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Abstract 

Rarely has we see in history a nation like Palestine was subjected to usurpation and 

displacement of its lands. However, their tragedy, which has broken the hearts and 

poured the tears, has been a breeding ground for so many writers and poets inside 

and outside Arab and Islamic countries. Kuwait was among the most prominent 

countries that were affected by these tragedies and its poets represent the tragedy 

with its excruciating chapters and horrific manifestations. The poet Khaled Al-Faraj 

was one of the most influential Kuwaiti poets who dealt with Palestinian issue in his 

poem Balfour Declaration, in which pivotal issues were most evident in the artistic 

and aesthetic displacements. He weaves his poem with delicate dexterity and he 

divided it into five interconnected parts moving towards a unified and specific 

sublime goal. So, in the first part, he addresses the Palestinian tragedy to make it an 

entry through which the poem’s subject matter is highlighted and at the same time, 

gain the reader’s sympathy. In the second part, he deals with the tragedies’ causes in 

the Balfour Declaration, which is filled with denunciation and condemnation 

holding the British responsible for the crimes. In the third part, after depicting the 

tragedies and explaining its causes, he tries to represent Arabs glory and anger to 

firstly intimidate his enemies and secondly to provoke pride and revolution in the 

nation’s souls. In the fourth part, he represents the Jews’ humiliation and ignominy 

to play down their actions so as to regain Arabs 
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 القضية الفلسلطينية يف قصيدة وعد بلفور للشاعر خالد الفرج

 ة(ية وبالغي)دراسة مجال

 2ةحامد جنادل ؛1يعزت مال ابراهیم
 رانيإ، طهران، طهران جامعة اهبداآو العربية اللغة قسم مشارك، أستاذ .1

 رانيإ، طهران، جامعة طهرانهبا العربية و آداقسم اللغة ،وراه دكتطالب  .2 

 (20/20/2222: القبول تاريخ ؛ 20/20/2222: االستالم تاريخ)

 امللخص
ما جرى علی  ممتلكاته وأراضيه وتشريد أهاليه مثل مصادرةوالقتل والدمار وتعرض لإلحتالل  شعباًقلما نری يف التاريخ 

،وحنن  على يد كيان عنصري سفاك سفاح ل وارهابزمناوقرى مدن و ميدوهت، اغتصابزر وجما فلسطني منشعب 

القلوب واهنالت من  اتصدّعت هل يتالة سأساهذه املغري أن  ،أظهر من الشمسألهنا  جرائمه بصدد احلديث عنلسنا 

الكويت من  أبرز  تالعربية واإلسالمية وخارجها. وكان أجلها الدموع كانت مرتعا خصبا للكتاب والشعراء داخل األقطار

جتلياهتا الفظيعة. وكان الشاعر واألقطار اليت تسأثرت هبذه القضية حتی رسم شعراؤها املفلقون املسأساة بكل فصوهلا املؤملة 

خالد الفرج من أبرز الشعراء الكويتيني الذين تناولوا القضية الفلسطينية يف قصيدة )وعد بلفور( واليت جتلت فيها أكثر 

من خالل املنهج الوصفي هذه املقالة  يف يسعي املولفان .بسأهبی االنزياحات الفنية واجلماليةلفلسطينية احماور القضية 

برز حماور القضية الفلسطينية يف هذه القصيدة أال التايل: ما هي ؤالس ىجابة علإللی اإالتحليلي ووفق املعايري البالغية 

قصيدته مبهارة فنية رائعة إذ الشاعر قد حبك ل. ؟نطقي اجلمايلبنائها املوومدی جناح الشاعر يف حبكها بصورة فنية 

ففي املقطع األول تناول رسم املسأساة الفلسطينية لتكون ، ددف حمدقسمها إلی مخسة حماور مترابطة تسري حنو ه

سبب  مدخال يتضح فيه موضوع القصيدة من جانب ويكسب هبا تعاطف املتلقي من جانب آخر، ويف احملور الثاين تناول

ل الدولة الربيطانية مسؤولية اإلجرام، ويف احملور الثالث يمحتيف وعد بلفور املشؤوم بالشجب واالستنكار و ةاملسأساة املتمثل

 ،األمة مشاعرإيقاظ بعد أن صوّر املسأساة وأبان سببها، شرع يصور اجملد التليد والغضب العريب لريعب به أعداءه أوالً و

جيعل من ذلك و  احملور الرابع أخذ يصور ذل اليهود وهواهنم ليهون من أمرهم يف عيون األمةالعزة والثورة ثانيا، ويفو

موازنة تعيد للشعب العريب ثقته وصولته، ويف األخري بعد هذه احملاور التمهيدية استنهض الشعب بصريح العبارة لكي يثور 

أما فيما يتعلق بفنية القصيدة فقد بلغ الشاعر مبلغا  علی الكيان الصهيوين الغاشم وداعميه ويسترد بذلك أرضه وكرامته.

امتاز شعره جبماليات فنية عديدة أبرزها التناص ،كما وجنح يف رسم صورها  .عظيما يف التعبري عن القضية الفلسطينية

، وهكذا بالغية القرآين والتارخيي واستخدام الرموز واملفارقات واالستعارات واجملاز والتشابيه الدقيقة وشتی األدوات ال

 .العريب قق اهلدف املنشود يف إحدا  أكرب كم ممكن من التسأثري العاطفي يف ذهن املتلقيأن حي استطاع الشاعر

 ةالرئيسلمات الك

   .دة وعد بلفورقصي، خالد الفرج، الكوييت ة، الشعرلسطينية الفالقضي
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 املقدمة

لٍ ويجة وقوعها حتت ظلم طنتياألمم  لكلدی أدب املقاومة من اآلداب اإلنسانية اليت جندها 

م مفاهيه واالنقالب علی ليسها لرفض هذا الظلم والتمرد عأحاسيخانق دفعَ مبشاعرها و

األدب اإلنساين، يلتزم عادة  فإن هذا وبالتايل ،واقعاعه بوصفه أمرا اخلضوع له والتعامل م

ر.بقضايا التحري
 

والفداء والصمود م البطولة قيعلی   ادب املقاومةمضامني حورتمت

أخذت  اخل مع فنونوتتدباألرض واملعاناة،  والتمسكوالثورة والصالبة والشهادة  التحديو

وأدب اللجوء  سأدب األسر والسجن، وأدب العودة، ك ق أدب املقاومةمصادية خاصة ضمن هوي

س عالية ألبطال هذه القيم،ويعكة زيما رمقيوی حيما ك غتراب عن الوطن،واالواملنفی 

سطه، األالهتا للوقائع واألحدا . )فها وتسجية مببادئها ومواقاجلهادية لثوريجربة االت

 ( 9ص  ،2002
ة األخری حتت االحتالل إلی يومنا هذا بينما حتررت األقطار العربي نظرا لبقاء فلسطني

ز رغم  املوضوع األبر تاألدب ظل يف ةالقضية الفلسطينيها فإن االستعمار الذي تسلّط علي من

 ن مستقلة عن هذا املوضوع.ووجود موضوعات أخری نادرا ما تك

بداء وإة القوميا والقضايحدا  األ يفخواهنم إة مشاركون علی لقد دأب الشعراء الكويتي

اس وانعكخواهنم. إة العرب من بقيمعهم مع جي الذيالشعور  ذلكها انطالقا من فيراءهم آ

ة. فقد العربيالدول  يفدب واألة الشعر ركحبس صلته يعك الكوييتالشعر  يفمة األا قضاي

 يفة املشاركهم فصارت لديساس األ والشيء اليومية زادهم السياسيا القضاي تلكباتت 

  (99، ص1990)الشرباصی،ة قدرا ال مفر منه.العربي زمات الشعوبأ

 الذين  حمور اهتمام الشعراء الكويتيني قضية العرب األوىل و فلسطني مسأساةانت كلقدو 

 وطنا فلسطنيجعل الذي وم ؤشاملة منذ صدور وعد بلفور الفلسطينية القضيحدا  أ وارساي

  هود.لليا قومي

 1992بالقضية الفلسطينية عند حلول النكبة عام  واستمرّ اهتمام الشعر الكوييت

ر التحريمنظمة  يفة وتوحدها الفلسطينية املقاومة وبعد انبثاق حرك. 1999سة عام والنك

ذ ابتهجوا حلالة إت الكويد لدی شعراء جديمل أن ولد العشريات القرن ستيني يفة الفسطيني

هتا ودعوا إلی رصّ صفوفها جمادها وافتخروا ببطوالفتغنوا بسأتتوحد  وهية العربيمة األ

باع اهلوی واألطماع والغفلة عن ممارسات توالتحام جيوشها وحذروها من حالة التفرّق وا

 ( 99، ص2002)خداده،  مامه.أان الغاشم واخلنوع الكي
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ة القضين تناولوا الذي املرموقني اهئثرة شعرابك تزمتي الكويت نويلحظ يف هذا اجلانب أ

 الشبيب وصقر ،(921 ،2009، يعقوب()1919 - 1291)  الفرج خالد:ل امثأة الفلسطيني

( 1999-1901) األيويب شوقي وحممود ،(12، 1999 صاحل، حممد( )1299-1999)

 وعبداهلل ،(11 ،1922 أرمن،( )1911-1919) العسكر وفهد ،(121، 1922 ،یوبیاأل)

 ل،یإم( )2010-1919) السقاف وأمحد ،(19 السابق، املصدر( )1929-1919) سنان

 وأمحد( 929 السابق، املصدر()2009 -1922) األنصاري زكريا وعبداهلل( 92، 2009

( 1992) الصباح وسعاد( 11ص ،2019 املهنسأ،( )1990 -1929)  العدواين

 تناول يف السبق نصيب هلم كان الشعراء هوالء أن يلمح كما... و( 20 ،2002 ،یدیالصع)

 مثال جنده ال ما وهذا الفلسطينية القضية نصرة يف العرب الشعراء من الكثري یعل القضية

 القضية هذه العرب الشعراء من العديد وجتاهل شوقي أمحد الكبري املصري الشاعر عند

 نري حتت الرازحة أوطاهنم بقضايا منهم الكثري انشغال یإل ذلك سبب يعود وقد اهلامة

 (92ص ،1999 الرومي،. )واالستبداد الغريب االستعمار

وعد بلفور يف الصهيوينلالحتالل  الغريبان دعم املستعمر وقد ك
8 

رز بمن أه وغري

هم عقيدة هوالء الشعراء هي شكانت ك ها هوالء الشعراء، فقدعليز ركب اليت اجلوان

ذالله وإخضاع الشرق إلاهنم حبرص الغرب علی استعمال قوته ميإو الغريبباالستعمار 

طرته علی سيضمن ليعالهنا وإنشاءها بإخذ الغرب أ اليت واملبادئالدول  بتلكهم شكو

ية اليت عربان واجلامعة السناإلثاق السالم وحقوق كمي مرهاأة املغلوبة علی الفقريالشعوب 

ان باملقابل ك قدوقه من خالل هذه اجملامع. هتوينه وتطبيو لفورر وعد بلتربيال ما رسخت إ

خليفة ). الشعراء ولئكأيف بث الروح الوطنية يف نفوس  البالغ ثراألوم املشؤلوعد بلفور 

 ( 29ص، 1999، العذيب

 الفلسطيين هو تآمر العامل الغريب ثفوا شعرهمأن يك الكويتينيومما دعا هوالء الشعراء 

ينيني بطردهم من وطنهم واالستيالء علی األراضي العربية خاصة علی العرب الفسط

                                                                                  
م، وقد اشتمل يف نصه على تقدمي 1919تشرين الثاين/نوفمرب من عام  2وعد بلفور هو عبارة عن بيان بريطاين صدر يف  .8

بريطانيا دعمها لليهود إلقامة وطن قومي هلم يف دولة فلسطني، حيث بعث وزير اخلارجية الربيطاين املعروف باسم آرثر 

 (99، ص2000جيمس بلفور رسالةً إىل ليونيل والتر روتشيلد، وهو زعيمٌ يهوديٌٌّ بريطاينيٌّ. )عبداهلل العلي، 
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ان هلم القدس والضفة الغربية وبإصدار وعد بلفور لليهود وإقامة وطن مصطنع هلم، لذا ك

 ( 12ص ،1999)سعود، . ملهاجلة هذه القضية املصريية بسأكمعا يفدور 

علی ثر من مرة أكسهم الشاعر خالد الفرج وعلی رأ ونيتالشعراء الكوي هوالء دو قد أك

ضرورة حترير فلسطني ودعوهتم إلی توحيد اجلزيرة العربية وإهناء االستعمار الربيطاين 

 هيتلة واحدة املقيت واالرتقاء إلی دور سياسي موحد يضمن توحيد هذه األوطان احملتلة بك

  (92، ص2012)سرحان، حدة.اة الوالعربيمة األ

 ة:هذا املقال لإلجابة علی السؤاالت التالييف  اتبكسعی ال

 ؟شعر خالد الفرج يفة الفلسطينية القضيف متثلت كي. 1

 ؟دة وعد بلفورجتلت يف قصي اليتة القضية الفلسطينيحماور برز هي أما . 2

 ؟ ةالفسلطينيرسم القضية  الشاعر يفبلغه  ما هو املستوی األديب والفين الذي. 9

ية أهم قضية شغلت األمة العربية طيلة القرن األخري نتعد القضية الفلسطي :أمهية البحث

قالم النقاد ألها. وقد تناولت تفاصيل  العريب بكقطار العاملوقد تناوهلا الشعراء يف سائر أ

أبرز شفوا عن وك لتفاصيل بكشعارهم أرب من هوالء الشعراء وشرحوا األك العدد الباحثنيو

ة الفسطينية بالقضياملختص  الكوييتولوا الشعر يسف مل لألنهم أساليبه لكو مجالياتهو حماوره

من منطلق  تمام رغم ما ميتاز به من مجالية فائقة لذلكستحق من االهما يفضال عن الشاعر 

 كذل برامنية القضياملختص هبذه  الكوييتنا دراسة الشعر ارتئي النقديالفراغ  مألنصاف واإل

 . يف ديوانه الشعري ومجالياهتا يةنحماور القضية الفلسطيبرز أ شف عنالك

حول  واإلسالمي الدراسات يف العامل العريبدجبت العديد من البحو  و ة البحث:خلفي 

ون يكقل ما أان حظ بلدنا منها وقد ك بصورة عامة وشاعرنا بصورة خاصة يتيوالشعر الك

طبع عام تور خالد سعود كاته وآثاره للدخالد الفرج حي تابك :الدراسات ومن أبرز تلك

 وهو الشطي سليمان اتبكلل الفرج خالد شعر يف القصصية الزنعة تابكو ت؛يوكال يف 1920

)خالد  ةقد دبّجت بعض املقاالت عن الشاعر أبرزها مقالو ت؛يوكالب 1920 عام يف مطبوع

جملة     يف  1991عام يف  وقد طبعتللمؤلف خالد سعود الفرج متيز باألسلوب الساخر( 

عام يف  سعود خالد اتبكللالعريب ؛ ومقالة )أثر خالد الفرج على احلياة الفكرية(  العريب

عام  يف نفسه اتبك( للالناحية االجتماعية يف شعر الفرجمقالة )و؛ البيان  جملة يف 1992

 یلد الفلسطينية القضية تتناول مل الدرسات أي من تلك نلك .جملة الرسالة يف 1999
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ول أن هذا ننا القميك  لذلك تستحق كما وافرا حيزا هلا خيصص ومل الفرج خالد الشاعر

  ة. املوضوع مل يطرق فيما سبق من الدراسات والبحو  األدبي

 حياة الشاعر

ولد يف الكويت ودرس يف املدرسة املباركية اليت عمل فيها بعد ذلك مدرسا، قضی حياته 

متنقال بني الكويت والبحرين والسعودية واهلند، يكتب القصائد ويرصد األحدا ، ساهم يف 

حركة النهضة يف املنطقة وتابع األحدا  السياسية وعلق عليها، فكان واحدا من الذين وجهوا 

م هذه الوجهة ووقف مع القضية الفلسطينية يف شعره؛ فمجموعته الشعرية جهودهم وشعره

 (19، ص1999بصورة عامة حمتشدة بالشعر السياسي واحلس القومي.)سعود الزيد، 

لقد خطا خالد الفرج خطوة هامة يف جعل القصيدة شكال وموضوعا مستجيبة حلواد  

فقد أدار نظره فيما حوله، يدفعه املرحلة، دون أن يفقد صلته بنظام القصيدة املورو ، 

الشعور الوطين والقومي ليجعل من الشعر جتربة متصلة بسأحدا  احلياة، فمد بصره إلی 

مناطق النضال ضد املستعمر والنفوذ الغريب أينما كان، وطنيا وقوميا وعامليا، لذا تناول يف 

اوزت أحدا  شعره احلركات التحررية والشخصيات الوطنية، عربية وغري عربية، فتج

 يفلسطني مع ما جيري يف كوريا، وجتاوزت شخصيات مثل امللك عبدالعزيز والشنقيط

 (91، ص2009. )الشطي، يوغاند

لقد طور خالد الفرج طريقة التناول الشعري باستخدام لغة قريبة من الفهم تتجافی عن 

جسيد املفصح االستخدامات اللغوية اليت تغرق يف الشكالنية أو تلك اليت تبتعد عن الت

فقد كان الشاعر ينتقي ألفاظه بدقة وينسقها يف معظم قصائده  .للمعنی الفكري احملمول

مما حبب شعره إلی القراء إذ بات خري معرب عن العواطف واألحاسيس واحلب واالتصال 

باملاضي اجلميل مبا فيه من شقاء وأمل من خالل توظيف األلفاظ يف القصيدة توظيفا 

 (99، ص2009)الشطي، مجاليا. 

أشكاال وأجناسا شعرية مستحدثة، ففي  جرّبووقد حنا يف شعره منحی التجديد، 

شعره توجه قصصي ودرامي نلمسه يف عدد من مقطوعاته.  وتبقی الزنعة القصصية املبكرة 

عند خالد الفرج ملمحا جديرا بالتوقف عنده، فهي نزعة أصيلة وظفها توظيفا حيا ليسجل 

مهومه الوطنية والقومية واجدا فيها وسيلة تثري جتاربه املختلفة. )حسن من خالهلا 

 (22، ص1999عبداهلل، 
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جند أن معظم أشعاره تدور يف فلك أغراض الشعر القدمي نفسها كالغزل والرثاء 

واملديح، فضال عن تسجيل احلواد  اليت مرت هبا الكويت بني احلني واآلخر معتمدا علی 

تميزة وبسأسلوب فين دقيق مستوعبا كل املوضوعات الشعرية اليت كانت يف قابليته الشعرية امل

ثريها العاطفي سأمتناول الشعراء القدماء ولكن بسأسلوب حضاري جديد يف مراعاة األلفاظ وت

 (199، ص1999والنفسي.)السامل، 

وقد خص الشاعر جزءا هاما من ديوانه الشعري إلی قضايا األمة العربية واإلسالمية 

خالد الفرج يف شعره إلی السياسية والقضايا الوطنية سواءا أخذت هذه القضايا  واجته

طابع املدح بالنسبة للحكام أو اجتهت مباشرة إلی قضايا الوطن العريب ابتداء من قضية 

فلسطني وعبورا مبشكالت اجلامعة العربية والتغيري السياسي يف مصر انتهاءا بالتطلع إلی 

بيعتها جذهبا الفرج إلی حيز اهتمامه اخلاص كحديثه عن غاندي آفاق أكثر اتساعا يف ط

 (29، ص1999وعن بعض الرجال وبعض املخترعات. )حسن عبداهلل، 

 " وعد بلفور" دةقصيل حتلي

ة يتناول الشاعر يف هذه القصيدة مخسة حماور ويستخدم فيها عدة أساليب استنهاضي

ساة املسأتناول حمورا خاصا من حماور تل منها لوحات ك بيانية. القصيدة تنقسم إلی مخس

 ة. ينالفلسطي

  ب فلسطنيئمصاألف( 

برز حماور أحد أونی كل احلديث عن معاناة الشعب الفلسطينی جراء االحتالل الصهيش

 دته هذه قائال:وقد بدأ به شاعرنا خالد الفرج قصية القضية الفلسطيني

 يف مصائبها متيد/ هذي فلسطنيُ الوديعةُ

 حىت تُزَلزَلَ من جديد/ زلزاهلا ما ينقضي

 (120ص ،1999حسن عبداهلل، ) ذا يغيب وذا يعود/ آالمُها مثلُ الكواكب

يف احملور األول يصور الشاعر بشاعة وعد بلفور املشؤوم وأثره الفادح علی نفسية الشعب 

ت املصائب وبدأبة نكشد أبت ؤوم نكعة بعد هذا الوعد املشفلسطني الودي :فيقول الفلسطيين

ها نّكسأ تتواصلشرعت  املآسيبات والنكن وأرها أمطرة علی السي بذلك تد هبا ففقدمتي

هذا املقطع نری  يف. تنتهيصبحت عدد النجوم ال فسأاثرت آالمها تك نإالزالزل اهلدامة و

برز أ عد مني املزرير الواقع وتصوي مآسيهو آالمهل بك الفلسطيينصور الواقع يالشاعر 

ة االستنهاض ضد عمليمن  أساسيجزء ك ةالفسطينية القضيتناوهلا شعراء ي اليتاحملاور 
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ع الدعوة غري املباشرة انوأد يف هذا املقطع يعترب من سلوب املعتماألن أما الصهيوين كان الكي

فالشاعر هنا ال يدعو ،التمهيدي لعملية االستنهاض سلوب األأو ما اصطلحنا علی تسميته ب

نضال وإمنا الصورة احلزينة املرسومة هي اليت تستدعي يف ذهن دعوة صرحية إلی ال

تاز ميسلوب األما نری هذا ك.ومة فاح واملقااملتلقي ما يتوجب عليه من ضرورة القيام بالك

 اليتالم اآلة واملتتالين فاملصائب املتتابعة والزالزل احلزي االستعطايفباملفردات ذات املدلول 

 مر املباشرةاألعال أفبتعد عن يسلوب األن هذا أ ماك، فلسطنيم علی ختيّلها ك تنتهي،ال 

النوع من األفعال. أما اجلمالية  لی هذاإفتقد هذا املقطع مبجمله يذ إ،ما نشاهد هنا مثل

ة الالمتناهب املتتالية والكواكالزالزل الشاعر استعار  قدالبالغية اليت ميتاز هبا املقطع ف

غة اجلمع صين أما ك. وماملشؤثرة عددها جراء الوعد وكة ينالفلسطي املآسي عن شدة ريللتعب

فضاعتها يف حق و ةينيوتدل علی تعدد اجلرائم الصه وآالالماملصائب  عباريت يف

أن الشاعر أضفی يف البيت األول صفة الوداعة إلی  ةسطنيني ومن املالحظات البالغيلالف

 ون ظلما وزوراربياليماإلرددها يما ا اليت كثريرهاب اإلهتمة  نفيلی إ فلسطني ليوحي بذلك

ء بتواصل اإلحي لاملضارعنيعود( ويب يغي) يف فعلي داليلتاز بتقابل مي األخريت البين أما ك

ات اآلي من عبارته مع إمجالية يتناص يف كثريالنص بصورة حلقات املسأساة واستمراريتها و

 .املسأساوية املعربة عن الواقع بالغيخلق الصورة ال يفة وقد جنح القراني

 الغاشم د بالقرارالتنديب( 

عمل الدولينت ر بيات التالية من القصيدة يندد الشاعر هبذ القرار اجلائر ويستنكاألفی 

 ض قائال:هلذا القرار البغيتهما رعاي يفبريطانيا وفرنسا 
 عاش املسَّودُ واملسود/ من قبل وعدِكَ باهلنا 

 يف تكاثرها العديد/ حىت جعلت القدس بابل

 مجيعا يف صعيد/ وعجلت قبل احلشر جتمعهم

 بالوحي من رب محيد/ هل كان وعدُك مُزناَلً

 فال حتولُ وال حتيد / أَم أَنت متثال الوفاء

 يف وفائهم اجمليد/ لآجازيتَ إخوان السمو

 مما لديك مبا تريد/ هم آزروك فجازِهِمْ

 باحلدودوقد ترامتْ / فسأَمامَك املستعمرات

 على مواليه جيود/ إن الكرمي مبا لديه
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تطرق الشاعر ،وم الفلسطيين جراء الوعد املشؤالشعب ب ئصامر بعد االنتهاء من تصوي

م آخر من حماور القضية الفلسطينية والذي يتمثل يف إدانة اهر لی حمو إاملقطع الثاين يف

للمحور األول  ملةتك الفلسطيين شعبوعد بلفور بسأشد العبارات وبيان آثاره املدمرة علی ال

هناء  يفهذا عاشت  كقبل وعد فلسطني نفهو خياطب بلفور صاحب القرار الربيطاين أ

ن عندما لك ،ومجعأبناءها أ بني التآخياهتا وقد ساد اثنيقوامها وأل بكواستقرار تام  مثايل

نه من شدة أانت بابل مسبقا حتی ك ما قدك هودللي ملجسأوم جعلت القدس ك املشؤحل وعد

شف الشاعر يك ذلكامة مث بعد القيد صعيهنا م عليها وازدحامهم فيها أصبحت كسأقباهلإ

المها فكهود اليو بلفور طاينالربي الوايلصحاب القرار من أ بنيوم املشؤوالتآزر  التآخيعن 

ر الشاعر يستنك مث فلسطنيعماله فآزرهم مبنحهم أ يفاء لبعضهم البعض هم آزروه أوفي

 يتسائل عن سبب منحهم فلسطني رغم أن هناكو الفعل الشنيع امه هبذاقيور علی بلف

رسم الشاعر يذا نری الشاعر وهك عمورة.املرجاء أ يفة الربيطانيد من املستعمرات العدي

 يف الرئيسة احملاور أبرز كسأحد الفلسطيين الشعب مصري یعل الفادحة وتبعاتهوعد بلفور 

 غري الدعوة نوع من السابق واملقطع املقطع هذا يف املتبع األسلوب أما. الفلسطينية القضية

من  ستشف ذلكة علنية وإمنا يُبصور اجلهاد یإل يدعُ مل فالشاعر الصرحية غري أو املباشرة

الذهن ضرورة رفضه  يف يستدعيان بطالنه مما وبي ،وماملشؤخ هذا الوعد تاريالمه عن ك

ة. أما عن مجاليات هذا املقطع فنری أن اجلهاد واملقاومسها رأل السبل املتاحة وعلی بك

الشاعر قد أجاد يف استعارة مفردة احلشر للتعبري عن شدة إقبال اليهود إلی أرض فلسطني 

ت السابق وقد البي يف عن نفس املعنی للتعبريقة التناص حادثة بابل بطرينه استدعی إما ك

اض أخری. ومن رألی إهود اليهجرة  تضمنتا همايلتك احلادثتني نأذ إ ذلك يفجنح 

بالوفاء ودعاهم بإخوان السموأل وهذا من  هوداملفارقات اجلميلة أن الشاعر قد وصف الي

غدر أهود الين أحال  يفما هو معروف املفارقات التارخية إذ أن السموأل من أوفی الناس ك

 لیإاحلدود(  ملتراميةا من خالل عبارة )املستعمرات يشريخری األات االبي ويفالناس طرا. 

ا بسأهنا إمربيالية مستعمرة حمتلة صفهالروح االنتهازية املتغطرسة يف الدولة الربيطانية في

 . الشعوب فتهب من تشاء ملن تشاء حسب هواهامصري يفم وإهنا تتحك
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 د باحلربالتهديج( 

مغبة ما  ة له منوالدول الراعي بيات التالية من القصيدة يهدد الكيان الصهيويناأليف و

إياهم من  حمذرا ينسطيلا به من عقد القرار واجلور الذی ميارسونه علی الشعب الفقامو

 : القرار اجلائر مغبة هذا
 دسهم شديسأإنَّ ب /واحذر من العرب األشاوس

 من عهدِ كنعانَ البعيد/ الدار دارُ جدودهم

 وللعماليق التليد/ فَليعْرُبَ امللكُ الطريفُ

 املقطع وعد بلفور املشؤوم والتنديد برعاته حيذر الشاعر يف من وصفومن بعد االنتهاء 

ة الفعل لعملية منطقيجة الثالث من مغبة هذا القرار اخلطري ويهدد باملآالت احملتملة كنتي

لربهة من الزمن فإهنم ال  تواسكن وإهنم وأم الضيقبلون ي شاوس الأفالعرب  ،وردود الفعل

نعان ك زمن ذولی مناألجدادهم من العهود أالدار دار  نوأد شديسهم بسأن وإنون ستكيي

هنم أل للعدوّ  اهنسلّمويرض وال األ ك تلريمص يفتهاونون يق لذا فهم ال العماليعرب ويو

ات اجلمالية. ومن القدميقوام األر هذه كما هو املقصود من ذك زماناألمن سالف  وهاورث

باألشاوس وأن بسأسهم شديد رغم قطع أن الشاعر وصف العرب هذا امل يفة البالغي

 الثاينت البي ويف احملتلنيمعاملة  يفلی ضرورة الشراسة والشدة إ بذلك ليوحيانتهم استك

 ارضأست لية الفلسطينيرض األن أهو  :ولاأل ،نأمريلی إه التنبيفيهما راد أوالثالث 

أجداد  هنا أرض:إوالثاين  .ذبة مفترونك فهم ولذلك نةيالصها يدعيما ك ةإسرائيلي

 مساءأر كهبا والنضال دون احتالهلا وذ التمسكلی ضرورة إ ليوحي بذلك، الفسطينيني

رض األصالة أدل علی ية التارخييق املشهورة بعروبتها وعراقتها العماليعرب وينعان وك

 جداده. أتوارثها من  يف العريب الفسطيينة وحق الشعب يلتارخية وعروبتها االفلسطيني

دته قصين الشاعر قد بنی أة املشرقة التارخيير بعض اجلوانب كذ يفضا أيالحظ يما ك

نه وكسأة والواقع املعاصر، التارخييحدا  األ بنيساسه علی املقابلة أ يفقوم يا منطقيبناءا 

. اقناعإوبانة إثر أكون منطقي يكطار إ يفة العربيا القضايضع ين أد يرياملقابلة  بتلك

 (112ص ،1992د، يب)الع

 تاريخ اليهود د( 

هبدف  يود املزرهاور التی طرقها الشعراء الفلسطينيون بكثرة، بيان تاريخ اليومن احمل

تشجيع الشعب و هة،امتالك الوطن الفلسطينی من ج دحض االدعاءات اليهودية الزائفة يف
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كاشفا عن بعض قول الشاعر ؛ يىخرأ هةمن ج اللقيطالفلسطينی علی جماهبة هذا العدو 

 :يهود املخزريخ اليجوانب تا
 سوى املآمث واحلقود/ ما لِليهودِ الغاصبني

 منذ أَن برئ الوجود/ شعب شريد يف املمالك

 ؟!سوى شريد أَو طريد/ هل هم بسأَطراف البالد

 ضاقوا بفرعون الوليد/ أجناهُمُ موسى وقد

 مستهزئني مبا يريد/ حىت إذا كفروا به

 وأَعادهمْ مثلَ القرود/ غضب اإلله عليهمُ

نری الشاعر يف املقطع الرابع ،املختص باالستنهاض  بعد االنتهاء من املقطع الثالث

ة وديهاليمة األخ تاري يفتمثل ي والذية ينية الفلسطالقضيخر من حماور آعلی حمور  يركز

من  بذلكرفع ي العرب ومن مث عني يفمر تعاظمهم أمن  بذلكهون لي احلقريوم واملشؤ

لقوا ليس هلم هم إال خُأن اصبني منذ غن اليهود الإ :الفلسطيين فيقولنويات الشعب مع

 أمجعنياملمارسات استحقرهم اهلل وخلقه  تلكء اومن جر،حقاد األاب املآمث واقتناء ارتك

هم موسی بعدما نبيخانوا ،فقدانة خيهل أهنم وأرض األجماهل  يف منفينين مشرديفعاشوا 

اهلل عليهم ومسخهم قردة وخنازير. أما األسلوب  بفروا به فغضك،ف جناهم من فرعونأ

الشاعر يرسم تاريخ ف، املباشرة املعتمد يف املقطع فهو أسلوب الدعوة االستنهاضية غري

من  نفيهمدهم وتشريمته بضرورة ألی إ يوحي ده ونفيه يف األرض لكيتشرالشعب اليهودي و

ن الشاعر فإ هذا املقطع املوجودة يف ةالبالغية اجلماليما أة املقدسة. الفلسطيني األراضي

ة القرآنيات ة وردت يف اآليأحدا  تارخيي ةأربع علیما يزيد يف التناص أشكال ه ن نصّضمّ

أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ )و (...وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِـ)التالية ك

( وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصرِيًا( و)يَسْتَهْزِئُونَ وَكَانُوا بِهَا

..إضافة إلی استخدام األساليب اإلنشائية والصور (.وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَو)

 ة.البديعي

 ع واحلث علی النضالالتقريهــ( 

د مقاربته للمحاور السابقة التمهيدية بعرض قوم الشاعر بعي ء احملترفنيوكسائر الشعرا

 بقوله: ضرورة النضال ومقارعة احملتل الغاشم  تمثل يفي يوالذ يحموره الرئيس

 وأَنتُمُ فيه رقود/ يا قومُ قد طلع النهار
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 لألَعادي بالزهيد/ قد بعتم الوطنَ املقدس

 يصيدهذا يصاد وذا / مَدُّوا لكم صنَّارةً

 والرواتبُ والنقود/ فيها املناصب واملراتب

 بني ضدكم اللدود / تتطاحنونَ على السفاسف

 قُلتُمُ هل من مزيد/ وإِذا يقال هل امتألُمتْ

 يا قوم من حبل الوريد/ واملوت أَقربُ حنوكم

 إال بقرقعة القيود/ منتم وما استيقظتم

 غدا سالحَكم الوحيد/ عزال ولكنَّ الصياحَ

 أَو التظاهر ال يفيد/ إنَّ االحتجاجَ يا قومُ

 إذا تالشتْ ال تعود/ أصواتُكُمْ وسط الفضاءِ

 وليس يف قصف الرعود/ والسرُّ يف خَطْفِ الربوق

 غابُ األٌّسود یويُتَّقَ/ والظيبُ يُقنَصُ بالكناس

 بغري ما ناب حديد/ من ذا يهاب من الزئري

دة وهو االستنهاض القصيمن  الرئيسز الشاعر علی اهلدف يف املقطع اخلامس يرك

ة العربيمة األ من املتهاونني واملتخاذلنيقرع يفاح واملقاومة والكلی إ ةالعلنياملباشر والدعوة 

 مراألشف انكقة واحلقيالعرب قد سطعت مشس  قوميا يقول فيام العرب. كاحلما سيوال 

مور واملشاغل باألم لوكوشغم خدعوكم قد لكة حركام ال نيم ما زلتم غافلني كسأنك نتموأ

فيما اة وتصارعتم احليمور بسأث ال تعلمون فقد انشغلتم حيالتافهة حتی بعتم القدس من 

مور حتی ال األسفاسف االهتمام بولحصول علی املناصب والرواتب والنقود ل بينكم 

حبل الوريد فقد طالت  م منإليكقرب أن املوت أحال  يفوازع وال ترعوون  مکیردع

اح الصيون يكن أما ك صبحتم تتضجرون وتنددونفسأهود اليود قي يفرهصت الوقوع فسأم غفلتك

 جيدين االحتجاج والتظاهر الأفلتعلموا ، العسكريفاح بالكن تقوموا أد دون الوحيم سالحك

س يف الربوق وليمن يك التغيرين سر وإصوات األل كك م تتالشی وسط الفضاءفسأصواتكنفعا 

وأن زئري األسد لو  سهبسألشدة  ىتقيُسد األن وأامنه خلوفه نص يف مكتَقْالظيب يُن وأ الرعود

هذا املقطع  يفحتصی أن ثر من مل يشفع بنابه ملا أجدی نفعا. أما اجلماليات البالغية فسأك

. وتناص قرآينغة بليه تشابية ومن استعارات والبالغيم والصور باحلكفهذا املقطع زاخر 

 البيت األول خياطب الشاعر قومه وخيربهم بسأن النهار يف.لترتيب وفقا لنشري إلی بعضها 

 تلكا من وراء راميرض األلی إتقاعسهم وخلودهم  قد بزغ يف حال أهنم رقود واصفا بذلك
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حمل قومه فيواصل ي الثاينت البي يفللعدو الغاشم مث  والتصديالصورة ضرورة النهوض 

رطوا بعدم االهتمام أوان احتالله ني إذ أهنم هم الذين فاع فلسطضية مسئوليمجع أالعرب 

ب والرواتب اصبتفاهة البدائل من مثل املن توحيد الزهيلمةوك وبعدم نصرته بعد ذلك

البدائل صنارة  تلكانت ك انتهم فقطخيهود لبعض العرب جزاء اليقدمها  اليت الرشاويو

أهنم  ال ارسة األمور التافهة حتی مم يفود بعض خونة العرب وشغلوهم اليهاصطاد هبا 

وإِذا يقال هل امتألمُتْ...( ) التايلت البي يفن علی تداوهلا. مستمرياهنا إتيمن  نوينهك

 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَسأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ()ة القائلة الكرمية األيتناص الشاعر مع ي

  وهواخلائننيها لدی قومه ة ورحابتالشهوانيلی اتساع النفس إ ليوحي( 03)سورة ق/ 

يتناص الشاعر أيضا  خريف البيت اآل وتناص ممتاز جنح الشاعر يف تصويره أميا جناح. 

دة الشديلی الرغبة إ بذلك ليوحي (61)سورة ق/ (أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِمع اآلية )

لی رقاب إقرب أ املستطرين شرهم أالقضاء علی العرب حتی  يفعواهنم أهود واليلدی 

 د.الوريالعرب من حبل 

  البحث نتيجة

ها املفلقون اؤشعرة وقد رسم القضي هبذهثرت تسأ اليتقطار األبرز أت من ضمن الكوي تانك

برز أان الشاعر خالد الفرج من ك عة. وقدالفظياهتا جتليملة واملؤل فصوهلا بكساة املسأ

جتلت  واليتدة )وعد بلفور( قصي يفة الفلسطينية القضين تناولوا الذي الكويتينيالشعراء 

 ة.ية واجلمالياحات الفنحماور القضية بسأهبی االنزي ثرأكها في

ی مخسة حماور تناول فيها أبرز جوانب القضية الفلسطينية إلقسم الشاعر قصيدته 

باتت تلم خمتلف جوانب القضية وبدت فيها لوحة متكاملة. فالشاعر يف احملور األول  تّیح

صور الواقع الفلسطيين بكل آالمه ومآسيه وتصوير الواقع املزري يعد من أبرز احملاور يف ي

األسلوب املعتمد يف هذا احملور من نوع الدعوة وعملية االستنهاض ضد الكيان الصهيوين 

غري املباشرة أو األسلوب التمهيدي لعملية االستنهاض فالشاعر هنا ال يدعو دعوة صرحية 

منا الصورة احلزينة املرسومة هي اليت تستدعي يف ذهن املتلقي ما يتوجب إلی النضال وإ

عليه من ضرورة الكفاح واملقاومة كما نری هذا األسلوب ميتاز باملفردات ذات املدلول 

اما احملور الثاين فنری الشاعر يرسم فيه وعد بلفور وتبعاته الفادحة علی أاالستعطايف.

 سلوبألااور الرئيسة يف القضية الفلسطينية. أما الشعب الفلسطيين كسأحد أبرز احمل

الشاعر مل يدعُ إلی اجلهاد إذ أن نوع الدعوة غري املباشرة فمن  االستنهاضي يف هذا احملور
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وبيان بطالنه  ،ذلك من كالمه عن تاريخ هذا الوعد املشؤوم ستشفّبصورة علنية وإمنا يُ

 تاحة وعلی رأسها اجلهاد واملقاومة.مما يستدعي يف الذهن ضرورة رفضه بكل السبل امل

فيستثري يف الشعب الفلسطيين خنوته من خالل استحضار اجماده احملور الثالث أما  

لتسأريخ وتارخيه التليد ويستنهضه بسأسلوب الدعوة غري املباشرة ويف احملور الرابع يتطرق 

ري املباشرة االستنهاضية غ الدعوة سأسلوبب يستنهض الشعب الفلسطييناليهود املزري و

فالشاعر يرسم تاريخ الشعب اليهودي وتشريده ونفيه يف األرض لكي يوحي إلی أمته 

وبعد االنتهاء من رسم خمتلف  بضرورة تشريدهم ونفيهم من األراضي الفلسطينية املقدسة.

قطة قوة الشعب ونسببها يف احملور الثاين وجوانبها ضمن عملية بيان املسأساة يف احملور االول 

ونقطة ضعف العدو يف احملور الرابع استنهض شعبه العريب  ثلسطيين يف احملور الثالالف

اهلدف الرئيس من القصيدة وهو  عن شفككالصهاينة واجتثا  دابرهم.  ىلألنقضاض عل

 االستنهاض املباشر والدعوة العلنية إلی الكفاح واملقاومة.

 تسريلی مخسة حماور مترابطة إ قسمهاحيث  ة رائعةفنيدته مبهارة قصيالشاعر  حبك

ون مدخال لتكة الفلسطينيتناول رسم املسأساة  األولاملقطع  ففي ،حنو هدف سام حمدد

جانب آخر، ويف  من املتلقيسب هبا تعاطف يكدة من جانب والقصيه موضوع فيتضح ي

ض وم الذي ضاعت جراءه األرؤسبب املسأساة املتمثل يف وعد بلفور املشتناول  احملور الثاين

 ويف هذه اجلرمية النكراء.ة مسؤولية انيطالربيار ومحل الدولة واالستنكبالشجب  ،ةاملبارك

سبق، شرع يصور اجملد التليد والغضب  مافيبان سببها أن صور املسأساة وأاحملور الثالث بعد 

كرامتها و هتاعز تستعيدويستنهضها ل األمةمهم ويستثري  هةالعريب لريعب به أعداءه من ج

ويف احملور الرابع أخذ يصور ذل اليهود وهواهنم ليهون من أمرهم يف عيون  .ىخرأ هةمن ج

 األخرياملقطع  ويفثقته وصولته وشهامته،  العريبد للشعب تعيموازنة  جيعل من ذلكو األمة

ان الكيثور علی ي لكيح العبارة تمهيدية استنهض الشعب بصريل احملاور الك بانأن أبعد 

 . املقدسةرضه أ بذلكسترد ويه وداعميالغاشم  الصهيوين

رسم صورها  يف جنح،كما الفلسطينية ة مبلغا عظيما يف التعبري عن القضي بلغ الشاعر

واستخدام الرموز  عديدة أبرزها التناص القرآين والتارخيي ةفني اتجبمالي وامتاز شعره

،وهكذا استطاع ة البالغياز والتشابيه الدقيقة وشتی األدوات واملفارقات واالستعارات واجمل

ذهن  يف العاطفي التسأثرين من ممكم ك رباهلدف املنشود يف إحدا  أك ققحي الشاعر أن

 .العريب املتلقي
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 املصادر

: اينالعــدو يمحــد مشــارأعند ياخلطــاب الشــعر ةجتليــات ابنيــ(. 2019أمحــد املهنــا، عبــد اهلل،) 

 جائزه عبدالعزيز سعود البابطني لالبداع ةسسؤكويت، مال، ةمقارن ةدراس

ديب، العــدد التــرا  األ وتطــوره، الكويــت يفح الفصــينشــسأة الشــعر ش(.  1922أرمــن، ابــراهيم، )

 الرابع

، الطبعة الثانية، أدب املقاومة من تفاؤل البدايات إىل خيبة النهايات م(. 2002)،األسطه، عادل

 رام اهلل: مؤسسة فلسطني للثقافة

 ، بريوت، دار صادرمعجم الشعراء منذ بدء عصر النهضةم(.  2009يعقوب )إميل 

ــي ــعري، الرشـ ــي   .م( 1999) د،بوشـ ــة اخللـ ــديث يف منطقـ ــعر العـــريب احلـ ــة اإلجالشـ ــارات، جامعـ  مـ

 رريوت، دار الفك، ب6ة، طالعربي

 بالكويتوكالة املطبوعات  ،تديوان الشعر الكوييت ، الكوي. م(8100)حسن عبداهلل، حممد، 

، رابطـة  2ت، طعرية، الكويـ الشاعر والشـ  .م(2002) د،داده، سامل عباس، عبداحملسن الرشيخ

 دباء األ

 داباآلة كلي ت،يوالك ة، جامعثاحلدي الشعر الكوبيت .م(1999)اطف، ، عوخليفة العذيب

 ، النجف، مطبعة النعمانمعجم أدباء وشعراء الكويتم(. 1999السامل، يوسف، )

 الكويت ، شركة الربيعان للنشر والتوزيع ،أدباء الكويت يف قرنني .م(1999) ،خالد، سعود الزيد

 دار العروبة ت،،الكوي خالد الفرج حياته وآثاره م(.1999)، ----------

، األردن، املؤسســـة خالـــد الفـــرج-أدبـــاء خليجيـــون متميـــزونم(. 2001ســـرحان، مكـــي حممـــد، )

 العربية للدراسات والنشر.

 ، القاهرة ،دار الكتبأيام الكويتم(.1990أمحد، ) الشرباصي،

 دار العروبةت، الكوي، تالكوييف  الشعر م(.2009) مان،الشطي، سلي

، مصـر،  2002معجم األدباء من العصر اجلـاهلي حـىت سـنة    م(. 2001الصعيدي، عبد الفتاح، )

 دار العروبة.

 ةديلنقاو ةبيدألت اسادرالا ت،، الكويجيف اخللية الشعرية احلرك م(.1999) ة،وري، نالرومي

 دار العلم للماليني.  ، بريوت،األعالمم(. 2002الزركلي، خري الدين، )

 جملة اجملتمع العريب كتاب معجم شعراء الكويت، الكويت،م(. 2000، أمحد، )يعبداهلل العل

 جملة اجملتمع العلمي العريب ت،، الكويجاخللييف  دباأل م(. 1992)عبدالرمحن،د، العبي

 . صليالف مکتبة ، الكويت ، الكويتبات يدوأ دباءأ(. 1999)لی، يحممد صاحل، ل
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