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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 القدس: آمال وآالم

 أ.د.جهاد يوسف العرجا   

الحمد هلل رب العالميم، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، يوازي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن ال      

إله إال هللا، القائل في كتابه" سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد 

باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير"، وأن محمدا رسول هللا، القائل  األقصى الذي

عن األقصى" نعم المصلى، هو أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه، فإّن الصالة كألف 

 صالة، ومن لم يطق أن يأتيه فليهد إليه زيتا يُسرج فيه، فإن منأهدى إليه كمن صلى فيه" وبعد

رتأينا أن نساهم بالكلمة الصادقة والعاطفة الجياشة في الدفاع عن المسجد األقصى، فنذكر فقد ا    

 أنفسنا وغيرنا بما يعاني منه.

يا أولى القبلتين، يا ثالث الحرمين، يا أيها المسجد األقصى، ذكراك ذكرى السعة والشمول،      

ذكراك ذكرى الحصانة والحضانة، فقد فالصالة فيك توُجهٌ إلى هللا، ومن أوسع من هللا وأشمل، 

جعلك هللا حرما يرمز إلى األمان، ومكانا يعبر عن االطمئنان، زرتك صغيرا اأيها المسجد األقصى، 

لكّن المعاني التي سكبتها فّي كانت كبيرة،  وها أنا أجدد الوالء بشرعة حكت عنك حكاية الرفعة، 

 ذكرونا قصة المنعة.وأسعى لتثبيت دعائم اإليمان في جذور منتفضين 

 فيا قدس شوقي إليك يزيد، وأنا بين يديك مريد

دمت يا قدس، مسى الرسالة ، ومعراج النبوة، دامت ثقتك بأتباعك ليكونوا على مستوى     

 الرجولة والنبالة، تصرخين فيهم:

 أموت على ثرى رصيف العمر                   

 بحثا عن ثرى وطني                   

 فال جوع يؤرقني                   

 وال شمس تحرقني                  

 أنا القدس                  

 وإخواني هم العرب                 

 وأشالئي ممزقة                
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 وأبنائي لهم ربّ                 

 أنا القدس                

 وجرحي غارق في الملح               

 من منكم               

 يداويني              

 إّن األمة قد وقفت مشدوهة أمام هول المصيبة، فانبرت للبكاء مدة طويلة:    

 رباه فك قيود القدس رباه

 فالقلب ينزف شوقا في حناياه

 ما عاد نور الضحى في القدس فواحا

 بين الورود وقد حلت بنا اآله

 يا قدس أبكي عليك اليوم وا أسفي

 عزيز على قلبي تمناهعلى 

 أبكي عليك ودمعي سال كي يروي

 أرض القيود ونبت الحزن لباه

 أبكي عليك بكاء الطفل إذ ماتت

 أم له فانبرت نيران شكواه

 إّن القدس هي وخزة القلب، وقلق العين، وتوهان األفكار، لكننا نقول :    

 قف شانخا، وشبابنا لك أيها األقصى فداء

 األسود األقوياء ووراءهم أبناء أمتنا

 في وجه الِعداء واالعتداء –كالطود  -قف شامخا

 واترك مهازيل العروبة للركوع واالنحناء
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 واترك جميع أولئك الجبناء من ألف لياء

 يتفاوضون، ينسقون، مع العدو بال حياء

 أما شباب بالدنا الصيد الكرام األوفياء

 فسينهضون لينقذوك من الغزاة األشقياء

 هؤالء مصيرهم عند اللقاء ولسوف يعلم

 قف شامخا

 صامدون ولن يهزهم ابتالء–حولك  –فاألهل 

 ولينصرنهم اإلله، بما يشاء وكيف شاء

 لن يطول له بقاء –حولك  –والمجرم المحتل 

إّن اآلالم التي فجرتها محنة القدس، مدينة اآلمال واآلالم أكبر من آالم أخرى، بل ال يوازيها      

 ال، وهللا حتى ضياع األندلس، ذلك الحلم الذي كان جميال: أو يقترب منها،

 يا قدس يا منارة الشرائع          

 األصابعة يا طفلة محروق         

 حزينة عيناك يا مدينة البتول       

 يا راحة ظليلة مّر بها الرسول       

 حزينة حجارة الشوارع      

 حزينة مآذن الجوامع     

إّن الشعراع قد اختلفوا أداة ورؤية في رصد صورة القدس، لكنهم اتفقوا في النية وفي العمل      

على إعادة البسمة إلى وجه تلك المدينة التي تعرضت على مدى التاريخ لمحاوالت التدمير 

 والتهويد :

 من أين يا صديقة؟ -

 حملت المزهرية

 والنظرة الشقية؟
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 من القدس العتيقة -

 ي عتمة القناطرومن ترى رأيت ف -

 من شعبنا المهاجر

 ومن ترى سمعت؟

 رأيت اننة عمك -

 فب طاقة حزينة

 تبوح للمدينة

 بهمها وهمك 

 رأيت في المداخن، عصفورة جريحة، وطفلة كسيحة

 تبكي على المآذن

لقد استمد العرب والمسلمين بساطة التعبير عن حقنا المسلوب من بساطة انتفاضة     

 جرا، ليرمي به آلة العدوان، مؤكدا الحّق، وفاضحا الزيف:الحجر، فكل طفل يحمل ح

 هذا زمان من حجر

 الظل وسط الحرب مات من الضجر

 والسيف وسط الحرب مات من الضجر

 و الماء في األنهار قد أضحى حجر

 هذا زمان من حجر

 شئت أن تحيا عزيزاإن 

 كن حجر

 واحمل حجر

 واضرب حجر

 هذا زمان من حجر

 أعطى لنافتعلم الدرس الذي 

 الولد الفلسطيني  في زمن الحجر

ويعتذر الشاعر من القدس، ساخرا مما يقوم به العالم المنافق من تنظيم لجان تذهب     

 ولجان تأتي إضاعة للوقت وإعطاء الفرصة للصهاينة لبنا واقع يصعب تغييره:

 يا قدس يا سيدتي معذرة فليس لي يدان

 وليس لي أسلحة وليس لي ميدان

 ذي أملكه لسانكل ال

 والنطق يا سيدتي أسعاره باهضة، والموت بالمجان

 سيدتي أحرجتني، فالعمر سعر كلمة واحدة وليس لي عمران
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 على وسوسة الشيطانأقول نصف كلمة، ولعنة هللا 

 جاءت إليك لجنة، تبيض لجنتين

 تفقسان بعد جولتين عن ثمان

 ةبالرفاه والبنين تكثر اللجان

 أعصابه في الريحانويُسحق  الصبر على 

إّن الشاعر الذي يعرف الماضي ويعيش الحاضر و يستشرف المستقبل له جدبر بأن      

من حرص على حل قضية فلسطين،  –المتحضر  -يحلل األحداث، فيسخر مما يدعيه العالم 

فهو ويسخر قلمه وكلماته في توعية الشعوب بالمكائد التي تدبر له في الخفاء، ومع ذلك 

اقاته للوقوف إلى جانب إخوانه من الالجئين في أزمته، مذكرا بأن النصر قريب، يحشد ط

 فيحيي األمل في النفوس :

 أخي يا دمعة نزلت                         على قلبي فهزته

 ومرت في هدوء النور                      باألقصى فأبكته

 وباألطفال أهدتهوللوطن الكبير أتت                         

 وراحت عند بيت هللا                       عاجزة وحيته

 وعند رسولنا وقفت                          بحمل ثم ألقته

 وعادت تشهد الدنيا                          على حزن تبنته

 أخي ال تبتئس واصمد                      فأنت ببسمة أحرى

 جراحي لم تكن صغرى                     جراحك إذ غدت كبرى 

 وعين حبيبك المذبوح                       إني أحمل البشرى

 سيمضي القهر خزيانا                       ولن يلقى له مسرى

 سيفنى قوم إسرائيل                         أنت بضعفهم أدرى

 للعش منتصراأخي كفكف دموع اليأس                     عد 

 ومهما طال بطشهم                          فلن ألقلك منكسرا

 إذا اغتيل النهار فثق                        سيرجع مرة أخرى

 يؤذن فجره األقصى                       تحلق حوله العذرا

 أخي في القدس ال ترحل                 وصبرا كي ترى صبرا

عن القدس وعن فلسطين هو بقدلر ما أريق من دماء الشهداء، وما دمر من إّن ما قيل      

بيوت وقرى، وقد شارك الشعراء في كل الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه، وشارك 

 الصغير والكبير، المشهور والمغمور :

 كانت له أرض وزيتونة

 وكرمة وساحة دار
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 وعندما أوفت له سفائن العمر إلى شواطئ السكينة

 ط قبره على ذرى التاللوخ

 انطلقت كتائب التتار

 تذوذه عن أرضه الحزينه

 لكنه خلف سياج الشوك والصبار

 ظل واقفا بال مالل

 يرفض أن يموت قبل الثأر

 يا حلم يوم الثأر

ويظل المسلم واثقا بالنصر، متمسكا بالحّق ال يضعف وال يلين، وتنطلق الصيحات      

المقاومة تعلق رفض الصلح والمساومة، وتأبى إال الحّق الكامل، مهما كان الثمن فالكل 

 مستعد للتضحية والفداء، وتصرخ فلسطين في أفئدة المسلمين :

 إنها الحرب

 قد تثقل القلب 

 العربلكّن خلفك عاَر 

 ال تصالح 

 وال تتوخ الهرب

 ولو وقفت ضدّ سيفك كّل الشيوخ

 والرجال التي مألتها الشروخ

 هؤالء الذين يحبون طعم الثريد

 وامتطاء العبيد

 ال تصالح

 فليس سوى أن تريد

 أنت فارس هذا الزمان

 وسواك المسوخ

الالجئين الفتات إّن يوم العودة قريب، ما دام هناك قلب ينبض بالحياة، وستظل خيام     

 تؤكد قرب العودة إاى الحق واألرض :

 أنا لن أموت

 ما دام في مصباح ليل الالجئين

 زيت ونار عبر مقبرة الحدود

 حيث الخيام الباليات

 كأنها في الريح الفتة تشير
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 إلى طريق العودة الدامي القريب

 

                

                  

                     

               

 

 

 

 


