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 ادللخص

لعب الشعر العربي دورًا رئيسًا يف تشكيل اذلوية اذلودية. فرغم تعدد اللغات وتنوع اللهجات دتكن الشعر 
العربي من التعبَت عن غاايت الصهيونية وتعزيز حركة اذلجرة اىل فلسطُت، واف كاف الشعر العربي ال حيمل 

ر اليت لعبها االدب العربي بكافة اغراضو ألجل صفة أدبية وقومية واحدة أذ اعتمدت اسرائيل على االدوا
 الدعاية وغرس القيم الصهيونية وجتذيرىا يف عقلية اليهودي الصهيوين.

وقد عملت الصهيونية السياسية على توظيف كل مقومات الداينة اليهودية العقائدية والروحية والثقافية 
ىل صهيوف/ اورشليم ليكتمل فيها ايناع الوجود واالدبية، ألجل فكرة االنبعاث القومي لليهود، واذلجرة إ

اليهودي، ولتكن القصائد العربية اليت تناولت القدس، د تعبَتًا عن اىداؼ الصهيونية السياسية، ليتم جتنيد 
األدب يف سلططاهتا ليلعب الدور ادلرسـو لو يف تلك اآللة الضخمة اليت نظمت لتخدـ ىدفا واحدا أال وىو، 

 دة لدولة يهودية". "القدس عاصمة موح
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وتتجلى أمهية البحث كونو يعرض للقصائد العربية اليت تتناوؿ مدينة القدس حبًا وشوقًا ودعوة لالستقرار 
فيها، لتكوف زلرضًا لليهود على العيش يف صهيوف / اورشليم، ابالعتماد على النصوص الدينية ادلستمدة من 

اىيم الصهيونية الداعية اىل اذلجرة، اليت تعد عماًل مقدساً التوراة، إلضفاء الصبغة الدينية على تلك ادلف
 واجب حتقيقو. 

ومن خالؿ حتليل القصائد العربية، سنحاوؿ اإلجابة عن السؤاؿ ادلركزي للبحث: ىل صلحت القصائد العربية 
 ورشليم ؟يف استثارة مشاعر اليهود ودفعهم ابجتاه مناصرة احلركة الصهيونية من خالؿ اذلجرة اىل صهيوف/ ا

وقد مت تقسيم البحث إىل مقدمة وثالث زلاور وخادتة تلخص نتائج البحث، حيث تناولت ادلقدمة 
 االعتبارات اليت تستند اليها فلسفة التعليم اإلسرائيلي.

تناوؿ احملور األوؿ مكانة القدس يف النصوص التوراتية، أما احملور الثاين فقد اختص بتحليل بعض القصائد 
اؿ القدس يف العصر الوسيط، واىتم احملور الثالث، بتتبع بعض القصائد العربية اليت كانت دتثل العربية حي

 توجهاً صهيونياً داعياً إىل اذلجرة للمدينة ادلقدسة.

 .القدس، الشعر العربي احلديث، االدب العربي، الصهيونية :الكلمات ادلفتاحية
 

Abstract 
Hebrew poetry played a major role in shaping the identity of the Jews. Despite the 
multiplicity of languages and the diversity of dialects, Hebrew poetry enables the expression 
of the aims of Zionism and the strengthening of the movement of immigration to Palestine. 
Although Hebrew poetry does not have a single literary and national character, Israel has 
relied on the roles played by Hebrew literature in all its purposes for propagating and 
inculcating Zionist values.  
Political Zionism has employed all elements of the Jewish ideological, religious, cultural 
and literary people for the idea of the national revival of the Jews and the migration to Zion 
/ Jerusalem to complete the Jewish presence. The Hebrew poems dealing with Jerusalem 
are an expression of the goals of political Zionism. Plans to play the role assigned to him in 
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that huge machine organized to serve one goal: "Jerusalem is the unified capital of a Jewish 
state." 
The importance of the research is that it presents the Hebrew poems that deal with the city 
of Jerusalem with love and longing and a call to settle in it, to incite the Jews to live in Zion 
/ Jerusalem, relying on religious texts derived from the Torah, to religiously those Zionist 
concepts calling for migration, the duty to achieve. 
Through the analysis of Hebrew poems, we will try to answer the central question of 
research: Did the Hebrew poems succeeded in arousing the feelings of the Jews and pushed 
them to support the Zionist movement through the migration to Zion / Jerusalem? 
The research has been divided into three chapters and a conclusion summarizing the results 
of the research. The introduction deals with the considerations underlying the philosophy 
of Israeli education. 
The second axis focused on the analysis of some of the Hebrew poems about Jerusalem in 
the middle Ages. The third theme was to trace some of the Hebrew poems that represented 
a Zionist orientation and called for emigration to the Holy City. 

 

 ادلقدمة:
حتظى مدينة القدس أبمهية مركزية لدى اتباع الدايانت الثالث، وىي واحدة من أقدـ مدف العامل، وقد 

منذ العصور األوىل، فهي مهد تعرضت للغزو والتدمَت وإعادة البناء مرات ومرات، وكانت زلط أنظار البشرية 
ادلسيحية وأوىل القبلتُت واثلث احلرمُت الشريفُت ومسرى النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ابلنسبة لإلسالـ، ويعترب اليهود احلائط 
الغريب )الرباؽ( الواقع أسفل ابحة حـر ادلسجد األقصى آخر بقااي ادلعبد اليهودي )اذليكل( الذي دمره 

 ، وىو أقدس األماكن لديهم.70عاـ الروماف يف ال
ومن ىنا، تشكل فلسطُت متغَتاً رئيساً يف االدبيات الصهيونية، إذ حتتل االرض الفلسطينية مكانة كبَتة لدى 
اليهود لقدسيتها، واف العودة ذلا تضمن لليهود حياة متكاملة ولتكوف ذلم مسكنًا ومستقرًا بضمانة إذلية 

مرة، مل يعرؼ مصدر ىذا االسم، مسيت يف عهد  6400س يف التوراة حبسب زعمهم. إذ ورد اسم القد
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القضاة )يبوس( وبعد أْف سيطر عليها ادللك داوود مسيت مدينة داوود حيث أقاـ عليها ادلذبح، وعندما 
جتزّأت شللكة سليماف يف عهد )رحبعاـ( إىل شللكيْت )يهوذا( و)إسرائيل( بقيت القدس عاصمة دلملكة يهوذا 

 فقط".
أتسيساً على ما تقدـ، بدأ تسليط الضوء على القدس بشكل أو آبخر يف التعبئة الفكرية االيدلوجية للحركة و

الصهيونية وبدأ يتشكل يف ادلخيلة اليهودية تصور خاص عن ادلدينة وأُطِلقت عليها العديد من التسميات، 
ا، وأرائيل، ومدينة العدؿ، وشاليم، ومدينة منها: مدينة هللا، ومدينة داود، ومدينة ادللك العظيم، ومدينة يهود

 صهيوف، وقدس الذىب. 
ومن ىذا ادلنطلق دأب آابء احلركة الصهيونية ومنظروىا منذ مطلع القرف ادلنصـر على ترسيخ ما يسمونو 

 اذلدؼ األعظم يف أذىاف يهود العامل وىو احتالؿ القدس وجعلها عاصمة لدولتهم إسرائيل.
الشعر العربي الذي تناوؿ مدينة القدس حيث يتناوؿ القصائد العربية اليت تصف ويركز ىذا البحث على 

العودة الضرورية لصهيوف / اورشليم، إلنشاء الدولة اليهودية. ليكوف الشعر مبثابة مرآة عاكسة لطموحات 
تنازؿ لتكوف احلركة الصهيونية. ليهتم الشعر العربي بغرس ادلفاىيم الصهيونية، القائمة على العودة وعدـ ال

 القدس مبثابة القلب من جسم اإلنساف.
 

 أمهية البحث:
تتجلى أمهية البحث كونو يعرض للقصائد العربية اليت تتناوؿ مدينة القدس حباً وشوقاً ودعوة لالستقرار فيها، 
لتكوف زلرضًا لليهود على العيش يف صهيوف / اورشليم، ابالعتماد على النصوص الدينية ادلستمدة من 

توراة، إلضفاء الصبغة الدينية على تلك ادلفاىيم الصهيونية الداعية اىل اذلجرة، اليت تعد عماًل مقدساً ال
 واجب حتقيقو. 

ومن خالؿ حتليل القصائد العربية، سنحاوؿ اإلجابة عن السؤاؿ ادلركزي للبحث: ىل صلحت القصائد العربية 
 ركة الصهيونية من خالؿ اذلجرة اىل صهيوف/ اورشليم ؟يف استثارة مشاعر اليهود ودفعهم ابجتاه مناصرة احل
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 ادلنهجية:
اعتمد البحث على استخداـ ادلنهج التحليلي لنصوص بعض القصائد العربية واستنباط أىم األفكار اليت 
عربت عنها، وتتبع ربط الشعر ابلنصوص التوراتية، اليت تتمثل يف استحضار ادلفاىيم الصهيونية، والتيار يدذلا 

 وف زلركاً رئيساً جلمع اليهود يف فلسطُت، عرب استعمار االرض وتغيَت تركيبتها السكانية.تك

 هيكلية البحث:
مت تقسيم البحث إىل مقدمة وثالث زلاور وخادتة تلخص نتائج البحث، حيث تناولت ادلقدمة االعتبارات 

 اليت تستند اليها فلسفة التعليم اإلسرائيلي.
ة القدس يف النصوص التوراتية. أما احملور الثاين فقد اختص بتحليل بعض القصائد تناوؿ احملور األوؿ مكان

العربية حياؿ القدس يف العصر الوسيط، واىتم احملور الثالث، بتتبع بعض القصائد العربية اليت كانت دتثل 
 توجهاً صهيونياً داعياً إىل اذلجرة للمدينة ادلقدسة.

 اواًل: القدس يف النصوص التوراتية
للقدس مكانة ىامة يف الروح اليهودية اليت تشيد ابدلدينة ادلقدسة يف األدب التورايت، وتنبع قدسية مدينة 
القدس يف الًتاث اليهودي من "جبل اذليكل" ادلكاف الذي أُقيم عليو اذليكل االوؿ والثاين، حيث كاف 

هللا على النيب موسى، وىي موجودة يف  زلفوظًا "اتبوت العهد" الذي حيتوي على الوصااي العشر، اليت أنزذلا
العهد القدمي. وظلت تًتدد عبارة "السنة القادمة يف اورشليم" يف عيد الفصح منذ السيب البابلي وحىت قياـ 

 اسرائيل، واليت تدؿ على الرغبة يف العودة اىل صهيوف.
كاف والدين، فاف اذلجرة اىل وذلذا، تشكل القدس ادلركز الروحي والقومي لليهود، ولتعزيز العالقة بُت ادل

صهيوف/ اورشليم تعد واجبًا وشرطًا لضماف التواصل بُت اليهودي ومركزه الروحي. وىي العاصمة اليت ال 
ديكن لإللو أف يستقر أو يُػْعَبَد إال فيها "الّرب اختار صهيوف واشتهاىا مسكنًا لو". ويطلق على القدس اسم 

 جبل صهيوف وقرب داود و"حائط ادلبكى".  "صهيوف" يف ادلوروث الديٍت حيث تضم
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ُقوِمي اْسَتِنَِتي ألَنَُّو َقْد َجاَء نُوُرِؾ،  1فأف رلد اورشليم يعود، " 18-1/ 60وحبسب ما جاء يف سفر اشعيا 
ـُ الدَّاِمسُ  2َورَلُْد الرَّبِّ َأْشَرَؽ َعَلْيِك.  األَُمَم. أَمَّا َعَلْيِك فَػُيْشرُِؽ  ألَنَُّو َىا ِىَي الظُّْلَمُة تُػَغطِّي اأَلْرَض َوالظَّاَل
، َورَلُْدُه َعَلْيِك يُػَرى. نَػْيِك َحَوالَْيِك  4فَػَتِسَُت األَُمُم يف نُورِِؾ، َواْلُمُلوُؾ يف ِضَياِء ِإْشرَاِقِك. 3الرَّبُّ ِاْرَفِعي َعيػْ

ِحيَنِئٍذ تَػْنظُرِيَن  5ْن بَِعيٍد َوحُتَْمُل بَػَناُتِك َعَلى األَْيِدي.َواْنظُرِي. َقِد اْجَتَمُعوا ُكلُُّهْم. َجاُءوا إِلَْيِك. ََيْيت بَػُنوِؾ مِ 
تُػَغطِّيِك َكثْػرَُة اجلَِْماِؿ،  6َمِم.َوتُِنَتِيَن َوخَيُْفُق قَػْلُبِك َويَػتَِّسُع، ألَنَُّو تَػَتَحوَُّؿ إِلَْيِك ثَػْرَوُة اْلَبْحِر، َوََيْيت إِلَْيِك ِغٌَت األُ 

.بُْكرَاُف ِمْداَيَف  ُر بَِتَسابِيِح الرَّبِّ  َوِعيَفَة ُكلَُّها أَتْيت ِمْن َشَبا. حَتِْمُل َذَىًبا َولَُبااًن، َوتُػَبشِّ
كما مت العثور على قصيدة قددية أخرى تتحدث عن االرتباط اليهودي ابلقدس داخل لفيفة يف خربة قمراف، 

 سنة،،يقوؿ الشاعر فيها:  2000يبلغ عمرىا أكثر من 
 اءؾ اي أورشليم ال تُنسى ودتجد أعماؿ صديقك. لقد مت قطع الشر واألكاذيب والظلم. نعمة أنبي -
سوؼ يفرح أطفالك وأولئك الذين حيبونك سوؼ يتبعونك. اي صهيوف، كاف الكثَتوف َيملوف يف  -

 خالصك وينبئوف عليك ابستمرار. 
أف الشر سوؼ يضر. يتم احلكم لن تضيع أبدًا اي صهيوف ولن تنسى أبداً. سوؼ ينقذؾ العدؿ يف حُت  -

 على كل شخص من خالؿ سلوكو، ووفقا ألفعالو ستتم مكافأتو. 
اعدائك يف كل مكاف، اي صهيوف، مت قطعهم وأولئك الذين يكرىونك سيكونوف مشتتُت. إف عبَت  -

 صالحك اي صهيوف لطيف، يبارؾ كل األرض. إىل األبد اي أورشليم، أنت بركة، من كل قليب احييكم.
ينظر عدد من الباحثُت إىل الكتاب ادلقدس على أنو يف احد جوانبو يعد عمال شعراي، ويف مقدمتو كتاب و 

ادلزامَت، وأف نثر إشعياء أو عاموس ىو أيًضا شعرًا عرباًي واليت تُقرأ يف الكنيس على أساس يومي أو أسبوعي 
 اثناء الصلوات. 

 "نواح أورشليم" : وتشريد سكاهنا حاؿ ادلدينة: بػ ويصف ارميا يف راثئو للقدس بعد تدمَتىا وسقوطها
كيف جلست وحدىا ادلدينة الكثَتة الشعب كيف صارت كأرملة العظيمة يف االمم السيدة يف البلداف   1: 1

 صارت حتت اجلزية
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تبكي يف الليل بكاء و دموعها على خديها ليس ذلا معز من كل زلبيها كل اصحاهبا غدروا هبا صاروا  2: 1
 اعداءذلا 
قد سبيت يهوذا من ادلذلة و من كثرة العبودية ىي تسكن بُت االمم ال جتد راحة قد ادركها كل  3: 1

 طارديها بُت الضيقات
طرؽ صهيوف انئحة لعدـ القادمُت اىل العيد كل ابواهبا خربة كهنتها يتنهدوف عذاراىا مذللة و ىي يف  4: 1

 مرارة
الف الرب قد اذذلا ألجل كثرة ذنوهبا ذىب اوالدىا اىل السيب قداـ صار مضايقوىا راسا صلح اعداؤىا  5: 1

 العدو
و قد خرج من بنت صهيوف كل هبائها صارت رؤساؤىا كاايئل ال جتد مرعى فيسَتوف بال قوة اماـ  6: 1

 الطارد
عبها قد ذكرت اورشليم يف اايـ مذلتها وتطوحها كل مشتهياهتا اليت كانت يف اايـ القدـ عند سقوط ش 7: 1

 بيد العدو و ليس من يساعدىا راهتا االعداء ضحكوا على ىالكها وال جتَُِد راحًة.
وبنفس ادلعٌت، كتبت الشاعرة األمريكية جويس كيلمر ذات مرة: اف "القصائد يصنعها احلمقى مثلي، ولكن 

 هللا وحده يستطيع أف يصنع شجرة... وهللا ينظم الشعر أيضا". 
اليت شهدىا األدب اليهودي يف حقبة السيب البابلي اليت مر هبا بنو إسرائيل على مر ولعل التغيَتات األدبية 

اترخيهم، افضت اىل ظهور الشعر بوصفو نوًعا أدبيِّا جديًدا، وحتديًدا يف سفر ادلراثي الذي ضم مخسة أانشيد 
بدعوة الرعوية  شعرية منفصلة، اتسم بعضها ابالتصاؿ ادلوضوعي واللغوي مع بعض، واتسم األسلوب فيها

الدينية وادلوقف الالىويت، وُغنيت ىذه األانشيد ضليًبا على زواؿ أورشليم والنظر يف أسباب ىذا الزواؿ. كما 
؛ إذ إنو َييت على شكل مرثية 10و 9أف عدًدا قلياًل من ادلزامَت مستمدة من ىذا العصر وخصوًصا ادلزمورين 

 للفرد والشعب. 
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 ر الوسيطاثنيا: القدس يف شعر العص
تشكل االدب العربي يف العصر الوسيط نتيجة احتكاؾ اليهود ابلثقافات ادلختلفة للشعوب اليت عاشوا بينها، 
إذ اسهمت يف بلورة االدب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة. وخالؿ العصور الوسطى وبعد الفتح 

يما بعد ابلعربية، منهم سليماف بن بدأ الشعراء اليهود يف التأليف ابلعربية وف 711اإلسالمي لألندلس عاـ 
 جابروؿ، موسى بن عزرا، صموئيل ىناغيد ويهودا ىاليفي.

 9ويعترب مؤرخو العصور الوسطى اف العصر الذىيب الذي عاشتو اجلماعات اليهودية يقع ما بُت القرنُت 
 السياسية والثقافية ودتكن اليهود يف ظل حالة التسامح االسالمية من القياـ أبدوار مؤثرة يف الساحتُت 13و

 يف االندلس.
ومن ىنا، كانت األندلس مركزًا رئيًسا للحياة اليهودية خالؿ العصور الوسطى ادلبكرة، حيث أنتجت علماء 
وادابء، وواحدة من أكثر اجملتمعات اليهودية ثراًء وتعلًما. تزعم ماراي روزا مينوكاؿ، ادلتخصصة يف األدب 

 تسامح كاف جانبا متأصال يف اجملتمع األندلسي".األيربي يف جامعة ييل اف "ال
، يف عهد عبد الرمحن الثالث وابنو احلكم، 912وبنفس ادلعٌت، تعد االندلس أكرب مركز لليهود خصوصا بعد 

إذ ازدىر اليهود ثقافيا، وبرزت منهم شخصيات ابرزة شغلوا مناصب عالية يف خالفة قرطبة. كما عرفت ىذه 
فالسفة اليهود وعلماء الرايضيات وعلماء الفلك والشعراء واحلاخامات الذين كرسوا ادلرحلة الكثَت من ال

 أعماال ثقافية وعلمية غنية للغاية، قاموا بتأليف العديد من النصوص األكثر قيمة يف الفلسفة اليهودية. 
كبار يف ، وىو أحد الشعراء اليهود ال(5555-5801يهودا هاليفي )ومن بُت ابرز شعراء ىذه ادلرحلة 

االندلس اابف يف العصور الوسطى، تلقى تعليمو يف الدراسات اليهودية التقليدية، ويف األدب العريب، ويف 
العلـو والفلسفة اليواننية اليت كانت متوفرة ابللغة العربية. كاف طبيًبا ومشارًكا نشطًا يف الشؤوف اجملتمعية 

ب بػ "العودة إىل القدس". وعلى الرغم من أف نداءه اليهودية. ومجع ىاليفي بُت الدين والسياسة، وطال
احلماسي إىل معاصريو ابلعودة إىل "صهيوف" قد يتم تلقيو بال مباالة أو حىت ابلسخرية، وكتب قائال "ىل 
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ديكننا أف أنمل يف أي ملجأ آخر سواء يف الشرؽ أو يف الغرب حيث ديكننا العيش يف أماف؟" يصيح ألحد 
 و اللوعة واالسى على فقداف القدس وصهيوف، بقولو:خصومو. وبث يف قصيدت

 
 قليب يف الشرق

 قليب يف الشرؽ، وأان يف أقاصي الغرب.
 كيف أتذوؽ ما أتناولو وكيف ديكن أف يكوف سعيًدا يل؟

 كيف أجعل نذوري وروابطي، حىت اآلف
؟ ، وأان يف سالسل ادـو  صهيوف يقع حتت معقل أدـو

 -ترؾ كل خَت اسبانيا سيكوف من السهل ابلنسبة يل أف أ
 كما ىو غايل ابلنسبة يل أنظر غبار احلـر ادلقدس.

 יהודה הלוי / 

 לבי במזרח

  ִלִבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְבסֹוף ַמֲעָרב

 ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶשר ֹאַכל ְוֵאיְך ֶיֱעָרב

 ֵאיָכה ֲאַשֵלם ְנָדַרי ָוֱאָסַרי, ְבעֹוד

 ִני ְבֶכֶבל ֲעָרבִצּיֹון ְבֶחֶבל ֱאדֹום ַואֲ 

 ֵיַקל ְבֵעיַני ֲעֹזב ָכל טּוב ְסָפַרד, ְכמֹו

 ֵיַקר ְבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְדִביר ֶנֱחָרב.

، وىو شاعر يهودي معروؼ يف العصور الوسطى عاش يف إسبانيا، ىاجر إىل انمخانديسوكذلك ما كتبو 
: "ولكن اخلسارة يف كل ىذا وكل من . وكتب قصيدة عن القدس قاؿ فيها1263فلسطُت حوايل عاـ 

أعظم اجملد الذي شاىدتو عيٍت قد مت تعويضو من خالؿ االستمتاع بفرحة يومك يف زلاكمك اي أورشليم، 
 زايرة أنقاض اذليكل، والبكاء على احلـر ادلهجور".
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ينة ( ىو صاحب االنقالب الكبَت يف الشعر العربي، حيث دعا من مد990-920) دوانش بن لرباطاما 
قرطبة الشعراء اليهود أف يزنوا أشعارىم طبقاً للبحور العربية فتعرَّض لنقد عنيٍف من بعض الشعراء اليهود 

أمثاؿ إسحاؽ بن قربوف، وأحدث ابن لرباط تطويراً على الشعر العربي فأضاؼ أغراضاً جديدة كاإلخوانيات 
 واخلمرايت والوصف واذلجاء.

وؿ حلم العودة إىل صهيوف. إف صور البقاء مستيقظًا وقضاء الليل " فتدور حD'rorYikraاما قصيدتو "
وسط التوابل العطرة يف حديقة الرماف ادلليئة ابلنوافَت واألدوات ادلوسيقية تثَت احلضور يف مأدبة، لكن بداية 

يكل. القصيدة ديكن أف تشَت أيًضا إىل بيئة دينية زلددة.  ويبدو أف القصيدة ديكن أف تشَت إىل ذكرى اذل
 وختتم بدعوة الستعادة صهيوف وتذكَت القارئ انو فقط ومن خالؿ حفظ الوصااي سيسمح ذلك ابلعودة.

 اثلثاً: الشعر العربي احلديث وقصائد عن القدس
ظهر الشعر العربي احلديث ألوؿ مرة يف أورواب خالؿ أواخر القرف التاسع عشر وأوائل القرف العشرين. وىو 

عدت منذ قرف مضى، اغلب شعرائو من روسيا القيصرية واإلمرباطورية النمساوية مازاؿ ظاىرة جديدة تصا
اجملرية. الذين استمدوا من اللغات الوطنية اليت يتكلموف هبا مفرداهتم اخلاصة ليضعوىا يف اشعارىم ابللغة 

 العربية. يروجوف دلفهـو إيديولوجي واضح مفاده: عودة اليهود إىل أرض إسرائيل التوراتية.
من ىنا فأف االدب العربي واكب اتريخ احلركة الصهيونية، وبقي مرتبطا هبا. يعرب عن مصاحلها وأحزاهنا و 

ونكساهتا، واشًتؾ شعراء العصر احلديث يف النظر اىل زلور ادلوضوع نفسو وىو القدس واترخيها، اال اف 
االدبية وبطريقة نظرهتم اىل ادلاضي  الزوااي اليت نظروا منها اىل القدس كانت سلتلفة ابختالؼ مناىج الشعراء

وربطو ابألحداث ادلعاصرة. ولعل خَت ما يوضح ذلك عدة قصائد مت اختيارىا لشعراء زلدثُت ىم: دافد 
 אורי צבי גרינברג، وأوري تسفي غرينربغ אביגדור המאירי، وافيكدور مهئَتي דוד רוקחروكيح 

 שלמה וינר .، وشلومو وينر 

جعلها دافيد روكيح بعنواف "اورشليم" رومانسية اللغة اثَتية االجواء والصور. فالشاعر  فالقصيدة االوىل اليت
حيلق يف ابيات قصيدة معدودة حوؿ القدس وكأهنا معبد صغَت شفاؼ من عمل الشاعر، واذا كاف يعًتؼ 
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ا ابلغة جدا ابهنا مبنية من حجارة، فاف الشاعر يريد اف جيعل من تلك احلجارة زجاجا شفافا فأشواقو اليه
 ירושלים " :وسامية مسو اشجار االرز، يقوؿ يف اوؿ قصيدة " 

 אבני אלטש ער תשקוף

 תשוקתי בן

 אורנים ושרף ליבם.-גאות

 سأصقل احجارؾ حىت تصبح مرآة
 فأشواقي هبا

 فخار اشجار ارز وحرقة قلبها
سقوط حـز االشعة الذىبية على  ويستمر الشاعر يف نظرتو العلوية اىل ادلدينة ادلقدسة اوؿ النهار، فَتى يف

جدراف ادلدينة، وانعكاسها ادلمتزج بقطرات الندى البلورية خليطا رائعا يشبهو مبجرى ماسي زليط بفتُت 
 ذىبيتُت، فيقوؿ :

 שחרית-בגבישי

 אאצור

 בבואת יומך

 המשכים על חומת עיר

 אור –כשבלת 

 ארר –שמור    בנדון מכתש  –על אשדת 

 ببلورات سحر
 سأحـز

 نعكاس يومكا
 ادلبكر على سور ادلدينة

 كسنبلة نور
 على سيل ماسي

 يف غالؼ ىاوف برونزي
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مث ينتقل اىل اشواقو وىو الشاعر احلامل، وحلمو ىنا كفهد يريده الشاعر اف يستمر يف اجلرايف عرب االراضي 
اشواؽ الشاعر  الشاسعة حىت يصل اىل القدس ويصطدـ جبدراف القدس الصقيلة كادلرااي، فهناؾ فقط تستقر

 واحالمو :
 אבניך אלטש ער ירוץ חלומי בך"

 כיובל ערוץ מרשיך

 תשוקתך . נפד

 سأصقل احجارؾ حىت جيري حلمي بك
 كفهد يصدـ احجارؾ

 اشواقك ايها اجلواؿ
للشاعر افيكدور مهئَتي، وفيها ينتهز  פסח בירושלים" اما القصيدة الثانية فهي "الفصح يف اورشليم" 

ادلسيح  –عيد الفصح للتعبَت عن احللم التارخيي القدمي لليهود وادلتمثل ابألمل يف ظهور ادللك الشاعر مناسبة 
الذي يعتقد اليهود بظهوره من ذرية ادللك داود لينقذ بٍت اسرائيل من تفرقهم فيوحدىم وجيمعهم يف االرض 

 ادلقدسة ليعيد االرلاد اليت خسرىا اليهود عشرات القروف.
ما حيصل يف الفصح يف االجواء ويذىب اىل اف كل ادلالئكة احملببُت لليهود ولألرض  يبدا قصيدتو بوصف

ادلقدسة جيتمعوف يف ىذه ادلناسبة يف القدس، ويتجمع ادلالئكة يتجمع يف الشاعر الف ربيع، وتعود اىل 
 احلياة، يف قبورىا، ىياكل موتى تلك السنُت الطواؿ ابتهاجا ابلفصح، فيقوؿ:

 עגבים זמררו היום בירושלים –מלאכי 

 אלפי אביבים פדחסף בי היום

 ומקברו ינשום שאש כל שלד מת

 انشدت االشباح اليـو يف اورشليم
 وجتمع يب اليـو الف ربيع

 من قبورىا تنفست مشسا كل ىياكل ادلوتى
سيح ادلنتظر، اي سللص احللم بظهور ادل –واذ يرحب ابدلالئكة القادمُت لالحتفاء بعيد الفصح يعلن عن املو 

منقذ كاف، ويكشف عن ادياف قوي ال حدود لو إبمكاف قدـو القائد الذي سيحرؾ قومو ويدفعهم ضلو 
 االرض ادلقدسة واستعادة ادللك القدمي: وىو الذي طاؿ انتظاره :
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 היו ברוכים לי ריחות , שליחי אל היבול

 מחכה אני כעת –מחכה אני היום 

 יבאלמי ש –למשיח , למדיח 

 ובלבד שיבוא

 חג הפסח היום ולאקונה אין חקר

 

 بوركت ايتها العطور، رسل لرب الغالؿ
 منتظر اان اليـو ، منتظر اان االف

 دلن َييت –دلسيح زلرض 
 لو َييت فقط :

 فاليـو عيد الفصح وال حدود لإلدياف.
وائو ويف ساحات وعيد الفصح وقت مناسب، كما يرى الشاعر لظهور ادلسيح وقدومو ادلنقذ، ففي اج

اورشليم ادلزدانة ابحلضور االذلي، تسمع اصوات االؼ القبل الغابرة اليت كانت تعبق هبا شوارع ادلدينة 
ومقدساهتا يف ادلاضي القدمي. لكن االلو مازاؿ غاضبا على بٍت اسرائيل واستجابتو ذلم ما زالت مكتومة برغم 

 الشاعر، وتنبع من قبور اابئهم االغاين الدامية :دعائهم وتباكيهم ادلستمر، فيبكي العامل يف عُت 
 אלפי נשיקות עבר מריעות היום בירושלים

 העולם מתיפח בתגובת אל נחנקת

 ומקברות אבתי בוקע שיר הרדם

 االؼ قبل ماضية تصوت اليـو يف اورشليم
 ويبدا العامل ابلبكاء بردة فعل االلو ادلختلفة

 ومن قبور اابئي تنفجر اغنية الدـ.
عود الشاعر اىل االمل القدمي فيتوجو اىل ادلدينة ادلقدسة ليساذلا راجيا، اف كاف قد آف االواف الف حتمل وي

ابدللك ادلسيح، واف كانت كردية لتفرش لو فراش عرس دافئ لتتجنب من اعماؽ جوفها ادلنقذ ادلنتظر، السيد 
 ادلسيح :

 ירושלים , ירושלים עיר התפלה והצחיח

 כלולוח חם –מצע התצניעי לי היום 

 הדמים –לנשיקת בעל נעוריך , לחתן 
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 הדמים –לאבל 

 להוליד מתחת לבן את מלך המשיח?

 اورشليم ، اورشليم ، مدينة الصالة واجلفاؼ
 عرس دافئ –ىل تبسطُت يل اليـو سرير 

 لقبلة بعل صباؾ ، لزوج الدـ
 حلزين الدـ

 لوالدة ادللك ادلسيح من حتت قلبك؟
ت االخَتة يفيد الطرح الالىويت الذي حفل بو سفر ارميا على اخلصوص ، والذي رمز اىل والشاعر يف االبيا

عالقة االلو بٍت اسرائيل بعالقة الزوجة بزوجها . واذا زنت اسرائيل آبذلة االمم االخرى رذذلا الرب ألهنا 
ָהֹלְך ( "  2:  2تنجست، ولكنو طلب من ارميا اف يذىب وينادي يف اذين اورشليم قائال : ) ارميا 

ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָשַלִם ֵלאֹמר, ֹכה ָאַמר ְיהָוה, ָזַכְרִתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך, ַאֲהַבת 

 ֶלְכֵתְך ַאֲחַרי ַבִםְדָבר, ְבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה "--ְכלּוֹלָתִיְך

رََة ِصَباِؾ، زَلَبََّة ِخْطَبِتِك، ِذَىاَبِك اْذَىْب َواَنِد يف أُُذيَنْ أُوُرَشِليَم قَاِئاًل: ىَكَذا قَاَؿ ا"  : َقْد ذََكْرُت َلِك َغيػْ لرَّبُّ
 َورَاِئي يف اْلبَػرِّيَِّة يف أَْرٍض َغَْتِ َمْزُروَعٍة".

 وكاف الشاعر على يقُت من العفو االذلي ادلستمر على الرغم من كثرة اخلطااي القـو واصرارىم على اقًتافها.
فهي للشاعر اوري تسفي غرينربغ، الذي كرس اكثر شعره لوصف اوضاع اليهود وما حل  اما القصيدة الثالثة

هبم يف اورواب، وعرب عن غضبو على الصمت االذلي جتاه احواؿ اليهود بٍت قومو. وزلور قصيدة كرينربؾ اليت 
ىذه  عند موضع قدميك اورشليم" ىو اجملد اخلاص الذي دتيزت بو" -למרגלותיך ירושלים " عنواهنا"

ادلدينة ادلقدسة عن سائر البلداف وادلدف، وربط ذلك مبا يعانيو ابناء تلك ادلدينة وورثة رلدىا الغابر يف الزمن 
 احلاضر.

يبدا القصيدة مبظاىر قدسية ادلدينة وعلو شاهنا عند كل االمم فادللوؾ خيروف كالعبيد امامها، ويتسارعوف 
 يف اجملد والبهاء فيقوؿ :متنافسُت ألعمارىا وبناء الصرح فيها حبا 

 מלכים מטילים עטרות למרגלותיך ונופליםעל

 פניהם והם אז עבדים נפלאים לך ולאהלך

 גם רומא שולחת את שישה . בדלחה וזהבה

 להקים בך מקדש על פסגה לשם ולתפארת
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 يرفع ادللوؾ التيجاف عند قدميك ويسقطوف على وجوىهم
 وىم عندئذ عبيد رائعوف لك والىك

 وما ارسلت رخامها ، لؤلؤىا وذىبهاكذلك ر 
 إلقامة مقدس قمة فيك للمجد والبهاء

اما اليهود، وىم عند الشاعر )االبناء احلقيقيوف( للمدينة ادلقدسة، متشردوف يف بقاع االرض وبُت االمم 
 مبالبسهم الرثة وارجلهم احلافية، واذا اقدموا اىل القدس فهم عراة حفاة عبيد للمالكُت:

 ו בניך ובנותיךואנו . אנ

 היחפים . שבאו אליך מקצוי העולם מוודים 

 אנחנו כמף שהבנו פנ בנים

 לנלכות : לצבר הגדול מאליו ולגלי הכפים

 وضلن، ضلن ابناؤؾ وبناتك احلفاة
 القادموف اليك مشردين من اقاصي العامل

 ضلن كما ضلن ىنا اوالد
 للملك: للصبار ادلتنامي وألمواج الشاطئ

هود بُت االمم فيوجزىا الشاعر ابألب الغاضب دلا يراه من سوء حاؿ عائلتو، وابألـ الباكية اما صورة الي
تندب حظها وىي ترقب جوع وعري ابنائها، وىؤالء اليهود اذ يرحلوف اىل االرض ادلقدسة، حيملوف معهم 

ا هبا حبا ابألرض اآلمهم واحالمهم، يبدأوف ابلبناء وليس ذلم اال قواىم البدنية ودموعهم وعرقهم ليضحو 
 وشوقا اىل ما تعنيو ذلم ادلدينة ادلقدسة كما ضحوا بكل غاؿ ذلدؼ اذلجرة:

 אנחנו היוצאים מכנסת ישראל

 בעולם . נתנו כתנת הפסים כתומט בילקוט 

 אב לעף. אם בכתה ומטה לבנה נתיתמה

 הבאנו לך דם ואצבעות . אהבה ושרירים : כתים מפקרות

 נגעיו הקשיםלנשוא את הגלובוס העברי ב

 וכל החלומות וכל המאויים נתנו

 בעד היותנו פועלים עניים בישי מון 

 ضلن اخلارجوف من مجاعة بٍت اسرائيل
 يف العامل وجلبنا ثوبنا مولنا كالسحلية يف احلقيقة
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 اب غاضب اـ ابكية. وفراش ابيض يتيم
 جلبنا لك دما واصابع. حبا وعضالت، اكتافا متخالفة

 ربي ابألمة القاسيةلتحمل العامل الع
 وكل احالمنا متشاهبات اعطيناىا
 لقاء كوننا عماال يف االرض اخلربة

ويعجب الشاعر من ىذه ادلواقف اليت يقفها اليهود  ادلهاجروف، ويتساءؿ : أيعقل اف يضحي االنساف مثل 
ا . اين ديكن اف ىذه التضحية؟ اف يتخلى عن كل شيء لقاء اذلجرة ليكوف عامال يف االرض اخلربة، وعبدا ذل

حيصل مثل ىذا جتاه ملك قدمي عفا عليو الزمن؟ واي اانس اولئك الذين يفنوف انفسهم وشباهبم بصمت وىم 
يعملوف حتت مشس زلرقة يف ارض خربة، وىم يتلذذوف مساع عويل بنات آوى؟ وكل ذلك يفعلونو بال عوض 

 ! أيوجد مثيل لذلك يف العامل ؟
 שרופה מטיטוס ?אי משל בעולם לן ? שאלי , 

 אי אוהבים מלכות חלודה באהבת עולם ?

 אי שומעים ליללת תנים ברחמים גדולים ?

 אי קוד חים ברנה אדמה . אי צומקים ושותקים

 בכפים ? –ונושקים  –ומצננים מצחים לוהטים 

 השרב פה שורף לאט עלומינף

 החמורים ואפרים יפזר יום על נקי קים כזהב

 בער חרבננו ואין אנו דורשים שלומים

 اين مثل ىذا يف العامل ؟ اسايل، اي من احرقها تيتوس ؟
 اين حيبوف ملكا صدائ حبا خالدا؟

 اين يسمع عويل بنات آوى مبحبة عظيمة ؟
 اين يلتهبوف أبغنية االرض. اين جيفوف وينموف بصمت

 ويقبلوف الشطآف –ويربدوف جباهبم ادللتهبة 
 العزيزالريح احلارة ىنا حترؽ هبدوء شبابنا 

 ادلبعثر تراهبم كل يـو على شقوؽ االرض كالذىب
 وال نطلب سالما عن خرابنا
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ويستمر الشاعر يف عرض التضحيات الكبَتة اليت يقدمها ادلهاجروف االوائل اىل االرض ادلقدسة. فيصف 
وال ينسى يف ابداهنم ادلتهرئة والبالية وىي تعمل لزراعة االرض واحيائها، ولتكوف غذاء ألشجارىا النامية. 

الوقت نفيو اف يستلهم الصراع الدموي القدمي الذي خاضو الكنعانيوف للدفاع عن ارضهم ضد بٍت اسرائيل اف 
 اراد اصحاب االرض الشرعيوف اخراجهم منها ومحايتها من غزوىم، فيقوؿ داعيا اىل ادلوت دوهنا :

 ואנו המכסים הבצות בגופים 

 יקרים בתקוע בהן הידים עצי אקלפטוס

 אנחנו הנותנים ארישטון לתולעי כנען

 אנו נכונים בגופים נאמבים

 בקדחם לתיות הגשר החם למלגותך הבאה

 מעל לתהום דמים 

 לו חרב הודחה בכנען ובאה עריך

 ועושנו לך גלעד מגופים כחומה לחומה !

 وضلن نغطي ادلستنقعات أبجساد غالية 
 وايدينا تتجو اليها اشجار اليوكاليتوس

 وف وليمة لديداف كنعافضلن ادلعط
 ضلن جاىزوف أبجساد مؤمنة ، حبماىا
 لتكوف اجلسر الساخن دللكك القادـ

 من اعماؽ الدـ
 لو حد سيف يف كنعاف وجاء عليك 

 لعملنا لك كـو شهود من اجساد، كسور لسور!
نقاذ. وذلك انتج مث ينتقل الشاعر اىل زلور آخر يصور فيو جانبا من االدياف غَت الثابت عند اليهود بفكرة اال

من طوؿ انتظار اليهود دلسيحهم ادلخلص والذي املوا على يديو اعادة رلد ادلملكة القدمي. فيتعًتؼ الشاعر 
ابف اليهودي يكفر احياان ابلقيم السماوية اليت تغفر لليهود ساعات غضبهم وسباهبم ولعناهتم، والشاعر يف 

لـو الرب ويكثر من عتابو. وىو الذي حفل شعره بذلك. ىذا ادلعٌت يصنع نفسو منوذجًا لليهودي الذي ي
 فيقوؿ:

 ואחד הכופר בהוד שבכאב ואסונך
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  –ומגדף -מתלבט מכף אלי כף פה ומחרף 

 הן תסלחי, תסלחי לו ותתניהו לחרף

 ללכת מכף אלי פה כף בי עלתה מרתו 

 אי אפשר להתיק הראש מן הגוף בידים 

 להשליכו כקדרה אל אחד הסלעים הזעומים.

 واذا كفر احدان ابجملد بسبب االمل واذاؾ
 مكافحا من صخر شاطئ اىل اخر وىو يلعن ويسب

 فاغفري ، اغفري لو ودعيو يلعن
 ليذىب اىل شاطئ اىل اخر ىنا الف مرارتو قد علت :

 ال ديكن قطع الراس من اجلسد ابليدين 
 ورميو كقدر اىل احدى الصخور الغاضبة

يصدر من ىذا اليهودي، حىت سبابو ىو نوع من العبادة واالدياف ماداـ بل يذىب الشاعر اىل اف كل ما 
مقًتان ابألدياف االعمق الذي لوال وجوده يف داخلو دلا انتفض وكفر بواقعو، فهو حبرصو على بلوغ ىدفو. وىو 

النتظار الوصوؿ اىل االرض ادلقدسة وادلشاركة إبعادة االرلاد القددية من جهة، وبيأسو ادلتزايد بسبب طوؿ ا
من جهة اثنية، ينتقل من حالة الصرب والقناعة اىل حالة التمرد والكفر، وجيب على القدس اف تغفر لو، ألنو 

 طادلا رقص للرب، ودعاه ليبٍت االرض اخلربة، بصراخ يصل عناف السماء:
 ולחוש הנחש הזה הוא גם צל של נגינה !

 וכפות רגלים הללו הן רקדו פה הורה

 נה השמה . לאור הכוכביםבזעקה ... אל יב

 ועד אשר ילך ליפו אל לשכת היוררים

 עד ימים על –ונתן כתנתו הדלוחה . כחומט בילקוט 

 למרגלותיך –ימים כה יעמוד גיחצוב בסלעים 

 את לחם –ויאכל את לחמו בזעה 

 הפנים : ויעשן במרירות סיגריה ודמו בעיניו

 ואלי גם ירקוד עוד הורה

 וד אחדברגליו הכבדות רק פעם ע

 אל יבנה לאור הכוכבים הגדולים! –וזעק 
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 يقوؿ: 
 لكن فحيح الثعباف ىذا، ىو ايضا ظل حلن !

 واكف ارجلو رقصت ىنا ىوراه
 بصراخ " هللا يبٍت اخلرب" لنور الكواكب!

 وحىت يذىب اىل ايفا، اىل مكتب ادلهاجرين
 ما زالت اايـ عديدة –ويضع معطفو ادلوحل كالسحلية يف احلقيبة 

 ـ يقفها ىنا ويعد ابحلصى عند موطئ قدميكااي
 خرب الوجو ، ويدخن مبرارة سيجارة  –وَيكل خبزه بعرؽ 

 ودمو يف عينيو
 فلعلو يرقص ىوراه اخرى

 –مرة واحدة اخَتة  –أبرجلو الثقيلة 
 ويصرخ " هللا يبٍت " لنور الكواكب العظيمة!

ين يعدوف االايـ بال ملل وىم حيلموف ابلوصوؿ وبطلب الشاعر ىذا من القدس ابف تفتح ذراعيها لليهود الذ
يوميا اىل مكتب ادلهاجرين، خيتم قصيدتو أبمل اولئك ادلتعبُت يف اف يرقصوا مرة اخرى يف ادلدينة ادلقدسة 

 "ىوراه".
واليت  1967اما القصيدة الرابعة فللشاعر شلومو وينر، ونقطة التحوؿ يف فكرة القصيدة ىي حرب حزيراف 

ن مجلة ما نتج، احتالؿ اليهود لكامل ادلدينة ادلقدسة، فادلساحة الزمنية للقصيدة دتتد بُت ادلاضي نتج منها. م
 . 1967القدمي لعالقة بٍت اسرائيل ابلقدس، وبُت فًتة ما بعد احتالذلا يف اعقاب 

ليهودي وادلوروث التارخيي اليهودي جيعل من القدس مسكنا للرب وعنواف اقامتو . وخالصة ىذا التقليد ا
 يفتح الشاعر قصيدتو ادلوسومة "القدس": اذ يقوؿ :

 ירושלים 

 כתבת קודמת של אלוהים

 اورشليم
 العنواف القدمي للرب
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مث يصرخ على فًتة االنقطاع الطويل بُت بٍت اسرائيل بعد اف دتردوا على الرب وبُت االلو الذي رذذلم لكثرة 
وات عالية متصلة، ظل الصمت يلف ادلدينة الف الرب مل معاصيهم. ورغم مناجاة اليهود ودعائهم للرب أبص

 يسمع ذلم ومل جيبهم، وبعد اف ادار ظهره ذلم ، يقوؿ : 
 לפעמים

 עוד מדמים את שתיקותיו

 כיון בדרות ופעמונים :

 קוראים אליו דרך רמקול וממתיבים

 עד שימוג הכל לשמע את לבו נרכן

 احياان
 نتخيل صمتو

 بُت اجلدراف واالجراس
 ديو أبصوات عالية وننتظرتنا

 حىت يذوب كل شيء لسماع قلبو ادلنجٍت
وينتقل الشاعر اىل جو ادلعارؾ وما خلفتو من بيوت زلروقة وجثث متناثرة مع احالـ اليهود اليت جفت لطوؿ 

 الزماف فتحولت اىل اشواؾ برية مهملة، او اكواـ صفيح مًتوكة يف العراء :
 גופות האהוביםוכשנמוג העשן נגלים הבית השרוך ו

 לב עצים עתיקים כבר כאבן

 ומועים שנומשכו מדי הופכים קוצים בגיא

 מתחלפים חלומות בערמות מחיס מחלידות

 وعندما تالشى الدخاف اتضح البيت احملروؽ واجساد االحبة
 قلوب اشجار عتيقة ثقيلة كاحلجر

 واشواؽ استمرت طويال حىت صارت اشواكا يف الوادي
 س صفيح صدئةواحالـ حتولت اكدا

حتققت احالـ اليهود واحتلوا ادلدينة ادلقدسة، فرسم الشاعر صورة حياة جديدة. اذ  1967ويف هناية حرب 
نبت العشب وبدأت العصافَت تلعب فوقو، وتوزعت اللوحات على الطرقات وىي تشَت اىل مدينة القدس 

 االسَتة، حيث السكن السابق للرب :
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 בקעה המלחמות על עשב

 יםממרות הע

 נראים שלטים חרשים . חצים :

 ירושלים . אלף תשע מאות ששים ושבע

 מתבת קודמת של אלהים

 يف هناية ادلعارؾ ، فوؽ العشب، تقفز العصافَت 
 تقفز العصافَت

 وتظهر الفتات جديدة، وسهاـ 
 اورشليم، سبع وستوف وتسعمائة والف

 العنواف السابق للرب
 

 وذا عميحاي قصيدة أخرى بعنواف القدس للشاعر يه
 على أحد األسطح ادلدينة العتيقة 

 الغسيل منشور حتت مشس ما بعد الظهَتة
 مالئة بيضاء المرأة عدوي

 ومنشفة لرجل عدوي
 اليت ديسح هبا عرؼ أنفو
 ويف مساء ادلدينة العتيقة

 طائرة ورقية
 ويف هناية اخليط. ولد .مل أره

 بسبب الشمس رفعنا عدة أعالـ
 ورفعوا عدة أعالـ

  نعتقد اهنم سعداءحىت
 وحىت يعتقدوا أننا سعداء
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واليت ألف  حتمل القصيدة عنواف )القدس( ادلدينة اليت ارتبط امسو هبا، وظل يرد طواؿ حياتو انو عاشقها األوؿ
ابمسها العديد من قصائده. بدأ أميحاي قصيدتو بتعبَت رلازي رسم من خاللو تقسيم مدينة القدس وحالة 

ينيُت واليهود، حيث حتدث يف القسم االوؿ من القصيدة عن العداوة بُت اليهود والشعب الصراع بُت الفلسط
الفلسطيٍت، حىت األلفاظ الواضحة للرجل وادلرأة اليت يشَت اليها فهو يقصد هبا الفلسطيٍت، أما الغسيل 

 ادلنشور حيث اعترب ىذا أمرا مألوفا يف الثقافة الفلسطينية . 
يدة لوف ادلالءة البيضاء حيث يفسر هبا أما لوف الرباءة والطهارة أو الدعوة للسالـ ىناؾ صورة أخرى يف القص

 أو اشارة للسالـ بعيد ادلناؿ. 
مث يستمر ابلقصيدة رفعنا عدة أعالـ .... ورفعوا عدة أعالـ ... حىت نعتقد أهنم سعداء ... وحىت يعتقدوا 

( يف تعبَت واضح عن الفلسطينيُت واليهود. واشارة اىل أننا سعداء. ىذا ادلقطع يَت أميحاي اىل )ىم ( و)ضلن
 تضاد واضح بُت الطرفُت.

وىكذا صلد اف ىذه القصائد ادلذكورة تستند اىل ادلوروث اليهودي ادلتعصب والداعي اىل اغتصاب ادلدينة 
س اخرين ىم ادلقدسة بشىت الوسائل ابعتبارىا "ملكا شلنوحا" ذلم، دوف النظر اىل ما يسببو ذلك من مآس ألان

 الفلسطينيُت وىم االصحاب الشرعيوف للمدينة ادلقدسة.
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 اخلامتة
من ادلعلـو اف القدس شكلت زلورًا ىامًا يف موضوعات الشعر العربي يف سلتلف عصوره ابتداء من البيوتيم 

لعربيُت ومرورًا ابلشعر العربي الوسيط، وصوال اىل الشعر العربي احلديث. وبغض النظر عن موطن الشعراء ا
واصوذلم القومية، كاف احلنُت اىل ادلدينة ادلقدسة، واستذكار ارلاد ادلاضي الغابر، ووصف ما آلت اليو احواؿ 
القدس والشعب من خراب ابتداء من الفًتة الرومانية، وما حيملو ذلك من معاف )قومية( مرتبطة ابلتاريخ 

 اليهودي القدمي ومبوروث ذلك التاريخ .
الشعر العربي يف العصر احلديث، دييل ضلو ادلستقبل حيث القيم ادلشًتكة وادلثل العليا،  وبعد ذلك، اضحى

اليت ااتحت لليهودي العيش يف اورشليم، من خالؿ صياغات فكرية وعاطفية سخرت لتخدـ ىدؼ 
 الصهيونية يف استعمار ارض فلسطُت، واحتالؿ القدس، بوصفها "مدينة يهودية" ال ديكن التنازؿ عنها. 

وقد اعتمدت ، ويف الوقت الذي يعمل ادلشروع الصهيوين جبد مضاعف على تثبيت ذاكرة وزلو ذاكرة أخرى
الصهيونية منذ قيامها وبتخطيط على فرض وجودىا ابلقوة مبا يف ذلك استخدامها للفن واالدب كعاملُت 

دبية والشعرية ذات االجتاه اساسيُت لتمتُت البناء االيديولوجي للصهيونية السياسية، واف شكل التجارب اال
 واالسلوب التعبَتي ادلباشر يدؿ على التزاـ االديب الصهيوين بقضااي الصهيونية السياسية

 
 

 ))المصادر((
 المصادر العبرية:

 

.השיר החדש: משגב להיתול, הלל ברגג 

 ,שעור מפי הרב אורי שרקי, מתוך הסדרה ספרות האמונה בימי הביניים

 ה שבעל פה, אתר מכון מאיר.מבוא לתור

.רות פ''נרמ'נץ 

   ,הוצאת שושני, ירושלים ותל אביב, 8491-8491שירים, יהודה עמיחי ,

 תש''ל.
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 ادلصادر العربية:
 زين العابدين متويل الشيخ بدوي، الصراع العريب االسرائيلي يف الشعر العربي ادلعاصر يف هناية ادلوجة

 .2010شر والتوزيع، سنة الواقعية، عماف، دار الوراؽ للن
 / (.7-1سفر مراثي ارميا، )االصحاح االوؿ 
  ،دمحم عقل ىلسة، القدس يف الفكر التورايت الصهيوينhttps://www.palinfo.com/5506 
العجرمي، عّماف: دار  معجم ادلصطلحات الصهيونية: إعداد: أفرامي ومناحم تلمي، ترمجة: أمحد بركات

 .1987، 1اجلليل للنشر والدراسات واألحباث ط
.يهودا عميحاي، حياتو وشعره، رسالة ماجستَت عبد اخلالق دمحم حبو، جامعة القاىرة، كلية اآلداب 

 
 ادلصادر االجنبية: 

 
 BEREL WEIN, GOD'S POETRY, 

https://www.jpost.com/Jewish-World/Judaism/Gods-poetry. 
 Golden age of Jewish culture in Spain, https://bit.ly/2V9hxrl 

,https://bit.ly/2Slx4lWJudah Halevi 
 Howard Schwartz, for few other only, selected poems of 

shlomovinner, London, 1977.  
 https://www.jpost.com/Jewish-World/Judaism/Gods-poetry 
 Jewish Poets Yearning for Jerusalem throughout History, 

https://bit.ly/2EOq4uH 
   Nusinov, Vered Touch, The Man Behind Kaleido scope, An 

examination of the poetry of Yehuda Amiehai (1924-2000), n.d 
Accessed ,April,2007. 

https://www.palinfo.com/5506
https://www.jpost.com/Jewish-World/Judaism/Gods-poetry
https://bit.ly/2V9hxrl
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 Ruth Finer Mintz, Modern Hebrew Poetry, University Of 
California Press 1968. 

 Sephardic Poets of the Jewish .Golden Age of Spain, 
http://kehillatisrael.net/docs/learning/sephardic_poetry.html#part
3. 

 Yehuda Amiehai, Love ,War and History, all things considered, 
Database,22,2007.  
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