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شهد الشعبانالمسلمان في إيران والكويت في تاريخهما المعاصر عدوانا بغيضا من نظام
صدام .فهذاالعدوان علی إيران تمخض عن حرب مفروضهًْ استمرت لثمانيهًْ أعوام والتي
سميت بحربالخليجالفارسياألولی بينما أدیالعدواناآلثم علیالكويت إلی احتاللها لسبعهًْ
أشهر أعقبته أكبر حرب بعدالحربالعالميهًْالثانيهًْ والتي عرفت بحربالخليجالفارسيالثانيهًْ.
و أسفرت هذهالحرب عنالوقائعالمرهًْ الكثيرهًْ واالعتداءاتاإلنسانيهًْالعديدهًْ و من هذاالمنطلق
يـتصدی هذاالمقال أن يـدرس شعـرالـمقاومهًْ الـذي ظهـر فـياألدبيناإليراني والكويتي
ليعرف بالمضامينالمشتركهًْ في شعرالبلدين وفق رؤی
طوالالحرب و بعدها دراسهًْ مقارنهًْ ّ
تحليليهًْ وأخری نقديهًْ.
عسی أن تتبعه دراسات مقارنهًْ أخری بين باقيالجوانبالمشتركهًْ فياألدباإليرانيالمعاصر
وبلدانالخليجالفارسي ــ التي لها عالقات ثقافيهًْ و اقتصاديهًْ قديمهًْ مع بلدنا إيران ــ و لعله
يرشد إلی بحوث تتصف بالجدارهًْ والعمق.
الکلماتالدليليهًْ :إیران ،الكویت ،العدوان ،العراق ،المضمون ،الوطن ،الشهادهًْ ،الشهداء،
األسری.

ادبیا

بیقی ،سال دوم
ت تط

 ،شمارة 8

المقدمهًْ

معبرين عن انتصارهم أو هزيمتهم
تع ّود الشعراء منذ أقدمالعصور أن يصفواالمعارك والوقائع ّ

تاركين لنا في هذهالمضامين ك ّما هائال مناألشعار التي تدعو إلی نبذالذل ،والجبن ،والعجز ،و

تحث علیالصمود والكفاح في طلبالعز والحريهًْ حيث كانالشاعر لسان قومه و سيفهالمسلول
الذي يدافع عنالوطن و حياضه جالباالخزي والعار لألعداء و محققاالنصر واالنتصار لألقران

والنظراء.

ويمكننا أن نطلق علیالشعراء الذين أنشدوا ضداألعداء ،الشعراءالمقاومين كما نطلق علی

نتاجاتهم ،شعرالمقاومهًْ .فهذاالنوع منالشعر يطلق علی ما ينتجهالشعراء من منطلقالدفاع
عنالمصالحالوطنيهًْ أوالقوميهًْ إثرالعدواناألجنبي.
يقول عبدالجبار كاكايي:

إنالحرب ليستالمجریالوحيد لشعرالمقاومهًْ و بعبارهًْ أخری أثبتتالحقائق أن لمواضيع
شعرالمقاومهًْ و مفاهيمه ،دالالت عامهًْ فيالحياهًْالبشريهًْ و تشمل فترات معينهًْ من
صراعاإلنسان معالطبيعهًْ أوالسلطهًْ أواألجانب( .كاكايی1380 ،ش)9 :.

ثم يردف قائال:
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إنالحرب قد تكون متساويهًْ و قد التكون متساويهًْ و بالتالي هناك وجهان لألدبالذي
ينشأ في بيئهًْالحرب :أدبالمقاومهًْ والصمود أو أدبالحرب( .المصدر نفسه ،ص )9

ويواصل كالمه:

إنالصمود ،والدفاع ،والقتال ،والقتل ،والتدمير ،والتضحيهًْ كل هذهاألمور تع ّد من
نافذهًْأدبالمقاومهًْ أمورا ذات قيم أخالقيهًْ إال أن هذهاألمور نفسها تعد قيما غيرمنشودهًْ بل
مفاهيم سلبيهًْ منافيهًْ لألخالقاإلنسانيهًْ من نافذهًْ أدبالحرب( .المصدر نفسه ،ص)10

هذا مع علمنا بأنالحرب كانت و مازالت ظاهرهًْ بشعهًْ فيالمجتمعاتالبشريهًْ ،لها نتائج

السلم .فقديما قال
غيرمحمودهًْ ،ح ّذرالشعراء من مآسيهاالداميهًْ منذ أمد بعيد داعين إلی ّ
زهيربنأبيسلمی:
و ماالحرب إال ما علمتم و ذقتم

متی تبعثوها تبعثوها ذميمهًْ

المرجم
و ما هو عنها بالحديث ّ
ضريتموها ف ُتضرم
و تضري إذا ّ

الع
دوانالعر

فتعرككم عركالرحی بثفالها
ف ُتنتج لكم غلمان أشأم كلهم

اقي علی
إيران والكويت و...

و تلقح كشافا ثم تنتج ف ُتتئم
كأحمر عاد ثم تُرضع فتفطم

(ابنابيسلمي ،التا82 :ـ)81

كما ن ّددالشاعراإليرانيالمعاصر ملكالشعراء بهار ،الحروب و آالمها في قصيدهًْ طويلهًْ تمتاز

بالمضامينالرائعهًْ في وصف ويالتالحرب و دقهًْالشاعر في اختيارالوزن والنغمالحماسي:
فغان ز جغد جنگ و مرغوای او

كه تا ابد بريده باد نای او

چه باشد از بالی جنگ صعبتر

كه كس امان نيابد از بالی او

بريده باد نای او و تا ابد

شراب او ز خون مرد رنجبر

گسسته و شكسته پر و پای او
وز استخوان كارگر غذای او
(بهار1382 ،ش601 : .ـ)600

ــ أسفا علی بومهًْالحرب و أحداثهاالمذمومهًْ ،قاتلهااهلل إلیاألبد.
كسر أوصالها.
ــ قاتلهااهلل إلیاألبد و م ّزق جناحيها و ّ
ــ فأي بالء أشد وقعا علیالنفوس منالحروب؟ حيث اليسلم أحد من ويالتها.
ــ التشربالحرب إال من دماءالرجالالكادحين والتتغذی إال من عظامالعمالالمساكين.

غير أنالصمود ضدالظالمالمعتدي و في وجهاألعداءالطامعين يعتبر قيما منشودهًْ و من

هذاالمنطلق:

و هذهالظاهرهًْ ليست حكرا علی أدب معين أو عصر منالعصور بل نراها في كافهًْاآلدابالعالميهًْ

وجميعالعصور علی مدیالتاريخ .و إذا ما نظرنا نظرهًْ إجماليهًْ إلی خلفيهًْاألحداثالسياسيهًْ
والعسكريهًْ فيالقرنالعشرين نری أن:

هناك أحداثا سياسيهًْ و عسكريهًْ مهمهًْ مألتاآلدابالعالميهًْ بنتاجات خالدهًْ تميل إلی
أدبالمقاومهًْ مثل :الهجومالبريطاني والفرنسي واإلسرائيلي علی مصر عام 1956م .إثر
سياسات عبدالناصر االستقالليهًْ ،واإلعالن عن تأسيس دولهًْ إسرائيل و هجوم خمسهًْ
بلدان عربيهًْ عليها ،والحركاتاالستقالليهًْ فيالبلداناإلفريقيهًْ و أمريكاالمركزيهًْ ،و هجوم
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يحرض علی قتالالمعادين مهما
إناألدبالذي ينتج عنالمقاومهًْ والصمود ضدالعدوان و ّ
كانتالعقائد واآلراء و مهما كانتالدوافع والغايات ،يستحقالدراسهًْالفنيهًْ والنقدالموضوعي.
(كاكایی1380،ش)10 : .
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ألمانيا علیالبالدالمجاورهًْ ،والحرباألمريكيهًْالفيتناميهًْ ،والحرباألهليهًْ في إسبانيا ،و
سيطرهًْ حكومهًْ فيشي (المدعومهًْ من قبل ألمانيا) علی جزء كبير من أراضي فرنسا و
حركاتالفرنسييناالستقالليهًْ ،والحركاتالتحريريهًْ في فلسطين والجزائر( .المصدر نفسه،
ص )12

وهذا هو شأنالعدوانالعراقي علی إيران والكويت فإنه و إن تمخض عن أشدالمآسي و

أكبرالويالت فقد ترك للباحثيين مجاال خصبا للدراساتالمقارنهًْ بيناألدب الناتج عن هذاالعدوان
علیالبلدين و من هذاالمنطلق يتصدی هذاالمقال شعرالمقاومهًْ فيالبلدين ملقياالضوء علی
بعضالمضامينالمشتركهًْ التي تناولهاالشعراءاإليرانيون والكويتيون إثر هذاالعدوان.
لمحهًْ تاريخيهًْ عنالعدوانالعراقي علی إيران

ظهر صدام حسين في  17أيلول 1980م علی شاشاتالتلفلزيونالعراقي وقام بتمزيق

اتفاقيهًْالجزائر لعام 1975م أمام ماليينالمشاهدين و خلق أجواء نفسيهًْ بينالعراقيين

لقبولالحرب قائال في تبرير إلغاء تلكاالتفاقيهًْ :إنالعراق كان بمثابهًْالقوهًْالعظمی التي
دافعت عناألمهًْالعربيهًْ طوالالتاريخ .وخافاالمبراليون والصهاينهًْ من استقاللالعراق و

14

تطوره و تقدمه بعد ثورهًْ  17يونيو 1968م ...و أجبروا شاه إيران علی مساعدهًْالثواراألكراد
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فيالعراق و أرادوا بذلك فشلالثورهًْ و انشطارالعراق .و هكذا وقفالعراق في حرب غيرمتساويهًْ

أماماألكراد و نظامالشاه وعندما نفدت معداتالعراق لميعلنالعراق عن هذااألمر بل رد
باإليجاب علی اقتراحالجزائر للوساطهًْ بين إيران والعراق ليستعد للمشاركهًْ فيالحرب ضد

إسرائيل واعترفالعراق عام 1975م بشطالعرب حدا مشتركا بينالبلدين كما اعترفت إيران
باستعادهًْ منطقتي زينالقوس و سيف سعد إلیالعراق حيث كانتا تحت سيطرهًْالعراق سابقا

إال أنالشاه استنكف عن إعادهًْالمنطقتينالمذكورتين إلیالعراق واستمرت إيران بعدالثورهًْ

علی استيراتيجيهًْالشاه و تريدالتدخل في شؤونالعراقالداخليهًْ بدعوهًْالبرزاني إلی إيران...

(سنگری1380،ش)9 : .

ومنالجدير بالذكر أن حكومهًْالبعثالعراقي بالرغم من اعترافهاالظاهري والرسمي

بنظامالجمهوريهًْاإلسالميهًْ في إيران بعداالنتصار ،كانت تنوي و منذاألياماألولی الستقرار

الع
دوانالعر

اقي علی
إيران والكويت و...

هذاالنظامالجديد فيالقضاء علی هذهالجمهوريهًْالفتيهًْ ،ولمتنجح في ذلك ،و ذلك للقاعدهًْالشعبيهًْ

والتأييدالجماهيري الذي حظيت بـهالثورهًْ فــي تـلكاأليام و بعدها كانالنظامالبعثيالحاكم
فـيالـعراق يــتحينالفــرصهًْالــمناسبهًْ و استـالمالــضوءاألخضر مـنالـقویالعظمی للقيام

بالعملالعسكري ضد إيراناإلسالم( .وزارهًْ الخارجيهًْ في جمهوريهًْ ايراناإلسالميهًْ1404 ،ق)22 : .

فكان إلغاء اتفاقيهًْالجزائر لعام 1975م من جانب واحد تمهيدا للوصول إلی ذلكالهدف

وتبع هذهالخطوهًْ ضمالمياهاإلقليميهًْاإليرانيهًْ في شطالعرب إلیالحيازهًْالعراقيهًْ كما اتهم إيران
باألدلهًْالواهيهًْ التي التمت إلیالحقيقهًْ بأيهًْ صلهًْ و منالواضح أن صدام حسين كان يريد

أن يستغل ظروف إيراناالستثنائيهًْ إبانالثورهًْاإلسالميهًْ في إيران لينفذ بعضاإلجراءات
والمناوراتالسياسيهًْ واألالعيبالدبلوماسيهًْالهادفهًْ إلی تهيئهًْاألرضيهًْالالزمهًْ لتحقيق أحالمه
في زعامهًْالمنطقهًْ واالستحواذ علی مظاهرالقوهًْ والغرور أمام باقيالدول و بهدفالوصول

إلیاألهدافالتوسيعيهًْ و حسبالزعامهًْ التي وضعها أمامه والتي راودت أسالفه من قبل ،و
تصورهالساذج بقدرته علی ملءالفراغ الذي ظهر في منطقهًْالخليجالفارسي بعد سقوطالشاه

و بالتالي تمكنه من تنصيب نفسه زعيما لألمهًْالعربيهًْ حيث لجأ في سبيل تحقيق ذلك إلی
رفعالشعاراتالبراقهًْالواهيهًْ ،مثلالدفاع عن أهداف و مبادئالقوميهًْالعربيهًْ والعمل علی نشرها

في هذهالمنطقهًْ( .المصدر نفسه ،ص 20ـ)19

بــدأالجيشالــعراقي فـي  22ديلول 1980م هجــومهالشامل علیالمطاراتالداخليهًْ والدوليهًْ

والحدودالغربيهًْ والجنوبيهًْ لوطنناالعزيز و تعرضت مدنالوطناإلسالمي للقصفالمدفعي من
قبلالعدو .واحتلالجيشالعراقي مناطق كبيرهًْ من إيران دون مقاومهًْ تذكر آمال أن يحتل
طـهران بــحيث طلب أحـدالقوادالعراقيينالمـستقرين فـي شوش و دزفول أن يسمح صدام

باحتالل طهران( .سنگری1380،ش)10 : .

وخـاضالـنظامالبـعثيالـعراقي فــي عــدوانهاألول عـلیالـبلدانالمجاورهًْ لــه وعزف

مسؤولوالنظامالعراقي علی وترالشرارهًْ والعدوان معلنين عن أهدافهمالعدوانيهًْ و أطماعهمالتوسعيهًْ

في مناسبات و أوقات عديدهًْ كما هو واضح فيما قالهالنائباألول للرئيسالوزراءالعراقي حيث
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وهكذا خلق صدام حسيناألجواءالنفسيهًْ لحرب داميهًْ طويلهًْاألمد بينالبلدين حيث
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قال :إن هذهالحرب ليست من أجل اتفاقيهًْالجزائر لعام 1975م ،أو لعدهًْ مئات منالكيلومترات

مناألراضي ،أو للحصول علی ملكيهًْ نصف شطالعرب بل إنها جاءت بهدفالقضاء علی

نظامالجمهوريهًْاإلسالميهًْ في إيران( .وزارهًْ الخارجيهًْ في جمهوريهًْ ايراناالسالميه1404 ،ق:.

41ـ)40

وقفالجيلالجديد في عصرالثورهًْ في هذهاللحظاتالحساسهًْ أمامالمعتدينالمتجاوزين

بإيمانهمالقويالراسخ و بأقلالمعدات ما أدی إلی شللالجيشالعراقي بلاالنسحاب في بعض

ميادينالقتال .و استمرتالحربالمفروضهًْ ثمانيهًْ أعوام يمكننا أن نقسم هذهالفترهًْالطويلهًْ إلی

ثالثهًْ مراحل:

المرحلهًْاألولی :مرحلهًْالعدوانالعراقيالشامل و صموداإليرانيين أماماألعداء( .منذ  22أيلول

1980م حتی  5مهر  ،1360بدء عمليات ثامناألئمة)

المرحلهًْالثانيهًْ :انتصارات إيرانالكبری( .منذ  5مهر  1360تزامنا مع عمليات ثامناألئمهًْ

حتی  23تير  1361تزامنا مع عمليات بيتالمقدس و تحرير خرمشهر)

المرحلهًْالثالثهًْ :مرحلهًْ تقلباتالحرب( .منذ  23تير  1361تزامنا مع عمليات رمضان حتی

 8أغسطس 1988م و قبول قرار مجلساألمن) (سنگری1380 ،ش)10 :.
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انتهتالحربالمفروضهًْ بعد موافقهًْ إيران علی قرار  598الصادر من مجلساألمن عام
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1988م غـير أن هـذهالحرب تـركت آثارهاالسلبيهًْ عـلی كـافهًْالـحاالتالسياسيهًْ واالقتصاديهًْ

واالجـتماعيهًْ والثقافيهًْ ،نــاهيك عـن آالفالـجرائم الـتي ارتـكبها جـيشاالحتاللالبعثي

داخـلاألراضـياإلسـالميهًْ و هـذاالمقال اليـسعه أن يـلقيالـضوء عليها ولكنه يؤكد علی
أنالشعراءاإليرانيين اليزالون يتألمون لمايحل بالمجتمعاإليراني منالمآسي و ينشدون

لهؤالءاألبرياءالشهداء الذين بذلوا أرواحهمالطاهرهًْ في سبيلالوطن و أهدوا دماءهمالزكيهًْ

يعبرالشعراء عن معاناهًْالمعاقين والجرحی و أسرالشهداء واليتامی
لكرامهًْالشعباإليراني كما ّ
واألرامل واألمهاتالثكالی و أسرالمفقودين.
لمحهًْ تاريخيهًْ عنالعدوانالعراقي علیالكويت

ظهرت بوادراألزمهًْ بينالعراق والكويت عندماألمح صدام حسين فيالكلمهًْ التي ألقاها

الع
دوانالعر

اقي علی
إيران والكويت و...

فـيالجلسهًْالمغلقهًْ للقمهًْالعربيهًْاالستثنائيهًْ الـتي انـعقدت فـي بـغداد فـي  30مايو 1990م

إلیاالرتباك الذي سادالسوقالنفطيهًْالعالميهًْ و أرجع ذلك في تقديرهالخاطئ أوالمتعمد إلی
عدم التزام بعضالدولالعربيهًْ ــ التي لميحددها صراحهًْ ــ بمقرراتاألوبك مما أدی إلی

إغراقالسوقالنفطيهًْ بما هو فائض عنالحاجهًْ و ما ترتب علی ذلك من تدن واضح فياألسعار
و ذكر أن انخفاض سعرالبرميل دوالرا واحدا يؤدي إلی خسارهًْالعراق مايبلغ مليار دوالر

فيالسنهًْ و اعتبر ذلك بمثابهًْ شن حرب جديدهًْ علیالعراق التقل خطورهًْ عنالحربالعسكريهًْ.

(يوسفالدغيم1994 ،م)70 :.

و لمتكد تمضي بضعهًْ أسابيع حتی وجهالنظامالعراقي اتهامه صراحهًْ إلی كل منالكويت

و دولهًْاإلماراتالعربيهًْالمتحدهًْ بتجاوز حصصهما من إنتاجالنفط وفقا لما حددته منظمهًْاألوبك
في مذكرهًْ تم إرسالها إلیاألمينالعام لجامعهًْالدولالعربيهًْ في  15يوليو عام 1990م و
قد وجهتالمذكرهًْ اتهاما خاصا للكويت بأنها أقامت منشآت نفطيهًْ فيالجزءالجنوبي من

حقلالرميلهًْالعراقي و صارت تسحبالنفط منه و بهذا ألحقتالضرر بالعراق ــ علی حد ما ورد
بالمذكرهًْ ــ مرتين :مرهًْ بإضعاف اقتصاده و مرهًْ أخری بسرقهًْ ثروته التي قدرها خاللالفترهًْ
من 1981م إلی 1990م بمبلغ  2400مليون دوالر( .المصدر نفسه ،ص)71

في جلستهالمغلقهًْ التي عقدها في  18يوليو 1990م وفي نفس اليوم بادرت وزارهًْالخارجيهًْالكويتيهًْ

بالرد علی هذهالمذكرهًْ منتقدهًْ ماتضمنته من اتهامات التستند علی أساس منالواقع بالتركيز
علی نقاط عدهًْ إال أنالعراق بدال من أن يصغي للحجج التي قدمتهاالكويت تفنيدا التهاماته،

واصل بإصرار تصعيداألزمهًْ حيث عاد إلی توجيه سيل آخر مناالتهاماتالباطلهًْ للكويت في
مذكرهًْ ثانيهًْ بعث بها إلیاألمينالعام لجامعهًْالدولالعربيهًْ في  21يوليو 1990م أبدی فيها
استياءه مـنالكـويت لـمماطلتها فـيالتنسيق مـعالعراق بـشأن بـعضالمـشروعات التي

عرضها و من بينها تزويدالكويت بمياه شطالعرب و تقاعسالمسؤولينالكويتيين عن إعادهًْ
فتحالممرالجويالمباشر بينالكويت والعراق( .المصدر نفسه ،ص )75

و لعل أهم ما ورد فيالمذكرهًْالعراقيهًْ مايتعلق بمسألهًْالحدود ،فعلیالرغم من أنالعراق كان

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

استنكرتالكويت ما جاء فيالمذكرهًْالعراقيهًْ فيالبيان الذي أصدرهالمجلسالوطنيالكويتي
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من طبيعتهالمراوغهًْ في ترسيمالحدود بينه و بينالكويت فإنالمذكرهًْالعراقيهًْ أشارت بوضوح

أناألمر ليس ترسيما للحدود و إنما هو عدم توصلالبلدين إلی اتفاق بشأن تحديدالحدودالبريهًْ

والبحريهًْ فيما بينهما فالعراق كان يطالب بالعودهًْ إلی نقطهًْالبدايهًْ أي إعادهًْ تحديدالحدود و

ليس ترسيمها متنكرا في ذلك لجميعاالتفاقيات والمواثيقالسابقهًْالمعقودهًْ بينالبلدين كما
مضتالمذكرهًْالعراقيهًْ في إنكار أن يكون للكويت حق فيالجزءالجنوبي من حقلالرميلهًْ.

(المصدر نفسه ،ص)76

وعلی أثرالوساطهًْ التي قدمتها كل من مصر والمملكهًْالعربيهًْالسعوديهًْ تماالتفاق علی عقد

لقاء في جدهًْ بينالجانبينالعراقي والكويتي في  31يوليو 1990م غير أنالوفدالعراقي لميكن
يريدالتفاوض و إنما كان يريد فرض إرادته علیالكويت ما أدی إلی انهيار تلكالمباحثات

بانسحابالوفدالعراقي بعد إعالنه من أجلالتمويه ،استئناف تلكالمباحثات في اجتماع الحق
و قد كشف وزير خارجيهًْالكويت الشيخ صباحاألحمد عن مدی تعنتالجانبالعراقي علیالرغم

من أنالكويت أعربت عن إمكانيهًْ إسقاطالديون التي علیالعراق والبالغهًْ نحو خمسهًْ عشر
مليار دوالر ،و أبدت استعدادها لتقديم كلالتسهيالتالممكنهًْ للعراق و لتصدير نفطه من
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حقلالرميلهًْ ولكنالجانبالعراقي استمر في ابتزازه للكويت حيث طالب بقرض يصل إلی

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

عشرهًْ مليارات دوالر و أصر علی تنازلالكويت عن جزء من حدودهاالبحريهًْ و باألخص علی

جزيرتي وربهًْ وبوبيان( .المصدر نفسه ،ص 77ـ)70

لمتكد تمضي بضع ساعات علی انهيار مباحثات جدهًْ حتی اجتاحتالقواتالعراقيهًْ

األراضيالكويتيهًْ في فجرالثاني من أغسطس 1990م و شهدتاإلنسانيهًْ و قيمهاالمتعددهًْ

في ذلكاليوم مذبحتها علی نصبالطمع و حبالمال وغريزهًْالعدوان لدی نظام صدام حسين

الذي أشهر عدوانيته سواء علی مواطنيه فيالداخل أو علی دولالجوار في إيران تارهًْ و في

دولهًْالكويت تارهًْ أخری و أثبت ذلكالنظام أنه بهذهالعدوانيهًْ إنما ينتمي إلی شريعهًْالغاب و
غدرالذئاب .ففيالساعاتاألولی من صباحالثاني من أغسطس عام 1991م اجتاحت ثالث
فرق عسكريهًْ عراقيهًْ قوامها مائهًْ ألف جنديالحدودالكويتيهًْ مدعومهًْ بعدد هائل منالدبابات

والطائراتالحربيهًْ و تقدمتالفرقهًْاألولی نحو مدينهًْالكويت للسيطرهًْ عليها و شلالحياهًْ فيها

الع
دوانالعر
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وتقدمتالفرقهًْالثانيهًْ نحو منابعالنفط الحتاللها فيما انتشرتالفرقهًْالثالثهًْ علیالحدودالكويتيهًْ
السعوديهًْ لضمان احتالل كاملاألراضيالكويتيهًْ( .العجمي2004 ،م134 : .ـ)133

وعقد مجلساألمنالدولي اجتماعا طارئا انتهی بإصدارالقرار  660الذي يندد باالحتالل

و يطالبالعراق بسحب قواته منالكويت فورا و بالشروط .و فيالسادس من أغسطس عام
1990م أصدر مجلساألمنالدوليالقرار رقم  661الذي فرضت بموجبه عقوبات علیالعراق و

حظرالتعامل معه باستثناء جانب محدود يقتصر علی تقديمالموادالطبيهًْ أوالموادالغذائيهًْ ألغراض
إنسانيهًْ .و توالی صدورالقراراتالدوليهًْ حتی بلغ عددها في  29نوفمبر عام 1990م اثني عشر
قرارا كان أهمها علیاإلطالقالقرارالتاريخي رقم  678الذي أجاز استخدامالقوهًْ ضدالعراق

إلخراج قواته منالكويت و إعادهًْ حقالمغتصب إلی أصحابه( .المصدر نفسه ،ص )137

وعلیالصعيدالعربي فقد وقفت دول مجلسالتعاونالخليجي إلی جانبالكويت في

مواجههًْالكويت و أماالدولالعربيهًْاألخری فقد انقسمت إلی ثالث معسكرات :األول قادته

مصر وتبنی موقفا مبدئيا وثابتا برفضهالتام للغزوالعراقي والثاني انحاز تماما للعراق و عرف
بدولالضد والثالث اتخذ موقفا سلبيا( .المصدر نفسه ،ص )138

لم يتوان زعماءالعالم والهيئاتاالقليميهًْ والدوليهًْ علی امتداد شهوراالحتاللالثقيلهًْ

كانت استعداداتالتحالفالدولي للحرب كخيار أخير تجري علی قدم وساق .فبعد استنفاد
كافهًْالوسائلالدبلوماسيهًْ بدأت حربالتحرير فيالسابع عشر يناير عام 1991م حيث قامت

أكثر من سبعمائهًْ طائرهًْ من طائرات قواتالتحالفالدولي بأكثر من ألف و ثالثمائهًْ طلعهًْ

جويهًْ و استهدفالقصفالجوي والبحريالمكثف مواقع منشآت استراتيجيهًْ للقواتالعراقيهًْ و
قد استمرالقصف الجوي من جانب قواتالتحالف علی مدی خمسهًْ أسابيع( .المصدر نفسه ،ص

)139

وبعد أكثر من شهر منالضرباتالجويهًْ ،حققتالخطهًْالعسكريهًْ لقواتالتحالف أهدافها بنجاح

تام و فيالرابع والعشرين من فبراير عام 1991م بدأتالمرحلهًْالثانيهًْ من حرب تحريرالكويت

بهجوم بري شنته قواتالتحالف .و لمتستمرالعملياتالبريهًْ سوی بضعهًْ أيام بسبب هشاشهًْ

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

(ستهًْ أشهر) عن مطالبهًْ نظام بغداد باالنسحاب منالكويت و تفاديالحرب و ويالتها فيما
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مقاومهًْ قواتاالحتاللالعراقي و كانالسادس والعشرون من فبراير عام 1991م موعدا للنصر

والتحرير لتعودالكويت إلی أحضان شرعيتها( .المصدر نفسه ،ص 196ـ)187

المضامينالمشتركهًْ في شعرالبلدين

هذاالـمقال اليـسعه تـقديم جـميعالشعراءالـمقاومين الـذين أثـرواالـشعرالفارسي والعربي

فـيالـعصرالـحديث بـمالمـحهمالـخالدهًْ التي تخاطبالقلب ،والـعقل ،والـشعور ،ولكنه

يق ّدم نتاجات نخبهًْ مناألدبـاء واألديـبات فـيالبلدين و يـهدف إلـی دراسـهًْ مقارنهًْ بين

بغض النظر
أهمالمضامينالمشتركهًْالناتجهًْ عنالحربالمفروضهًْ علیالبلدين .فهذه الحرب ّ

عن ويالتها و مآسيها أ ّدت إلی بروز نوع أدبي جديد في شعرالبلدين و من ثم ظهور مضامين
مشتركهًْ في هذاالنوعاألدبيالجديد و حري بالذكر أن لهذهالنزعهًْالشعريهًْالجديدهًْ في إيران

والكويت مشتركات كثيرهًْ غير أن هناك اختالفا فيالتسميهًْ .فهذاالشعر في إيران يسمی
شعرالدفاعالمقدس أو شعرالمقاومهًْ بيد أنه فيالكويت أطلق عليه شعراالحتالل.

تجـدراإلشـارهًْ إلـی أن هذاالشعر كـان و لـميزل فـي طـوراالزدهـار والـرقي فيالبلدين
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بشكل عفوي دون انتمائه إلی أحزاب سياسيهًْ معينهًْ لكونه نابعا عن وجدانالشعباإليراني
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والكويتي معبرا عن معاناتهمالمستمرهًْ جراءالغزوالعراقيالبغيض .و هناكالعشرات بلالمئات

منالمجموعاتالشعريهًْ فـيالبلدين لـمختلفالشعراءالمعاصرين الـذين رصـدوا أحداثالعدوان

و شاركوا فيالذود عن وطنهم ببنانهم و دمائهم و تفاعلوا مع تلكاألحداث تاركين لنا و
لألجيالالقادمهًْ أروعالمضاميناإلنسانيهًْ.

تنشأالمضامينالمشتركهًْ في شعر شعراءالبلدين عن احساسهماالجتماعيالمشترك و

تفاعلهم تجاهالغزو والعدوان و ما خلفاه منالقتل والخراب والدمار .فأنشدالشعراء إبانالغزو
قصائد وطنيهًْ تدعو إلیالذود عنالوطن والتضحيهًْ في سبيله كما دعاالشعراء أيامالغزو

إلیالمقاومهًْ والصمود ضداألعداءالغزاهًْ و ذكروا اعتداءاتهم و جرائمهم لإلنسانيهًْ التي ارتكبوها
فـي إيـران والـكويت ضـدالشعبينالمسلمين و مـن هـذاالمنطلق أكـدالشعراء عـلیالمقاومهًْ

والصمود حتیالشهادهًْ في سبيلاهلل وأكثروا منالقصائداالستشهاديهًْ وطالما تمنوا أن

الع
دوانالعر

اقي علی
إيران والكويت و...

يرزقهماهلل هذهالدرجهًْالرفيعهًْ كما كتبوا أروعالقصائد في تمجيدالشهداءاألبرار الذين ضجوا

بدمائهمالزكيهًْالطاهرهًْ ثمنا لحريهًْالوطن و عزته و لمينسوااألسری والمفقودين و وقفوا مع

أمهات هؤالءاألبطال و آبائهم و إخوانهم و خففوا من أحزانهم بذكرالنصر والتحرير تارهًْ وزرع
أملالعودهًْ في قلوبهم تارهًْ أخری.

وهكذا أنشد شعراءالبلدين قصائد تتسم باشتراكيهًْ فيالمضامين و يلقي هذاالمقالالضوء

علی أهم هذهالمضامينالمشتركهًْ فيالصفحاتالقادمهًْ من :الوطن ،والمقاومهًْ والصمود ،و

ذكراالعتداءات ،واالستشهاد ،ورثاءالشهداء والشهيدات ،و ذكراألسری والمفقودين ،و تحرير
مدينتي خرمشهر والكويت علی أمل أن تظهر دراسات مقارنهًْ أخری تكملالطريق.

يتسم شعرالمقاومهًْ لدیالشعراءاإليرانيين بتكاثف مفهومالوطن فيه و ذلك لتقديسالوطن

لدی هؤالءالشعراء .فالشاعراإليراني عندما ينشد قصيدته دفاعا عن بالده يری أن حبالوطن
مناإليمان و هذا الينم إال عن تقارناآلراءالوطنيهًْ والدينيهًْ لديه كمايبدو هذاالتقارن واضحا

جليا في شعر رضا إسماعيلي الذي يقول:

خـرم و سـرسبز بـمان تـا أبـد
بــاز بـخوان سـورة والـنازعات

فتح تو يك معجزة روشن است

ای وطـن چـلچلـههای نـجيب
بـاز بــخوان آیـة أ ّمـنيـجيب

نـصر مـناهلل و فــتح قــريب

دم عامرا نضرا إلیاألبد يا وطنالسنونوهاتالعريقهًْ.
اتل سورهًْ «والنازعات» تارهًْ أخری و اتل آيهًْ «أمنيجيب».
إن فتحك معجزهًْ جليهًْ إلهيهًْ و إنه مصداق لآليهًْ «نصر مناهلل و فتح قريب».

وهذاالتقارن بيناآلراءالوطنيهًْ والدينيهًْ هواآلخر في شعرالشعراءالكويتيين الذين أنشدوا

مدافعين عنالوطن أمامالغاصبالمعتدي حيث لجأ هؤالءالشعراء إلی سردالمضامينالدينيهًْ

في أشعارهمالوطنيهًْ واالستعانهًْ باهللالعليالقدير للحفاظ علی تربهًْالوطن فها هوالشاعر محمد

أحمدالمشاري أنشد قصيدته أيامالعدوانالعراقي و سماها «يحميك ربك» والعنوان يشير

إلیالروحالدينيهًْ فيها:

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

(كاكایی1380 ،ش)69 : .
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يحميك ربك من كيد و من محن

يا راعيالحق واإليمان يا وطني

و مــن زرعــت ثـمارالود يــانعهًْ

فـي عــالم زاخـر بـالبؤس والفتن

يا من أقمت صروحالخير شامخهًْ

بــل وقفهًْالــحق الظلم تـهادنه

فالــجرح فـيالــروح كـنا نحاذره
يـا أيـهاالـوطنالغالي الذي كرمت

إن جـاهدالـغير فــي دنياه مرتزقا

و مـن وهـبت بـال عـدوال منن

و سنهًْالــحق تـعلـو ســائرالسنن
و قد صبرنا و ليسالجرح فيالبدن

أخـالق أبــنائه فـيالســر والعلن
فـنحن نـعطيك أرواحـا بـال ثـمن
(أحمدالمشاري2007 ،م51 :.ـ)50

فالشاعر يخاطبالوطن في معظم أبياتالقصيدهًْ و يطلب مناهلل أن يحميه من

شراألعداءالطامعين و حقٌّ علیاهلل أن يراعيالحق واإليمان و يقيم صروحا شامخهًْ للخير و
يهب دون من و حساب .فالسمات التي ذكرها شاعرنا لوطنه كلها مفاهيم دينيهًْ يدعواإلسالم

إليها .كما يصفالشاعرالعدوان علی بلده ظلما اليظل خالدا بل يزول وفقا للسنناإللهيهًْالجاريهًْ
فيالكون و يدعو إلیالتضحيهًْ و تقديماألرواح في سبيلالوطنالغالي.
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والدعوهًْ إلیالمقاومهًْ والصمود تع ّد مضمونا مشتركا آخر في شعرالبلدين حيث أنالشعراء

حرصوا علیالدفاع عنالوطن داعين إلیالمقاومهًْ والصمود و من أجملاألشعار التي أنشدت
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فيالشعرالفارسي فيالمقاومهًْ والصمود قصيدهًْ لقيصر أمينبور سميت بـ «قصيدهًْ للحرب»
أنشدهاالشاعر أيامالحربالمفروضهًْ و يخاطبالشاعر فيهاالقارئ و يدعوه إلیالحرب .والقصيدهًْ
مكتظهًْ بالصور بحيث يشعرالقارئ أنه في مهمهالمعركهًْ:
میخواستم

أردت

شعری برای جنگ بگویم

أن أكتب قصيدهًْ للحرب

دیگر قلم زبان دلم نیست

ألنالقلم لميعد لسان قلبي

(ترابی 1384،ش)54 : .

(بيدج1381 ،ش)23 : .

دیدم نمیشود

رأيته مستحيال

فعندما أرادالشاعر أن ينشد قصيدهًْ مؤهلهًْ للحرب يری أنالقلم ليس مجديا لهذاالغرض و

الع
دوانالعر

عندما یریالشاعر عجزالقلم عن هذهالمهمهًْالصعبهًْ يقول:
قلت
گفتم
بايد زمين گذاشت قلمها را

ديگر سالح سرد كارساز نيست

باید سالح تیزتری برداشت
باید برای جنگ

يجب أننضعاألقالم أرضا

فلميعد سالحالكالمالبارد صالحا

يجب أننحمل سالحا أكثر حدهًْ
يجب أن نغني للحرب

از لولة تفنگ بخوانم

من ف ّوههًْالبندقيهًْ

(المصدر نفسه ،ص )55

(المصدر نفسه ،ص )24

با واژة فشنگ

اقي علی
إيران والكويت و...

و بمفرداتالرصاص

فـالشاعر يـريد أن يـستبدلالكلمـات بـالـرصاص ألنالكلمـات لـمتـعد قـادرهًْ عـلی

إيصالالمعنیالمراد كما أنه يريد أن يدخل مباشرةالحرب ألنه يريد أن يترك كتابهًْالشعر و
يقبل علیالغناء للحرب من فوههًْالبندقيهًْ ألن دو ّيها يتالءم والمعركهًْ:
يجب كتابهًْ قصيدهًْ من تراب و دم
باید شعر خاكی و خونین گفت

شعر فصیح فریاد

قصيدهًْ منالصراخالفصيح

(المصدر نفسه ،ص )56

(المصدر نفسه ،ص )25

شعر مقاومت

هرچند ناتمام

قصيدهًْالمقاومهًْ

و إن لمتكن مكتملهًْ

والدعوهًْ إلیالمقاومهًْ والصمود هو شأنالشعراءالكويتيين أيضا ألنهم تعرضوا للعدوانالمباغت

و هذهالظاهرهًْ تسربت إلیالشعرالنسائي أيضا حيث أن هناك شواعر كويتيات أكدن علی قوهًْ

شعبالكويت و عزيمته و إصراره علیالوقوف يدا واحدهًْ رغم همجيهًْاالحتالل و عنفالدبابات
فها هيالشاعرهًْالمعروفهًْ سعادالصباح تری أنالعدوان يجب أن يرد بالمقاومهًْ ألنالدبابات

التعرف منطقالحوار:

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

باید كه شعر خشم بگویم

يجب أن أكتب قصيدهًْالغضب
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سوف نبقی واقفين

مثل كلالشجرالعالي سوف نبقی واقفين

سوف نبقی غاضبين

مثلمااألمواج فيالبحرالكويتي

سنبقی غاضبين

أبدا لنتسرقوا مناالنهارا

أيهااآلتون فيالفجر علی دبابهًْ

من رأی دبابهًْ تجري حوارا؟! (محمدصالح1996 ،م)144 : .

كما تصفالشاعرهًْ خرنهًْ بورسلي هذاالصمود وصفا دقيقا ألنها عاشت كارثهًْاالحتالل بكل

تفاصيلها و دقائقها:
فــي كــل بــيت صـمود

وقــــــفهًْ و تـــــحدي

ســقوا ريــاضالـــمعالي

بــــأحــمراللــــون ورد

لــميــرهبوا بــأس طـاغ

فــفي (القــرين) مـــثال
24

و تــلك (كــيفان) تــنبي

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

و(الـــجابريهًْ) تــزهــــو

فــي كـــل صـقع صـمدنا

و لـــميـــبالوا بـــحشد
عـــلی بــــسالهًْ جــندي
عــن عـــزمهم دون تـحد

(كــمشرف) فــيالتصدي

فــي كــل سهــل و نجد

(المصدر نفسه ،ص)210

كما أنالشاعرهًْ غنيمهًْ زيدالحرب بوصفهاالشاعرهًْاألم التي تربياألجيال تدعواألطفال إلی

تعلم فنونالقتال للمقاومهًْ ضداألعداء و تخاطبهم قائلهًْ:
أيهااألطفال يا من تكتبونالغد
لألجيال بالروحاألبيهًْ
دربواالمدافع والصاروخ
حتی التصيراألرض مهدا للنعال
البربريهًْ
(المصدر نفسه ،ص )236

الع
دوانالعر

اقي علی
إيران والكويت و...

و لـميـتركالشعراء وصـفاإلعتداءات والجرائم الـتي ارتكـبهاالغزاهًْالطامعون فوصفوها

وصفا دقيقا ألنهم عاشوا تلك األحداث و رأوا تلكالمشاهدالبشعهًْ بأم عيونهم .فهذا فاروق

صـفيزاده مـنالشعـراءاإليرانيين يـندد بـاستخدامالعدواألسلحهًْالكيماويهًْالمحرمهًْ دوليا في
مـدينهًْ حـلبجه و يـنشد قـصيدهًْ يسميها «سمفونيهًْالخـردل والسيانور» و يدينالجرائم التي
ارتكبهاالعدوالطاغي:

(بيگی حبيبآبادي1386 ،ش : .ج )801 ،3

(بيدج1381 ،ش)138 : .

ثم يدخل مباشرهًْ في وصف مدينهًْ حلبجه بعد أن استخدمالعدو ضدهااألسلحهًْالكيماويهًْ

و يذكرالموتیالعراهًْ الذين لميكن لهم أكفانا بل أصبحتالنيران أكفانهم:
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پرنده گفت
برخيز و شادی كن!
برخاستم
اما...
پرنده سنگ شد
دستانم سنگ شدند
جهان سنگ شد
در جهان سنگی
غبار خردل
روی اشيا نشست
و نگاه جاندارم
تنها زندة شهر شد
از رستنیها
چوبة دار
از نوشیدنیها
شوكران
و از پوشیدنیها
آتش...

قالالطير
قم و ابتهج!
قمت
ولكن...
أصبحالطير حجرا
أصبحت يداي حجرا
وأصبحالعالم حجرا
فيالعالمالحجري هذا
هبط غبارالخرذل
علی قلوباألشياء
و أصبحت نظرتي
الكائنالحيالوحيد فيالمدينهًْ
منالنباتات
المشنقة
منالمشروبات
الشوكران
و منالملبوسات
النار...
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اینها تمام آن چيزی هستند
كه من از حلبچه بهياد میآورم
شهر مردگان بیكفن
كه در ردای آتش
خويش را پوشاندهاند
از زاخو تا حلبچه
ترانههای سوخته
بیكفن ماندند...
(المصدر نفسه ،ص)801

هذا كل ما أتذكره
من حلبجه
المدينهًْ التي أمواتها بالكفن
و قد ستروا أنفسهم
برداءالنار
من زاخو إلی حلبجه
األغانيالمحروقهًْ
ظلت بالكفن...
(المصدر نفسه ،ص )138

و هذا هو شأنالشاعرهًْاإليرانيهًْ صديقهًْ وسمقي التي تنشد قصيدهًْ تصف فيهاالجرائم التي

ارتكبهاالعدو ضدالمدنيين واألبرياء:

26
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تمام شهر سنگر بود
تمام خانهها ،خالی
تمام كوچهها از ابتدا تا انتهای شهر
تنها بود
پس از روزی كه مرگ بر مردم هجوم آورد
و باغ سبز رؤیا
افسرد
و مسجد ریخت
و قرآن مقدس سوخت
دگر بازار شادی سخت خالی بود
(بيگی حبيبآبادي1386 ،ش : .ج  ،3ص )1261

المدينهًْ كلها خنادق
البيوت كلها خاويهًْ
األزقهًْ كلها من أولالمدينهًْ إلی آخرها
وحيدهًْ
بعد غارهًْالموت علیالمدنيين
و حقل خيالاألخضر
انطفأ
المسجد اندثر
القرآن احترق
واختلی سوقالفرح من قطانه
(بيدج1381 ،ش ،82 : .بتصرف)

والشعراءالكويتيون أيضا وصفوا وحشيهًْالعدو أيامالغزو و شبهوااالحتالل بليل طويل طوله

سبعهًْ أشهر فهذا هوالشاعر الدكتور خليفهًْالوقيان يخاطبالمعتدين قائال:
أيهاالسارقون
حليبالرضيع

الع
دوانالعر

دواءالمريض
زهورالحديقهًْ
سبورهًْالفصل
كراسهًْالمدرسهًْ
أيهاالخاطفون منالطفل دميته
ذكرياتالطفولهًْ
أحالمهالمونسهًْ
هل نقول
هنيئا لكم فتحكم (السنعوسي2006 ،م)54 : .

اقي علی
إيران والكويت و...

كـما أنالشـاعر مـحمدالفايز الـذي اشتهــر بـقصيدتهالـشهيرهًْالرائعهًْ «مذكرات بحار»

يصورالواقعالمؤلم والجرائم التي رآها بعينه ضدالكويت:
قد هدوا أسوارها
فلميعد من ذكرها خبر
و دنسوا رمالها
فلميعد لخيمهًْ أثر
و شردوا بحارها ...فال نهام ساهر و ال وتر (محمدصالح1996 ،م)113 : .
ليلهًْالظالم و فداحهًْ ما جری من قدوم جحافلالعدو:
مـن كهوفالظالم مـن جحر حيه

كــان لــيال أبكیالسماء و أدمی

لـــيلهًْ قــــد تــبرأاهلل مـــما

حــين جاءت جحافلالغدر تشوي

ســال ســم عــلیالرمالالنقيه

حــجراألرض والــزهــورالنديه
دار فــيها و قــد أعـــاد نــبيه

لــحم أرضــي و مـهجتيالعربيه
(المصدر نفسه ،ص )186

و يعدّاالستشهاد من أهمالمضامين في شعرالمقاومهًْ و أجلها ألنالشعراء يعشقونالمجاهدين

و يعتبرونهم أولياءاهلل و لهذا اهتموا بمضمونالشهادهًْ حيث أنها تعتبر منالقيمالمنشودهًْ و طالما
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و هذا هو شأنالشاعر يعقوبالسبيعي الذي كتب قصائد عديدهًْ ،يصف بشاعهًْ ما حدث في
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تمنی شاعر أن يرزقهاهللالشهادهًْ كما نری عندالشاعراإليراني عليرضا قزوه:
گل اشكم شبی وا میشد ای كاش

به هر كس قسمتی دادی خدایا

همه دردم مداوا میشد ای كاش

شهادت قسمت ما میشد ای كاش
(مكارمینيا1383،ش)47 :.

ــ ياليتني كنت قادرا علیالبكاء ذات ليلهًْ وياليت أدوائي كانت تداوی جميعا.

ــ وهبت لكل شخص نصيیبا فياليتالشهادهًْ كانت من نصيبنا.

و نراها بشكل آخر عندالشاعراإليراني جالل محمدي:
مـستی طلـبم بـادة نـابم بـدهيد

چون ذهن كویر درعطش میسوزم

تـسكين دل پـراضطـرابم بـدهيد
بـا تـیغ شـهادت آی! آبـم بدهید
(المصدر نفسه ،ص )47

فهيا قدموا لي خمرا خالصهًْ وخفّفوا من خفقان قلبي.
ــ أتطلع إلیالسكر ّ
ــ أحترق منالعطش كالصحراءالقاحلهًْ فارووني بسيفالشهادهًْ أيهاالناس.

والشعراءالكويتيون أيضا ركزوا علی مضمونالشهادهًْ واعتبروها موهبهًْ إلهيهًْ و هناكالكثيرون

منالشعراء تطرقوا إلی هذاالمضمون وافتخروا بالتضحيهًْ في سبيلالوطن و من هذاالمنطلق
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نریالشاعرالكويتي خالد سعودالزيد في قصيدته «رسالهًْ إلی شهيد» قائال:
يتمنی أمثالي
من ضعفاءالناس
ثيابك
للزينهًْ يومالزينهًْ
و ثيابك التقبل من لميتوضأ بالدم
شبهت لهم
يا روحا يتوفاهااهلل
ليرفعها ذكری
والذكری التنفع من ينوي
فعلالخير و يندم

الع
دوانالعر

سبحاناهلل ،تعالیاهلل ،و جلاهلل
وصلیاهلل عليك و سلّم (محمدصالح1996 ،م)105 : .

اقي علی
إيران والكويت و...

أماالشاعرهًْ غنيمهًْ زيدالحرب فتعتبرالشهادهًْ انتصارا و خلودا في جناتالنعيم و والدهًْ جديدهًْ

لألرض والحياهًْ:
إن سری في خاطري كاألمسيات
و تراءی في سدولاألمنيات
التقل للطيف لألحالم :مات
فأريجالقطرهًْالحمراء ،ميالدالحياهًْ
فر من قيدالزمن
هو ما مات ولكن ّ
واحتسی الخلدالمصفی فانتشی
ح ّدالوسن
و صحاالروحالمع ّنی من غياباتالبدن
طائرا ملالدياجي
أنفالدنيا ...سكن (المصدر نفسه ،ص)237

ولميتركالشعراء رثاءالشهداء والشهيدات ألن أسماء هؤالءاألبرار سوف تبقی حيهًْ

خالدهًْ أبدالدهر في قلوبالشعب والمحبين للسالم ،فهم لوحهًْ حب مطرزهًْ بالفرحالمقتول،
هؤالءاألبرار من ناحيهًْ و ليخففوا آالم أسرهم من ناحيهًْ أخری .فالشاعراإليراني المرحوم

سلمان هراتي يخاطب أمهاتالشهداء قائال لهن:
ای مادران شهید
سوگوار كهاید؟
دلتنگيتان مباد
آنها درختاناند
باراناند
آنان
نيلوفراناند

أيا أمهاتالشهداء
عالمالحداد؟
ليبعدالحزن عنكن
فهم أشجار
و أمطار
و هم
أزهارالنيلوفر
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مجدوا
حـملواالمجد للشعـوبالـمتحررهًْ و لـهذا أكـثرالشعراء مـن هـذاالمضمون ليكونوا قد ّ
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اكه از حمایت دستان خدا برخوردارند
آبیاند ،آسمانیاند
نه تو و نه من نمیدانیم
فراتر از داناییاند ،روشناییاند

(ترابی1384 ،ش)142 : .

تحميهم أيادياإلله
هم الزورديون ،سماويون
الأنت ،والأنا نفهمهم
فهم أبعد منالفهم وهمالضياء
(بيدج1381 ،ش)44 : .

كما أنالشاعراإليراني علی معلم أنشد قصيدهًْ في رثاءالشهداء و سماها «السفراألفضل»

و شبهالشهداء فيها بالشقائق و يحزن عليهم حزنا شديدا:
نگار من غم گل های باغ كشت مرا

جگر درید به ماتم شكست پشت مرا

نگار من همه ياران من سفر كردند

به خط خون شقایق مرا خبر كردند

نگار من دلم از درد و داغ افسرده است

كه غنچهغنچة باغ از تموز پژمرده است
(بيگی1386 ،ش : .ج  ،3ص )1128

ــ ياحبيبي قتلني حزنالورود ،مزق كبدي ،وانقض ظهري.
ــ قلبي مكتئب مناأللم والحرقهًْ ألن براعمالروض أذبلهاالتموز.
ــ يا حبيبي كلاألحباب سافروا ،و أخبروني بخط من دمالشقائق.
30
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بأبنائه ،كبيرا بقلوبهم ،و عظيما بتطلعاتهم ،متينا باتحاد سواعدهم ،و محميا بتضحيتهم .و رأی

شعراءالكويت أن رثاءالشهداء هو أقل ما في وسعهم منالتمجيد لهؤالءالكرام الذين ضجوا
بدمائهمالزكيهًْ الطاهرة ثمنا لحريهًْ الوطن و عزته .فها هوالشاعرالكويتي أحمدالشقاف يقول
قصيدهًْ عن شهيداتالكويت:

الـرفض واإلقــدام واإلصــرار
شــرحت مـعانيها بـبذل دمائها

وقـفت بــوجهالمـعتدين بطولهًْ
واستــعذبت وردالمــنون بطولهًْ
كـانت وفـاء فـوق مايرجوالحمی

شـرحت مــعانيها لــنا أســرار
تــحرراألقطار
و عــلیالـــدماء
ّ
شــ ّماء حـــار لــبأسـهاالج ّزار

أخـــری يـــردد ذكرهاالس ّمار
فــهما و ربـك فيالفدی إعصار
(محمدصالح1996 ،م)22 : .

الع
دوانالعر

اقي علی
إيران والكويت و...

كما أنالشاعر خالد سعودالزيد يذكر من شهيداتالكويت «الشهيدهًْ أسرار» التي تخطت

زمانها من غير تنهيدهًْ:
يا أسرار و إنالحزن ألسرار
من بالدار و ماالدار؟
شكواك ألكبر من هذاالكون

تضاءل هذاالكون و قد باحت
عينك بالدمع تنادي
و ترنم شادهن أقصیالكون
و مداليمنی
و تناول دمعك باليمنی (المصدر نفسه ،ص )106

والشعراء ذكروا األسری والمفقودين الذين اليقلون درجهًْ عنالشهداء ألنالحربالمفروضهًْ

أدت إلی أسر آالفالمجاهدين وفقدهم بل أسر وفقد عدد هائل منالمدنيين رجاال و نساء و
أطفاال و من هذاالمنطلق تطرقالشعراء إلی هذاالمضمون .فالشاعراإليراني بيجن نجدي أنشد

(بيگی حبيبآبادي1386 ،ش : .ج  ،3ص

(بيدج1381 ،ش)161 : .

)1222

وكأنالشعر يتحدث عن لساناألسری والمفقودين و سرد هذهالمقدمهًْ ليصل إلی غرضه

وهو وصولاألسير إلی وطنه وعودته إلی أمه و أهله:
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قصيدهًْ سماها «للرجال الذين لميعودوا» قائال فيها:
رجلي أفكر
با پاهایم فكر میكنم
مع ّ
يدي فكرهًْ
با دستهایم اندیشه
مع ّ
مع جلدي أنظر
با پوستم مینگرم
شعري يرقص
و موهایم میرقصد
رجلي أفكر
با پاهایم فكر میكنم
مع ّ
باألزقهًْ والشوارع
به كوچه و خیابانها
يدي فكرهًْ
با دستهایم اندیشه
مع ّ
عناألمومهًْالهادئهًْ
به مادرانه آرام
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آن چادر نماز چیت
كه باز خواهد شد ،هنگامی
كه بازمیگردم به كوچهها و خيابانهای خودم
با پوستم مینگرم به آفتاب
و ماه بیتقويم
و موهايم میرقصد
در این باران كه می بارد
(المصدر نفسه ،ص )1222

عن عباءهًْالصالهًْالمو ّردهًْ
التي ستنفتح الستقبالي
عندما أعود إلی أزقتي و شوارعي
مع جلدي أنظر إلیالشمس
والقمر من دون مفكرهًْ
و شعري يرقص
في هذاالمطر
(المصدر نفسه ،ص )162

والشعراءالكويتيون أيضا طالما أنشدوا ألسراهم بل جرتالعادهًْ لدیالكويتيين أنهم عندما

كانوا يطبعون كتابا ،يكتبون علی غالفه عبارهًْ «التنسوا أسرانا» كما أنالشاعر عبدالرزاق
محمد صالحالعدساني خصص ديوانا لألسری والمفقودين .و يقولالشاعر فيالمقدمهًْ:
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إن أحداثالحربالداميهًْ لمتنته بتحريرالكويت بل الزمتالكويت بأبشع ما تعرفهالمآسي
من ألم و حزن منها قضيهًْاألسری التي أصبحتالهاجس والشاغلاألول للكويت و شعبها
و إنني لقد شاركتالكثيرين فيما كتبوا عنها إال أنني أحسست رغم ما قدمته أنني مقصر
في حق ذلكالموضوع و نتيجهًْ لذلكاالحساس تبلورت فكرهًْ كتابهًْ ملحمهًْاألسير فوضعت
فيها كل ما وصل إليه تصوري حول حالهًْاألسير في معتقله إن كان أسيرا أو معاناته في
متاهيالضياع إن كان طليقا أو أنه رهنالممات و كذلك حالهًْ ذويه من أم ،و أب ،و أخت،
و أخ ،و بنت ،و ولد( .العدساني2001 ،م16 : .ـ)15

ومن هذا المنطلق يتساءلالشاعر في ملحمته:
لــست أدري أي حــال حـاله
غــائب أودت بــه أرحـــاله

غــير واد مــظلم أمــحاله

رهن قيداألسر أم رهنالممات
فـي مـناه ليس فيه من سمات

طــردالطيــر و أجــفاهالرماهًْ

(المصدر نفسه ،ص )19

ثم يواصل تساؤله و يقول إن مأساهًْاألسر لمتزل مستمرهًْ علیالرغم من مرور أكثر من

عقد منالسنين علیالعدوان:

أيهاالساهر فـي تلكالمحول

أقــريب أنــت مــنا أم بـعيد

الع
دوانالعر

أيـری مـنك جواب ما يحول
هـذه عـشر منالعمر و حول

اقي علی
إيران والكويت و...

دونـه قـيد و بـيد و صعــيد
راح فيها بـالتمني ألـف عـيد

(المصدر نفسه ،ص)20

وأخــيرا يـعتبر مـضمونالتحرير من أهمالمـضامينالشعريهًْ فـي شـعرالمقاومهًْ لـدی

شعراءالبلدين حيث أنالشعراءاإليرانيين أكثروا منالقصائد في تحرير مدينهًْ خرمشهر الذي

يعد من أجلاألحداث طيلهًْ سنواتالحربالمفروضهًْ .فأنشدتالشاعرهًْالمرحومهًْ سبيده كاشانی
قصيدهًْ تخاطب فيها مدينهًْ خرمشهر معتبرهًْ إياها قمهًْ لإليثار و محرابا للعبادهًْ:
ای شهر خرمشهر ،ای خاك گهرخیز
خاكت ببوسم خاك تو بوسیدنی شد

ای قلة ایثار و محراب عبادت
آوای شط بشنو كه شعر فتح خواند

ای سینة پرآذرت از غصه لبریز

گلهای خرمشهر من بوییدنی شد
آی ای مقام شهر ،ای شهر عبادت

نخلت اگر سوزند برجا ریشه ماند
(گلمرادي1385 ،ش)148 : .

كما أنالشعراءالكويتيين أكثروا منالقصائد في تحريرالكويت و تغنوا بالنصرالمبين وحثوا

علیالتضامن .فهاهي جنهًْالقرينيالشاعرهًْالكويتيهًْ في قصيدتها «صباحالتحرير» تهتف فرحهًْ

باالنتصار والتحرير من ظلمالطغاهًْ بعد كابوس مريع أحرقالفجر حتی جاء صباحالشمس،

صباح كله خير ألرض تنبتالخير:
صباحالخير
منذ شهور
لمنشرب
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ــ يا مدينهًْ خرمشهر ،يا تربهًْ تنبتالجواهر و يا مدينهًْ يمتلئ صدرهاالمتأجج بالنيران
منالكمد.
أقبل تربتك ألنها تستحقالتقبيل و ورودك يا مدينتي جديرهًْ باالستشمام.
ــ ّ
ــ يا قمهًْاإليثار و يا محرابالعبادهًْ ،يا أيتهاالمدينهًْالمثاليهًْ و يا مدينهًْالعبادهًْ.
ــ فاستمعي يا مدينتي إلی خريرالمياه فيالشط ألنه ينشد شعرالتحرير ،فإنهم و إن أحرقوا
جذوع نخيلك فجذورها باقيهًْ إلیاألبد.

ادبیا
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صباحا أبيض بكرا
صباحالنور
رغم مداخنالديجور
يعلو فيالذری حرا
صباحالحب
يجلو غيم أحقاد
بدت تتری (محمدصالح1996 ،م291 : .ـ)290

كما أنالشاعرهًْ نورهًْالمليفي أنشدت قصيدهًْ في تحريرالكويت و فيالنصرالمبين و تعتبر

هذاالنصر ثمرهًْ يانعهًْ للدماء التي خضبت أرضالكويت ليرفل شعبها فيالنصرالباهر:
بالدي بنصرك يحلوالنشيد

و يـزهــوالـغناء بـألـحـانه

و تـسريالمحبهًْ في خافقي
بنصرالكـويت ذكرتالرجال

فـبالـدم قـد خـضبوا أرضها
فأنـعم و أكــرم بساحاتها

34

و يزدهرالشعر في خاطري

و تحلو مغانيك في خاطري
و تـنساب كــالجدولالغامر
حـماهًْالحمی من أذیالغادر

لنـرفـل فــي نـصرناالباهر
و أنــعم بـتاريـخهاالزاهر
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(المصدر نفسه ،ص)310

وهكذا خاض شعراءالبلدين معظمالمضامين التي تتصل بأدبالمقاومهًْ بشكل أو بآخر وعبروا

عن معاناتهم و معاناهًْ شعبهم و الينم هذا إال عن صدق تجاربهمالشعريهًْ و تفاعلهمالحقيقي

تعبر عن
تجاهالعدوان و أحداثه .فهذهالمضامينالمشتركهًْ لدی شعراءالبلدين حيالالعدوان ّ
وجدانهمالشعري و صدق شعورهم .و هذا ما نراه في مختلفاآلدابالعالميهًْ بحيث يمكن
للباحثين أن يتابعوا هذاالجانب مناألدبالمقارن ليكملواالطريق.

النتيجهًْ

تمخضالعدوانالعراقي علی إيران والكويت عن أشدالمآسي وأكبرالويالت غير أنه ترك

الع
دوانالعر

اقي علی
إيران والكويت و...

للباحثين مجاال خصبا للدراساتالمقارنهًْ بيناألدبالناتج عن هذاالعدوان علی هذينالبلدين
ومن هذاالمنطلق تناولتالصفحاتالسابقهًْ النوعاألدبيالجديد الذي ظهر فيالبلدين إثر

هذاالعدوان.

إن هذاالنوعاألدبيالجديد س ّمي في إيران بشعرالدفاعالمقدس كما أنه أطلق عليه فيالكويت

شعراالحتالل .فرغم هذاالتباينالبسيط فيالتسميهًْ هناك مضامين مشتركهًْ في شعرالبلدين
نتجت عناالحساساالجتماعيالمشترك لدی شعراءالبلدين و تفاعلهم تجاهالغزو.

إن أهم تلكالمضامينالمشتركهًْ التي تم نقدها و تحليلها فيالصفحاتالسابقهًْ تجلّت في:

الوطن ،والمقاومهًْ والصمود ،و وصفاالعتداءات ،واالستشهاد ،و رثاءالشهداء والشهيدات ،و

ذكراألسری والمفقودين ،و أخيرا تحرير مدينتي خرمشهر والكويت.
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