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 ديل الفار يا –بقع  -شقع 

 من ديوان األطفال ىرؤية طفولية للجزء الثان

 للشاعر عبده الزراع "لعباية ىغنواية ف"
 عبد هللا مرشدى . أ

 عضو اتحاد كتاب مصر                                                                                 

 مقدمة:
 لما لها من موسيقى شاعرية تطرب أذاننا، وتجذب عقولنا، ئم  دا ألغانينا الشعبية سحر       

وتدخل على نفوسنا البهجة، والفكاهة، وتعلمنا من خالل خبرات األجيال السابقة الكثير 

الشاعرية، والكلمات  ىوالكثير من العبر والدروس فى وسط جو من المرح، والموسيق

 .ىحديثنا اليوم ىالبسيطة المتداولة ف

الشعبية بيننا، وسوف تظل على مر العصور يغنيها الكبار والصغار،  ىاشت األغانوقد ع     

يغن  ن منا لم، فم  ىنسال ولن ي   ىوتغنيها األمهات، والجدات ألطفالهن الصغار، فهى تراثنا الذ

ـ أثناء فصل الشتاء، واللعب تحت قطرات المطر الخفيفة )شتا يا شتا زمر يا  ـ وهو صغير

 .(ةبس شقي ةمنا لم يغن )القطة المشمشية حلون وم   حسين...(

أسعدتنا ونحن صغار، وعاشت معنا ونحن كبار،   ىالشعبية الجميلة الت ىهذه األغان     

 ىوكلما تذكرناها، وتذكرنا أيامها الجميلة تحن قلوبنا إليها، ونجد أنفسنا قد طارت، وعادت إل

  .) ياااااه كانت أجمل أيام( تياحيةراهذا الزمن الجميل، ونقول ونحن نبتسم، ونتنهد ب

الشعبية بأذن  ىلذلك ارتبطت بذاكرتنا هذه األغانئ الشعبية، فمنذ الميالد ترتبط األغان     

إلينا يمأل  ىفرًحا بقدومه، فعندما يأت ىالطفل، فهو محبوب الكل الذى نسج له الجميع أغان

له أغانينا الشعبية الجميلة،  ىات، ونغنالبيت فرحة وبهجة، ونقيم له األعياد، ونعلق له الزين

)يا رب يا ربنا تكبر  ،بشنبات...( ى)حلقاتك برجاالتك يوم ورا يوم تبق ىففى السبوع نغن

 عبارات   ى)الهون( ونقول ف جو من المرح والعادات الشعبية الرائعة ندق ىزينا...( وف ىوتبق

 ...(سمع كالم... ومتسمعش كالم.افكاهية نداعب بها الحضور )

كمان يبقوا معانا تالت صقفات   ةوصقف ةوصقف ةالشعبية الرائعة )صقف ىاألغان ىثم تتوال     

 .هنصقفهم للنونو ونورلوا سبع شمعات(

له أغانينا الشعبية )يال حااًل بااًل بااًل حيو أبو الفصاد هيكون عيد  ىنغن ،أعياد الميالد ىوف     

 .أبو الفصاد(ميالده الليلة أجمل األعياد فليحيا 

ويظل  ،يا وردة( ىيا وردة قفل ىاألطفال )فتح ىأغان ىوعندما يكبر الطفل يلعب عل     

لها أغانيه الشعبية فعندما  ىكل مناسبة يغن ىيكبر، وف ىباألغنية الشعبية حت االطفل مرتبطً 

 ،.(فطيرة.. ىتعمل ىأروح لست ىالبنات والصبيان )الدنيا بتشت ىينزل المطر )الشتا( يغن

يخرج الصبيان يدقون الطبول  ،السماء، وتحدث ظاهرة خسوف القمر ىوحين يغيب القمر ف

 .ويغنون )يا بنات الحور سيبوا القمر يدور(

  .واألعياد وهكذا مراحل العمر، والمناسبات، ىلنا فالشعبية مالزمة  ىوتظل األغان     

يقدموها لألطفال  ىك ؛ء قطراتهم العذبةينهل منه الشعرا ىالشعبية النهر الذ ىوتعد األغان     

، أو الً إليها ما يضيف إليها عذوبة وجما افويأباريق منمقة من قصائد الشعر بعد أن يض ىف

ثوبها  ى، فتخرج األغنية فىمع عصرنا الحال ىقد ال تتماش ىينقوها من بعض الكلمات الت

 وتطرب الجميع. ىنعصرية، وتغ ، وكأنها عروسة بحر تتجمل، وتتألق بثياب  الجديد
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ه المرهف بين حدائق األغنية آلخر يطل علينا أحد الشعراء بعد أن يتجول بحس   ومن آن        

الشعبية، ويشم عبيرها ثم يعود، وهو محمل باألحاسيس الرقيقة، فتتدفق الكلمات صانعة نهًرا 

 تحمل حب األهل، وحب الجيران، وحب اآلخر، وحب الوطن. ىمن القصائد الت

الجميلة لألطفال، وقد حصل  هاشتهر بدواوين ىونحن اآلن مع أحد هؤالء الشعراء الذ      

العديد من  وقد صدر له، 9112ام  شعر األطفال ع ىجائزة الدولة التشجيعية ف ىعل

  :ى وه األعمال لألطفال،
 .(7221قصور الثقافة ) -ى سلسلة قطر الند - ديوان – رسمنا وردة -7

 .(9111قصور الثقافة ) - فاق المسرحآمجلة  - ىرابحمد عأأوبريت  -9

 .(9117دار الهالل ) - كتاب الهالل لألوالد والبنات -ى ليلة مولد النب -2

 .(9119قصور الثقافة ) - كتاب قطر الندى - ديوان – أراجوز فنان -4

 .(9112لثقافة الطفل ) ىالمركز القوم - ديوان -العصافير بتحب النور -5

 .(9114هيئة الكتاب ) - ديوان – دويكةديك ال -1

 .(9115لثقافة الطفل ) ىالمركز القوم - فوازير شعرية - أنا مين -1

 .(9115هيئة الكتاب ) - ديوان -بساط النور -1

 .(9111قصور الثقافة ) - كتاب قطر الندى - ديوان -وابور صفر يا -2

 .(9111هيئة الكتاب ) - قصيدة طويلة - حلوة البطة -71

 .(9111هيئة الكتاب ) - قصيدة طويلة -العصفور ىغن -77

 .(9111لثقافة الطفل ) ىالمركز القوم -قصة  -دكان العم أحمد  -79

 .(9111قصور الثقافة ) -ديوان  -الشجر طارح أخضر -72

 .(9112) هيئة الكتاب -القلم المغرور -مسرحية  -74

 .(9171) - دار الطالئع - مسرحية – سر األسرار -75

 .(9179)سبتمبر  - جريدة مسرحنا - مسرحية - ثورة األلوان -71

 .(9172المركز القومى لثقافة الطفل ) - ديوان فصحى - الوردة الصديقة -71

 .(9172)هيئة الكتاب  - قصة - نخلة الشيخ فارس -71

 .(9174)هيئة الكتاب  - ن(آ)جز - ديوان – ةفى لعباي ةغنواي -72

 .(9175قصور الثقافة ) - ديوان – قصاقيص قصاقيص -91

 :مسرح الطفل
 هنظمت ىن" الذأو"المكفوفون يقر تم تنفيذه ضمن برنامج ،ى"بيرم التونسأوبريت " -7

 م.7222اإلدارة العامة للطفل بالهيئة عام 

)تم تنفيذها بالحديقة الثقافية بالسيدة  مسرحية "حديقة األسرار" صياغة درامية وأشعار -9

 .(9114رمضان الثقافية  ىلليا ىزينب ف

 ،لألطفال" ىمن إنتاج "المسرح القوم ىمسرحية "القلم المغرور" تأليف وأشعار، وه -2

 9115فبراير  ىف ىالمصر ىرضت أول مرة ضمن المهرجان األول للكاتب المسرحوع  

 على مسرح العرائس، واستمر عرضها لمدة عامين.

قصر ثقافة  - من إنتاج إدارة ثقافة الطفل ،مسرحية "حكاية قلم رصاص" تأليف وأشعار -4

 نفس العام. ى(، ومعرض كتب األطفال ف97/4/9114 ىإل 79/4الفترة من  ىزينهم ف

حتى  94الفترة من  ىبقصر ثقافة ف ه)تم تنفيذ تأليف وأشعار - أوبريت حكاية الولد ميشو -5

ض بعد ذلك على مسرح ر  بالهيئة العامة لقصور الثقافة(، وع   إدارة المواهب ،27/1/9115

 .9111المنوفية يوليو قصر ثقافة شبين الكوم ب

وهى من  ،قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة ،تأليف وأشعار "إمبراطور البلى" مسرحية -1
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 .9112 ،أكتوبر 1إنتاج قصر ثقافة 

 .9179 ،من إنتاج إقليم وسط الصعيد ،قصر ثقافة المنيا ،تأليف "قلم المغرورال"مسرحية  -1

 هيئة المسرح ،نتاج المسرح القومى لألطفالإ ،تأليف وأشعار "كوكب سيكا"مسرحية  -1

 .9174يناير 

ضت فى قصر ثقافة ر  ع   ،نتاج فرع ثقافة كفر الشيخإ ،تأليف وأشعار "الفنان"مسرحية  -2

 .9175أنور المعداوى للطفل بكفر الشيخ عام 

إعداد : محمد عبد الرشيد،  ،صر"كتب أشعار مسرحية "على مبارك.. فارس من م -71

على  تضر  ، ع  9111لألطفال عام  ىمن إنتاج المسرح القوم ،وإخراج محسن العزب

 مسرح الطليعة بالعتبة.

مرهف صياغة العديد من أغانينا الشعبية، ويضيف  وحس   يعيد بشاعرية ،هذا الديوان ىف     

 إليها سحًرا خاًصا، وعالًما جديًدا.

 لعباية( للشاعر عبده الزراع. ىدائق ديوان )غنواية فح ىهيا نتجول ف 
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ونضعه  ،ةعصرية ممتع ن نبدل ثيابه بثياب  أبكنوز تراثنا القديم بعد  ىما أجمل أن نأت

 . مالئكية هادئة ىفاترينة( زجاجية مضاءة بألوان الطيف تلفها موسيق) ىف

تراثنا  زحيث جاء بكنو ،(ىلألطفال )الجزء الثان ةلعباي ىهذا ما فعله ديوان غنواية ف

 ىوتلمس الحس الطفول ،جديدة تناسب العصر أطفالنا بكلمات   ىيضعه بين أيد  ىك ىالغنائ

 .  فى جو مالئكى دروًسا مهمة ورائعةمه وشاعرية، وتعل   برفق  

ة الشاعر فيما رؤي ىوهنا تتجل ،البير( ىيفتتح الشاعر ديوانه بغنواية )الدبة وقعت ف

وكان زمان صاحبها  ،البير ىوقعت ف ىفالدبة الت ،كنوز التراث ىيقدمه لألطفال محافظًا عل

البير / وصاحبها واحد أمير( وهنا يبادرنا  ىأصبحت اآلن )الدبة وقعت ف ،راجل خنزير

يكتب لها، فجعل  ىالشاعر برؤيته الثاقبة، وأدواته القوية، ومعرفته لخصائص الفئة الت

البير  ىواقع وقوع الدبة ف ىلإ من راجل خنزير، ثم ينتقل بنا بداًل  (واحد أمير)احب الدبة ص

الدبة  ىطول حيران / ف ى)من يومها وهو زعالن / بيفكر عل فيقول:، مزاج األمير ىعل

 (. يخرجها / من جوا البير الغويط ىزاإو

البير، ثم العقدة، والتفكير  ىوالقصة من بداية وقوع الدبة ف بين الغنوة، جميل   وهنا مزج  

الحل الجميل، فيقول: )قام جاله راجل  ىلإخروج الدبة من البير، ثم ينتقل بنا الشاعر  ىف

ا جًدا، وبعيًدا عن الخيال، ومن أدوات الحال( فقد كان الحل موفقً  ىحويط / بحباله شدها ف

يعلمه الشاعر  ىلذوهنا يبرز الدرس الجميل ا ،خبرة( ىذى أالبيئة، ومن راجل حويط )

وبعدها  .ل، وبما يمتلكه اإلنسان من أدواتللطفل من ضرورة حلول المشاكل بالتفكير، والعق

البير، فيقول: )ومزاج يلمس الشاعر شعور الطفل، فيسعده ويجعله يفرح بخروج الدبه من 

درًسا  هذا الجو الجميل يعلم الشاعر الطفل ىعال / فرحان من يومها وسعيد ( وف ىاألمير بق

ختام  ى، وضرورة التعلم من أخطائنا،  فيقول فىخرأالخطأ مرة  ىلإخر، وهو عدم العودة آ

 .البير( ىف ىالغنواية: )والدبة مارحتش بعيد / وال وقعت تان

 ،(ىوش العمدة وتنه ج ى/ ف ة/ ضرب البمب ى/ سعد ج ىهللا ح) غنواية ىف ىثم يأت 

تربية األطفال، وهو ما سوف  ىالجميلة درًسا مهًما فوسط األجواء  ىوهنا تعلمنا الغنواية ف

 ىضرب البومبة ف ىمن الغنواية، وكيفية تفاعل العمدة مع سعد الذ ىالمقطع الثان ىيتضح ف

تربية االطفال  ى( وهنا يتضح الدرس فىقلب الح ى)ضحك العمدة / ف وش العمدة، فيقول:

 نلك يجعل األطفال يحبون من ذرحب، وبرفق؛ أل بل ما يفعلون بصدر  من ضرورة تق

/ وراحوا وراه / أكلوا  ةيعاملهم بهذه الطريقة، فتقول الغنواية: )ضحكوا معاه / أوالد الحت

 ىمهم ف ء  ىبل قام بفعل ش ،( وهنا لم يكتف العمدة بالضحك مع األطفالنى   ى/ ونى  ف ةالفت

و الطعام، فأخذ األطفال أيحبوه عن طريق الهدية  ىتربية األطفال، وهو جذب األطفال إليه ك

طفال لتربية األ ةالشاعر بالدرس الثالث والنتيجة الرائع ىمعه وأكلهم الفتة، ونتيجة لذلك يأت

بالرفق، واللين، والنصح، فعندما أحب األوالد العمدة هم الذين قاوموا وأصلحوا سلوك 

 ىضرب / تان)بطل ت :ىوش العمدة، فقالوا لسعد الشق ىضرب البمبة ف ىزميلهم سعد الذ

  .(ىوسط الح ىوش العمدة / ف ىالبمبة / ف

، وتعليم الدرس، ةعر، والقصة، والفكاهالمزج الرائع بين الش ىنر ،هذه األغنية ىوف

( ال تكون الفتةأ ىوإن كنا نتمن وجاءت  ،ةسبيل الفكاه ىولكن أظن أنها جاءت عل ،)نى  في نى 

 إلى نهايته.  ىيستو ىعام حتا من طبيعة األطفال وأنهم ال ينتظرون الطأيضً 

الشتاء  ىآخر، فلم نجد ف ا)شتا يا شتا( وهنا نجد إبداعً  غنواية: ىثم ينتقل بنا الشاعر إل

/ ، وإدريس، فيقول الشاعر: )شتا يا شتا / زمر يا خميسا، ولكن وجدنا خميسً اعزيزة، وحسينً 

ذلك يخدش  ؛نت ألنعدم اإلفصاح باسم الب ى( وهنا يكمن الجمال فدريسإعروستنا بتحب 

ا يبتكر الشاعر بحرفية الغنواية، وأيضً  ىيذكر اسمها ف ىحياء البنات وخاصة البنت الت
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والولد، ويقول:  شخصية خميس الزمار، و يبتعد أيًضا بحرفية عن العالقة بين البنت

 دريس(. إ)عروستنا بتحب 

أيام  ىيقومون بها ف ىثم ينتقل بنا الشاعر بخفة ظل أوالد البلد، والمواقف الطريفة الت

والعريس / قفلوا وراهم  ى) شتا يا شتا / روح يا خميس / دخلت ه العرس، فيقول لخميس:

عنا ويمت ،ي ًاوثائق االمناطق الشعبية كأنه يصور فيلمً  ىبالترابيس( وهنا صورة كاملة للعرس ف

 . ىكلمة من عمق تراثنا الشعب ىوه (ا بكلمة )الترابيسأيضً الشاعر 

بعد أن  ،ح على العريس والعروسة، ويصب  ىن يكمل فيلمه الوثائقأولم ينس الشاعر 

طفوا النور وناموا / ) تبات ونبات عشان يخلفوا صبيان، وبنات فقال: ىجعلهم ينامون ف

م( ثم يكمل الشاعر الغنواية بذكاء ابن عينهم / بكره الصبح يقوموا / ونصبح عليه ىوالفرح ف

يكتب لها، فلم يجعل الحزن يصيب من  ىالبلد وكرمه ومعرفته بخصائص فئة الطفولة الت

 ةالعروس)فقال:  ،الحزن للمتاعيس -بحرفية  -بل جعل  ،ةليسعد العريس والعروس ىيجر

 . (للعريس / واألحزان للمتاعيس

/  ى/ م النحياد القمرة ةطالع ىباد ى/ حاد ىباد ىثم تطل علينا بعد ذلك غنواية: )حاد

 (. ىالواد ىتنور قلب الصحراء / والعصافير بتطير / ف ةطالع

ا بعد يجعلهم يعلمون األطفال درًسا مهمً  ،ايحبها االطفال كثيرً  ىومن خالل العصافير الت

 ى)بتزقزق صوصو صوصو / وبسرعة بتطير ف أن يسمعوهم صوصواتهم الممتعة فيقول:

 (. ىللصبح الناد ىلجو / وبتكره  لو  لو / بتغنا

بأن يرفضوا  ،صوصوات العصافير ىوسط موسيق ىيتعلمه االطفال ف جميل   وهنا درس  

ما لديهم من طاقات، وأن يطيروا كما العصافير هنا وهناك؛  ىوأن يعتمدوا عل ،كلمة )لو(

 . ن متاعبمهما كان بالليل م ىليحققوا أحالمهم، وأن يغنوا للصبح الناد

ليعلم االطفال  ،وهنا ينتقل الشاعر ببراعة، ويمسك بهذه اللحظة وما بها من حنان وحب

  .(ىا بالدي/ حلو جميل / قلبك ى باد ى/ حاد ىباد ى)حاد حب بالدهم فيقول:

 ةبد أن يأخذوا قسطًا من الراح وألن الشاعر يعرف جيًدا خصائص الطفولة، وأنهم ال

 ىوسط الديوان بغنواية ساحرة تجلب النوم والراحة عل ىف ىيأت ،ىانبعد هذه األلعاب واألغ

لكن قبل ان أقول كلماتها  ،(ىمالكش زالغنواية الرائعة ) ىأشعاره الجميلة، وه ىأنغام موسيق

، ى، وتنويم مغناطيسفكلمات هذه الغنواية بها سحر   ؛ال يناموا، وأن ينتبهوا جيًداأ ىأدعو قرائ

 ىثم يأت ،(ىمليت الدنيا ض ى/ يا لل ىوه ىوه ىوه  ى)ه يقول: ىلذوخاصة سطرها األول ا

/  ىالقمر تالل ى)طالع ز بغناء األم الجميل، ومدحها لطفلها عل هللا أن يهديه وينام، فيقول:

 ىثم ينام الولد عل (ىوالد الحأ/ يا زينة  ى/ نام وانعس واتلف بشال ىالعال ىنورك نور كدا ف

لما لهذه الكلمات من  ؛(ىوه ىن يكون اسمها )هأ ىكنا نتمن ىجميلة التكلمات هذه الغنواية ال

سم حتى ال يحدث خلط ويقرأها الطفل وعذوبة، وربما يكون الشاعر ابتعد عن هذا اال سحر  

 هى وهى إشارة للبنت.

جواء رمضان الجميلة وغنواية أ ىلإ( لينتقل بنا ىوه ىثم يطيف شاعرنا بعد غنواية )ه

 ىغنواية )العبين ىلإب العزيز، ثم ينتقل بنا ( ويذكرنا بالزبيب، وح  ىيا وحو ى)وحو

من  حلوة جميلة صوابعك(  بدالً ) لو كانت ىن كنا نتمنإوأالعبك/ واكسر صوابعك( و

ا ا سوف يكون مناسبً )واكسر صوابعك( لما لها من فائدة، وواقع جميل على الطفل، وأيضً 

ولوز /  ى)صوابعك قرون الموز / بتقشر سودان حيث يقول: ،صابعللوصف القادم لهذه األ

طفال الذين ينفقون من ثم يدعو الشاعر لأل ،/ وبتدى بنت العجوز( كل جيرانك ىبتطبطب عل

)يا رب يزيدك  ن يبارك فيهم، ويرزقهم الجنة، فيقول:أيزيدهم هللا من خيرات الدنيا، و أن

بعد هذه الغنواية الجميلة ينقلنا  .ويبارك / من خير الدنيا ونعيمها / بالجنة يا رب تفوز(

بقع  ةبقع يا ديل الفار / حب عغنواية )شق ىغنيات الديوان، وهأجمل أواحدة من  ىلإالشاعر 
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أن يصطادوا  ىيحبه األطفال، وأمنية الصغار ف م  الفأر باس ىالشاعر عل ىتحتار( ثم يناد ةحب

ولكن طريقة العقاب كانت شديدة  ،(المحظور ىالفأر، فيقول: )يا فار يا فرفور / نفسنا تقع ف

هناك ، فإن ن كان هذا هو الواقع فى مناطقنا الشعبيةإو ن يقول: )ونكويك كلنا بالنار(أ ىف

دب الطفل تدعو إلى تقديم الواقع للطفل وإن كان مؤلًما، ولكن الشاعر أمدارس حديثة فى 

ونخلص منك التار  لمحظور /ا ى)مهما تلف مهما تدور / الزم تقع ف يعود وينتبه لهذا فيقول:

ألنها لم تفصح عن  ؛وهنا جاءت )نخلص منك التار( موفقة جًدا ،/ شقع بقع يا ديل الفار(

يتخلص بها األطفال من الفأر لكن تركت العنان لخيال الطفل يرسم الطريقة  ىالطريقة الت

لقصة من صعود ها من الفار، ثم يستمر الشاعر بكاميراته الرائعة فى تصوير ابيتخلص  ىالت

 النور.  ىلإأر فوق السور، ودخوله من الضلمة الف

 يحير الجميع، ويسرق الجبنة ىليداعب الفأر الذ ىخرأمرة  ثم يعود الشاعر بإبداع  

كلت العيش والسمكاية / أ)يا فار يا فرفور / ياما سرقت الجبناية / و والسمك، فيقول: والعيش

آخر من الشاعر، فلم يترك  بداع  إوهنا  ،و بالمندار(أعدل  ىلف حكاية / تمشأنت يا فار لك أ

ن ال يستسلم، وأن يجد الحلول،  وذلك أم الطفل ر يأكل ويسرق، ويستسلم له الجميع بل عل  أالف

واقع )المحظور / مهما تعذبنا وتحتار( وهنا جاءت  كلمة  ى)واقع واقع ف كما جاء بالغنواية:

 ىالفأر ف ىنتصار علاال ىوتصميم عل ، وفيها تحد  ا، وقويةمعبرة جدً ( واقع  فى المحظور

 حياة الطفل عامة.  ىكل المشاكل ف ىالغنواية، وعل

: )بريال بريال بريال / البنت ةغنواي ىف ئالداف ىالحضن العائل ىلإثم ينتقل بنا الشاعر 

ة بالجو ثم يكمل الغنواي ،(بلون رايق ىبيض ماليكأ/ فرحانه بيها بتتعايق /  البسه الدانتيال

جميلة مندية / وغنت ليها  ةتديها هدية / ورد ة)ونين بين البنت، والجد، والجدة: ىالحميم

النهاية، وبعد هذا الحنان  ىوف ،من السكر( ىحلأ/ ضحك وجدو يضحك ويكركر  غنية /األ

 . ةحضن جدو ونين ىتقرر البنت أن تنام ف ،والمرح

 ،(ةوطاأل ىحلوة جميلة / وز ةنا قطقوطأ أنا قطقوطه ةغنواي ىلإثم ينتقل بنا الشاعر 

/  )بتنطط فوق وتحت وعفرتيتها( فيقول:( البنت )ويحاول فيها الشاعر أن يصف )شقاوة

بتنطط فوق )بين  ةوبخربش الوالد / وكأن معايا تخت / وبسافر البالد( وهنا ال توجد عالق

، ىولست الثانية نتيجة لألفلي (؛كأن معايا تخت / وبسافر البالد)و  (وتحت، وبخربش الوالد

عصرية( غير مؤذية كما عودنا  )شقاوات ىن نرأن نبتعد عن الخربشة وأ ىوكنا نتمن

ال يكون الطفل أوهناك مدارس تفضل  ،طفالن كان هذا هو الواقع فى لعب األإو ،الشاعر

لقطط، غانيها، ونونوتها كاأشاعر الغنواية بين شقاوة البنت وعن الواقع، ثم يكمل ال بمعزل  

 . ة(كغنوه ملحن خالص / ة)بنونو نونوه / وتطلع حلو فيقول:

 ،/ جبنا المولود وفرحنا بيه( غنواية )الصال عليه الصال عليه ىلإثم ينتقل بنا الشاعر 

الميالد، والسبوع،  ةلحظ ىكل بيت، وه ىأجمل لحظات السعادة ف ىلإخذنا الشاعر أوهنا ي

عو هللا للمولود، فيقول: )والثوب األبيض ملفوف نسجت لها مئات األغنيات، فيد ىوالت

نه يشبه أثم يكمل الشاعر األغنية من وصف المولود، و ،حواليه/ من خير الدنيا يا رب اديه(

 باباه، ويدعو له أن يحرسه من عين الحسود، وأن يحميه من كل شر. 

 ،(وبعده العيد ةالوقف ةديد / بكرجحمر وأيا برتقال ) غنواية: ىثم ينتقل بنا الشاعر إل

لبس، والبليل ىبنا الشاعر ف ويبحر ، وتطيير ةأجواء العيد والعيدية، واللبس الجديد، والم 

لبس / وناكل بليلة / ونضحك ونه الباللين، فيقول:  ر / ونطير باللين(. ز)حاناكل م 

، ( بموسيقاها الرائعة، ودروسها المفيدةةحنا التالمذإ/  ة)يا عم حمز غنواية: ىتأثم ت

يا عم ) سهولة تعلم حروف الهجاء، فيقول: ىونبدأ بالدرس األول، ويركز فيه الشاعر عل

اء / وتاء وثاء / وجيم ودال / ما فيش محال / بلف وأحكاية / حروف هجاء /  ىحكإ/  ةحمز

 (. ةزمأ ىوالحت
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 ىتعلم العلم، وأنه سهل جًدا، وال يوجد ف ىومفيدة إل ةرقيق وهنا يدعو الشاعر بكلمات  

 ا بكلمات  يضً أتعلم حروف الهجاء، ثم ينتقل الشاعر  ى، وال توجد صعوبة فةأزم ىتعلمه أ

نسان ما يتمناه، والتعب، وجائزة التعب أن ينال اإل العمل ىطفولية بريئة من تعلم العلم إل

 ،يتعب / الزم ينول( ىوقول / عن العمل / وعن األصول / والل ىحكإ/  ة)يا عم حمز فيقول:

د الجائزة بأن ص  العمل، ثم ح   ىم العلم، ثم العمل، ثم التعب والجد فبين تعل   جميل   بط  وهنا ر

 ينال اإلنسان ما يتمناه. 

، وطريق ا رسم واضح لخطجميل، وأيضً  ىإطار موسيق ىف ةللطفول جديد   وهنا درس  

 النجاح؛ وهو العلم، والعمل، والجد والتعب، ثم النجاح. 

من أجمل أغاني  ةبغنواي (لعباية ىغنواية ف)من ديوانه  ىلثانثم يختتم الشاعر الجزء ا

عالم  ىأن يختم بها ديوانه، وهنا تتضح خبرته ف ىنه كان موفقًا جًدا فإحيث  ،الديوان

ـ  ـ بخبرة وحنكةر ختتم  الشاعاخر ما يقرأه الطفل يظل عالقًا بذاكرته لذلك آالطفولة، وأن 

عوالم  ىشاعرية إل ى( فيأخذنا بحرفية وموسيقةيا ورد ىلقف ةيا ورد ىتح  ديوانه بغنواية )ف  

/  ةيا ورد ى/ قفل ةيا ورد ىتح  )ف   :والفرح، فيقول عالم الورد ىطفال، فيأخذنا إليحبها األ

 ىوخدين ىتح  )ف   ثم يحلق بنا فى عالم األحالم، فيقول: ،النهاردة( ىقلب ى/ ف ةاللى زايد ةللفرح

وهنا قيمة جميلة  يزرعها الشاعر  ،الكره  فايدة( ى/ ما ف ىبديننا بحلف أ/ و ى/ لألحالم ودين

هذه الواحة الشاعرية الجميلة  ىوهى حب الجمال واألحالم والورود، ويعلمه ف ،الطفل ىف

خر، وهنا ا اآلفائدة، وضرورة أن يحب كل من   ىدرًسا جديًدا ورائًعا من أن الكره  ليس له أ

ن يتعلم فيها الطفل الصفات أيجب  ىالبيئة الت ىوه ،ىي رسخ الشاعر قاعده تربوية أخر

هذه الغنواية  ىبيئة الورد واألحالم والفرح والمرح، ثم ينتقل بنا الشاعر ف ىوه ،الحميدة

وهو القمر  طفاللأل ىالعالم السحر ىإل ،كانت مسك الختام حقًا لهذا الديوان ىوالت ،الجميلة

المساء، فيضحكون  ىًرا؛ فيلعبون تحت ضياء القمر فيحبها األطفال كثي ىولياليه الجميلة الت

هاله /  لىلا ةثانية / للقمر ىللدنيا / راح نضحك ف ىتح  )ف   ويمرحون، فيقول مخاطبًا الوردة:

الصباح المشرق الجميل،  ىلإوالقمر  ثم يعود بنا الشاعر من المساء ،(ةالضلمة وقايد ىف

هذا  ىوف ،(ة/ وجارتنا عايد ى/ وماما ونينت ىبنت/ تفرح بيك  ىجنينت ىف ى)فتح :ةفيقول للورد

أن يفرح معنا،  ىم الشاعر األطفال درًسا مهًما آخر، وهو حق الجار فالجو الرائع الممتع يعل  

 فجعل جارتهم عايدة تفرح بالحديقة وورودها.

 تارًكا ورشاقة   يتسلل الشاعر بخفة   ،هذا الجو الممتع الرائع بين الورود واألحالم ىوف 

 ىلإويعود  ببساط الشعر  ،اء يلعبون ويمرحون ويغنونحدائق شعره الغن   ىأحبائه الصغار ف

ا ب في أغانيه الجميلة عما يمتع االطفال ليلبسها ثوبً يقل   ىك ؛ىالشعب ىكنوز تراثنا الغنائ

 أمل اللقاء. ىا علا ، فوداعً ا وممتعً ا جديدً عصريً 

 

 الحلوة. ىاألغان ىلك يا عبده / عليا غنوة / شكًرا  ىيا غنوة / قفل ىتح  ف   
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