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 فلسطين

 في الشعر الحديث بمنطقة جازان

 ) الرؤية الفاعلة (

 

 

 

 

 جواهر بنت علً دوشً / أ                           

 محاضر بقسم األدب جامعة أم القرى                           

 السعودٌة / مكة                                    
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 ملخص الرسالة :

هذا البحث مستل من أطروحة تقدمت بها الباحثة للحصول على درجة الماجستٌر فً            

األدب وتحمل عنوان ) فلسطٌن فً الشعر الحدٌث بجازان (، وقد اكتسبت الرسالة أهمٌتها من 

كونها أول رسالة تعنى بربط القضٌة الفلسطٌنٌة باألدب الجازانً وتجلٌات حضوره فٌه ، ومن 

أمدت الساحة بمادة معرفٌة جدٌدة ، السٌما أن هدا الشعر لم ٌنل حظه من االهتمام و  ثم فقد

البحث من لدن الدارسٌن والنقاد ، وتزٌد أهمٌة الدراسة عندما نجد الكثرة الالفتة لتلك النماذج 

 0الشعرٌة المتوفرة فً منطقة جازان 

قضٌة من استنهاض الهمم إلى الدعوة وهنا البحث ٌتحدث عن الرإٌة الفاعلة تجاه ال           

 0للوحدة و الجهاد ، ثم رسم استراتٌجٌة للنصر المرتقب 

         

واختتم البحث بؤهم النتائج التً توصلت علٌها من خالل البحث ، وكان من أهمها أن       

 0القضٌة الفلسطٌنٌة شؽلت حٌزاً مهماً من الشعر الجازانً 

                                         

 و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن                                             

 

 

 الكلمات المفتاحٌة :

 . الفاعلة الرإٌة،  جازان،  الحدٌث األدب،  فلسطٌن
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Message summary 

 

           This research is based on a thesis submitted by the researcher to 

obtain a master's degree in literature and bearing the title (Palestine in 

modern poetry in Jizan). The message gained its importance from being 

the first letter to link the Palestinian issue with the Jazani literature and 

the manifestations of his presence in it. , Especially that this poetry did 

not receive the attention and research from the scholars and critics, and 

increases the importance of the study when we find the striking 

abundance of those poetic models available in the region of Jazan 

 

           Here the research talks about the effective vision towards the 

issue of mobilizing the motivation to call for unity and jihad, and then 

draw a strategy for the expected victory 

 

The research concluded with the most important results reached 

through research, and the most important of which is that the 

Palestinian issue occupied an important area of poetry Jazani 

 

 

                                            And Praise be to Allah, the Lord of the 

Worlds 
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 : المقدمة 

َبَارَْكَناََحْوَلوََُالَِّذيَاْلَمْسِجِدَاْْلَْقَصىَِإَلىَاْلَحَرامََِاْلَمْسِجدََِِمنَََلَْيًلََِبَعْبِدهَََِأْسَرىَالَِّذيَُسْبَحانََالحمد هلل القائل : )
ِميُعَاْلَبِصيرََُُىوَََِإنَّوََُِمْنَآيَاتَِناَلُِنرِيَوَُ ( والصالة والسالم عمى النبي األمي ، محمد صمى اهلل عميو َالسَّ

  0وعمى آلو وأصحابو أجمعين 
  00أما بعد 

بحث يتحدث عن قضية فمسطين وتجمياتيا في الشعر الحديث بمنطقة جازان ،  فيذا          
التي نعمت عمى مر العصور بالشعراء المذين مروا عمى ساحاتيا و أبدعوا القول في كل فن 
شعري ، مدحًا و رثاء ، وصفًا و فخرًا ، غزاًل و ىجاًء ، حتى إدا كانت القضية الفمسطينية 

وح ، وتبرز بجالء ، فقد ركز في نفوسيم أن ىده القضية جزء من وجدناىا تتجمى عندىم بوض
عقيدتيم ، وأن نصرتيا تقع عمى عاتقيم ، فراحوا يتسابقون إلى ميدان الشعر بكل ما لدييم من 

  0إمكانيات حتى كان ليم فيو سيم ال ينكر 

االحتالل ، وما  فما قمم إال وراح يرصد آالم الشعب الفمسطيني و جراحو النازفة تحت سوط      
صوت إال و مضى يرجع آىات المعذبين و أنات الموجوعين، وما من قافية إال وراحت تردد 

 0أناشيد النصِر و الفتِح المنتظرْين 

حناجرىم تدوي في األفق باكيًة حينا، و مستبشرًة حينا آخر،  ومقدمةً من  وراحت         
اآلىات و الزغاريد البمسم الشافي لجراح المعذبين و أنات المحرومين، ومنبئة عن فجر التحرير 

               0القادم 

                                        

 والحمد هلل أواًل و آخرا                                                       
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 استنهاض الهمم : أوال : 

عمد الشاعر الجازانً الستنهاض همم المسلمٌن ، و استثارة عزائمهم ، و اٌقاظهم من          

 هتماماتهم .ؼفلتهم و إزالة ؼشاء السبات الذي ؼطى هممهم و انداح فً سماء طموحهم و آفاق ا

قد ضاق ذرعا بؽفلتهم و نسٌانهم لماضً أمتهم ز لقضٌتهم األولى )فلسطٌن ( ، فمضى سلمان 

 " ٌخاطب أمته اإلسالمٌة و ٌستنهض هممهم ، فٌؽرد قائال :1الفٌفً"

 

 أمتــً مــا بـــال أوؼــــاد الــمــال                        ٌستبٌحون الحمى و الحرما

 "2ؾ ٌا قومً و قد                    زمجر التنٌن مصاص الدما "كٌؾ نؽضً الطر

 

إنه ٌخاطب فٌهم ؼٌرتهم اإلسالمٌة على مقدساتهم ) ٌستبٌحون الحمى و الحرما ( ، ثم ٌتسائل 

 مستنكرا : كٌؾ لنا أن نؽض الطرؾ عن هذا السرطان المستفحل فً جسد األمة اإلسالمٌة :

 

 حــان أن ٌستؤصـل الجسم الـذي                   ظل أعواما  ٌعانً الورما 

 "3طال جرح  المسجد األقصى أما                  آن أن ٌلتئم الجرح ..أما ؟ "

 

فقد نفذ صبره على آالم أمته الجسام ، و معاناتها لجراحها العظام ، و شاعرنا هنا بلػ منه 

نفسه الضجر و السؤم    ، فمتى ٌلتئم الجرح الؽائر فً جبٌن األمة  الحزن كل مبلػ ، و دب إلى

 ؟؟ أما لهذا األلم من أمل ؟؟

------------------------------------------ 

هـ ، تلقى تعلٌمه األولً بفٌفاء ثم 1363" هو سلمان محمد الحكمً الفٌفً ، ولد فً فٌفاء 1"

فً المعهد العلمً بالرٌاض ثم انتقل لمعهد عرعر ، انتقل للمعهد العلمً بضمد ، عمل مدرسا 

 هـ1421توفً عام 

هـ 1427" سلمان الفٌفً ، مرافًء الحب ، منشورات نادي جازان األدبً ، الطبعة األولى ، 2"

 210،ص

 210" نفسه ، ص 3"
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 ثم  ٌمضً فً تصوٌره لحال األمة من خالل تساإالته :

 

 هل ٌعود القدس حرا شامخا ؟                طالما كان انتظاري طالما

 "1ذلك ٌـوم ٌسـعد المسـرى بـه                 رافعا فوق الروابً العلما "

 

فبدأ باستفهامه ) هل ٌعود القدس ( ، و تكررت كلمة )طالما (مرتٌن لعظٌم ما استقر فً نفسه 

ه ، و أتت كلمة )ٌوم ( نكرة ؛ تعظٌما لهذا الٌوم الذي طال من جراح و آالم حتى كاد الٌؤس ٌؽلب

 انتظاره .

  

" فٌستنهض الهمم فً النفوس األبٌة و ٌذكر بما تعانٌه فلسطٌن من 2أما نواؾ الحكمً "         

 ظلم و عدوان فٌقول :

 

 أنى اتجهنا نر اإلسالم مضطهدا      

 ه بٌن الـورى ؼــربـاكـؤنـمـا أهــلـ                             

 أما رأٌتم ربا ) ٌافا ( ؼدت سكنا

 للؽاشمٌن ، و )حٌفا ( مجدها استلبا                              

 أما سمعت عن )القدس( الشرٌؾ لقد

 تـجـرع الـمر ، و اآلالم ، و الكـربـا                          

 

-------------------------------------------------------- 

 201" المصدر السابق ، ص 1"

هـ ، ٌعمل مشرفا تربوٌا فً 1400" نواؾ أحمد عثمان حكمً ، ولد بمزهرة بجازان عام2"

قسم اللؽة العربٌة بادارة تعلٌم نجران  ،  نشر بعض شعره بالصحؾ و المجالت ، شارك فً 
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، باكورة دواوٌنه هو :  بعض األمسٌات داخل المنطقة و خارجها ، عضو نادي جازان األدبً

 عندما تسافر العبرات .

 

 و جـؾ فً حـلـقه مــــــاء الــحـٌــاة بــال 

 جرٌرة ، دون ذنب ٌحتسً الوصبا                        

 و اجتث من أرضه الزٌتون ، و اؼتصبت

 نسـاإه ، قـد تنـامـى البؽً ... واحربا                       

 دي ، لــم ٌــجــد أذنـــاخمسون عـامـا ٌنـا

 تــصـؽـً إلــٌـه ، وال قلـبـا لــه وثـبا                       

 مــا زال للشـجـو فً أجـسـادنـــا لــهـــب

 "1أمــا هنــالــك شـهـم ٌـطـفـًء اللـهـبـا "                     

 

بمعنى كٌؾ ، فكٌفما اتجهنا نجد المسلمٌن مضطهدٌن  بدأ الشاعر بكلمة ) أنى ( ،             

،تثخنهم الجراح و تتوجه إلٌهم السهام ، ثم ٌنتقل للحدٌث عن مكامن الجرح ، فهذه 

)ٌافا(و)حٌفا(و)القدس( تلفها ثٌاب الظلم و الؽدر و البإس ، و تعظم الجراح لٌطلق تساإالته و 

 نار األسى تكوٌه : أما رأٌتم ؟ أما سمعتم ؟

 تى استفهامه األخٌر : أما هنالك شهم ٌطفئ اللهبا ؟وأ

ومنه تتجلى لنا بوضوح نار األسى و الشجى الذٌن امتأل بهما فإاده . إن                       

الشاعر لٌذكرنا بجراح فلسطٌن النازفة ، فعندما ننظر ألبٌاته نلمس تؤثره بقصٌدة " محمود ؼنٌم 

إلسالمً ، فقد كان موضوعهما تذكٌر المسلمٌن بآالم أمتهم و " التً وصؾ فٌها محنة العالم ا

مآسٌها و ما تعانٌه من ظلم و عدوان ، فحٌثما نظرت وجدت اإلسالم مضطهدا ، ففً فلسطٌن 

من حٌفا لٌافا إلى القدس الشرٌؾ تنبع مواطن األسى و المواجع ، و المسلمون نائمون عن 

 استرداد حقوقهم و الدفاع عن مقدساتهم.

 

-------------------------------------------------------- 

 26" نواؾ الحكمً ، عندما تسافر العبرات ،  ص 1"
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، فهو ٌستنهض الهمم فً النفوس و ٌستثٌر العزائم من  "1حسن الصمٌلً " ما فعله وهذا         

، فٌقول  الحقوقعله ٌجد من ٌتؤثر و ٌمضً السترداد  ، فلسطٌنمآسً المسلمٌن فً  ذكرخالل 

: 

  وجرت  أشجاننا بدأتا ــكم00وابدأ

 وحطمنا المجد فانسحقا00دماإنا                               

 ألماا و00عماقفلسطٌن فً األ00ابدأ

 وشقا 00مرة ودموعاً 00و زفرة                              

 نتفض  والمعراج م ومسجد القدس

 أرقالم نجزه 00ٌدعو ، فٌا دلنا                               

 فارسنا األحالمبل نام فً ؼٌهب 

 "1ٌفضح الورقا " وراح ٌبحث مجداً                             

 

ما آلت  فٌذكر ، األولىوكانت فلسطٌن مبتدأه ومحطته  أمتنا،راح شاعرنا ٌتلو جراح             

لك ، المسلمٌن عن النصرة وتقاعسهم عن ذوحزن لسكوت  أسىوكله  ، الٌهود على ٌد اآلن إلٌه

عندما  أوجهاوتبلػ تلك المعانً  بالضٌم، و شعوراً  و كمداً  وكانت تلك الكلمات تفٌض شجناً 

دموعا ( وكان  –راح  –نام  -انطلقت حروؾ المد متناؼمة معه تحكً حزنه وكمده ) وا ألما

موحٌة بالؽرض  ألفاظهفقد كانت ،  أدقهابلؽها و مات أحٌن اختار من الكل اختٌاره اللؽوي موفقاً 

 -أشجاننا، فالكلمات )  أعماقهالئمة ومعبرة عن المشاعر التً تجٌش فً ومت، ٌرٌده  الذي

 تعبٌر!! اأٌممعبرة عنه  أتتشقا (  –مرة  ودموعاً  –زفرة  – ألماوا  -فانسحقا –حطمنا 

------------------------------ 

 بجامعة العربٌة اللؽة كلٌة فً تخرج ، هـ 1377 عام ولد ، صمٌلً ٌحٌى منصور حسن " 1"

 فً أدبٌة مشاركات له و شعرٌة أمسٌات عدة فً شارك ، هـ 1421 عام بالرٌاض اإلمام

    0( السماء معانً بعض: ) مطبوع  دٌوان الشعرٌة اإلسهامات من له  ، واإلذاعة الصحؾ

 ، ـه1430 ، األولىالطبعة ، دار المفردات ، الرٌاض ، بعض معانً السماء حسن الصمٌلً ، 

 67ص 
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 اإلسالمالتمسك بعرى  إلىوٌدعوهم ، الدٌن  خوةأفٌهم  " فٌخاطب1الشعبً" إبراهٌم أما 

 : عدوال ٌقوى علٌه  الذي األساسألنه  والعقٌدة؛

 

  أروعحمد أ أتباعكان من  لو

  األهٌم  ما استؤسد ) النتن ( البلٌد                              

 فً الدٌن هل من فٌئة  إخوتًٌا 

 تـرجم  ــعــال وتـــظــم الـهلل تنت                             

 إنهافاستمسكوا بعرى العقٌدة 

  روة ال تفصم  ـوع الذـالمم ــعــن                           

 عرضة أساسالبناء بال  إن

 "2" تــهـدم  ــهــزة  ٌــب نهٌارلال                          

 

، وهً أقرب بسٌطة خالٌة من التصنع و الؽموض كلمات الشاعر هنا عفوٌة تبدو                

ونلحظ مدى األثر  ، بمظلتها واالستظالل فهو ٌدعوهم فٌها للتمسك بعرى العقٌدة ، الوعظٌةإلى 

 0 األبٌاتالدٌنً القرآنً فً تلكم 

 ، الهمم وٌستنهض النفوس فً واإلسالم العروبة مشاعر ٌحرك فهو السنوسً محمد أما          

 : والنهوض الحراك من والبد شٌئاً  ٌجدي ال الكالم أن رأى فقد ، األمر بفعل ٌستعٌن هنا ولكنه

-------------------------------- 

فً المدرسة السلفٌة القرعاوٌة بصامطة ،  تتلمذ،  ـه1354حسن الشعبً ، ولد عام  إبراهٌم" 1"

ثم بالمعهد العلمً بصامطة ،  بالرٌاض ،عمل مدرساً  الشرٌعةمن كلٌة  ـه 1373تخرج عام 

)وحً الواجب ( اج شعري منثور و كانوله نت ، ، ثم عاد لجازان أبها لثانوٌة انتقل لعسٌر مدٌراً 

 0رحمة هللا علٌه  ـه1430، توفً عام  إصداراته أول

ص  ، ـه 1424 ،األولىالطبعة  مطابع العبٌر، جدة ، ،وحً الواجب " إبراهٌم الشعبً ، 2"

33 

 سفً النفوس وٌ واإلسالممحمد السنوسً فهو ٌحرك مشاعر العروبة  أما          

 واإلسالمالعروبة  أخاٌا  أخًٌا 
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 و الحدادا األسىقم ننفض                             

 قم  بنا نكتب البطــولة بالـدم

 "1"فقـد سئـمنـا المــدادا  زكٌــاً                            

 

ولكنه اآلن لن ٌجدي و البد للفعل ، فالكالم كان دٌدنهم  ، م من ردة فعلهمئ  فالشاعر س            

قم نكتب  – األسىفدعاهم للتحرك والنهوض الستعادة المجد السلٌب )قم ننفض  ، محلهٌحل  نأ

 0البطولة ( 

 

 ، أنفسهمالعرب  إلىتمكن العدو من فلسطٌن  أسبابحسن حجاب الحازمً فٌرجع  أما           

 أصابهمبل كؤنهم  منها،وؼض الطرؾ عنه حٌنما تمكن  ، عنها و سكت عن العدو فهم من لها

 بل الجنون فٌطربون لجراحهم وٌفخرون بها :  ، الخرس والصمم

 دمنا فً واألوجاع نطرب ونحن

 "2" ونفتـخر   نعلـوها الذل وصـهـوة                            

 : الحتاللها الفرصة لهم أعطى من فهم العرب على بالالئمة ملقٌاً  ٌقول ثم

 واجمة واألعراب فلسطٌن ضاعت

 كفروا قد باهلل من القدس   ودنس                                 

 ضؽائنهم تشكو جوانبه ضجت

 تستعر النٌران و القـوم فاستنـكر                                

-------------------------- 

 504ص  مصدر سابق ، الكاملة ، األعمال"1"

 66 ص  ، سابق مصدر ، الحزن فم فً وردة" 2"

 

كما ٌرى  – أخرى إسالمٌةٌخلفه ضٌاع لدول  أننخشى  لفلسطٌنكان  الذيا الضٌاع وهذ

 : -الحازمً 

 ؼاضبة األعواممرت  وهكذا
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 "1" وضاع من بعدها لبناننا الخضر                                

 

ضٌاع فلسطٌن  أنبالفعل )ضاعت ( الماضً الدال على الثبات ، فٌرٌد الشاعر ابتدأ          

أكثر وكان للعرب الٌد الطولى فً منح الفرصة للعدو ، وكانت كلمة )واجمة (  ، واقع وحقٌقة

 0للمعنى من ؼٌرها من مثل )صامتة( أداء و داللة

 

استقر عنده من لما  ولكن نظراً  (،واجمون  واألعرابتكون الجملة )  أن وكان المتوقع          

من  استخدم لفظة ) واجمة ( بدالً ، فلهذا االعتبار  أن موقفهم السلبً موحد تجاه القضٌة

 0)واجمون ( 

 

 : األبٌاتوكان للتقسٌم دوره فً جمال 

 ضجت جوانبه / تشكو ضؽائنهم

 "2" فاستنكر القوم / والنٌران تستعر                          

 

ألن فً تحركهم و استجابتهم  لقادة المسلمٌن ؛ل ءنداال النعمً ٌوجهوفً تتبع بحثنا نجد علً 

 لألمة و عزة و منعة : اً نهوض

 

---------------------------------- 

 الصفحة نفسها –" المصدر السابق 1"

 " نفسه 2"

 

 هل من عودة  اإلسالمٌا قادة 

 ؟ هلل قبـل تصـرم اآلجـال                             

 مات من  ً بها ماٌحعودة ن  هل 

 ؟  فلكل مجد وال00أمجادنا                           
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 حتى نعٌد كرامة مطعونة

  بالؽدر فً أرض ثراها ؼال                         

 فٌقول:للعدو فً التمكٌن  فً الفرقة و االختالؾ بٌن المسلمٌن طرٌقاً  أنوٌرى 

 

 وجد الصهاٌنة اللئام خالفنا

 "1" عال اً جسرا ٌبوإهم مكان                             

 

 صرخته المدوٌة قائال : أطلقٌحرك فً النفس كل ساكن ،حٌنما  ولكنه ٌستنهض الهمم و

 بمرارة أقولهاوا خجلتاه 

 ادا جرى للمسلمٌن أرونً ؟ـم                         

 أنهم أم إسالمهمهل زٌفوا 

 فً الدٌن ؟ إللههملم ٌخلصوا                         

 لنفر من  مذمةوهل الجهاد 

 "2بـعـاته نحــو الؽـد المـٌمون ؟ "ت                      

--------------------------- 

 14 ص ، سابق مصدر ، األعماق إلى الرحٌل" 1"

 40ص  –" نفسه 2"

 : أٌضاما قاله  أجملوما 

 

 قدس القداسات عادت بعد هٌبتها

  تئن ثكلى تعانً عسؾ مؽتصب                             

 منار هدى كؤنها لم تكن ٌوماً 

 بكل نبً ؾ  ر  للمدلجٌن ولم تش                                 
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 لهفً علٌها ٌسود الصمت مسجدها

 "1"  فً شؽب واإلسالمالضاد  وأمة                             

 

 !الصرخات ؟هذه وفٌه تلكم الكلمات  تإثر أن إالٌنبض  جنبٌه قلباً ن ٌحمل بٌن فهل ٌملك م

 

كان  أنفقده المسلمون بعد  الذي)الفردوس المفقود (  األندلسٌحٌى الحكمً بالد  وٌتذكر         

 نفسه :ٌعٌد التارٌخ  ها هوالٌوم بالبارحة !! و أشبهفما  ، والعلمللحضارة  للهدى ومعقال ً  منارةً 

 ٌضٌع كما نؤت األقصىلهفً على 

 ؼرنـاطـة الثـكلــى فـعـز لـقاء                                

 خٌول القوم فوق ترابه00ًعجبا

 ولنا عرجاء  ـوخ00ٌؤ الحمىـتط                             

 ----متلونون فتارة نؽفو وأخ 

  رباء  ـــح كؤنناٌق ـرى نستف  -----                          

------------------------ 

 104ص ،  نفسه" 1"

 

 المدى أنوندعً  00متفرقون

 وفٌنـا ٌختفـً العمـالء   00ـربـــعـ                                  

 ---وقوض ال األنبٌاءلو ضاع مؤوى 

 "1" فإننا شركاء   00لهب الخٌام ---                                     

 

 تؤثٌر !!! النفس أٌمافً  أثرتو  اإلحساسموطن فبلؽت الكلمات  أصابو  أجادوقد 

فً  المسإولٌة، وٌحمل العرب برح الفإاد ٌبكٌه  ما الذيفٌها بفردوسنا المفقود  ٌذكرنافهاهو 

 0زمً من قبل قدس كما حملهم الحالاضٌاع 
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ٌستنهضون  كٌؾ كان الشعراء  رأٌنا شعراء جازان التطواؾ بٌن قصائد  بعد هذا               

 والعروبة، اإلسالمتارة ٌنادونهم باسم ف ، اإلسالمٌةفٌهم ؼٌرتهم  فٌحركون، الهمم فً المسلمٌن 

كٌؾ استحضر  ورأٌنا،  لألمة قادة المسلمٌن ، ففً تحركهم نهوض إلىوتارة ٌتوجهون بالنداء 

، وحملوا  األندلسوتوجس خٌفة من ضٌاع فلسطٌن كما ضاعت من قبل ،  األندلسالحكمً بالد 

 0 الرأي واتفق معه الحازمً فً ذلكم ، ضٌاعه مسإولٌةالعرب 

 

---------------------------------    

 72ص ،  " أؼصان تتلظى ، مصدر سابق1"

 

 الدعوة إلى الوحدة :ثانٌا :  

 

، وأن فً تفرقهم منح العدو ثؽرة   ومنعة  ال شك فً أن وحدة صؾ المسلمٌن قوة             

الحتالل بلدانهم و نهب خٌراتهم ، لهدا ٌسعى العدو لتفتٌت أواصرهم و روابطهم ، لدا صدح 

 0شعراء جازان داعٌن للوحدة واتحاد الصؾ 

 

 فشاعر جازان ٌعلنها مدوٌة ، دعوة للوحدة ، فٌقول :

 

 ٌا لقومً من طؽمة حاربتنا

 بانقساماتنـا أدى وكٌـادا                       

 وألهلً من نكسة فً حزٌران

 أناطت بعارضٌنـا السوادا                     

 سوؾ نلقاهم جمٌعاً ونجتث

 "1واتحـادا " الطـواؼـٌـت قـوة                    
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تلكم الوصمة السوداء فً جبٌن  -نكسة حزٌران  أن من أسبابالسنوسً قد فطن           

الفرقة والشتات، وعدم اجتماعهم ، فكانت تلك النكسة التً ألقت بظاللها على تارٌخ  -العرب 

 0العرب درساً لم ٌستوعبوه وٌفهموه 

 ونبد الصؾ لتوحٌد فدعا ،( بانقساماتنا)  الفرقة:  وهً منها العدو دخل التً الثؽرة لتلك تنبه فقد

 0(  واتحادا دعوة: )  فؤطلقها العدو من نتمكن حتى المسلمٌن بٌن والفرقة الخالؾ

 

-------------------------------- 

 503" األعمال الكاملة ، مصدر سابق ،  ص 1"

 

 وٌطلق علً البهكلً دعوته كذلك للوحدة تحت راٌة الدٌن اإلسالمً ، فٌقول :          

 

 ٌا أمتً قد حطمتنا فرقة

 "1فمتى ٌوحد صفنا اإلسالم  ؟ "                      

                          

فهو ٌرجع ضعؾ األمة وفقدانها لعزها ومجدها لفرقة أبنائها و تشتتهم وعدم التوحد              

ولكلمة ) حطمتنا ( مدلولها على عظٌم معاناته ، 0ولعدم اجتماع أمرهم ، و اختالؾ مشاربهم 

 0عٌؾ زٌادة وإثراء للمعنى وللتض

 

ولسلٌمان الفٌفً دعوته للوحدة التً لطالما أعلنها وصدح بها فً أثناء قصائده التً جعل          

 من فلسطٌن عنواناً ومراماً لها :

 

 ٌا بنً اإلسالم ٌا أحفاد من 

 أشعلوا بالعدل لٌال ًمظلما                          

 ٌوم شع النور  من أم القرى
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 هاتكاً بالضوء عصراً معتما                       

 أعلنوها وحدة مرهوبة

 تـؤلــؾ المـر وتـهـوى الـعـلقمـا                   

 

-------------------------------- 

 37ص ، سابق مصدر ، األوردة صمت" 1"

 

 

 وٌقول فً آخر القصٌدة مإكدا مبدأ الوحدة و أهمٌتها :

 

 الحــق تنمٌق  ولـوال ٌعٌـق 

 كـــان مؽـزاه عمـٌقــا قـٌمــا                    

 صٌحة اإلٌجاز واإلطناب ال

 تسمع الصــم وال تجـــلو العمى                  

 إنما ٌسمعهم صوت األلى

 عانقوا البدر و رامـوا األنجمــــا                

 ٌوم شدت وحدة اإلسالم فً 

ــا "                    كم   "1عروة التـوحٌد شــداً م ح 

 

رى الشاعر أن ال جدوى من تنمٌق الكالم ، فالوصول للنصر ال ٌكون إال من              إذ ٌ 

خالل وحدة الصؾ و التحرك تحت مظلة الدٌن اإلسالمً كما فعل اآلباء واألجداد األبطال 

 0المٌامٌن فحصدوا نصراً ومجداً 

محمد أبوعقٌل فقد راح ٌدعو للوحدة العربٌة واإلسالمٌة وٌتؽنى بها ، ٌقول  أما الشاعر          

: 
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 ال بد من ٌوم ٌوحد صفنا 

 لتهابنا ٌا قومنا األعداء                         

معت                  أشتاته فعدونا قد ج 

 "1والنصر آٍت لٌس فٌه مراء  "                 

--------------------------- 

 207 ص ، سابق مصدر ، الحب مرافئ" 1"

 13ص  –" مازال ربٌعا 2"

وتبدو المباشرة واضحة  فً األسلوب ، مما ٌجعل الجنوح إلى الخٌال فً حده األدنى            

ٌه ، ؛ ألن الحدٌث فٌها منصب على الواقع والحقٌقة ، فاألولى واألجدى التفاعل معه واإلؼراق ف

 0وطرح الحلول المناسبة له 

 

 ونرى تلكم الدعوة تتكرر لدى إبراهٌم مفتاح فٌقول :          

 صوت من الحق ٌا بطحاء أسمعه

  ٌدعو إلى وحدة فً الرأي و الهمم            

 تارٌخنا أمة تبنً حضارتها

 "1"بالسٌؾ والرمح والقرطاس والقلم   "          

 :الشهٌر وفً البٌت إشارة إلى بٌت المتنبً 

 الخٌل واللٌل والبٌداء تعرفنً

 0والسٌؾ والرمح والقرطاس والقلم                        

           

من أكثرهم دعوة للوحدة واالتحاد ، ففً دٌوانه "الرحٌل إلى  وكان علً النعمً          

 األعماق " عدة نداءات ٌوجهها لألمة فٌقول :

 تفرقت أمة اإلسالم ، و ارتكست

 فً هــوة ، وبدا فً وجهها الكلؾ                               
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 إحدى وسبعون ال هدي كتلك ، وال

 حت لـهــدي إنـــه التـلؾ  تلك استـرا                           

  كل ٌؽنً على لٌاله فً شؽؾ

 بـؤلؾ لـحــن ٍ ، ولٌـلى مـا بها شؽؾ                             

--------------------------------------- 

 12 ص ، سابق مصدر ، الصمت احمرار" 2"

 ولألعادي سهام الؽدر نافدة

 قفنا عـن نــزعـها الـترؾ  فٌنـا ، وٌو                           

 رؼم قلتهم -افترقنا –تجمعوا و

 "1ومــا كــدا السـلؾ األخٌار ٌــا خلؾ "                          

 

" ٌقول الشاعر إن من أسباب الضعؾ الذي أصاب األمة اإلسالمٌة : الفرقة والتشتت ، وانقسام 

 0مال الناس طوائؾ وفرقاً ، لدا تبعثرت الجهود ، وضاعت اآل

ٌ قاتل بعضهم بعضا  ونلمس األثر الدٌنً  "2"  " 0فال نصر للمإمنٌن ما داموا متفرقٌن ، 

 0واألدبً واضحاً فً األبٌات 

 وتتكرر دعوته فً قصٌدة أخرى ٌقول فٌها :

 هٌــا ارفعـوا راٌتـكم و توحــدوا

  وتدفقوا فً األرض كالشالل                       

 ودعوا خالفات الهوى لنزٌل عن

 "1"  أفكارنا مــا ران مـن إعالل                       

 وٌطلق دعوته للقادة العرب المسلمٌن داعٌاً للوحدة والمضً قدماً الستعادة القدس :           

 ٌــا قــادة اإلسـالم  فـلتركبوا

  أبلق  كـــــل حـــصـان ضامر                   

 س من أفٌاء " أم القرى"للقد



 

72 
 

  فالقدس وجه النـور فً المشرق                 

------------------------------ 

 0 12 ص" 1"

 74 ص  ، ه1427األولى، ،الطبعة األدبً جازان نادي ، النعمً علً شعر ، الصم أحمد" 2"

 17 ص  ، سابق مصدر ، األعماق إلى الرحٌل" 3"

 واعتصموا باهلل فً وحدة

  واحــــدة شــامــخــة البـــٌــرق                 

 عزٌزة الجانب تمضً إلى

 "1"  ورد حٌاض المــوت فً فٌـلق                

 

ونرى األثر الدٌنً فً هده األبٌات بوضوح ، كالدعوة لالعتصام بحبل هللا ، كما فً            

ٌل الحصول على تلك الوحدة كما فً البٌت البٌت الثالث ، والدعوة لركوب كل الوسائل فً سب

 0الرابع 

 

وما كان لمنصور دماس لٌؽرد خارج السرب ، وٌخرج عن تلك المنظومة الجازانٌة             

فً معالجة هدا الموضوع ، فنراه فً دٌوانه األمل الهامس كثٌراً ما ٌردد تلك الدعوة ، فٌقول 

 على لسان فلسطٌنً جرٌح :

 

 ٌا رفاقً و الظلم ٌفقؤ عٌنً 

 و مرامـٌه تبتلٌنً بواحا                   

 ما مضى فات هل بآٍت قرٌبٍ 

 أمل بـــاسم ٌذٌع ارتٌاحا                  

 إلى قوله :

 واجمعوا أمركم و لموا قواكم

 "1واحملوا النور هادٌاً وسالحا "             
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 0لموا قواكم (  –) اجمعوا أمركم  فهنا دعوة للوحدة فً قوله :

------------------------------------ 

 27 ص ، "  المصدر السابق1"

 74ص " 2"

 وٌقول  فً قصٌدة أخرى : 

 فلسطٌن لألحرار ما برحت  إذا

 قضـٌـة كــم مـعــان مثـلها نصبا                 

 ولو ؼدت أمة اإلسالم واحدة

 "1اً و ٌمسً قهرها ؼلبا "لم تشك ضر               

 

 ونجده فً دٌوانه اآلخر " أمجاد أمة " ٌدندن على الوحدة وٌدعو لها:

 كفى ٌا بنً دٌنً التفرق ما جرى

 وٌجري ٌثٌر الثؤر لو كان جلمدا                   

 على باطل أعداإنا قد توحدوا

 "2ال  نرٌد تــوحــدا !!؟؟ "  لمــادا بحـق                    

كما قلنا سابقا  –فٌرجع دماس ما آلت إلٌه األمة اإلسالمٌة من ضعؾ وانهزام                    

إلى حالة الفرقة و الشتات التً ٌعٌشها أبناإها العرب المسلمون ، وال نصر إال بتضافر  –

َالجهود والوحدة واالتحاد تحت مظلة اإلسالم الداعً للوحدة ، قال تعالى: ) َاللَّوََِِبَحْبلََِواْعَتِصُموا
 " 3"0( ََوََلَتَ َفرَُّقواََجِميًعا

 منطلقة"  وجدناها الدعوة وتلك ، والتوحٌد للوحدة جازان شعراء دعوات هً تلكم             

"  اإلسالمٌة الوحدة لتحقٌق العربٌة األمة أبناء بٌن والتكافل التوحد هو راسخ إسالمً مبدأ من

ن عند السٌما قصائدهم عبر نداءاتهم فتكررت ،" 4"  ٌ  0 دماس منصور و النعمً علً:  الشاعر

 

--------------------------------- 

 113" نفسه ،  ص 1"
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 62" أمجاد أمة ، ص 2"

 102" سورة آل عمران ، آٌة 3"

 215 ص ، ه 1425 ، األولى الطبعة ، جازان نادي ، العقٌلً محمد شعر ، الشافعً خالد" 4"

أسلوب النداء لما له من دور فً تحقٌق الهدؾ ؛ لٌستٌقظ  –كما ٌالحظ  –وتكرر              

العالم العربً واإلسالمً من ؼفلته وٌوحد صفه وكلمته ، فما آلت إلٌه األمة اإلسالمٌة اآلن من 

ضعؾ وهوان وازدراء من األعداء لها و تكالبهم علٌها ، ما كان دلك لٌحصل لوال الفرقة 

 0لشتات واالنفصام بٌن أبنائها وا

ال  فلم ٌكن الشعراء لٌجنحوا للخٌال وٌحلقوا فً سمائه ؛ ألن القضٌة تحكً واقعاً معٌشاً        

ه الدعوة موجهة للشعوب العربٌة و اإلسالمٌة أفراداً و قادة للوحدة ، ال مكان فٌه للخٌال ، وهذ

ك تحرٌر بذلوحدة حزبٌة بل إسالمٌة ؛ لٌعود لألمة مجدها الزاهً و عزها المكٌن ، وٌتحقق 

 0فلسطٌن واستعادتها من أبناء القردة والخنازٌر 

  

 استراتٌجٌة النصر :           ثالثا : 

       

لعتمة ٌنبعث النور، ومن أقصى مكان ٌقبع فً ذاكرة جراحنا نرى بصٌص األمل ، من أعماق ا 

فكان من أعظم الدروس التً رسخت فً نفوس العرب بعد تلك النكسة المإلمة التً ضربت 

 0بجذورها فً أعماق نفوسنا أن رسمت لنا األمل فً النصر 

 –قد وعدنا هللا به  –مجداً ونصراً  فقد أطلق الشعراء العنان آلمالهم و أحالمهم لٌصوروا      

فكل شاعر رسم  طرٌقاً و مسلكاً لدلك النصر، فحسن الحازمً ٌرى أن النصر ال ٌكون إال 

 ٌقول : 0بالرجوع إلى كتاب هللا وسنة نبٌه والتمسك بهما ، فهما الطرٌق الموصل للؽاٌة 

ٌ رجع ما مضى من عمرنا  سـتـهاب   كــال و ال أعــداإنــا       ال الصوت 

 "1وكــــتــاب  "  إن الـعـقٌدة سـنــة             ٌا أمة اإلسالم هل من صحوة

 

وال طرٌق للنصر ؼٌر هدا الطرٌق ، فبتمسكنا بعقٌدتنا الؽراء و كتاب ربنا وسنة رسولنا نصل 

 0لعزنا و مجدنا السلٌب ، ولن ٌجدي ؼٌر دلك شٌئا 

----------------------- 

 74م الحزن ، مصدر سابق ، ص " وردة فً ف1"
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 لن ٌرجع  القدس الجرٌح  بؽٌرها

 هــــال اتعظتم أٌـهــا النعــاب  ؟                            

 لن ترجع المجد السلٌب قصٌدة

 "1أو خطبة ٌهوي لها المحراب  "                           

 

 وتلك الرإٌة تتكرر فً قصٌدة أخرى ٌقول فٌها :

 

 كان للشعر استعادة حقنا لو

 "2ما ظل ٌبكً القدس فً أٌدٌهم  "                       

 

 وٌرى النعمً كذلك أن طرٌق النصر ٌسلك بالعقٌدة الصافٌة و المنبع القرآنً العذب فٌقول :

 

 أسالفنا حاربوا األعداء تدفعهم 

 عـقٌـدة صلـبـة فً ظـلـهـا ائتلـفوا                             

 فحققوا النصر ، لكن نحن وا أسفا

 "3"  تإكل الكتؾ - فعال –لم ندر من أٌن                           

 : المنهل دلكم من بالنهـل فعلٌه النصر أراد فمن ، رإاهم الفٌفً سلمان وٌرى        

 

------------------------ 

  0" نفسه 1"

 16" نفسه ، ص 2"

 12" الرحٌل إلى األعماق ، مصدر سابق ، ص 3"
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 إن نشؤ فرض انتصار فلنعد

 "1للهدى نستاؾ منه البلسما "                      

 

ولعلً صٌقل رأٌه ، فٌرى أن الحجارة ما هً إال بداٌة ومفتاح للوصول لباب النصر ،          

 فٌقول :

 

 "2"  للبرتقال وللزٌتون والتٌن            مفتتحاً بها أفقاً 00الحجارةوفً 

 

وٌوافقه ٌحٌى الحكمً فٌرى فً الحجر طرٌقاً للنصر ، وما الحجر إال رمز للسالح          

 المتوفر الذي ال ٌجد سواه المجاهدون ، فٌقول :

 

 ----وابعثً من حجارة القدس بركا 

  ن فداء فً عزة وارتقاب ----                                 

 من دموع المؤساة ٌبعث نصر

 "3إن  رجـعـنـا لـــربـنـا الـــوهـــاب  "                              

          

 البالء فٌقول :  على والصبر بالصمود ٌطرق النصر طرٌق أن فٌرى صعابً إبراهٌم أما        

 

----------------------------------- 

 211" مرافئ الحب ، مصدر سابق ، ص 1"

 43" أؼنٌة للوطن ، مصدر سابق ، ص 2"

 101" أؼصان تتلظى ، مصدر سابق ، ص 3"

 

 فالنصر  ٌزهر  بالصمود و ٌرتوي
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 "1ودم البراءة بالتوحد ٌؽسل  "                          

 

لفهم الرأي فٌقول إن النصر ٌكون بالعلم و السٌؾ ، فبالتسلح بهذٌن لكن نواؾ الحكمً ٌخا       

 السالحٌن : القوة والعلم والمعرفة سنصل بإذن هللا للنصر :

 بالعلم والسٌؾ تسمو روح أمتنا

 "2ودون هدٌن ٌبقى المسلمون  هبا "                    

 

حقٌقة له ، فً إشارة إلى  وما سواه فهو سراب ال -كما ٌرى -ا هو الطرٌق الصحٌح هذ  

 مفاوضات السالم التً ال تإدي إال إلى االستسالم ، فٌقول :

 

  خادع ال ٌعٌد المجد سلم

 "3كٌؾ ٌروي ؼلة الظمآن آل  ؟؟ "                

 

 : فٌقول ، الرإٌة تلك البهكلً علً وٌرى

   ظمآن   القدس فإن عودي بالنصر                    هطلت قد حطٌن فً الحق مزنة ٌا

 "   4" قـرآن   و ســٌؾ   ٌصنعـه الـمجـد                : ٌـكـلـإنا وهللا ثــقـة فــً أقــــول

----------------------------------- 

 37" أخادٌد السراب ، مصدر سابق ، ص 1"

 24" عندما تسافر العبرات ، مصدر سابق ، ص 2"

 75" نفسه ، ص 3"

 31 ص ، سابق مصدر ، األوردة صمت" 4"

نحه لعباده المإمنٌن ، ٌم -عز وجل  -وٌإكد الشاعر فً شعره أن النصر من هللا            

 -صلى هللا علٌه وسلم  -ٌن اتبعوا طرٌقه ، و ساروا على سنة نبٌه ، ونهجوا نهجه الصادقٌن الذ

 : -سبحانه  -فما النصر إال نصره 

 ال ٌنصر هللا إال من ٌناصره 
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  ما خاب معتصم أو خاب دو دٌن                         

 مهما ٌعــد عدو هللا من عدد

 "1" فلٌس نصر سوى ربً بمضمون                     

 

ٌرفض الشاعر كل ما ٌدعونه من سالم ، فكٌؾ ٌكون سالم والدم الزاكً ٌؽطً المكان           

ا السالم مان لتستظل بظلها ، فما هو هذاأل ، وبكل ناحٌة جزء من بقاٌا طفولة كانت تنشد دوحة

 الذي ٌدعونه :

 

 كٌؾ السالم ؟  و ما السالم ؟

 ألست تهدر قبل خطوك

 للسالم  

 دم البراءة و الوئام  

 بكل عنؾ ؟

 كٌؾ السالم وال نرى إال ٌداً 

 تسطو

 "2و أخرى تقترؾ  ؟! "

 

---------------------------------- 

 114 ص ، هـ 1424 ، األولى الطبعة ، جازان نادي ، رجع ، دماس منصور" 1" 

 207 ص ، نفسه" 2"

 ٌقول : 0و ٌنتقد الشاعر تلك القمم التً تعقد لنصرة فلسطٌن ، ثم ال تخرج بؤي نتٌجة            

 كم قمة عقدوا للنصر ما عرفت

ب                    ب  والن ص    منها فلسطٌن ؼٌر النص 

 جلسة جلسوا للنصر ما عقدت  كم
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 "1إال بـــوحــً  ٌــهــودي إلى ذنــب  "                    

 

 فٌقول : –كما رآه الحكمً و صٌقل  –وٌرسم طرٌقاً للنصر ، وٌراه بالحجر 

 

 مالً علٌهم إن ؼاروا سوى حجر

 "2" لكنه من ٌدي أمضى من الشهــب                  

 

بع العدٌد من نماذج الشعر الجازانً وجدت  أن هناك فئة ترى طرٌق ومن خالل تت         

ل النفس فً سبٌل هللا ، من هإالء الشعراء  حسٌن المإكد و الموصل له هو الجهاد وبذالنصر 

 ٌقول :  الصمٌلً ، إذ

 

 فر عن جالل الموكب   ---------------ـ طرٌق النصر ٌس هذا

 الـحـق فــجــر توثـب     سنصوغ من دمنا السالم               

 زمـــات ، لم ٌتهٌب  - -------------- ـمن كل شبل صادق الع

 "3لـــعه فــدى لم ٌكذب  "------------- ـتجري "أعدوا" بٌن أض

------------------------------- 

     213 ص  ،المصدر السابق" 1"    

 0  نفسه" 2"    

 54 ص ، سابق مصدر ، الؽٌاب وهج " 3"   

 

وهو رأي حسن الصمٌلً كذلك ، فما النصر إال ببدل األرواح  طلباً للشهادة ، وما سوى دلك  

 ما هو إال زٌؾ وكدب ، فال حقٌقة للسالم و ال جدوى لما ٌدعون  وٌتشدقون به ، فٌقول :

 

 ـــــــسلم حٌن ٌصاغ بالدم     لم تخلقوا للسلم إن الـــــــــــــــــــــــــــ  
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 ــــــ محراب أصداء النؽم      ممن أعاد العز للــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بــــــــــــ)الـــعنـدلٌــب( مـــرتـــــال ً    و)وفاء( فً )اآلٌات( تدؼم  

 "1بكــتائب األقـــصــى ، ومـــــــــــــا      أدراك ما األقصى ، ٌهدم   "

 

 أبو عقٌل ، الذي ٌقول : وما رأٌهم ببعٌد عن رأي محمد

 دستوره األنفال  واإلسراء        و رأوا الشباب مصلٌاً متبتال

 "2أن التحرر دربه الشهداء  "      متوشحاً سٌؾ الهداٌة معلناً 

 

         ********* 

خٌلتهم الشعرٌة ، ه الرإى هً الخطط التً رسمتها عقول شعراء جازان ومكانت هذ         

ا الواقع الدامً إلخوانهم الفلسطٌنٌٌن ، فمنهم من رأى النصر بالعودة للكتاب أرسلوها تجاه هذا

ر، ومنهم من رآه فً االستشهاد والسنة ، ومنهم من رآه بالمواجهة مع العدو الموسومة بالحج

 0ل الروح وبذ

ل األسباب فً الوصول سك بهما وبذة للكتاب والسنة والتموارتؤٌت أن الرإى أجمعت على العود

عدناه  من هللا ومن أصدق من هللا قٌال ً   0للنصر والفتح الذي و 

--------------------------------- 

 42" بعض معانً السماء ، مصدر سابق ، ص 1"

 11" ما زال ربٌعا ، مصدر سابق ، ص 2"

 

 الخاتمة : 

 ازان و شعرهم ، توصلت بعد هذه الجولة الطوٌلة مع شعراء ج          

 لعدة نتائج ، أهمها :

  أن الشعر لدى شعراء جازان مرتبط ارتباطاً وثٌقاً بالعقٌدة اإلسالمٌة ، فقد سخروا /

 0طاقاتهم الشعرٌة و إمكانٌاتهم البٌانٌة لخدمة الدٌن الحنٌؾ 

  ، أن القضٌة الفلسطٌنٌة و جدت اهتماماً بالؽاً و مكانة عظٌمة من لدن شعراء جازان /

م  القضٌة ، فتسمع أصواتهم باكٌة  فؽدت هماً ٌحملونه و ألماً ٌقاسونه ، فشاطروهم ه 
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حٌناً و مستبشرة حٌنا آخر ، منبئة عن فجر التحرٌر و األمل المنتظر ، و بدا فقد شؽلت 

 0عرهم  حٌزاً مهماً من ش

  أن شعراء جازان كان لهم تفاعلهم اإلٌجابً مع قضاٌا أمتهم اإلسالمٌة ، فلم ٌعٌشوا /

 0بعزلة و منؤى عنها بل عاٌشوها و كان لهم الدور اإلٌجابً فٌها 

  تجلى و اتضح من خالل هدا البحث ارتباط هإالء الشعراء بالدٌن القوٌم ، و تمسكهم /

 0ناص الدٌنً مع مصادر التشرٌع اإلسالمً بالعقٌدة الؽراء عبر بوابة الت

 

 : المراجع و المصادر   

  0القرآن الكريم       

 هـ 1424/ إبراهٌم بن حسن الشعبً ، وحً الواجب ، مطابع العبٌر ، الطبعة األولى ، 1

/ إبراهٌم عبد هللا مفتاح ، احمرار الصمت ، دار الصافً ، الرٌاض ، الطبعة األولى ، 2

 هـ 1407

 هـ1430إبراهٌم عمر صعابً ، أخادٌد السراب ، إصدارات نادي جازان ، الطبعة األولى ، / 3

 هـ1427 ، األولى الطبعة ، األدبً جازان نادي ، النعمً علً شعر ، الصم أحمد/ 4

/ حسن بن حجاب الحازمً ، وردة فً فم الحزن ، منشورات نادي جازان األدبً ، طبع دار 5

 ه1416الرٌاض ، الطبعة األولى ، المعراج الدولٌة ، 

/ حسن منصور الصمٌلً ، بعض معانً السماء ، دار المفردات ، الرٌاض ، الطبعة األولى ، 6

 هـ1430

 ه1430/ حسٌن محمد الصمٌلً ، وهج الؽٌاب ، لم ٌذكر الناشر ، الطبعة األولى ، 4

 هـ1425 ، األولى عةالطب ، األدبً جازان نادي ، العقٌلً محمد شعر ، الشافعً خالد/ 7

 هـ1427/ سلمان بن محمد الفٌفً ، مرافئ الحب ، نادي جازان األدبً ، الطبعة األولى ، 7

 / علً بن أحمد النعمً :10

 ه1406أ / الرحٌل إلى األعماق ، نادي جازان األدبً ، دار العلم ، جدة ، الطبعة األولى ، 

 ه1421، الطبعة األولى ،  ب / النؽم الحزٌن ، منشورات نادي الباحة األدبً

 ه1407ج / جراح قلب ، نادي جازان األدبً ، مطابع العبٌر ، جدة ، الطبعة األولى ، 

 / علً بن محمد صٌقل :11
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 هـ1407أ / أؼنٌة للوطن ، منشورات نادي جازان األدبً ، دار العلم ، جدة ، الطبعة األولى ، 

األدبً ، دار العلم ، جدة ، الطبعة األولى ، ب / ترانٌم على الشاطئ ، منشورات نادي جازان 

 هـ1406

/ علً بن ٌحٌى البهكلً ، صمت األوردة ، منشورات نادي جازان األدبً ، الطبعة األولى ، 12

 ه1427

/ محمد بن أحمد العقٌلً ، المجموعة الشعرٌة الكاملة ، الناشر شركة العقٌلً و شركاه ، 13

 ه1413جازان ، الطبعة األولى ، 

/ محمد بن حسن أبو عقٌل ، ما زال ربٌعا ، منشورات نادي جازان األدبً ، الطبعة األولى 14

 ه1425، 

/ محمد بن علً السنوسً ، األعمال الكاملة ، منشورات نادي جازان األدبً ، الطبعة الثانٌة 15

 هـ1423، 

 / منصور محمد دماس مباركً :16

 هـ1424األولى ،  أ / أمجاد أمة ، لم ٌذكر الناشر ، الطبعة

 هـ1415ب/ األمل الهامس ، لم ٌذكر الناشر ، الطبعة األولى ، 

 هـ1424ج/ رجع ، نادي جازان األدبً ، الطبعة األولى ، 

 هـ1426/ نواؾ الحكمً ، عندما تسافر العبرات ، لم ٌذكر الناشر ، الطبعة األولى ، 14

جازان األدبً ، الطبعة األولى ،  / ٌحٌى صدٌق الحكمً ، أؼصان تتلظى ، منشورات نادي17

 هـ1424

 


