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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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 .1أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جامعة طهران ،طهران ،إيران
 .2طالب دكتوراه ،قسم اللغة العربية و آداهبا جامعة طهران ،طهران ،إيران
(تاريخ االستالم 2222/20/20 :؛ تاريخ القبول)2222/20/20 :

امللخص

قلما نری يف التاريخ شعباً تعرض لإلحتالل والقتل والدمار ومصادرة ممتلكاته وأراضيه وتشريد أهاليه مثل ما جرى علی
شعب فلسطني من جمازر واغتصاب ،وهتدمي مدن وقرى ومنازل وارهاب على يد كيان عنصري سفاك سفاح ،وحنن
لسنا بصدد احلديث عن جرائمه ألهنا أظهر من الشمس ،غري أن هذه املسأساة اليت تصدّعت هلا القلوب واهنالت من
أجلها الدموع كانت مرتعا خصبا للكتاب والشعراء داخل األقطار العربية واإلسالمية وخارجها .وكانت الكويت من أبرز
األقطار اليت تسأثرت هبذه القضية حتی رسم شعراؤها املفلقون املسأساة بكل فصوهلا املؤملة وجتلياهتا الفظيعة .وكان الشاعر
خالد الفرج من أبرز الشعراء الكويتيني الذين تناولوا القضية الفلسطينية يف قصيدة (وعد بلفور) واليت جتلت فيها أكثر
حماور القضية الفلسطينية بسأهبی االنزياحات الفنية واجلمالية .يسعي املولفان يف هذه املقالة من خالل املنهج الوصفي
التحليلي ووفق املعايري البالغية إلی اإلجابة على السؤال التايل :ما هي أبرز حماور القضية الفلسطينية يف هذه القصيدة
ومدی جناح الشاعر يف حبكها بصورة فنية وبنائها املنطقي اجلمايل؟ .لقد حبك الشاعر قصيدته مبهارة فنية رائعة إذ
قسمها إلی مخسة حماور مترابطة تسري حنو هدف حمدد ،ففي املقطع األول تناول رسم املسأساة الفلسطينية لتكون
مدخال يتضح فيه موضوع القصيدة من جانب ويكسب هبا تعاطف املتلقي من جانب آخر ،ويف احملور الثاين تناول سبب
املسأساة املتمثلة يف وعد بلفور املشؤوم بالشجب واالستنكار وحتميل الدولة الربيطانية مسؤولية اإلجرام ،ويف احملور الثالث
بعد أن صوّر املسأساة وأبان سببها ،شرع يصور اجملد التليد والغضب العريب لريعب به أعداءه أوالً وإيقاظ مشاعر األمة،
والعزة والثورة ثانيا ،ويف احملور الرابع أخذ يصور ذل اليهود وهواهنم ليهون من أمرهم يف عيون األمة وجيعل من ذلك
موازنة تعيد للشعب العريب ثقته وصولته ،ويف األخري بعد هذه احملاور التمهيدية استنهض الشعب بصريح العبارة لكي يثور
علی الكيان الصهيوين الغاشم وداعميه ويسترد بذلك أرضه وكرامته .أما فيما يتعلق بفنية القصيدة فقد بلغ الشاعر مبلغا
عظيما يف التعبري عن القضية الفلسطينية .وجنح يف رسم صورها ،كما امتاز شعره جبماليات فنية عديدة أبرزها التناص
القرآين والتارخيي واستخدام الرموز واملفارقات واالستعارات واجملاز والتشابيه الدقيقة وشتی األدوات البالغية  ،وهكذا
استطاع الشاعر أن حيقق اهلدف املنشود يف إحدا أكرب كم ممكن من التسأثري العاطفي يف ذهن املتلقي العريب.

الكلمات الرئيسة
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أدب املقاومة من اآلداب اإلنسانية اليت جندها لدی كل األمم نتيجة وقوعها حتت ظلم طويلٍ
خانق دفعَ مبشاعرها وأحاسيسها لرفض هذا الظلم والتمرد عليه واالنقالب علی مفاهيم
اخلضوع له والتعامل معه بوصفه أمرا واقعا ،وبالتايل فإن هذا األدب اإلنساين ،يلتزم عادة
بقضايا التحرير .متحورت مضامني ادب املقاومة علی قيم البطولة والفداء والصمود
والتحدي والثورة والصالبة والشهادة والتمسك باألرض واملعاناة ،وتتداخل مع فنون أخذت
هوية خاصة ضمن مصاديق أدب املقاومة كسأدب األسر والسجن ،وأدب العودة ،وأدب اللجوء
واملنفی واالغتراب عن الوطن ،كما حيوی قيما رمزية عالية ألبطال هذه القيم،ويعكس
التجربة الثورية اجلهادية مببادئها ومواقفها وتسجيالهتا للوقائع واألحدا ( .األسطه،
 ،2002ص )9
نظرا لبقاء فلسطني حتت االحتالل إلی يومنا هذا بينما حتررت األقطار العربية األخری
من االستعمار الذي تسلّط عليها فإن القضية الفلسطينية يف األدب ظلت املوضوع األبرز رغم
وجود موضوعات أخری نادرا ما تكون مستقلة عن هذا املوضوع.
لقد دأب الشعراء الكويتيون علی مشاركة إخواهنم يف األحدا والقضايا القومية وإبداء
آراءهم فيها انطالقا من ذلك الشعور الذي جيمعهم مع بقية العرب من إخواهنم .وانعكاس
قضايا األمة يف الشعر الكوييت يعكس صلته حبركة الشعر واألدب يف الدول العربية .فقد
باتت تلك القضايا السياسية زادهم اليومي والشيء األساس لديهم فصارت املشاركة يف
أزمات الشعوب العربية قدرا ال مفر منه(.الشرباصی ،1990،ص)99
و لقدكانت مسأساة فلسطني قضية العرب األوىل و حمور اهتمام الشعراء الكويتيني الذين
سايروا أحدا القضية الفلسطينية منذ صدور وعد بلفور املشؤوم الذي جعل فلسطني وطنا
قوميا لليهود.
واستمرّ اهتمام الشعر الكوييت بالقضية الفلسطينية عند حلول النكبة عام 1992
والنكسة عام  .1999وبعد انبثاق حركة املقاومة الفلسطينية وتوحدها يف منظمة التحرير
الفسطينية يف ستينيات القرن العشرين ولد أمل جديد لدی شعراء الكويت إذ ابتهجوا حلالة
األمة العربية وهي تتوحد فتغنوا بسأجمادها وافتخروا ببطوالهتا ودعوا إلی رصّ صفوفها
والتحام جيوشها وحذروها من حالة التفرّق واتباع اهلوی واألطماع والغفلة عن ممارسات
الكيان الغاشم واخلنوع أمامه( .خداده ،2002 ،ص)99
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ويلحظ يف هذا اجلانب أن الكويت متيزت بكثرة شعرائها املرموقني الذين تناولوا القضية
الفلسطينية أمثال :خالد الفرج (()1919 - 1291يعقوب  ،)921 ،2009،وصقر الشبيب
(( )1999-1299حممد صاحل ،)12 ،1999 ،وحممود شوقي األيويب ()1999-1901
(األیوبی ،)121 ،1922 ،وفهد العسكر (( )1911-1919أرمن ،)11 ،1922 ،وعبداهلل
سنان (( )1929-1919املصدر السابق ،)19 ،وأمحد السقاف (( )2010-1919إمیل،
 )92 ،2009وعبداهلل زكريا األنصاري (()2009 -1922املصدر السابق )929 ،وأمحد
العدواين ( ( )1990 -1929املهنسأ ،2019 ،ص )11وسعاد الصباح ()1992
(الصعیدی )20 ،2002 ،و ...كما يلمح أن هوالء الشعراء كان هلم نصيب السبق يف تناول
القضية علی الكثري من الشعراء العرب يف نصرة القضية الفلسطينية وهذا ما ال جنده مثال
عند الشاعر املصري الكبري أمحد شوقي وجتاهل العديد من الشعراء العرب هذه القضية
اهلامة وقد يعود سبب ذلك إلی انشغال الكثري منهم بقضايا أوطاهنم الرازحة حتت نري
االستعمار الغريب واالستبداد( .الرومي ،1999 ،ص)92
8
وقد كان دعم املستعمر الغريب لالحتالل الصهيوين يف وعد بلفور وغريه من أبرز
اجلوانب اليت ركز عليها هوالء الشعراء ،فقد كانت عقيدة هوالء الشعراء هي شكهم
باالستعمار الغريب وإمياهنم حبرص الغرب علی استعمال قوته إلخضاع الشرق وإذالله
وشكهم بتلك الدول واملبادئ اليت أخذ الغرب بإنشاءها وإعالهنا ليضمن سيطرته علی
الشعوب الفقرية املغلوبة علی أمرها كميثاق السالم وحقوق اإلنسان واجلامعة العربية اليت
ما رسخت إال لتربير وعد بلفور وهتوينه وتطبيقه من خالل هذه اجملامع .وقد كان باملقابل
لوعد بلفور املشؤوم األثر البالغ يف بث الروح الوطنية يف نفوس أولئك الشعراء( .خليفة
العذيب ،1999 ،ص)29
ومما دعا هوالء الشعراء الكويتيني أن يكثفوا شعرهم الفلسطيين هو تآمر العامل الغريب
علی العرب الفسطينيني بطردهم من وطنهم واالستيالء علی األراضي العربية خاصة

 .8وعد بلفور هو عبارة عن بيان بريطاين صدر يف  2تشرين الثاين/نوفمرب من عام 1919م ،وقد اشتمل يف نصه على تقدمي
بريطانيا دعمها لليهود إلقامة وطن قومي هلم يف دولة فلسطني ،حيث بعث وزير اخلارجية الربيطاين املعروف باسم آرثر
جيمس بلفور رسالةً إىل ليونيل والتر روتشيلد ،وهو زعيمٌ يهوديٌٌّ بريطاينيٌّ( .عبداهلل العلي ،2000 ،ص)99
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القدس والضفة الغربية وبإصدار وعد بلفور لليهود وإقامة وطن مصطنع هلم ،لذا كان هلم
دور يف معاجلة هذه القضية املصريية بسأكملها( .سعود ،1999 ،ص)12
و قد أكد هوالء الشعراء الكويتيون وعلی رأسهم الشاعر خالد الفرج أكثر من مرة علی
ضرورة حترير فلسطني ودعوهتم إلی توحيد اجلزيرة العربية وإهناء االستعمار الربيطاين
املقيت واالرتقاء إلی دور سياسي موحد يضمن توحيد هذه األوطان احملتلة بكتلة واحدة هي
األمة العربية الواحدة(.سرحان ،2012 ،ص)92
سعی الكاتب يف هذا املقال لإلجابة علی السؤاالت التالية:
 .1كيف متثلت القضية الفلسطينية يف شعر خالد الفرج؟
 .2ما هي أبرز حماور القضية الفلسطينية اليت جتلت يف قصيدة وعد بلفور؟
 .9ما هو املستوی األديب والفين الذي بلغه الشاعر يف رسم القضية الفسلطينية؟
أمهية البحث :تعد القضية الفلسطينية أهم قضية شغلت األمة العربية طيلة القرن األخري
وقد تناوهلا الشعراء يف سائر أقطار العامل العريب بكل تفاصيلها .وقد تناولت أقالم النقاد
والباحثني العدد األكرب من هوالء الشعراء وشرحوا أشعارهم بكل تفاصيل وكشفوا عن أبرز
حماوره ومجالياته وأساليبه لكنهم لألسف مل يولوا الشعر الكوييت املختص بالقضية الفسطينية
فضال عن الشاعر ما يستحق من االهتمام رغم ما ميتاز به من مجالية فائقة لذلك من منطلق
اإلنصاف ومأل الفراغ النقدي ارتئينا دراسة الشعر الكوييت املختص هبذه القضية رامني بذلك
الكشف عن أبرز حماور القضية الفلسطينية ومجالياهتا يف ديوانه الشعري.
خلفية البحث :دجبت العديد من البحو والدراسات يف العامل العريب واإلسالمي حول
الشعر الكوييت بصورة عامة وشاعرنا بصورة خاصة وقد كان حظ بلدنا منها أقل ما يكون
ومن أبرز تلك الدراسات :كتاب خالد الفرج حياته وآثاره للدكتور خالد سعود طبع عام
 1920يف الكويت؛ وكتاب الزنعة القصصية يف شعر خالد الفرج للكاتب سليمان الشطي وهو
مطبوع يف عام  1920بالكويت؛ وقد دبّجت بعض املقاالت عن الشاعر أبرزها مقالة (خالد
الفرج متيز باألسلوب الساخر) للمؤلف خالد سعود وقد طبعت يف عام  1991يف جملة
العريب العريب ؛ ومقالة (أثر خالد الفرج على احلياة الفكرية) للكاتب خالد سعود يف عام
 1992يف جملة البيان ؛ ومقالة (الناحية االجتماعية يف شعر الفرج) للكاتب نفسه يف عام
 1999يف جملة الرسالة .لكن أي من تلك الدرسات مل تتناول القضية الفلسطينية لدی
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الشاعر خالد الفرج ومل خيصص هلا حيزا وافرا كما تستحق لذلك ميكننا القول أن هذا
املوضوع مل يطرق فيما سبق من الدراسات والبحو األدبية.
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
جهودهم وشعرهم هذه الوجهة ووقف مع القضية الفلسطينية يف شعره؛ فمجموعته الشعرية
بصورة عامة حمتشدة بالشعر السياسي واحلس القومي(.سعود الزيد ،1999 ،ص)19
لقد خطا خالد الفرج خطوة هامة يف جعل القصيدة شكال وموضوعا مستجيبة حلواد
املرحلة ،دون أن يفقد صلته بنظام القصيدة املورو  ،فقد أدار نظره فيما حوله ،يدفعه
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
شعره احلركات التحررية والشخصيات الوطنية ،عربية وغري عربية ،فتجاوزت أحدا
فلسطني مع ما جيري يف كوريا ،وجتاوزت شخصيات مثل امللك عبدالعزيز والشنقيطي
وغاندي( .الشطي ،2009 ،ص)91
لقد طور خالد الفرج طريقة التناول الشعري باستخدام لغة قريبة من الفهم تتجافی عن
االستخدامات اللغوية اليت تغرق يف الشكالنية أو تلك اليت تبتعد عن التجسيد املفصح
للمعنی الفكري احملمول .فقد كان الشاعر ينتقي ألفاظه بدقة وينسقها يف معظم قصائده
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
مجاليا( .الشطي ،2009 ،ص)99
وقد حنا يف شعره منحی التجديد ،وجرّب أشكاال وأجناسا شعرية مستحدثة ،ففي
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
من خالهلا مهومه الوطنية والقومية واجدا فيها وسيلة تثري جتاربه املختلفة( .حسن
عبداهلل ،1999 ،ص)22
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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
قابليته الشعرية املتميزة وبسأسلوب فين دقيق مستوعبا كل املوضوعات الشعرية اليت كانت يف
متناول الشعراء القدماء ولكن بسأسلوب حضاري جديد يف مراعاة األلفاظ وتسأثريها العاطفي
والنفسي(.السامل ،1999 ،ص)199
وقد خص الشاعر جزءا هاما من ديوانه الشعري إلی قضايا األمة العربية واإلسالمية
واجته خالد الفرج يف شعره إلی السياسية والقضايا الوطنية سواءا أخذت هذه القضايا
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
آفاق أكثر اتساعا يف طبيعتها جذهبا الفرج إلی حيز اهتمامه اخلاص كحديثه عن غاندي
وعن بعض الرجال وبعض املخترعات( .حسن عبداهلل ،1999 ،ص)29
حتليل قصيدة " وعد بلفور"
يتناول الشاعر يف هذه القصيدة مخسة حماور ويستخدم فيها عدة أساليب استنهاضية
بيانية .القصيدة تنقسم إلی مخس لوحات كل منها تتناول حمورا خاصا من حماور املسأساة
الفلسطينية.
ألف) مصائب فلسطني
شكل احلديث عن معاناة الشعب الفلسطينی جراء االحتالل الصهيونی أحد أبرز حماور
القضية الفلسطينية وقد بدأ به شاعرنا خالد الفرج قصيدته هذه قائال:
هذي فلسطنيُ الوديعةُ /يف مصائبها متيد
ما ينقضي زلزاهلا /حىت تُزَلزَلَ من جديد
آالمُها مثلُ الكواكب /ذا يغيب وذا يعود (حسن عبداهلل ،1999 ،ص)120
يف احملور األول يصور الشاعر بشاعة وعد بلفور املشؤوم وأثره الفادح علی نفسية الشعب
الفلسطيين فيقول :فلسطني الوديعة بعد هذا الوعد املشؤوم نكبت أشد نكبة وبدأت املصائب
متيد هبا ففقدت بذلك السيطرة علی أمرها وأن النكبات واملآسي شرعت تتواصل كسأنّها
الزالزل اهلدامة وإن آالمها تكاثرت فسأصبحت عدد النجوم ال تنتهي .يف هذا املقطع نری
الشاعر يصور الواقع الفلسطيين بكل آالمه ومآسيه وتصوير الواقع املزري يعد من أبرز
احملاور اليت يتناوهلا شعراء القضية الفسطينية كجزء أساسي من عملية االستنهاض ضد
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الكيان الصهيوين كما أن األسلوب املعتمد يف هذا املقطع يعترب من أنواع الدعوة غري املباشرة
أو ما اصطلحنا علی تسميته باألسلوب التمهيدي لعملية االستنهاض ،فالشاعر هنا ال يدعو
دعوة صرحية إلی النضال وإمنا الصورة احلزينة املرسومة هي اليت تستدعي يف ذهن
املتلقي ما يتوجب عليه من ضرورة القيام بالكفاح واملقاومة .كما نری هذا األسلوب ميتاز
باملفردات ذات املدلول االستعطايف احلزين فاملصائب املتتابعة والزالزل املتتالية واآلالم اليت
ال تنتهي ،كلها ختيّم علی فلسطني ،كما أن هذا األسلوب يبتعد عن أفعال األمر املباشرة
مثلما نشاهد هنا ،إذ يفتقد هذا املقطع مبجمله إلی هذا النوع من األفعال .أما اجلمالية
البالغية اليت ميتاز هبا املقطع فقد استعار الشاعر الزالزل املتتالية والكواكب الالمتناهة
للتعبري عن شدة املآسي الفلسطينية وكثرة عددها جراء الوعد املشؤوم .كما أن صيغة اجلمع
يف عباريت املصائب وآالالم تدل علی تعدد اجلرائم الصهيونية وفضاعتها يف حق
الفلسطنيني ومن املالحظات البالغية أن الشاعر أضفی يف البيت األول صفة الوداعة إلی
فلسطني ليوحي بذلك إلی نفي هتمة اإلرهاب اليت كثريا ما يرددها اإلمربياليون ظلما وزورا
كما أن البيت األخري ميتاز بتقابل داليل يف فعلي (يغيب ويعود) املضارعني لإلحياء بتواصل
حلقات املسأساة واستمراريتها والنص بصورة إمجالية يتناص يف كثري من عبارته مع اآليات
القرانية وقد جنح يف خلق الصورة البالغية املعربة عن الواقع املسأساوي.
ب) التنديد بالقرار الغاشم
فی األبيات التالية من القصيدة يندد الشاعر هبذ القرار اجلائر ويستنكر عمل الدولينت
بريطانيا وفرنسا يف رعايتهما هلذا القرار البغيض قائال:
من قبل وعدِكَ باهلنا /عاش املسَّودُ واملسود
حىت جعلت القدس بابل /يف تكاثرها العديد
وعجلت قبل احلشر جتمعهم /مجيعا يف صعيد
هل كان وعدُك مُزنَالً /بالوحي من رب محيد
أَم أَنت متثال الوفاء /فال حتولُ وال حتيد
جازيتَ إخوان السموآل /يف وفائهم اجمليد
هم آزروك فجازِهِمْ /مما لديك مبا تريد
فسأَمامَك املستعمرات /وقد ترامتْ باحلدود
إن الكرمي مبا لديه /على مواليه جيود
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بعد االنتهاء من تصوير مصائب الشعب الفلسطيين جراء الوعد املشؤوم ،تطرق الشاعر
يف املقطع الثاين إلی حمور هام آخر من حماور القضية الفلسطينية والذي يتمثل يف إدانة
وعد بلفور بسأشد العبارات وبيان آثاره املدمرة علی الشعب الفلسطيين تكملة للمحور األول
فهو خياطب بلفور صاحب القرار الربيطاين أن فلسطني قبل وعدك هذا عاشت يف هناء
مثايل واستقرار تام بكل أقوامها واثنياهتا وقد ساد التآخي بني أبناءها أمجع،و لكن عندما
حل وعدك املشؤوم جعلت القدس ملجسأ لليهود كما قد كانت بابل مسبقا حتی أنه من شدة
إقباهلم عليها وازدحامهم فيها أصبحت كسأهنا صعيد القيامة مث بعد ذلك يكشف الشاعر
عن التآخي والتآزر املشؤوم بني أصحاب القرار من الوايل الربيطاين بلفور واليهود فكالمها
أوفياء لبعضهم البعض هم آزروه يف أعماله فآزرهم مبنحهم فلسطني مث يستنكر الشاعر
علی بلفور قيامه هبذا الفعل الشنيع ويتسائل عن سبب منحهم فلسطني رغم أن هناك
العديد من املستعمرات الربيطانية يف أرجاء املعمورة .وهكذا نری الشاعر يرسم الشاعر
وعد بلفور وتبعاته الفادحة علی مصري الشعب الفلسطيين كسأحد أبرز احملاور الرئيسة يف
القضية الفلسطينية .أما األسلوب املتبع يف هذا املقطع واملقطع السابق من نوع الدعوة غري
املباشرة أو غري الصرحية فالشاعر مل يدعُ إلی اجلهاد بصورة علنية وإمنا يُستشف ذلك من
كالمه عن تاريخ هذا الوعد املشؤوم ،وبيان بطالنه مما يستدعي يف الذهن ضرورة رفضه
بكل السبل املتاحة وعلی رأسها اجلهاد واملقاومة .أما عن مجاليات هذا املقطع فنری أن
الشاعر قد أجاد يف استعارة مفردة احلشر للتعبري عن شدة إقبال اليهود إلی أرض فلسطني
كما إنه استدعی بطريقة التناص حادثة بابل للتعبري عن نفس املعنی يف البيت السابق وقد
جنح يف ذلك إذ أن احلادثتني كلتيهما تضمنتا هجرة اليهود إلی أراض أخری .ومن
املفارقات اجلميلة أن الشاعر قد وصف اليهود بالوفاء ودعاهم بإخوان السموأل وهذا من
املفارقات التارخية إذ أن السموأل من أوفی الناس كما هو معروف يف حال أن اليهود أغدر
الناس طرا .ويف االبيات األخری يشري من خالل عبارة (املستعمرات املترامية احلدود) إلی
الروح االنتهازية املتغطرسة يف الدولة الربيطانية فيصفها بسأهنا إمربيالية مستعمرة حمتلة
وإهنا تتحكم يف مصري الشعوب فتهب من تشاء ملن تشاء حسب هواها.
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ج) التهديد باحلرب
ويف األبيات التالية من القصيدة يهدد الكيان الصهيوين والدول الراعية له من مغبة ما
قاموا به من عقد القرار واجلور الذی ميارسونه علی الشعب الفلسطيين حمذرا إياهم من
مغبة هذا القرار اجلائر:
واحذر من العرب األشاوس /إنَّ بسأسهم شديد
الدار دارُ جدودهم /من عهدِ كنعانَ البعيد
فَليعْرُبَ امللكُ الطريفُ /وللعماليق التليد
ومن بعد االنتهاء من وصف وعد بلفور املشؤوم والتنديد برعاته حيذر الشاعر يف املقطع
الثالث من مغبة هذا القرار اخلطري ويهدد باملآالت احملتملة كنتيجة منطقية لعملية الفعل
وردود الفعل ،فالعرب أشاوس ال يقبلون الضيم وأهنم وإن سكتوا لربهة من الزمن فإهنم ال
يستكينون وإن بسأسهم شديد وأن الدار دار أجدادهم من العهود األولی منذ زمن كنعان
ويعرب والعماليق لذا فهم ال يتهاونون يف مصري تلك األرض وال يسلّموهنا للعدوّ ألهنم
ورثوها من سالف األزمان كما هو املقصود من ذكر هذه األقوام القدمية .ومن اجلماليات
البالغية يف هذا املقطع أن الشاعر وصف العرب باألشاوس وأن بسأسهم شديد رغم
استكانتهم ليوحي بذلك إلی ضرورة الشراسة والشدة يف معاملة احملتلني ويف البيت الثاين
والثالث أراد فيهما التنبيه إلی أمرين ،األول :هو أن األرض الفلسطينية ليست أرضا
إسرائيلية كما يدعي الصهاينة ولذلك فهم كذبة مفترون .والثاين :إهنا أرض أجداد
الفسطينيني ،ليوحي بذلك إلی ضرورة التمسك هبا والنضال دون احتالهلا وذكر أمساء
كنعان ويعرب والعماليق املشهورة بعروبتها وعراقتها التارخيية يدل علی أصالة األرض
الفلسطينية وعروبتها التارخيية وحق الشعب الفسطيين العريب يف توارثها من أجداده.
كما يالحظ أيضا يف ذكر بعض اجلوانب التارخيية املشرقة أن الشاعر قد بنی قصيدته
بناءا منطقيا يقوم يف أساسه علی املقابلة بني األحدا التارخيية والواقع املعاصر ،وكسأنه
بتلك املقابلة يريد أن يضع القضايا العربية يف إطار منطقي يكون أكثر إبانة وإقناعا.
(العبيد ،1992 ،ص)112
د) تاريخ اليهود
ومن احملاور التی طرقها الشعراء الفلسطينيون بكثرة ،بيان تاريخ اليهود املزري هبدف
دحض االدعاءات اليهودية الزائفة يف امتالك الوطن الفلسطينی من جهة ،وتشجيع الشعب
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الفلسطينی علی جماهبة هذا العدو اللقيط من جهة أخرى؛ يقول الشاعر كاشفا عن بعض
جوانب تاريخ اليهود املخزي:
ما لِليهودِ الغاصبني /سوى املآمث واحلقود
شعب شريد يف املمالك /منذ أَن برئ الوجود
هل هم بسأَطراف البالد /سوى شريد أَو طريد؟!
أجناهُمُ موسى وقد /ضاقوا بفرعون الوليد
حىت إذا كفروا به /مستهزئني مبا يريد
غضب اإلله عليهمُ /وأَعادهمْ مثلَ القرود
بعد االنتهاء من املقطع الثالث املختص باالستنهاض ،نری الشاعر يف املقطع الرابع
يركز علی حمور آخر من حماور القضية الفلسطينية والذي يتمثل يف تاريخ األمة اليهودية
املشؤوم واحلقري ليهون بذلك من أمر تعاظمهم يف عني العرب ومن مث يرفع بذلك من
معنويات الشعب الفلسطيين فيقول :إن اليهود الغاصبني منذ أن خُلقوا ليس هلم هم إال
ارتكاب املآمث واقتناء األحقاد ،ومن جراء تلك املمارسات استحقرهم اهلل وخلقه أمجعني
فعاشوا مشردين منفيني يف جماهل األرض وأهنم أهل خيانة ،فقدخانوا نبيهم موسی بعدما
أجناهم من فرعون ،فكفروا به فغضب اهلل عليهم ومسخهم قردة وخنازير .أما األسلوب
املعتمد يف املقطع فهو أسلوب الدعوة االستنهاضية غري املباشرة ،فالشاعر يرسم تاريخ
الشعب اليهودي وتشرده ونفيه يف األرض لكي يوحي إلی أمته بضرورة تشريدهم ونفيهم من
األراضي الفلسطينية املقدسة .أما اجلمالية البالغية املوجودة يف هذا املقطع فإن الشاعر
ضمّن نصّه أشكال التناص يف ما يزيد علی أربعة أحدا تارخيية وردت يف اآليات القرآنية
التالية كـ(وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ )...و(أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ) و(وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِريًا)
و(وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ)...إضافة إلی استخدام األساليب اإلنشائية والصور
البديعية.
هــ) التقريع واحلث علی النضال
وكسائر الشعراء احملترفني يقوم الشاعر بعد مقاربته للمحاور السابقة التمهيدية بعرض
حموره الرئيسي والذي يتمثل يف ضرورة النضال ومقارعة احملتل الغاشم بقوله:
يا قومُ قد طلع النهار /وأَنتُمُ فيه رقود
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قد بعتم الوطنَ املقدس /لألَعادي بالزهيد
مَدُّوا لكم صنَّارةً /هذا يصاد وذا يصيد
فيها املناصب واملراتب /والرواتبُ والنقود
تتطاحنونَ على السفاسف /بني ضدكم اللدود
وإِذا يقال هل امتألُمتْ /قُلتُمُ هل من مزيد
واملوت أَقربُ حنوكم /يا قوم من حبل الوريد
منتم وما استيقظتم /إال بقرقعة القيود
عزال ولكنَّ الصياحَ /غدا سالحَكم الوحيد
يا قومُ إنَّ االحتجاجَ /أَو التظاهر ال يفيد
أصواتُكُمْ وسط الفضاءِ /إذا تالشتْ ال تعود
والسرُّ يف خَطْفِ الربوق /وليس يف قصف الرعود
والظيبُ يُقنَصُ بالكناس /ويُتَّقَی غابُ األٌّسود
من ذا يهاب من الزئري /بغري ما ناب حديد
يف املقطع اخلامس يركز الشاعر علی اهلدف الرئيس من القصيدة وهو االستنهاض
املباشر والدعوة العلنية إلی الكفاح واملقاومة ويقرع املتخاذلني واملتهاونني من األمة العربية
وال سيما احلكام العرب .فيقول يا قومي العرب قد سطعت مشس احلقيقة وانكشف األمر
وأنتم ما زلتم غافلني كسأنكم نيام ال حركة لكم قد خدعوكم وشغلوكم باألمور واملشاغل
التافهة حتی بعتم القدس من حيث ال تعلمون فقد انشغلتم بسأمور احلياة وتصارعتم فيما
بينكم للحصول علی املناصب والرواتب والنقود واالهتمام بسفاسف األمور حتی ال
یردعکم وازع وال ترعوون يف حال أن املوت أقرب إليكم من حبل الوريد فقد طالت
غفلتكم فسأرهصت الوقوع يف قيود اليهود فسأصبحتم تتضجرون وتنددون كما أن يكون الصياح
سالحكم الوحيد دون أن تقوموا بالكفاح العسكري ،فلتعلموا أن االحتجاج والتظاهر الجيدي
نفعا فسأصواتكم تتالشی وسط الفضاء ككل األصوات وإن سر التغيري يكمن يف الربوق وليس
الرعود وأن الظيب يُقْتَنص يف مكامنه خلوفه وأن األسد يُتقى لشدة بسأسه وأن زئري األسد لو
مل يشفع بنابه ملا أجدی نفعا .أما اجلماليات البالغية فسأكثر من أن حتصی يف هذا املقطع
فهذا املقطع زاخر باحلكم والصور البالغية ومن استعارات وتشابيه بليغة وتناص قرآين.
نشري إلی بعضها وفقا للترتيب .يف البيت األول خياطب الشاعر قومه وخيربهم بسأن النهار
قد بزغ يف حال أهنم رقود واصفا بذلك تقاعسهم وخلودهم إلی األرض راميا من وراء تلك
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الصورة ضرورة النهوض والتصدي للعدو الغاشم مث يف البيت الثاين يواصل فيحمل قومه
العرب أمجع مسئولية ضياع فلسطني إذ أهنم هم الذين فرطوا بعدم االهتمام أوان احتالله
وبعدم نصرته بعد ذلك وكلمةالزهيد توحي بتفاهة البدائل من مثل املناصب والرواتب
والرشاوي اليت قدمها اليهود لبعض العرب جزاء خيانتهم فقط كانت تلك البدائل صنارة
اصطاد هبا اليهود بعض خونة العرب وشغلوهم يف ممارسة األمور التافهة حتی أهنم ال
ينهكون من إتياهنا مستمرين علی تداوهلا .يف البيت التايل (وإِذا يقال هل امتألُمتْ)...
يتناص الشاعر مع األية الكرمية القائلة (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَسأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ)
(سورة ق )03 /ليوحي إلی اتساع النفس الشهوانية ورحابتها لدی قومه اخلائنني وهو
تناص ممتاز جنح الشاعر يف تصويره أميا جناح .و يف البيت اآلخر يتناص الشاعر أيضا
مع اآلية (أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)(سورة ق )61 /ليوحي بذلك إلی الرغبة الشديدة
لدی اليهود وأعواهنم يف القضاء علی العرب حتی أن شرهم املستطري أقرب إلی رقاب
العرب من حبل الوريد.

نتيجة البحث
كانت الكويت من ضمن أبرز األقطار اليت تسأثرت هبذه القضية وقد رسم شعراؤها املفلقون
املسأساة بكل فصوهلا املؤملة وجتلياهتا الفظيعة .وقد كان الشاعر خالد الفرج من أبرز
الشعراء الكويتيني الذين تناولوا القضية الفلسطينية يف قصيدة (وعد بلفور) واليت جتلت
فيها أكثر حماور القضية بسأهبی االنزياحات الفنية واجلمالية.
قسم الشاعر قصيدته إلی مخسة حماور تناول فيها أبرز جوانب القضية الفلسطينية
حتّی باتت تلم خمتلف جوانب القضية وبدت فيها لوحة متكاملة .فالشاعر يف احملور األول
يصور الواقع الفلسطيين بكل آالمه ومآسيه وتصوير الواقع املزري يعد من أبرز احملاور يف
عملية االستنهاض ضد الكيان الصهيوين واألسلوب املعتمد يف هذا احملور من نوع الدعوة
غري املباشرة أو األسلوب التمهيدي لعملية االستنهاض فالشاعر هنا ال يدعو دعوة صرحية
إلی النضال وإمنا الصورة احلزينة املرسومة هي اليت تستدعي يف ذهن املتلقي ما يتوجب
عليه من ضرورة الكفاح واملقاومة كما نری هذا األسلوب ميتاز باملفردات ذات املدلول
االستعطايف.أاما احملور الثاين فنری الشاعر يرسم فيه وعد بلفور وتبعاته الفادحة علی
الشعب الفلسطيين كسأحد أبرز احملاور الرئيسة يف القضية الفلسطينية .أما األسلوب
االستنهاضي يف هذا احملور فمن نوع الدعوة غري املباشرة إذ أن الشاعر مل يدعُ إلی اجلهاد
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بصورة علنية وإمنا يُستشفّ ذلك من كالمه عن تاريخ هذا الوعد املشؤوم ،وبيان بطالنه
مما يستدعي يف الذهن ضرورة رفضه بكل السبل املتاحة وعلی رأسها اجلهاد واملقاومة.
أما احملور الثالث فيستثري يف الشعب الفلسطيين خنوته من خالل استحضار اجماده
وتارخيه التليد ويستنهضه بسأسلوب الدعوة غري املباشرة ويف احملور الرابع يتطرق لتسأريخ
اليهود املزري ويستنهض الشعب الفلسطيين بسأسلوب الدعوة االستنهاضية غري املباشرة
فالشاعر يرسم تاريخ الشعب اليهودي وتشريده ونفيه يف األرض لكي يوحي إلی أمته
بضرورة تشريدهم ونفيهم من األراضي الفلسطينية املقدسة .وبعد االنتهاء من رسم خمتلف
جوانبها ضمن عملية بيان املسأساة يف احملور االول وسببها يف احملور الثاين ونقطة قوة الشعب
الفلسطيين يف احملور الثالث ونقطة ضعف العدو يف احملور الرابع استنهض شعبه العريب
لألنقضاض على الصهاينة واجتثا دابرهم .ككشف عن اهلدف الرئيس من القصيدة وهو
االستنهاض املباشر والدعوة العلنية إلی الكفاح واملقاومة.
حبك الشاعر قصيدته مبهارة فنية رائعة حيث قسمها إلی مخسة حماور مترابطة تسري
حنو هدف سام حمدد ،ففي املقطع األول تناول رسم املسأساة الفلسطينية لتكون مدخال
يتضح فيه موضوع القصيدة من جانب ويكسب هبا تعاطف املتلقي من جانب آخر ،ويف
احملور الثاين تناول سبب املسأساة املتمثل يف وعد بلفور املشؤوم الذي ضاعت جراءه األرض
املباركة ،بالشجب واالستنكار ومحل الدولة الربيطانية مسؤولية هذه اجلرمية النكراء .ويف
احملور الثالث بعد أن صور املسأساة وأبان سببها فيما سبق ،شرع يصور اجملد التليد والغضب
العريب لريعب به أعداءه من جهة ويستثري مهم األمة ويستنهضها لتستعيد عزهتا وكرامتها
من جهة أخرى .ويف احملور الرابع أخذ يصور ذل اليهود وهواهنم ليهون من أمرهم يف عيون
األمة وجيعل من ذلك موازنة تعيد للشعب العريب ثقته وصولته وشهامته ،ويف املقطع األخري
بعد أن أبان كل احملاور التمهيدية استنهض الشعب بصريح العبارة لكي يثور علی الكيان
الصهيوين الغاشم وداعميه ويسترد بذلك أرضه املقدسة.
بلغ الشاعر مبلغا عظيما يف التعبري عن القضية الفلسطينية ،كما جنح يف رسم صورها
وامتاز شعره جبماليات فنية عديدة أبرزها التناص القرآين والتارخيي واستخدام الرموز
واملفارقات واالستعارات واجملاز والتشابيه الدقيقة وشتی األدوات البالغية ،وهكذا استطاع
الشاعر أن حيقق اهلدف املنشود يف إحدا أكرب كم ممكن من التسأثري العاطفي يف ذهن
املتلقي العريب.
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