 

صفحة في حدود عام 1348ه )1929م(، من تقديم محمد علي 

وطبعت  األنصاري  الله  عبد  الشيخ  قطر  عالم  راجعها  ثم  الطاهر، 

غّطت  شعرية  مطّولة  وهي  )1982م(،  1402ه  عام  الدوحة  في 

العقود الخمسة األولى من حياة الملك عبد العزيز منذ والدته سنة 

1292ه )1876م(، وحتى دخل الحجاز في حكمه سنة 1344ه 

)1925م(، وورد في ديباجة الملحمة: 

ــفار ــر األسـ ــر أكبـ ــو ذا الدهـ هـ

ـــار  ـــات واالعتب ـــمى العظ ـــه أس في

ـــطار ـــوى أس ـــه س ـــي في ـــا الليال م

في طـروس من نسـج طـول النهار
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ــار ــادم األعصـ ــن تقـ ــألت مـ مـ

باألخبـــار ملئـــن  صفحـــاٍت 

لذوي االّتعاظ واإلبصار

والملحمة مقسمة إلى عشرين فصاًل تشتمل على )800( بيت، 

نظمها  وقد  الخفيف(،  )البحر  واحد  وزن  على  التشطير  سباعية 

وطبعها إبان عهد الملك عبد العزيز عندما كان ملك الحجاز ونجد 

على  تحتوي  منظومة  »وهذه  فيه:  قال  إهداًء  وضّمنها  وملحقاتها، 

على  تحامل  وال  فيها  مبالغة  ال  والتاريخ،  للحقيقة  كتبتها  سيرتكم 

أحد، وليست سوى صدى لما تّوجتم به هام العروبة بأكاليل الفخار، 

أعلم  أنتم  المجيد  العرب  تاريخ  إلى  أضفتموها  بيضاء  وصفحات 

بجالئلها ودقائقها، نظمتها لألمة العربية التي رفعْت رأسها بكم«.

كما اشتهر من آثاره الشعرية القصيدة البائّية »الخبر والعيان في 

عامي  في  مرحلتين  على  نظمها  بيت،  خمسمائة  في  نجد«  تاريخ 

1367 و 1368ه )1947 و 1948م( قائاًل في مطلعها: 

إلـى مجـدك العلياُء ُتعزى وتنسـُب

وفـي ذكـرك التاريُخ ُيملـى وُيكتُب

مكتبة  ونشرتها  تحقيقها،  الشقير  الرحمن  عبد  الباحث  تولى 

خمسمائة  على  يزيد  مجلد  في  )2000م(  1420ه  عام  العبيكان 

صفحة، وقد توّقف توزيعه الحًقا بسبب تعّرض أبيات من الملحمة 
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قصيدة  للفرج  يوجد  الزيد،  سعود  خالد  وبحسب  القبائل،  لبعض 

المّية طويلة ثالثة سّماها »الملحمة الذهبية« نظمها بمناسبة الذكرى 

الخمسين لفتح الرياض، وقال في مطلعها:

والتهليـــل  والتكبيـــر  بالحمـــد 

ـــل ـــذا الجي ـــر ه ـــا فخ ـــّيدت دوًم ش

وّثـقت  التي  الشعرية  المطّوالت  عن  مقالًة  نشرُت  وكنُت 

 10891 العدد  األوسط،  الشرق  )جريدة  المملكة  توحيد  ملحمة 

لعام 2008م( ورصدُت فيها مالحم خالد الفرج، ومحمود شوقي 

األيوبي، وبولس سالمة، وفيكتور البستاني، ومحمد عبدالله العوني، 

وعبد الله العلي الزامل، وأحمد إبراهيم الغزاوي، وحسين سرحان، 

وخير الدين الزركلي، وعبد الله بالخير، وفؤاد شاكر، ومحمد بن عبد 

الله العثيمين وغيرهم، ورّجحت أن يكون الفرج األسبق بينهم في 

هذا النوع من الشعر الملحمي ذي الطابع السردي التاريخي.

هجرة مبّكرة اإلى الهند:
الكويتية والسعودية ـ كما سنرى ـ، في  المراجع  وإذ تستفيض 

الحديث عن إنتاجه التأليفي المخطوط والمطبوع، وعن الكتابات 

معّينة  مهمة  محطات  على  مسرعًة  تمّر  فإنها  سيرته،  تناولت  التي 

اهتمام، ومن ذلك دواعي  من حياته دون أن توليها ما تستحق من 

هجرته المبكرة إلى الهند وعمره آنذاك سبعة عشر عاًما تقريًبا، في 
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إقامة امتدت حوالي خمس سنوات )بين عامي 1334 و 1339ه ـ 

1916 و1920م(، وتكتفي باإلشارة إلى أنه ترّدد عليها، وأنه تعلم 

اإلنجليزية وشيًئا من مبادئ الهندسة، ومارس النشاط التجاري من 

خالل إنشاء المطبعة العمومية التي طبع فيها بعض الكتب العربية، 

بعضها كان على نفقة الملك عبد العزيز، وُذكر أن نبوغه الشعري قد 

بدأ في الظهور في تلك المرحلة من عمره، وقد جاءت هجرته تلك 

الذين  ونجد  واألحساء  الخليج  أهل  من  العديد  لهجرات  مماثلة 

كانت الهند وجهتهم المفّضلة، وكان والده قد سبقه إلى بومبي.

تقول الكاتبة الكويتية سعدية مفّرح في مقال بعنوان »خالد الفرج 

عام 1432ه  الكويتية  العربي  مجلة  في  نشرته  كله«  الخليج  شاعر 

)2012م(:

سنوات  خمس  بل  طوياًل،  الهند  في  يبق  لم  الفرج  خالًدا  »إن 

تقاطع فيها العمل الوظيفي التجاري بالعمل الثقافي، والذي تّوجُه 

بإنشاء المطبعة العمومية هناك لطباعة الكتب العربية، إال أن الحنين 

إلى مرابع الطفولة والصبا قد بلغ أوجه، فعاد إلى الكويت ليقضي 

استقبلته  التي  البحرين  إلى  يتجه  أن  قبل  الوقت،  من  بعًضا  فيها 

بحفاوة تليق باسمه كمثقف بدأ يعرف المنطقة كلها«.

م�سيرة ثقافية:
تتناول الصفحات التالية مالمح من سيرته، وأبرز الكتابات التي 
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تحدثت عن شخصّيته وفكره، أما بالنسبة إلنتاجه الشعري، وبخاصٍة 

مالحمه الثالث التي نظمها في سيرة الملك عبد العزيز، وفي مسيرة 

توحيد المملكة، واألغراض الشعرية التي نظم بها، وكذلك قصائده 

اإلخوانية، فأدعها لذوي االختصاص األدبي، ومنهم السيد عدنان 

العّوامي الذي سبق أن نشر في مجلة »الواحة« دراسًة متعددة األجزاء 

عن أدب الفرج، وعن القصائد التي لم تنشر له.

التنّقل  من  عاًما  وخمسين  ثمانية  من  نحًوا  الفرج  خالد  عاش 

التوّطن  في  ضالته  ليجد  تقريًبا،  الخليج  إمارات  كل  عبر  المكاني 

أخيًرا في المنطقة الشرقية حيث تكّونت أسرته، ووجد من االستقرار 

للفكر  يتفّرغ  جعله  ما  واألسري  والوظيفي  والمعيشي  النفسي 

واألحساء  والهند  والبحرين  الكويت  في  أقام  أنه  ومع  واإلبداع، 

والقطيف والدمام، وتردد عليها، ثم أقام في بالد الشام قبيل وفاته، 

وكانت إقامته في المنطقة الشرقية الفترة األكثر خصوبًة وحيوّيًة في 

حياته الفكرية واإلدارية، واألطول من الناحية الزمنية )قرابة نصف 

في  تنافستا  والكويتية  السعودية  الثقافّيتين  الساحتين  أن  إال  عمره( 

والدراسات  المؤلفات  من  العديد  عبر  وبتراثه  بسيرته،  االحتفاء 

النقدية، والمقاالت التي تليق بمكانته، فلقد ترجم له وكتب عنه كل 

من حمد الجاسر، وعبد الله بن إدريس، وعبد الرحمن الُعبّيد وعدنان 

العّوامي، وعلي باقر العّوامي، ومحمد سعيد الُمسلم، ومحمد رضا 

نصر الله، وصالح محمد الذكير، وحّماد السالمي، وعبد الله شباط 
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)من السعودية(، وعبد العزيز الرشيد، وخالد سعود الزيد، وحسن 

وعواطف  مفّرح،  وسعدّية  األنصاري،  زكريا  الله  وعبد  الشّطي، 

يوسف  وعباس  الوقّيان،  وخليفة  خلف،  وفاضل  الصباح،  العذبي 

الرومي  ونورية  الشطي،  وسليمان  خدادة،  عباس  وسالم  الحداد، 

بذكرهم،  لإلحاطة  المقام  يتسع  ال  ممن  وغيرهم،  الكويت(،  )من 

له  وأصدرت  مدارسها،  إحدى  على  اسمه  الكويت  أطلقت  وقد 

ا ضمن مجموعة من أدبائها، وصنّفه مثقفوها على أنه ـ  طابًعا بريديًّ

الشعراء  أدباء حقبته، وفي صّف مجايليه من  أبرز  كما سيأتي ـ من 

المجّددين الكويتيين، كصقر الشبيب، وفهد العسكر.

الكتب  من  مجموعًة  الفرج  لخالد  الفكري  التراث  تضّمن 

مخطوطات  وبعض  حياته،  في  نشرها  التي  والمقاالت  المطبوعة 

العالمة  قبل وفاته، وكان  أو من طباعتها  استكمالها  يتمّكن من  لم 

حمد الجاسر من أقدم من تناول سيرته ومؤلفاته وشعره بالتفصيل، 

اآلخر  )ربيع  اليمامة  مجلة  في  مطّول  بمقال  وفاته  ُبعيد  رثاه  إذ 

حياته  محطات  أبرز  فيه  استعرض  1954م(  ديسمبر  ـ  1374ه 

الفكري متتّبًعا هجرة أسرته ـ وألسباب غير معروفة ـ في  وإنتاجه 

من  الميالدي(  عشر  )السابع  الهجري  عشر  الحادي  القرن  أواخر 

بلدة نزوى في وادي الدواسر لتستقر في بلدة الزبارة في شمالي شبه 

جزيرة قطر، ثم رحلت إلى ُعمان، ومنها اتجهت إلى الكويت، وقد 

خرج من هذه األسرة ابُن عمه األديب الكويتي المعروف عبد الله 
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وهو  م(   1902( 1319ه  عام  الكويت  في  المتوفى  الفرج  محمد 

موسيقي وملّحـن مجيد، وله ديوان شعر بالفصحى والعامية أعده 

1338ه  عام  حدود  في  الهند  في  كان  عندما  الفرج  خالد  وطبعه 

)1919 م( ثم ُأعيد طبعه مراًرا.

له  إن  بالقول  انفرد  الفرج،  خالد  مؤلفات  الجاسر  عّدد  وبينما 

العربية،  الشهور  عن  العربي  العلمي  المجمع  مجلة  في  مقاالت 

وفي جريدة األخبار المصرية عن بعض المشكالت السياسية، وفي 

بليهد، فضاًل عن  األخبار البن  نقد كتاب صحيح  في  الحج  مجلة 

مجموعة من المقاالت في الصحف الكويتية والبحرانية والسورية، 

وأنه ألقى بعض المحاضرات عن الشعر النبطي، وكان مفتوًنا بنظم 

أبيات تحتوي على التواريخ بحساب الُجـّمـل )األبجدية(، مورًدا 

أمثلة لذلك، منها شطر بيت أّرخ فيه زيارة الملك عبد العزيز لمدينة 

الجبيل )المسّماة تاريخيًّا بلدة البوعينين( قال فيه: 

»شّرفتم عينين أّيها الملك 1348ه« 

في  الماء  لرفع  مضّخة  أول  تركيب  مناسبة  فيه  أّرخ  بيت  ومنها 

مزرعة يعقوب الهاجري في األحساء قال فيه: 

ومع الثناء أقول في تاريخها

»للزارعين فتحت باب هناء« )1348ه(

وفي كتابه »معجم المطبوعات العربية« المنشور بإشراف حمد 
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سيرة  الطاهر  جواد  علي  د.  العراقي  األديب  استعرض  الجاسر، 

صدرت  التي  والمؤلفات  تناولتها،  التي  الكتابات  وأبرز  الفرج، 

عنه حتى عام 1400ه )1980م(، وهو عام بداية صدور المعجم 

بأجزائه األربعة.

نجد  »شعراء  كتابه  في  بالذكر  إدريس  بن  الله  عبد  وشمله 

طليعة  في  وعّده  )1960م(،  1380ه  عام  الصادر  المعاصرون« 

شعراء نجد، وتحدث عن أسرته، وعن تنّقالتها في بلدان الخليج، 

كما أورد نماذج من إنتاجه الشعري، ووصفه بـ »المجّدد، والعبقري 

وبصفاء الفكر، وبروز الصورة، وحسن توزيع األلوان«.



خال�د الف�رج رائ�د المالح�م الوطنية في س�يرة 
عبدالعزي�ز)2))1) الملك 

الباحث الكويتي خالد سعود الزيد كان من أوفى من استقصى 

فأّلف عنه كتاًبا صدر في طبعتين سنة  الفرج، وخدم سيرته،  تراث 

الفرج: حياته  1389 و1400ه )1969 و1980م( بعنوان »خالد 

وشعره«، وعمل على تحقيق دواوينه، وحفظ معظم تراثه الشعري، 

فأصدر ديوان خالد الفرج من تحقيق الزيد نفسه )شركة الربيعان، 

الكويت 1989م(، وكان الجزء األول من الديوان قد نشر في حياة 

للفرج  الزيد  أصدر  كما  1954م(،  دمشق  الترقي،  )مطبعة  الشاعر 

مقدمة  مع  نجد  في  العامي  الشعر  من  مجموعة  يضم  النبط  ديوان 

هذه  إلى  وباإلضافة  1952م(،  )دمشق  وتطوره  النبطي  الشعر  عن 

اإلصدارات خّص الزيد الفرج بمقاالت تحليلية منها: خالد الفرج 

وأثر خالد  يناير 1965م،  العربي،  مجلة  الساخر،  باألسلوب  تمّيز 

والناحية  1968م،  يناير  البيان،  مجلة  الفكرية،  الحياة  على  الفرج 

بقيت  وقد  1969م،  الرسالة  مجلة  الفرج،  شعر  في  االجتماعية 

كتابات الزيد أوفى مصدر للمعلومات عن حياة الفرج، باستثناء ما 

)1)  جريدة الجزيرة 2014/10/25
 http://www.al-jazirah.com/culture/2014/25102014/zakarah43
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يتعلق بحياته في المنطقة الشرقية. 

وتضّمن معجم البابطين لشعراء العربية المتعدد األجزاء موجًزا 

عن حياة الفرج وشعره، مشيًرا إلى اسمه الكامل خالد بن محمد بن 

لبنان،  الكويت، وتوّفي في  وأنه ولد في  الدوسري،  الصراف  فرج 

والبحرين  بومباي  إلى  الكويت  من  متنّقاًل  العملية  حياته  وقضى 

والسعودية )القطيف واألحساء والدمام(، وتلقى علومه المبكرة في 

)1911م(  1330ه  عام  المباركية  المدرسة  افتتاح  وعند  الكّتاب، 

التحق بها، ونشط في االطالع على كتب التراث المختلفة، ثم بدأ 

حياته العملية مدّرًسا في المباركية، فكاتًبا عند أحد كبار الكويتيين 

فيها  طبع  التي  العمومية  المطبعة  بومبي  في  وأسس  الهند،  في 

مجموعًة من الكتب كان بعضها على نفقة الملك عبد العزيز، وقد 

إلى  انتقل  ثم  هناك،  والهندسة خالل عمله  اإلنجليزية  اللغة  درس 

في  الخليفية  الهداية  بمدرسة  مدرًسا  ليصبح  )1341ه(  البحرين 

البحرين، وعضًوا في المجلس البلدي البحراني، ثم صار مسؤواًل 

في بلدية األحساء ورئيًسا لبلدية القطيف.

وكتب عنه صالح محمد الذكير في المجلة العربية )العدد 124 

لعام 1408ه ـ 1988 م( مقااًل كشف فيه عن قصائد لم تنشر لخالد 

القطيف، ثم كتب  أدباء  بينها قصائد إخوانية مع بعض  الفرج ومن 

نشرته  الديار،  الشعر وحب  زاده  مسافر  بعنوان:  موّسًعا  آخر  مقااًل 

جريدة اليوم )العدد 8178 لعام 1417ه ـ 1997م(.
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ونشر عنه حّماد السالمي في جريدة الجزيرة )العدد 9162 لعام 

القصص«  »أحسن  ملحمة  فيه  استعاد  مقااًل  2000م(  ـ  1419ه 

بمناسبة االحتفال بالذكرى المئوية لفتح الرياض.

وكان ممن ترجم له خير الدين الزركلي في موسوعة األعالم، 

وعبد الله شباط في كتابه شعراء الخليج، ومحمد سعيد الُمسلم في 

كتابه: ساحل الذهب األسود، وعبد الرحمن الُعبّيد في كتابه األدب 

في الخليج العربي، كما كتب عنه علي باقر العوامي، ومحمد رضا 

نصر الله وآخرون.

المالحم  إلى  فباإلضافة  واألدبي،  الثقافي  إلنتاجه  وبالنسبة 

دراسة  منها  أخرى  كثيرة  أعمااًل  المراجع  أوردت  ذكرها  السالف 

مطبوعة عن رجال الخليج، ومخطوطة مفقودة عن تاريخ نجد وما 

والحمائل(،  القبائل  الموسومة  تكون  )ربما  البلدان  من  جاورها 

ويشير  العربية«،  الحروف  تبسيط  في  األمّية  »عالج  بعنوان  وثالثة 

العربية،  اللغة  بتعليم  للمهتمين  الدراسة  هذه  قيمة  إلى  الزيد  خالد 

ويبدو أن الفرج فّكر في وضعها في ضوء تجربته الطباعية المبّكرة 

في الهند، وقد طبعها في الدمام سنة 1372ه )1952م(، ثم ألحقها 

خالد الزيد في كتابه عن خالد الفرج )ط 2 / 1980م(، وال أعرف 

ما إذا كان هناك من قام الحًقا بالتأّمل فيها وتحليلها.

مصادر  الفرج  خالد  األديب  ترجمة  في  البابطين  معجم  وذكر 
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كثيرة عن سيرته وشعره، ومنها على سبيل المثال:

األنصاري،  	 زكريا  الله  لعبد  الفرج  خالد  ديوان  عن  مقال 

مجلة البعثة، يوليو 1954م.

عبد العزيز الرشيد: كتاب تاريخ الكويت، دار مكتبة الحياة،  	

بيروت 1971م.

عواطف العذبي الصباح، كتاب: الشعر الكويتي الحديث،  	

جامعة الكويت 1989م.

العصرية،  	 المطبعة  كويتية )ط 2(  دراسات  فاضل خلف: 

الكويت 1981م.

قرن  	 ربع  في  الكويتية  الصحافة  الله:  عبد  حسن  محمد 

)كشاف تحليلي( جامعة الكويت 1974م.

إبراهيم غلوم: القصة القصيرة في الخليج العربي، منشورات  	

مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة 1981م.

خليفة الوقّيان: القضية العربية في الشعر الكويتي، المطبعة  	

العصرية، الكويت 1977م.

سليمان الشّطي: مدخل: القصة القصيرة في الكويت، مكتبة  	

العروبة، الكويت 1993م.

وال يغفل النقاد باإلضافة إلى ذلك، عن تقويم النزعة القصصية 

عند خالد الفرج، وهو الذي كانت له محاولة تمّثلت بدايتها ـ شبه 
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اليتيمة ـ في قصة »منيرة« التي ُعّدت أول قصة قصيرة في الكويت 

وتبعتها  1929م(،  وديسمبر  نوفمبر  الكويت،  )مجلة  والخليج 

مسرحيته الشعرية غير المكتملة »في بالد عبقر ووبار«، وقد رصدهما 

بالتحليل د. سليمان الشطي بمقاالت نشر أحدها في العدد السابع 

بالكويت،  العربية  الخليج والجزيرة  والعشرين من مجلة دراسات 

وفي مجلة البيان، رابطة األدباء الكويتية )عدد أكتوبر 1980م(.

في  نشرت  القاهرة،  في  الصادرة  الكويتية  البعثة  مجلة  وكانت 

عدد شهر فبراير من عام 1954م، )وهو العام الذي توفي فيه( مقابلًة 

موّسعًة معه تطّرقت لحياته وإلنتاجه األدبي.

الفرج والإذاعة ال�سعودية:
لم تفّصل المراجع كثيًرا في جانب آخر من سيرته، وهو عالقته 

الفرج عمل  أن  كتابه  في  الزيد  ذكر خالد  فلقد  السعودية،  باإلذاعة 

ا لوزير المالية عبد  في اإلذاعة السعودية بجدة أيام كانت تتبع إداريًّ

1950م(،  ـ  1370ه  عام  حدود  في  )أي  الحمدان  السليمان  الله 

وأن ابن سليمان كان معجًبا بالفرج، وكلفه باإلشراف عليها، وذكر 

الشيخ حمد الجاسر أن خالًدا أقام في الحجاز في تلك الفترة نحو 

عامين مما قد يعني أن ارتباطه باإلذاعة كان خالل إقامته تلك، غير 

أنني لم أجد في مراجع اإلذاعة ما يثبت أنه أشرف عليها، وقد يكون 

أسهم في إعداد بعض البرامج، وتقديمها فقط.
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في المنطقة ال�سرقية:
ومن الطبيعي ـ والفضل في ذلك لمثقفي المنطقة الشرقية الذين 

في  إقامته  موضوع  بشأن  أوسع  تفصيالت  توجد  أن  ـ  ذلك  وثقوا 

األحساء  بلديتي  إدارة  توّليه  ومسألة  والدمام،  والقطيف  األحساء 

الشرقية  المنطقة  في  مطبعة  أول  تأسيس  في  وجهوده  والقطيف، 

من  النقيض  ـ 1953م(، وذلك على  السعودية 1373ه  )المطبعة 

إقامته في بالد الشام، التي يبدو أنها كانت في أساسها إقامة مرضّية، 

حيث امتدت حتى وفاته في أحد مستشفيات بيروت؛ بسبب مرض 

الدرن.

قيل  التي  إقامته،  أثناء  في  الثقافي  بالمجتمع  عالقته  وبتتّبع 

تذكر  الشرقية،  المنطقة  في  عاًما  نحو خمسة وعشرين  امتدت  إنها 

المراجع أنه قدم من البحرين مع النزوح الجماعي المعروف لعشيرة 

الدواسر مطلع األربعينيات من القرن الهجري الماضي )العشرينيات 

الميالدية(، وهنا يذكر خالد سعود الزيد أن الفرج استجاب لتشجيع 

ـ للعمل في  السلطاني  الديوان  آنذاك في  الكاتب  ـ  الرفاعي  هاشم 

المملكة، وأن السلطان عبد العزيز استقبله أحسن استقبال، واختاره 

سيرة  من  ُيستفاد  بينما  القطيف،  ثم  األحساء،  بلدية  على  مشرًفا 

مؤسسها  وكان  القطيف،  ببلدية  ُكـّلف  أنه  بنفسه  كتبها  التي  الفرج 

عند  الغربية  القلعة  بّوابة  جنوب  بيًتا  له  بنى  وأنه  1346ه،  سنة 

دروازة باب الشمال، وقد رصد الذكير في مقاله المنشور في جريدة 
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ُنـّفـذت في عهده، وذكر أن  اليوم قائمة بالمشروعات البلدية التي 

على  آنذاك  المشرف  الذكير  العزيز  عبد  مقبل  المعروف  المؤرخ 

مالية األحساء رّشح الفرج إلدارة بلدية الهفوف، وقد تسنّت له في 

الهفوف والقطيف والدمام فرصة االلتقاء بمثقفيها.

يقول األستاذ محمد سعيد الُمسلم »إن خالد الفرج قضى معظم 

وقد  النفسي،  استقراره  في  الفضل  لها  وكان  القطيف،  في  حياته 

في  واندمج  أفكاره،  وعصارة  ووفاءه  إخالصه  المقابل  في  منحها 

مجتمعها، وأصبح فرًدا منهم، شاركهم أفراحهم ومآسيهم، وغّذى 

الحركة األدبية فيها، وترك أثًرا كبيًرا في تطّور الحياة الفكرية، وكان 

يلتقي األدباء والمثقفين من أبناء القطيف«.

الهند،  في  السابقة  تجربته  خالل  من  للطباعة  هوايته  وبحكم 

بادر الفرج إلى تبنّي إنشاء أول مطبعة في المنطقة الشرقية )المطبعة 

السعودية بالدمام( التي سعى إلى تأسيسها بدعم من الملك سعود، 

إقامته  تركيبها خالل  ألمانيا من أجل شرائها، وتابع  إلى  وقد سافر 

االستشفائية في سوريا ولبنان في العامين األخيرين من حياته، لكنه 

لم يحضر تشغيلها، وقد أتاح تأسيسها للصحف األهلية الناشئة في 

المنطقة الشرقية آنذاك أن تطبع محليًّا.

وتذكر المراجع أن خالد الفرج شارك أهالي األحساء في استقبال 

الملك عبد العزيز في إحدى زياراته للهفوف، وأنه كان أحد أعضاء 
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في  1939م  مايو   2( للبحرين  زيارته  في  لجاللته  المرافق  الوفد 

عهد الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة(، وقد ألقى قصيدتين 

المراجع مشاركته  المناسبتين وفي مناسبات أخرى، كما تذكر  في 

للشباب البحراني في تكريم أمير الشعراء أحمد شوقي عندما قّدموا 

مع  ذهبية  نخلة  مجّسم  1927م  أبريل   29 بتاريخ  القاهرة  في  له 

قصيدة لخالد الفرج ُتليت نيابًة عنه، تقول في مطلعها:

تسـليٌم وتكريـُم الـدر  منبـت  مـن 

لشـاعر اللغـة الفصحـى، وتفخيـُم

حّيـاك فـي دارنـا البحريـِن لؤلُؤها

َبَسـَمْت فيـه األَكاميـم والنخـُل إذ 

والهند  القطيف  على  ترّدد  أنه  يجد  الفرج  سيرة  في  يقرأ  ومن 

والبحرين والكويت في فترات مختلفة من عمره.

عروبّي ومجّدد:
الوطن  في  السياسي  المخاض  بدايات  الفرج  خالد  وعاش 

السياسية  التحّوالت  أنه تفاعل مع  يتابع سيرته يجد  العربي، ومـن 

وقيام  للخليج،  البريطاني  كاالحتالل  الحقبة،  بتلك  مّرت  التي 

والحربين  العربية،  القومية  وبروز  فلسطين،  واغتصاب  الشيوعية، 

العالمّيـتين، وقضية الجزائر، وغلبت على شعره نبرة التنّدر أحياًنا 

تجاه بعض التيارات، لكنه لم ينهج في تفكيره منهًجا متطرًفا. تقول 
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سعدية مفّرح في مقالها اآلنف الذكر:

»على قلق كأن الريح تحته، كان الشاعر خالد الفرج وهو ينتقل 

بإطار شعري واٍع،  القومية مغّلـفة  إلى آخر، حاِماًل هموم  من قطر 

تاريخه  بعد  فيما  ولتصبح  المتنوعة،  الكتابية  إبداعاته  في  ليسجلها 

ذلِك  من  أبعد  وُربما  كله،  العربي  الخليج  امتداد  على  المضيء 

مؤرخي  لبعض  يحلو  الذي  الكويتي  الشاعر  وهو  أيًضا،  الخليج 

بتحديد  ليهتم  يكن  لم  أنه  من  الرغم  على  ا،  سعوديًّ اعتباُره  األدب 

وعاماًل  بالوحدة،  حالًما  عربيًّا  حياته  طوال  بقي  فقد  الهوية،  تلك 

على تحقيقها، ليس في أشعاره ومقاالته وحسب، بل وفي مفاصل 

عملية مهمة في حياته الوظيفية«.

وكان مما قاله حمد الجاسر »خرج في شعره إلى مجال أرحب، 

العربية، وتعّدى ذلك إلى  العامة لألمة  النواحي االجتماعية  فعالج 

العروبة  فرثى شاعر  بالدهم،  الذين خدموا  العالم  بعظماء  اإلشادة 

أحمد شوقي، وصديقه أمين الرافعي، ومّجد الزعيم الهندي غاندي، 

وبجانب مديحه للزعماء العرب وّجه نقًدا الذًعا آلخرين رأى فيهم 

اعوجاًجا، وكانت له خبرة بمسألة إصالح الحروف العربية، وأّلف 

في ذلك«.

كل  في  إيجابّيـًا،  فاعاًل  الفرج  »كان  البابطين:  معجم  ويقول 

موقع عمل به، فدافع عن قضايا الخليج العربي والعروبة وفلسطين 
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العربية،  المنطقة  في  التحّوالت  أهم مراحل  بخاصة، حيث عاصر 

فرأى من واجبه أن يكون للشعر موقٌف منها ووعٌي بها«. 

»يعّد  كويتية  بتوقيع  الكويتية  العربي  مجلة  في  نشر  مقال  وقال 

كاتًبا  أو  يكن شاعًرا  لم  نهضوية عربية، وهو  الفرج شخصية  خالد 

فحسب، وإنما صاحب رؤية فكرية شّكلت نَسًقا متكاماًل من المبادئ 

والمفهومات تجّسدت في عمل دؤوب متصاعد مع سنوات عمره 

والبحرين  وبومباي  )الكويت  وأقام  بها  حّل  التي  المواقع  كّل  في 

والقطيف والدمام ودمشق وبيروت(، جمع خالد الفرج العمل إلى 

القول، فخاض غمار الحياة في مراكز تبني الكيان الحضاري للناس 

للحضارات  ومثاقفته  معرفته  يوّظف  ذلك  في  وهو  وشؤونهم، 

بالتطّور  اآلخذ  العالم  في  وأحوال  معارف  من  تدّفق  وما  األخرى 

والمتسارع في القرن العشرين وصراعاته.. إن شخصية خالد الفرج 

الفكرية واإلبداعية صفحات يتعدد عطاؤها مع تعدد القراءة وزوايا 

الرؤية لدى النقاد وال تزال سطور فيها تنتظر قّراءها«.
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الشاعر  في وطنيات  يقرأ  من  »إن  مقاله:  في  الذكير  قال صالح 

خالد الفرج ال يتصور أبًدا أن لدى ذلك الشاعر المفكر الثائر على 

الفكاهي  الشعر  قول  في  يمضيه  وقًتا  والفقر  والجهل  االحتالل 

والقصائد المرحة والدعابات اللطيفة«. 

الفرج،  شعر  في  اإلنسانية  السمات  عن  هؤالء  غير  كتب  كما 

مذّكرين بشكل خاص بالمواقف الوجدانية أمام حالة تحّرك الشجن 

وتثير الفكر، وهي حالة طفل من القطيف كان أبلَه ومات أبوه مجنوًنا، 

اإلنسانية  الفطرة  »يمّثـل  تلك  حالته  في  »حّمادي«  الطفل  وكان 

في  الفالسفة  يتخّيلها  التي  الخصال  تتوافر  شخصه  وفي  الفاضلة، 

أهل طوبى، حتى صار رمًزا جال معه الفرج في صور الحياة والناس 

في أسى وحذر«، وكتب محمد رضا نصر اللَّه في العدد 6601 لسنة 

1406ه من جريدة الرياض مقااًل بعنوان »حّمادي وأوراق ضائعة 

ثم  آخر،  بمقال  نفسها  الجريدة  في  وأعقبه  الفرج«،  من حياة خالد 

أتبع المقالين بمقال ثالث في المجلة العربية بعنوان مماثل، استهّله 

)1)  جريدة الجزيرة 2014/11/1م
http://www.al-jazirah.com/culture/2014/01112014/zakarah36
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بعًضا  مورًدا  الشعري،  منهجه  بتحليل  ثم  الفرج،  سيرة  من  بنبذة 

من قصيده المجهول مما لم يكتشفه خالد الزيد عند تأليف ديوان 

الفرج، وكان مما قاله األستاذ نصر الله:

والعربية  الوطنية  األحداث  كانت  قرن،  ربع  مدى  »وعلى 

والمواقف  الشعر  من  ضرًما  وتزيده  الشاعر،  قريحة  فتتوّقد  تلهبه، 

واألفكار، تلك كانت مكّونات الرجل الذي أصبح واحًدا من أبرز 

الفرج  كان  العربية،  المنطقة  في  الثقافي واالجتماعي  التنوير  رموز 

وأعماله  الفكرية  آراؤه  شّكلت  لما  نظًرا  نشاز،  ذات  خاصة  نغمة 

المنطقة،  الساكن في  السائد  المألوف  االجتماعية من خروج على 

بشكل  ويتبنّى  العربية،  األمة  قضايا  حول  شعره  يمحور  أواًل  فهو 

قبل االستعمار  بداية محاصرتها من  الفلسطينية في  القضية  خاص 

الغربي والصهيونية:

ـــلة ـــدء سلس ـــور إال ب ـــد بلف ـــا وع م

مـن المظالـم فـي التاريـخ كالظُّلم

ومـــا فلســـطين إال مثـــل أندلـــٍس

قضـى علـى أهلهـا بغـٌي وعـدوان 

ينتقد خالد  العربية،  الواعي للقضايا  وانطالًقا من هذا الموقف 

الفرج الواقع السياسي الممّزق في الخليج، الذي لم يتصوره يوًما 

»غير شعب واحد قد ُمّزقت، بيد الِعدا وحداته« مما جعله يتطلع إلى 
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الممزقة  ألمانيا  المنطقة، مثلما تمحورت  بطل تتمحور حوله دول 

في شخص موّحدها بسمارك :

ـــه ـــم صفوف ـــمرٍك يض ـــي ببس ـــن ل م

ــتاُته ــها أشـ ــع نفسـ ــه تجمـ وعليـ

فيعيـد مـن هـذي الممالـك وحدة

ــه  ــا راياُتـ ــق فوقهـ ــم تخفـ والعلـ

حوله  تمحورت  الذي  الرمز  العزيز  عبد  الملك  في  يجد  لكنه 

الوحدة الوطنية في الجزيرة العربية، فيهّب لكتابة أول ملحمة شعرية 

في بطلها بعنوان: أحسن القصص.

مباشًرا  تفاعاًل  القطيف  أهل  مع  يتفاعل  الفرج،  خالد  وكان 

محفل  كل  في  فهو  شعره،  في  انعكس  مما  وفعالياته،  بالمجتمع 

ينشد، وفي كل مجلس يتحدث، فإذا ما تأّثـر الناس لرحيل الشيخ 

منصور الزاير سنة 1351ه يرثيه بقصيدة مطلعها :

ـــم ـــي اليتي ـــن مآق ـــع م ـــرة الدم قط

ـــم  ـــوط الكري ـــه حن ـــر، ب ـــاء طه م

علي  الشيخ  رثاء  في  أخرى  قصيدة  يكتب  1363ه  عام  وفي 

الخنيزي مطلعها :

نجيـــع أو  بدمـــع  ابكـــوا 

شـــيًخا يعـــز علـــى الجميـــع 
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وفي سنة 1367ه يغيب السيد ماجد العّوامي فيرثيه بقصيدتين، 

يقول مطلع األولى:

أكليـــل ِشـــعر علـــى قبـــر مـــن النـــور

في القلب ال في أديم األرض محفور

ومطلع الثانية:

العويـــل أو  بالبـــكاء  هـــل 

الغليـــل  مـــن  األوار  نطفـــي 

هذه القصائد وغيرها ـ كما كتب محمد رضا نصر الله ـ مما قاله 

الفرج في تلك الفترة الخصبة من حياته، لم يسجله األديب الكويتي 

خالد سعود الزيد في كتابه عن خالد الفرج المطبوع سنة 1969م 

بالكويت.

األصدقاء  بعض  لدى  بقي  الفرج،  تركه  كثيًفا  شعًرا  أن  غير 

والتالميذ، والحق أن في المنطقة ممن عاصر خالًدا، شعراء يفوقونه 

من  الكالسيكية،  بمواصفاته  األدبي  والعمق  الشعرية  الصياغة  في 

الجشي،  الرسول  عبد  والشاعر  الخّطي،  الحميد  عبد  الشيخ  أمثال 

والشاعر البحراني إبراهيم العرّيض، والشاعر الكويتي فهد العسكر، 

إال أن اتصال شاعرنا بالصحافة العربية وهو في القطيف جعله أكثر 

شهرة، إضافة إلى أن الفرج كان متفاعاًل مع الحركة األدبية والثقافية 

العربية والمحلّية في عصره أكثر من غيره، فهو بعد أن يحاول نفض 
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الغبار عن الشاعر الكبير أبو البحر جعفر الخّطي بمقالة مهمة نشرها 

يقول  كما  نجده  الهجرية،  الستينيات  أواخر  في  المنهل  مجلة  في 

بن  الشيخ محمد  كتاب  تعليقات على  يكتب  الجاسر  حمد  الشيخ 

بليهد »صحيح األخبار« وينشرها في مجلة الحج، ولم ينس أن يمّد 

صحف المنطقة مثل جريدة البحرين للزايد، والكويت لعبد العزيز 

باألحداث  الذي يضّج ضجيًجا خطابيًّا  بنماذج من شعره  الرشيد، 

السياسية العربية والعالمية، مما أّثر على فنّية الشعر عنده.غير أن من 

بين التراث الشعري المجهول لهذا الشاعر العربي الخليجي الكبير 

قصيدًة هي من القصائد القليلة، التي وصلت إلى مستوى من التعبير 

الفني، تجاوز كثيًرا مما كتبه سابًقا من شعر ذي نبرة خطابية عالية.

الشاعر شّفاًفا  نـفُس  ينساب  المجهولة،  ففي قصيدة )حّمادي( 

حزينًا صادًقا وهو يغني خادمه الفقير حمادي بن مهدي بن جالل أحد 

الفقراء البائسين، الذي أوثقه الدين المهيض، وأودعه سجن المرض 

الشاق حتى توفي سنة 1350ه، واهتم لتأبينه، وعني بتقريظه خالد 

يقول  هكذا  وقتئذ،  القطيف  بلدية  رئيس  الكويتي  الفرج  محمد  بن 

الشيخ فرج العمران في كتاب طريف له مجهول)1)، وفي هذا الكتاب 

نجد مراسالت شعرية ونثرية بين المؤلف وخالد الفرج«.

ثم يختم محمد نصر الله مقاله عن الفرج، فيقول:

)1) كيف صار مجهواًل، وهو مطبوع مرتين، وصار مرجًعا للعديد من الباحثين.
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أدب  قراء  يدي  بين  حّمادي  عن  قصيدته  تكون  أن  هنا  وأحب 

الطالسم  بقصيدة  خاص  بشكل  ُتذّكر  قصيدة  وهي  الفرج،  خالد 

الشهيرة إليليا أبي ماضي وغيرها، هي من القصائد الطويلة الرقيقة 

المنسابة كجدول من جداول عيون القطيف، يقول في بداياتها:

ـــادي ـــك حّم ـــُت علي أوالديبكي بعــُض  كأنــك 

قلبـــي عينـــه  ــاديبـــكاًء  ــن إنش ــُع العي ودم

وتعــدادبـــكاًء كلـــه صمـــٌت لطــٍم  بــال 

ــي ــوت يفجعنـ وأجــداديكأن المـ بآبائــي 

فتغسل دمعتي حزني

األحزان لوعة  وأناتــيوتطفىء  آهاتــي 

يعّزونـــي بمــا يأســو جراحاتــيوإخـــواٌن 

الماضي في  فكرت  لوعاتــيوإن  كل  وأنســى 

كأن األمر ال يعني

انتهى كالم محمد نصر الله.

الثامنة  الكويت في دورته  الثقافي في  القرين  واحتفى مهرجان 

محاضراٌت  بشأنه  وُألقيت  الفرج،  بالشاعر  م،   2012 عام  عشرة 

وشهاداٌت منها: »لم يكن خالد الفرج مجرد شاعر ومؤرخ وباحث 

وقاص وكاتب مقالة، بل كان مفكًرا، يحمل رؤية، ويحشد طاقاته 

وأن  وحدتها،  في  تكمن  العربية  أمته  قوة  أن  يؤمن  كان  لتحقيقها، 



161 خالد الفرج .. رايد ا�م حت الوطني��  ي سيرة ا�م�خ عبد العزيز )ل)

هما  المستنير  والفكر  العلم  وأن  األمة،  وحدة  مقومات  أهم  اللغة 

السبيل للخروج من أسر التخلف والضعف«... »وأن نزعة االتجاه 

نحو الكتابة القصصية والقصيدة لها هدف عند خالد الفرج، وذلك 

لرغبته في أن يصل للناس، ويثبت الجوانب اإليجابية للواقع، وأن 

قصة منيرة تحمل شكل القصة القصيرة، ولكن نفسها روائي، وهي 

أول قصة قصيرة كويتية تحمل اسم امرأة »...« وأن خالد الفرج في 

تكوينه الثقافي المحلي والعالمي كان عالمة بارزة في شعره، ولقد 

تأّثر بالهند خالل فترة إقامته فيها«.

وعن رواد األدب الحديث في الكويت يقول األديب والمؤرخ 

وفهد  الفرج  وخالد  الشبيب  صقر  »أعتبر  خلف  فاضل  الكويتي 

فهم شعراء  الكويت،  المعاصر في  الحديث  العسكر، رواد األدب 

ذوي  نظاميين  شعراء  أعّدهم  الذين  سابقيهم  عن  يختلفون  فنانون 

طابع فقهي، فصقر الشبيب مثاًل شاعر فيلسوف، وكان متأثًرا بأبي 

العالء المعري، أما خالد الفرج فقد أتاح له اتصاله بالحياة األدبية 

خارج الكويت بأن يجّدد ويأتي بشعر عربي رصين، وفهد العسكر 

قوية،  وملكته  متميز  شعره  الكويت،  في  الشعر  أعالم  من  علم 

وهؤالء الثالثة يشّكلون المرحلة األولى للشعر الحديث«، وقال في 

مناسبة أخرى »كان الشعر في الكويت قبل صقر الشبيب )1896 ـ 

1963م( وخالد الفرج )1898 ـ 1954م( وفهد العسكر )1917 

ـ 1951م( نظًما ال روح فيه، ففّتح هؤالء الثالثة المجّددون أبواب 
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الشعر الرصين لمن جاء بعدهم من الشعراء«.

وبعد؛

من هذه المالمح الموجزة من سيرة شاعر الخليج، رائد المالحم 

الشعرية الوطنية، الذي رّدد الشباب العربي قبل ستين عاًما قصائد له 

اليوم،  شّخص فيها حال األمة تشخيًصا ال يختلف كثيًرا عن واقع 

ونحن نستعيد الليلة في البال بيته الشهير: 

هـل فـي الجزيرة غيُر شـعب واحد

ـــه ـــدا وحداُت ـــد الع ـــت بي ـــد ُمّزق ق

ألقاها  التي  والغرب«  »الشرق  المعروفة  الطويلة  وقصيدته 

بمناسبة احتفاء النادي األدبي في الكويت به )4 / 3 / 1346ه ـ 

31 / 8 / 1927 م( وجاء فيها:

ـــْه  ـــي َهْجَمتِ َد ف ـــدَّ ـــد ش ـــْرُب ق الَغ

ــْه ــي َغْفَلتِـ ــُد فـ ــْرُق الٍه بعـ ـ والشَّ

بأْعَمالِـــِه َجـــدَّ  وُكلََّمـــا 

ــْه ــى َراَحتِـ ــْرُق إلـ ـ ــِلُم الشَّ َيْسَتْسـ

وْحَداتِـــِه الغربِـــيُّ  فيجمـــُع 

ـــْه ـــى وحدتِ ـــوم عل ـــرق مقس والش

ــِه ــي بحثِـ ــَم فـ ــي الِعْلـ وذاَك يبنـ

وذا ُيضيـــُع الوقـــَت فـــي نظرتـــه
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ومنها:

ــَرٌة ــا ِعبـ ــي أحوالنـ ــوُم فـ ــا قـ يـ

رقدتـــه مـــن  النائـــم  فليقـــم 

ــوًة ــي ضحـ ى بأخـ ــدَّ ــْن َتغـ َفَمـ

ــْه ــي ليلتِـ ــي فـ ــى بـ ـ ــا تعشَّ حتًمـ

ِه ِســـرِّ فـــي  ُينِشـــُد  وكلنـــا 

مـــا قاَلـــُه الشـــاعُر فـــي ِحكمتِـــْه

»َمـــْن ُحِلقـــْت لِْحيـــُة جـــاٍر َلـــُه

ــْه ــى لِحيتِـ ــاَء علـ ــكِب المـ فْليسـ

واليوم، وبعد ستة عقود من رحيل هذا األديب المبدع، نستعيد 

زمنه  في  كان  فلقد  لسطورها،  احتراًما  لنزداد  سيرته  من  صفحات 

ا وطنيًّا، ورمًزا لوحدة الخليج العربي بأكمله، عاش  مجّدًدا نهضويًّ

رافع الرأس ال متزّلًفا وال متكّسًبا، وكان في مالحمه الشعرية واحًدا 

الذين سّجلوا  العشرين،  القرن  العربية في  الجزيرة  من كبار شعراء 

مسيرة هذا الوطن، وتاريخ مؤّسسه، من أمثال شاعر اليمامة محمد 

ابن عبد الله بن عثيمين، والشاعر الكويتي محمود شوقي األيوبي.

المنطقة  في  هنا  عمره  من  جميلة  سنوات  الفرج  خالد  عاش 

القطيف  القطيف واألحساء والدمام، وكان في  بين  متنّقاًل  الشرقية 

منهم،  واحًدا  أهلها  ويعّده  قطيفيًّا،  فرًدا  خاللها  نفسه  يُعّد  بالذات 
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وبقدر ما جّسد في شعره هموم األمة فإنه جّسر في حياته مع األهل 

بين  ُتحتذى  أن  ينبغي  صادقة  وطنية  لُلحمة  نموذًجا  هنا  األكارم 

أوساط النسيج المتنّوع في كل أنحاء الوطن.

ولئن كانت سيرته بسيطة واضحة وفيرة المراجع، غير أن تلك 

المراجع على تنّوعها وتعّددها ال تشير مثاًل إلى األسباب التي جعلته 

كثير التنّقل في إقامته وفي أعماله، وهو ملحظ تكّرر في العديد من 

جوانب حياته وإنتاجه الثقافي يستلزم متابعة البحث والتأّمل.

وإذ يلزم توجيه الشكر لمن قام على جمع تراثه وتحقيقه واهتّم 

بكتابة سيرته، وبخاصة األديب الراحل خالد سعود الزيد، والباحث 

فالمرجو  الشرقية،  والمنطقة  الكويت  وأدباء  الشقير،  الرحمن  عبد 

أن يتصّدى لها اليوم من جديد من يستكمل ما نقص منها في بحث 

علمي معّمق، ويؤكد على تقدير هذا الوطن له في معلم في المنطقة 

الشرقية يليق بمكانته الرفيعة وبسجّله الوطني المشّرف.

والتقدير  الفرج،  محمد  خالد  الخالد  الجزيرة  شاعر  الله  رحَم 

اليوم  يحتفون  باألمس  احتضنوه  كما  وهم  القطيف،  ألدباء  الجّم 

بذكراه، واالمتنان لكل من أسهم في إقامة هذه الندوة بالتزامن مع 

مناسبة اليوم الوطني المجيد.



منتدى الثالثاء ودارة الملك عبد العزيز 
يحتفيان بالشاعر خالد بن محمد الفرج)1)

بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وبحضور جماهيري ونخبوي 

كبير، أقام منتدى الثالثاء الثقافي بالقطيف بالتعاون مع دارة الملك 

عبد العزيز أمسية ثقافية تحت عنوان »خالد الفرج: الشاعر والوطن«، 

وذلك في قصر الغانم للمناسبات بمدينة القطيف، مساء يوم الثالثاء 

28 ذو القعدة 1435ه الموافق 23 سبتمبر 2014م، وحاضر فيها 

كل من الدكتور عبد الرحمن الشبيلي واألديب عدنان العوامي.

بالحضور  مرحبا  النزر  خالد  األستاذ  الثقافية  االمسية  أدار 

القادمين من مختلف مناطق المملكة، بمن فيهم أعضاء من مجلس 

حمد  ومركز  سعود  الملك  بجامعة  التدريس  هيئة  ومن  الشورى 

المحتفى  أّداه  الذي  الدور  أهمية  إلى  أشار  حيث  الثقافي،  الجاسر 

د األغراض،  به الشاعر خالد الفرج في مجال األدب والشعر متعدِّ

الندوة  الوطني. وعرف مدير  ومؤكدا على كونه نموذجا لإلندماج 

على  حاصل  الشبيلي  صالح  بن  عبدالرحمن  فالدكتور  الضيوف، 

الواليات  في  أوهايو  جامعة  من  اإلعالم  في  الدكتوراه  درجة 

http://www.thulatha.com/index.php?act=artc&id=943  (1(



خالد الفرج.. الشاعر والوطن166

المتحدة األمريكية، وهو من مؤسسي إذاعة وتلفزيون الرياض، كما 

عمل في عدة مناصب في الدولة، وعين عضوا في مجلس الشورى. 

تحرير »مجلة  مدير  فهو  العوامي،  السيد محمد  األديب عدنان  أما 

في  الشعرية  المشاركات  من  الكثير  لديه  وشاعر،  كاتب  الواحة«، 

داخل المنطقة وخارجها، كما له العديد من المؤلفات من ضمنها 

)شاطئ اليباب( و)تحقيق ديواني أبي البحر الخطي(.

في بداية األمسية ألقى الشاعر اإلعالمي محمد مهدي الحمادي 

ثالثة مقاطع من قصائد وطنية، عبر فيها عن عمق أحاسيس المشاعر 

في  الثقافات  بين  التمازج  جميلة  بسمفونية  رابًطا  الوطن،  تجاه 

المناطق المختلفة في المملكة، ونالت استحسان الحضور، فقابلها 

بالتصفيق الحاد.
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