
ب مراد محمد نجي) شاعر العرب 
 مدينته المجاهدة وعائلته  وخاصةً

بسورية  باراً،  بل كان اًرثاها بقصيدة تقطر دمعاً  ودم
وخاصة دمشق اإلسالم وحمص 

  .رضي اهللا عنه
  ً لقد تسابق بشعره مع ألف وثالثمائة وثمانين شاعرا

العرب على  بلقب شاعر 
  ، وقد تميز شعره بصور

عاش أجمل  حينالطبيعة الخالبة التي التصقت بخياله 
صورها على ضفاف نهر العاصي في بساتين حماة 

، كما وجسورها وحدائقها وأزهارها وطيورها
 ،...من دماء الشهداء يز شعره بالحماسة فكأنه يقطر دماًً

شعره بالعاطفة الجياشة التي تحمل الحب الخالص 
وبالرغم من المحن الشديدة التي 
مرت بها مدينته وعائلته آل مراد فقد كان يسمو على هذه 
المحن منتصراً، فالشعور عنده يتحول إلى شعر هدار يوقظ 
 ة وهو مهاجر اضطر أن يعيش بعيداً

والقوم الذين كان يأخذ منهم روح العزة والكرامة التي 

وبعد فوز الشاعر في قناة المستقلة على كل هؤالء الشعراء من مدن عربية 
ً  إذ ألف  لم يكن الشاعر ماديا

كلنا تحية لهذا الشاعر البار بل وشكر له على المعاني اإلسالمية واإلنسانية 
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شاعر العرب (إنه ابن حماة البار   
مدينته المجاهدة وعائلته  وخاصةًبفي شعره  الذي كان باراً

رثاها بقصيدة تقطر دمعاً  ودم أمه إذْ
وخاصة دمشق اإلسالم وحمص  فاءاً طيباًإذ وفى لها و ،كلها

رضي اهللا عنه مدينة خالد بن الوليد
    ً لقد تسابق بشعره مع ألف وثالثمائة وثمانين شاعرا

 جوبالشعر العربي الموزون، وتُ
، وقد تميز شعره بصورهؤالء الشعراء جميعاً

الطبيعة الخالبة التي التصقت بخياله  
صورها على ضفاف نهر العاصي في بساتين حماة 

وحدائقها وأزهارها وطيورهاونواعيرها 
يز شعره بالحماسة فكأنه يقطر دماًًتم

شعره بالعاطفة الجياشة التي تحمل الحب الخالص  كما تميز
وبالرغم من المحن الشديدة التي ... لكل من يستحق الحب

مرت بها مدينته وعائلته آل مراد فقد كان يسمو على هذه 
المحن منتصراً، فالشعور عنده يتحول إلى شعر هدار يوقظ 

ة وهو مهاجر اضطر أن يعيش بعيداًبه شعبه وأمته، خاص
والقوم الذين كان يأخذ منهم روح العزة والكرامة التي  فيهاوابي التي نشأ 

  .ال تزال حية بين جوانحه
وبعد فوز الشاعر في قناة المستقلة على كل هؤالء الشعراء من مدن عربية 

ً  إذ ألف  ،شتى نال جائزة مالية قدرها ثالثمائة ألف دوالر لم يكن الشاعر ماديا
  داه قبل المسابقة واإلعالن عنهاشعره هذا وأحاله وأن

كلنا تحية لهذا الشاعر البار بل وشكر له على المعاني اإلسالمية واإلنسانية 
  .التي قدمها للعالم في شعره
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وابي التي نشأ عن الر
ال تزال حية بين جوانحه

وبعد فوز الشاعر في قناة المستقلة على كل هؤالء الشعراء من مدن عربية   
شتى نال جائزة مالية قدرها ثالثمائة ألف دوالر

شعره هذا وأحاله وأن
كلنا تحية لهذا الشاعر البار بل وشكر له على المعاني اإلسالمية واإلنسانية   
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  :عائلة المراد
هذه العائلة المرادية الكريمة التي حملت شرف العلم الشرعي ينتسب الشاعر إلى 

أمدت المدينة بعشرات و ،وسط سوريةـاه في ـاهللا في مدينة حم والدعوة الى
 وتميزت بحبها للحبيب المصطفى صلى اهللا عليه خيرة رجالها،من  العلماء والدعاة

  :فمنها ،وسلم
المراد  الشيخ عبد العزيزو الشيخ أحمد المراد الكبيروالشيخ سليم المراد الكبير 

حماه  في علي المراد رئيس جمعية العلماء الشيخ محمدو أمين الفتوى في حماه
 ظافر الشيخو جد الشاعرالشيخ نجيب المراد واه ـالشيخ بشير المراد مفتي حمو

وخطيب  العزيز المراد مدرس عام الشيخ أحمد عبدوالشيخ شامل المراد والمراد 
الشيخ و الشيخ عبد الودود المراد مدرس و خطيب جامع اإلحسانوجامع الجديد 

إمام جامع  الشيخ عبد المنعم المرادوناجي المراد مدرس وخطيب جامع األربعين 
وكذلك من أنساب هذه العائلة عالم حماه العالم  المسعود وخطيب جامع عين اللوزة

المجاهد شيخ الحنفية بال منازع الشيخ محمد الحامد الحموي بركة  العامل العالمة
  ......الجميع ونفعنا بعلومهم آمينسحابها رحمه اهللا  الشام وسقيا

العلم والتقوى  على الذي تربىمن هذه العائلة يخرج الدكتور محمد نجيب المراد 
قالها في الكعبة المشرفة زادها " البرقع"من قصائده الرائعة و ليكون شاعراَ للعرب

   :اهللا عزاً وشرفاً
  .انظر منتدى األصلين لعائلة المراد - 

 :اعرـنشأة الش

نشأ هذا الشاعر في وسط شعور عالٍ  وأدب عربي رفيع في مدية حماة التي لقد 
ذلك  لها تاريخ مجيد في ذكريات ماضية في حرب ضد المغول في عين جالوت

شترك تحت القيادة المصرية في قتال ابقيادة الملك المنصور ملك حماة الذي 
وقد قاتل : ( )النهايةالبداية و (كتابه في ابن كثير  المؤرخ العالمة يقول المغول

في معركة عين جالوت، هو و المستعرب  شديداً الملك المنصور ملك حماة قتاالً
محاربة الصليبين عندما نصر أهل حماة نور في كما اشتركت مدينة حماة  ،)أقطاي

  .الدين الزنكي ثم صالح الدين األيوبي وخاصة في معركة حطين
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 هما في جامع نور الدين الشهيدقدم نور الدين الزنكي منبرين وضع أحد  
إكراما لمجاهدي حماة الذين قاتلوا معه الصليبيين، في حماة ) يجامع النور(

وأوصى أن يوضع المنبر اآلخر في المسجد األقصى ووفى صالح الدين بما 
كما اشتركت مدينة حماة أوصى به معلمه ومعه جنود حماة في حطين وغيرها، 

م بقيادة فوزي 1925الفرنسي مع مدينة دمشق وذلك عام في محاربة االستعمار 
وطردوا القوات الفرنسية  ،ى المجاهدون على مدينة حماة بأسرهالواستو ،القاوقجي

وفعلت دمشق فعل حماة، فكان نصيبهما اإلغارة بالطائرات الفرنسية مما أدى إلى 
اً ما حل تدمير واسع في المدينتين حتى قال الشاعر عز الدين التنوخي موضح

  :بدمشق وحماة من جور االحتالل الفرنسي
  

ـ     اـقف بالمنازل نادبـاً أطالله
  قد أحرقت عمداً دمشق فلم تعـد 
  أعلمت أن حماة لم يدعوا بهــا 
  وسوى النواعير التي بنواحهــا 

  

ـ       اـماذا يفيدك أن تطيـل سؤاله
  تصف الجميلة للورى بجمالهـا
  حجراً على حجر يريك ظاللهـا

ـ تبكي حماة نسـاء    اـها ورجاله
  

م، 1945بثورة ضد الفرنسيين قبل خروج االحتالل عام  كما قام أهل حماة 
وأحاطوا بثكنة الشرفة التي  ،وكسروا الحملة الفرنسية، وحجزوا بعض الدبابات

وقتلوا قائد الحملة ، كان بها المستعمرون الفرنسيون وأنصارهم من الخونة
الظالمون تاركين وراءهم أسلحتهم كشرط الفرنسية وانسحب بعد ذلك المستعمرون 

أساسي لنجاتهم، وساحة النصر لمجاهدي حماة مقابل حي عين اللوزة حتى اآلن 
  .تشهد بنصبها التذكاري النتصارات المجاهدين

محمية، وخاصة عندما أكرمت آل بيت رسول اهللا صلى مصونة إن حماة مدينة 
لى دمشق، فلما وصل موكبهم إلى حماة من العراق إ الوقاهللا عليه وآله وسلم لما نُ

 ؟فسألت زينب رضي اهللا عنها ما اسم هذه المدينة ،أكرمهم أهل المدينة أيما إكرام
  .حماها اهللا من كل ظالم: قالوا حماة فقالت



لذلك كانت دائماً النتيجة مهما بعدت مع أهل هذه المدينة لدعاء الصالحين لها 
  .نشر هذا الدين العظيم

لو أضفنا إلى هذا أن مدينة حماة مدينة جميلة في بساتينها وجسورها ونواعيرها 
ونهرها وحدائقها وأزهارها وطيورها فظهرت جميلة تأخذ باأللباب، فهذا الشاعر 

  والعيشُ سمحاً، والزمـان مسـاعدا 
ـْسِ تقتــاد التّقـي الزاهــدا      لألن
  يشْـدو فيمُأل مسـمعي قصــاِئدا  
ـًا تاِلــدا      هـزا ويسـكرني حنينـ

. إذا سمعه السامع ، ويزيد االبتهاج ابتهاجاً

  إيـه يا نـاعورتي صبـي لـي الدمـع السخيــا 
  واصطفـي من لغـة األشجـانِ شجــواً عبقريـا  
  ثـم ثـوري مثلمـا ثـار األسـى المهتـاج فيــا  
  وتعـالَـي نسكُـب النجــوى نشيــداً حمويــا   

ــ  النّجي ـــووالشّج فــي سقيـــاه اآله ــباـونص  
  فأنـا مازلـتُ أشـدو لألســى لحــني الشّـجِيا   
  فاعـذُريني إن هجـرتُ الصفْـو والعـيشَ الهنيـا  
  ا بعدمــا كــان خليــا   

قوياً عند الشاعر ولد شعوراً 
يتراوح ما بين الشعور بالجروح والفخر باالنتصارات وجمال المدينة الرائعة 

عند ولد  ، كل ذلكهذه المدينة
 ،فكان من شعرائها بدر الدين الحامد
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لذلك كانت دائماً النتيجة مهما بعدت مع أهل هذه المدينة لدعاء الصالحين لها 
نشر هذا الدين العظيموإصرار العلماء والدعاة بها على 

لو أضفنا إلى هذا أن مدينة حماة مدينة جميلة في بساتينها وجسورها ونواعيرها 
ونهرها وحدائقها وأزهارها وطيورها فظهرت جميلة تأخذ باأللباب، فهذا الشاعر 

  :يقول) اللهب األخضر( عدنان قيطاز في ديوانه 

  أحمـاةُ كانــتْ أمسيــاتُك حلــوةً   
وعلى ضفاف  للشّبــابِ مجالــس ـك  

 فوقَ خميـلــة احـدالص والمطـرب  
ـِي   وصـدى نواعـيرِ العصـورِ يهزن

والعيشُ سمحاً، والزمـان مسـاعدا   
ـْسِ تقتــاد التّقـي الزاهــدا    لألن
يشْـدو فيمُأل مسـمعي قصــاِئدا  
ـًا تاِلــدا    هـزا ويسـكرني حنينـ

  
، ويزيد االبتهاج ابتهاجاًوصوت الناعورة يزيد الشجن شجناً

  :فمن الشجن ما قاله الشاعر محمد نبيل األصباشي

إيـه يا نـاعورتي صبـي لـي الدمـع السخيــا 
واصطفـي من لغـة األشجـانِ شجــواً عبقريـا  
ثـم ثـوري مثلمـا ثـار األسـى المهتـاج فيــا  
وتعـالَـي نسكُـب النجــوى نشيــداً حمويــا   

ــ  النّجي ـــووالشّج فــي سقيـــاه اآله ــبونص
فأنـا مازلـتُ أشـدو لألســى لحــني الشّـجِيا   
فاعـذُريني إن هجـرتُ الصفْـو والعـيشَ الهنيـا  

ـ   ا بعدمــا كــان خليــا   ـوغـدا قلــبي شجي
  

ولد شعوراً هذا الشعور التاريخي في المدينة اإلضافة إلى جمالها 
يتراوح ما بين الشعور بالجروح والفخر باالنتصارات وجمال المدينة الرائعة 

هذه المدينةعلماء  عندعلم اللغة والدين  قوةويضاف إلى هذا 
فكان من شعرائها بدر الدين الحامد ،ي حماةعظيماً فيمتاز بالجمال شعراً 

لذلك كانت دائماً النتيجة مهما بعدت مع أهل هذه المدينة لدعاء الصالحين لها 
وإصرار العلماء والدعاة بها على 

لو أضفنا إلى هذا أن مدينة حماة مدينة جميلة في بساتينها وجسورها ونواعيرها 
ونهرها وحدائقها وأزهارها وطيورها فظهرت جميلة تأخذ باأللباب، فهذا الشاعر 

عدنان قيطاز في ديوانه 
  

أحمـاةُ كانــتْ أمسيــاتُك حلــوةً   
وعلى ضفاف

 فوقَ خميـلــة احـدالص والمطـرب
ـِي وصـدى نواعـيرِ العصـورِ يهزن

  
وصوت الناعورة يزيد الشجن شجناً 

فمن الشجن ما قاله الشاعر محمد نبيل األصباشي
  

هذا الشعور التاريخي في المدينة اإلضافة إلى جمالها 
يتراوح ما بين الشعور بالجروح والفخر باالنتصارات وجمال المدينة الرائعة 

ويضاف إلى هذا 
شعراً الشاعر 
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جنباظ وغيرهم كثير كثير حتى قالت القادر الحداد ونبيل القصباشي، ومنير  وعبد
 :مجلة العربي عن حماة بعد زيارة فريقها لحماة وعلى غالف المجلة مباشرة

في هذه األجواء وهذا الشعور وهذا التنافس نشأ . )حماة مدينة األلف شاعر(
  ).شاعر العرب(نا محمد نجيب مراد فكان يستحق ذاك اللقب بجدارة شاعر

ومنهم  ،ولكن عليك أن تعلم يا أخي القارئ أن من هؤالء العلماء من توفوا تباعاً
  .فرحمهم اهللا تعالى وأجزل ثوابهم ،من غابوا فجأة عن الساحة

  الذاتيةمن سيرته 
  ) م1957(ولد في مدينة حماة عام  :ميالده

رة، من جامعات باريس جنْفي جراحة األنف واألذن والح هدكتورا :العلميالمؤهل 
  .فرنسا –

لجراحة األنف واألذن والحنجرة بمستشفى الوالدة  اًيعمل استشاري :الوظيفة
  .واألطفال بجدة

  .كثير وغزير فله أربعه دواوين شعرية :اإلنتاج الشعري 
 ،شعره وضوحاً وتألقاً وسمواً ، فهي موهبة تزيدأوتي الشاعر حسن إلقاء الشعرو

وذلك عندما يعيش السامع في أجواء الشاعر العاطفية والخيالية وذلك في نبرات 
  .صوته المعبرة عن الصورة والشعر والعاطفة

سنعرض مقتطفات من بعض هذه القصائد، إذ ال يسع و ،وللشاعر قصائد كثيرة
  .وقعي على اإلنترنتكثرها في مأوردت أوقد  ،المجال لذكر كل هذه القصائد

  :ومن قصائده

  مدحه للنبي صلى اهللا عليه وسلم

للشاعر قصيدة مطولة في سيرة النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم شرحها الدكتور 
  .حاتم الطبشي في كتاب

 :عليهم الشاعر بقوله تعالى عداء النبي صلى اهللا عليه وسلم به ردأ أولما استهز
عن النبي صلى اهللا عليه  و أنشأ قصيدة مطولة دفاعاً ))إنا كفيناك المستهزئين((

  :ما قال في هذه القصيدةوسلم، ف
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  :صلى اهللا عليه وسلم  دفاعاً عن حبيبنا رسول اهللا "
ــيال  ــرةً وَأص ــداهم بك ــتْ ي تَب  
  ومضى على األيامِ ذكرك طَيبـاً 
  أحمـد هيبـة أمام وقفَ الزمان  

    للنبـي جـرَأس والمجـد خيولَـه  
ــا ي ــمع م ــهاُهللا يس بــاُل بح   ق

الرد ـتَهزِئٌ  ... كَفلََ اإللهسمـا م  
  حاقـد أحمـد رُؤ ضدجي ما كان  

  جاُل فيا علـوج اسـتيقظي  ام الرنَ
  والجراح ثخينـةٌ ... يا رب أشكو

رِضوخَيلُهمم تْ سيوفُ المسلمين  
  وإذا سيوفُ الحقِّ ُأهمـَل أمرهـا  

  

  مانِ رسوالحقَبِ الز وخَلَدتَ في  
  ومـرتَّالً تَـرتيال  ... ومجوداً 

  وتحدثَ النُّبالء عنـه طـويال  
  المجد كـان مبادئـاً وخيـوال   

  )جِبرائيال(كان ... لو شاء رداً
  وصار مفتََّتـاً مـأكوال  ... إالَّ 

  صهيال.. لو كان يسمع للخيوِل
 وتمــايلي وتراقَصــي تطبــيال

 الً والذلُّ صارجمتجميال.... م  
 وغدا زمان الماجـدين علـيال  

  مـذْلوال ... ألفَيتَ كلَّ مقـدس  
  

  الشاعر ودمشق

لقد هاجر شاعرنا ربع قرن بعيدا عن روابي سورية عامة و دمشق وحمص 
  :خاصة فتلهف إلى وطنه حبا وشوقا قائال تحت عنوان قصيدة

  )وقــــح الشــتباري(

  لَعمـري  وطن الـورد والخزامـى  
  رحلةُ الفـلِّ مـن دمشـقَ اسـتهلَّتْ    
ــامِ  ــدُأ بالش ــاِل يب ــان الجم   مهرج

  ـــهاموخُز ال وردهـــيمـــا ُأح  
هــرتْ أنســامطــرٍ وطيخــطَّ ع  

  شـامه  وإن الجماَل فـي األصـلِ  
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ــامِ   ــدُأ بالش ــاء تب ــون النس   وعي
 ــن وم"ةــز ــدو" الم ــيدةُ تب   القص

 ــم ــة حل ــرفة القديم ــى الش   وعل
ــودان"و ــن " بل ــاس لك ــكَر الن َأس  

ــا ــذَّ الهــوى بــريء النواي   مــا أل
  مرحبــاً يــا دمشــقُ، ألــفَ ســالمٍ

  ننــي حملتُــك حبــاً  قــدري أ
مــامذ ثُلــثُ قــرنٍ مضــى وأنــت  
   ـهلسـتُ أدري إلـى م الهجر بكُت  

 "   عنـه لْتُ بالخُلْـدوطني لو شُـغ"  
ــا ــى ركبتيه ــي عل ــتْ مهجت   وجثَ
ــالي   ــي ال ُأغ ــقُ أنن ــم الخَلْ   َفه

  

ــهفتمحــو ليــَل الضــنى وظالم  
    ـهقـد شـدا إلهام ـبالح شاعر  
  ــه أحالم ــه ــون كُلَّ ــم الك   علَّ
 هــام ــرة وابتس ــرٍ بنظ   دون خم

  ـرٍ "عند أطـرافمو" د" ـهالهام"  
  من ضـلوعٍ ومهجـة مسـتهامةْ   
  ــهوقصــيداً وشــارةً وعالم  
 ــه وذمام هــد ــب عه ــظَ القل   حف

ــى ــني وعل ــاذا يخص ــه ولم م  
  ــه الً أقدامــب ــاً مق ــدتُ يوم ع  
 ــه ــةً قُدامـ ــتُ دمعـ   وتكومـ

  "شامه"أو " حمصه"لو رأى الخَلْقُ 
  

  الدكتاتوريةالشاعر و

الحظ الشاعر الضغوط على كل صاحب فكر حر وشاعر طليق، فهو ينطق بشعره 
التأليب وسط خنق الدكتاتورية وعذابها ووعيدها، فهي تتهمه بالتمرد و التطرف و 

على كل حال، ومع ذلك فهو يصيصدع بالحق على نهج أبي ذر  أنعلى  ر
  .الغفاري ومصعب بن عمير رضوان اهللا عليهما

فالشاعر مع أهل الشهيد إذا حملوه، وهو مع المهاجر ينقل أناته ويقدم كبده ألوالده، 

  ول تحت عنوان سيغلب بإذن اهللا، فمما يق ، ودوماًفهو فوق حصار الدكتاتورية أبداً
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  )ـارــصـالح( قصيدة

   "في هذه القصيدة هي لسان حاِل الشاعرِ العربي الحر... األنا "

ــْل لــي بحــقِّ اِهللا كيــف ســأكتب   ق
ــي  ــوق تَنَفُّس ــاغطتانِ ف ــداه ض   وي
  ــرد ــال ذاك تم ــاً ق ــتُ واه   إن قل
ــرفٌ   ــال تَطَ ــاه ق ــتُ وا رب   أو قل
   نـةوإذا حكيتُ عـنِ العصـافيرِ الملو  
ــا ــوِل رأيتُه ــى الخي ــتُ عل   وإذا بكي
  وإذا هممتُ بـأن أطارحهـا الهـوى   
  أو جئتُ من حيـثُ الرجـاُل تَقَحمـوا   
ــا  ــراطي إن أردتَ فمرحب ــذا ص   ه
  إن الحصار على فمـي وعلـى دمـي   
  أنا أعـرفُ الفـخَّ المركَّـب إن أنـا    
الغنــاء تُ اغتــالني وجــعــموإذا ص  

 ــضمالم داًأنــا ذلــك الجــرحــدمم  
  قلمي على كتفـي وبحـري عاصـفٌ   
  أنا جئتُ مـن حيـثُ القبيلـةُ َأعلَنـتْ    
ــذي ــتح ال ــوشُ العــز والف ــا نق   وأن
  وأنا ضمير الخيِل فـي سـاحِ الـوغى   
ــهيدهم   ــاملين ش ــفُّ الح ــا أك   وأن
ــي   ــرزةُ الت ــُل المط ــا المنادي   وأن
 ــنهم ــر بي ــاِل أنث ــو األطف ــا أب   وأن

  ضـحى  شعري سيلقفُ إفك سحرِك في
  حاصر شـفَاهي بالمقـارضِ إننـي   

  

   ــب ــض ومخل عي ــاب ــه ن   وعيونُ
بتَســرــا ي ــذاك م ــهقْتُ ف ــإذا شَ   ف
 بــر ــاَل ذاك ته ــاً ق ــتُ آه   أو قل
بخــرــاَل م ــمِ ق   أو قلــتُ يــا لَلظل
كـــذِّبي التـــي قُتلـــتْ أشـــاح  
  ــب ــال تُؤلِّ ــاألمسِ ق ــةً ب   مذبوح
    بتَشـر الفيجعـة التـي دمـع تلك  

ــ ــائالًشَ ــاني ق ــب؟: زراً رم   !تَتَنكَّ
 ــب ــاري َأرح ــاب ن ــتَ فب   وإذا أبي

  المهـرب؟   وعلى مسـاماتي فـأين  
بُأضــر ــححتُ مــتُ وإذ ُألَمصــر  
   ــبُأغي ولــو ُأغنِّــي بالحيــاة  
  ــب ــاً إذا أتقلَّـ ــد إيالمـ   ويزيـ
   منـي المركَـب وضـاع الظالم حلك  
  ــعب ــي مص ــو ذر وَأنَّ ــي أب   أن

  له الـدنيا وضـاقَ الكوكـب   ضجتْ 
    نَّـبغى تَتَجأرأيتَ خـيالً فـي الـو  
 ــب ــده والموك ــافُ بمج ــا الهت   وأن
  رحلَتْ مع البؤسـاء حيـثُ تَغَربـوا   
  كَبِـدي وأتركُهـا لهــم كـي يلْعبــوا   
  ــب ــاً أغل ــإذن اهللا دوم ــا ب   فأن
بومقــر ــد   فــوقَ الحصــارِ مخلَّ
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  آهات على فراق حماة و األستاذ

اعر من بلده حماة فحن إليها متذكرا كل شيء فيها بعد فراق ثلث قرن، هاجر الش
فمما يقول تحت عنوان ) الشهيد(وأهم ما فيها أستاذه ومعلمه الشيخ أحمد مراد 

  ):األستاذ ( قصيدته 

  سأكتب فوقَ البحرِ والشمشِ والمـدى 
    قَـرنٍ مطلبـي متواضـع فمن ثُلْـث  
ــي   ــلِّ وإنن ــى باألق ــع حت   وأطم

ـ    ان الفـلِّ والـورد عائـد   فليتَ زم
  وليتَ حماماً فوق صفصـاف دارِنـا  
  وليتَ على النهـرِ الحبيـبِ نسـائماً   
  وليتَ غيومـاً فـوقَ داري وحـارتي   
  وليــتَ أذان الفجــرِ مــا زاَل عابقــاً

  جـالس ) أحمـد (وليتَ على المحرابِ 
ــةٌ ــه فــوق المنــابرِ وِقف   خطيــب ل
ــةً  ــراءات عذب ــا الق ــه تعلَّمن   ومن

 ــرح ــارنإذا شَ ــه مق ــانون، فق   الق
ــكَّلتْ  ــاِل تَشَ ــدار الرج ــذلك، أق   ك
 ــاهد ــي ش ــتاذُ إنِّ ــا األس ــا أيه   في

ـ  قوافي الطيبِ ص هـا فمنكغتُ عبير  
  وأبحرتُ في عينيـك أجمـع لؤلـؤاً   
  وأنــتَ الــذي َأرضــعتني فنظَمتُهــا
  ــربهم ــارفين ل ــليُل الع ــتَ س   وأن
ــدرهم ــع ق ــتُ اَهللا يرف   رجــاٌل، رأي

ــائي" ــك آب ــم" أولئ ــري بفعلهِ   وفخ
  

  ــب ــةَ ح ــدامعحكاي ــبتها الم خض ،  
متواضــع ــب   فســاعةُ وصــٍل مطل
    طـامع وصـٍل لـيس أكثـر بلحظة  
  راجـع ـبفي الح وليتَ الذي قد كان  
ســاجِع ــالِل الزيزفونــة وتحــتَ ظ  
    ـو يطـاوِعوه المـاء خـد تداعب  

  غيـوثٌ هوامـع  ... ومسكنِ أحبـابي 
  لجوامـع وعطر صـالتي تحتويـه ا  

   لْمــاً للــورى ويتــابعع يلقِّــن  
رِ البيــانِ، بــدائعــحوفــي س ــزتَه  
 ــع ــد راِئ ــع الم ــات م ــُل آي   فترتي
ووالــع ــبص ،ح األرواحوإن شَــر  
ــى الشــرائع ــِل واألرواحِ تُمل   وبالعق

 كبفضل ... عقـاط عرِيش ها برهان  
ــ وش احــو ــكُك ف ــائعفمس   عري ض
ـ      ذي المقـاطع فمنك إلـى عينيـك ه

 المراضـع عري في هواكفحارتْ بش  
ــائع ــك طب ــذا علي ــي ه   وتشــهد ف
ــعوا  ــأن يتواض ــاً ب ــم رفع هوزاد  
 ــامع ــرٍ مج ــوم فَخْ ــي ي   إذا جمعتن
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  الهجرة الخامسة

. يشد الشوق الشاعر في هجرته الخامسة إلى بلده حماة و إلى دمشق فيودعهما
ويهاجر، ) وضاده) (وقافه) (لحمه(العربي او طمعا، يحمل المثقف .. وكذلك خوفا 

  ):الهجرة الخامسة ( فمما يقول تحت عنوان 
  

ـ     تاتِ علينـا كُتبتْ قسـوةُ الشَّ
  ورحلــةٌ وجــواز وبــالد  
  يا أبانا قـاَل الصـغار تعبنـا   
  يا أبانا كيفَ الخـالُص ورفقـاً  
  يا أبانا ما زلتَ تحمُل جرحـاًَ 
  إن باريس عند رجليك جـاءتْ 

  حـزن بعينيـك يبكـي   أبانا  يا
  ما الذي في عروق قلبك يجري
  فَوداعاً يا جرح قلبـي وداعـاً  
  ووداعاً يا غوطةَ الشام عهـدي 
  وســالماً علــى حمــاةَ وإنــي

  

ِـ حفسنون قَ     دادطٌ وسبع شـ
 ــالد ــةٌ وبِ ــواز ورحل   وج

  رادالمــ ر دائــم فــأينفَســ
 هـا اإلجهـادبطيورٍ قد هد  
  ـزداديتنامى مع األسـى ي  
 ـدادفلماذا هذا الجوى والح  

  بهجةٌ ووداد" السينِ"وعلـى 
  وذكـرى تعـاد دائم شجن  
ــماد ض ــدمعتي   ووداعــاً ف
 والهوى ميعـاد أنني الوعد  

  والمداد سيفُها –يشهد اُهللا  -
  

الدانية إال أن نؤيد المحكمين في قناة المستقلة  و أخيرا ال يسعنا في نهاية هذه القطوف الشعرية
على  محمد نجيب مراد بلقب شاعر العرب بعد تقدمه على ما يزيد.شاعرنا دبه لما توجوا 

  .و الحمد هللا رب العالمين .ألف وثالث مائة شاعر لبيب

 


