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Abstract 

 

This paper focuses on Jerusalem as portrayed in literary works. The topics include the following: a) 

Jerusalem in modern Arab poetry at the level of the Arab countries b) Jerusalem in world poetry 

especially Turkish and English c) Jerusalem in the poetry of Non-Muslim Arab poets d) Jerusalem in 

the poetry referring to the Canaanites roots of Jerusalem e) Jerusalem in the uprising poetry and f) 

samples of the researcher’s poetry about Jerusalem 
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 مكانة القدس يف الشعر العاملي احلديث

 
 املقدمة :

وهلا مكانة ، وأقدسها وأقدمها، وهي من أهم مدائن الدنيا، وحاضرة التاريخ، رائعة املدائن، القدس الشاخمة
 السيما املرتبطة بعقائد التوحيد.، خاصة يف قلوب أبناء البشرية

األمم فمنذ وجودها والصراع عليها حمتدم بني ، وملتقى احلضارات، ومهوى األفئدة، فهي موطن العقائد 
وقد يكون سبب شقائها تعلق ، ألهنا جوهرة الشرق، وأن من حيوز عليها تكون له الغلبة على ما حوهلا، والشعوب

قلوب األمم هبا. فلم حتظ مدينة يف الدنيا لدى أبناء الدايانت السماوية الثالث يف مبكانتها يف قلوب عاشقيها كما 
ميق يف قلوب أبناء البشرية فتسابق الكل على تقديسها وكان النصيب ولقد كان هلا األثر الع، حظيت به هذه املدينة

من هذا التقدير منصبا يف قلوب أبناء العقيدة اإلسالمية ملا حوته من أماكن إسالمية مقدسة لدى املسلمني   األوفر
هلا النصيب األوفر فكان ، املبارك الذي هو اوىل القبلتني واثين املسجدين واثلث احلرمني الشريفني كاملسجد األقصى

العريب واإلسالمي يف مجيع جماالته وقد حازت هذه املدينة على القدس الذي ال مثيل له من الفكر اإلنساين  من الفكر
يف املعتقد والنثر والشعر والقصة والزجل وقد تغىن هبا الشعراء وكتب عنها الرحالة واألدابء والزجالون ووصفوا أماكنها 

وآاثرها فكانت أيقونة  يع ما يليق هبا حىت يف مقدساهتا وشوارعها وأزقتها وهوائها وأرضها ومسائهااملقدسة فوصفوها جبم
وورد ذكرها يف رحلة الشعر العريب من العصر اجلاهلي مرورا ابلعصور اإلسالمية وازداد جتذرها يف ، الشعر واألدب والفن

من  ديث بعدما أدركوا مجيعا أهنا تتعرض للخطر الصهيويناآلداب العاملية والعربية وخصوصا يف الشعر الفلسطيين احل
استيطان وتغيري معاملها العربية واإلسالمية فحث الشعراء على حتريرها من اليهود وتغنوا هبا وأبجمادها وواقعها الذي آلت 

و قصيدة من معشوقة وأدرك الشعراء حجم املعاانة اليت تتعرض هلا فتغنوا هبا ونظموا فيه الشعر حىت ال تكاد ختل إليه
 الشعراء سواء ابلتصريح أو التلميح .

وكل شرب من أرضها املباركة اليت ابرك هللا ) سبحانه وتعاىل( فيها على ، ذلك ألن كل حجر من حجارهتا  
 يعترب سفراً خالداً يف سجالت التاريخ.، واملرسلني الذين وفدوا إليها وساروا على ثراها الطهور، ألسنة أنبيائه
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للصرح العلمي السامق ) اجلامعة األردنية ( ممثلة بكلية اللغات وعلى رأسها سعادة الدكتور  شكر كل الشكر املوصولال
الذي ابدر إبجناز هذا املؤمتر عن القدس يف األدب العاملي املعاصر ملا هلذا املؤمتر من عمق يف الفكر  حممود الشرعة

ر الذي يتغلغل يف أعماق النفس البشرية ألن لألدب نثره وشعره األثر اإلنساين والعقدي والذي دعا إىل هذا املؤمت
العميق يف نفوس البشرية والذي تلتقي فيه الثقافات وجتتمع عليه األعراق والقوميات لتصب مجيعا يف بوتقة الفكر 

والعرفان إلخواننا األتراك وال يسعين أيضا إال أن أسدي جزيل الشكر ، اإلنساين الذي يظل متيقظا هلذه القضية العظيمة
وعلى رأسهم اجلمعية الرتكية ) تيكا ( والذين يكّنون للقدس كل احملبة والتقدير كما نكّن حنن هلم هذا االهتمام ألهنم 

 أخواننا يف العقيدة واهلدف وألن القدس جزء من العقيدة اإلسالمية اليت ندين هبا مجيعا.
رحلة الشعر من العصور القدمية مرورا ابلعصور  ضمنا املقدمة والقدس يفومن هذا املنطلق فقد صغت هذا البحث مت

الوسطى واآلداب العاملية كالشعر اإلجنليزي والرتكي وإطاللة القدس يف شعر الشعراء العرب يف العصر احلديث وكذلك 
والتوصيات واملصادر يف الشعر الفلسطيين املعاصر مع تقسيم هذا البحث إىل مباحث ومطالب خمتتما إايه ابخلالصة 

 والفهرس . 
وهللا نسأل أن يعيد ألمتنا وحدهتا وأجمادها ويعيد للقدس عروبتها وإسالميتها وليس ذلك على هللا بعزيز. وآخر دعواان 

 أن احلمد هلل رب العاملني 
  

 املبحث األول
 املطلب األول

 القدس
 العصر احلديث يف رحلة الشعر من العصر اجلاهلي فالعصور الوسطى لتطل على  

عرف الشعراء العرب القدس قدميا أي من العصر اجلاهلي فتغنوا هبا وسارت على ألسنة الشعراء يف العصور الوسطى 
حىت العصر احلديث عندما أيقن الشعراء اخلطر احملدق هبا من احملتل الصهيوين ففاضت قرائحهم وعربوا عن التصاقهم 

يتغىن بواقعها يف عصره حيث اعتربها إحدى أهم أربعة مواقع  1لي أعشى قيسوها هو االشاعر اجلاه، هبا حىت العشق
 عاملية تفيض ابملال قائال.

 ُعمان فحمص فأورشليم  وقد طفت للمال آفاقه 

 
 املطلب الثاين

 
 القدس يف شعر احلروب الصليبية

 
 يقول ابن جبري األندلسي

 فيقول :  الفتح بصيغة املاضي ويتحدث فيها عن هـ583سنة، يف قصيدته بعد الفتح القدسي
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 فعادت إىل وصفها الظاهر  فتحت املقدس من أرضـــه 
 فخلصته من يد الكــــــافر  وجئت إىل قدسه املرتضى
 2وأحييت من رمسه الداثر   وأعليت فيه منار اهلــــدى

 
 الشاعر احلافظ بن اجلوزي

  بيت واليت ينكر فيها تسليم امللك الكامل القدس للصليبني 300يف قصيدته واليت هي من  
 أانفت مبا يف األرض من صخرات   على سّلم املعراج والصخرة اليت 
 ومنزل وحي مقـفر العرصــــــــات   مدارس آيــــــــات خلت من تالوة

 الشاعر مجال الدين بن مطروح
 قائال:  اود بن امللك املعظم عيسىميدح امللك الناصر د 

 سارت فصارت مثال سائـرا   املسجد األقصى له عادة 
 انصــــــــرا أن بعث هللا له    مستوطنـا إذا غدا الكفر

 3وانصر طهره آخــــــــــــرا    فناصر طهــــــــــره أوال
 يشبهه ابلناصر صالح الدين األيويب 

 الشاعر اللقيمي من دمياط مصر 
 أقبل عليها قال : م وعندما1430عندما زار القدس سنة

 وطي نشر الشذى من دوحه فاحا  بشراك بشراك وادي القدس قد الحا
 يهدي اهلدى لكليم الروح إذ الحا  والح من طوره األسىن ضياء سىن
 4تردى حديث الشفا للسر إيضاحا  وأشرقت من مسا الصخرا بوارقها

 املطلب الثالث 
  مشهد الشعر العريب احلديثحضور القدس يف

محد شوقي )أمري الشعراء( الذي مل تغب عن فكره القدس يرثي املغفور له املرحوم جاللة امللك احلسني الشاعر املصري أ
 األول يف قصيدته امللك احلسني قائال:

 نقلوا النعش ســـــاعة يف ربـا الفتـــــح وطوفوا بربه يف املـــــعامل 
 وا ساعـــة يف ثــــرى األقمــــــار من نقومه وترى الغمـــــائم وقف

 ان وداود والـــملوك األكارم   وادفنوه يف القدس ما بني ســــــليم
 كل حرب من األوائــــل عامل  إمنا القدس منزل الوحـي مغنــــــى
 رمدى الــدهر والسماء طالسم   كتفت ابلــغيوم فاألرض أســــــرا 

 5ومن حافر الرباق خبـــامت ء   وحتلت من الــرباق بطـــــــغرا 

                                                           
 51م ص 1989، هـعمان دار البشائر648 -492 بيت املقدس يف شعر احلروب الصليبية، عبد اجلليل حسن، عبد املهدي - 2

 239نفس املصدر ص  - 3

 11نفس املصدر ص  - 4
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 يف مهرجان الزرقاء الثقايف خياط القدس قائال: القدس يف شعر الشاعر األردين التل 
 ال ترجع األرض إال من أهاليها  اي قدس إن اهلوى انر أعانيها

 الطفل يلهبها ال شـــيء يطفيها  حرب احلجارة فاقت حد خنوتنا
 وكذلك قصيدة على البتريي قائال يف قصيدته )رسالة اميت(

 آمنت ابجليل اجلديد رمسته على شفيت
 اي جيل جدد ساحة األجماد

 القدس روحي واخلليل فؤادي
 والضفة اخلضراء روضة انظري 

  الشاعر عبد الكرمي الكرمي 
ينشر قصيدته يف جملة الرسالة القاهرية واليت خياطب فيه املندوب السامي الربيطاين الذي كان يسكن جبل املكرب بتاريخ 

 م 15/1/1936
 قم وامسع التكبري والتهليال  جبل املكرب طال نومك فانتبه

 6حىت حنطم فوقك الباستيال  جبل املكرب لن تلني قناتــــنا
  

) شاعر العروبة( الذي دعا لوحدة املصري قال يف قصيدته اليت ميثل فيها مسلما يصلي ، الشاعر : حممد التهامي
 بعنوان القدس  7ومسيحيا يصلي وأشار إىل البتول مرمي العذراء . 

 كثري ببابك تلك الصور 
 وذكرك أعيا لسان الزمان

 أاي قدس اي ملتقى األنبياء

 وأكثر منها لديك العرب 
 السريلعمق احلكااي وطول 

 ومن ذاق أمر السنا فأمتر
 

 قصيدة بعنوان )القدس( للشاعر اللبناين نزار قباين شاعر املرأة
 بكيت حىت انتهت الدمـــــــــــوع 
 صليت حىت ذابت الشـــــــــــموع 

 ركعت حىت ملين الرــــــــــــوع 
 سألت عن حممد فيك واعن يسوع 

 اي قدس اي مدينة تفوح أنبـــــياء 
 8اي أقصر الدروب بني األرض والسمــاء 

                                                                                                                                                                      
 153ص ، ر الكتاب العريبدا، بريوت، 3ج، الشوقيات اجمللد الثاين، أمحد، شوقي - 5

مرام هللا 2009 -1900حضور القدس يف املشهد األديب الفلسطيين املعاصر من سنة ، الدائرة األكادميية، جامعة القدس املفتوحة - 6
  121ص  فلسطني

مرام هللا 2009 -9001حضور القدس يف املشهد األديب الفلسطيين املعاصر من سنة ، الدائرة األكادميية، جامعة القدس املفتوحة - 7
 121ص  فلسطني
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 9يف قصيدته  الشاعر هارون هاشم رشيد
 املسجد األقصى أبيح يقوهلا
 هو اثلث احلرمني يف ابحاته

 شعب يقاتل ال ميل ويهجم 
 حشدالبغاة مجوعهم وتقـدموا

 
 

 10الشاعر العراقي فتحي أمحد عامر
 أورد فيها ذكر املسجد األقصى ، موكب النصر عنوان القصيدة

 إن نرتك األقصى تدنســـــه
 من فوقكم هلب من حتت أرجلكم 

 لقد أسأمت وأحسنا فكيف بــكم 
 إان نرى املسجد األقصى ينادينا

 أقدامكم فانظروا ها حنن آتونــــا 
 دينا انر متيز من غيظ احلقـــــو

ولســــــــــنا ال حتسنوان وماذا للمسيئينا ويستغيث 
 ابملستغيثينا

  حتت عنوان يقول عن القدس يف ديوانه الشاعر التونسي الشاذيل زوكر 
 11صوت فلسطني  

 لقد هب صوت حزيـن ينادي
 فكونوا غزاة بنفس ومـــال 
 بالد العروبة قدس شــريف

 فشق صدورا وأدمـى فؤادي  
 لنجدة قطر عــــزيز ينادي 

 الشــداديعاين حرواب وأبس 
 الشاعر اللييب 

 القدس وقضيتها  ذكر فيه يف ديوانه احلضريايت حممد أمحد احلضريي
 12قصيدة / هاتف من القدس إىل العرب واملسلمني واىل مسيحيني 

 واثر الشعب منتفضا 
 شباب ابنتفاضته

 وشارون عدو هللا 
 وكل شعوبنا لبت 
 وأوىل القبلتني لنا

 يصد عدى وعدوان 
 غضباانيرد الثأر 

 داس القدس غلطاان
 نداء القدس عجالان
 ويف القرآن مسراان

 الشاعر الكوييت أمحد الكندري 

                                                                                                                                                                      
 6م ص2001 اتج الدين، ديوان نزار قباين - 8

 121م ص 2001سنة ، ديوان هارون هاشم رشيد - 9

م رام هللا 2009 -1900حضور القدس يف املشهد األديب الفلسطيين املعاصر من سنة ، الدائرة األكادميية، جامعة القدس املفتوحة - 10
  121 فلسطني

م رام هللا 2009 -1900حضور القدس يف املشهد األديب الفلسطيين املعاصر من سنة ، الدائرة األكادميية، جامعة القدس املفتوحة - 11
  فلسطني

 246احلضريايت ص ، حممد احلضريي - 12
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 من األبــــطال أشياخا وشــــباان  ســالم هللا لألقصى ومن فيه 
 من األقصـى واي درا وتيجــــــاان سالم هللا لإلخوان اي ذهــبا 
 جنود الـبغي قطعاــــاولو حشدوا   لنا األقصى ولن نرضى بتقسيم   
 ومــــــن آذاه آذاـــــــنا لنا األقـــصى أبكملـــه 

 يرى األقصى له عرضا وأثر العرض أثـخاان وما علموا فقد أحيوا لنا جيال  
 الشاعر السعودي عبد الرمحن العشماوي يف قصيدته اي قدس

 
 لســـــانفلقد يـــذوب مبا يقول   ما كل من نطـق احلروف أابنـــــتوا
 ومتيت هبجــــة قلبها األحــزان  والقدس أرمــــــلة يلفــعها األســى
 انر الـــبحار فعــامت األجفـــان  شالل أدمــعها على دفقـــــــــــــاته

 هتوى علــى طلــقاته األركــان  حسناء صبــحها العدو بــــــــمدفع
 13ربها العدوانضاق لص مشـاء  أدمى حماجرها الرصاص ومل تزل

 
 املطلب الرابع

 يف الشعر الفلسطيين يف مطلع القرن العشرين القدس
 14رسم الشعراء الفلسطينيون صورة احلزن الدفني حىت يف مواكب الشهداء الذين سقطوا يف مساء بيت املقدس

الطائرة بفتحي بيك ورفاقه وهذه قصيدة اسكندر اخلوري البيتجايل عندما رثى يف قصيدته اليت حتدث فيها عن انفجار 
القدس أن يصرب على فقد القتلى مشريا إىل أن العظماء  م وطالب ابن1913العثمانيني يف جو منطقة طرباي عام 

 يسقطون يف فضاء القدس قبل وصوهلم
 15جملة اهلالل  فالشاعر علي الرمياوي يرحب يف قصيدته ابألستاذ جورجي زيدان منشيء 

 خطرت فقلت قضيب ابن
 رحب البيت املـقدبك 

 أنت املعز لدولة العلــم

 وبدت فقلت البدر ابن  
 س ابمسا واملئذنتان
 الصحيح وال مـدان

 قصيدة جنم السعود للشاعر عبد الرحيم حممود
  م1935واليت قدمها بني يدي األمري سعود بن عبد العزيز عندما زار فلسطني عام  

 اي ذا األمري أمام عينك شاعر
 املسجد األقصى أجئت تزوره 

 حرم يباح لكل أوكع آبــق

 ضمت على الشكوى املريرة أضلعه 
 أم جئت من قبل الضياع تودعــه

 ولكل أفــاق شريد أربعــــه
 16قائال1928الشاعر إبراهيم طوقان يشري إىل املؤمتر العام الذي عقد يف القدس سنة

                                                           
 835رقم القصيدة ، املوسوعة العاملية للشعر العريب - 13

 
 127ص  م1913ايغي والسوافريي ، األسد - 15
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  هللا مث اللـه بوركت مؤمترا أت
 فـــــؤاد راق فيهكم من 

  

 أحلى التضامن والوفاقــــــا 
 لق ال نزاع وال شقـــــــاقا

  
  املطلب اخلامس 

 الشعر احلديث يقدم القدس كصورة أم رؤوم حتنو على أبنائها
 يف قصيدته بيت املقدس  م1962سنة  يكتب يف جملة األفق اجلديدة الشاعر أمني شنار

 وهذه املدينة القدسيـــــــــــة الرحاب  
 وحبها تنهد وبوحها عتاب، حتبين تبوح يل     

 ُبين كيف اي بين يهــــــــجر األحباب  
 أماه اي أمــــاه كيف يهــجر األحباب 
 أمـــــــــــاه اي أمــــاه اي مدينة القدس 
 17مدينة احلداد واملآذن اخلرساء واألجــراس 
 مى اخلضراء اجليوسي تشري إىل اهليكل املزعومالشاعرة سل 

 وعطر اجلراح وحد السالح   إيّل إيّل خبمر السالح 
  أذود عن اهليكل األقــدس 
 ذائب تعربد يف أرضنـــا 
 18وأرسو على الشاطئ األخرس  
يتغىن ببيت املقدس  القدس يف شعر الشعراء العرب الفلسطينيني من غري املسلمني وها الشاعر املقدسي النصراين الذي 

 قائال :
 مقدسي ترقرق دمع وآه    

 وقدسي تقول  
 وهل غري انر 
 تـــــبدو ليلي 
 وعقد صـــــميت 
 وتشهر سيفي  
  وتولد صبــحي 

 يدعو إىل التمسك ابألرض قائال الشاعر هارون هاشم رشيد
 أجل إين من القدس  
 وفيها قد منا عرسي  

                                                                                                                                                                      
 ديوان إبراهيم طوقان - 16

 م 1962سنة  جملة األفق اجلديدة - 17

 58نفس املرجع صفحة رقم  - 18
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 جذوري يف عروق األرض  
 يف الصلد ويف امللمس   
 ومن كنعان يب نبض  
 19ومن عدانن من قيس   

 20الشاعر الفلسطيين إبراهيم طوقان يقول يف قصيدته القدس 
 لنـــا دار الزمان واألحزان كان

 هل تذكرين وقد جاءتك انشـــئة
 نود لو وجدت يوما أخا ثقــــة

 ما كان كفؤا عفيف النفس كافلها
 نضرمـهاوال أفادت سوى األحقاد 

 ومل تبال مبا تلقى هلا حطــــبا
 بعد ما قتلــــــت قضية نبذت

 قضية فيك ضيعنا أمانيــــــها 
 غنية دوهنا األفراح تفديـــــها
 لديك يوسعها بـــرا وحيمـــها
 وال أبيا محي األنف راعـــــيها

 زعامات ونذكـــــيها فوق البالد
 وال أبي كرام الناس ترمـــيــها

 لو فتحوا قربا يواريــــهاما ضر 
 21ولشاعران إبراهيم طوقان قصيدة بعنوان شريعة االستقالل يقول فيها

 يوم بداجية الزمان ضياء 
 |يزجي النسيم به هجري الفح

 طلبت أدلة ، تلك اخلوارق إ
 نزل الكتاب على النيب حممد

 

 وهباؤه للخافقني هباء 
 عجبا وتبسط ظله الصحراء

 إلسراءثبت الرباق هبن وا 
 ما يصنع اخلطباء والشعراء

 
 

 املطلب السادس
 الفلسطينية القدس يف شعر املرأة

فدوى طوقان شقيقة إبراهيم طوقان جتسد نظرة عامل اآلاثر الذي يقوم بتحليل احلجارة ليثبت له أن أصلها يهودي وغري  
 عريب فتقول :

 عامل اآلاثر مشغول بتحليل احلجارة 
 إنه يبحث عن عينيه يف ردم األساطري 

 لكي يثبت أين 
 عابر يف الدرب ال عينان يل ال حرف يف سفر احلضارة 

 22وأان أزرع أشجاري وعن حيب أغين 

                                                           
 134ص  2002، ديوان اخلليلي - 19

 83م ص 1905/1940للطباعة والنشر ، عكا القدمية، منشورات دار األسوار، إبراهيم طوقان - 20

 67نفس املرجع ص  - 21

 406م ص 1994 1انبلس ط، مكتبة خالد بن الوليد، فدوى طوقان األعمال الشعرية الكاملة - 22
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 23قصيدة عائشة اخلواجا الرازم بعنوان )جند األقصى (
 قصيدة تتلهب محاسة وترتى غضبا

 جند األقصى
 دروب القدس نرعاها وهنفو

 النهر أبسا ونشرب من عيون
 ننادي الصابرين هبا برفق
 منين الصابرين بصوت انر

 

 لدرب املسجد األقصى اعتزامـا 
 بلون الدم يلتحم التحاما
 نقول اجلند هتديكم سالما
 يهب العاملون له احرتاما

 
 

 ) حمي الدين عبد الرمحن (املولود يف القدس الشاعر املقدسي
 على اجلسور ومراحل اإلذالل فيقول: يصف معاانة الفلسطيين العائد إىل وطنه

 يف القدس ولدت
 كتبت امسي يف الصخر

 وأغصان األشجار من كل األداين عشقت
 وبكل معابد طفت

 واختلطت يف قلي األهنار
 يف األقصى والصخرة صليت 

 وببيت النور جتليت 
 24مشيت وبدرب اآلالم

 الشاعر عبد اللطيف عقل
 الوصول إىل الروح فيأخذ صفة احلب األبدي قائال.مرحلة  يتغين ابلقدس ليصل إىل

 القدس جوهر تشع 
 فتمأل الدنيا ضياء

 القدس درب األنبياء 
 الذاهبني إىل السماء 
 القدس أوىل القبلتني 

 واثلث احلرمني 
 فاكتب يف نورها ما تشاء

 25إن رمتم احلاد تكون القدس الزمة الغناء

                                                           
م رام هللا 2009 -1900حضور القدس يف املشهد األديب الفلسطيين املعاصر من سنة ، الدائرة األكادميية، جامعة القدس املفتوحة - 23
 121ص  121ص

 45م ) اي قدس ( ص 2000نيسان سنة 1ط، الشركة العصرية للطباعة، سلسلة العنقاء، حمطات شعر، رشاد الصغري - 24
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 املبحث الثاين
 املطلب األول

 
  يف الشعر العريب احلديث 26البعد الداليل لكلمة أورشليم  

لذلك تالزمت هذه ، أدرك الشعراء الفلسطينيون البعد الداليل لكلمة )أورشليم ( ملا هلا من مدلوالت اترخيية ودينية
عر يوسف الكلمة يف أشعارهم كشواهد على أحقيتها العربية ففي قصيدة مزامري ألورشليم والوطن وعينيك يقول الشا

 احملمود 
 اي ذاهبة ألورشليم 
 بللوا عطش اليمام
 بساحة األقصى 

 خذوا حيب وقمحي 
 وانثروه  

 27لقربات وانعفوه
احلضارة  ينادوها بيبوس الشاعر املتوكل طه يستخدم أسم أورشليم ليدل على العداء الصهيوين والقمع يريد الشعراء أن

 والتاريخ 
 ويذحبين قوهلم اورشليم

 كأن يبوس خرافات أسفاران الزائفة 
 وينكرين الثار اي أمناء القدس 
 28إذا كان أث|ري هو العاطفة 

 واحتفظ بروح القدس بطهارهتا الشاعر علي اخلليل قلع اورشليم بدالالهتا اليهودية
 مل أفهم كيف تغريت القدس أيضا 

 حىت دخلت يف أورشليم 
 29وخرجت من جسدي

 يرسم صورة ألورشليم وأسوارها القدمية ومقدساهتا ليحملها يف قلبه : الشاعر عز الدين املناصرة
 وأنت تعرفني أن قليب عندكم 

                                                                                                                                                                      
 100م ص 1992القدس ، 1ط، بيان العار واجلوع، قصيدة الفاكس، عبد اللطيف، عقل - 25

إسم سامي ال كما يدعي الصهاينة  )فأورشليم 74 م ص1 2اجلامعية ج، دار املعرفة، اإلسكندرية، بنو إسرائيل، حممد بيومي، مهران - 26
السالم فذكرها العرب يف أشعارهم كما أهنم خلعوا عنها صفته واحتفظوا بروح  ة القدمية مبعىن نورأبنه عربي بل هو مأخوذ من اللغة السامي

 (، القدس

 
 80ص ، م1989، احتاد الكتاب الفلسطينيني، القدس، 1ط، زغاريد على بوابة الصباح، يوسف، احملمود - 27

 19-18م ص 1992، دار الكتاب، القدس، 1ط، رغوة السؤال، املتوكل، طه - 28

 86م ص 1997، احتاد الكتاب الفلسطينيني، القدس 2ط، القرابني أخويت، اخلريطة ليس غري، علي، اخلليلي - 29
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 يف قاع أورشليم 
 وأنت تعرفني أين أحب أخضر الشفاه 

 يف سورها القدمي 
 وأشرب املياه 

 30من بئر مرايم العتيق 
 املطلب الثاين

 م تفجر قرائح الشعراء للتغين ابلقدس1967هزمية عام 
، غّنت فريوز قصيدة "زهرة املدائن" من كلمات األخوين عاصي ومنصور رحباين 1967وعلى إثر اهلزمية العربية سنة

وكان هلا عميق األصداء ومن كلماهتا، فرتددت األغنية على األمساع : 

 عيوننا إليك ترحل كل يوم
 تدور يف أروقة املعابد

  تعانق الكنائس القدميه
 املساجدومتسح احلزن عن 

 اي ليلة اإلسراء
 اي درب من مّروا إىل السماء

 عيوننا إليك ترحل كل يوم
 وإنين أصلي

 
 الشعر عبد القادر العزة

 ترك الشاعر يبوس تعرف الكون بنفسها فيقول يف قصيدته حضن األم
 وبنت أول من خط احلضارة  أان يبوس أان العروس
 شــــاء ريب كنت داره  أان بنت أول يعــرب
 31وقد تلقيت البـــشارة أان أم كل املؤمـنني

 الشاعر راشد حسني يسميها مبدينة الزيتون
 أزيــتون اهلدى أمثر أمدينة الزيـــتون

 فؤادك زندك األخضر  ملا بسطت علـــى
 مــحبة فارس أمسر وعصبتـــه بلظى

 ويقول أيضا
 أمدينة الزيتون خيمة حبنا اخلضراء

                                                           
 6م ص1994، بريوت املؤسسة العربية للدراسات والنشر 1ط، عنب اخلليل، األعمال الشعرية، عز الدين، املناصرة - 30

 36ص م1989، القدس، مشوس الصباح، عبد القادر، العزة - 31
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 32السمراءمغروسة يف مهجيت أواترها 
 فيقول : املقدسة الشاعر أمحد دحبور يسميها أبمسائها

 جيوش هزمت
 والتأمت كل جراح العمر 

 أو عادت ففاض النبع ابألمحر والزعرت 
 فيما رقت أمساؤك احلسىن على األقواس 

 قدس يبوس أورشليم إيليا
 33هكذا عاد إليك األنبياء 

 املطلب الثالث
مسلمني ومسيحيني فيتحدون يف وحدة املصري فتتعانق املساجد القدس أيقونة الشعراء العرب من 

  والكنائس واملآذن واألجراس

( من الناصرة يف قصيدته "مدينة السالم واآلالم"يستذكر أغنية  -1933إدمون شحاده ) )فها هو الشاعر املسيحي
مث يقول، فيبدأ قصيدته ابقتباس مطلعها "شوارع القدس العتيقة"، فريوز : 

العتيقحبزهنا   
 تعيد صورة األسطورة

فتشرئب يف زوااي العطر والربيق   
 أنشودة األايم والسنني

 أسري مغرما
 بلهفة الرباءة النقيه

 ويف التفاف كل منحىن
 حكاية حلارس شرس

فال ميلك االّ أن ، وضياع عنفوان صدرها، وضياع الكروم من عيوهنا، يرى الشاعر ِضياع الزيتون من خدود حبيبته 
زهرة املدائن إىل األسرار واإلميان والصالة على هنج ما جاء يفيتوجه   

 اي هلف الكنائس املنزرعة يف كل أشواك احلقول

 ويف عيون حاملي صليبها

                                                           
 114م ص1982، دار العودة، بريوت، صواريخ إىل أورشليم، األعمال الكاملة، راشد، حسني - 32

 142-141م ص 1997، دار الشروق، عمان، هنا ......هناك، أمحد، دحبور - 33
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 وقبة األجراس يف أعيادها

 تتابع الفصول

املوقع والنضالألنه شريكه يف ، ولكنه ومن خالل إحساس عريب ابلقضية يتضامن مع موقف املسلم واعتباراته الدينية : 

 اي هبجة املساجد العالية األعناق

 واي امتداد ومضة اإلميان

 يف القلب والشفاه

 ووحدة الرمحن

 -1919تستلهم رموزًا إسالمية فإن فدوى طوقان ) -وهو الشاعر املسيحي –وإذا كنا قد رأينا قصيدة إدمون شحاده 
إىل السيد املسيح يف عيد ميالده وذلك يف قصيدهتا، ( الشاعرة املسلمة تستلهم هي األخرى رموزًا مسيحية2003   

 اي سيد جمد األكوان

 يف عيدك تصلب هذا العام

 أفراح القدس

 صمتت يف عيدك اي سيد كل األجراس
… 

 القدس على درب اآلالم

 جتلد حتت صليب احملنه

 تنزف حتت يد اجلالد

 والعامل قلب منغلق

 دون املأساة
 اي سيد جمد القدس

أنني القدس يرتفع إليك    



M. DYAB/APJIR 2-2 (2018) 63-93 
 

( قصيدته مباشرة بعد االنتفاضة خماطًبا القدس يف قصيدته "العنوان اجلديد" وهو  - 1931ويكتب مجال قعوار ) 
وينهيها ابلقول، وعن الطفلة اليت تعلم احملتل معىن الصمود، يتحدث فيها عن القدس : 

 جددي اي قدس عهدا

 واكتيب يف الكون جمدا

 وانشري يف أضلع احملتل رعبا

(  -1928لتعود حرة فاحلزن هو بسبب الواقع واملعاانة اليومية لإلنسان الفلسطيين؛ فهذا حنا أبو حنا ) ليس يهدا
وقد ضمدهتا الرؤى، وقلبه حيتضن اجلراح، جيوب صباحا أحناء املدينة : 

 وقناطر القدس القدمية كالضلوع"

 وعلى القباب على املآذن قبلة الشمس احلزينه

فالشاعر ، دس اإلسالمية واملسيحية اليت ترد يف قصائد القدس تتجلى من خالل التعبري القومي العريبغري أن رموز الق
حنو قول مجال قعوار، املسيحي يتحدث عن اإلسراء واملعراج واألقصى واملآذن والصخرة وصالح الدين : 

 فالتمسوا غري الصخرة
  غري األقصى 

 غري القدس 
 ضوء القدس منيع ال يفهم 

 :والشاعر املسلم ال جيد حرجا يف استعارته "اآلالم" و"القيامة" للتعبري عن املأساة واهلم الوطين

 كنيسة تدق يف أجراسها 
 قيامة ميسَحنا اي انصري 

  اي درب االمي أسري صابرا 
 (34 أمشي على إيالم جرح طاهر

 املطلب الرابع
 التصوير الفين يف شعر الشعراء ملدينة القدس

                                                           
 32نفس املصدر ص  - 34
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وهي بعنوان ، 67( ابن عنبتا ابلقصيدة األوىل عن القدس بعد احتالل حزيران  -1933أديب رفيق حممود ) طلع علينا
ويقّبل هناك البالط وميضي ، يروي الراوي الشاعر كيف أنه سافر ليصلي يف القدس "كلمات ابألزميل على سور القدس

 : واصًفا لنا أجواء القدس

ارعاأسري يف الشوارع اليت أحب شارًعا فش   
يف املطرز الفضفاض، أقلب العينني يف اجلدران _  

 …يف الشموع _

 : مث ميضي الراوي مستوحيا اتريخ صالح الدين

 أواه اي مدينة السالم
كبة اخليول،  اي روعة الصهيل _   
 تعرب األبواب يف وضح النهار؟ _

  هذا صالح الدين _

ويف مثل هذا اجلو القامت يعود … ليزجر الغراب، وليزيل القار، ةانه يود لو يستل سيف البطل ليقاوم هذه احلضارة احملنط
 :ليستذكر مجال املدينة وروعتها

  أواه اي مدينة السالم ...أين روعتك
 أقول :أين هبجتك؟

واترة ابعتزاز وكأنه ، ومير يف كل ابب اترة مطأطأ اجلبني، ويعشق كل قوس يعرتف الراوي انه حيب "ابب السلسلة"
ويف عشقه للنقوش والزخارف يشعر ابلعزلة والوحشة من خالل استلهامه التاريخ العريب القبلي…السحاب يناطح  : 

 ولست من قيس وال خزاعه
 أان الطريد واخلليع واملعّبد املنفي

 يف بالدي املضاعه

ا صورة احلياة وينقل لن، حيدثنا عن وقوفه خبان "ابب زيت" وهناك يشرتي حاجته من ابئعة قدمت من قرية "اخلضر"
وينهي قصيدته ابلفعل "أريد" الذي يلح يف املطالبة ونشدان احلق، اليومية ببؤسها : 

 هاّلعرفت ما أريد
 أريد أن أكون صادحا كما الكناري
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 أريد أن أكون ضاحكا كما الوليد
 حرييت هي اليت أريد35

 املبحث الثالث
 املطلب األول

 
 املسجد األقصى يف شعر الشعراء

شكل املسجد األقصى يف جسد النص الشعري الفلسطيين عالمة واضحة القسمات فالشاعر عدانن النحوي يف كتابه  
 ملحمة شعرية حتت عنوان ملحمة األقصى يقول : 

 انر وفوق قباب عدوان اي لوعة األقصى وبني ضلوعه
 ويقول أيضا :

 قصى حنانيك من أسى قــتال اي فلسطني اي رىب املسـجد األ
 عنه يف اهلجري بدء ظــــالل ن غصون الزيتون حينو فألقىأي

  36من شذاه أين أمسي اخلـــال  أين عطر الليمون ميأل أمسـي
 حريق األقصى

 الشاعر وجيه سامل يف قصيدته عن القدس الشريف
 يدنســون ممرات وســاحات راحوا جيوسون حـارات مباركة
 ولوثـات الــحماقاتإال شذوذ  بال رقيب وال من رادع فهمــوا

 يبغون طمس حضــارات وآايت وأشعلوا النار يف أركان مسجدان
 هنـاك تبا هلاتيك اخلـــرافات ويزعمون أبن قد كان هيكــلهم
 37وهم يقيمون يف األقصى الصلوات فكان ما كان من ذبح ألخــوتنا

 الشاعر فوزي البكري
 يف قصيدته " هل يسقط بيت املقدس 

 مة مكان القلب لألمةأعطى األقصى لأل
 يف قلب العرب الرحل عن أقصاهم 

 تتسلل آالت احلفر
 فماذا يبقى إن سقط القلب 

 هل نرفع أيدينا ابلدعوات 
 وندعو هللا 

                                                           
 4م ص 2004، القدس يف الشعر العريب احلديث، مقال، فاروق، مواسي، الشبكة العنكبوتية - 35

 83م ص1995دار النحوي للنشر والتوزيع ، 4ط، قصيدة أسواق، موكب النور، علي رضا، النحوي - 36

 151م ص 2003، شركة السعيد، هللا رام، 1ط، القدس الشريف، ، املعجزة اخلالدة، وجيه، سامل - 37
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 38أبن ترفع أيديهم .....اي رابه 
 الشاعر أبو النصر التميمي

 يقول يف ديوانه قبة النور لفلسطني سالم 
 فال سعادة يف الدنيا كلقـــياك  اي قبة النور كم مهنا برؤيـاك

 39والكون يهتف ما أحلى حميـاك فريدة الكون إن عدت عجائبه
 الشاعر طارق الصرييف 

 ومهومه فيقول : ال يتحمل صور بكاء األقصى والقدس واألسى ميازج دموعه 
 يتحمل مهي أو شجنـــي  ال يوجد صدر يف الدنيا
 ـي فتعايل قدس ال هتنـــ الصخرة تبكي واألقصى

 40فصنعت شراعا من كفنــي  سفن وحبار أجهلــها
 الشاعرة فدوى طوقان تربط بني الشهيد والصخرة املشرفة حيث كان اإلحتواء للشهيد 

 فإىل الشهيد وائل زعيرت 
 اي بعيدا اي قريبا من على الصدر الذي

 يفتحه عيبال من أجلك أسند
 رأسك الشاخمة اليوم إىل القبة 

 فالصخرة يف القدس احتوتك اآلن 
 حني املوت أعطى له احلياة 

 41ففي هذه األبيات تربط الشاعرة بني الشهيد ابن انبلس والقدس الشريف والصخرة املشرفة 
 املطلب الثاين

 الدعوة لنصرة القدس
 الشاعر خالد سعيد من جنني يدعو لنصرة القدس 

 اصروه سنيناأجماد شعب ح   سورك ابلدمــا جئنا لنكتب فوق
 قرآننا ونــذوب فيك حنينا   جئنا لنتلو يف رحـابك خشـــعا

 42صى تفجر أهنرا وعيــــــوان   جئنا إليك وشوقنا للمسجد األق
 الشاعر مريد الربغوثي يصور حارات ومواقع بيت املقدس واصفا ابب العامود قائال: 

 تطريز فالحي وبساطري جنود 
 رشاش عوزي وهالل حممد 

                                                           
 21-20م ص 1982ديوان صعلوك من القدس القدمية ، هل يسقط األقصى، فوزي، البكري - 38

 م ص2002رام هللا ، ديوان ) لفلسطني سالم (، قبة النور، أبو النصر، التميمي - 39

 25م ص 2001، انبلس 1ط، رحلة إليك، طارق، الصرييف - 40

 471األعمال الشعرية الكاملة ص ، فدوى، طوقان - 41

 35ص ، القدس، لألسرى أوال، خالد، سعيد- 42
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 43واحلرف العربي وجنمة داود 
 الشاعر هارون هاشم رشيد يعلن أن الفلسطينيني هم أهل القدس

 واملاء والرتب الذي يتوقـد   فلنا نقاء مسائها وفضائهـا
 ابب السـماء هـديرها يرتدد   ولنا مآذهنا اليت يعلو إلــى 

 44روحي تنهنه يف العذاب وجتلد   فإذا صلبت أمامكم وجتلدت
 لثالثاملطلب ا

 الشعراء يتغنون يف القدس
 فها هو الشاعر وجيه سامل يتغزل يف القدس ويتغىن مبحبوبته قائال :

 ماذا ألـم بعينيك الكحيــالت  بوركــــت اي قدس اي أم مطهرة 
 وال بثغرك طـافت أي بسمات  ما ع اد قدك مياسا كـــــعادته

 45ضالالتفبت تشكني من أهل ال  هل غاب عنك ابن خطاب بعــزته
 الشاعر خليل رمانه يتغىن ويتغزل ابلقدس حيا وميتا فيقول :

 أحبك رغم قيود السنــني    أحبــك حيا أحبــك ميتا
 فأنت بقليب وقلـيب سجني   أحبك حبا ولو كــنت فيك 
 غـدا ستزفني لذاك املزين   أراك عروسا ونعم العروس 

 ويتحدى شاعران إبرادته كل العوائق والصعوابت قائال 
 46بقتل بنفي بظلم السجون   أحبك قدس ولست أابيل

 الشاعر ابو النصر التميمي جيسد من القدس حمبوبته فيخاطبها قائال:
 وأرسم الشوق مع أزكى جراحايت  أخاطب القدس مع أمسى حتياتـي

 منيفات احلــضاراتأتوي إليك    أم املدائن ال أبعدت عن ألــق
 47كـأهنا قطعة من روض جنات    هذي هي القدس اي سعدا لساكنها

وحيث أن القدس قد أصبحت يف يد اليهود وهي حباجة إىل التحرير فالشاعر مأمون جرار يدعو إىل حتريرها من  
 االحتالل البغيض :

 ترد عن أرضها عــدوان مغتصب  كل الشعوب إذا سيمت أذى هنضت 
 مسرى الرسـول وال هنتز من غضب  رضى يستبـ ــاح محىفما لنا ن

 48من راح يشري تراب القدس ابلذهب  وما لنا نرجــــي سلما يزينه 
 املطلب الرابع

                                                           
 171م ص1997بريوت املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 1ط، األعمال الكاملة، مريد، الربغوثي - 43

 43-42ص ، م1998، دار الشروق، القاهرة، 1ط، وردة على جبني القدس، هارون هاشم، رشيد - 44

 152-151ص ، املعجزة اخلالدة، وجيه، سامل - 45

 52-51ص ، م1992، ن، د، زهرات عاشق، ، روافد اثئرة، خليل، رمانه - 46

 106م ص 2009سنة ، 49العدد ، جملة اإلسراء، ، رسالة إىل القدس، النصر أبو، التميمي - 47

 118م ص 1998، مكتبة األقصى، عمان، 1ط، قصائد لفجر اآليت، مأمون، جرار - 48
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 احلنني لزايرة القدس 
 م 1760الشاعر الدمشقي البكري قال يف قصيدته اليت حين فيها إىل القدس سنة 

 واملقام األقــدس  القـدس حنن أهل  
 49يف املعاين جملسي  جملس العرب يقينا  

 الشاعر هاين اجلالد
من قصيدته دمعة من )املسجد األقصى( واليت يستصرخ فيها حكام املسلمني إلنقاذ القدس كما استصرخ شعراء 

 األندلس حكام املسلمني سابقا إلنقاذ بالدهم املهددة. 
 ـــيك داعياحنانيك مفجوعا ولبـ هو البيت يدعوكم فهــبوا املناديـا
وهبت أعاصري تــــدك الرواسيا تداعت حماريب وخرت مـــــعابد  

وصدوا عن األقصى الشريف العواداي تنادوا لبيت هللا واســـــتنفروا له  
وال يغمضون اجلـــفن ال دواميا ليوث على األقصى يطوفون حـــوله  

 ففي القدس ما يف الشام من لوعة األسى وكل إذا تلقاه أيتيـــك ابكيــا50
يناجي القدس يف قصيدته "اي قدس " الشاعر رشاد الصغري  

أهواك اي قيثاريت أهـــواك اي قدس جتري يف دمي ذكـراك  
يئسنا من غــٍد لوالك حىت اي قدس هانت يف الرؤى أحالمنا  

إال افتقادي العيش يف مسراك ما هاجين إال صراع يف النـوى  
اإلغفاء عن دنـياك يف مهة أما أان اي قدس ذابت مهجتــي  
قد عمق اإلحساس هن ننساك  والصخرة الغراء واألقصـى دم  

 القدس رمز الوحي يف إميـاننا ال بد أن تفىن الـــعدا إالكّ  51
 الشاعر طارق علي الصرييف
 يف قصيدته حبيبيت والقدس

ابنـت كـجراح تؤملين تسرحية شعرك تعجبـين  
وانش عنك وعن وطين وطن وبالد أجهلـ ــها  

فتــحجر قليب كالوثن قد قلت أحبك ســـيديت  
 52فتعالـــي قدي وال هتين الصخرة تبكي واألقصـــى

 املطلب اخلامس 
 غري العرب القـــــــــــــــدس يف الشعر الشعراء

 القد س يف الشعر الرتكي

                                                           
  94ص ، م دار الشيماء للنشر والتوزيع2009جامعة القدس املفتوحة سنة، حسن القدس اهلوية واإلنتماء، د، أ، السلوادي - 49

 الشاعر 181املصدر ص نفس - 50

  م2000 ،اخلليل ،للطباعة العصرية الشركة ،اخلليل / الثقافة وزارة مكتب ،قدس اي ،شعر حمطات ،رشادالصغري  - 51

 3/10/2016 مؤسسة القدس للثقافة والفنون، الشبكة العنكبوتية - 52



M. DYAB/APJIR 2-2 (2018) 63-93 
 

 قصيدة بعنوان ) القدس ( للشاعر الرتكي 
 إمداد دمريي

 القدس 
 املضلة واملفسدة إهنا تعيش اآلن يف الظالل

 للسل األرقط 
 حيث األواثن 

 اي من 
 أنت موالان فانصران على القوم الكافرين 

 قصيدة أخرى للشاعر الرتكي بعنوان املسجد األقصى للشاعر األشهر 
 كمال جوالق

 يعتب فيها على لسان األقصى على العرب واملسلمني الذين تركوه أبيدي اليهود الغاصبني 
 للمسجد األقصى 

 عتاب
 حيث أسكت اآلذان 

 وهللت القدس 
 كما أن السبابة ال تسرت

 فالربيع ال أييت
 املبحث الرابع
 املطلب األول

 الشاعر الرتكي إمساعيل شاهني
 القدس اي من أبكتين

 يف حني حىت ال ميكن حىت التبسم
 مع حدة األسر والعبودية

 أن العدو ، فأنت عرفت
 هو أان

 .... وأنزلت السيول على
  53قليب......

 القدس يف الشعر اإلجنليزي 
In Jerusalem  

                                                           
، مكان النشر القاهرة4رقم العدد ، أدب القدس، ز حممد عوض هللاترمجة : عبد العزي، فلسطني يف الشعر الرتكي، مركز اإلعالم العريب- 53
 110ص  م2005ط 
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Related Poem Content Details 

By Mahmoud Darwish  
Translated by Fady Joudah  

In Jerusalem, and I mean within the ancient walls, 
I walk from one epoch to another without a memory 
to guide me. The prophets over there are sharing  
the history of the holy ... ascending to heaven 
and returning less discouraged and melancholy, because love 
and peace are holy and are coming to town. 
I was walking down a slope and thinking to myself: How 
do the narrators disagree over what light said about a stone? 
Is it from a dimly lit stone that wars flare up? 
I walk in my sleep. I stare in my sleep. I see 
no one behind me. I see no one ahead of me. 
All this light is for me. I walk. I become lighter. I fly 
then I become another. Transfigured. Words 
sprout like grass from Isaiah’s messenger 
mouth: “If you don’t believe you won’t be safe.” 
I walk as if I were another. And my wound a white 
biblical rose. And my hands like two doves 
on the cross hovering and carrying the earth.  
I don’t walk, I fly, I become another, 
transfigured. No place and no time. So who am I? 
I am no I in ascension’s presence. But I 
think to myself: Alone, the prophet Muhammad 
spoke classical Arabic. “And then what?” 
Then what? A woman soldier shouted: 
Is that you again? Didn’t I kill you? 
I said: You killed me ... and I forgot, like you, to die.54 

 
 يف القدس 

                                                           
54 Mahmoud Darwish, "In Jerusalem" from The Butterfly’s Burden. Copyright © 2008 by 

Mahmoud Darwish, English translation by Fady Joudah. Reprinted by permission of Copper 

Canyon Press. www.coppercanyonpress.org  Source: The Butterfly’s Burden (Copper Canyon 

Press, 2007)  
 

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/mahmoud-darwish
https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/fady-joudah
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فقد جوت من الشعر مقفاه وحره كما أهنا تصف الواقع ، تكاد أن تكون هذه القصيدة من روائع الشعر يف هذه املدينة
الذي آلت إليه هذه املدينة من احتالل و سوء حال وما جيول فيها من سياح وأجانب من أطراف الدنيا وشىت البقاع 
تل من زنوج وهنود وغريهم كما تصف القدس شوارعها وابعتها وكل ما فيها منبهة األمة إىل حتريرها وختليصها من يد احمل
والشرح هلذه القصيدة يطول لو تتبعنا كل ما فيها من معاين وخلجات ولكن أكتفي بذكر مطلعها كما رمسها شاعران 

 الشاب : 
 عن الدار قانون األعادي وسورها   مررت على دار احلبيـ ـب فردان

 فماذا ترى يف القدس حني تزورها   فقلت لنفسي رمبا هـــي نعمة
 إذا ما بدت من جانب الدرب دورها   حــتمالهترى كل ما ال تستطيع ا

 تسر وال كل الغــــياب يضريها   وما كل نفس حني تلقـى حبيبها
 فليس مبــأمون عليها سرورها   فإن سرها قبل الفـــراق لقاؤه

 55فسوف تراها الـعني حني تديرها   مىت تبصر القــدس العتيقة مرة 
 

 املطلب الثاين
 

 يف املوكب اجلنائزي القدس واألقصىالشعراء يستحضرون 
 

 لنصرهتا وحتريرها من اليهود. والشعراء مل يتباكوا على القدس بل يدعون العامل
  

 القدس يف ديوان الشاعر الكبري املرحوم يوسف اخلطيب حمبوبة فلسطني 
 مغناة أان القدس 

 أان القدس يف األسرية واآلسرة 
 ويب موعد بدر ومعجزة االناصرة 

 القدس ميالد عيسى ومسرى حممد أان  
 وأقسم لو هادت األرض لن أهتـــــــود 
 ولو قد طغى فاجر يف ربوعي وعربـد  
 سيلقى هوان احلضيض وللنجم أصعد 

 يستطرد يف قصيدته قائال 
 نعم دامهيت جياع الذئـــــــاب 

 فما هنشت غري وهم السراب 
 وأقيم حىت بنار عذابـــــــــي 

 سأرجع للدهر زهر الشبــاب 
                                                           

 املوسوعة العاملية للشعر العريب 76857رقم القصيدة ، يف القدس، متيم، الربغوثي - 55
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 أان القدس ما طالين غاصب أو توهم  
 56سوى أن قذفت أبحالمه يف جهنـــــم 

 ومن قصيدته بعنوان إنسان فلسطني 
 هو إنسان فلسطني على الظلم متـــــــــرد

 جرحا يتوقد شق ليل الشروق مثل الربق
 فاستمع اي أيها العاـــــــــلم واللهم فاشهد 

 أن تتـــــــــهود س اليت ابركتهاأبت القد 
 وهي ميالد يسوع وهي إسراء حمـــــمد 
 57توأمان اخلالدان احلرف والسف الـمجرد 
 

 القدس يف شعر الشاعر الفلسطيين متيم الربغوثي 
 يف القدس 

فقد جوت من الشعر مقفاه وحره كما أهنا تصف الواقع ، تكاد أن تكون هذه القصيدة من روائع الشعر يف هذه املدينة
الذي آلت إليه هذه املدينة من احتالل و سوء حال وما جيول فيها من سياح وأجانب من أطراف الدنيا وشىت البقاع 

تل من زنوج وهنود وغريهم كما تصف القدس شوارعها وابعتها وكل ما فيها منبهة األمة إىل حتريرها وختليصها من يد احمل
والشرح هلذه القصيدة يطول لو تتبعنا كل ما فيها من معاين وخلجات ولكن أكتفي بذكر مطلعها كما رمسها شاعران 

 الشاب : 
 عن الدار قانون األعادي وسورها   مررت على دار احلبيــب فردان
 فماذا ترى يف القدس حني تزورها   فقلت لنفسي رمبا هـــي نعمة

 إذا ما بدت من جانب الدرب دورها    احـتمالهترى كل ما ال تستطيع 
 تسر وال كل الغــــياب يضريها   وما كل نفس حني تلقـى حبيبها

 فليس مبـــأمون عليها سرورها    فإن سرها قبل الفــراق لقاؤه
 58فسوف تراها الـعني حني تديرها   مىت تبصر القــدس العتيقة مرة 

 

                                                           
اإلحتاد العام للكتاب ، دمشق، دار فلسطني للثقافة واإلعالم والفنون، 1ط، 1ج، فلسطني جمنون، أعماله الشعرية، يوسف، اخلطيب - 56

 368م ص 2011واألدابء الفلسطينيني 

 363نفس الديوان ص  - 57
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 املبحث الرابع
 املطلب األول

 
 مقدسيــــــــــــــات

 مناذج من شعر الباحث الشاعر يف ديوانه عاشق األرض واليت يتغىن هبا يف هذه املدينة املقدسة  
  

 القدس
 )البحر البسيط(

 
 اي زائـــــــــــــــــَر الُقـــــــــــــــــدِس فـــــــــــــــــاَض الـــــــــــــــــدمُع يـَب كِيهـــــــــــــــــا

 
 فقبـــــــــــــــــــلِّ اجلُـــــــــــــــــــرَح واســـــــــــــــــــجد  يف َروابـــــــــــــــــــــيها  

 وعـــــــــــــــــــــــــــــانق األرض واجلـــــــــــــــــــــــــــــدران يف هلــــــــــــــــــــــــــــــف  
 

 واكتـــــــــب علـــــــــى الـــــــــرتب مـــــــــا أحلـــــــــى مغانيهـــــــــا 
 

 واكتـــــــــب  علـــــــــى الـــــــــرتِب مـــــــــا أحلـــــــــى مغانيهـــــــــا
 

 والــــــــــــــــثم  ِجراحــــــــــــــــاً هبــــــــــــــــا قــــــــــــــــد  كابَــــــــــــــــَدت  أَلَمــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــقيها   ِمـــــــــــــن  بعـــــــــــــِد طـــــــــــــوِل عنـــــــــــــاٍء كـــــــــــــاَد َيشـ
 واخشـــــــــــــــــــــــع  ِبقلبــــــــــــــــــــــــَك واألنفـــــــــــــــــــــــاُس ُمر سلَـــــــــــــــــــــــــة    

 
ـــــــــــــــــــها واســــــــــــــــــتلِهمِ   ــــــــــــــــــن  آايِت ماضي  اجملــــــــــــــــــَد ِم

 وانتفضــــــــــــــت   األعــــــــــــــداءِ  شــــــــــــــاَحت بوجــــــــــــــٍه عــــــــــــــن  
 

ـــــــــــــــــــها    واســــــــــــــــــتقبلت  ُعَمــــــــــــــــــَر الفــــــــــــــــــاروِق حاميـ
ـــــــــــــــــــــُر العدالــــــــــــــــــــــِة بـــــــــــــــــــــنَي النــــــــــــــــــــــاِس غايتُـُــــــــــــــــــــــــه   نش 

 
ـــــــــــــــــــيها   فحــــــــــــــــــطنّاَم الُكفــــــــــــــــــَر واألصــــــــــــــــــناَم يفنــ

 واذكـــــــــــــــــــر  صـــــــــــــــــــالحاً علـــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــاريِخ مهتُــــــــــــــــــــُه 
 

صـــــــــــــــاِم يَرويــــــــــــــــها  ـــــــــــــــَر األرَض ابلصم  ـــــــــــــــد طهن  ق
 وصـــــــــــــــخرتِهِ عـــــــــــــــرّج علـــــــــــــــى املســـــــــــــــجِد األقصـــــــــــــــى  

 
ــــــــــــــــــــو داً يعــــــــــــــــــــيُش مــــــــــــــــــــَع األايِم يف فـــــــــــــــــــــــيها    َط

 يســـــــــــــــــــــــتنِجُد املســـــــــــــــــــــــجُد األقصـــــــــــــــــــــــى لِنازِلــــــــــــــــــــــــــةٍ  
 

ــــــــــــــن مآقيــــــــــــــــها    ويــــــــــــــذِرُف الــــــــــــــدمَع يَهمــــــــــــــي م 
ـــــــــــــــــــــــــت  ضفائُِرهــــــــــــــــــــــــــــا   إين ألُق ِســـــــــــــــــــــــــُم مـــــــــــــــــــــــــا ُقصن

 
ــــــــــــــــيها    وال احننـــــــــــــــت ِذلنـــــــــــــــًة ِمـــــــــــــــن  غاصـــــــــــــــٍب تـ

 الـــــــــــــــــرمحُن ِمـــــــــــــــــن  َدنَــــــــــــــــــــسٍ  اي صـــــــــــــــــخرًة صـــــــــــــــــاهنا 
 

 خالِقهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــبحاَن ابريــــــــــــــــــــــها  ســـــــــــــــــــبحانُ  
      

 شهداء األقصى
 )حبر الرمل(

 َكــــــــــــــم  َعزيــــــــــــــٍز يف ثــــــــــــــرى األقصــــــــــــــى َشــــــــــــــهيد  

  

ــــــــــــــــــــــــــاقِ البنــــــــــــــــــــــــــود     حامــــــــــــــــــــــــــِل الــــــــــــــــــــــــــراايِت َخفن

ـــــــــــــــــــــرُُه قـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــاَش حيـــــــــــــــــــــاً دائمـــــــــــــــــــــاً    ِذك 

 

 الوجـــــــــــــــــــــــــود   مل  مَتـُــــــــــــــــــــــــت  ِذكـــــــــــــــــــــــــراُه يف هـــــــــــــــــــــــــذا 

ـــــــــــــــــــــــِد تســـــــــــــــــــــــمو روُحـــــــــــــــــــــــهُ    يف ِجنـــــــــــــــــــــــاِن اخلُل 

 

 الــــــــــــــــورود  العــــــــــــــــنِي مــــــــــــــــا بــــــــــــــــنَي  عنــــــــــــــــَد َحــــــــــــــــورِ  
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 جــــــــــــــــــــــــــــاَد ابلــــــــــــــــــــــــــــروِح الــــــــــــــــــــــــــــيت حَيِمُلهــــــــــــــــــــــــــــا

 

 يف ســــــــــــــــــــــــــبيِل هللِا أهــــــــــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــــــــــا يُريــــــــــــــــــــــــــد   

  
 انتفاضة املسجد األقصى املبارك

 )حبر الرمل( 
 يف رحـــــــــــــــاِب املســـــــــــــــجِد األقصـــــــــــــــى األســـــــــــــــري  
ــــــــــــــــى صــــــــــــــــوِن احِلمــــــــــــــــى ــــــــــــــــد تعاهــــــــــــــــدان عل  ق
ـــــــــــــــــــــــــــه  يف زمـــــــــــــــــــــــــــاٍن ضـــــــــــــــــــــــــــَج مـــــــــــــــــــــــــــن أهوال
 أيهـــــــــــــــــــــــــــــا اجلـــــــــــــــــــــــــــــالُد صـــــــــــــــــــــــــــــرباً فاتئِـــــــــــــــــــــــــــــد  
 اي صـــــــــــــــــــــــــالَح الـــــــــــــــــــــــــدين أيقـــــــــــــــــــــــــظ أُمـــــــــــــــــــــــــة

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــري    ـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــغريًا وكب  قـــــــــــــــــــــــــــــد تالقين
 يف زمـــــــــــــــــــاٍن فيـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد َعـــــــــــــــــــزن النصــــــــــــــــــــري  
ــــــــــــــــــــٍب وذي عــــــــــــــــــــنٍي بصــــــــــــــــــــري    كــــــــــــــــــــُل ذي ل
 إّن حبــــــــــــــــــــــــل الظلــــــــــــــــــــــــِم مبتــــــــــــــــــــــــور  قصــــــــــــــــــــــــري
 مـــــــــــــــن ظـــــــــــــــالِم دامـــــــــــــــٍس أضـــــــــــــــحى عســـــــــــــــري

  

 األقصى األسري
 )حبر الكامل(

 قلـــــــــــــــــــــيب إىل األقصـــــــــــــــــــــى األســـــــــــــــــــــرِي يطـــــــــــــــــــــري
 

ـــــــيَس لألقصـــــــى األســـــــري نصـــــــرِي نصـــــــــرُي ؟   أَو ل
 خمالــــــــــــــــــــِب طُغمــــــــــــــــــــةٍ أضــــــــــــــــــــحى رهينــــــــــــــــــــاً يف  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليس والتزوي  أفعاهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الت

 ومضــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــع األايِم ينــــــــــــــــــــدب حظنــــــــــــــــــــهُ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــر    َويـَُلُفــــــــــــــــــــــــــــــــُه هــــــــــــــــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــــــــــــــــداه كبيـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــَم العـــــــــــــــــــــــــــــــوايل اترةً    يســـــــــــــــــــــــــــــــتنهُض اهِلَم

 
ـــــــــــــــــورُ   ـــــــــــــــــن  طـــــــــــــــــوِل الُســـــــــــــــــباِت تث  لتفيـــــــــــــــــَق ِم

ـــــــــــــــــــــَك هـــــــــــــــــــــيكالً    َزَعمـــــــــــــــــــــوا ُجزافـــــــــــــــــــــاً أن  حتَت
 

 خــــــــــــــــــــــــــــابوا وانهَلـُـــــــــــــــــــــــــــُم أســــــــــــــــــــــــــــى وثبــــــــــــــــــــــــــــورُ  
    

 )حبر جمزوء الرمل( صرخة األقصى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  اي جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود هللا هب
 أوقفــــــــــــــــــــــــــــــــوا العــــــــــــــــــــــــــــــــدواَن كــــــــــــــــــــــــــــــــي ال
 اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدوا ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوروا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإان
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي
 إننـــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــعب التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

 

 أنقــــــــــــــــــــــــــــــــذوا الشــــــــــــــــــــــــــــــــعَب احملاصــــــــــــــــــــــــــــــــر   
 يتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى يف اجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازر  
 دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخر  
 وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى البـــــــــــــــــــــــــــــــــــاغي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوائر  
 يف رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب هللا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر

 
 شدوا الرحال إىل األقصى

 
 البحر البسيط 
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 الرحـــــــــــــــــــــــــــال إىل األقصـــــــــــــــــــــــــــى يناشدكــــــــــــــــــــــــــــمشـــــــــــــــــــــــــــدوا 
 شـــــــــــــــــــــــدوا الرحـــــــــــــــــــــــال إىل األقصـــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــإن لـــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين وأنفاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومــعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدي  ويف عي
ــــــــــــــــــــــــــــــدر يؤنسنــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــوين ضــــــــــــــــــــــــــــــياء الب  و يف عي

 

ــــالم والـــدين  نـــبض بقلـــيب ودفـــق يف  اي أمـــة العـــرب واإلسـ
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراييين
 ويف ضــــــــــــــــــــــــــمريي طــــــــــــــــــــــــــوال العمــــــــــــــــــــــــــر يشجينـــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــورا عـــــــــــــــــــــــــاد يهدينــــــــــــــــــــــــــي  فتبصـــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــني ن

 
 

 بيت املقدس
 الطويل( )البحر

ـــــــــــــــــــــدنِس قاِصـــــــــــــــــــــداً  َق
ُ
ـــــــــــــــــــــُت إىل الَبيـــــــــــــــــــــتِ امل  أتـَي 

 
َلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِي أزورُ  َلَعلِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أُلوىل   الِقبـ 

 َلَعلّــــــــــــــــــــــــــــــــــي إىل َمــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ابَرَك هللاُ تـُر بـََهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــِذ اخلُطــــــــــــــــى حَنــــــــــــــــَو الرِحــــــــــــــــاِب َأســــــــــــــــريُ    أَُغ
ـــــــــــــــــــــــل  يُرجتـــــــــــــــــــــــى    إذا ملَ  َيُكـــــــــــــــــــــــن  للقـــــــــــــــــــــــدِس ِفع 

 
 أال إنن ربن الكــــــــــــــــــــــــــــوِن فهــــــــــــــــــــــــــــو نصــــــــــــــــــــــــــــريُ  

ــــــــــــــــــــــــب َض ُعروِقهــــــــــــــــــــــــاأاي َزهــــــــــــــــــــــــرَة   ــــــــــــــــــــــــُدنيا ونـَ  ال
  

َعــــــــــــــــــــــــــَث آمــــــــــــــــــــــــــاِل الِعبــــــــــــــــــــــــــاِد ونــــــــــــــــــــــــــورُ    َوَمبـ 
ـــــــــــــــــــــــاً    فقلـــــــــــــــــــــــيب إىل األقصـــــــــــــــــــــــى َيظَـــــــــــــــــــــــِل ُمَعلنَق

 
 َونفســــــــــــــــي إىل األقصــــــــــــــــى األســــــــــــــــرِي تســــــــــــــــريُ  

 إهنا القدس 
 )حبر الرمل( 

 ليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس جري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس خري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  إمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس عقي

  
 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدران يعلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 ق متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزقحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقق فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق أعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

 يف حنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح ترفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
  

 القدس أرضي
 حبر البسيط

 القـــــــــــــــــــدس ارضـــــــــــــــــــي واترخيـــــــــــــــــــي وأوطـــــــــــــــــــاين
 القـــــــــــــدس منـــــــــــــذ بـــــــــــــزو  الكـــــــــــــون حاضـــــــــــــريت
 أســـــــــــــــــــرى اإللـــــــــــــــــــه خبـــــــــــــــــــري األنبيـــــــــــــــــــاء هلـــــــــــــــــــا

 

 القــــــــــــــــــــدس رمــــــــــــــــــــزي وأجمــــــــــــــــــــادي وعنــــــــــــــــــــواين 
 مـــــــــــن عهـــــــــــد آدم بـــــــــــل مـــــــــــن عهـــــــــــد كنعـــــــــــان
 مـــــــــــــــــــن أرض مكـــــــــــــــــــة لألقصـــــــــــــــــــى هبادينـــــــــــــــــــا

 
 أبواب القدس

 )حبر الكامل( 
 ســـــــــــــــــــــبعا حواهـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــور يف جنباتـــــــــــــــــــــه  للقــــــــــــــــــــــــــــــدس أبـــــــــــــــــــــــــــــــواب إذا أحصـــــــــــــــــــــــــــــــيتها
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 قـــــــــــــــد صـــــــــــــــاهنا مـــــــــــــــن فـــــــــــــــوق ســـــــــــــــبع رهبـــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــدس مـــــــــــــــــــــــلء قلوبن  مكنونـــــــــــــــــــــــة اي ق
ـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه  اي مـــــــــــــــــوطن اإلميـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــد اتق

 

 كــــــــــــــــــــــــل اخلالئــــــــــــــــــــــــق تســــــــــــــــــــــــتكني لذاتــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــت طعــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــز يف لذات ــــــــــــــــــد ذق  ق
 منــــــــــــــــا النفــــــــــــــــوس علــــــــــــــــى رحــــــــــــــــاب هداتــــــــــــــــه

 
 

 القدس جوهرة القضية
 )حبر جمزوء الكامل( 

 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهرة القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
  

 الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي املنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة يف
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكون يهفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حنوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ف
 

 فالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ترهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 فجباهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتالهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

 وهواؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومياههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

 فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة واهلويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارا هبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 لقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

 تصـــــــــــــــــــــــــــــبو هلـــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــنفس الزكيـــــــــــــــــــــــــــــة
 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوهلا
 

 تشــــــــــــــــــــــــــــفي مـــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــقم الربيـــــــــــــــــــــــــــــة
  
 القدس

 )حبر البسيط( 
 

 القـــــــــــــــــــــدس أرضـــــــــــــــــــــي واترخيـــــــــــــــــــــي وإميـــــــــــــــــــــاين
 

 القـــــــــــــدس روحـــــــــــــي فمـــــــــــــا عـــــــــــــادت تفـــــــــــــارقين
  

ــــــــــــــــيت كــــــــــــــــادت متزقهــــــــــــــــا  رغــــــــــــــــم الســــــــــــــــموم ال
  

  القدس يف القلب إن طال الزمان هبا
 

  
 القــــــــــــــــــــدس رمــــــــــــــــــــزي وأجمــــــــــــــــــــادي وعنــــــــــــــــــــواين

  
ــــــــــــاص ومــــــــــــن دان  رغــــــــــــم اجلراحــــــــــــات مــــــــــــن ق

 
 إيالمــــــــــــــــــــــــا إبمعــــــــــــــــــــــــان وتنخــــــــــــــــــــــــر العظــــــــــــــــــــــــم

 
 إميـــــــــــــــــاينفكيـــــــــــــــــف تنســـــــــــــــــى ويف األعمـــــــــــــــــاق 

 
 القدس درة

 )حبر جمزوء الكامل( 
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 القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس تبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى درة
 وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارها
 وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلء جفوننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوعنا  وتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ب

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائن زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة   ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي خاســــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  جن
 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلء القل

 
 

 مسرى طه
  البحر لكامل

 مســــــــــــــــــــــــــــــراك اي طــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــئن ويــــــــــــــــــــــــــــــرزح
 زعمـــــــــــــــــــــــــوا أبن هنـــــــــــــــــــــــــاك مبـــــــــــــــــــــــــىن هيكــــــــــــــــــــــــــلٍ 

 

 فمعــــــــــــــــــاول األعــــــــــــــــــداء حتتــــــــــــــــــك تقــــــــــــــــــدح 
  خابوا مبا زعموا وما قد أفصــــــحوا

  
 القدس لن تبق أسرية

 )حبر الكامل( 
 القـــــــــــــــــــدس لـــــــــــــــــــن تبـــــــــــــــــــق أســـــــــــــــــــرية حاقـــــــــــــــــــد
 القـــــــــــــــــــــدس لـــــــــــــــــــــن تبـــــــــــــــــــــق رهينـــــــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــــــامل
 للقـــــــــــــــــــــــــــدس عشـــــــــــــــــــــــــــاق هلـــــــــــــــــــــــــــا وأحبـــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون تعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برتاهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ال يفتئ
 حرمـــــــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــــــا أن نـــــــــــــــــــــدوس تراهبــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــاد مــــــــــــــن الصــــــــــــــالة وأغلقــــــــــــــوا   منعــــــــــــــوا العب
  

 
 
 

 مــــــــــــــــا دام يف هــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــود رجــــــــــــــــال
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغري األايم واألحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال
 مغروســـــــــــــــــــــــــــــــة بقلـــــــــــــــــــــــــــــــوهبم آجـــــــــــــــــــــــــــــــال
 مـــــــــــــــا دام يف هـــــــــــــــذي العـــــــــــــــروق جمـــــــــــــــال
 أمـــــــــــــا الـــــــــــــرتاب علـــــــــــــى الغـــــــــــــزاة حـــــــــــــالل

 59كــــــــــــــــل املــــــــــــــــداخل للصــــــــــــــــالة حمــــــــــــــــال
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 اخلالصـــــة
القدس وما ليس من السهل حصر ما كتب عن 

قيل فيها من شعر ونثر فقد أصبحت خزانة 
، الشعراء من شعراء التفعيلة أو الشعر احلر

فالقدس هي بوصلة العامل سواء كا يف موقعها 
الديين أو القومي أو التارخيي فاجلميع يتسابق 
على على أظهار حبه هلا فهي عاشقة اشعراء 

 وأن سبب شقائها 
من  -سفالقد–لكل شيء نصيب من مسماه 

فقد أخذت القدس يف الضمري  القداسة والطهارة
والوجدان العاملي بعامة والفكر والثقافة العربية واألدب 

الفلسطيين العمق الكبري . فالقدس تعترب أيقونة الشعراء 
بعدما دامهها االحتالل اإلسرائيلي وخرجت  والسيما

من أيدي العرب واملسلمني وسقطت يف يد الصهاينة 
ابدروا بتغيري معاملها وترسيخ واقع استيطاين الذين 

جديد حماوال طمس معاملها العربية واإلسالمية 
املعامل  واالعتداء على مقدسات املسلمني وحماولة تغيري

الدينية والدميوجرافية والتارخيية ضاربة عرض احلائط 
 القرارات الدولية واالحتجاجات العاملية . 

العلم واألدابء والشعراء  تنبه املفكرون والساسة ورجال
ملا آلت إليه القدس فنشطت األقالم وتبارى الشعراء 
يف ذكرها ووصفها والشوق واحلنني إليها فدخلت يف 

فقد سارت القدس يف رحلة ، مجيع أغراض الشعر
الشعر العريب منذ العصور القدمية فالعهود اإلسالمية 
إىل العصر احلديث وقد تفجرت قرائح الشعراء وال 

يتغنون  م فأخذوا1967يما بعد نكبة عام س
مبحاسنها ويتباكون على واقعها ويتبارون مبدحها وذكر 

فتسابق  أوصافها واحلنني إىل املسجد األقصى املبارك
على عشقها الشعراء املسلمني واملسيحيني ومزجوا 

حبهم هلا بذكر املآذن واألجراس والكنائس واألذان 
تمعي وواجب الدفاع والعيش املشرتك بني النسيج اجمل

عنها بكل الوسائل والدفاع عنها ابلغايل والنفيس 
وحث املسلمني والعرب على حتريرها وختليصها من 

فالقدس حية يف قلوب العرب ، احملتل الصهيوين
إحلاق  واملسلمني ولن ينساها أهلها مهما حاول احملتل

األذى هبا أو النيل من واقعها واترخيها وماضيها العتيد 
القدس عربية األصول إسالمية اجلذور وستعود يوم ما ف

 ألصحاهبا الشرعيني إبذن هللا .
 

 التوصيات
الدعوة إىل تكثيف املؤمترات والندوات  -1

واللقاءات اخلاصة ابلقدس سواء ابلوسائل 
 املرئية أو املسموعة.

دعوة املؤسسات األكادميية واملدارس  -2
م واجلامعات واملراكز الثقافية إىل اإلهتما
 ابلقدس واترخيها العرويب واإلسالمي .

العمل على إدخال القدس يف املناهج  -3
 التعليمية يف مجيع مراحل التعلم .

ختصيص برامج يومية يف وسائل اإلعالم  -4
العربية واإلسالمية على مكانة القدس يف 

 العقيدة والفكر اإلنساين.
العمل على دعم القدس وأهلها ابملال  -5

ود أهلها ألن للحفاظ عليها وعلى صم
 اخلطر الذي حييق هبا عظيم وجسيم.

العمل على إيصال رسالة القدس إىل احملافل  -6
الدولية والعربية وجملس األمن واألمم املتحدة 

 لتبقى حية يف الضمري العاملي.
الدعوة إىل دعم املؤسسات الفكرية التعليمية  -7

والدينية والتجارية يف القدس وعدم التفريط 
 ابألرض والبيوت.
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دعوة الشعراء واألدابء واملفكرين لتكثيف  -8
الوعي عن القدس لدى هؤالء املفكرين 

لتبقى القدس حية يف الفكر والضمري 
 اإلنساين
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