
ٌّاب فً فٌها أراٍض  ،محافظة البصرة فً أبً الخصٌب ، وهً قرٌة صغٌرة تابعة لقضاءجٌكور قرٌة ُولد بدر شاكر الس

، وحٌن ٌرتفع المد تملا الجداول بمابه، وكانت جٌكور شط العرب صغٌرة تأخذ مٌاهها من أنهار مزروعة بالنخٌل تنتشر فٌها

وارفة الظالل تنتشر فٌها الفاكهة بأنواعها، مرتعاً وملعباًـ وكان جّوها الشاعري الخالب أحد ممهدات طاقة السٌاب الشعرٌة 

ٌوٌة والتفجر )لقد كانت الطفولة فٌها بكل غناها وذكرٌاته المبكرة فٌه التً ظلت حتى أخرٌات حٌاته تمّد شعره بالحٌاة والح

د َفَقد السٌاب والدته عندما ( وتوهجها تلمع أمام باصرته كالحلم. وٌسجل بعض اجزابها وقصابده مألى بهذه الصور الطفولٌة

، بدار المعلمٌن العالٌة حٌث التحق بغدادتقل إلى العاصمة .، وكان لوفاة أّمه أعمق األثر فً حٌاته[2]كان عمره ست سنوات

ٌّة واختار لنفسه تخصص ٌّر فً  اللغة العرب وقضى سنتٌن فً تعلم األدب العربً تتّبع ذوق وتحلٌل واستقصاء؛ ولكن تغ

ٌّاب من الجامعة عام .اللغة اإلنكلٌزٌة من األدب إلى متخصص فً 1945 سنة لك األثناء ُعرف ، وفً ت 1948لقد تخّرج الس

من االحتالل اإلنكلٌزي، وفً سبٌل القضٌة  العراق بمٌوله السٌاسٌة الٌسارٌة كما ُعرف بنضاله الوطنً فً سبٌل تحرٌر

، وبعد أن مارسها عدة أشهر فُصل منها بسبب مٌوله الرمادي التعلٌم للغة اإلنكلٌزٌة فً الفلسطٌنٌة. وبعد أن أُسندت إلٌه وظٌفة

ولّما ُرّدت إلٌه حرٌته اتجه نحو العمل الحر ما بٌن البصرة وبغداد كما عمل فً بعض الوظابف  .السجن السٌاسٌة وأودع

 بدر كان، وذلك عقب مظاهرات اشترك فٌهاالكوٌت فإلى إٌراناضُطر إلى مغادرة بالده والتّوجه إلى 1952 الثانوٌة، وفً سنة

 :بقوله عباس إحسان وصفه الفضفاضة المالبس ذو. القامة قصٌر الجسم، ناحل ضبٌالً، السٌاب شاكر

ٌّاب شاكر فبدر ة  بل فلسفٌة عقٌدة عن ال الشٌوعٌة إلى فانضوى والزمان، الناس من لحرمانه االنتقام أراد الذي الحرمان رجل الس

 حٌاتٌة، طمأنٌنة من بٌبته فً ٌجد لم ما فٌها ٌطلب وراح اجتماعٌة، نقمة عن

 

 فترات فً للشاعر صدرت طوٌلة قصابد أو دواوٌن عدة فٌه وجمعت ،1791 سنة ببٌروت العودة دار نشرته جزءٌن فً دٌوان له 

 القبور، وحفّار ،(1799) واألطفال واألسلحة ،(1799) العمٌاء والمومس ،(1791) وأساطٌر ،(1799) ذابلة أزهار: مختلفة

(. 1799) وإقبال ،(1799) الجلبً ابنة وشناشٌل ،(1791) األقنان ومنزل ،(1791) الغرٌق والمعبد ،(1791) المطر وأنشودة

ٌُذكر ٌّاً، فٌضاً  أشّدهم ومن الشعراء، أخصب من شكّ  وال وهو، بعد ٌنشر لم شعر للشاعر و اً  شعر ٌّ ٌّة، للتجربة وتقص  ومن الحٌات

 .الوجدان ونبضات النفس خلجات عن تعبٌراً  أغناهم

  السٌاب شاكر بدر

 الشعرٌة مراحله

ٌّاب ان ٌّة حٌاته فٌها تقلّبت التً األطوار بصبغة شعره اصطبغ فّذاً  شاعراً  الس ٌّة واالجتماعٌة المعاش  شبابه، فً األلم عَصره. والفكر

ٌّة الشدٌد قلبه ٌجد ولم بٌبته؛ فً وهو بها شعر كما أبٌه، بٌت فً وهو القاسٌة بالغربة وشعر  ولم آالمه، أتون من ٌخرجه َمن الحساس

 الحنان من عالمٍ  فً وُتغرقه وأوهامه، أحالمه من فتنتشله روحها، فً روحه ٌسكب التً الفتاة تلك أحالمه، فتاة طرٌقه فً ٌجد

ٌّة األقطار بعض فً ازدهرت والتً أورّبة فً شاعت التً الومانطٌقٌة لحركة وعاطفً فكريّ  تتّبع كله ذلك ورافق والرقة؛  العرب

ٌّما  وفً الٌابسة، الضبابٌة من جوّ  فً شجونه ٌداعب األولى قصابده فً وراح الحركة، تلك فً فاندفع والمهاجر، المقٌم لبنان والس

 عالمه لجة فً وٌهوي واإلرنان، اللوعة نظرة مصٌرة إلى وٌنظر الموت، ٌناجً وراح حالمة، ثورٌة نبضات من ٌخلو ال انحطام

  :المنهار

 اكتبابه بعض لدٌك لٌنسى....  ٌلقاك فهو لوعة تزٌدٌه ال

 انتحابه سر الشحوب فً تري....  الذاوي قلبً من مقلتٌك قربً

 : شبابه من غابر وأشباح....  الٌأس صرخة غضونه فً وانظري

 أهدابه فً ٌموت وحلم....  جفنٌه بٌن الخطى تسرق لهفة
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ٌّاب؛ شعر مراحل من األولى المرحلة كانت تلك  الس

ٌّة الذاتٌة من الخروج مرحلة فهً الثانٌة المرحلة أما  ٌّة نزعته فً الشاعر، انطلق وقد االجتماعٌة، الذاتٌة إلى الفرد  االشتراك

ٌّته ٌُهاجم الشعب، وأوصاب المجتمع آالم عن ٌتحدث الحادة، ورومنطٌق ٌُصّوره أصحابه، فً الظلم و  جشعاً  مارداً ( القبور حفار) فً و

 :وٌقول بأرواحهم جشعه وٌتغذى الموتى جثث على ٌرقص

 اآلخرٌن؟ موت بغٌر أعٌش ألن! واخٌبتاه السٌاب شاكر بدر   

 البنٌن إلى النساء، إلى الرغٌف، من: والطٌبات

ًّ  الموتى منة هً  ؟!باألنام أشفق فكٌف. عل

 وبالضرام بالحدٌد القذابف فلتمطرنهم

ٌّاب نرى المرحلة هذه وبعد  وعلى عمٌقاً، تحلٌالً  المجتمع تحلٌل على وٌعمل - قوله حدّ  على -( الجدٌدة الواقعٌة) نزعة ٌنزع الس

اً  تصوٌراً  تصوٌره ٌّ  الفترة هذه فً بدر امتاز وقد. انطباعٌته وقوة بصره بنفاذ ادراكه الشاعر ٌستطٌع ما الحٌاتٌة الحقابق من فٌه واقع

ٌّة بنزعته حٌاته من ٌّة القوم ،وكان للحزب تركه بعد وذلك العرب ًّ  الرسابل جاءت ولهذا الجدٌد، الطرٌق فً للشاعر توجٌها الشٌوع

 لنا النصر أن: " ومثل"  بذاته سٌاسً بحزب وال بذاتهم بأشخاص ال العربٌة وباألمة باإلنسانٌة نؤمن اننا: "  جدٌدة نغمة تحمل

ٌّاب وراح ،" وألمتنا  والجمود نور، إلى الجهل فٌها ٌنقلب متطورة، حرة، ٌهف تزدهر بمستقبل لها وٌحلم األلٌم بالده واقع ٌصّور الس

 حركة. إلى

 مرحلة فً" الخمسٌنٌات فً وبخاصة الشعرٌة تجربته تطور مراحل فً وأجانب عرب بشعراء تأثر السٌاب إن الباحثٌن بعض ٌرى

ٌّاب أن وذكر "تالها وما الماركسً االلتزام  بالصور االهتمام ناحٌة من بكٌتس التأثر بعض متأثراً  نفسً أعتبر وأكاد: »ٌقول كان الس

 بأسلوبه متأثر.. إلٌوت بتوماس معجب وأنا. العنٌفة التراجٌدٌة بالصور االهتمام ناحٌة من وبشكسبٌر صورة، بٌت كل ٌعطٌك بحٌث

 ثم به تأثر شاعر أول" البحتري أن 1799 عام ذكر السٌاب إن وٌذكر.« شاعر كل على أفّضله أكاد فأنا دانتً تنس وال …أكثر ال

 من جدٌدة آفاق على تعرف طرٌقه وعن الزمن من فترة( 1797 عام توفً الذي) طه محمود علً المصري الشاعر تأثٌر تحت وقع

ٌّاب تأثر إلى."  والفرنسٌٌن اإلنجلٌز للشعراء ترجماته قرأ حٌن الشعر : قوله عنه وٌنقل سٌتوٌل والبرٌطانٌة تمام أبً من بكل الس

ٌّما وال الشعري إنتاجً أراجع حٌن»  قصابدي أغلب بها أكتب التً فالطرٌقة واضحاً  الشاعرٌن هذٌن أثر أجد األخٌرة مرحلته فً س

 ّّ  بدر. «سٌتوٌل إدٌث وطرٌقة تمام أبً طرٌقة من مزٌج هً اآلن

 من واالستفادة األساطٌر استخدام إلً حٌاته من المرحلة هذه فً ٌمٌل بدر كان

 إلً رمزي قالب أو أسطوري قالب فً ذهنه فً ما انتقال ٌرٌد وكان أشعاره، فً الرموز

 األسطورة عربً شاعر ٌستعمل لم. التموزٌٌن بالشعراء اتصل ما حدّّ  إلً القارئ ذهن

 :قصابده إحدي فً ٌقول حٌث. بدر استعلمها كما والرمز

1 

 أتٌس هذا، تموز

 الربٌع وهذا هذا،

 أتٌس، ٌا خبزنا ٌا

  .«الٌبٌس وأحً الحب لَنا أنبت

 عن مجرد بقابه ٌدافع وأصبح قدره واجه ولقد. ومحزنا  فقٌراً  حٌاته من األخٌرة المرحلة فً بدر كان

 فحسب موتا  نظره فً الحٌاة وأصبحت. 

 ّّ 



 :ٌقول كما. فحسب

 تذهب؟  السنون أهكذا»

 تنضب؟  الحٌاة أهكذا

 أتعب،  أذوب، أننً أحس

 .«كالشجر  أموت

 

 

 

 

 

 

 


