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  الملخص

 یعد خالد سعود الزید أحد أھم الشخصیات التي أسھمت في نھضة دولة الكویت في المجالَین األدبي والثقافي. فقد نال مكانة مھمة في األدب

نشاًطا. لقد عیّن خالد سعود الزید الذي كان أحد األعضاء المؤسسین لرابطة األدباء الكویتیین التي لعبت  الكویتي الحدیث كواحد من أكثر األسماء

التي أصدرتھا (رابطة األدباء). نال العدید  البیان الكویتیةدورا مھما في تشكیل الحیاة األدبیة في الكویت. كما شغل منصب مدیر تحریر مجلة 

وذلك عن كتابھ (أدباء الكویت في قرنین) كما حصل على ١٩٨٢ال األدب الحدیث كـ (أفضل كاتب عربي) في من الجوائز عن أعمالھ في مج

لم یلتزم الشاعر بالصمت حیال القضایا السیاسیة في الكویت والعالم  جائزة (أفضل كتاب) عن كتابھ (فھد الدویري شیخ القصاصین الكویتیین).

تعلقة بحرب الخلیج والقضیة الفلسطینیة واألوضاع السیاسیة في الیمن والجزائر ومصر وسوریا في العربي، وعبّر عن أفكاره ومشاعره الم

ویبدو في أشعاره أنھ تناول الموضوعات المتعلقة بالحب اإلنساني والروحي والصوفي بشكل مكثف. إذا نظرنا إلى أعمال خالد  قصائد مختلفة.

ح وسلس، فھو یكتب بأسلوب تعلیمي یھدف من خاللھ إلى تعلیم قارئھ ویستخدم في معظم أعمالھ سعود الزید النثریة یتبین لنا أن أسلوبھ واض

خالد سعود الزید الذي عاش حیاة زاخرة باإلنتاج وترك عشرات من األعمال القیمة، توفي في الكویت  المشاھدةَ والتوثیَق والتحلیل بشكل منھجي.

خالد سعود الزید كاتبا وشاعرا، والتطرق إلى حیاتھ األدبیة مع اإلشارة إلى أشعاره ومؤلفاتھ. ذلك، في ھذه المقالة سیتّم تناُول  .2001في عام 

 القارئ والباحث ومتخصص األدب سوف یتّم بھذه الوسیلة البحثیة على التوغل في الحیاة األدبیة للشاعر الكویتي.

  شعر، النثردب الحدیث، الكویت، الخالد سعود الزید، األ الكلمات المفتاحیة:

Hâlid Su‘ûd Ez-Zeyd, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri 

Öz 

Hem yazar ve şair hem de araştırmacı ve tarihçi kimliğine sahip olan Hâlid Su‘ûd ez-Zeyd, Kuveyt 

Devleti’nin edebî ve kültürel alanda kalkınmasına hizmet eden en önemli şahsiyetlerden biridir. 

Modern Kuveyt toplumun tesisinde ve bu sürecin işleyişinde etkin ve önemli bir rol oynayan ez-

Zeyd gerek kültürel gerekse edebî alanda pek çok faaliyet gerçekleştirmiştir. Bunlardan en önemlisi 

ve ilki Râbıtatu’l-udebâi’l-Kuveytiyyîn (Kuveytli Edebiyatçılar Derneği)’in kuruluşunda öncü 

isimlerden biri olmasıdır. Râbıtatu’l-udebâ tarafından çıkartılan el-Beyânu’l-Kuveytiyye adlı 

derginin yazı işleri müdürlüğü görevini de üstlenmiştir. Ayrıca derneğin düzenlemiş olduğu çok 

sayıda kültür ve edebiyat toplantısına öncülük ve ev sahipliği yapmış, bu toplantılarda sunmuş 

olduğu bildirilerle edebiyatın gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Genel anlamda Arap edebiyatı, 

özellikle de Kuveyt edebiyatı alanında yapmış olduğu çalışmalarla birçok ödüle layık görülmüştür. 

ez-Zeyd, şair kimliğiyle Kuveyt’te ve Arap dünyasında yaşanan siyasî sorunlara da sessiz kalmamış; 

I. Körfez Savaşı, Filistin meselesi, Yemen, Cezayir, Mısır ve Suriye’nin siyasi durumlarına dair 

düşüncelerini ve hissettiklerini çeşitli şiirlerinde dile getirmiştir. Yazar kimliğiyle Hâlid Su‘ûd ez-

Zeyd’in mensûr eserlerine bakıldığında ise üslubunun sade ve akıcı olduğu, karşısındakini eğitme 

amacı güderek bir öğretmen edasıyla yazılarını kaleme aldığı görülmektedir. Bu çalışmada da Arap 

Körfezi’nin özellikle edebi ve kültürel alanda kalkınması için zamanının şartlarını zorlayarak çalışan 

ve çok yönlü bir şahsiyet olan Hâlid Su‘ûd ez-Zeyd’in edebi hayatı, eserlerinden referanslar 

gösterilerek ele alınacaktır. 

                                                             
1  Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı ABD 

(İstanbul, Türkiye), leyla.yakupoglu@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1236-2888 [Makale kayıt tarihi: 11.08.2020-
kabul tarihi: 20.10.2020; DOI: 10.29000/rumelide.808768] 
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Anahtar kelimeler: Hâlid Su‘ûd ez-Zeyd, Kuveyt, modern edebiyat, şiir, nesir 

Khalid Saud Al-Zaid: The life, literary personality and the works 

Abstract 

Khalid Saud al-Zaid is one of the most important writer, poet, and literature historian of Kuwait 

who played an important role to improve of Kuwaiti literature and culture. He also is considered as 

a pioneer of modern term in Kuwait. In addition to this, he was one of the founders of Association 

of Writers in Kuwait which helped development of modern Kuwaiti literature. When Association of 

Writers in Kuwait started to publish to al-Majalah al-Bayan al-Kuwaiti al-Zaid claimed 

responsibility of its chief-editorship and directed literary activities in Kuwait. He won a lot of 

awards thanks to his Works about modern Kuwaiti literature as ‘The Best Arab Writer’ with his 

book named Udaba al-Kuwait fi Karnain in 1982, ‘The Best Book’ thanks to his book named ‘Fahd 

al-Duwairy: Sheikh al-Qassaseen in Kuwait’ etc. As a poet, al-Zaid composed his poems about 

patriotism, problems of Arab nations such as Palestin, Yemen, Egypt, Syria and Algeria. Also, divine 

love and human love form his poem’s issues. While mentioning about divine love, it is possible to 

see impression of Islamic mysticism in his poems. As a writer, his wording is unsophisticated and 

fluent. He wrote his books and articles by the aim of teaching people. In his books which are about 

problems of literature and culture, al-Zaid follows a method occurring from observation, 

documentation and analysis. In this article, it will be mentioned about Kuwaiti writer and poet 

Khalid Saud al-Zaid and his literary life by referring to his poets and books. Thus, Kuwait’s modern 

term intellectual will be tried to be introduced to literature readers, researchers and academicians. 

Keywords: Khalid Saud al-Zaid, Kuwait, modern literature, poet, prose 

  مدخل

نتقال دخلت دولة الكویت منذ بدایة القرن العشرین في عملیة تحدیث سیاسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، ومن أجل تسریع وتیرة ھذه العملیة تم اال
ب تلك الخطوات األولى إنشاء النوادي االجتماعیة في المؤسسات التعلیمیة إلى نظام تعلیمي حدیث، وإرسال الطالب إلى الدراسة في الخارج، وأعق

یصالھا إلى القراء الكویتیین، كما بدأت نشاطات طباعة ھذا إفي مختلف المجاالت، وجلب المجالت األدبیة واالجتماعیة والصحف من الخارج، و
سة للكویت الحدیثة ذات  البنیة السكانیة الشابة. ولقد قام بعض المثقفین المحترمین النوع من المنشورات في الكویت، لقد كانت تلك من األنشطة المؤّسِ

لناشئة عن التغییر في المجتمع بأعمال كبیرة كیال یتخذ الشعب موقفًا سلبیًا تماًما تجاه المعاییر التي جلبتھا عملیة التغییر ھذه تدریجیًا، خاصة تلك ا
)، ویوسف بن عیسى القناعي 1938من أسماء ھؤالء المثقفین؛ عبد العزیز الرشید (ت  االجتماعي والثقافي. في ھذا السیاق أول ما یتبادر إلى الذھن

  ).2001) وخالد سعود الزید (ت 1996)، وعبد العزیز الحسین (ت 1973(ت 

نقول: إّن ھذا الشعب بالرغم من أن المصادر تذكر أن تاریخ دخول الكویت عملیة التحدیث ھو أوائل القرن العشرین، إال أنھ من المستحیل بالطبع أن 

 الخلیجي الذي یُعَرف بأنھ مجتمع "منغلق على نفسھ"، خاض عملیة التحدیث فجأة في كل المجاالت؛ إذ لوحظ أن حركات التحدیث التي بدأت في
المعنى الحقیقي قد تحقق أوائل القرن العشرین تسارعت بشكل خاص بعد اكتشاف النفط في المنطقة؛ ألن تفاعل المجتمع الكویتي مع العالم الخارجي ب

  مع التطور الذي حدث في المجال االقتصادي.

ومع بدء الناس حیاة أكثر  1934إن الكویت التي انفتحت على العالم تدریجیًا مع شركة النفط التي تم تأسیسھا بالشراكة مع المملكة المتحدة عام 

صحف ومجالت انبثقت  -المجاالت االجتماعیة والثقافیة، وانتشار وسائل اإلعالم ازدھاًرا بفضل عائدات النفط بات من المحتم أن تشھد تغییرات في 
سرع بشكل طبیعي عملیة التعرف إلى ثقافات جدیدة. بطبیعة الحال فإن جھود الطالب الذین أرسلوا إلى  - عن الرغبة في مشاھدة العالم عن كثب

ھم، وأعمالھم في تكییف مجتمعھم مع تجاربھم، وما شاھدوه في (العالم الجدید)، جذبت الخارج في فترة مبكرة، وعادوا إلى بلدانھم بعد إتمام تعلیم
بشكل عام انتباه أولئك الذین لدیھم فضول حول (الجدید) بطبیعة الحال. ومع ذلك فإن عملیة التحدیث في الكویت تلك الدولة ذات المجتمع التقلیدي 

  تبدو عملیة مخاض.
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ً في تأسیس المجتمع الكویتي الحدیث وعملیة التحدیث ھذه، قام بالعدید من األنشطة والفعالیات في إن خالد سعید زید الذي لعب د ً وھاما وراً نشطا
في لیكون المجالین الثقافي واألدبي. وأھمھا وأولھا مشاركتھ في إنشاء رابطة األدباء الكویتیة، ودور ھذه الرابطة في التطور األدبي مھم بما یك

  منفصلة، في ھذه الدراسة سنتناول األنشطة واألعمال التي قام بھا خالد سعود الزید في المجال األدبي.ا لدراسة موضوعً 

  حیاتھ - ١

والمؤرخ یعد خالد سعود الزید أحد أھم الشخصیات التي أسھمت في نھضة دولة الكویت في المجالَین األدبي والثقافي. ولد الكاتب والشاعر والباحث 
، في حي القبلة بمدینة الكویت. بعد االنتھاء من تعلیمھ االبتدائي والمتوسط في المدرسة القبلیة، واصل دراستھ 1937ینایر  27خالد سعود الزید في 

، إال أنھ ترك تعلیمھ؛ ألنھ اضطر للعمل بسبب الظروف المعیشیة الصعبة1951الثانویة في المدرسة المباركیة عام 
2

. لكن تركھ للتعلیم ال یعني أن 
تھ وأعمالھ في مجالي األدب والثقافة قد توقفت، بل على العكس من ذلك، فقد نال مكانة مھمة في األدب الكویتي الحدیث كواحد من أكثر دراسا

منھ في  األسماء نشاًطا. بعد العمل في مصنع للقرمید لفترة قصیرة لكسب الرزق، عمل خالد سعود الزید في قسم البرید والبرق الكویتي، حیث تقاعد

.1986عام 
3

  

ء عالمھ نشأ خالد سعود في بیئة لھا صلة بالعلوم واألدب، فقد كانت في منزل والده مجموعة كبیرة من الكتب. قام الزید من خالل تلك الكتب بإثرا
ب مطبوع في مجاالت الثقافي، بسبب اھتمامھ بالقراءة واألدب أنشأ مكتبة منفصلة خاصة بھ. وكانت مكتبتھ تحتوي على أكثر من اثني عشر ألف كتا

من مختلفة؛ في الفلسفة والتصوف واألدب واللغة العربیة والثقافة وتفسیر القرآن الكریم. باإلضافة إلى تلك الكتب كانت تضم مجموعة كبیرة 

المخطوطات. بید أنھ أثناء غزو العراق لدولة الكویت استولى الجنود العراقیون على ھذه الكتب والمخطوطات.
4

  
الد سعود الزید الذي كان أحد األعضاء المؤسسین لرابطة األدباء الكویتیین التي لعبت دورا مھما في تشكیل الحیاة األدبیة في الكویت، لقد عیّن خ

ى التي أصدرتھا (رابطة األدباء). باإلضافة إل البیان الكویتیة). كما شغل منصب مدیر تحریر مجلة 1966أمینا عاما لھذه الرابطة في نفس العام (
ل األوراق ذلك كان رائدًا في العدید من اللقاءات الثقافیة واألدبیة التي نظمتھا الرابطة واستضافھا، وقام بإسھامات مھمة في تطویر األدب من خال

 التي تقدم بھا في تلك االجتماعات واللقاءات.

لكویتیة، وتم اختیاره عضًوا في المجلس االستشاري األعلى تولى مھام مھمة في العدید من إدارات وزارة االتصاالت في الحكومة ا 1977في عام 
. وقام بإعداد وتقدیم البرنامج اإلذاعي (قبسات أدبیة) فترة من الزمن. وحضر العدید من اللقاءات العلمیة 1993-1991لھذه الوزارة بین عامي 

دب. خالد سعود الزید الذي عاش حیاة زاخرة باإلنتاج وترك عشرات واألكادیمیة التي عقدت في الكویت وخارجھا، وقدم خدمات مھمة للغایة لدنیا األ
  .2001من األعمال القیمة، توفي في الكویت في عام 

نال العدید من الجوائز عن أعمالھ في مجال األدب العربي بشكل عام، واألدب الكویتي على وجھ الخصوص. ومن تلك الجوائز
5

:  

، وذلك عن كتابھ (أدباء الكویت في قرنین) 1982معرض الكویت للكتاب في دورتھ السابعة عام حصل على جائزة (أفضل كاتب عربي) في  - 
  المكّون من ثالثة مجلدات.

حصل على جائزة (أفضل كتاب) عن كتابھ (فھد الدویري شیخ القصاصین الكویتیین) وذلك في معرض الكتاب األول الذي نظمتھ رابطة األدباء  - 
  .1984عام 

  م، وذلك تقدیًرا ألعمالھ في مجال األدب.  1985تقدیر في مھرجان الثقافة والفنون الذي نظمتھ المملكة األردنیة الھاشمیة عام  ُمنِح وسام - 

ح لجائزة الملك فیصل من قبل جامعة الكویت عام  -    . 1994ُرّشِ

  .2001حصل على وسام التقدیر من دولة الكویت لجھوده في المجال الثقافي عام  - 

  ، تم اختیاره (شخصیة العام الثقافیة) من قبل دولة اإلمارات العربیة المتحدة.2001وفاتھ عام بعد  - 

  شخصیتھ األدبیة -٢

أدیب، وشاعر، ومؤّرخ، وباحث، وعلم من أعالم الثقافة العربیة في إن خالد سعود الزید الذي قال عنھ المؤرخ األدبي شفیع أحمد ھاشم الندوي: ""
على الرغم من أنھ معروف بأعمالھ لرواد الذین قدموا عصارة عقولھم وتجاربھم لنمو األدب الكویتي وتدوین تاریخھ الموثق". الكویت، ورائد من ا

لیدي، إلى النثریة، إال أنھ في الواقع واحد من أھم شعراء الكویت، ویشیر الزید الذي قدم النماذج األولى للشعر الحدیث الخارج عن خط الشعر التق

  ل لھ باألدب في إحدى المقابالت التي أجریت معھ على النحو اآلتي: أول اتصا

                                                             
2  (Cuneydî Muhammed, Habîb, 2014, pp.252). 
3  https://www.pressreader.com/kuwait/arab-times/20170801/282570198186340 (Online: 22.02.2020). 
4  (en-Nedevî, 2011, pp.101). 
5  (Sâlih, 1996, pp.101). 
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، وفي بیتنا مكتبة تَُعدُّ من المكتبات األثیرة. كان والدي مثقّفًا عبر عن عصره، في ھذا الجّو نشأُْت وترعرْعُت، ١٩٣٧"ولدت عام 
سیرة وملحمة عنترة العبسي، أنا وإحدى أخواتي، كنا وكانت مكتبة والدي معینا ثرا أنھل منھ، وكانت بدایاتي األولى حینما قرأت 

نقرأ ھذه السیرة لیلیا حتى أنھیناھا على سراج خافت الضوء، وقد علمتني السیرة الشعبیة كثیرا من األشیاء، لقد قرأت فیھا لغة 
ة. فھي لھجة عربیة رصینة، رغم السجع الذي فیھا ورغم ركاكة ھذا السجع، إال أنھا لغة كانت تفوق ما كنت أسمعھ من لھجة عامی

ھذه اللغة السجیعة خلقت في ذاتي رغبة في مجاراتھا،... كما أن السیرة الشعبیة بما كان فیھا من حماسة كنت أتلذ لھذه األبیات 
ابي الحماسیة المبثوثة في ھذه الملحمة الشعبیة، وملحمة الزیر سالم. وكنت أحفظ من ھذه السیر الشعبیة ما أحفظ وأخرج على أتر

  6 وأصحابي في الحارة والشارع وأالعبھم كأني كنت متخذا من أشعار عنترة لمحاربتھم ولمصارعتھم."

اصة وأشار خالد سعود الزید الذي قال إنھ كتب قصیدتھ األولى على صفحات دیوان عنترة، إلى أنھ بقي في أشعاره تحت تأثیر الشعر الجاھلي، وخ
ألف لیلة وقصص الزیر سالم  )، كما أشار إلى أنھ یمكن العثور على تأثیر لقصة540) وامرئ القیس (ت 604)، النابغة (ت 614أشعار عنترة (ت 

) وأیام العرب 630البن كثیر (ت البدایة والنھایة البن األثیر والكامل في التاریخ التي أعجب بھا حینما قرأھا في أعمالھ النثریة، وقال بأن ولیلة 
  ) من اآلداب العالمیة.1616) المؤلفة والمترجمة، وتابع أعمال شكسبیر (ت 1995قول: إنھ تابع أعمال نجیب الكیالني (ت ھي الكتب القریبة منھ. وی

  یصف خالد سعود الزید الذي ظھرت موھبتھ في كتابة الشعر خالل سنوات دراستھ الثانویة، أول تجربة شعریة لھ على النحو اآلتي:

وي، قد حاولت أن أكتب مقاال نثریا وفعال كتبت عن المثنى بن حارثة الشیباني. ولكّن معلّم اللغة "(...) كنت في السنة األولى ثان
العربیة في تلك السنة، لم یدرك موھبتي في النثر، بل ظّن أنّي قد سرقت المقالة من إحدى الصحف والمجالت القدیمة... وقد سألني 

فظھا عن ظھر قلب، وحین لم ینشر لي ھذه المقالة أصبت بشيء من اإلحباط. من أین جئت بھذه المقالة؟! قلت: إنني كتبتھا وأح
فتوجھت للشعر... وكان ھناك األستاذ المرحوم عبد العظیم بدوي من البعثة المصریة ھو الذي تعھدني وحاول أن یقّوم ما اعوج 

المباركیة) ثم انتقلت إلى ثانویة الشویخ،  من أشعاري... نظمت بعض األشعار ونُِشْرت في مجلة الیقظة المدرسیة (في الثانویة
قصیدة قلتھا في المولد النبوي... نظمتھا في مدح  - وأذكر أن أول قصیدة خدمتني وأشاعت لي صیتا بین الطالب ـ وفي الكویت

  7الرسول علیھ الصالة والسالم. وكانت ألفاظھا جاھلیة."

  ومطلع القصیدة المذكورة ھو: 

 َوأَبَاَن ِللنَّاِس الِھدَایَةَ َوالتُّقَى    َضاَء َوأَْشَرقَانُوٌر بَِمكَّةَ قَْد أَ 

  َوأَبَاَن َعْدًال فِي البَِریَِّة ُمْطلَقَا    َوَمَحا ُرُسوَم اْلَجاِھِلیَِة كُلََّھا 

  ِصلَةً َكِریًما بِالسَّعَادَةِ ُمْشِرقَا    � َما أَْنَجْبِت یَا اْبنَةَ یَْعِرب

اُن َحْسبَُك َما بَقَي    اَصَر قَْیَصرٌ فَبِیَْوِم َمْوِلِدِه تَقَ    إِْذ قَالَِت الَكھَّ

ْنتَِھاِء إِلَى اللَّقَاِء إِلَى اللِّقَا   َواْھتَزَّ إِیَواُن اْألَعاِجِم ُمْعِلنًا بِاْالِ
8  

ألنھ رأى أنھا أضعف من  صلوات في معبد مھجور)؛بید أن الشاعر لم یضع ھذه القصیدة التي نالت إعجاب المستمعین في دیوانھ الشعري األول (

بقیة شعره من الناحیة الفنیة.
9

ویرى النقاد أن خالد سعود الزید لم ینشر قصائده األولى في أي مكان؛ ألنھ كتبھا مقلدا للشعر العربي القدیم. إن عثور   

وانھ یدعم ھذا الرأي.عباس یوسف الحداد بعد وفاة الشاعر على بعض القصائد التي كتبھا في الفترة األولى، ولم ترد في دی
10

 

  شعره: -٣

یمكن بشكل عام تقسیم قصائد خالد سعود الزید من حیث المحتوى إلى قسمین؛ أي یمكن ذكر توجھین أساسیین سائدین في شعره، وھما "القصائد 

یبدو أن حب الوطن ر قومیة.القومیة" و"القصائد الصوفیة". إن القصائد التي كتبھا في الفترات األولى ھي في الغالب قصائد مكتوبة بمشاع
11

كان لھ  

 مكانة مھمة في قصائده، وأنھ في الفترة التي كان فیھا خارج الكویت لسبب ما، ولو كانت قصیرة كان یتحدث عن شوقھ للكویت. وقصیدة (طابت

  أوقاتك یا وطني) إحدى القصائد التي تحدث فیھا عن حبھ لوطنھ وتفانیھ فیھ:

بَاُح َوَطاَب لِ    ي أَبَدًا َمَساُؤكَطاَب الصَّ

  َوَطنِي فَدَْیتَُك َواْلَجِمیُع ُھنَا فَدَاُؤك

                                                             
6  (Atvân, 1996, pp.67-68). 
7  (Atvân, 1996, pp. 69). 
8  (el-Haddâd, 2012, pp.29).  
9  (el-Haddâd, 2012, pp.30). 

10
عبر تلفزیون الكویت بعد مرور عام من االستقالل  . ألقى الزید "كلّنا عنك یا كویت الفداء""، "حدیقتي"ي البعثمھال بن ،""أسماء القصائد التي قد كتبھا ولم ینشرھا: "كلّنا عنك یا كویت الفداء  

ید الزید. أّما القصیدة  یدة مالحظةً مخطوطة بخطّ ). وعباس یوسف الحداد عثر على ھذه القصیدة وال یعرف إن كان نشرھا أم ال، لكن یعرف الحداد ھذه المعلومة المذكورة بأنھ رأى على القص١٩٦٢(
ة أم عربیة. ولكنّھ یجزم من حیث محتواھا أّن ھذه الثانیة (مھال بني العبث) فالحداد عثر علیھا ضمن قصاصة من صحیفة ال یعرف اسمھا ولم یھتد إلى تاریخھا، وال یعرف إن كانت صحیفة محلی

السنة  ٢٦٢في العدد  ١٩٦٦م وما بعدھا. أّما قصیدة "حدیقتي" فھي نشرت في صحیفة الھدف في ١٩٦١أي في العام  القصیدة نشرت في أعقاب انفصال الوحدة بین القطرین (مصر وسوریا)
  زید".) باسم "البدایات الشعریة للشاعر خالد سعود ال٥٠٧، العدد: ٢٠١٢السادسة. نشرت ھذه القصائد الثالثة في نھایة مقال یوسف الحداد الذي نشره في مجلة البیان الكویتیة (

11
  قصیدتا "الكویت وطن القلب" و"طابت أوقاتك یا وطني" من قصائده التي یتناول فیھما الموضوع ھذا.  
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  َوَطنِي ِردَائِي یَْوَم یَْشُملُنِي ِردَاُؤك

  یَا َوْجھَ َكاِظَمةَ َوفِي َھذَا قََضاُؤك

  َرفََع اللََّواَء َعلَى َمَشاِرفَِھا ِلَواُؤك

َرْت أَْرَجاُؤَھا لَْوَال َرَجاُؤك   َما ُحّرِ

اعر بالصمت حیال القضایا السیاسیة في الكویت والعالم العربي، وعبّر عن أفكاره ومشاعره المتعلقة بحرب الخلیج والقضیة الفلسطینیة لم یلتزم الش

 واألوضاع السیاسیة في الیمن والجزائر ومصر وسوریا في قصائد مختلفة. عبّر في قصیدتھ التي تحمل عنوان (الخمیس األسود) عن األلم الذي
 بسبب قتل النساء واألطفال والشیوخ وإراقة دماء األبریاء نتیجة الھجمات الوحشیة عند غزو العراق للكویت:شعر بھ 

  -َوقَْیَت ِمْن َشّرِ اْلِفتَنْ  -یَــا َسائِالً 

ا َجَرى َعلَى اْلُكَوْیِت ِمْن ِمَحنْ   َعمَّ

  َوَمـــا أُِصیبَــــْت الُكـــــَوْیُت فِیھِ 

  ِعــــَراِق أَْو بَنِیــھِ مـــِْن َخائِـــِن الْ 

لُــوا ِطْفـًال َوَكْم أَبَــاُحوا   َكـــْم قـَتـَّ

  نَا اِْستَبَـاُحــواَضــِدَمــاَءنَا، َوِعرْ 

  فـَنََھبُــــوا َواْقـتَـَرفُــوا اآلثَـــامــَا

 َولَـــْم یَُراُعــوا هللاَ فِــــي اْلیَتَاَمـى

النثریة والشعریة، ومن الالفت لالنتباه استخدامھ للمصطلحات الصوفیة. كما أشار إلى تأثره الكبیر بأسلوب  إن أثر الفكر الصوفي یتبدى في أعمالھ
، وصرح بأن القرآن الطبقات الصوفیة)ه) في كتابھ ( 973، والشیخ عبد الوھاب الشعراني (المواقف والمخاطبات)) في كتابھ (ه354اإلمام النفري (

ر دربھالكریم أھم مصدر ومرشد أنا
12

  . وعندما ُسئل عن المعنى الصوفي والدوافع التي دفعت بھ إلى الفكر الصوفي عبّر عن أفكاره على ھذا النحو:

"كنت أجوب الطرقات بحثا عن الحقیقة، ما وصف لي طریق إال وسلكتھ، وال قیل لي عن قمة إال وحاولت أن أدركھا، ثم وجدت أخیرا أّن 
نسان، ھي فیھ، ولھ ومنھ. لذلك قال الفالسفة قدیما: اعرف نفسك، وجاء الصوفیون وأضافوا عبارة زادتھا الحقیقة لیست خارجة عن ذات اإل

  13وضوحا: اعرف نفسك تعرف ربّك."

قصائد ومع ذلك فإن القصائد الصوفیة لخالد سعود الزید بعیدة عن الخط الصوفي التقلیدي للحالج وأبي حامد الغزالي وابن سبعین. حیث نجد في ال
عن الجنود  التي كتبھا تحت تأثیر الصوفیة (حقیقة معاشة)؛ وھي تأثّر قصائده باألحداث السیاسیة في عصره. وفي ھذا السیاق تعد القصائد التي كتبھا

  الكویتیین الذین استشھدوا خالل حرب الخلیج األولى من األمثلة البارزة، من حیث كونھا صوفیة وسیاسیة في آن معًا. 

وفیة والتصورات المشابھة لتلك الموجودة في القرآن الكریم، والعبارات المتعلقة بالمعتقدات الروحیة، كانت تشكل أسس شعره الصوفي. إن اللغة الص

فالشھید عنده لیس مجرد جسد، بل ھو روح تعیش في علیاء الخالق، تسجد تحت العرش، فوق رأسھ نور ونار
14

.  

  ْقبَاِن َكالشَّْمعَِة نُوٌر َونَارثُ       تََوسَّدُ الیُْمنَى َوفِي َرأِْسھِ 

كانت ومن الممكن أن یكون قد تحقق لقاء الزید بالصوفیة نتیجة إلحساسھ بالعزلة واالغتراب في عالمھ الروحي؛ البیئة التي یعیش فیھا. ومھما 

من ھذا العالم المؤلم. إن الشاعر الذي كان  األرض متسعة إال أنھ كان یشعر بضیق ھذا العالم. لن یحقق الشاعر الخالص الحقیقي إال عندما یتخلص
یب) یسعى دائًما للتخلص من المتاعب والقلق والشكوك إلى إن وجد الطمأنینة واألمان في التصوف، یعبّر عن تلك الحال في قصیدتھ المسماة (غر

  في األبیات اآلتیة:

  َھا َوالسُُّھــولُ لَْم تََسْعـــھُ ِجبَالُ       َرّبِ َرْحَماَك َضاقَْت األَْرُض فِیھِ  

 َال َرفِیٌق َوَال َصـــِدیٌق َخِلیـلُ      َال ُمِعیـــٌن َعلَى اْلبَــــــَالء َِحِفــيٌ 

 َسیَُواِریِھ بَــــْعدَهُ اْلَمْجُھــولُ        َمـا لَھُ ِمْن ُوُجــوِدِه َغْیــَر ِجْســــم 

 ا َكاَن فِي اْلفََضاِء اْلُحلُولُ ُربَّمَ        َوَســـیَْمِضي إِلَى اْلفََضـــاِء بَِعیــداً  

 َضاَمھُ الدَّْھُر َواْألََماُن َطلُولُ       َواْنِفتَــاٌح ِلقَْلـــِب ُكــّلِ َغِریـــــبٍ  

                                                             
12  (Atvân, 1996, pp.70). 
13  (Sermînî,2008, pp.50). 
14  (Sermînî,2008, pp.51). 
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َماِء َما قَْد تََمنَّـــى    15إِنَّ َھذَا َرَجــــاُؤهُ اْلَمأُْمـــولُ      َوِلـــیَُكْن فِي السَّ

یقة لفترة طویلة، وكانت بالنسبة لھ رحلة شاقة وطریقھا صعبًا وملیئًا باأللم واألحزان. عندما أدرك الشاعر استمرت رحلة الزید في البحث عن الحق
 الحقیقة نسي آالمھ وجراحھ التي أصیب بھا خالل رحلتھ على ھذا الطریق، أدرك أن ھناك شراكة ووحدة بینھ وبین جمیع المخلوقات، ویقول في

 قصیدتھ عود إلى بدء.

  بِغَابٍَة َظْلَماَء لَْم أُْبِصْر ِسَوى أَْشَالِء أَْحَالمِ َوِسْرُت 

ُعنِي، َوقُدَّاِمي   َوَرائِي ِمْن َخِلیِط اللَّْیِل أَْشبَاٌح تَُرّوِ

  ُشُجوٌن ِمْن ُشُجوِن اْألْمِس َمْألَى ِمْن ِجَراَحاتِي

  َوَماٌء ِمْلُء َراَحاتِي َوأَْقدَاِمي

  بَلَةٌ، وآَھاتِيِألَْشَواِك اْألََسى َوالتِّیھُ َمزْ 

  یُِضیُق بَِھا اْلَمدَى اْلَمْسعُوُر، آَھاتِي

  َوَال ِمْن نُْقَطٍة تَِصلُ 

دَى َمثَلُ   َكأَنِّي ِللّرِ

 ِصِلینِي یَا ُمنَى َسفَِري

 بِأَّيِ َغٍد بِأَّيِ یّدِ 

 بَِشْيٍء َما لَیُوِصلُنِي

 َویُْربُِط أَْمِسَي اْلَمْحُزوَن بِاْآلتِي

  أَِصلُ  لَعَلِّي بَْعدََھا

(....................)  

 َوأَْدَرْكُت الِِّذي قَْد فَاَت َواْآلتِي

 َعَرْفُت َولَْم أَُكْن أَْدِري الِِّذي قَْد َكاَن یَُحدُّونِي،

 یُعَلُِّمنِي َویَْغذُونِي

 یُِضيُء َكأَنَّھُ َشْمسُ 

 َوَطْوًرا إِنَّھُ قََمرُ 

 ِمُسنِيَویُْبِھُرنِي ُشعَاعٌ ِمْنھُ فِي ذَاتِي یَُال 

 فَأَْحِسُب أَنَّھُ اْلقَدَرُ 

 یُعَِلُّمنِي َویَْغذُونِي

 َولَِكْن َال أََرى َشْیئًا ِسَوى َال َشْيَء یَْغُمُرنِي

  16َوُعْدُت إِلَى َسَماَواتِي

أصفى منابعھا النقیة والعمیقة، یقول الناقد الدكتور سلیمان الشطي إن قصائد خالد سعود الزید ھي نتاج تراكم ثقافي راسخ، وإن ھذه الثقافة نھلت من 
صر وأنھ خاطبنا بأصفى أشكال اللغة. ووفقا للشطي فإن للشاعر صوتا فریدا ولد من رحم الشعر العربي التقلیدي، كما أّن شعره ُمزیّن بالعنا

الدینیة
17

 .  

وقصیدة (الحب الحزین) من القصائد التي ویبدو في أشعاره أنھ تناول الموضوعات المتعلقة بالحب اإلنساني والروحي والصوفي بشكل مكثف. 
  تناولت ھذه الموضوعات الثالثة مجتمعة:

  فَیَا نَْجَواَي َھاتِي َكفَِّك اْلَحانِي

  ُخِذي دَْمِعي، ُخِذي آَھاِت أَْلِحانِي

  فَإِنِّي لَْسُت أَْنَساَھا

  أَقَاِصیًصا نََسْجنَاَھا

                                                             
15  (Îsâ,1989, pp.92-93). 
16  https://www.almoajam.org/lists/inner/2312 (Online: 22.02.2020). 
17  (eş-Şattî, 2004, pp.20-30). 
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  فََجاَءْت دَْمعَةُ اْلِمَحنِ 

َمنِ ِلتَْبقَى فِي یَِد ال   زَّ

  تُعَبُِّر َعْن أََغانِیَنا

ُث َعْن َمآِسینَا   تَُحدِّ

  َوأَنَّ بَِھا إِْخَوتَنَا

  َستَْبقَى َرْمَز َوْحدَتِنَا

ینَا  18َوذَاَك بَِھا یُعَّزِ

د الزید في الكتابة أوسع من إّن شھرة خالد سعو" عبّر الناقد المصري الدكتور إبراھیم عبد الرحمن محمد عن رأیھ في خالد سعود الزید على النحو اآلتي: 
 - على رغم من قیمتھا العلمیة المحدودة-شھرتھ في قول الشعر، إنھ مؤلّف قبل أن یكون شاعراً، وآیة ذلك أّن لھ بعض الكتابات في أدب الكویت وتاریخ شعرائھ، تعدّ 

."فسیر (األمثال العامیة) یدّل على معرفتھ بالعربیة في نصوصھا القدیمةرائدة في ھذا الجانب من التألیف في تاریخ الحركة األدبیة في الكویت، ولھ كتاب في ت
19

 

  نثره -٤

ئھ، فغالبًا إذا نظرنا إلى أعمال خالد سعود الزید النثریة یتبین لنا أن أسلوبھ واضح وسلس، فھو یكتب بأسلوب تعلیمي یھدف من خاللھ إلى تعلیم قار
ى القارئ من أجل التأكید علیھ، وتفھیمھ القارئ أھمیتھ، وترسیخھ في األذھان. وكما یقول النقاد: إنّھ إلى ما كان یحتاج إلى تكرار ما یھدف إلى نقلھ إل

ن جانب فصاحة أسلوبھ وتمكنھ من استخدام اللغة بشكل جید للغایة، كان یكتب بأسلوب سلس ومفھوم للناس الذین ینتمون إلى مختلف الطبقات دو

ئھ كاھتمام المعلم بطالبھ والشیخ بمریدهإسفاف، وكان یظھر اھتماما بقرا
20

.  

ھدةَ والتوثیَق یُالحظ أن خالد سعود الزید استخدم في جمیع أعمالھ التي تناول بھا القضایا الثقافیة واألدبیة، والكتب المتعلقة بتاریخ الكویت المشا

والتحلیل بشكل منھجي
21

خالد الفرج تب التي كتبھا عن شعراء الكویت وكتابھا، وھي: مجلدات)، والك 3( أدباء الكویت في قرنین. وخاصة في كتابھ 

الشاعر محمد مال حسین حیاتھ ، وشیخ القصاصیین الكویتیین فھد الدویري حیاتھ وأشعاره، دیوان خالد الفرج (تقدیم وتحقیق)، حیاتھ وآثاره

  . في أعمالھ تلك رغم أنھ لم یكن أكادیمیا أعطى أھمیة للعناصر المذكورة.  وشعره

  .مجلة العربيو الكویتیة البیانوأخیًرا في إطار أعمالھ النثریة من المناسب أن نذكر المقاالت التي نشرھا في 

ألكادیمیین إن تلك المقاالت التي تناول فیھا األدب الكویتي بشكل عام، وخاصة تطّور الشعر الحدیث والمسرح في الكویت، لھا أھمیة كبیرة بالنسبة ل
ین في األدب الكویتي الیوم. باإلضافة إلى ذلك فإن مقاالت الزید التي تناول فیھا مضامین وتحلیل شعر الشعراء الكویتیین من مثل والباحثین العامل

ات عبد الجلیل الطبطبائي، وصقر الشبیب، وعلي السبتي، وخالد الفرج، وفاضل خلف، وأحمد السقاف، وعبد هللا سنان، وغیرھم، تحتوي على معلوم

تحت عنوان (المقتبس  البیان الكویتیةایة من حیث طبیعة الشعر التقلیدي والحدیث. وإلى جانب ذلك نشر خالد الزید سلسلة مقاالت في مجلة مھمة للغ
 ویة.في اللغة والنحو األدب)، عددھا إحدى وعشرون مقالة، اقتبس فیھا ما رآه مھما مما قرأه من الكتب عن قضایا األدب واللغة والقضایا النح

  مؤلفاتھ -٥

مھم من ناحیة نقل ثقافة الشعب الكویتي إلى األجیال القادمة ومن ناحیة األدب الكویتي أیًضا؛  1961: ھذا العمل الذي نشر عام ا) من األمثال العامیة
نقل تجارب المجتمع. إن ھذه ألن ھذا الكتاب یحتوي على أمثال تتداولھا األلسن، تعكس ھویة الشعب الكویتي، ونظرتھ إلى العالم، ونمط حیاتھ، وت

شرح المؤلف األمثال التي یمكن تعریفھا بأنھا نتاج للذاكرة المشتركة للمجتمع الكویتي مكتوبة باللھجة الكویتیة، وھي أول عمل للزید. في الكتاب ی
ل الكویت من االختفاء والنسیان، وھذا ممكن أیًضا معاني األمثال التي أدرجھا في عملھ. یبرر الزید سبب كتابة مثل ھذه الدراسة بوجوب إنقاذ أمثا

شرع في عملھ في جمع ما سمعھ من األمثال من ألسنة الناس والروائیین، ومن مدونات عدد  1958فقط إذا تم جمعھا وتدوینھا. لھذا السبب في عام 

م فیھا تلك األمثال في أثناء شرحھاقلیل من الكتاب التي تناولت ھذا التراث األدبي. في عملھ ھذا أشار إلى الحاالت التي تستخد
22

.   

صر الجاھلي بدأ الزید كتابھ بمقدمة تحدث فیھا عن المراحل التي مرت بھا األمثال العربیة التي یمكن اعتبارھا انحرافًا عن اللغة الفصحى، منذ الع

، باإلضافة إلى ذلك كان یشیر أثناء تعلیقھ على األمثال مثالً مرتّبة ترتیبًا أبجدیًا 812إلى العصر الذي شاعت فیھ اللھجات. إن ھذا الكتاب یضم 
  العامیة وشرحھا إلى إذا ما كان لھا مقابل في القرآن الكریم، والحدیث الشریف، ودواوین الشعر، وفي العالم العربي.

                                                             
18  (ez-Zeyd, 1966, pp.79).  
19  (Muhammed, Egypt, pp.225).  
20  (Hızr, 2004, pp.80). 
21  (Hızr, 2004, pp.80). 
22  (er-Rumeydî, 2012, pp. 54). 
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ى فھرس.االنتقاد الذي وجھھ لھذه الدراسة من فاضل خلف ھو عدم ذكر مصادر تلك األمثال، وعدم احتواء الكتاب عل
23

  

، تتكون من ثالثة مجلدات. یبدأ المجلد األول من الكتاب بمقدمة بعنوان 1982- 1967ھذه الدراسة التي نشرت بین  ب) أدباء الكویت في قرنین:
ج، عبد هللا خلف "تاریخ الحركة الفكریة في الكویت". بعدھا قدم ترجمة لكل من عبد الجلیل الطبطبائي، خالد بن عبد هللا العدساني، عبد هللا الفر

سیف، الدحیان، زین العابدین، یوسف بن عیسى، عبد العزیز الرشید، أحمد خالد المشاري، سید مساعد الرفاعي، صقر الشبیب، خالد الفرج، راشد ال
أحمد البشر وداوود محمود شوقي األیوبي، عبد هللا الصانع، حجي بن جاسم، وعبد هللا النوري وعبد اللطیف النصف، وخالد سلیمان العدساني، و

لسمة الجراح. أشار فیھا إلى شخصیاتھم األدبیة وقدّم نماذج من أعمالھم. ولم یھمل الزید وضع صورة للشاعر أو الكاتب في نھایة ترجمتھ. إن ا
ألدب والثقافة في الكویت. المشتركة بین تلك الشخصیات التي أوردھا في المجلد األول من الكتاب ھي أن كل واحد منھم رائدٌ لھ جھودٌ في تطویر ا

 وذكر المؤلف في نھایة المجلد األول المصادر التي استفاد منھا، وكذلك صنع فھرًسا لھ.

ة المختلفة ویبدأ المجلد الثاني من كتاب خالد سعود الزید بعنوان "ما قیل عن المجلد األول" یضم المقاالت والكتابات المنشورة في المجالت األدبی
من: عیسى الناعوري، ومحمد العربي المساري، وأحمد عطیة أبو مطر، وخلیل الھنداوي، وإسماعیل فھد إسماعیل، وخلیفة الوقیان، التي كتبھا كل 

جراح، وعبّروا فیھا عن آرائھم وأفكارھم حول الكتاب. بعدھا قدّم ترجمة لكل من: عیسى مطر، حمد الحبیب، فھد صالح العسكر، إبراھیم سلیمان ال
سین، عبد هللا خالد الحاتم، عبد هللا سنان، أحمد السقاف، أحمد السید عمر، عبد الرزاق البصیر، عبد العزیز حسین، جاسم عیسى النصر محمد مال ح

من  مختارات هللا، عبد هللا زكریا األنصاري، عبد هللا الجوعان، وأحمد العدواني، تتضّمن ھذه الترجمات التي تناول فیھا الشخصیة األدبیة لكل أدیب
  شعره وأعمالھ النثریة. وكما فعل في المجلد األول أنھى ھذا الجزء بذكر أسماء المصادر التي استفاد منھا، وأثبت فھرًسا للكتاب.

یّنوا نقاد وبفي الصفحات األولى من المجلد الثالث من الكتاب، كما فعل في المجلد الثاني قام بعرض بعض المقاالت والكتابات التي كتبھا األدباء وال
رحیة التي فیھا آراءھم المتعلقة بالمجلد الثاني من الكتاب، بدأ الزید ھذا المجلد بترجمة لحمد عیسى الرجیب وأضاف إلیھا المقاالت والنصوص المس

وفاضل خلف، وعبد كتبھا الرجیب. ثم قدّم ترجمة على التوالي لكل من: محمد الفوزان، وعبد هللا حسین، وعبد العزیز الغربلي، وعبد هللا حسین، 
، وسلیمان الجار هللا، ومحمد أحمد النشمي. ذكر فیھا مساھماتھم في األدب، كما قام الصرعاويالرزاق العدواني، وجاسم القطامي، وعبد العزیز 

  بتقدیم نماذج من أعمالھم.

مھًما جدًا للعاملین في ھذا المجال. ألنھ قبل ھذه الدراسة  على الرغم من أن عمل الزید ھذا لیس دراسة أكادیمیة بالمعنى الدقیق، إال أنھ یعتبر موردًا

  .لم یكن ھناك عمل شامل في مجال تاریخ األدب الكویتي

ھذه الدراسة ھي عبارة عن ترجمة للقسم المتعلق بتاریخ الكویت وجغرافیتھا من (السفر التاریخي) (السفر الجغرافي):  ت) الكویت في دلیل الخلیج

) الذي یتضمن معلومات مھمة عن الخلیج العربي Gazetteer of The Persian Gulf 24نجلیزي جون جوردون لوریمر(كتاب المستشرق اإل
 م.1981ووسط شبھ الجزیرة العربیة وشرقھا. ُصّنف ھذا الكتاب من قَِبل خالد سعود الزید، ونُشر في مجلدین موّسعا بالحواشي عام 

. بدأ الزید ھذا العمل بمقدمة تحدث فیھا عن الكویت في دلیل الخلیج السفر التاریخيخ الكویت تحت عنوان نُشر المجلد األول منھ الذي یتناول تاری
) ومراحل تألیفھ، والمصادر التي استفاد منھا المؤلف أثناء إنشاء ھذه الموسوعة، وكبار Gazetteer of The Persian Gulfأسباب تألیف كتاب (

الكویت مع المعلومات عن المنطقة. بعد نقل ھذه المعلومات ذكر الزید المنھج الذي اتبعھ ھو أثناء تصنیف كتابھ الشخصیات التي استشارھا أثناء ج

  .في دلیل الخلیج

  تناول الزید في ھذا المجلد التاریخ السیاسي للكویت في خمسة عناوین رئیسیة ملتزًما بتصنیف لوریمر، وھو:

  1795- 1716الفترة األولى:  - 

  1866- 1795ثانیة: الفترة ال - 

  1892- 1866الفترة الثالثة:  - 

  1896- 1892الفترة الرابعة:  - 

  1905- 1896الفترة الخامسة:  - 

ضمن جمع الزید الكتابات المتعلقة بتاریخ الكویت من أجزاء مختلفة من الموسوعة، وأضاف بعد كل عنوان رئیسي عنوان (ملحق الفترة األولى). و
  رعیة وفقًا للتسلسل الزمني لألحداث التي وصفھا لوریمر والوقائع، وأثرى ھذه األقسام الجدیدة بالحواشي.ھذه العناوین أضاف عناوین ف

العدید من  الفترة األولى وملحق الفترة األولى تناول تاریخ الكویت القدیم، في القسم الذي بدأ بتأسیس مدینة الكویت في قبل قبیلة العتوب، تناول
یل: القبائل التي تعیش في الكویت، عالقات الھولندیین والبریطانیین مع شیخ الكویت، ھجمات الوھابیین على الكویت، القضایا السیاسیة من قب

                                                             
23  (Halef, 1995, el-Emsâl, pp. 74-75). 

  .١٥٧٠-١٥٠١بین  )Gazetteer of The Persian Gulfتاریخ الكویت موجود في المجلد الثالث لـ( اّن القسم الذي یحتوي المعلومات عن  24
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ت مع الدولة األنشطة التجاریة في الخلیج، استیطان قبیلة العتوب في الزبارة، غزو إیران الزبارة، استیطان قبیلة العتوب في البحرین وقطر والعالقا
  العثمانیة.

نكلیز. ثم تحدث ي الفترة الثانیة وملحق الفترة الثانیة تناول عالقات الكویت مع كل من البحرین والوھابیین والدولة العثمانیة والجزیرة العربیة واإلف
  السیاسیة التي تلت ذلك.عن استیالء مصر على األحساء، واستعادة العثمانیین لألحساء من مصر، وارتباط الكویت سیاسی�ا بالدولة العثمانیة، والعملیة 

وقتل السفیر  الفترة الثالثة تبدأ مع وصول الشیخ عبد هللا الصباح إلى منصب المشیخة في الكویت. تعد عالقات الكویت مع الباب العالي والبریطانیین،
  من بین الموضوعات الرئیسیة التي یتناولھا ھذا القسم. 1871التركي في البحرین عام 

ومقتلھ على ید أخویھ الشیخ مبارك والشیخ  1892ناول وصول الشیخ محمد بن صباح إلى منصب المشیخة في الكویت في عام الفترة الرابعة تت

  جّراح.

إلى الشیخ مبارك، وعالقة مبارك بالدولة العثمانیة، والتوقیع على  1896الفترة الخامسة وملحق الفترة الخامسة؛ تناول انتقال إدارة الكویت في عام 

  ة الحمایة البریطانیة بشكل سري عن الدولة العثمانیة والعدید من القضایا الدبلوماسیة الناشئة عن ھذا االتفاق.معاھد

على المعلومات الجغرافیة المتعلقة بالكویت في الكویت في دلیل الخلیج (السفر الجغرافي) یحتوي المجلد الثاني من الكتاب المنشور تحت عنوان 
). ویتألف ھذا الكتاب من أربعة فصول، تناول الفصل األول منھ أصل كلمة الكویت، والموقع Gazetteer of The Persian Gulfكتاب (

كانت مصدر عیش الناس، والمنتجات الزراعیة وتربیة  الذيالجغرافي لمدینة الكویت، وجیرانھا، ومناخھا، وعدد سكانھا، وصید األسماك واللؤلؤ 
  الحیوانات.   

  ني فھو مخصص للمناطق الجغرافیة في الكویت والجزر والخلجان التابعة لھا. وأما الفصل الثا

والفصل الثالث تناول حالة األرصاد الجویة في الكویت، وقدم معلومات عن الریاح التي تھب فیھا، ودرجات الحرارة على مدار فصول السنة، 

جاریة في الخلیج العربي والكویت. وفي ھذا الفصل یقدم بعض المعلومات وأنواع ھطوالت األمطار والرطوبة. الفصل الرابع مخصص لألنشطة الت
تم فیھا ھذه عن األماكن المناسبة لصید اللؤلؤ في الخلیج، وعن زراعة اللؤلؤ وتجارتھ، وعن الحیاة االجتماعیة والعادات المالبس في المناطق التي ت

  التجارة.

أما الطبعة الثالثة فقد صدرت في  1980، والطبعة الثانیة في 1969ى من ھذا الكتاب في عام : صدرت الطبعة األولث) خالد الفرج حیاتھ وآثاره
ع بعد أربعین عاًما من الطبعة الثانیة، وھو أول عمل مستقل عن خالد الفرج. قام خالد سعود الزید الذي بدأ ھذا العمل بترجمة للفرج، بوض 2020

، االجتماعیات، وباب السیاسیاتنین: الشعر والنثر. قام بتصنیف أعمالھ الشعریة تحت العناوین التالیة: أعمال الشاعر واألدیب خالد الفرج تحت عنوا
المكتوبة حول مواضیع مختلفة. أما بالنسبة للقسم المخصص ألعمالھ النثریة فیتضمن الرسالة التي كتبھا  المتفرقاتو الدینیاتو التاریخیات، والرثاءو

األمیة في تبسیط الحروف العربیة) المؤلفة بغرض تعلیم اللغة العربیة واللغات األجنبیة، ومقالتي (الشیخ قاسم بن ثاني  خالد الفرج بعنوان (عالج

تحت عنوان (رجال الخلیج)، بید أنھما لم تنشرا في تلك المجلة.  مجلة البعثةمؤسس إمارة قطر) و(ابن لعبون: منتبي النبط) اللتین أعدھما للنشر في 

نشر قصتي (منیرة) و(المسدّس) اللتین تعتبران أولى قصص األدب الكویتي الحدیثوأخیًرا 
25

.  

یتضمن ھذا الكتیب الذي أعده خالد سعود الزید بالتعاون مع الدكتور عبد هللا محمد العتیبي ونشر في عام  جـ) عبد هللا سنان دراسة ومختارات:
تھ األدبیة، وقسما من أشعاره. بعد أن قام المؤلفان بتقییم عام لقصائد عبد هللا سنان من حیاة عبد هللا سنان أحد أھم شعراء الكویت وشخصی 1980

الناحیة األدبیة، قدّما أمثلة من أشعاره ذات المحتوى االجتماعي والقومي والذاتي
26

. 

. في عملھ الذي 1982التي نشرھا عام بدأ خالد سعود الزید كتابھ ھذا بإیضاح اسم المجموعة القصصیة  حـ) قصص یتیمة في الصحافة الكویتیة:

یم) جمع فیھ قصصا من الفترة الحدیثة المبكرة للكویت، بعد أن ذكر معنى كلمة (الیتیم) االصطالحي والمعجمي أشار إلى أنھ استخدم صفة (الیت
دبي، باإلضافة إلى أن ھذه القصص لم یتم خارج تلك المعاني. والمقصود بالقصص الیتیمة األعمال الوحیدة التي كتبھا مؤلفوھا في ھذا النوع األ

وى تضمینھا في أي مجموعة قصصیة بعد نشرھا في المجالت ألول مرة، ولم یتم نشرھا في كتاب بعد ذلك. وفي مقدمة الكتاب أشار الكاتب إلى محت
األرض التي نما علیھا أدب القّصة في الكویت متفاعال وفاعال فھذا الكتاب ال یسّجل بدایات القّصة وبواكیرھا في الكویت فحسب، بل ھو صورة ھذا العمل قائال: "

"عض.معطیا حقیقة قدیمة وقائمة وقادمة أن األدب العربي كّل ال یتجزأ یؤثر بعضھ في بعض وأن اإلنسان العربي كّل ال یتجزأ یتأثر بعضھ من ب
27

  

 یتألف من ستة أقسام:  1955- 1929في دوریات الكویت بین عامي  ھذا الكتاب الذي یتضمن القصص األولى لُكتّاب كویتیین وعرب آخرین نُشرتْ 

سم یقدّم الكاتب في القسم األول معلومات عن تشكل القصة القصیرة في الكویت تحت عنوان (القصة في الكویت: نظرة تاریخیة مختصرة). أما الق
مسون قصة قصیرة تعود إلى مؤلفین مختلفین من مثل: قصة الثاني فیحتوي على قصص كتبھا كتّاب كویتیون. ویشمل على ما مجموعھ أربع وخ

                                                             
25  (See: ez-Zeyd, 1980). 
26  (Halef, 1995, Muğanni’ş-şebâb…, pp. 233). 
27  (ez-Zeyd, 1982, Mesrahiyyât…, pp. 5).  
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ي، (منیرة) لخالد محمد الفرج، وقصة (بین الماء والشمس) لخالد خلف وقصة (أبو شالخ) ألحمد العدواني، و(مذكرات خرافة) لیوسف محمد الشایج
(االنتقام الرھیب) لھیفاء ھاشم. رتّبت ھذه القصص وفقًا  وقصة (جنایة أب) لخالد الغربللي، وقصة (نزھة لیلى وفرید) لضیاء ھاشم البدر، وقصة

  لتواریخ نشرھا في المجالت الكویتیة. 

من  في القسم الثالث عرض القصص التي كتبھا مؤلفون من دول عربیة مختلفة، وھذا القسم یحتوي على اثنتَین وعشرین قصة مختلفة تنتمي إلى عدد

لالتیني) لیوسف بحري، وقصة (الراھب) لیوسف یعقوب حدّاد، وقصة (من مآسي الحیاة) لیوسف الكتّاب العرب منھا: قصة (مشاھد الحي ا
  لعبد العزیز آل محمد الخلیفة.  قصراوي، وقصة (لیلة وحیدة) ألحمد الشرباصي، وقصة (الشراع األبیض)

لعربیة. والقصص المنشورة في ھذا القسم ھي قصة أما الفصل الرابع فمخصص للقصص التي ترجمھا كتّاب كویتیون من لغات أجنبیة إلى اللغة ا

) التي Michael Herfy) التي قام بترجمتھا یعقوب الحمد، و(وصفة الطبیب) لمیخائیل ھرفى (Collen Hord(بسرعة البرق) لـكولن ھورد (
  التي ال یعرف مترجمھا.  (Alfonse Doudet)وقّصة (وفاة دوفین) لـ ترجمھا بدر أحمد الحدّاد، إلى جانب قصة (الوردة البیضاء)

ویحتوي الفصل الخامس على القصص القصیرة التي ترجمھا مترجمون عرب. في ھذا القسم عشر قصص مترجمة من اإلنجلیزیة والفرنسیة، لم 
 Guyالتي كتبھا  یذكر مترجموھا أسماء القصص األصلیة وأسماء مؤلفیھا. والعمل الوحید الذي ذكر اسمھ األصلي واسم مؤلفھ ھو قصة (الشیطان)

de Mauppasant .وترجمھا یوسف الصالحاني ،  

الخلیج وفي القسم األخیر، أدرج الزید مقالة بعنوان (حول أول قصة خلیجیة) لسلیمان الشطي، التي تناول فیھا أول نماذج القصة القصیرة في دول 
  العربي.

. 1954- 1947كتاب نصوصاً مسرحیة نُشرت في الصحف الكویتیة بین عامي جمع المؤلّف في ھذا ال خـ) مسرحیات یتیمة في الصحافة الكویتیة:
كتاب أو  والنصوص التي اختارھا الزید أثناء إعداد ھذا الكتاب ھي أعمال مسرحیة كتبھا مؤلفوھا في مرحلة مبكرة، أو أعمال لم یتم تضمینھا في أي

مجموعة بعد نشرھا في الصحف.
28

حیة الوحیدة التي ضمنھا كتابھ بكلمة (الیتیمة) التي استعملھا سابقاً في فّضل الزید وصف ھذه النصوص المسر 

  ، ورتّب ھذه النصوص وفقًا لتواریخ نشرھا في الصحف الكویتیة.قصص یتیمةكتابھ 

 فيتضمنتھا، أو لتأثیرھا  یذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أن ھذه النصوص المسرحیة لم یتم جمعھا في ھذا الكتاب لقیمتھا الفنیة، أو األیدیولوجیا التي
كرة بالنسبة حیاة اإلنسان الیوم أو في الماضي؛ بل جمعت ھنا لتوثیق كتابة النصوص المسرحیة الكویتیة في الفترة التي یمكن اعتبارھا فترة حدیثة مب

للكویت، وإلفادة الباحثین والمؤرخین في األدب.
29

الفترة المبكرة مھمة، لكونھا تعكس  ومن الواضح أیًضا أن ھذه النصوص التي تعود إلى تلك 

  المغامرة التاریخیة للمسرح الكویتي.

 إن الكاتب الذي بدأ كتابھ بمسرحیة (من الجاني؟) لحمد الرجیب یضم أحد عشر نًصا مسرحی�ا مثل: مسرحیة (خروف نیام نیام) لحمد الرجیب،

أحمد العدواني، ومسرحیة (الثمن الفادح) لیوسف الّشایجي، ومسرحیة (لو زدت  التي كتبھا الكاتب السابق باالشتراك مع مسرحیة (مھزلة في مھزلة)
 لزاد السقا) لعبد العزیز الدّوسوري. 

عملیة تطور األنشطة والفعالیات المسرحیة في الكویت  1983تناول المؤلف في ھذا العمل الذي نشر عام  د) مقاالت ووثائق في المسرح الكویتي:

، وتطورت مع 1921لتفصیل عن المغامرة التاریخیة لألنشطة المسرحیة التي بدأت بافتتاح المدرسة األحمدیة في الكویت عام ودول الخلیج. تحدث با
تشكیل الفرق المسرحیة، وذلك حتى ثمانینیات القرن الماضي. والموضوعات الرئیسیة في ھذه الدراسة ھي: رواد المسرح في الكویت، والفرق 

  االختالفات بین ھذه الفرق، وتأثیرات األعمال المسرحیة الممثلة في الكویت على الحیاة االجتماعیة.المسرحیة التي أسست، و

ضمن خالد سعود الزید كتابھ ھذا سیر وتراجم للشخصیات الھامة والمؤثرة في دول الخلیج. یذكر  ذ) سیر وتراجم خلیجیة في المجالت الكویتیة:
ترجم لھا في كتابھ ال تنتمي إلى مجموعة مھنیة معینة، بل اختار تلك الشخصیات من الشخصیات المؤثرة في الكاتب في المقدّمة أن األسماء التي 

ات، وأن یتم مجاالت التجارة واإلدارة والتاریخ واألدب والبحریة. وذكر أنھ قام بھذه الدراسة ألنھ أراد أن تتعرف األجیال القادمة على تلك الشخصی

اضر على الجوانب المختلفة للحضارة العربیة القدیمة التي أوصلت اإلنسان الخلیجي إلى مستوى الحضارات الحدیثة.التعرف بشكل جیّد في الح
30

  

 مجلة الكویتولقد نشرت مقاالت حول الشخصیات التي وردت في الكتاب من قبل مؤلفین مختلفین في األعداد األولى من أقدم المجالت الكویتیة مثل 

31.مجلة البیانو لكویت والعراقمجلة اومجلة البعثة و
  

م آل أدرج في ھذه الدراسة ثالثة وعشرین اسًما من مثل: عبد هللا آل فرج، الشیخ قاسم بن ثاني، الشیخ محمد بن فارس، الشیخ عبد هللا بن سال
، وفرحان الفھد الخالد، وعبد الجلیل الصباح، الشیخ یوسف بن عیسى القناعي، والشیخ عبد هللا الخلف الدحیان، صقر الشبیب، وعبد العزیز الرشید

  الطبطبائي.

                                                             
28  (ez-Zeyd, 1983, Mesrahiyyât…pp.7).  
29  (ez-Zeyd, 1983, Siyer ve terâcim…, pp. 7). 
30  (ez-Zeyd, 1983, Siyer ve Terâcim, pp.7). 
31  (ez-Zeyd, 1983, Siyer ve Terâcim, pp.7). 
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السیرة الذاتیة لـفھد الدویري الذي یعتبر  1984یتضمن ھذا العمل الذي نشره الزید عام  ر) شیخ القصاصین الكویتیین فھد الدویري حیاتھ وآثاره:
لة الدویري، ثم تحدث عن البیئة التي نشأ فیھا، وعن تعلیمھ. في رائد القصة الحدیثة في الكویت، وأعمالھ. بدأ الكاتب كتابھ بتقدیم معلومات عن عائ

لدویري نھایة الفصل األول من كتابھ قام الزید بتقییم القصص التي كتبھا الدویري من منظور عام. في الجزء الثاني من ھذه الدراسة جمع أعمال ا
  تحت ثالثة عناوین رئیسیة: المقاالت والرحلة والقصص.

بترجمة لكعب األشقر أحد أبرز شعراء عمان في العصر األموي، ونماذج من شعره. ثم عّرف  2001أ الزید ھذا الكتاب الصادر عام بد :تز) عمانیا
ان) بالشاعرین العمانیین اإلمام ناصر بن مرشد، ونور الدین عبد هللا بن حمید السالمي، وأورد بعًضا من أشعارھما وأنھى عملھ بقصیدتي (ُعم

  و(النزوى).

وھو فھرس أعدّه خالد سعود الزید للمخطوطات الموجودة في مكتبتھ  ) فھرس المخطوطات العربیة األصلیة في مكتبة خالد سعود الزید:س
، یقول الزید: إنّھ أعدّ فھرسا یحتوي على أسماء المخطوطات، ومؤلفیھا، وتواریخ 1990الشخصیة. في مقدمة ھذه الدراسة المنشورة في عام 

  ماء نساخھا، وتاریخ النسخ، وعدد صفحات المخطوط، وعدد األسطر في كل صفحة.وفیاتھم، وأس

علم  وصّنف المخطوطات تحت ستة عناوین رئیسیة: علوم القرآن الكریم، المعارف اإلسالمیة، الفقھ (مخطوطات الفقھ الحنفي والحنبلي)، العقائد،

المنطق). - رة (الفلسفة اللغة (النحو والصرف والعروض واألدب)، آداب البحث والمناظ
32

  

. وثانیھا بعنوان 1970نشر عام  صلوات في معبد مھجورللشاعر خالد سعود الزید أربعة دواوین شعریة منشورة. أّولھا بعنوان  ش) دواوینھ:

نشر في عام  ن كاظمةصلوات م، والرابع بعنوان 1992نشر في عام  بین وادیك والقرى، والثالث ھو بعنوان 1985نشر في عام  كلمات من ألواح،

، لم ینشر بعد.وجلفي دار سعاد الصباح. وھناك كتاب شعري آخر للشاعر بعنوان  1993
33

  

م قبل التقدیم بوضع صور لبعض القصائد التي 1989بدأ الزید كتابھ ھذا المكّون من مجلدین والمنشور عام  ص) دیوان خالد الفرج تقدیم وتحقیق:

ذكر في التقدیم سبب كتابة ھذا العمل، في قسم التحقیق شَرَح الطریقة التي استخدمھا. وبدأ الجزء األول من الكتاب كتبھا خالد الفرج بخط یده. ثم 
جزء األول بمقال تمھیدي تحدث فیھ عن السیرة الذاتیة لخالد الفرج، والبلدان التي سافر إلیھا، ومواعید سفره وغرضھ من السفر. یلي ذلك المقال ال

لیھ أّي شيء. ھنا ُصنّفَت إ، أضافھ الزید إلى عملھ دون أن یضیف 1954ذا القسم عبارة عن القصائد التي نشرھا خالد الفرج عام من الدیوان. وھ

 قصائد خالد الفرج وقُدّمْت للقارئ حسب موضوعاتھا. فقد وضعْت األشعاُر تحت عنوان رئیسي (في التاریخ والسیاسة)، وصنفت في عدة عناوین
  وعاتھا، وھي: السیرة النبویة، وتاریخ آل سعود، ومناسبات ومراسالت، شخصیات، شؤون دولیة وعربیة.فرعیة حسب موض

اسبات، وبدأ الزید الجزء الثاني من الدیوان بمقدمة أیًضا. وصّنف األشعاَر في ھذا الجزء تحت عناوین، وھذه العناوین ھي: الرثاء، شخصیات ومن

تشعر وغزل، في فن التاریخ، المتفرقا
34

.  

، في مجلة البعثة مقاالت موقعة 1997- 1912كتب الشاعر محمد مال حسین الذي عاش بین عامي  ض) الشاعر محمد مال حسین حیاتھ وشعره:

عظم باسم مستعار ھو (الشرقاوي)، باإلضافة إلى سیر ذاتیة لشخصیات مھمة في األدب الكویتي. تناول مال حسین المعروف بھویتھ الشاعریة، في م
عن حیاة محمد مال حسین، وشخصیتھ  1998ده القضایا السیاسیة واالجتماعیة، وقد برز في فن النظائر. تحدث الزید في كتابھ المنشور عام قصائ

  األدبیة، وإسھاماتھ في عالم األدب، وجمع كل قصائده.

. ونشر الزیدُ 1998، نشر في عام رحلة في المجلة الكویتیةأدب اللخالد سعود الزید كتابان آخران إضافة إلى الكتب المذكورة أعاله. واحد منھما ھو 
  .1996بعد أن قام بإضافة الحواشي لھ، وكتابة تقدیم لھ، وذلك في الكویت في عام  الشجرة المحمدیةكتاَب محمد بن أسعد الجواني 

االجتماعات واللقاءات المختلفة، والمقاالت التي نشرھا بجمع الكلمات التي ألقاھا في  2003بعد وفاة خالد سعید زید قام الدكتور عباس الحداد عام 
، كما جمع كل من الدكتور عباس الحداد إطاللة على سیف كاظمةفي الصحف والمجالت أو التي لم ینشرھا في أي مكان، ونشرھا في كتاب بعنوان 

  .الزید: األعمال الشعریة الكاملةخالد سعید في كتاب بعنوان  2006وعلي عاشور كل أشعار خالد سعود الزید ونشراھا عام 

  خاتمة

التي إن تفاعل المجتمعات بعضھا مع بعض في المجاالت االجتماعیة والثقافیة أمر ال مفر منھ، بدأت على وجھ الخصوص التبادالت في دول الخلیج 

تزامن مع حركات التنمیة التي شھدتھا تلك بدأت الحصول على استقاللھا في القرن العشرین مع المجتمعات األخرى في الزیادة بشكل كبیر، بال
لكویت في البلدان في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. وأعقبت التقدم في المجال االقتصادي الذي بدأ باكتشاف النفط في ا

مع في الخمسینات. ومع حصول الكویت على استقاللھا ثالثینیات القرن الماضي، ابتكارات في المجال الثقافي ارتبطت بزیادة مستوى رفاھیة المجت

اكتسبت حركة التحدیث زخًما وتسارعت خطواتھا. وبالتوازي مع ذلك في المرحلة األولى بدا المجتمع الكویتي الموصوف بأنھ  1961في عام 
د كما ھو الحال في المجتمعات األخرى تحقق من مجتمع تقلیدي حذًرا ومترددًا في قبول وتبني أي تغییر غریب علیھ. وتعّود المجتمع على الجدی

                                                             
32  (er-Reyyân, 1993, pp.58-61). 
33  http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=2312 (Online:04.02.2020). 
34  (ez-Zeyd, 1989, pp.197). 
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خارجي خالل المثقفین إلى حد كبیر. وخالد سعود الزید موضوع ھذه الدراسة، كان أحد األسماء الرائدة التي عملت على تعریف المجتمع بالعالم ال
  وتكیفھ مع الجدید.

ل الفعالیات التي قام بھا في تشكیل األدب الكویتي الحدیث وتحدیث األدب أصبح خالد الزید الذي أعد المجتمع نفسیا لمعاییر جدیدة وذلك من خال
اذج األولى من بشكل عام، بأعمالھ النثریة دلیَل الباحثین في مجال األدب. وبھذه الطریقة تتبع النقاد والباحثون في مجال األدب السمات الممیزة للنم

حصول على معلومات عن مراحل األدب الكویتي التقلیدي والحدیث من خالل مؤلفاتھ الشعر الكویتي الحدیث من خالل قصائده؛ واستطاعوا ال
   الموسوعیة، وكتبھ التي ألفھا عن عدد من المؤلفین.
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