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Abstract
This paper focuses on the poet of Nuri Pakdil. I highlight his main literary achievements. In particular, I focus on
his life and how he inluenced others in the literary circles. I also discuss Nouri Pakdil as a poet and writer,
bringing forth to the scene his literary Works and his ideological orientation. Finally, this paper particularly
focuses on Nouri Pakdil’s “Jarusalem and Mothers” for wihch and analysis is given. This analysis shows how
Pakdil intends to relate Jaruselam to the love that a mother has for child, in an attemt to send a message to people
that Jarusalem must be treated just as a mother would treat her own child
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Öz2
Türkiye’de daha çok “Kudüs şairi” olarak meşhur olan Nuri Pakdil, (d. 1934, Kahramanmaraş), bir yazar, fikir
ve aksiyon adamıdır. Ona göre dünya hayatı yaşamak veya yazmaktan ibaret değildir. Hayat eylem, yazı, şiir
hayat dörtlüsünün birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1965yılında
mezun oldu. Üniversite yıllarında Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç gibi sanatçı, edebiyatçı ve düşünürlerle
yakın ilişkiler kurdu. 1969’de yayınlamaya başladığı Edebiyat Dergisi’ni neşir etme sebebini şöyle açıklar:
"Sanatla başladı yurdumuzda yabancılaşma; gene sanatla kalkacağız ayağa". İnsanımız sarsılacak, uyandırılacak
ve onlarla birlikte düşünce düşmanlarına karşı konulacak... Yerli edebiyatın, yerli düşüncenin varoluş savaşı”
verilecektir.
Günümüzde 82 yaşında olan ve 34 tane kitabı bulunan Nuri Pakdil, çok sayıda edebiyat ödülü aldı. Necip Fazıl
Saygı Ödülü aldığı esnada yaptığı konuşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayakta dinledi, daha sonra
12 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı evinde ziyaret etti.
Saatini Kudüs'e ayarlayan Pakdil, İslam coğrafyasında olanları adım adım takip eder. Kudüs, Pakdil için hayati
bir önem taşır. “Anneler ve Kudüsler” şiiri Türk Edebiyat dünyasında çok meşhur olmuştur. Bu şiir Pakdil'in
bütün sanat, aksiyon ve fikir dünyasının bir özeti gibidir. ''Yürü kardeşim/Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin''
mısralarıyla ''yürü'' ihtarıyla çıkış yolunu da gösterir. Bu şiirini, Annelerin çocuklarından birer Kudüs yaptıkları,
babaların içlerinde birer Kudüs canlandırdıkları günler için yazmıştır.
Bu makalede, yazar, düşünür ve şair Nuri Pakdil’in hayatı, fikir dünyası, özellikle de “Anneler ve Kudüsler” şiiri
tahlil edilecektir.
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شاعر القدس يف تركيا :نوري بقديل
األستاذ الدكتور :حر حممود يوجر
جامعة العلوم الصحية ،قسم اخلدمات االجتماعية ،إصطنبول

خالصة:
ولد املؤلف ورجل الفكر واحلركة الشاعر نوري ابق ديل ،يف قهرمان مرعش سنة  ،1936وقد اشتهر بكونه " شاعر القدس"،
عيش و ٍ
ٍ
وأتليف وشع ٍر ٍ
ويرى أن احلياة الدنيوية ليست جمرد ٍ
وعيش .خترج من كلية احلقوق
كتابة ،وإمنا هي جزءٌ ال يتجزأ من أعم ٍال
يف جامعة استنبول عام  ،1965وخالل دراسته اجلامعية اتصل ابلشاعرين جنيب فاضل وسزاي كراكوج ،وغريهم من الفنانيني
ٍ
وبني سبب إصدارها قائالً " :بدأ
واألدابء واملفكرين ،وقد بىن عالقات طيبة معهم ويف عام  1969بدأ إصدار جملة األدب ،ن
التغرب يف بلدان مع الفن وسننهض ابلفن أيضاً "  .فهو إنسان خيوض حرب إنتاج فك ٍر و ٍ
أدب على املستوى احمللي الوطين ،ويف
ن
ن
ن
يهز مشاعره ويوقظ فيه احلمية الوطنية ليحمي وطنه من أعدائه .
هذه احلالة ن

حصل نوري ابقديل  -البالغ من العمر  82عاماً -على العديد من اجلوائز يف األدب ،وله أربعة وثالثون كتاابً ،وقد استمع
اقف -لكلمته اليت ألقاها أثناء حصوله على جائزة تقدير الشاعر جنيب فاضل،
رئيس اجلمهورية رجب طيب أردوغان  -وهو و ٌ
كما قام رئيس اجلمهورية أردوعان بعد فرتة بزايرته يف بيته يف  12من كانون األول عام  2014م .
إن القدس لدى نوري ابق ديل هي البوصلة اليت ينظر إىل األمور من خالهلا ،فكان يتابع أحداث العامل اإلسالمي عن ٍ
قرب،
ولذلك حظيت القدس ٍ
أبمهية كبريةٍ عنده ،وقد اشتهر شعره " األمهات والقدس" كثرياً يف األدب الرتكي ،وميكن اعتبار هذا الشعر
خالصة لكل عامل نوري بقديل الفين واحلركي والفكري.
استهل مطلعها بقوله " امش أخي ،ولتُ مهب قوة القدس " فكتب هذا
يبني املخمر مج واخلالص بقوله  " :امش" يف قصيدة
فهو
ن
ن م
الشعر من أجل أن جيعل القدس عند األم واحداً من أوالدها ،ولكي حييي القدس يف قلب كل ٍ
أب .
ن
وألجل هذا تتناول هذه املقالة حياة الكاتب واملفكر نوري بقديل وعامله الفكري ،كما يتم حتليل شعره املتعلق ابلقدس،
واملسمى " :األمهات والقدس" ،وذلك من خالل املباحث اآلتية :
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مقدمة
ألف الباحثون وال ُكتناب األتراك ما يقارب اخلمسني
كتاابً عن القدس ،إضافةً إىل ٍ
كتب أخرى مرتمجة لكتناب
عرب وغربيني ،تتناول هذه الكتب موضوعات تتعلق بتاريخ
القدس ،صالح الدين األيويب ،القدس يف العهد العثماين،
القدس يف عهد عبد احلميد الثاين وخروجها عن احلكم
وأمهيتها ابلنسبة للمسلمني.
تقوم "مجعية مرياثنا" يف استنبول إبصدار جملة "منرب
األقصى" الدورية املخصصة متاماً للحديث عن القدس وبيان
أوضاعها. 3
كما قامت " حركة الشباب الشهم" يف بورصة بتنظيم
ٍ
مسابقات شعر ٍية عن القدس بعنوان " القدس يف أبيات"
وكانت املسابقة الثالثة يف كانون الثاين من عام  2015م،
وهتدف هذه املسابقات إىل احملافظة على بقاء فلسطني

نشر حممد عاكف إينان أول شعر له عن القدس يف جملة
أكينجيلر يف العدد اخلامس ،يف الرابع من تشرين األول عام
1979م ،حتت عنوان " املسجد األقصى" ،وقد مت تلحني
هذه القصيدة لتصبح نشيداً إسالمياً وطنياً ،يتغىن به
الشباب املسلم احملافظ على مدى العصور الالحقة ،ونوردها
هنا للتعرف عليها ،ولبيان مجاليتها وأمهيتها يف احلديث عن
القدس واملسجد األقصى :
املسجد األقصى
رأيت املسجد األقصى يف رؤايي
ابكياً مثل الطفل
وصلت إليه ووضعت جبيين على عتبته
كأن هنراً يتدفق من حتته
أقف منتظراً وعيوين على الطريق
صوت يناديين قائالً أين إخوتك ؟
القبلة األوىل للنيب الكرمي

والقدس واملسجد األقصى حيةً يف األذهان والقلوب واحلياة.

اي ترى هل نسي هذا كل الناس ؟

وإن أكرب نقابة يف تركيا ،وتُد معى "التعليم أنت"
( )Eğitim Bir-Senنظمت مسابقة حتت عنوان "

كان الرباق يتجول يف أحنائي

حتدث يل عن القدس" ستجري يف تشرين األول من عام
2016م ،وتتضمن " :مسابقة كتاب الطفل حول القدس"
يتم فيها منح الفائزين جوائز .
إن أشهر شاعر للقدس يف تركيا هو نوري ابق ديل،
كما أن هناك شاعران آخران مشهوران بشعرمها عن القدس،
أحدمها حممد عاكف إينان املتويف عام  2000م ،واملعروف
بكونه كاتباً ومؤسس أكرب نقابة للموظفني .

3
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كنت مركز السرعة لطريق املعراج
ُ
يتضح من امسها أهنا مدينة القداسة
كنت منرباً يضيئ كل ما حوله
ُ
أين يتلك األايم
حيث يركض كل املؤمنون إيل ؟
اي جاري إكراماً حلرمة وجه األنبياء
كانت هناك دعوات جمابة
أما اآلن فال أحد يقرتب مين
إنين غريب ووحيد عند املؤمن
ال ميكن للرايح أن متحو دموعي
رأيت املسجد األقصى يف رؤايي
يقول أوصل سالمي للمسلمني
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ال أحتمل هذا الفراق
قائالً فليعانقين اإلسالم
ويف نفس األعوام قام مؤسس حركة اإلحياء ،الشاعر
سزاي كاراكوج ،بكتابة قصيدة عنواهنا" :ساعة كتابة اجلبني
"  ،وقد بدأها ابحلديث عن القدس والشام وبغداد ،واصفاً
القسم املتعلنق
احلال احلزين للمدن اإلسالمية ،وأورد هنا
م
ابلقدس من شعره:
ساعة كتابة اجلبني ()1979-1988
ومدينة القدس .مدينة املكان ،مدينة الرتاب
مدينة األوراق النحاسية ،وساق األشجار الفوالذية والقلوب
القاسية
و اجلذور احلديدية واألغصان من الربونز واليورانيوم
مدينة األزهار من الرصاص.
.....
متزق القنابل دماغ اجلنني

من الذين تعرضوا لظلم روما واببل واآلشوريني والفراعنة
واألمم األخرى
انتقام من الظامل ابعتداء على املظلوم
أن تكون ظاملاً وأكثر الناس ظلماً
ألنه ال إبراهيم وال يعقوب وال موسى
أحكام التوراة املقروءة ابلعكس
الزبور امل مسود
ُ
املبحث األول  :نوري ابق ديل ،حياته وآاثره :
ولد نوري ابق ديل يف مدينة مرعش عام 1934م،
وبدأ الكتابة منذ أن كان يف االبتدائية ،وتعرف وهو يف
املرحلة املتوسطة على حركة " الشرق الكبري" ،4فغريت جمرى
فكره وكتاابته وأكسبته بعداً جديداً ،مث قام إبصدار جملة
"محلة" ،عندما كان يف الثانوية مع صديقني عام -1954
1955م ،كما نشر العديد من الكتاابت واملقاالت يف
صحيفة "خدمة الدميقراطية والشباب" الصادرة يف مرعش .

دابابت تقصف البيوت ،وفجأة هناك داببة ال بيت
هناك طائرة ال مساء هناك عار
ضد من كل هذا ؟!
ضد الناس الربيئني
ضد الناس الذين يريدون البقاء يف أرضهم اليت عاشوا فيها
آالف السنني
ممن حيدث كل هذا ؟!

 4حركة الشرق الكبري هي حركة سياسية وفكرية قادها رجل الفكر
واألدب جنيب فاضل ،املعروف بلقب سلطان الشعراء ،وكانت احلركة
السياسية اليت قادها كانت حركة اسالمية  ،وهي تندرج حتت اسم
ايديولوجية جنيب ،ورمبا يكون من السهل اجيادها .ويعرض جنيب
فاضل يف اعماله اتريخ خاص حسب فهمه ،فهم الدولة ,ويعرض
وجهة نظره فكره من الناحية االدبية واجلمالية  ،ومن انحية أخرى
يعرض جنيب فاضل أفكاره ،ويذكر انه قد واصل نظام حركة عن
طريق نشر عمله املسمى ابلشرق الكبري ،بني السنوات من 1948
_ 1978م ،وقد مت إغالق هذه اجمللة ستة عشر مرة ،ألسباب منها:
السياسية واالجتماعية ،واخرى االقتصادية  .وقد نشأ من حركة
الشرق الكبري ما بني السنوات 1980_1940م ،سياسيون وادابء
وفنيون ،ومتت إضافتهم هليكل احلركة.
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ويف عام 1964م ،نظم صفحة الفن يف جريدة

1984 -1972م ،مث سافر نوري ابق ديل إىل فرنسا

االستقالل اجلديد يف استنبول ،وخالل سنني الدراسة اتصل

وإيطاليا ،وكتب انطباعاته ومالحظاته يف كتاب ممسماه " :

نوري ابق ديل بنجيب فاضل ومبفكرين وأدابء وفنانني من

مالحظات الغرب"  .وقد اشتهر نوري ابق ديل ابستعمال

أمثال سزاي كاراكوج ،5وكانت له عالقات قوية معهم،

أمساء مستعارة للكتناب يف جملته وقد كان له أيضاً  16امساً،

وعمل بعد خترجه من كلية احلقوق عام 1965م ،مشاوراً

وكان أكثر امسا يستعمله هو "أبو بكر األمل األخري".

قانونياً حىت عام 1967م ،وبعد أن أمتن دورة التطبيق العملي
للحقوق ،رفض العمل حمامياً ،لكون هذا العمل يتعارض مع

مبادئه ،وقد عمل خبرياً يف هيئة ختطيط الدولة بني عام
1973 -1967م .

وكما كان سزاي كاراكوج ،مل يكن نوري ابق ديل راضياً
عن احلكم املوجود ،ويف عام 1984م ،ترك الكتابة واختذ
قراراً مفاجئاً إبيقاف نشاطات اجمللة ودار النشر ،وقام بتوزيع
اجملالت والكتب املوجودة يف مكتبه على املارة يف جادة

كان لدى املفكر اإلسالمي الكبري نوري ابق ديل فكرةٌ

الناس يف خلوة ،وابتعد عن الصحف
أكاي أبنقرة ،واعتزل م
واجملالت واإلذاعات والتلفاز ووسائل التواصل ،ومل ينشر

فعقد اجتماعات مطولة مع أصدقائه ،من أجل هذه اجمللة

لنفسه صورة واحدة يف هذه الفرتة ،يشبه عمله هذا اعتزال

اليت تتعلق ابلفن واألدب ،وقرر إثر ذلك إصدار اجمللة بعد

األنبياء عليهم السالم يف املغارات .

إبصدار جملة حتيي القيم واملبادئ والثقافة اليت يؤمن هبا،

جهد شاق عام 1969م ،ممسماها جملة األدب ،ويف عام
1973م ،أسس منشورات جملة األدب استمرت حىت عام
1984م ،وقد مبني اهلدف من إصدار هذه اجمللة بقوله :بدأ
التغرب يف بلدان مع الفن ،وابلفن أيضاً سننهض ،سنخوض
ٍ
حرابً لفكر و ٍ
جديد ،ونقدم أدابً يهز ويوقظ أمتنا جتاه
أدب
ات جملة األدب  45كتاابً،
شرت منشور ُ
أعداء الفكر .وقد نم م

محل  18منها توقيع نوري ابق ديل ،وذلك بني عام
 5سزاي كاراكوج املولود يف تركيا عام  1933م ،هو مؤسس حركة
اإلحياء واألب الفكري ،وقد نشر شعره عام 1973م ،يف جملة
اإلحياء اليت صارت مدرسة يف األدب والفكر فيما بعد .وخترج منها
العديد من الفنانني ،ويف سنة 1990م ،قام قاراقوج ابيصال أفكاره
اىل مجاعات واسعة ابقامة حزب االحياء  .نظرا لعدم مشاركة هذا
احلزب يف االنتخاابت سنة  1997اال اهنا بقيت تستقبل اعضائها
لالنتماء .تقوم فكر حزب االحياء على ان العامل االسالمي حمتاج
القامة دولة  ،وان هذه الدولة تدافع عن املسلمني وعن تراهبا ،اي
ارضها .ويف سنة  2011حاز سزاي جبائزة رجل الفن من قبل وزارة
الثقافة اال ان سزاي مل يقبل هذه اجلائزة .

ويف  28من شباط عام 1997م ،قام بنشر كتاب من
بني منشورات جملة األدب ،مسماه :يف صورة السكوت ،وأتبعه
بنشر العديد من الكتب ،خطب نوري ابق ديل فتاة عندما
كان عمره  28عاماً ،ومل يكتب له الزواج هبا ،وال يزال
حيتفظ ابحلروف األوىل من امسها يف معصمه ،ومل يتزوج بعد
ذلك أبداً.
عاش نوري ابق ديل يف أنقرة ،رغم أنه كان يكرهها،
وكانت أحب املدن إليه على الشكل التايل  :مكة فاملدينة
فالقدس فالشام فاستنبول فبتليس مث ابريس.
حاز نوري ابق ديل عام  2014م ،على جائز تقديرية
تدعى جائزة جنيب فاضل التقديرية ،ويف الثاين عشر من عام
 2014م ،زار رئيس اجلمهورية رجب طيب أردوغان
املفكر نوري ابق ديل يف بيته.
م
الكاتب و م
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ويف عام  2012م ،مت تنظيم ندوتني يف مرعش وأنقرة
حول نوري ابق ديل ،وكانت هناك ندوةٌ اثلثة يف استنبول
يف جامعة هبجه شهري ،كما نظم مركز الشباب واملرأة
واألسرة ،التابع لوقف الداينة الرتكي ،يف  24من حزيران
عام  2014م ،ندوة بعنوان "سيشرق النهار قريباً" ،تناولت
نوري ابق ديل وآاثره وشعره .وقد نشرت جملة األدب
الشهرية عدداً خاصاً مجعت فيه عشرات الكتاابت لنوري
ابق ديل ويف عام  2012م ،قام الشاعرعارف أي بنشر
معجم نوري بقديل يف جملة األدب الشهرية اليت يديرها.
أما كتبه فهي :
 – 1974صورة اخلوارق /لربفرت ،مسرحية /ترمجة.
 – 1975اوبرا القمر /لربفرت ،شعر /ترمجة.
 -1977البيعة  /2جتربة.
 – 1979االرتباط ،جتربة.
 1980مذكرات كاتب  ،2جتربة.
 – 1980بيوت صنع األصنام ،مسرحية.
 – 1981البيعة  ،3جتربة.
 – 1981األمهات والقدس ،شعر.
 -1981مذكرات كاتب  ،3جتربة.
 – 1981صوت اإلعصار /غلويج ،شعر /ترمجة.
 – 1982مذكرات كاتب  ، 4جتربة.
 – 1982حفنة مشس على قليب ،مسرحية.
 – 1984عبد األدب ،جتربة.
 - 1997يف صورة السكوت ،شعر.
 – 1997خربة الدرويش ،جتربة.
 – 1997مذكرات الغرب ،انطباعات الرحلة.
 – 1997الساعة العربية ،جتربة.
 – 1997األمل ،جتربة.
 – 1997عبد العهد ،شعر.
 -1997اخلوف ،مسرحية.

 -1997وقفة تقليدية ،جتربة.
 – 1998الشعر العريب ( غل دسته)  ،1شعر ،ترمجة.
 – 1998الشعر العريب ( غل دسته)  ،2شعر ،ترمجة.
 – 1998قلعة القلم ،جتربة.
 – 1998مذكرات كاتب  ،1جتربة.
 -1999قصيدة ابئعي السميد العثمانية ،شعر.
 -1999دفاتر يف الفندق  ،1األصوات املختلطة ،جتربة.
 – 2000دفاتر يف الفندق  2أثناء الصورة امللحمية
للكتابة ،جتربة.
 – 2001دفاتر يف الفندق  :3سؤال كبري ،جتربة.
 – 2002دفاتر يف الفندق  4أسود قامت ،جتربة.
 – 2003دفاتر يف الفندق  ، 5مفرزات احلرب على خط
النار  ،جتربة.
 – 2005دفاتر يف الفندق  ،6الكتابة معجزة ،جتربة.
املبحث الثاين :ابق ديل شاعرا وكاتبا:
صننفت الصحيفة اليت أصدرها نوري ابق ديل يف
لقد ُ
بداايت أعماله ،أبهنا صحيفة ثورية إسالمية ،وكان خطاب
فضلت اجمللة
اجمللة موجهاً لكل املتذوقني للفن واألدب ،وقد ن

االبتعاد عن التوجهات الفكرية اليسارية واليمينية ،وعندما

صدرت جملة األدبيات هذه قوبلت بتعجب كب ٍري واستغر ٍ
اب،
فاللغة اليت استخدمتها الصحيفة نأدت إىل هذه الدهشة ،إذ
استخدمت لغة تشبه أسلوب اليساريني ،لكنها مكتسية

ابلثوب الديين ،وقد حظيت ابهتمام اليساريني يف البداية،
لكنهم فيما بعد فضلوا السكوت ومل يذكروا امسها ،أما
احملافظون من احمليط اليميين ،فكانوا متوجسني ،وابتعدوا
عنها ،لكن اجمللة اتبعت منشوراهتا ،وعلى الرغم من أهنا
فضلت االبتعاد عن التوجهات الفكرية اليسارية واليمينية،
إال أهنا ومع الزمن بدأت العمل كمدرسة ،وذلك من خالل
ضمها أمساء جديدة ،إىل جانب الذين أصدروها ،أمثال
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عاكف أانن وراسم أوزدنوان وجاهد ظريف أوغلو وعالء
الدين أوزدنوان وعلى كوتالي .
وقد اشتهر هؤالء فيما بعد يف البيئة األدبية ب " :الرجال
السبعة الطيبون" ،كما استخدم هذا التعبري جاهد ظريف
أغلو ،الذي تويف يف ريعان شبابه ،للداللة على األشخاص
السبعة أقرانه وأصدقائه ،واستلهم ظريف أغلو هذه العبارة
من احلديث الشريف " :سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل
إال ظله" وقد مت يف الفرتة األخرية متثيل هؤالء الرجال يف
مسلسل تلفزيوين حيمل هذا االسم .
"الرجال السبعة الطيبون" أمساء مثلت مبفردها القدرة
والقيمة والكرامة األدبية جلناح احملافظني ،أو ما يعرف يف
األدبيات اإلسالمية ب " :اإلسالميني امللتزمني" هذا اجلناح
الذي مت جتاهله وسحقه حتت األقدام من قبل البريوقراطية
األدبية السائدة لسنوات ،ومثة أمساء راقية وكبرية واندرة
تستحق التقدير ،أمثال سلطان الشعراء جنيب فاضل،
والشاعرين سيزائي كارا كوج وعصمت أوزال ،ممن يصنفون
بني هؤالء الكبار ،ال سيما أن بشري ايواز أوغلو يرى أن
شاعر األرصفة جنيب فاضل 6ميثل جيالً مبفرده.
ويف احلقيقة ميكن أن جند جمهود وبصمات جنيب
فاضل وشجاعته وتضحيته وراء مهارة كل واحد منا حنن
احملافظني (امللتزمني) ،وكذلك يرجع الفضل أيضاً جلهود
وأعمال وتضحيات الرجال السبعة ،فيمن خلفهم وجاء
بعدهم من جيل الشعراء واألدابء الشباب ،الذين عرف
عنهم أهنم ساروا على هنج الرجال السبعة ،واقتفوا أثرهم

املبحث الثالث  :احلياة الفكرية لباق ديل :
يرى ابق ديل أن وجود اتريخ لوطن ما ،هام جداً،
سيما وأن احلضارة تتكون من تراكم ثقايف وعلمي وعملي
يف حياة واتريخ أية أمة ،وتظهر احلضارة يف شبكة العالقات
الناشئة من نظر األمم واألقوام املختلفة املوجودة على أرض
واحدة حنو هدف واحد ،هلذا السبب ننادي دائما ونتساءل
كيف فقدان بعد سقوط الدولة العثمانية  10مليون مرت
مربع من األرض؟! خاصة وأن احلضارة نُسيت مع األرض
املفقودة ،وهذا حال ال ميكن قبوله ،فعندما يُسافر إىل أورواب
ويعود ابلطائرة ينظر إىل أراضي البلقان ،ويسأل نفسه
ُ
بشكل دائم كيف فقدان سيادتنا على هذه األرض اليت
كانت خاضعة لنا طوال  450سنة؟ مث جييب :إنه جيب
على كل مثقف منا أن يسأل نفسه هذا السؤال ،وقد عرب
ابق ديل عن إعجابه برأي وسياسة السلطان عبد احلميد
الثاين ،الذي وقف ضد التخلي عن فلسطني لليهود ،وهلذا
فإ نن أرض تركيا مهمةٌ جداً ،ال سيما أن العثمانيني كانوا
لسنوات طويلة الناطق ابسم العامل اإلسالمي ،أما بعد
تفكك الدولة العثمانية ،مل يعد هناك متحدث ابسم هذا
العامل ،لفقدان وسقوط راية اخلالفة اإلسالمية اليت محلها
العثمانيون .7
إن اسرائيل هي ممثل االستعمار الغريب يف الشرق
األوسط ،إن اسم اسرائيل يعين ويساوي القتل ،والبد من
مقاومة قوية وشاملة ميكنها الوقوف يف وجه االستعمار
والرأمسالية واجملازر ،وهذا مهم وضروري .
نصح ابق ديل املثقفني والكتاب فيما يتعلق ابلطريق
الذي ينبغي أن يسلكوه يف فرتة شهدت فيها تركيا جدالً
حول العلمانية والعداء هلا .

ومحلوا الراية من بعدهم .

6

اشتهر جنيب فاضل بشعره املسمى "األرصفة".

7

نوري ابق ديل ،مالحظات عن الغرب .40
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اجتاهات ،فإن التاريخ
كما أن للشخصيات واحلكومات
ٌ
له اجتاه أيضاً ،وإذا ما تعارض هذان االجتاهان ،فإنه يتوجب
على املفكرين والكتاب توجيه الناس وتوعيتهم حنو وجهة
التاريخ وخمزونه ،8وبصفتنا كتاب وفنانني ومواطنني ،جيب أن
نسأل أنفسنا بشكل دائم ،أمل تكن الفكرة اإلسالمية
اخلالصة هي املغذي واملنبع لوطننا منذ أكثر من ألف سنة؟
تركيا تقف وجها لوجه أما اختيار حقيقي للحضارة،
وجيب أن خنتار هل سنظل يف كنف احلضارة الغربية ،أم
سنعود إىل حضارتنا اليت جعلتنا رأس األمم.9
نوري ابق له موقف أصيل ضد الظلم ،متثل ذلك يف
معاداة االمربايلية والرأمسالية والشيوعية والفاشية والفرعونية،
فكان ثورايً مبواقفه ،ففي كل مرة يقول :ابصقوا يف وجه
الظامل قليل احلياء ،وقد كان هذا املوقف األصيل والصلب
األكثر إهباراً آلالف الشباب احملافظ يف تركيا .

إذا كانت املشكلة معروفة فما الذي جيب فعله؟
اخلالص يكمن ابلنزول إىل اجلذر ،ووفق ما يرى الكاتب،
فإن اجلذر الوحيد هو الدين ،الدين عماد الوسطية ،اللغة
والثقافة املشرتكة واملبدأ الوسط ،كلها تنبع من أساس
الدين

12

وعندما يطرح سؤال ما الذي ينبغي فعله ؟ فإن

األدب هو املرجع ،ألن مسؤولية القلم ثقيلةٌ ،فالقلم هو
الوسيلة للتخلص من االكتئاب والتغرب ،ومن االبتعاد عن
تناقضات العصر العمياء ،وهو الوسيلة إليضاح سبب
وجودان.13
فاألدب جيب أن يتغذى من الكتاب املقدس القرآن
االكرمي ،وبعبارة خمتصرة :جيب أن يكون أدابً مبايعاً ،أي أدابً
ملتزماً ابلقيم القرآنية ،وعند ذلك يتصف وميتلئ ابحلكمة،
ويسهل الوصول للحقيقة ،واألدب يف هذه احلالة يضع كل
أم ٍر يف موضعه ،ألن ال مدين هو الذي يوجه األدب ويقومه

ميثل ابق ديل هذا العصر أبنه مثل ٍ
مجل يدور بعد أن

ويرشده للطريق الذي فيه مصلحة اإلنسان ،وفيه تبيان

انفلت من عقاله ،هذا العصر جيب التحكم به وربطه مبكان

للجانب اجمل ندد الشايف للجراح ،وهذا كله يستمد من القرآن

ما ،10هذا العصر عصر اخلوف ،أصبح اإلنسان عبداً آللة

الكرمي.14

اخلوف أنتج السخف،
صنعها وأ نهلها ،وبذلك بدأ اخلوف،
ُ
ويكمن اإلحلاد يف كليهما ،ويتوافق رأي ابق ديل هذا مع
قول عامل االجتماع األمريكي ثورستاين وبلن "عصر سيادة
اآللة"

11

إذاً يرى ابق ديل أن الوصفة الوحيدة خلالصنا هي
الفكر اإلسالمي ويقول :إن العامل كله سيعود إىل الفكر
اإلسالمي ،مل يبق له حلٌّ آخر ،فالفكر اإلسالمي هو الفكر
الوحيد الذي سيعايف هذه الدنيا املريضة ،فالرأمسالية حولت
اجملتمع إىل شجرة منخورة ،سرتون بكل أتكيد كيف

 8نوري ابق ديل ،مالحظان عن الغرب .94
 9نوري ابق ديل ،البيعة.67 ،2 ،
 10نوري ابق ديل ،البيعة.12 ،
 ، Köksal Alver 11تفسري العصر :نظرات يف آراء نوري ابق ديل،
جملة اآلداب الشهرية ،السنة الثامنة ،العدد ،85 :كانون الثاين
.45-43 ،2004

 12نوري ابق ديل ،البيعة  ،3منشورات جملة األدب ،أنقرة ،1981
.19
 13نوري ابق ديل ،البيعة ،منشورات جملة األدب ،أنقرة،1979 ،
.47
 14نوري ابق ديل ،مذكرات كاتب ،منشورات جملة األدب ،أنقرة
.119 1980
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ستتصدع وهتدم ،فاملستقبل لإلسالم ،حنن مشاعل األمل

املشردين مثل اللهب ،وصلت إىل السماء ،وأنتم جتمعوهنا يف

ورسل األمل ،وجيب أن نعيش هبذا الوعي وهذا التصور

مساء استنبول.16

والشعور.

يتذكر نوري ابق ديل حكاية أمه اخليالية ونصف

إن املوضوع األساس الذي يرتكز عليه موقف األديب

األسطورية ،عندما كان طفالً ،إذ يتخيل أنه ركب فرساً

نوري ابق ديل ،هو عالقة "اهلوية واملكان" فاجملتمع والبيئة

أبيضاً ،عابراً البحر عرب اجلزائر إىل األندلس ،ودعاؤه من

اليت يعيش فيها لقحت أفكاره ،وأثرت يف أُفقه ،فالعيش

أجل أن ينصرهم هللا ،كما يتخيل أنه يقوم مبسابقتهم

ٍ
فكلمات مثل أن
أساس،
بسالم مع كل األعراق شر ٌط
ٌ
ٌ
تكون أفريقياً أو شرق أوسطياً ،كانت تسعده وتبهج قلبه،

ويسبقهم ،ويكون أول داخل من حديقة املدرسة
االبتدائية ،17وميكن أن يكون هؤالء الذين سابقهم هم

فالشرق األوسط مصطلح ملفتاح إدراك مفهوم املكان ،وألننا

اجلزائريون الذين جاهدوا من أجل استقالهلم عن فرنسا،

نعيش يف الشرق األوسط حنن أحياء ،عالقاتنا مبكة والقدس

ميكننا اختصار هذه القصة أبن فاحتي األندلس عرب اجلزائر،

واخلط احلديدي احلجازي متثل إرادتنا السياسية ،هذا اخلط

واجملاهدين الراغبني ابالستقالل عن فرنسا هم أصدقاؤه

الذي ينطلق من حمطة حيدر ابشا يف استنبول يعد أكرب

وأقرانه وهم خياله الطفويل.

قطار للسالم .البحر املتوسط والشرق األوسط يشبهان
األخوين التوأم ،فهما اخلطوة والدرجة األوىل على طريق
وعي األمة ،فالشرق األوسط يعين حضارة أكثر من كونه
منطقة جغرافية ،وعندما حيني موعد التفكري ابلقدس ،فإن
ساعة استنبول تتجه حنو اجلنوب ،والقدس تتجه حنو
الشمال ،يهمسان لبعضهما ابلشكوى واألمل ،حضارتنا حية
بسبب فلسطني ،وألننا نعيشها حنس ابحلياة ،يعرب نوري ابق
ديل عن ذلك بقوله :عندما فتحت الصنبور كانت فلسطني
تصب ،الشرق األوسط لسان العامل اخلاشع.15

اهتم نوري ابق ديل يف السبعينات من القرن املاضي
بقضية مسلمي الفلبني ،ولعله أول من نقل هذه القضية إىل
الرأي العام يف تركيا ،وكان سعيداً مبوقف إفريقيا جتاه الغرب،
فاألفارقة هم الذين يعلمون معىن االحتالل ،وهم أول من
يعرف الوقوف يف وجه احملتلني ،وكان نوري ابق ديل يدعم
األفارقة ضد أورواب ،بغض النظر عن أعراقهم ولغاهتم.
ويكتب ابق ديل قائالً :أبن أصل الوجود هو القدس
والسليمانية واجلزائر واملدينة وتركستان وآسيا وإفريقيا ،ولكن

ويتابع نوري ابق ديل قائالً ":احلزن خيم على القدس،
مدوا أيديكم ،هل ستكسرون القيود؟ مقاومة الفلسطينيني

 15عاكف أمرة ،أمل الرتاب والوطن ،هجه ،كانون الثاين 2004
العدد .24 ،85

 16نوري ابق ديل ،مذكرات كاتب  .74 ،3هذا وإن شعر نوري
رمزي حيتمل أتويالت عديدة ولذلك حناول قدر اإلمكان
ابق ديل ٌ
ترمجة املعىن الذي يريده وأحياانً ال نتوصل لذلك فنكتفي برتمجة ما
يقول على ظاهره.
 17عمر أردينج ،عائلة وبيئة ومدرسة وفكر وشخصية نوري ابق
ديل ،من أحباث ندوة القلم املفكر نوري ابق ديل ،مرعش ،كانون
الثاين .35-17 ،2011
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نوري ابق ديل يؤكد على أمهية مكة واملدينة ،وأن حب

أخرى للقدس تزين جدار غرفة إدارة جملة اآلداب ،توجد

ط للدخول يف العائلة اإلنسانية.
القدس شر ٌ

ثالث صور يف بيته الذي يعيش فيه وحيداً يف أنقرة.

املبحث الرابع  :نوري ابق ديل وديوانه  :األمهات

واألمهات ،وميثل هذا الكتاب خالصة حمتوى شعره وفكره

والقدس :
غاضب ،نرى سبب غضبه يف
نوري ابق ديل شاعر
ٌ
شعره ،الذي بدأه بقوله " عملي القيام بثورة "  .وشعر نوري
ابق ديل يقف إىل جانب األمة املظلومة ،وهو موقف شامخ
كاجلبال ،أما قبلة غضب نوري ابق ديل فهي القدس،
رمز ألي ظلم
والقدس هلا معىن آخر ابلنسبة له ،القدس هي ٌ
ٍ
مكان يف العامل ،وكان لكل
يقع على املسلمني يف أي
كاتب قضية يهتم هبا ويدور حوهلا" .فالشرق الكبري" كان
مشروع جنيب فاضل" .وجيل عاصم" كان هدف حممد
عاكف" .والقدس" حمط اهتمام نوري ابق ديل

مسى نوري ابق ديل كتابه الذي مجع فيه شعره :ابلقدس

18

.

وابختصار فإن خياله يرمي إلنشاء جيل ،عرب رمزية القدس
.

وحركته وأدبه ،فالشاعر عندما يقول:
" امض أخي وليهبك هللا قوة القدس" .
يؤكد الشاعر على احلركة والكتابة والشعر واحلياة ،وأن
هذه األمور األربعة ال تنفصل عن بعضها ،وقد بدأها بقوله:
امض ليدل على طريق اخلالص وأنه احلركة والعمل .
لقد كتب نوري ابق ديل هذا الشعر من أجل أن أييت
وحيي مي اآلابء
اليوم الذي تريب فيه األمهات أبناء مثل القدسُ ،

القدس يف قلوهبم.

شعر نوري ابق ديل املتعلق ابلقدس واألمهات يشبه
قوساً متوتر الوتر ،فالقدس مكان معنوي بقدر ما هو مكان

بدأ نوري ابق ديل كتابة شعر عن األمهات والقدس يف
عام  ،1972وأكمله يف عام 1973م ،وقد أكد على
القدس يف شعره كثرياً ،يقول يف أحد األبيات:
"أمحل القدس كما أمحل ساعة يدي" .
وكان نوري ابق ديل يتابع عن كثب ما جيري يف العامل
اإلسالمي ،والقدس هلا مرتبةٌ كبريةٌ يف حياته ،فالشاعر نوري
ابق ديل عندما ينتقل من استنبول إىل أنقرة أيخذ معه ثالثة
أمور ،صورة للقدس وآلة كتابة وحقيبة يد ،وهناك صورة

مادي ،ولذلك استعمل القدس واألم بصيغة اجلمع ،فاألم
القدس معراج النيب الكرمي حممد
هي القدس والقدس أمٌّ،
ُ
صلى هللا عليه وسلم ،ولذلك هو يؤكد على القدس ،وأهنا
املنطلق للعامل امليتافيزيقي ،فالقدس أحد العناصر اليت ال
ميكن التخلي عنها يف طريق احلضارات.
يهدف نوري ابق ديل إىل توضيح القبلة لرتكيا اليت
انكسرت رقبتها وهي تنظر إىل الغرب ،كان يبحث عن
أخبار القدس والشرق األوسط يف أية جريدة تقع عليها
يده ،وكان يؤكد على ضرورة أن يكون اإلنسان ثورايً أكثر
منه كاتباً ،وقد قام برتمجة شعر " :إىل أخي الفلسطيين"،

18

http://www.yenisafak.com/kitap/bir-cocuktan-

.bir-kudus-yapmak-688960

املنشور يف جملة األدب عام 1973م ،واملنقول عن جملة
إسالم فرنسا ،كما قام برتمجة شعر سبعة شعراء عرب إىل
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الرتكية ،ونشرها يف جملة األدب يف نيسان وحزيران ويف أيلول

سنة ،20وكانت زايرته القدس مبناسبة افتتاح مدرسة يف

من عام 1975م ،كما ترجم ونشر لثالثة كتاب من

انبلس ،قامت ببنائها وكالة التعاون والتنسيق الرتكية ،وقد

السودان واملغرب واجلزائر ،وذكر يف التقدمي هلذا الشعر

أجرى مراسل وكالة األانضول اإلخبارية مقابلة مع األديب

ضرورة التواصل األديب بني دول الشرق األوسط( ،أي دول

والشاعر نوري ابق ديل ،وكان مما قال " :حنب القدس

العامل اإلسالمي) ،يقول يف موضع آخر " :صحيح أننا

وفلسطني كثرياً ،الفلسطينيون هم إخوتنا إىل األبد ،وصلت

حناول التقرب من الدول العربية من خالل ترمجة األدب

إىل القدس بشوق كبري ،أريد أن أخربكم أبين وطئت أرض

العريب املعاصر ،مث يسأل مستغرابً  :هل توجد حالة طبيعية

متوضئ ،عندما وقعت عيناي على املسجد
فلسطني وأان
ٌ
كبري" .
األقصى انتابين ٌ
شعور من الشوق واهليجان ٌ

أفضل من هذا ؟ ويتابع بدهشة  :تتبعنا األدب يف أمريكيا
الالتينية ويف أقاصي الدنيا وأمهلنا العامل العريب الكبري
جبانبنا".19

كما أكد نوري ابق ديل على أن قضية فلسطني هي
قضية الشعب الرتكي وقال:

ينتقد نوري ابق ديل موقف العامل اإلسالمي جتاه القدس
ويصفه ابملأساوي قائالً  " :دول العامل اإلسالمي هي ذااتً يف
نز ٍاع فيما بينها ،وال يوجد إمكانية التوجه للقدس حالياً  .إن
خالص املسلمني سيكون ممكنا بنهضة تركيا ،وأان أؤمن أبن
احلركة اإلسالمية ستبدأ من تركيا ،وأان أفكر هبذا دائماً وأهتم
ابليقظة اإلسالمية يف تركيا كثرياً .
ونراه يتفاءل نوري ابق ديل عندما يرى امليل واالهتمام
املتزايد للقدس فيقول  " :هذا مدعاةٌ للتفاؤل ،بدأ املسلمون
االهتمام ابلقدس ،حنب القدس وفلسطني كثرياً،
الفلسطينيون إخوتنا دائماً" .
املبحث اخلامس  :زايرة الشاعر ابق ديل للقدس " ،زهرة
املدائن " :
حقق شاعر القدس األديب نوري ابق ديل حلمه بزايرته

" الشعب الرتكي كان وال زال مع الشعب الفلسطيين،
وفلسطني كانت جزءً مهماً من أراضي االمرباطورية
العثمانية ،أريد أن أوضح لكم سبب احلب الكبري
لفلسطني ،حنب فلسطني ألن أقدام النيب الكرمي حممد عليه
الصالة والسالم كانت آخر ما وطئته يف رحلة املعراج هي
س جداً ،فحب
فلسطني ،القدس ابلنسبة لنا مكا ٌن مق ند ٌ
القدس ال يبتعد عنا أبداً ،وحنن ال نبتعد عن حب القدس،
القدس كرامتنا وعرضنا ".21
القدس واألمهات :
مالحظة  :شعر نوري ابق ديل عن القدس مغرق يف
رمز مادي
الرمزية ،فقد ابلغ يف استعمال الرموز ،لكل صفةٌ ٌ
ب علينا الرتمجة ،لقد حاولنا إعطاء
أومعنوي ،وهذا ن
يصع ُ
املعىن قدر املستطاع ،نرجو أن نكون قد وفقنا يف ذلك .

للقدس وصالته اجلمعة يف املسجد األقصى ،وعمره 81
20

 19علي علوي متل ،مفهوم نوري ابق ديل للشرق األوسط من خالل
األدب والفكر ،القلم املفكر نوري ابق ديل.113 ،
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القدس واألمهات :
ماء اخلريف جتري اماممم مدينتنا
لدفع الشتاء
مدينتنا حتمي تلك املدن
ادث
س لنا احلو م
مدينة مدقنا مثل كامريا اجلنوب تمع ُك ُ
ادث املوت
بتصويرها حو م
للم ُدن األخرى
بلدان قلعة ُ
ضح املستقبل ُخطوة خطوةً
مو ن
ُ
يف أبيات انصعة
ُخذ البمحمر من هذا اجلانب
ضع متاثيل الذكرى
م
فوق احلجارة القدمية
وفوق األسلحة املعاصرة
بعمل الظهر
الورد
مربمطناها مث مل رائ محةم م
بواستطها قد احلملنام تمعبنا
ما هو مذكور يف الكتاب
قد اص مفيناها
رائحة الورد يف نفسها
كصحيفة مقروءةٍ ال تنتهي
مجت ُذبمين على ُدخوهلا
يف املاضي ال ُق موي
أقوى من حقيقتها
احمللية
كبناء من ثالثني طابقاً
منهج عبد احلميد الثاين
جيري يف عروقنا
قم مفمز احلصا ُن على احلمبل

س ُكتُباً
فُرسا ُن تمتم نم نف ُ
الطفل احلصا من
اندى
م
ُ
الطفل
ف احلصا ُن
عر م
م
م
البحر بُمار نأمي
أي حبييب جمر ُ
عندئذ يمعبُ ُر احلصا ُن البحر
تمعلممون أييت مع الغاابت حصا ُن ال هناية له
رأيتموه أييت يف أحالم األطفال أيضاً
يركب عليه
األطفال
ُمطم نهُر
م
يُسافر إىل اجلزائر ابل ُفرسان
كان أيب أييت إىل ال مكمرم على احلصان
علي اجلديد
يمتم مج نو ُل يف ابريس على احلصان
اخليال هو الذي يركب اخليل بشكل جيد
بق احلزري خالل راحته
يمس ُ
ك اياجنميب
على ممهل م
قع على فمخك اخليال االبطال
يم ُ
بل الطور
عش مج ُ
أين قبلتك اي قدس
أمحل القدس مثل ٍ
ساعة يف يدي
م م
ُ
إن مل تمضبُط الوقت وف مق القدس
تُضيع م
الوقت هباءً
تتجمد
وتعمى عينُك
تعال
ُكن أما
األم
ألن ن
تبين قدساً من طفل
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عندما يصبح املرء أابً
حييي القدس يف قلبه
امش أخي
ولتم مهب قُ نوةُ القدس
(كانون الثاين )1972
قلب االم مثل العنب الطازج
عند بكاء الطفل
فوق القماش القطين يف الصحراء
يلفها مع قلب االم
الطفل خريطةٌ
تنظر األم من خالل عيون الطفل
ينام الطفل
األم حارسةٌ دائماً
هل األزقة ضيقة ؟
ختتنق األم
هذه الفرسان
حتتاج مكاانً واسعاً
يركض الطفل
ومن خلفه
يف قلي اإلنسان قطعة من القدس
اتخذ االم قلبها وتضعه يف حمله
على ضفة النهر
جيوب األطفال
ال تعرف كل األهنار الصباح
املساء يف جيوب األطفال
عندما تصل الكلمات اجلميلة

اىل حلم الطفل
يكون انعما مثل القطن ويكون له مثل اجلبل
ويبحث االمهات تلك اجلبال يف كل مكان
جيرب االطفال
يف املقدمة سالح ميثل رقبة طفل
هل تصاعد الغبار من حتت اقدامه
ويقفز مع الطفل الذي هو يف االسفل
*
أمن الغرب أم الشرق ؟
نرى طفالً ماشياً إىل القدس
منذ القدمي خرجت من الشر ق
تبحث األمهات عين يف كل مكان
رأى الطفل البحر املتوسط
يف كل بلد
قدس
ٌ
يكرب ويف يده القنبلة
حقيقة القنبلة هو يد الطفل االعوج
حيث ان الطفل
يبدو خمالفا للموت
املوت هو القانون
يتزايد
تقدم صباح اخلري المها
الطفل القائد
( 1973تشرين الثاين)

يلف الضوء االخضر حول قميص االم
مثل النحل وماء البحر
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اطفال الطائف
يراقبون القدس
مل حيدث تلك الذابب الثلوج من عينون االم
يد االم بسيطة
كلما لعب الطفل
يكون اوسع
القدس قميص شعر خيطتها االم
يظهر اجتاهنا مثل موضع ابرة خرجت منها احلبل
مربع او مستطيل
اثر الطفل يف خد االم
عندما تفكر االم
تقرتب القدس
ندرك يد هللا
ينظر القدس للخريطة من حيث وجهة نظره
أسنان أممي كلمات
يف بعضها اثنان وثالثون ويف بعضها اآلخر ثالثة وثالثون
هذه الكلمات أطفال
ابلتعلم تتقدم يف العمر
أعظم عالقة بني القلم واملعبد
عندما يضيق قلبنا
فهمنا
ُهدمت حجرة من املسجد األقصى
اإلنسان
يشبه أصله
يعكس أمله يف إىل السماء
ُ
كلما نظر يف املرآة

طفل
كلما ضحك ٌ
أانر األقصى
األقصى يعلم
أن الطفل سيضع تلك احلجرة
قليالً من الكرز وقليالً من السالح
أعني
األطفال
براقةٌ
عندما جتلب االب
خبز حلول القدس
وعود جديدة لالم
فوق الكرز وراس السالح
عندما يهوج البحر
يتنفس االم والطفل يف الوقت نفسه
يعرف االب
يظهر حزن االلة الذي جيرف االرض
*
اليستحق الراثء
للشعر ووجوه االطفال
مع اهنا جيلب لنا وجوه االطفال
احلاجة اىل االستقالل
الزمن ميضي
والقدس يف ركضها
لكن اللحظات
دائماً أمام األطفال .
نوري ابق ديل .
شباط  1974م .
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اخلامتة

 -1القلم املفكر نوري ابق ديل ،ندوة الرجل املفكر نوري

تناولت هذه الورقة موقف الشاعر ورجل الفكر واحلركة نوري
ابق ديل من القدس ومن القضية الفلسطينية ،والقدس لديه

ابق ديل  2010كهرمان مرعش إعداد حسني سو ،عمر
أردينج ،بلدية كهرمان مرعش.2011 ،

مبثابة البوصلة اليت ترنو من خالهلا عيناه إىل األمل

 - 2احلركة األدبية ونوري ابق ديل ،احملرر حسني سو،

واملستقبل ،وقد عرف عند عموم الشعب الرتكي يف العصر

منشورات هجه24 2013.536 ،

الراهن أبنه شاعر القدس ،إذ كان يعرب أبشعاره عن حمبته
للقدس وفلسطني ،منطلقاً من اعتبارها مسرى رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وقد اشتهر شعره "األمهات والقدس"
عرب بشعره اهلادف عن مشاعره
كثرياً يف األدب الرتكي ،وقد م

 - 3الشعر العريب املعاصر ،غلداست ،ترمجة نوري ابق
ديل ،أنقرة ،جملة اآلداب. 17 ،344 ،1976 ،
- 4علي علوي متل ،مفهوم نوري ابق ديل للشرق األوسط

اجلياشة والصادقة حنو القدس ،واستنهض مشاعر الشعب

من خالل األدب والفكر ،القلم املفكر نوري ابق ديل،

الرتكي ملناصرهتا وأتييدها ،وقد جتلى ذلك بوقوفه يف وجه

 -5نوري ابق ديل ،مالحظات عن الغرب1979،

الظلم املتمثل ابحتالل اليهود لفلسطني ،ومعاداته لكافة
التيارات الفكرية الغربية والشرقية واإلقليمية املؤيدة هلم ،فكان
ثورايً بفكره وشخصيته ،وقد أهبرت مواقفه وحركت آراؤه
التيار الشبايب اإلسالمي يف تركيا .
كما كشفت هذه الورقة أيضاً عن تصور الشاعر لسبل
خالص البشرية من مشاكلها بعد إفالسها بتجارهبا مع
الفكر الرأمسايل املادي الغريب وكافة املناهج البشرية الوضعية،
ويرى أن الفكر واملنهج اإلسالمي هو املالذ اآلمن هلا ،
والوصفة الوحيدة خلالصها ،وكشفت الورقة أن عالقة اهلوية
ابملكان ركيزة من ركائز فكره ،وهو يرى أن العيش بسالم مع
كل األعراق شرط أساس للحياة ،وإن عالقته ابلقدس تعين
احلضارة واهلوية ،وهي مصدر إهلامه وإبداعه الشعري،
ومنبع

إحساسه

ابنتمائه

احلضاري

.

 - 6نوري ابق ديل ،البيعة ،منشورات جملة األدب ،أنقرة
1981
 - 7نوري ابق ديل ،مذكرات كاتب ،منشورات جملة
األدب ،أنقرة .1980
 -8عاكف أمرة ،أمل الرتاب والوطن ،هجه ،كانون الثاين
2004
 - 9مر أردينج ،عائلة وبيئة ومدرسة وفكر وشخصية
نوري ابق ديل ،من أحباث ندوة القلم املفكر نوري ابق
ديل ،مرعش ،كانون الثاين 2011
-10صفر توران ،القدس ودعنا هللا ،بينار املنشورات
اسطنبول 2006
-11يوسف غلدر ،و صالح الدين األيويب عشق قدس

املصادر

،املنشورات احلياة القدس  ،اسطنبول 2015
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 - 12حممد ابقسو ،سوداء فاقد القدس ،املنشورات
نسيل،اسطنبول 2011
 -13حممد سيالي  ،مهندس معماري االحتاد االسالمي و
الفاتح القدس صالح الدين األيويب ،والتفكري النشر،
اسطنبول 2015

