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 تقديم :
اللغة الشاعرة هي اللغة العربية ، وليس في اللغة التي تعرفها لغة واحدة بأنها لغة شاعرة غير 

لغة الضاد أو لغة األعراب ، أو اللغة العربية ، وتقصد باللغة الشاعرة ، أنها لغة بنيت على نسق 
 الشعر في أصوله الفنية والموسيقية . 

اصية في اللغة ظاهرة في تركيب حروفها على حدة ، إلى تركيب مفرداتها على حدة ، وهذه الخ
 على تركيب قواعدها وعباراتها . 

والكلمة في اللغة العربية لها جذور تكون بدياًل للشيء المقصود والمطلوب ، فهي ال ترمز إليه ، 
يقاعه وحجمه ولونه ، نما تحتوي أهم خصائصه ، فهي صوت الشيء وا  وهي أيضًا جماع  وا 

حركته النفسية ، وهذه الوظيفة السحرية للكلمة ما زالت تمارس حتى اآلن رغم اختالف التفسيرات 
، وهناك خاصية أخرى للكلم ، وهي خاصية التفرد فالكلمة تستطيع اإلشارة إلى موضوع محدد 

 في زمان ومكان محددين . 
ن بالتكرار ، أم بالتشديد على أصول لغوية إن هدف الوصول بالكلمة إلى كامل قوتها ، سواء كا

معينة ، أم باإليقاع هو ما يمكن أن ندركه حين نسمع ذلك شعرًا ، فعندما يستخدم شخص فعل 
األمر ) يقال ( يكون بذلك وفق المنطق النحوي قد أدى الغرض الذي استهدفه الكالم ، ولكن 

يكون قد دخل هذا الفعل في بنية  حين يكرر هذا الشخص فعل األمر ثالث مرات وبنغمة خاصة
 لغوية هي لغة الشعر . 

نما  اللغة بوصفها جماع ولذلك يمكن القول إن التركيب الشعري الفريد ال تنشئه األلفاظ فقط ، وا 
مظاهر حركة المادة في المكان والزمان ، ونستطيع أن نجد أو التذكير والتعريف ، أو اإلظهار 

 ر . والحذف ، أو التقديم و التأخي
إن المفردات ) فعلية أو اسمية ( والجمل األبنية اللغوية ال تمثل قيمة جوهرية ، بل ربما ال يكون 

ال تتقدم من هذا السبيل ، وال لها قيمة على اإلطالق إذا ظلت مصفوفات تراكمية وتسجيلية ، 
 تدفع إلى إضاءة شاملة للعمل األدبي . 
نص ؛ ألن الشاعر المبدع غالبًا ما يحقق أغراضه من وتنظيم الكلمات مفهوم مهم عند تحليل ال

منظومات جديدة لها خالل التفاعل بين المنظومات المألوفة والغير المألوفة ، ومن خالل إيجاد 
دالالت هامة ، وهذا يالحظ بوضوح في استجابتنا للقصيدة فالنصوص األدبية هي أعمال لغوية 

؛ ألن التأثير الرئيسي للغة يتألف من المعنى ، أي ما  تتمتع صياغتها اللفظية بأهمية غير عادية
 تعبر عنه من أفكار . 



ذلك البناء األمل ونحن نعلم أن لكل جملة في ترتيبها القاعدي داللة عامة ، ولكل كلمة في 
داللتها من مجرد نسخ معنى يدفع إلى تشكيل هذه الداللة ، والكلمة ال تخلق معانيها ، وال تتشكل 

نما من خالل ما يحيط بها من طيوف دالالت جانبية ولذلك ال بد من تعانق النحو حروفها ،  وا 
مع النص األدبي ، واالنطالق من النحو في تفسير النص الشعري ، إذ أن النص ال يمكن أن 
يكون نصًا إال بعمل نظام متماسك من البنية النحوية والمفردات ، وهذا ما يخلق سياقًا لغويًا 

نفسه ، عند محاولة فهم أي نص وتحليله ال بد من فهم بنائه النحوي على مستوى خاصًا بالنص 
الجملة أواًل ، وعلى مستوى النص كله ثانيًا ، ومفهوم النحو هنا أوسع من المفهوم الذي يحصره 

 في دائرة اإلعراب الضيقة . 
بناءه ،  فالهدف من تحليل الشعر هو إضاءته ، وكشف بعض أسراره اللغوية وتفسير نظام

دراك العالقات فيه ، وحتى نستطيع أن نلج في العالم الشعري ، ال بد  من وطريقة تركيبه ، وا 
تفسير بنية القصيدة ذاتها وتحليلها إلى مكوناتها التي انبتت منها ، وال بد أن يكون ذلك بأكبر 

لغوي ،  قدر من الوضوح والسالسة وعدم التعقيد ، باإلضافة إلى ما سبق من أن الشعر فن
يتضح أن مختلف مجاالت اإلبداع إنما هي نتاج العلل االجتماعية والمؤثرات التاريخية ، ويشير 

إلى أن أقدم القوالب الفنية كان سجع الكهان ، ومعنى ذلك أن الموقف الروحي عدد من الباحثين 
شاعر ال يستمد يشكل أحد مصادر اللغة الشعرية ، ولما كان الفرد ظاهرة اجتماعية فالكاتب أو ال

نما يستمد أكثر فنه، وحده ه شخصأدبه من  و أكثر شخصيته من أشياء أخرى ليس له صلة ،  وا 
فاألدب مرآة تصور و ، و ليس لطبيعته و شخصيته و فرديته فيها كل ما نظن من التأثير ،  فيها

ي امة من فكل أدب في أ، تعكس و ال يكون األدب أدبا حتى يصور حياة الناس و حياة األديب 
وذوقها وتفكيرها ،  لونًا من ألوان شعورها و  ،األمم إنما هو يصور نوعا من أنواع حياتها 

 وانعكاس صور الحياة في نفوسها . 
وقد ظهر تبعًا لذلك ما يسمى بالمنهج األيدلوجي ، الذي يقول : يجب أن يصبح األدب قائدًا 

شعوبهم وفي سبيل ذلك يقوم األدب على  للحياة ، وقد حان الحين لكي يلتزم األدباء بمعارك
 حسب المعتقد السياسي ، فترجح كفة األديب ما دام أدبه منسجمًا مع رؤيته األيدلوجية . 

من أجل ذلك كان هذا البحث جهدًا متواضعًا خدمة لشاعر قدم شعره وأدبه ، وحياته فداًء لرؤيته 
غتالته يد الغدر والخيانة ، متوهمة أنها األيدلوجية ، سجن عند األعداء واألصدقاء وعذب ، ثم ا 

ستضع حدًا لحياة متدفقة بالعطاء والفداء والمقاومة ، لكنها واهمة فسيظل الشهيد الحي الدكتور 
إبراهيم المقادمة حيًا في نفوس محبيه وأصدقائه وزمالئه وأهله وأهل فلسطين رمزًا للمقاومة ، 

ال تسرقوا الشمس " ، الذي نظمه الشاعر داخل وخاصة من خالل شعره ، وأخص بالذكر ديون " 
السجن ولكنه برغم ذلك كان حرًا أكثر من أي إنسان آخر ، كيف ال ؟ والشعراء الفلسطينيون هم 

أكثر الشعراء حرية ، بل هم أحرار أكثر من أي شعراء حتى وهم داخل سجن المحتل ، ففي 



لسطيني أن يرتفع إلى مستوى المسؤولية غياب السلطة السياسية الفلسطينية استطاع الشاعر الف
الثقافية المناطة به كمثقف وشاعر ، وخاصة أولئك الذين آمنوا أن اإلسالم هو الطريق الوحيد 

 لحل مشاكلنا وطرد المحتل من أرضنا . 
وشاعر كالشهيد إبراهيم المقادمة هو أديب ملتزم قاتل بالكلمة كأحد أدوات القتال ضد المحتل ، 

عركة ومن نارها ، ولم يكتب عن المعركة وعن نارها ، ولما كان للشعر دور كبير كتب من الم
في المقاومة ، فقد كان شعر الشهيد أدب مقاومة أحيانًا ، وكانت مقاومته بالشعر في أحيان 

 أخرى ، وذلك عندما تسكت البندقية ، ويلجأ السياسيون إلى البحث عن التسويات غير المجدية . 
 ي في الديوان : المعجم الشعر 

إن دراسة المعجم الشعري تولد لذة في استخالص النتائج من األرقام اإلحصائية ، ولكن علينا أن 
ال نتغاضى عن أن البينة اللغوية في الشعر ال تتحدد بالكلمات بل بالصيغ التي تمنح الكلمات 

 . ية الداللية مواقعها في منظومة التركيب اللغوي ، وبالتالي تمنحها وظيفتها الموسيق
ولما كانت لغة الشعر تختلف باختالف تجارب الشاعر ذاتها ، تلك التجارب التي تؤدي إلى 

إبداع قصيدة لها لغتها الخاصة بها ، والتي ال تشاركها تركيباتها لغة الشاعر في قصائد أخرى ، 
 فإن معجم إبراهيم المقادمة ينقسم إلى عدة مجاالت ، وهي : 

السجن والتحقيق ، وهي تشكل نسبة كبيرة جدًا من ديوانه مثل : الشبك ، كلمات تتصل ب -1
السجن ، جلف ، زيارتكم ، مكهرب األسالك ، الحسك ، في التحقيق ، بابنا المقفل ، قضبان 
الحديد ، أبوبًا من الفوالذ ، سالمكم ، العيد ، مزق معصمي ، الكيس ، زنازين العذاب ، نفحة 

يارة قصيرة ، سجني ، سميك ، زوايا الحديد ، المتاريس ، الحواجز ، اإليمان ، السالسل ، ز 
 موثقًا كفيك ، مشدودًا إلى الحائط ، قيدك ، قيدي ، ظالم السجن ، زنازين الشاباك . 

 كلمات تتصل بالشجاعة واإلقدام على الشهادة :  -2
، فجر قنابلك ، انطلق ،  اقبضني شهيدًا ، األشالء ، التفاني ، أسود ، قوافل الشهداء ، مجاهداً 

انزع ، الجنة ، الحجر المقدس ، القنابل ، الرصاص ، الثأر، الجنة ، مطمئنًا ، واضح الرؤية 
واثق الخطوة ، مرتاح الضمير ، المصير ، جنات الخلد ، الفردوس ، األبرياء ومضة ، ضغط 

 النور ، فجر ، تفجر ، تناثر ، انشطار . 
 كلمات تتصل بالموت :  -3
قت ، مت ، غسلت ، دفنت ، أوسدك ، نموت ، أبكيك ، البكاء ، العزاء ، الدعاء ، الممات ، غر 

 الهمود ، الوداع ، ثقلي ، أثقل ، عرس أحمد ، الحزن ، قضاءك المحتوم ، غول ، انتقام . 
 كلمات تتصل بالشوق والحنين وألم الفراق ومنها :  -4

ف المكثفة ، األلم المكثف في الثواني ، الشوق عام جديد ، مر عيد ، نحسب األيام ، العواط
 المشبع بالمعاني ، تسافر روحي إليك .



ومن المالحظ أن القسط األوفر من مفردات وتراكيب الديوان قد كانت ما يتصل بالسجن 
والتحقيق ، ولم ال ؟ والشاعر قد نظم قصائد هذا الديوان ، وهو في السجن ، أي من وراء 

فرداته ألفاظ مثل : الشبك واألسالك ، والكيس غيرها ، وهو إلى ذلك يعنون القضبان فكثرت في م
لقصائده بتلك المفردات فإحداها " على الشبك " يصور فيها تصويرًا رائعًا طفلته التي تزوره في 

 السجن كعصفورة تحط على شبك السجن الذي يفصل بينهما : 
 على الشبك ، أواجه صوتها الرنان 

 تي يهتف صائحًا اب
 فيعزف أعذب األلحان 

 وتقفز كالعصفورة انحطت على شرك 
 على الشبك

وقصيدة أخرى بعنوان لها " في التحقيق " يذكر فيها مفردات يعرفها من دخل زنازين التحقيق مثل 
 : القضبان ، الكيس ، القيد ، وغيرها . 

والحث على الجهاد ويأتي في المقام الثاني من مفردات وتراكيب الشاعر ما يتصل بالشجاعة 
عليه لينال إحدى واالستشهاد ، فشاعرنا ملتزم بإسالمه الذي يأمره بالجهاد وحث اآلخرين 

فكان يمني نفسه بالشهادة ويحث اآلخرين عليها ، وقد أناله هللا ما الحسنيين النصر أو الشهادة ، 
 ط ، يقول : تمناه في حياته فقضى شهيدًا ليعلن للمأل أنه لم يكن يتمنى باللسان فق

 ومن ظلم الزنازين 
 سأخرج في يدي المشعل

 ألرشد أمتي العزالء 
 أصنع للغد اآلتي 
 بطوالت ومستقبل 

 ويقول في قصيدة أخرى : 
 انا للجنة أحيا ، يا إلهي 

 في سبيل الحق فاقبضني شهيدًا 
 واجعل األشالء مني معبرا 

 للعز ، للجيل الجديد 
فرداته وتراكيبه ما يتصل بالموت ، وذلك في عزاء ابنه أحمد الذي ويأتي في المرتبة الثالثة من م

قضى غرقًا في بحر غزة ، أما الحنان والشوق إلى األهل واألحبة واألصدقاء فلها قسط وافر في 
ديوانه ، والسؤال الذي يطرح نفسه ، ترى كيف يتحول شاعر مثل الدكتور إبراهيم من شاعر 

ب ؟  نقول : إنه يتحول ، ألنه إنسان واإلنسان ليس شجرة محب ألهله حنون إلى شاعر محار 



واقفة في مكانها ، ولكنه نهر موصول التدفق ، إن مناخ البارود والحرائق ال يترك للشاعر مجااًل 
أو خيارًا ، فعليه أن يقاتل بالكلمات واألظافر ، ألن الكاتب أو الشاعر الذي ال يقاتل في سبيل 

نرى شاعرنا يختم قصائده بالدعوة إلى قارعة الطريق ، ولذلك فإننا هللا يتحول إلى حجر على 
الجهاد والقتال واالستشهاد في سبيل هللا حتى تلك القصائد التي تملتئ حنينًا وشوقًا إلى أهله ) 

 أمه و أوالده ( 
 السهولة والسالسة في معجمه الشعري : 

مها ، فطريقة الشاعر في بنائه ترجع إلى لكل شاعر منهجه وطرائقه في التعامل مع األلفاظ ونظ 
درجة إحاطته بالظواهر اللغوية ، وكذلك ترجع إلى تنبهه للخصائص الدقيقة لمعجمه الشعري 
الذي يجعل قادرًا على التوحد مع الحدث إذا استطاع أن يختار ألفاظه لتكون قريبة إلى طبيعة 

وعلى نحو غير  –أحيانا  –ة الشاعر وتلجئ المعاناالمصاحب للمعاناة .  ياإلحساس االنفعال
أكثر إيحاًء ، أو أكبر تأثيرًا في إلى التقاط لغة الحديث اليومي وتوظيفها ، ليكون الكالم  –متعمد 

نفوس المتلقين ، والحقيقة إن معظم ما في الديوان إن لم يكن كل ما في الديوان من تعبيرات 
ن لم وألفاظ هي ألفاظ قريبة جدًا من االستعمال اليو  مي للغة التي تقترب من الحديث العامي ، وا 

 يكن كذلك : 
 في غد ينشد األطفال 
 لإلسالم لليوم السعيد 

 في سبيل هللا لإلسالم سرنا 
 ننصر اإلسالم ال نخشى العبيد 

 قد كبرنا وتعلمنا الصالة 
 وحفظنا بعض آيات الكتاب 
 وبدأنا مذ تعلمنا الحساب 
 نحسب األيام ، نصغي 

 دق باب كلما دق
 ويقول في القصيدة التي يرثي فيها ابنه " أحمد " مخاطبًا ابنته الصغيرة " عائشة " : 

 وهل تعرفين إذا ما أساء صبي إليك 
 بمن تحتمين ؟

ن أغضبوك فهل تصرخين ؟   وا 
 سأحضر أحمد

 أما زال أحمد أقوى ولد 
 أما زال أحمد زين البلد 



قط فيها التعبيرات التي يستخدمها تركيبًا عاديًا التوكلما نرى فقد ركب الشاعر جمله الشعرية 
العامة في حياتهم ) دقدق ( ، ولعل بساطتها توحي بأشياء ومعان تعجز التعبيرات المجازية عن 

البوح بها ، وال يعني إطالقًا للتبسيط إلى حد التساهل في استعمال اللهجات العامية ، ألنه ال 
مسد الفصحى ، فهي ال تملك من الفعاليات الجمالية ما  يمكن للعامية مهما ارتفعت أن تسد

يمكنها تصوير إحساسات الشاعر على نحو أرحب وأعمق ، بل إن أجمل صور الزجل واألغاني 
 الشعبية ما يتخللها الفصيح . 

إن شاعرنا يمتلك ثروة لغوية مكنته بطريقة تلقائية من اختيار الكلمات األكثر تأثيرًا ومالءمة 
 :  لمعاناته

 ومضة أخرى سيقول بعض األدعياء 
 حرم الشعب من القوت 

 أجاع الفقراء 
 ليس من خبز إلطعام الجياع 
 ليس من غاز وبنزين يباع 

 عطل تصدير الطماطم والزهور 
 حرم العمال من عالي األجور 

 ضد الشعب إنه يعمل 
 ضد السلم 

 معدوم الضمير 
أن يكون ز ، فهي تتحرك في عالم ال يمكن هي ألفاظ ومفردات تصل إليك بسرعة ودون حواج

على جو القصيدة فإنه يحليه إلى قناع نصبًا من صخور صلدة ميتة ؛ ألن الغموض إذا سيطر 
تنعدم معه الرؤية وينقطع حبل التوصيل ويظل القارئ يتخبط في متاهات الظالم ، ولذلك فإنه 

 األفاقين كذبهم :  السابق بمقطع أكثر سالسة وبساطة يرد علىيرد على المقطع 
 فتبسم 

 أنا أحرم شعبي قوتًا 
 أأنا أم ذاك الذي 

 وضع القيد بأيدي شعبنا 
 اغلق الباب عليه 

 سلم المفتاح للص الحقير 
 إنه رد مفحم لمن أراد منا أن نستسلم : 

 يا ويحهم 



 بعدما هاجر غصبًا 
 والذي من حقله ذات مساء 

 لم يعد من أبرياء 
 ة ، شاتيالبعد دير ياسين ، قبي

 وصبرا
 بعد قانا ، كم هنا سالت دماء 

 لم يعد من أبرياء 
 كأنه يردد قول أبي فراس الحمداني : 

 إذا مت ظمآنا فال نزل القطر " " 
 فما دامت دماؤنا تسفك فلتسفك دماؤهم ، وما دمنا نموت فال بد أن يموتوا . 

 الفعل المقاوم في الديوان : 
ن أهم ما يميز الثائر أن يحمل تصورًا إن أول شرط من شروط الثورة  أن يكون وراءها قضية ، وا 

للمستقبل ، والدكتور إبراهيم شاعر من شعراء الحرية ؛ ذلك أن الشعر يملك على مر العصور 
 أكبر هامش من الحرية من خالل صوره ورموزه وتعابيره . 

، فهو يقف في وجه وشاعرنا شاعر ثورة ومقاومة ، وهو مدافع عن كرامة وطن وحياة شعب 
أعداء التاريخ واإلنسانية والحضارة والتقدم ، ومن هنا أصبحت لغته عبارة عن عالقة تربطه 

بأصحاب القضية ، وهو منهم ، ولما كانت اللغة تفجر نفسها في أفعالها المتتابعة ، وفي صورها 
ا أنه يستخدم أفعااًل وتعبر الفعلية فقد قمنا بعملية استقراء لألفعال التي استخدمها شاعرنا ، فوجدن

 عن الحركة ، وتأتي في شعره لتبشر بمرحلة جديدة : 
 ضغط الزر ففجر 

 وتفجر 
 وتناثر 

 في انشطار ال نهائي تكاثر 
 في قلوب الناس ألقى خصبة 

 بعد إذالل ألحفاد اإل]اء 
 في زنانين الشاباك 

ى ، إذالل ، كلها ترد كدليل على فتالحظ أن أفعال : ضغط ، فجر ، تفجر ، تناثر ، تكاثر ، ألق
 الحركة ، وكدعوة إلى التحول والتغيير 

 ومثال آخر ، قول الشاعر : 
 يا زمرة القلب الموحد ليس تخلطه الشوائب 



 يا عصبة اإليمان شقوا دربكم وسط الخرائب 
 أحيوا جهاد نبيكم صفوا الكتائب 

 ال ترهبوا جبروتهم فالكفر خائب . 
عال حياة ، فهي أفعال حركة ، حركة البعث من جديد ، والجهاد في هللا سبيل فاألفعال هنا هي أف

 للنهوض . 
ومهمة أخرى للفعل في شعر الدكتور إبراهيم ، هي أن يكون مبشرًا بمستقبل أفضل سواء أكان 

 الفعل مضارعًا أم ماضيًا أم أمرًا ، فهو شاعر متفائل : 
 سنفرح بالشمس في ذات يوم 

 النيام ستشرق توقظ كل 
 وترشد كل الحيارى 

 ويصحو علها السكاري 
 فننهض بالنور نحيى الحياة 

 ونفتح بالحب دارًا فدارًا 
 ونشرق بالضوء عند الشروق 

 وال نمنع الفضل جارا
 فال تسرقوا الشمس منا 

ي دائمًا التقدم نحو األمام فاألفعال في هذا المقطع كلها أفعال ذات مؤشرات مستقبلية ، وهي تعن
 نحو الغد المشرق ، والمستقبل الواعد .  ،

 إذن فشاعرنا يكرس أفعاله من أجل الصعود ، ولذلك فهو يكثر من أفعال األسئلة :
 .. أهذا أنت ؟ تختلط الصور حبيبي 

 أهذا أنت ؟ تخترق الصور 
 أهذا أنت ؟ تجذب قلبي المكلوم 

 تصعقه ، تمزق ما تبقى فيه ، يحترق 
 وفي صورة أخرى : 

 ساك ؟ ال أنسى فؤادي هل أن
 هل أبكيك ؟ يشفيني البكاء 

 وفي موضوع آخر : 
 أأنا أحرم شعبي قوتًا 

 أأنا أم ذاك الذي 
 وضع القيد بأيدي شعبنا 



 أغلق الباب عليه 
 سلم المفتاح للص الحقير 

ئ فكل األسئلة السابقة وغيرها في ديوانه إجاباتها معروفة ، فإن لم يجب عليها الشاعر فإن القار 
 يعرف حتمًا اإلجابة عنها . 

والمالحظة العامة على أفعال المقادمة أن الغالبية العظمى من أفعاله مضارعة ، وهي إما أنه 
 استخدمها في افتتاح قصائده : 
 ويأتي الليل يطرق بابنا المقفل 

 وقضبان الحديد تدق إسفينا 
 وأبواب من الفوالذ تربض في فم المدخل 

 ة على عدم توقف حدث الفعل فيها ، فهي في ديمومة ال تنقطع : أو يستخدمها للدالل
 بالل ، يا بالل الخير علمني 

 دروسًا في تحدي البطش 
 أحفظها وال أغفل 

 وأرفع هامتي للشمس أستعلى 
 ومن ظلم الزنازين 

 سأخرج في يدي المشعل 
 ألرشد أمتي العزالء 
 أصنع للغد اآلتي 
 بطوالت ومستقبل 

ى جانب المضارع : الماضي واألمر ، فهو يستخدم الماضي في حوار غير وهو يستخدم إل
 مباشر ، ليكشف مزيدًا من تفاصيل الحدث : 

 قد كبرنا يا أبي 
 وافتقدناك طويال

 مر عيد ، بعد عيد ، بعد عيد 
 كم حلمنا أن ترانا دون قضبان الحديد  

 برغم القيد والفقد كبرنا 
 وحلمنا قبل كل الناس

 انا . أن ترعى خط
 وهو يستعمل فعل األمر في افتتاحيات القصائد لكي يؤكد الحدث الواقع منه : 

 خذوا كل شيء وال تسرقوا الشمس منا 



 خذوا القمح لكن 
 خذوا النفط لكن 

 خذوا الروح ال بأس 
 ال تسرقوا الشمس منا 
 وفي موضع آخر : 

 خذيني إليك 
 فكل الدوائر ضاقت علي 
 ر وكل المنافي وكل المخاف
 ملت لقاي وكل المغاور 

 وفي موضع آخر : 
 فجر قنابلك انطلق وانزع عن الشمس الحجاب . 

وهكذا نرى أن الشاعر قد استطاع أن يوظف األفعال ليخدم هدفه العام في هذا الديوان ، وهو 
شعال الثورة والمقاومة في نفوسه خوانه وأبناء شعبه ، وا  م بعث األمل المزروع في نفسه إلى أهله وا 
 ، سواء أكان الفعل مضارعًا أم ماضيًا أم أمرًا ، وهي تتوحد في الزمن من أجل هذا الهدف . 

سبق أن قلنا إن شعر الشهيد إبراهيم هو أنشودة بساطة تصل إلى القارئ دون حواجز أو قيود ، 
إلى ما من جيل الثورة واالنتفاضة الذي يتفاعل مع ما يفهم وال يمكن أن يستجيب لكي يكون قريبًا 

ال يفهم ، فإذا سيطر الغموض على جو القصيدة كليًا فإنه يحليه إلى قتام تنعدم معه الرؤية 
وينقطع حبل التوصيل ، ويظل القارئ يتخبط في متاهات الظالم ، وهذا ما ال يريده الشاعر 
ن المجبول بحب الوطن واألرض والناس ، ولذلك فإن الرمز في ديوانه يكاد يكون معدومًا ، وا  

وجد فهو رمز واضح ال لبس فيه ، ويتجلى ذلك في عنوان إحدى قصائد الديوان وهي " ال تسرقوا 
الشمس " والتي أصبحت عنوان الديوان ، والشمس في هذه القصيدة تعني الحرية ، تعني الضياء 

لذي يعني السجن واالحتالل ، ولذلك فهو يخاف على والنور والنهار ، وهي بعكس الظالم ا
 ة ) الشمس ( من ظالم المحيط ) السجن ، االحتالل ( : الحري

 نخاف عليها ظالم المحيط وبرد الجليد 
 وأرماحكم

 فال تسرقوها 
 وغروب الشمس ، هو غروب الحرية : 

 نخاف عليها دماء الغروب 
 نخاف علينا

 سنمسك بالشمس قبل المغيب



عت حريتنا ضعنا ، ولذلك فهو فخوفنا على الشمس ) الحرية ( هو خوفنا على أنفسنا ، فلو ضا
 يكرر ذلك في موضع آخر : 

 نخاف عليها الغروب ، نخاف علينا
 ونخشى بأن تلمسوها
 فنفقد نحن الضياء 

 كانت الشمس هي رمز الحرية ، فإنها ومهما طال الزمن ستعود لتشرق من جديد : ولما 
 سنفرح بالشمس في ذات يوم 

 ستشرق توقظ كل النيام 
 رى وترشد كل الحيا

فالحرية هنا ليست فقط نابعة من االحتالل األجنبي ، بل قد يكون االحتالل داخليًا من كبت 
 للحريات وطمس لقيم الحق والعدل المتمثل في اإلسالم الذي سيعود يومًا ليشرق من جديد . 
زًا في ولما كان شاعرنا منتميًا إلى التيار اإلسالمي الذي توحد مع كل كيانه ، فإننا نرى هذا بار 

استخدامه للغة اإلسالمية التي يرتبط فيها مع هللا عزوجل ، ففي معظم قصائده دعاء إلى هللا 
 بالجهاد واالستشهاد والطاعة : 

 أبنيتي إني على ثقة 
 بعناية من واحد أحد

 تلف روحك ، ترعاها ، تحيط بها 
 حين اتقيت سلكت الدرب بالرشد
 جاهدت فيك إلهي طائعا راغبًا 

 دن ، فاحفظ فلذة الكبد ولن أها
 وفي موضع آخر : 

 أنا للجنة أحيا ، يا إلهي 
 في سبيل الحق فاقضبني شهيدا

 واجعل األشالء مني معبرا 
 للعز ، للجيل الجديد 

وكيف ال يستجيب هللا للشاعر الصادق في دعائه ؟ الشاعر الثائر المقاومة الذي أفنى عمره 
عادلة ، فكانت النهاية مسك الختام ، شهادة أنالته رضوان وشبابه خدمة للدين الحنيف وللقضية ال

هللا ، فهو في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، تصديقًا لحديث الرسول ) ص ( من طلب الشهادة 
 صادقًا أعطيها ولو لم تصبه ، فقد طلبها صادقًا فنالها ، فهنيئا له الجنة . 



هو نحن ، فهل يمكننا أن ننفصل وأن نستقل نقول : إن الشعر هو صوتنا وهو كلمتنا ، و وختامًا 
عنه ، وليس معجزة أن يكون اإلنسان شاعرًا ، ولكن المعجزة أن يكون بهذا الصدق وهذا الطهر 

 ، ولهذا فهو يفتح كل ثقوب النفوس ليدخلها بعمق وبساطة . 


