
 ١ 

 

 
  علي حداد. د.أ

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 ٢  
 

 
 
 

– 
 

  
 

 
 

 
– 

-  

- 
 

ALL rights reserved. No part of this Book may be reproduced, stored or published in any 
form or by any means without prior written permission of the publisher. 

   
– 

 
 ye.net.y@alsaeedlib 

٠٠٩٦٧- ٤-٢١٧٣٢٦: فاكس  
 

 

  م٢٠٠٩

  

 



 ٣ 

  

 
 

 

الكتابة للطفل كالكتابة عنه ليست من اليسر والسهولة كما قد يتوهم البعض ، ورمبا 
كانت من أَصعب أنواع الكتابة على اإلطالق ملا تتطلبه من وعي باملنافذ اليت ميكن ولوجها 

وجدان الطفل الالهي بعامله احملـدود  : وإىل ذلك الوجدان الغض الطري ، إىل عامل الطفولة 
ومن هنا فإن أولئك املبـدعني  . وأقل قدر من االهتمامات، ل قدر من األلفاظ واحملكوم بأق

كانوا من كبار الشعراء ومـن كبـار    -يف العصر احلديث -الذين كتبوا لألطفال وعنهم 
وليس غريباً أن ال يبدأ هؤالء املبدعون الكبار كتابتهم للطفل إالَّ بعد أن تكـون  . الكتاب 

  .جة عالية من النضج واالستواء جتارم قد وصلت إىل در
هكذا فعل املهتمون بالطفل يف الشرق والغرب ، وهكذا فعل الشاعر الكـبري أمحـد   

وبعده الشاعر الكبري سليمان العيسى وغريمها من املبدعني العرب الذين اهتمـوا  ، شوقي 
ي حداد وهكذا يفعل الصديق والزميل األستاذ الدكتور عل. بالطفل وعامله الساحر اجلميل 

أكادمييته العالية عن االقتراب من عوامل الطفولة  الذي مل يشغله إبداعه الشعري والنقدي وال
  .مؤلفاً وباحثاً وناقداً 

من أنضـج الكتـب   ) دراسات يف أدب الطفل.. اليد والرباعم (ويعد كتابه البديع  
إلبداع األديب الصادر العربية اليت صدرت يف هذا اال ، وفيه إىل جانب الدراسة املعمقة ل

عن الطفل العريب قدمياً وحديثاً دراسات متقصية أيضاً عن مراحل الطفولة وعـن الطفـل   
  .وشخصيته 

إضافة ) دراسة ونصوص.. ديوان الطفل يف األدب الشعيب اليمين (ويأيت كتابه اجلديد 
زال يفتقر إىل املزيد وتواصالً مع كتابه السابق ودليالً آخر على اهتمامه ذا اال الذي ما ي

من الدراسات واإلبداعات اليت تعىن بثقافة الطفل وتسعى إىل تنمية طفولته وكسر أطـواق  
احلرمان اليت حتاصره باملقارنة إىل الطفل يف أماكن عديدة من العامل احلديث حيث ينال الطفل 

  .لمة من معىن من العناية والرعاية ما يهيئه للغد وجيعل منه إنساناً سوياً بكل ما للك
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مل يكتف الدكتور علي حداد يف كتابه عن الطفل يف األدب الشعيب اليمين بالدراسـة  
النظرية اجلادة وبالتركيز على مفاهيم الطفولة ومعاين التراث ، وقبل ذلك مل يكتف بأن يقف 

ومن أشقاء آخرين من مصـر والشـام   ، متأثراً معجباً كما فعل غريه من أبناء هذه البالد 
اصلوا مع هذا اللون قراءة وتدريساً أكادميياً ، بل اجته بصرب وإصرار إىل التنقيب عن هذا تو

املخزون املهمل وإىل مساءلة املهتمني واملواطنني العاديني فاجتمع له هذا القدر من التـرانيم  
واألغاين اليت قام بترتيبها ووضعها يف السياق الصحيح من دراسة علمية تعـد األوىل مـن   

" إب"وإذا كان طالبه يف جامعة . وعلى هذا األسلوب املنهجي الدقيق ،ها يف هذا اال نوع
ويف ، قد ساعدوه يف مجع بعض النصوص فإن اجلهد كله يتجلى يف انتقاء هذه النصـوص  

القدرة على تبويبها باإلضافة إىل اجلهد املضين يف إعداد اهلوامش اهلادفة إىل البحث عن معان 
  .فاظ العامية بالفصحى لألل

إن املرء ليقف مندهشاً مسحوراً ذا الكم من احلكايات واألشعار املخزونة يف الذاكرة 
ختتلف من منطقة  -رغم التشابه الواضح -نية يف موضوع واحد ، واليت تكاد الشعبية اليم

كما تفصح عن ذلك املقارنـة  ، إىل أخرى يف اليمن ذاا ، فضالً عنها بني قطر عريب وآخر
اليت أقامها الدكتور علي حداد بني أغاين الطفولة العراقية واملصرية واليمنية ، وما تعكسـه  
هذه املقارنة من وشائج القرىب بني أبناء العائلة العربية الواحدة اليت جتمعها روابـط اللغـة   

هذا وهو األمر الذي يثبت فشل كل احملاوالت الرامية إىل متزيق . والتاريخ واجلغرافيا والفن 
سوف يشـكل القـوة    -منذ الطفولة   -النسيج األخوي ، فاملوروث املاثل يف الوجدان 

وملواجهة خرافة اإلقليمية اليت بدأت خترج من ، األنصع يف التصدي لكل احملاوالت املشبوهة
  .اجلحور املعتمة مبباركة من بابوات الغزو االستعماري اجلديد 

ت هلا أول وليس هلا آخر ، لن يكـون منـها   أمام تساؤال -أخرياً-ويضعين الكتاب 
بالطبع إمهال املبدعني العرب الكبار للطفل العريب وعامله كتابة ومتابعة ؛ وإمنا عن موضوع 

رغـم   -آخر يتمثل يف انصراف هؤالء الكتاَّب املبدعني عن هذه الكنوز الشعبية اليت متثل
ن شأا أن تفتح أمام اإلبداع العريب مادة أولية ألعمال وجتارب إبداعية م -تقنيتها البسيطة

  .أفاقاً جديدة خترج به عن احللقة املفرغة اليت صارت تضيق به ومببدعيه 
إن العودة اآلن إىل عامل الطفل ال متثل عودة إىل احلياة البسيطة وحسب ؛ وإمنا هـي   

كار وأساطري عودة إىل اكتشاف ما كان وما ال يزال حييط ذه احلياة املتوهجة من أحالم وأف
ورموز وحكايات ما كانت لتغيب عن الكتاب والشعراء الذين يعرفون أين مصدر الـرباءة  

  .            واحلكمة فيبحثون عنه ويسلطون أسطع األضواء على جماهله 
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مل يكن اهتمامي بأدب األطفال طارئاً على انشغااليت القرائية ، فلقد أخذ مساحة عندي 
ا ، لعلها ابتدأت من ذلك اليوم الذي قرأت فيه تلك اجلملة املعـربة ألسـتاذنا    هو جدير

، اضرإن الطفل مظهر احلياة يف احل: " حسني علي حمفوظ، اليت تقول: اجلليل العالمة الدكتور
ويف خالل سنني طويلة كتبت يف أدب األطفال وعنه، ونشرت ". وصانع احلياة يف املستقبل

  .كثرياً وما أزال
أما األدب الشعيب فكان أمره أبعد من ذلك، إذ شغلت بالتوقف عنده منذ رسـاليت  

م، ١٩٨٣للماجستري اليت قدمتها إىل قسم اللغة العربية يف آداب جامعـة بغـداد العـام    
اليت ضمت أكثر من مبحـث عـن   ) أثر التراث يف الشعر العراقي احلديث( ـواملوسومة ب

  .اإلبداع األديب احلديثالتراث الشعيب وجماالت جتسده يف 
كان مقـرر   -قبل عقد من السنني ، وأقمت فيها إىل اليوم  -وحني جئت إىل اليمن 

واحداً من املواد التدريسية اليت كلفت ا يف كلييت اآلداب والتربية جبامعـة  ) أدب الطفل(
راسات اليد والربعم ، د( األمر الذي حفزين بعد سنوات من العمل على إجناز كتايب . إب 

  .م٢٠٠٠العام ) يف أدب الطفل 
ويف مسعى مين إلغنائه، وشد الطالب إليـه،  . كان تدريس هذه املادة خصباً وممتعاً 

وإشراكهم جبوانب مما ينهض عليه أدب األطفال، طلبت منهم مجع ما يقع حتت أيديهم من 
 هم وأمهام ،يف بيئام ، ومن أفواه آبائ -الشعري خاصة  -نصوص أدب األطفال الشعيب 

وكل ممن ميكن لذاكرته أن ختتزن أمثلة منه ، وتدوينها ، جاعلني من ذلك نشاطاً ميـدانياً  
  .موازياً ملادة الدرس النظرية

وكانت سعاديت فياضة حني استجاب طاليب لذلك التكليف باندفاع صادق، شابه يف 
هذه النصـوص الـيت    يف قيمة -الذي يصل حد الشك أحياناً  -البدء مقدار من التردد 

يف  -منـهم   -مواجهني من أجلها استغراب األهل وسخريتهم ، والنظر الشزر  -أرهقوا 
  .مساعها ومجعها وتدوينها

أن ما مت هلم رصده هـو نصـوص    -على وفق قناعام حينها  -وكان مبعث ذلك 
ري اهلائـل  بازاء التراث الشع،وال ميكن هلا أن تتراصف شاغلة . ساذجة ، ال تقول كثرياً 
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الذي يواجهونه يف مقررات دراسية ، تذهب إىل حيث النص األديب الفصيح ذي الفخامـة  
  .التعبريية ، واللغة املشدودة املعاين ، واخليال انح ، وشخصية الشاعر املستبدة مبوضوعها

أحدثهم طويالً عن التراث  -برغبة شدهم إىل أمهية هذا الذي حنن بصدده  -وكنت 
قيمته ، واملآالت التعبريية واجلمالية اخلصبة اليت حيملها ، ودقة وعمق ارتباطه بالبيئة الشعيب و

 -وكان هلذا احلديث الـدائب  . وآفاقها االجتماعية والثقافية متعددة األوجه واالنشغاالت
وزادوا ،معتزين مبا جيمعون  -آثاره الطيبة فيهم ، فانتبهوا  -وباجلدية املنفعلة اليت يروا مين 

  .يف اجلهد والتقصي واملالحقة ، واملباهاة بالكم الذي توافر عليه كل منهم
 -مامت نواله من نصوص شعر األطفال الشعيب اليت رحنا  -يل وهلم  -وكانت املفاجأة 

وهـي مـن التنـوع واالحتـواء التعـبريي      . نعد منها وال نعددها  -على ما قاله املتنيب 
شغاالت اإلنسانية الصادقة ما يؤشر مساحة اخلصب واحليوية يف التراث الشعيب اليمين واال

  .مبختلف جماالته
لقد كان ذلك عندي دافعاً إلعادة النظر بتلك االنشغاالت البسيطة اليت أخذت طاليب 
ا، وإمساك األمر بيد من احلرص واجلدية ، وتزويدهم باألساليب القوميـة جلمـع تلـك    

  .نصاً ومصدراً قبل التدوين املوثق هلا: متحيصها ، وتبويبها ، والتأكد من مرويامالنصوص و
مث ازدادت تلك التوجيهات عمقاً حني نزلت معهم إىل كثري من بيئات تلك النصوص 

كبـاراً  ، من أفواه رواا  -قدر ما كان ذلك متاحاً  -وميادينها ، واالستماع املباشر إليها 
ون تلك النصوص والترانيم ، مبا يصاحبها من إيقاعـات وحركـات   وهم يؤد -وصغاراً 

وسيلة مرادفة ملا نسعى إليه  -الذي أمسى عدة مالزمة لنا  -وألعاب ، كان جهاز التسجيل 
  .من توثيقها وتلمس مصداقية تفوهاا

ويف خالل السنوات السبع اليت درست فيها مادة أدب الطفل تراكمت لدى النصوص 
وهو ما أصـبح عنـدي    -أو قاموا هم ا وحدهم  -يت قمت وطاليب جبمعها واألشرطة ال

بانتظار الوقت الذي يتاح يل فيه منحها حقهـاً يف التأمـل    -كلما نظرت إليها  -هاجساً 
  .والتفحص والقراءة اجلادة 

وهـي يف اآلالف مـن الصـفحات ،     -فلقد عدت إليها . ومل يطل زمن من ذلك  
راجعها واستعيد قراءا ، وأعمـد إىل موازنتـها   أل -الواحد  والعشرات من نسخ النص

ومتحيصها ، جاعالً من التواتر يف حضور النص منطلق املصداقية املبعدة لكثري من الظنـون  
  .اليت متس بصحته وحدود إنضوائه يف التوصيف التراثي الذي ينتمي إليه
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هاد تلك السنوات مـن  وهكذا مت يل أن أصنع نسخة ائية ، هي حصيلة مصفاة الجت
التدريس والعمل واملالحقة الدائبة ، واملكابدة املستبدة باجلهد والوقت اليت يضع نفسه فيها 

  .من ينتقي هذا املسار من الدراسات
اليت مجعت يف حيز خاص ـا   -وكانت املوضوعية مدعاة ألن يسبق هذه النصوص 

م املتداولة ، وما تفصح عنه االنشغاالت تقدمي نظري يتقصى املفاهي -) ديوان الطفل( أمسيته 
فوضعت القسم األول من هذا الكتاب يف فصول ثالثة ، درست مفاهيم . ومآالت التعبري 

 -الطفولة والتراث الشعيب وآفاقها النظرية، والتأسيس املعريف الذي مت التواضع عليه حوهلما 
كيفيات خاصة يف تشـكيل   مث الوقوف عند موضوعة الطفل الشعيب واملقومات اليت أنتجت

مساحة تعبريية ، استبد ا الطفل وحده ، وعرب فيها عن انشغاالته وما يتجسـد يف ذاتـه   
لينتهي األمـر عنـد   . املنفتحة الحتواء كل ما يتالمس مع وجودها وتتحسسه وتنشد إليه

للطفـل  القراءة املتفحصة للمشهد الشعري املنتمي إىل الطفولة يف بيئتها الشعبية الـذي مت  
  .اليمين أن يصنعه ويعلن عن صورته فيه ، عرب تلك النصوص اليت مت مجعها وتبويبها

الذي استنفد مين سنني  -هذا العمل  أنإن ما حتدوين الرغبة احملتدمة إىل قوله هنا هو 
والتقصي قصد اإلحاطة ، واللذيذ كذلك ، فيها الكثرب من االنشغال والتعب املضين ، طويلة 

جدير بأن تنهض به جهود متعددة ، وعلى يد مؤسسات حبثية ، تأخـذ   -وصدق التحقق 
ال  -وحني الركون إىل املوضـوعية   -كفاياا ، من الوقت واملسعى ، ألن اجلهد الفردي 

مع يف األعمـال الـيت يكـون    ره على كامل التقصي والرصد واجلميكن له أن يدعي تواف
  .هو الذي تستقي منه ما تريد التعامل معه وتداوله -ال التنظري  -امليدان

وقد انضاف إليها عندي أن هذه النصوص املقروءة تقال وتكتب بلهجات متعددة ، مل 
ؤه هلجات فيها مساحات مـن  يتح يل مساعها مجيعاً، أنا القادم من بلد عريب آخر يتكلم أبنا

االختالف والتباعد عن هذه اليت أمسع منها ، وأنقل تفوهاا النصية اليت تتمسـك بـالقيم   
  .التعبريية واجلمالية ، وهي تتجسد يف الشعر

لقد سعيت جمتهداً إىل تذليل األمر باالستماع املصغي واإلصغاء املتتبع ، وتدوين كل ما 
اللفظية ، واالستفادة من الذين التقي م ، والطلب املتوسـل  يعن من املفردات والسياقات 

إليهم إلعادة ما يتلفظون به ، وتتبع دالاللته ومعانيه ، والسؤال الالحف لكل من أجد عنده 
ما ميدين مبعلومة عن هذا الذي أشتغل عليه ، مبا فيهم أوالدي الذين تفتحت مدارك طفولتهم 

من طرائق األداء اللغوي  اًشأوا وترعرعوا ، وأتقنوا كثريحيث ن -يف اليمن  -اللغوية هنا 
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اليمين يف هلجاته ، ورددوا مع األطفال اليمنيني كثرياً من أغانيهم وترانيمهم بعفوية وانشغال 
  .محيم

ومل أقف عند ذلك وحده فقد أحلت هذا الذي مجعته من نصوص إىل من أثق بصائب 
  . الحظات وأفكار الحد لسدادهارأيهم وجديتهم من األصدقاء ، فأمدوين مب

  ...دــوبع
، لليمن وأهله من أياد بيضاء عندي من االعتراف مبا ضفإن هذا الذي قمت بصنيعه 

فقد ملت الشعث ، وأفاضت راحة بال وطمأنينة ، وحرية ألن أكتب فيما شاء للوعي والقلم 
، يف ذاكرة أيامنا املاضـية  وهو ما أصبح منة كرمية يف الضمري واملشاعر، و . أن ينشغال به 

  .والذي سيقبل منها
، ممن ) جامعة إب ( وإشارة إىل من له الفضل أود أن أقدم حمبيت قبل شكري لطاليب يف 

شاركوين يف هذا اجلهد ، بالذي قدموه إىل أستاذهم من مساع طيبة ، محلتها أوراقهم الـيت  
  .ت عليهكانت مدد هذه الدراسة بل مرتكزها احلقيقي الذي استقام

لقد مررت يب مواقف كثرية أشعرتين بعجزي عن مواصلة هذا الـذي  : وأعترف هلم 
بدأته معكم ، وأحبطت ثقيت مبقدرة أن أذهب فيه حىت آخره ، فقررت التوقف وتناسـيه  

تسمعونين أحدثكم عن خصب ما مجعتموه  وأنتمولكن عيونكم اليت كانت ترنوا إيل ، . متاماً
اهلمة كي أوطن نفسي على االستمرار حـىت   -وبإصرار الفح  - وقيمته ، كانت تعيد يل

  . آخر املطاف 
  . وألصدقاء كثر وأناس طيبني كانوا معي،استمعت إليهم واستشرم 

واستفدت من  -هذا اال اإلنساين النبيل  -وألساتذة أجالء كتبوا يف التراث الشعيب 
  .صنيعهم املعريف اجلاد

  :هلؤالء مجيعاً  
  .هذا الكتاب مقروناً مبوديت واعتزازي أهدي 
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 ١٣ 

 

 

)١(  
ال جدال على أمهية أن نتبىن تصورات واضحة عن هذه املرحلة املهمة من عمـر  

 ، من خالل استكناه موضوعي هلا، مسمى وامتـداداً ) الطفولة(  ـاإلنسان املسماة ب
  .وانشغاالت، وحدوداً ملالمح الشخصية ، وما تعلن عنه من سلوكيات عمرياً

ومنطلق ذلك ما جنده من مواقف متباينة تسعى إىل وضع الطفولـة يف حـدود   
فمن ينظر إىل الدراسات اليت ذهبت ملعاينة هـذه  . إجرائية مل يتم التواضع عليها متاماً

املرحلة اإلنسانية يلتقي بتعددية التعريفات وهي متسك بالبعد الزمين الذي تترسم فيـه  
ات الفكرية ومنطلقات الرؤية التربويـة ، وتـأثري   مبا يؤشر طبيعة التوجه -وجودها 

  .العوامل اليت تكتنف مساحة تشكلها وامتداداته اليت مت االنشغال ا
  )املرحلة األوىل مـن عمـر اإلنسـان   ( بكواإن تبين مفهوم عام عن الطفولة 

ورمبا مل يبتعد عنه كـثرياً مـا   . ال يكاد يفصح عن طبيعة تشخيصية كاملة التشكل  
املرحلة اليت تشمل أولئـك  :"ت به الطفولة عند بعض الدارسني التربويني من أا عرف

وسيقارا القـول بأـا املرحلـة     )١("الذين مل يتجاوزوا السادسة عشرة من أعمارهم
  ) ٢(املمتدة من الوالدة إىل ما قبل مرحلة املراهقة

وتتجلى اإلشكالية اليت تندس يف هذه التعريفات ذات التوصـيف العـام مـن    
التجاهل ملا ميكن أن ميثله التحديد الزمين الدقيق البتداء هذه املرحلة ، ومـا سـتقف   

سعياً إىل تأطريها  -وهو األمر الذي تتجلى فيه حالة التباين مؤثرة  -عنده يف ختامها 
  .على حنو موضوعي

وما يرسم هلا مـن   -داد الزمين الذي تتحرك فيه هذه املرحلة وبذا يصبح االمت
  .أمراً جديراً باالستيقاف والتأمل -عدد السنني 

                                                             
 .٢٦م، ص ١٩٨٧أمحد سويلم ، أطفالنا يف عيون الشعراء ، القاهرة  )(١
 .١٩، ص ٢٠٠٠علي حداد ، اليد والربعم ، دراسات يف أدب الطفل ، صنعاء . د )(٢



 ١٤  
 

قد ال جند من يعارض القول بأن الطفولة هي املرحلة األوىل من العمر اإلنساين ، 
 غري أن املنتهى الزمين الذي ينبغي هلا أن تستقر عنده  هو ما يشرع -واحليواين كذلك 

  .باباً للتأمل متعدد الرؤى
 لقد أخضعت هذه املعاينة الزمنية ألكثر من تأطري، ومن منطلقات معاجلة خمتلفة ،
فرمبا نظر إليها من خالل البعد اجلغرايف وتأثري عوامل البيئة واملناخ ، وانعكاسات ذلك 

يف  يف التمثل السلوكي والبنيان اجلسدي والعقلي والنفسي ، لتتسع مرحلة الطفولـة 
منذ  -كالدول االسكندنافية  -بيئة ، وتضيق يف أخرى ، فهي متتد يف البلدان الباردة 

دول (الوالدة وحىت سن السادسة عشرة ، يف حني يتم اختصارها يف البلدان احلـارة  
  .)١(إىل سن العاشرة أو فوق ذلك بقليل) أفريقيا مثالً

دة ، لعوامل أخـرى تـدس   ورمبا بقي األمر عرضة للتفاوت حىت يف البيئة الواح
مؤثراا يف رسم صورة لطفولة متباينة ، حيث يستجيب التشخيص املخري عن قيمهـا  
لطبيعة املستويني االقتصادي واالجتماعي للعائلة ، ونوع العمل الذي ميارسه أفرادها ، 
 إذ املفهوم العمري الذي تتأطر الطفولة فيه ومساا يف اتمع الغين غـريه يف اتمـع  

بل خيضع حىت لترتيب تسلسل الطفل بني . وهو يف البيئة الريفية غريه يف املدينة. الفقري 
  .أخوته يف العائلة الواحدة ولعددهم وجنسهم

وأخرياً فإن النتيجة اليت نصل إليها من خالل ما مر ذكره ميكـن تلخيصـها يف   
بصماا يف التحديد إن تفحص ما تقوم عليه الطفولة من مقومات مرحلية تترك :" اآليت

يضعنا يف اليقني بأننا :" السلوكي وأبعاد تشكيل الشخصية وما ميكن هلا أن تنشغل به  
نتحدث عن جمتمع غري متجانس يف خصوصيات ما يتأسس عليه من حضور وتفاعـل  
واستجابة، فاألطفال خمتلفون باختالف أطوار منوهم ومتباينون يف تفصيالت الصـورة  

ويف ضـوء ذلـك   ) ٢(" هم من خالل مؤثرات داخلية وخارجية كثريةاليت ميثلها وجود
املرحلة العمرية : " ، رمبا أمكننا التواضع على التعريف الذي ينظر إىل الطفولة بأا كله

األوىل اليت مير ا اإلنسان يف بواكري وجوده الذايت واالجتماعي ، واليت حتدد مساا يف 
                                                             

 .١٨ص ، مرجع سابق  علي حداد ،. د )(١
 .١٩ص ، نفسه  )(٢



 ١٥ 

النشاط املؤسسة على خصوصية يف البناء اجلسـدي  أمناط من السلوك وامليول وأوجه 
والعقلي والتمثيل اللغوي وأساليب اللعب واحلركة ووسائل التعـبري عـن املشـاعر    

  ) ١("واألحاسيس واحلاجات وسبل إشباعها 
  

)٢(  
إذا كانت مسألة التقنني الزمين الذي تشغله مرحلة الطفولة قد بدت مـؤثرة يف  
تأطريها مفهومياً ، فأا ستأخذ بعداً أكثر أمهية حني خنرج من ذلك إىل املعاينة اإلجرائية 

يف احلدود النفسية والسلوكية والقيم املشـكلة   -اليت تربز يف طياا اخلربات الذاتية 
وكذلك االجتماعية اليت تضع الطفل يف التكوين اإلنساين املتسع  -ملالمح الشخصية 

  .الذي هو بعض مكوناته
إن حدوداً مرحلية متعددة ستكتفنها الطفولة ، مبا ال ميكن فيه احلـديث عنـها   

ومن هذا املنطلق الذي يذهب مبوضوعية إىل معاينة الطفولة فقد صار . بعمومية وإطالق
املكتنف لعدد مـن   -داخلية ، لكل منها حدها الزمين  من الالزم جتزئتها إىل مراحل

الذي تتجلى فيه قيم وممارسات وانشغاالت هلا أفق مباينتها مع السابق هلا  -السنوات 
واأليت بعدها ، وهو ما متثلته املدارس التربوية والنفسية املهتمة بالطفولة ، ونظّرت إليه، 

 -تعبريية يف األدب والفن، واضعة ملقوماا وهي حتدد هلا ما يناسبها من االحتياجات ال
أطراً مستجيبة لتلـك   -يف اللغة واإليقاع وحدود اخليال ومساحة اللعب املتاحة فيها 

  .احلدود املرحلية
ليست كما تبدو مهمـة  : " ومع  أن تفكيك الطفولة إىل مراحل عمرية متعددة 

ذلك أمر البد منه ، تتأسس عليه ممارسة  فإن  )٢("سهلة ، ألا تتداخل وعلى حنو معقد
هلا مساراا املوضوعية وما يتحقق هلا من اليقني املستجيب حلركية الطفولة اليت ال تقبل 

كالـذي   -التأطري يف حدود مغلقة ، تتمثلها وتتحرك على مساحة امتدادها الـزمين  

                                                             
 .١٨، ص  مرجع سابق علي حداد ،. د )(١
 .١١م ، ص ١٩٨٦قصيدة لألطفال ، مقدمة ومناذج ، بغداد  ٥٠، فاروق يوسف )(٢



 ١٦  
 

بسبب عوامل  -باً ميكن للمراحل العمرية الالحقة من حياة اإلنسان أن نسمها ا غال
مـن حتـوالت يف أعمـاق     ما جيري"وكذلك من خالل . اتمع والبيئة مارة الذكر 

   )١("، نتيجة تدرجه يف السن ، الذي يعكس اجلانب االنقاليب يف قابلياتهالطفل

إن بناء شخصية الطفل الحيتكم يف حركيته إىل منطلق ثابت بل يأخذ مسـة مـن   
مراحل عمرية ، ترتبط الشخصية يف كل مرحلة منـها  التدرج والنمو املتالحق ضمن 

بأمناط من السلوك والتجارب وامليول اليت ختضع إىل تراتبية البد من مراعاا ، وهو ما 
من الدارسني إىل إضفاء نوع من التقسيم الزمين للطفولة ووضعها يف مراحل  اًدعا كثري

  ) ٢( :ل أربع هيعمرية ، كان أكثرها تردداً عندهم القول يف أا مراح

 

وهي املرحلة األوىل املمتدة من الوالدة إىل بداية السنة الثالثة واليت ال تنضـوي  
إذ . عند معظم املهتمني بالطفولة حتت سلطة البناء الذهين للطفل إال يف حدود بسيطة

الغريزيـة  ينصب االهتمام فيها على البناء اجلسدي والصحي له ، ومتابعة احتياجاتـه  
  .كالطعام والنظافة والنوم والسالمة اجلسدية، واإلنسانية األساس 

ويناط أمر هذه االحتياجات باألم غالباً ، فضالً عن الدعم العاطفي ومقومات بناء 
الشخصية األوىل ومسعى االنتماء إىل األخر والتواصل معه ، و التكوين الصويت وقيمه 

اليت تتجسد فيها أمنـاط مـن التعـبري    ) املناغاة(  الذي يشرع مسعه له ، لتبدأ مرحلة
العاطفي املتبادل بني األم وطفلها، والذي يغلب عليه أنه يندرج يف سباقات حركيـة  
وإيقاعية ، رمبا عربت فيها األم عن مهومها ، وطرحت فيها شحنات مـن عواطفهـا   

، ولكنه ينشد إىل  أما الطفل فهو ال يدرك اجلانب الداليل الذي تنشغل به. وانفعاالا
  )٣( .إيقاعات صوا واحلركات اليت ترقصه فيها أو ز معها مهده

                                                             
 .١٠، ص مرجع سابق ، فاروق يوسف )(١
وعبـد  . وما بعـدها   ١٦٩م ، ص ١٩٩٥حممد حممود اخلوالدة وآخرون ، خصائص ثقافة الطفل ، صنعاء : ينظر  )(٢

 .وما بعدها ١٤٤م ، ص ١٩٩٥الواحد علواين ، ثقافة الطفل ، دمشق 
 .١٢٦م ، ص ١٩٨٥عبد العزيز املقاحل ، الوجه الضائع ، دراسات عن األدب والطفل العريب ، صنعاء . د: ينظر )(٣



 ١٧ 

 

أي من الثالثة وحـىت السادسـة    -ومتتد على مساحة السنوات الثالث الالحقة 
وتعد من أهم مراحل الطفولة وأخصبها ، وهي التأسيس األول لبناء الشخصية ، حىت 

تربويني أننا يف هذه املرحلة قادرون على أن ننمى شخصـية الطفـل أو   لريى أحد ال
  )١(حنطمها

من تكون ما يقارب النصف من القوى الذهنية  ومصدر أمهية هذه املرحلة متأت
لتربز جمموعة من السمات الشخصية والسلوكية ، لعل أبرزها امليل  )٢(والبدنية خالهلا

كما تشهد . إىل احلركة واللعب وحسب االستطالع ، وحماولة اكتشاف البيئة احمليطة
والتلمس احملدود بإدراكه لـبعض القـيم   . النمو السريع يف القاموس اللغوي للطفل 

  .االجتماعية ، ومتييز اخلطأ من الصواب
تربية السلوكية والعقلية على البدء مع الطفل باحملسوسات قبل املخاطبة وتعتمد ال

الذهنية واملعنوية ، واالستفادة من احليوية احلركية لديه لتوظيفهـا يف مسـار بنـاء    
شخصيته عرب تقدمي األغاين واأللعاب اليت تعتمد اإليقاع والتفاعل احلركـي الـذي   

ويعمق الشعور اإلنساين الذي يربطـه مبـا   يشاركه اآلخرون فيه ، مبا يستوعب طاقته 
  . حوله

  
  
  
  
  

                                                             
 .١٦م ،ص ١٩٨٥مصطفى عبدالسالم اهلييت ، عامل الشخصية ، بغداد . د )(١
 .٢٥حداد ، ص  )(٢



 ١٨  
 

 

تصبح لديه جمموعة من اخلربات " ما أن يبلغ الطفل السادسة من سين عمره حىت 
واملعارف اليت أسهم البيت يف القسط األكرب منها ، وثلة األصدقاء واملعارف يف القسط 

  )١("املتبقي
.  فاقاً معرفية وتربوية وجتارب أكثر تأثرياً يف شخصيته سيتاح له أن يواجههاآإن 

ذلـك سـيكون متسـاوقاً عنـده مـع       فإنفمع اتساع جمال الفاعلية احلركية لديه 
يأخذ التفكري مسـاحته  : " االجتماعية اليت يبدأ وعيه بإدراكها ، حيث  تاالشتراطا

ة والسلوكية من املنطق احملسـوس إىل املنطـق   املؤثرة فيتم نقله يف بعض جوانبه املعرفي
وستأخذ مقدرة التعامل مع املوجودات من حوله مساحة أكثـر اتسـاعاً،    )٢("الذهين

فيتاح له تسمية األشياء وتوصيفها ، ووضعها يف جمموعات متماثلة ، وهو األمر الذي 
وال سيما ما كان  مينح املريب فرصة أن يقدم للطفل كماً مهماً من احلقائق واملعلومات ،

اخلري والصدق ، التعـاون مـع اآلخـرين ،    : منها متعلقاً بالقيم واملفاهيم السلوكية 
، االحترام ، وسواها، ومبا حيرك فيه الرتوع إىل قيمها يف تعامالته مع أهلـه وأخوتـه   

وإذ يتأثر الطفل باحمليط االجتماعي والثقايف مـن  :" وكذلك مع اآلخرين خارج بيته 
، حني يتأكد له أنه بذلك احمليط يبدأ باالتضاح عنده ن نوعاً من اإلدراك لعالقتهحوله فأ

غري قادر على إشباع رغباته مجيعاً ، وأن اآلخرين من خارج عائلته ، ال يعاملونه كما 
الذي تكون ) عامل املكبوتات(ومن هنا تتجه بعض أفكاره وجتاربه إىل . يفعل أبوه وأمه 

اته ومشاعره ورغباته غري املسموح له أن يعلن عنها كلها ملن لديه ونشأ من بعض خرب
  ) ٣("هم حوله ، مبا جيعله يدفع ا إىل العقل الباطن

يف هذه املرحلة إلعادة ما مسعه من  -وعلى الصعيد الثقايف يصبح الطفل مستعداً 
يها ، األناشيد والترانيم واحلكايات بشيء من الدقة ، وبالصيغة األساس اليت وردت عل

وهي مسة ميكن اإلتكاء عليها لنقدم له كثرياً من املعارف والقيم عن االنتماء االجتماعي 
                                                             

 .١٧مصطفي عبدالسالم اهلييت ، ص  )(١
 .٢٦حداد ، ص  )(٢
 .املصدر نفسه )(٣



 ١٩ 

ورمبا بدا الطفل يف أحيان كـثرية غـري مسـتجيب    . :" واملعتقدات اليت حيتكم إليها
لإلرشادات والنصائح حني تأخذ طابعاً وعظياً ، ولذا ميكن استغالل حبـه لألغـاين   

  )١(" ون الوعاء الذي يقدم له فيه التوجيه السلوكي والقيميواأللعاب والقصص لتك

 

الطفل للخروج إىل  -وحبسب السمات االجتماعية والبيئية  -يئ هذه املرحلة 
فاق شخصية أكثر اتساعاً ، مبا يعده لالندماج االجتماعي ومبواصـفات شخصـية   آ

  .خمتلفة
االستقالل الذايت يف سلوكه، مثلما تعمق طاقة اخليال وتعزز سنوات هذه املرحلة 

والطموح إىل الربوز بني أقرانه ، وخماطبة ذاته ومن هم حوله بسلوكيات فيها شيء من 
وتبدأ مواهبه باإلفصاح عن نفسـها ، مثلمـا يتأكـد التمـايز     . املغامرة واإلدعاء 

  .واخلصوصية بني اجلنسني
ية حضورها ، حني ختـرب عـن الفروقـات يف    وحتقق اإلمكانات املعرفية والتعبري

وتعمق مساحة اخليـال  :" مستويات األطفال االدراكية واملهارات السلوكية واللغوية 
اليت قد   )٢( " .املتسعة عند الطفل بروز قدرة االبتكار واخلصوصية يف اهلوايات وامليول 

لطفـل ، مـن   يصاحبها نزوع حنو تأكيد الشخصية والرغبة يف التخلص من وصفه با
خالل أفعال وممارسات جتعله عرضة للخطأ والتوزع ، إن مل حيـط برعايـة وتوجيـه    

  .كافيني
  
  
  
  

                                                             
 . ٢٦ص حداد ، )(١
 .٢٨املصدر نفسه ، ص  )(٢



 ٢٠  
 

 )٣(  
لعل تلك التأمالت يف مفهوم الطفولة وجتليات التشكل املرحلي الذي تتأسـس  
عليه ، تلك اليت ضت ا دراسات صبت جل انشغاهلا يف تلك املساحة العمرية إمنـا  

أفاق حمددة ، تتجلى فيها شخصية الطفل وهي تبىن آتعلن عن رغبة معرفية نبيلة لترسم 
يماً باجتاه مستويات الشخصـية اإلنسـانية   على مقومات صحيحة، تكون منطلقاً سل

  .الالحقة
تعرف الشخصية بأا نتاج فاعلية العوامل البايولوجية واالجتماعية وتداخلـها ،  
. وما يتأسس على ذلك من خمرجات تشكيل الوجود الذايت ألي فرد من أفراد اتمع

ق يف البنية اجلسـدية  وهذه العوامل تأخذ بتأكيد هيمنتها الوراثية ، مث التشكيل املتحق
يف كينونـه   -عرب مراحل التواصل الذايت مع اخلـارج   -والعقلية ليتالقح وجودها 

شخصية الطفل تأحذ يف التبلور علـى هيئـة    فإنوحني يتحقق ذلك كله . اجتماعية 
إذ أن التالقح احلاصل بني العوامل املوروثة والعوامل املكتسبة يؤدي : "إنسانية حمددة 
لة من املفاهيم واملعايري لدى الطفل الذي يستطيع عـن طريـق فحصـها    إىل نشوء مج

  )١("املستمر أن يصدر أحكاماً وتقديرات هي يف الواقع إشارة لبزوغ جوانب الشخصية

لقد استوقفت مسألة بناء الشخصية ومقوماا كثرياً مـن النظريـات النفسـية    
اليت ) (كانت والتربوية اليت درست سلوك الطفل وما يتأسس عليه، 

قد رأت أن مـا يكمـن    -يف جانب من آرائه يف التحليل النفسي  -) فرويد(قال ا 
وراء تأسيس شخصية الفرد سلوكياً إمنا هي ميول فطرية وراثية دافعة للقيام بسلوك ما 

  )٢( .إلشباع حاجات حيوية 

ساس لبناء الشخصية، هو واحد من املركبات األ) األنا(أن ) فرويد( وحني رأى  
فأنه ال يتجاوز ما يتأسس عليه هذا املركب من القيم االجتماعية والعالقات اليت تشد 

                                                             
 .١٧مصطفي عبدالسالم اهلييت ، ص  )(١
 .١٦٩اخلوالدة وآخرون ، ص  )(٢



 ٢١ 

حيث يقف موقف الرقيب على كـل فعـل   "الشخصية إىل مؤثرات حميطها اخلارجي 
  )١(" يصدر عن الشخصية ، فيختار الصورة املناسبة يف البيئة اليت يستجيب له

اإلدراك إمنا يتم عن طريق احلواس اليت  أن) (وترى نظرية 
اليت هي وسيلته ملعرفة  -تنمو قدراا عند الفرد منذ مرحلة الطفولة ، وهذه احلواس 

متده مبقدرة إدراك األجزاء ووضعها يف مستوى كلي لصيغة  -العامل اخلارجي احمليط به 
  )٢( . يتم استيعاا عرب أكرب قدر ممكن من املثريات يف احمليط االجتماعي والثقايف

، فعندها أن سلوك الطفل ميكن تفسريه يف ضوء فيم احمليط ) (أما 
ويف هدي ما تقدمه . دمهاالثقايف والجتماعي والظروف واملعطيات املستخرجة من وجو

هذه النظرية من أفكار حول شخصية الطفل ومقومات بنائها فأن التشكل احلقيقي ال 
يتم من خالل الوجود البايولوجي أو النفسي ، بقدر ما ميكن أن تصنعه املؤثرات البيئية 

  .واالجتماعية احمليطة ا
تقصى العوامل الفاعلـة يف  ومع إجيابية الكثري مما تداوله تلك النظريات وأمهية يف 

تشكيل شخصية الطفل وسلوكه ، تبقى الرؤية اليت حتدد للطفولة مشهدها املتكامـل  
كتنف وجود شخصية الطفل وتأسيسـها  اأكثر إثارة وتعددية يف جماالت النظر ، فرمبا 

جممل العناصر البيولوجية والصحية والنفسية والبيئية والثقافية اليت ميكن هلا أن تكون 
وقد تعكس تلك العناصر مظاهرها يف ." ضنة لتكوين تلك الشخصية وإنضاج مسااحا

الوجود املعريف والثقايف الذي تتمثله الشخصية يف سلوكها وأمناط تعبريها عن وجودها 
ورمبا كانت فاعلية التشكيل املعريف والثقايف هي اليت استند إليها بعض  )٣("االجتماعي

العوامل البايولوجية والسلوكية ليست هي املعـول عليهـا يف   إن :  الباحثني يف القول
بيئيـة والثقافيــة ، ألن   إنضاج الشخصية وهيأا احلقة بقدر فاعليـة العوامـل ال  

ال تتشكل مع والدة الطفل بل يكتسبها بفعل اتصاله وتفاعله مع بيئته " : الشخصيـة 

                                                             
 .املصدر نفسه )(١
 .تنظر مصادره ٢٢حداد ،ص : ينظر  )(٢
 .٣٨م ، ص ١٩٨٨هادي نعمان اهلييت ، ثقافة األطفال ، الكويت . د )(٣



 ٢٢  
 

 .عها ا املؤثرات الثقافية دد شخصية الطفل بالصيغة اليت تطبئقبل كل شيء ، ولذا تت
  )١(" أن الشخصية هي وليد للثقافة أوالً"إذ 

الطفل ال يولد شخصاً بل فرداً ، وال يتهيأ له ذلك  فإن" وعلى وفق هذه القناعة 
فلكي يصبح الفرد شخصاً ال بـد مـن   .إال نتيجة التأثريات الثقافية الكثرية من حوله

  .)٢(" اكتسابه لغة وأفكاراً وأهدافاً وقيماً
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  

                                                             
  . ٣٨ص هادي نعمان اهلييت ،. د )(١
 .٣١م ، ص ١٩٧٧حممد اجلوهري ، علم الفولكلور ، القاهرة . د )(٢



 ٢٣ 

 

)١(  
نال التراث الشعيب يف العصر احلديث مساحة متسعة من االهتمام ،وأجنزت فيـه  

وروج لـه يف  ) الفولكلور( دراسات علمية ال حصر هلا،منذ أن أطلق املصطلح الغريب 
تستوقفه، ليتفحصـها  مقاالت وحبوث وتقص ميداين ملا ميكن أن ينهض عليه من مادة 

يطلـق علـى   :" ويقدم قراءاته عنها ،مبا أصبحت الدراسات الفولكلورية فيه مفهوماً 
كما يطلق كذلك على العلم الذي يدرس هذا التراث فهو ...التراث الروحي للشعب

  )١( "اسم العلم واسم موضوعه يف الوقت نفسه
بالفلكلور حبالة مـثرية مـن   ويواجه من يذهب إىل تأمل الدراسات اليت اهتمت 

أشتجار املواقف واألفكار واجتاهات الرؤية وجدهلا يف تبىن هذه املفاهيم أو تلك عنـه،  
وهو ما أنتج جمـاالت مـن   . وعن حدود املادة الشعبية اليت تنضوي حتت مفهوميته 

التنظري متسعة يف تقدمي املسميات وتبويب موضوعاا على حنو ترك أثاره يف املمارسـة  
  .امليدانية وهي تذهب إىل مناحي العطاء الشعيب ، لتضعها حتت مفهوميته أوخترجها عنه

يتسع لكل ما أجنزته الفاعلية الشعبية ) الفولكلور(لقد رأت بعض الدراسات أن 
يشمل كل املعلومات واملهارات واملفاهيم اليت يكتسبها " وبقى حياً يف ذاكراا ، فهو 
لتأثري البيئة اليت نشأ فيها ، وهو ال يسعى وراء اكتساب  الفرد بشكل حتمي ، ونتيجة

وهـو ال  . ولكنه يتشبع ـا  -كالسعي إىل التعليم مثالً -هذه األشياء سعياً مقصوداً 
وعلى وفق  )٢("خيترعها عن عمد ، ولكنها تنشأ بشكل طبيعي ، ودومنا تكلف أوافتعال

بداع الشعيب املتمثلة يف األدب مستوعب لكل جوانب اإل) الفولكلور( فإنهذه الرؤية 
مبختلف فنونه ويف املعتقدات واملمارسات واحلرف وأمناط السلوك الشـعيب وطرائـق   

  . تعبري اإلنسان يف بيئته

                                                             
 .وينظر مصدره ٦١م ، ص ١٩٨١أمحد علي مرسى ، مقدمة يف علم الفولكلور ، القاهرة  )(١
 .املصدر نفسه  )(٢



 ٢٤  
 

يذهب إىل تكـريس   -نسعى إىل متثيل رؤيته  -ويف املقابل فأن هناك اجتاهاً آخر 
أي يف ذلك العطاء الشعيب . مفهوم الفولكلور ملا هو يف حدود املنجز الشفاهي وحده 

وهو ما تبنته االجتاهات االنثروبولوجية وال سيما . الذي يستخدم الكلمة أداة لتعبرييته 
) الفولكلور( من القائلني بفكرة أن  )١(، ومن يستجيب ألفكارها) املدرسة األمريكية(
ذلك الشكل الفين الذي يضم  "أو أنه  ) ٢(دراسة املادة القولية مبختلف أشكاهلا:" و ه

ـ   ريها ممـا  ـأمناطاً خمتلفة من احلكايات واألمثال واألقوال واألغاين والرقصـات وغ
  )٣( "ة أداة لهـدم اللغة املنطوقـيستخ

اليت حتتمل  وستقود هذه القناعة كثرياً من املتمسكني ا إىل ترديد بعض العبارات
األدب غـري  (و) الفن القويل(و) األدب الشفاهي:(يف طياا حتديداً للفلوكلور من مثل

ولـيس  ) األدب الشـعيب ( و إال ما ه) الفولكلور( لينتهوا عند القول بأن ) . املدون
يقوم أوالً وأخرياً " ، ومن منطلق أن هذا األفق من املعرفة كان يف مراحل تطوره سواه

وآثـار ثقافيـة   ) مسات(األدب الشعيب وحده ، وأن العادات واملعتقدات على دراسة 
وعلـى ذلـك حـدد     )٤("ولكنها مل تعد كذلك إحدى جماالت اهتمامه ، كانت مرة 

املرقصات اليت تغين لألطفال ، سواء " ـبعضهم جماالت األدب الشعيب اليت يقصدها ب
والرقصات واأللعاب الشعبية واألغاين وهو احلكايات واألمثال . ملالعبتهم أو تعليمهم 

اليت تنقل ) احلكم واألمثال( اليت تغىن يف مناسبات معينة، وهو أيضاً األساليب املأثورة 
ا معرفة األجداد واألباء وخربم إىل األبناء واألحفاد ، من دون االعتمـاد علـى   

  )٥( "الكلمة املكتوبة أو الكتاب املطبوع
مهمة الباحث الفولكلوري األوىل سـتكون دراسـة    إنفوعلى وفق هذه الرؤية 

األدب الشفاهي اخلاص باجلماعات اإلنسانية من دون بقية املواد اليت تبـدعها تلـك   
  .اجلماعات

                                                             
 . ٦١ص علي مرسى ،أمحد  )(١
 .١١٤املصدر نفسه ، ص  )(٢
 .٨٠املصدر نفسه ، ص  )(٣
 .املصدر نفسه )(٤
 .١٩م ، ص ١٩٧١أمحد رشدي صاحل ، األدب الشعيب ، القاهرة .د )(٥



 ٢٥ 

إمنا ) الفولكلور(ولعل حمض األدب الشعيب هذه القيمة وعده أس ما يتشكل منه 
من إناء تشـكالته املتعـددة    يقع يف القيم التعبريية واجلمالية اليت يعلن عنها ، وتفيض

كما تتجلى يف تلك املقدرة الفاتنة على البقاء متجدد الفاعلية والتأثري . بعفوية وصدق
يف بيئته ، على الرغم من الوسيلة الشفاهية اليت يتم تداوله ا، واإلصرار على عـدم  

الشعيب يضاف إليه اكتنافه الكثري من جماالت تشكل الوعي . تدوينه أو حمدودية ذلك 
  .وفنونه مبا ميكن عده فيه وعاء تعبرياً ملها

وما ينهض عليـه  ) األدب الشعيب(حتديد مفهوم   فإنكما حصل مع الفولكلور  
مبا يسقط عنـه   -كان عرضة لتباين يف املواقف ، بني من يراه أدب عاميتها املتوارث 

  لفنية واالجتاه الثاين الذي يرى يف الوسيلة ا -أدب العامية احلديث 
اليت ينتج هذا األدب ا مسته األساس ، األمر الذي جيعل كل ما يـأيت  ) اللغوية( 

طبقاً هلذا الرأي منضوياً حتت مساحة األدب الشعيب وفنونه ، سواء  -باللهجة العامية 
كان شفاهياً أم مكتوباً ، وبعض النظر عن السمات املركزية اليت متحض ذلك األدب أ

  . اليت سنتطرق إليها الحقاً هويته الشعبية ، و
لألدب الشعيب السمات الفنية ، ومنها ه ويبقى هناك اجتاه ثالث يتجاوز يف مفهوم

  )١(اللغة ، فرياه شعبياً حني يفصح حمتواه  ال شكله عن ذلك

وإذا أردنا مناقشة تلك االجتاهات الثالثة واختاذ موقف منها فلعلنا سنكون مـع  
أفكارها مارة الذكر وتناول بعض قيمها وطـرح بعضـها    اجتاه رابع ينبين على تأمل

  .اآلخر
فالقول بأن األدب الشعيب هو أدب عاميتها التقليدي رمبا ال يتوقف مبوضوعية ، 
فيحدد مساجة ذلك األدب يف عاميته ومدى األمهية اليت ميكن أن يتمتع ا ليثري متلقيه 

فتلك :حده هو ما مينحه مسة األمهية املعاصر أو دارسه ، إذ ليس تداوله من قبل بيئته و
  . البيئة تتداول كل شيء من خالل ذلك الرتوع الشعيب

                                                             
 .١٥م ، ص ١٩٩٣حسني سامل با صديق ، يف التراث الشعيب اليمين ، صنعاء  )(١



 ٢٦  
 

ورمبا كان يف الرأي الذي مثل اجتاهاً ثانياً بعض الوجاهة ، فقد يتحـول األدب  
املقال أو املكتوب من قبل شخص ما يعرفه أهل مرحلته إىل مستوى األدب الشعيب مع 

من قيم مجالية وتعبريية ، ستكون سبباً يف بقائـه وتناسـي   مرور الزمن ، ملا يتصف به 
  . منتجه األول وعوامل إنتاجه 

وعرب منظار األمهية والقيمة الذي نضعه منطلقاً الحترام الذائقة الشعبية وما تنتجه 
ال  -كان شعبياً أم سواه أسواء  -وتنشغل به ، وعلى مساحة اليقني اليت ترى اإلبداع 

إال من خالل التماثل اخلالق بني موضـوعته ومنافـذ تشـكله    يتحقق وصفه كذلك 
. ال نعتد به كـثرياً   -وهو االجتاه الثالث  -االجتاه الذي يفصل بينهما  فإناجلمايل ، 

هو ذلك اجلزء من تراث أمتنا القومي املمتد علـى  : وبذا يكون األدب الشعيب عندنا 
املستجيب النشغاالته الواقعية ، مساحة وجود إنسان هذه األرض ومنجزه القويل فيها 

والشعورية ، والذي تتواشج فيه خصوصية التعبري باللهجة املتداولـة يف البيئـة مـع    
املقومات األساس اليت جتعله أدباً ، واإلعالن املخرب عن ذلك كله مبستوى فين وجالب 

تعـبريه   لرغبة القراءة والتأمل ، عرب متسكه وية وجوده يف الزمان واملكان وأساليب
إنه أدب الفئات األوسع من الشعب تلك اليت وجدت فيه حتسسـاً هلمومهـا   . عنها

إىل ممارسـة يوميـة ،    -يف أحايني كثرية  -ومكابداا ، واملعتقد الذي تعايشه وحتيله 
لتتبناه وتعلنه هويتها ، وحصتها من قيم تراث أمتها األكرب ، فصـبت فيـه جممـل    

ارسها ، بعيداً عن الثقافة الرمسية وقوانينـها واشـترطاا ،   الفعاليات اإلنسانية اليت مت
ليأيت مستوعباً لكل ما ينشغل به الوعي الشعيب ويعايشه سلوكاً وذائقة وأداء يف البيئة 

  .ومساا ، وما ينتج عنه من آداب وفنون وأساليب عمل وعادات وتقاليد
لغـة  :مثرية من خالهلـا  بني الفكرة ومجالياا اليت تتجلى  التواشجومن منطلق 

وعاطفة وتشكالً من تفاعل الواقع واخليال سنذهب بعيداً ، لنرى يف الشعر الشـعيب  
طبقاً  -فالشعر . الفاعلية املثلى اليت تتجلى فيها الرتعة الشعبية وتترسم عواملها الفاتنة

وثات لعب دوراً كبرياً يف نقل هذه املور:"  -لرأي أحد الباحثني ، مكررين ذلك بعده 
الشفوية ، لسهولة حفظه وتداوله يف األلسن ولسهولة ترديده بأحلان وأهازيج خمتلفـة  
خبالف النثر الذي متثل يف راوية األساطري واحلكايات الشعبية واخلرافات واخلـوارق  
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وما عدا ذلك من مواضيع التراث الشعيب ، فقد صيغت كلها بالشـعر حـىت   . فقط
ويف استعماالت الطب الشـعيب  . الشعبية والنصائح الرقص الشعيب منها ، واأللعاب 

  )١( "اليت أدرجت بالشعر يف أشكاله املختلفة 

مبختلف صياغاته التعبريية ، فنعده الصورة املتميزة  -إننا ننظر إىل الشعر الشعيب 
واملثرية لألدب املوصوف بالشعبية ، من حيث حيويته ، وغناه التعـبريي واجلمـايل ،   

وهو . رب عن عاطفة اإلنسان يف بيئته وقيمها ومستلزمات األنشداد إليها واالكتمال املع
من أكثر فنون األدب الشعيب مواجهة لعاديات الزمن اليت ميكن هلـا أن تنـال مـن    

إىل التبدل والتحـوير   -يف أهون الظروف  -الذاكرة فتمحو ما تكترته ، أو تعرضه 
ثري يف خمتلف أنواع األدب الشعيب الـيت  امل ههذا كله إىل جانب إندساس ) ٢(واالنتحال 

احلكايات واحلرافات واألمثال واملواعظ ال  -أن مل نقل كل  -تأين يف النثر ، فمعظم 
  .تكاد ترد من دون أن يكون للشعر حصته فيها

)٢(  
مبعىن أن ذكـر أي   -جيمع املهتمون باألدب الشعيب على مجلة مقومات متالزمة 

يضعوا اشتراطات موضوعية لتحديد هوية األدب الذي ميكن  -سواها  يمنها يستدع
  .له أن ينضوي حتت عباءة الشعبية

قد رأى أن أول مسات الـنص الشـعيب أن   ) أمحد رشدي صاحل( كان الدكتور 
متواصل احلضور يف ذاكرة الناس جيالً بعد  أبقتاهاللتني ) (يتصف 

... ات البشرية املتساوية على الفطرةعامة للجماع"  جيل ، فقد كانت اآلداب الشعبية
وكان شعبياً دارجاً يف حمتواه ولغته . وكان ذلك األدب يكفي حاجاا الفنية والروحية

دون  -ولنا . وكان يتداخل مع السحر والدين واألخالق والتشريع ، وطرائق تداوله 
ان اللغة وسيلة للتعيري عن هلذا األدب الشعيب العام باستخدام اإلنس نؤرخأن  -حرج 
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خلجات النفس ، وإيصال انفعاالت اإلنسان وخواطره وأفكـاره إىل اآلخـرين ، يف   
  )١(" وتلك فترة أقدم بكثري من اختراع الكتابة. شكل أصوات ترمز هلا

نادى أيضاً بسـمة  ) حسني قدوري( وكان الباحث الفولكلوري اجلاد األستاذ  
يعود :" ت األدب الشعيب فعنده أن املأثورات الشعبية بوصفها إحدى مقوما) العراقة(

ولنا أن جنعل بعضها تبدأ مع طلوع ... نشوء معظمها إىل عهد سحيق من حياة اإلنسان
مشس وجوده االجتماعي ، وبقيت تنحدر من جيل إىل آخر ، وهـي هـي مل يـتغري    

  )٢("جوهرها ، وإن أصاب التغيري بعض مظاهرها

يف جوهرها امتالء األدب الشعيب حبيوية تعبريية عاليـة  ) العراقة( وما تعنيه مسة 
أهلته الستيعاب مشاعر أبناء البيئة اليت هو فيها على مر أجياهلم ، مبا أبقاه مـاثالُ يف  
الذاكرة اجلمعية هلم ، ومتناقالً بوساطة األداء الشفاهي بينهم علـى امتـداد أزمنـة    

  . وجودهم
أساساً يف نظر دارسي األدب الشعيب جيمعـون عليهـا ،   ) (متثل مسة 

ويضعوا يف أوليات توصيفهم له ، فما الفولكلور عند كثري من الباحثني الغـربيني إال  
وجيمـع االنثربولوجيـون   . األدب الشعيب الذي ينتقل عن طريق الراوية الشـفوية   

هي الوسيلة الوحيدة اليت أتـيح  ) الشفاهية( األمريكيون على قناعة واحدة يف كون 
  )٣(لألدب الشعيب فيها أن يتحرك عرب األزمنة 

بوصفة التـراث الروحـي    -الفلكلور ) حممد اجلوهري( وحني يعرف الدكتور
طموح املبدع  ألناخلاصية الشفاهية هي أوىل مرتكزات ذلك التعريف  فإن -للشعب 
تشار يف بيئته ، وأن يكـون نصـه   وهو ينتمي إىل اجلماعة مكترت برغبة االن -الشعيب 

ما حيقق له ذلك أكثر من أية وسيلة ) الصوت(وهو جيد يف . حاضراً على كل شفه فيها
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كما أن للبيئة أساليبها يف األداء الصويت وطرائق الغناء والترمن اليت يسـعى إىل  . أخري
إال  وال شك يف أن خصائص نصه لن يتاح هلا أن تعلن عن نفسها.تشخيصها يف آدابه 

ومبجرد أن يتخطى عتبـة   -وهي تتمسك بالصوت وسيلة هلإن النص األديب الشعيب 
يصبح ملكاً مشاعاً لكل من يردده من أبناء بيئته من خـالل تلـك    -إنتاجه األوىل 

الطماح اليت حتدو مبنتجه يف أن يأخذ مداه من احليوية والتجدد وتواصل احلضور ،حد 
بل واإلضـافة   -يف مفرداته املؤدية للمعىن ذاته  -التساهل يف إجراء بعض التغريات 

ليأخذ النص الشعيب توصيفه يف كونـه  . إليه عرب حركيته يف الزمان وتنقالته املكانية 
نصاً مفتوحاً على كل ما ميده باحليوية والنماء التعبريي من جتليات احلـس اجلمـاعي   

ريي ما كان هلا أن تتحقق لو مل ولعل هذه الفاعلية من اخلصوبة واالنفتاح التعب. لبيئته 
  . يكن النص األديب الشعيب شفاهياً

وهي مما ) . جمهوليته(للنص أو ) (تربز يف األدب الشعيب جلية مسة 
فنحن ال نقع على أية إشـارة  . تواترت اإلشارة إليه يف معظم الدراسات الفولكلورية 

مثلما ال ميكننا غالباً أن نضع اإلصبع علـى  إىل املبدع األول للنص الذي بني أيدينا ، 
  .املرحلة الزمنية اليت صدحت حنجرته بنصه فيها

الواقع ال يستجيب له متاماً  فإنوإذا كان هذا الرأي صحيحاً من الوجهة النظرية 
إذ ال نستطيع أن نقول ذلك عن كل املنتج األديب الشعيب فنحن ال نتخيـل أن ينـأى   

والتوهج الشعوري الذي أشتجر يف تلك الـذات  ، وجهده   اإلبداع عن موهبة الفرد
أو  -املتحمسة ، فأطلقته بنربه واحدة أوىل ، تلقفها من هم حوهلا ، ورددوها بعـدها 

  .)١(لتحال يف شفاههم مجيعاً إىل تفوهات مجاعية مبدعة -معها 
وأن بدت عليه مسـات الواقعيـة والبسـاطة والتمسـك      -إن األدب الشعيب 

مفعم بقيم داللية ومجالية غاية يف اإلثارة واألخبار  -البيئة احمللية يف تعبرييته  باشتراطات
عن فعل املوهبة املتميزة اليت ال ميكن ختيل وجودها عند مجيع من هم ضمن مكوناـا  
االجتماعية وظرفها البيئي ، وإال سنكون بالضد من الوقائع اإلبداعيـة واملمارسـات   

املوهوبة امتياز أن تصبح قطباً لتعبريية تتسع دائرة تأثريهـا   الشعورية اليت تضع للذات
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ألن دور الفرد  ال :"وهكذا يصبح العمل األديب الشعيب جمهول املؤلف. فيما هو حوهلا 
يف إنشائه معدوم ، وال ألن العامة اصطلحوا على أن ينكروا على اخلالق الفرد حقه يف 

ألديب الشعيب يستوي أثراً فنياً بتوافق ذوق أن ينسب إىل نفسه ما يبدع بل ألن العمل ا
وألنه ال يتخذ شكله النهائي . اجلماعة ، وجرياً على عرفهم من حيث موضوعه وشكله

بل يتم لـه الشـكل    -قبلما يصل مجهوره ، شأن أدب املطبعة وأدب الفصحى عامة 
تلقـي  وبذا تتساوى فيه حصة املرسل وامل )١(" األخري من خالل االستعمال والتداول

الذي سرعان ما يتحول مرسالً له ، وعلى هيأة مجاعية ، متناسياً الشـفة األوىل الـيت   
وعندها وحني يـردد اإلنسـان   . ترمنت به ، وحضور املبدع األول ومالحمه الفردية 

لن يسأل نفسه أو غريه عن مصدره ،  -شعراً أو حكاية أو مثالً  -الشعيب نصاً أدبياً 
ردده بيقني أن من قاله أوالً كان يتكلم بلسانه ، ويعـرب عـن   إنه ي. وشخصية قائله 

حىت ليتقمص ذلك املتحدث يف أحايني كثرية وبعاطفة . دواخل شعورية مجاعية مشتركة
هيأة القائل األول ومسته ، بإدعاء معريف ، يكاد يوحي ملتلقيه أن هذا الـذي   -الفتة 

سه إىل وعيها اإلنساين ومقـدرا  ينطقه هو نضح جتربته وفعل مكابدته وانتماء أحاسي
  .على البوح

تؤدي بنا مسة جمهولية املؤلف يف األدب الشعيب إىل انفتاح هذا األدب على أفـق  
) ( ووضعته يف عني التقدير لكل ما يعرب عنـه مـن   ، اليت أعلت من شأنه

فعلـى  . حمموالت داللية وقيم تشكل أنتجتها وانتمت إليها ذائقة اجلماعة ووعيهـا  
أو أدب اللغة الفصيحة الذي تطبعه الذاتية ومكانة املبـدع   -العكس من أدب النخبة 

يتمسك اإلبداع الشعيب مبا للجماعة من حضور أساس يف جممـل   -الفرد الضاجة فيه 
من دون أن يغيب عـن البـال أن السـمة    ، ما يتأسس عليه من تعبري ومقيدات فنية 

استعادته على حنو غريزي ، أو بنوع مـن االنشـغال   اجلماعية له ال تربز يف ترديده و
ال يتميز الفن : " الذي ال ميتلك مربرات عميقة التمثل يف وعي اجلماعة ووجداا ، إذ

وإمنا مييز هذا ) اجلماعة الشعبية(الشعيب عن غريه مبجرد إسناد األفعال اليت يتضمنها إىل
ها أو اجتماعها على إبداعه ، وتؤكد الفن أن هذه اجلماعة تتجانس يف التقائها أو تواطئ
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وإذ ... وتأكيد التجانس ميثل عندنا بعداً أساسياً من أبعاد وظيفة هذا الفن . به جتانسها
يقدم املبدع الفرد مبادرته الفنية يف إطار النمط التعبريي املعني بتقاليده الفنية املـأثورة  

سلبية للكون والواقع ومفرداا يعكس توجهات اجلماعة واستجاباا اإلجيابية وال فإنه
حمددة للقيم والتقاليد الفنية اليت اختربـا   -أو صور  -املختلفة ، من خالل صورة 

اجلماعة وطرقتها عرب أجيال من مبدعيها ، وقبوهلا النقـدي ذي احلساسـية العاليـة    
وسوف تؤدي هذه الرتعة اجلماعية يف األدب الشـعيب إىل أن تنـال    )١(" إلبداعهم 

الفئات االجتماعية املوجودة يف البيئة ذاا حصتها الدالة عليها منه ، مهما كانت تلك 
ستوعب مشاعرها ، وما تنشغل به إنتاج إبداعي يف الشـعر  افقد .الفئة حمدودة التأثري 

ألدب الشعيب حصـة للنسـاء   ، فظهرت يف ا واحلكايات واألمثال والترانيم واألغاين
، بل وملن هم أقل شأناً من الفئات يف التراتب االعتباري تمعام ، وهو ما ولألطفال

  .ال نلمحه مثرياً الهتمام أدب النخبة واللغة الفصيحة
السائدة يف بيئته وسيلة اتصالية يقـدم مـن   ) ( يستخدم املبدع الشعيب 

وتلك واحدة من مسات األدب الشعيب املهمـة الـيت اطرتـه    . دبية خالهلا رسالته األ
نشدادها إىل املكان، امبواصفات إدائية ومجالية هلا آفاقها من التنوع وحيوية التجربة ، و

عـن الفعـل    -وتعبريها عن خصائصه وطرائق األداء القويل فيه ، وقبل ذلك ومعه 
حملددات االجتماعيـة واالعتقاديـة ،   االقتصادي املمارس يف ذلك املكان وأمناطه ، وا

  .وأبعاد التعالقات الثقافية ومقدار حضورها ونوعيته
مجلة  -وهو ينشد إىل قوانني األداء اللغوي يف بيئته  -وتتجلى يف األدب الشعيب 

فهـو حيقـق انتمـاءه اجلغـرايف     . من املواضعات التعبريية اليت متنحه قيمة وتفـرداً  
ئته ، ومبا مبنحه مالمح وهوية ينماز ا عـن أدب البينـات   واالجتماعي والتارخيي لبي

إمنا يربز استجابته ملؤثرات بيئيـة حمـددة    -عرب تلك اللهجة  -األخري وفنوا وهو 
ولقيم التمثل اللفظي فيها ، وما ميكن هلا أن تعلن عنه من خصوبة ادائيـة ومجاليـة ،   

  .تصلح لإلنتاج األديب
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وهي تنتج أدا ، متمسكة باإلدائيـة الشـفوية ،    -لقد أتاحت اللهجة الشعبية 
فاقاً من احليوية عرب ذلك االنشداد احلمـيم  آللنص األديب  -وبقيم التمثيل اجلماعي 

الذي يتبادله مع أفراد بيئته ، وامتالئه الشعوري واإلدائي مبا يشغلهم ، حد مـنحهم  
منهم هو منتجه وصانعه ، واملتمكن منه ، مبا يشرعه لـه مـن    فرصة االدعاء بأن كالً

. إمكانية التمثل والتعديل واإلضافة ، وهو يستجيب ملشاعر الفرد ويتمـاهى معهـا   
ويقترب من مقدراتة املعرفية واملتاح له من الوعي واإلمكانات الثقافية ذات املقـدار  

  .لك البيئة وما يعلنه النص منهاالذي ال يكاد يتفاوت كثرياً بني ما ميتلكه أبناء ت
وعرب انفتاح اللهجة على سواها من اللهجات اليت تستوطن اإلقليم الواحد ، أو 
تتحرك يف آفاق مكانية متقاربة ، أتيح للنص األديب الشعيب أن يتمتع حبيوية واستجابة 
بني هلجة وأخري ، وهو ما أمده بطاقات مضافة وانفتاح تعبريي متسع ، وصـنع لـه   

وايات شفاهية متعددة ، يف إضافات هلجية ، تستجيب لقيم النص املثري مـن جهـة   ر
  .والشتراطات األداء اللفظي يف بيئتها من جهة أخري

فحني ينغلق النص . ولعل تلك واحدة من امتيازات اإلبداع األديب الشعيب ونصه
ـ  ة وحـدود  املكتوب باللغة الفصيحة على واحدية التشكيل اللفظي  املنتمي إىل مؤلف

حركيته املشرعة  -عرب شفاهيته  -متلك النص الشعيب ا -وعيه اللغوي وإمكاناته فيه 
بقبـول   -وحتقـق لـه   . أبواا لقراءات متعددة تستجيب ملواصفات املكان اللفظية 

صوراً متعددة ، هي يف حقيقة أمرها التلونات التعبريية الـيت   - أدائيتعبريي وتواضع 
  . األمكنة واألزمنة اليت أتيح له أن يعايش متثلها لهأمدته ا سريورته يف

حييلنا أمر اللهجة وفاعليتها يف حمض األدب الشعيب مواصفاته اللفظية والقيمـة  
اخلاصة به إىل تأشري حدود مسة أخرى فيه ، حتدث عنها أكثر من باحث فولكلوري ، 

ينتمي إليه ، حيث وتوصيفه املكاين الذي )  ( تتعلق بتحديد 
  .يولد ويترعرع وينضج ويعطي أكله التعبريي اخلصيب

ستوقف الباحثني الفولكلوريني بصدد هذه املسألة ، قد مينحنا فرصة اإن تأمل ما 
أن نقول بوجود أكثر من بيئة تنتج التراث الشعيب وخبصوصيات خاصـة ، فسـوى   

البيئة البدويـة ، والبيئـة   : تني مها ميكن إضافة بيئتني أخري) القروية واملدنية(البيئتني 
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وبذا يصبح لدينا أربع بيئات جديرة بالتفحص مل الفاعليات ) . البحرية(الساحلية 
يف الكـالم وأسـاليبه وحـدوده     األدائيةاإلنسانية فيها ، ومن أبرزها اخلصوصيات 

  .اللفظية
) املدينة  -القرية (ائية رمبا كان املربر يف املعاينة الدائية اليت استوقفت الباحثني لثن

الريفيـة والبدويـة   (وحدها منطلقاً من حالة الالخالف على كون البيئات الـثالث  
حمدد :"اليت عرفها أحد الباحثني بأا) بالشعبية(تنتج تراثاً جيمعون على ومسه ) والبحرية

كما أن . )١(" نوعي للجماعة املتصفة أو املوصوفة ا ، موقفاً عاماً وجتليات ثقافية وفنية
يكاد يشمل هذه البيئات مجيعها ، كون جمتمعاا عبارة عن تكوينات ) القرية ( مفهوم 

إنسانية متجانسة ، تتمسك بصالت القرابة غالباً ، وتعيش عالقات اجتماعية متصـفة  
بتلك الروابط اليت تشدها إىل بعضها ، متمسكة مبمارسات وقيم ومعتقدات وتأسيس 

يتـوافر علـى مجلـة    ) تراثاً(مر الذي سيجعل تلك البيئات تنتج ثقايف مشترك ، األ
الذي تتـرمن بـه   ) األدب(لتربز أنصع تشكالته يف ، ) شعبياً( االشتراطات اليت جتعله 

شفاه أبناء تلك البيئات بفاعلية شعورية تكـاد تكـون واحـدة أو متقاربـة يف أدىن     
  .التصورات

ومنه  -ومن خالل ذلك ميكن الركون إىل تلك املعاينة اليت تضع التراث الشعيب 
  الذي تنتجه تلك البيئات بازاء ما للمدينة ، والذي أخذ توصيفه غالباً بأنـه  -األدب 

وهو ما جنده جديراً باستيقاف رغبة التأمل وإبداء تصوراتنا عنه ، اليت ) . أدب عامي( 
ضرورة عدم االتكاء على الدراسات الغربية وما قدمتـه يف   نبدؤها بلفت االنتباه إىل

 فإنـه ) القريـة  -املدينة (هذه املسألة ، إذ حني يتحدث الفولكلوري الغريب عن ثنائية 
منتم إىل يقينه بالتفاوت بينهما ، واملشغالت السلوكية والقيمية اليت ميتاز ا جمتمع كل 

  . بينهما  -حبثاً عن مساحات التقارب  -منهما عن اآلخر ، حىت ال جمال للمقارنة 

                                                             
 -البناء والنجارة واحلدادة وسواهم: وال سيما عمال املهن احلرة  -ميكن ملن يرصد ما يترمن به العمال يف أثناء عملهم  )(١

لى أدب شعيب مستحدث فيه جممل املقومات اليت تؤدي وكذلك األطفال ومعظم الفئات الشعبية الفقرية يف املدن أن يقف   ع
 .به إىل أن يكون إضافات مستمرة هلذا األدب
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أما يف واقعنا العريب فأن املسألة تأخذ مساراً مغايراً ، حيث تواجهنا حالة االنشداد 
وما يتحقق من تأثري بين لألول يف اآلخر ، حد ) القرية واملدينة(والتداخل بني جمتمعي 

ة يف ثقافتنا العربية املعاصرة إننا لن جنانب الصواب إذا ما رددنا هنا تلك املقولة الشائع
من أن مدننا العربية ماهي إال قرى كبرية ، مبا حيتكم إليه أبناؤها من قيم وسـلوكيات  

مل تستطع كل املنجزات العصرية واحلضارية املتداولة  -أدباً وفناً  -وممارسات تعبريية 
  .فيها أن ختفي عنها وجه القرية وأخالقياا وما ينتمي إىل عواملها

هم خليط غري متجانس جاءوها مـن   -إن أبناء املدن العربية يف الغالب عليهم 
 -مبا أصبح يف بعض صوره  -وهم حمملون . البيئات األخرى اليت مرت اإلشارة إليها 

سلوكاً غريزياً ملا كان سائداً يف تلك البيئات من فاعليات إنسانية  وسيكون للتـراث  
رجة اليت جتعله يزاحم كثرياً مما يف املدينة مـن قـيم   الشعيب حضوره املعلن فيها ، بالد

وإنتاج ذي طبيعة حديثة يف خمتلف جماالت احلياة املدنية ومنها األدب، وال سيما مـا  
كان منه متداوالً باللهجة احمللية السائدة يف املدن العربية ، والذي تتبنـاه املؤسسـات   

  .احلديثة الثقافية فيما يقدم عرب وسائل االتصال واإلعالم 
إن كثرياً من أبناء املدن العربية إمنا يعيش يف حالة ازدواجيـة التمثـل القيمـي    

وآخر يسحب وعيه إىل حيث االنتماء البيئي األساس ) مدين( والسلوكي ، بني حس 
وهو ما . الذي قدم هو منه ، أو قدم أسالفه ، ذلك االنتماء املتأصل يف نفسه وسلوكه

 من مقدرة الفرد على استقبال مستجدات احلياة العصـرية   - يف أحايني كثرية -حد
  .واستيعاا

ومن خالل هذه السلوكيات متداخلة املصادر وما تعكسه على الفعاليات الثقافية 
اليت يتداوهلا أبناء املدن واليت بدت  يف تشكلها األديب والفين  متداخلة املقومات بني ما 

أتيح للمدن وأهلها التطلع بعني إىل ذلـك   -ة هو تراث شعيب ، وما هو فاعلية جديد
لتنتـج . ت وفاعلية إنسانيـة التراث ، وباألخرى إىل ما تعايشه املدينة من مستجدا

راح يأخذ من مكانـة األدب الشـعيب يف األذهـان     -باللهجة العامية غالباً  -أدباً 
جلى فيه من تعبرييـة  والنفوس ، وحيل حمله يف اهتمامات الفرد املدين وذاكراته ، مبا يت

وهي تتردد على األلسن وتستقر يف الـذاكرة   -جديدة ، رمبا حتولت مع مرور الزمن 
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وعرب هذه القناعة لن نكـون مـع   . إىل تراث شعيب ميثل تلك البيئة املدنية -والنفس 
  .القائلني بأن املدينة ال تنتج أدباً شعبياً

سانية وتواصـل مـع املكـان    لقد مثل األدب الشعيب يف أي من بيئاته حاجة إن
وحني ظهرت وسائل االتصال احلديثة . وجتلياته يف النفس والوعي والفاعلية التعبريية 

فضالً عن طرائق التربية والتعليم ، ومسـتلزماا    -وأدوات اللهو والتسلية املتنوعة 
فقد أثرت يف مساحة التعامل  مع التراث الشعيب عامـة   -املكتوبة وأدواا املختلفة 

فقط بـل يف البيئـات    -ليس يف املدينة اليت تبدو فيها الصورة جلية  -ومنه األدب 
قبل مخسني  -األخرى مجيعها ، مبا نال من صداح اإلبداع الشعيب وفاعليته اليت كانت 

  .ذات حيوية ال جتارى حينها -سنة أو أقل من ذلك 
من أن  املدينة ال تنتج تراثها الشـعيب   -ور الذي يردده بعض الباحثني إن التص

فمثلمـا ال ميكننـا   . ال ميتلك املصداقية كلها  -الذي ميكن حمضه شيئاً من االهتمام 
القول إن البيئات األخرى قد جف نبع العطاء التراثي فيها ، تكون احلال يف املدينـة  

. دالة على منجز له جممل مسات التراث الشعيب كذلك ، فهي تصنع الوقائع الكثرية ال
ولكننا ال نالحظ صريورته ومسارات تشكله إال وهي حبدود تبدو لنا ضيقة ، وغـري  

من خـالل عـني    -نوعاً ومقداراً  -الفته لعني التأمل ، بسبب أننا ننظر إىل منجزها 
رة عـرب حركيـة   املوازنة بينها والتراث الشعيب الذي تراكمت أمثلته يف مسرية متوات

للزمان واملكان أخذت مداها كامالً ، حىت وصلت إلينا ذا االمتالء النوعي والكمي 
  .الذي هي عليه

إن من ميعن النظر يف الواقع الشعيب الذي تعيشه فئات اجتماعية متعددة يف املدن 
العربية سيجدها وهي تواصل إنتاج أدا الشعيب ، ومبواصفات صميمة االنتمـاء إىل  

ولكنه يف األحوال كلها نتاج وجودهـا اإلنسـاين    -وإن بدا حبدود ضيقة . )١(يمهق

                                                             
مرتبطة أصالً بالصوت وفاعليته فقد ذهبت يف مراحل التطور الثقايف احلديثة إىل جمـاالت  ) إيقاع ( إذا كانت مفردة  )(١

داء حركي ومتثيلي وملبس وبناء وفنون تشكيلية وسواها ، متعددة ، ينضوي حتتها كل ما حيمل مسة التناسق واالنسجام من أ
 .فيه ذات داللة ذوقية وحضارية متعددة) إيقاع ( مبا أمست مفردة 
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ومكابداا لظروف حياا وانشغاالا فيها ، وحسها الصـادق يف تلمـس املسـاحة    
  .التعبريية املخربة عن ذلك كله

على أنه ظاهرة صوتية تتبدى  )١(-يف أصل داللة مفردته  -) (ينظر إىل 
الفاعليات ذات التشكل الصويت الذي يأخذ أبعاداً منتظمـة وانسـجاماً    يف كثري من

 فـإن وعلى هذا األسـاس  . تعبريياً ، خيتلف ا عن املمارسات اليت ليس هلا مثل ذلك
السمة اإليقاعية معلنة عن متظهرها يف كالم البشر ، ويف ظواهر الطبيعـة والكـون ،   

  .يف تشكيل مساته املعربة) اهلارموين( وكل ما توافر على حالة التناغم
ولعل التعبري األديب هو أبرز ما يفصح عن صورة االحتكام إىل اإليقاع وقيمه يف 

بل مالحقة للبىن الداخليـة الـيت تنسـجم    بنيته اليت لن يكون فيها ظاهرة خارجية ، 
، ذي تتمسك فيه بفواصل زمنية حمددةمكوناا وتتناغم صياغاا يف سياق من التعبري ال

وبـذلك  :" ليتواصل حضوره يف املعىن ، ويف مجلة العناصر املنتجة للنص اإلبـداعي  
الـذي   نستطيع أن نصف اإليقاع من خالل وضعه يف اإلطار األمشل للنظام البنـائي 

خيتص به األدب والذي يعطي اللغة بعداً من أبعادها اجلمالية اليت خترج ا عن حدود 
  . )٢(" التداول املباشر يف الكالم العادي إىل فضاءات التعبري اإلبداعي

ونقصـد  . واحدة من السمات اليت يتصف ا األدب الشـعيب  ) اإليقاعية(نعد 
وما حتمله من معىن ، وتألفهما وتناسق التعـبري   ، نسيج التالؤم بني األلفاظاعيةباإليق

 -عند مبدع األدب وكـذلك متلقيـه    -واحتكامه إىل فاعلية صوتية مؤثرة ، لعلها 
  . منها  على ما هو أفضل أداء تأيتمقدرة األداء الصويت األمثل الذي مل يكن للفكرة أن 

                                                             
 .٦٠حداد ، اليد والربعم ، ص  )(١
مورفولوجيـا  : ينظـر (وما وضعه من وحدات تنسيق بنائي للحكاية الشعبية ) فالدميري بروب(ميكن اإلشارة هنا إىل  )(٢
 .يف دراساته ملختلف جوانب التمثل االنثروبولوجي لآلداب والفنون) كلود ليفي شتراوس (وكذلك إىل ما قدمه ) ةاخلراف
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 -عيب بكل فنونه وعلى ذلك فإن اإليقاع حالة تعبريية ومجالية تنتظم األدب الش
وهو ما تبنته دراسات متعددة ذهبت إىل تفحص جممل فنـون   -وليس الشعر وحده 

  .)١(األدب الشعيب يف نظامها الداليل وتسلسل وحداته 
تلك الفاعليـة   -سواء أكان شعراً أم نثراً  -إن ما يتحقق لألدب الشعيب بعامة 

اإليقاعية اليت ال ميكن ختيله بدوا ، إذ هي قارة يف بنيته بفعل قيم شعورية وانفعالية هلا 
طابعها الذي تتبىن اإلفصاح عنه فاعلية صوتية بطرائق أدائها احملددة اليت ترتبط بسمة 

. ئيـة  ، ليكون تقدمي هذا األدب من خالل املقدرة الصوتية وطرائقها األدا) الشفاهية(
ينـتج هـذا    -وبذلك ينضاف إىل بنية األدب الشعيب املمتلكة إليقاعاا ، إيقاع آخر

هو إيقاع تقدميه وأسـاليب األداء الصـويت واحلركـات     -األدب من خالله صوتياً 
اإلشارية واجلسدية املصاحبة له والدرجة اليت ميتلكها صوت املتـرمن أو املتحـدث يف   

  .، وغري ذلك من طرائق التقدميسكناته وجماالت الوقف عنده 
إذا كنا قد عددنا الشعر الشعيب أبرز جماالت األدب املوصوف بتلـك السـمة   

كما هو حاضر يف جممـل   -وأكثرها التماساً لقيمها وحضوراً يف الوعي الشعيب بعامة 
احلديث عن السمة اإليقاعية ال يكاد يكون له مـن   فإن -املمارسات األدبية األخرى 

  .كما هو يف الشعرالتشخيص 
إن للشعر الشعيب أوزانه وإيقاعاته املنضبطة على وفق قياسات ختتلف يف الغالب 

ورمبا حدث . عن تلك اليت يأ للشعر الفصيح أن يأيت على سننها اإليقاعية  -عليها 
مبستوييه اليـومي املباشـر أو    -ذلك بفعل اللهجة الشعبية وأدائها التعبريي املختلف 

مبختلـف صـورها يف البيئـات     -وقيمها الصوتية وال سيما أـا   -لشعرالفين يف ا
، مبا مينحها مساحات لفظية وإدائية رمبـا   ةتأيت خالية من احلركات األعرابي -الشعبية

                                                             
جاءت كثري من نصوص الشعر  ال نقول بوجود قطيعة تامة بني إيقاعات الشعر الشعيب وما عليه الشعر الفصيح ، فقد )(١
غري أن ذلك ال يأيت يف اإلبداع الشعيب بقصدية واعية ، بقدر . اخلليل  على األوزان اليت استنبطها -مبختلف فنونه  -الشعيب

 .ما هو استجابات مندسة يف األعماق الالشعورية والذوقية املؤسسة للذات



 ٣٨  
 

مبا ال يتيح لألوزان الشعرية املتداولة يف . اللغة الفصيحة  -يف الغالب عليها  -جانبت 
  .)١(ى اإليقاعي نفسه مع اللهجة احمللية هذه اللغة إمكانية ملمارسة املستو

إىل سبب ثان متصل مبا مر ذكره ، ذي  -على وفق ما نتصوره  -وسيقود ذلك 
إيقاعية  -طبيعة نفسية ، يتأسس على نزوع الفرد الشعيب إىل حتديد مالمح هوية لفظية 

الشعرية، ويؤكد مقدرته ) أوزاا( خاصة به يواجه ا سطوة اللغة الفصيحة وإيقاعاا 
  .على أن يصنع ما يتمثل مشاعره ومقومات وجوده اإلنساين يف بيئته

رمبا أمكن عدها سبباً ثالثاً يف هذه اادلة خلصوصـية   -وتستوقفنا مسألة أخرى 
مثل يف حالة التصاقب بني الشعر الشعيب والغناء حداً يندر األداء الشعيب يف إيقاعاته وتت

  .فيه وجود أنواع من ذلك الشعر بعيدة عن الفاعلية الغنائية
فكـل  ... إن امللكة الغنائية أوىل اآلصاالت الفنية يف اإلنسـان  " يقول الربدوين 

وشـة  إنسان خملوق غنائي ، ألن الغنائية فيه من طبيعة املهـد الـذي أسـتقبله بالوش   
ومن امللكة الغنائية الصوتية أو النفسـية  ... والزغاريد بل ومن طبيعة املنبت األمومي 

ومثلـه   -وكان الرصايف قد سبقه يف القول بـأن الغنـاء   .  )٢(" تتفرع كل امللكات
ليصل إىل القـول   )٣( .غريزة من غرائز النفس البشرية ، مثلها مثل النطق  -الرقص

فأن النطق وهو أمسى مظهر من مظـاهر  :" تنياء هاتني الغريزبكون الشعر نتاجاً اللتق
وهي الفكرة ذاا اليت قاهلا الزهاوي حني  )٤( " .الشعور، ملا أقترن بالغناء تولد الشعر

  .)٥("شقيقان قد تولدا من إحساس واحد" رأي أن الشعر والغناء 
يالً لتأمل هذه ولعلها مسة متيز الشعر الشعيب عن الفصيح الذي مل يقف شعراؤه طو

لقد طور الغناء الشعر الشعيب وصنع له أمناطاً وصياغات تعبريية ال نكاد جندها . الصلة
كما أمد الشعر الشعيب الغناء بفاعليات من التشكل يف أطوار وأشكال إدائية . إال فيه 

                                                             
 .٣٢٠م ، ص ١٩٩٥الربدوين ، فنون األدب الشعيب يف اليمن ، دمشق  )(١
 .مصدرهوينظر .  ٢١٧، ص  ٢٠٠٠على حداد ، اخلطاب اآلخر ، دمشق .د )(٢
 .املصدر نفسه )(٣
 .املصدر نفسه )(٤
 .١٧:٣قدوري ،  )(٥



 ٣٩ 

ي صار مسة للشعر ، كما هـي  ، فتحقق بينهما مستوى من الترابط اخلصيب الذمؤثرة
حتتوي على عنصرين أساسني يندمج :" فأمست األغنية الشعبية متميزة بكوا ، للغناء

النص الشعري واللحن املوسيقي بكافـة  :كل منها يف اآلخر ، ليشكال وحدة متكاملة 
ومثله فلم يعد ممكناً اإلحساس بطاقة النص الشعري وعمقها الشعوري  )١( ".مقوماته 

سيقي وأنغامه ، والشجن املعرب عنه يف صوت من مؤثراً ، جمردة من إيقاعات اللحن املو
نفعاالت مؤججة ، طرفاهـا الكلمـة   ا -يف الشعر الشعيب  -يؤديه ، ليمسي النص 

املفعمة بالعاطفة الصادقة ، واألداء املمعن يف تلمس أقصى اإلمكانـات املوسـيقية يف   
إن األراجيز الشعبية تنبت من األرض كالزروع والرياحني ، وينظمهـا  : " تقدميه، إذ 

الفـن   الرتوع اإلنساين إىل اخللق ، لكي يعيد صياغتها من فوضى الرياح إىل قانونيـة 
  ". الغنائي

                                                             
 .    ١٧٤الربدوين ، ص  )(١



 ٤٠  
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 ٤٣ 

  
 

)١(  
منه، إن األدب الشعيب أعطى لكل فئة اجتماعية يف بيئته حصتها : سبق لنا القول

موفياً حقها يف التعبري عما تشعر به، وتنفعل له، وتعايشه، يف حدود وعيها بـالوجود  
االجتماعي ومؤثرات الفاعلية البيئية وطبيعة املقومات اإلنسانية املعـربة عـن ذلـك    

  .الوجود
الـذي  ) الـدميقراطي (مبنأى عن هذا الرتوع  -ومل يكن الطفل يف بيئته الشعبية 

إذ نـال نصـيبه الطيـب    . يتسم به صدر األدب الشعيب برحابة تقبل ال حدود هلـا 
وحضوره اجلميل يف خمتلف التشكيالت التعبريية اليت تتنفس ذلك الوجـود الشـعيب   
وقيمه، واختص نسغه اإلنساين الطري مبكانة مهمة اتسـعت لنوازعـه وأحاسيسـه،    

مع حميطه االجتماعي والوجود الطبيعي من حوله، فردد أغانيـه وترانيمـه    وتواصله
وقال فيها ما يناسبها حركياً وإيقاعياً، ، وتفاعل مع اآلخرين من خالهلا، وصنع ألعابه 

حـىت  ، وما يتمثل مدركاته وقدراته االنفعالية والعقلية يف مراحل طفولتـه املختلفـة   
  .وأمناطه، والقيم التعبريية واجلمالية اليت خيرب عنهااستوى له أدبه اخلاص، مبواصفاته 

ولعل من الضروري هنا التوافر على أفكار حمددة عـن مفهـوم أدب الطفـل    
وحدوده، كي تستويف الدراسة مقوماا املوضوعية، وتتأسس علـى وضـوح رؤيـة    

  . مفهومية وإجرائية تتمسك ا لتحقق مسعاها
ألدب حضور الطفل مطلقاً فيه إذ أن مثل هذا ال يقصد يف هذا اال من دراسة ا

فاعتماد النص األديب على رسم صورة للطفـل، أو  " يغادره الصواب كثريا"التصور 
وجود ذلك الطفل ضمن نسيج شخصياته ليس إال تشكيالً حلالة عامة، البد أن حيتكم 



 ٤٤  
 

خـالل  النص اإلبداعي إليها يف توجهاته االجتماعية اليت حتدد حضوره الواقعي مـن  
   )١("عنصر الشخصية أو الشخصيات اليت يتحرك النص بوجودها

أي نص أديب  -إن مجلة من املقومات اليت جيب توافرها يف النص املتجه إىل الطفل 
وهو . هي اليت متنحه هوية االنتماء إىل عوامل الطفولة وأحاسيسها -ومنه النص الشعيب 

  )٢(: ما سبق لنا إمجاله يف اآليت
  .الطفل وينشغل بترديده والتواصل معه أن يهتم به - 
  .أن يعرب عن خصائص شخصية الطفل السلوكية واحتياجاته اإلنسانية - 
  . أن يتمثل السمات العمرية للطفل - 
أن يستوعب مشاعر الطفل ومنطلقاته الذهنية، ببساطتها وحدود رؤيته  - 

  .لألشياء واملوجودات
  . ليبهأن يتوافر على قاموس الطفل حبدوده وصياغاته وأسا - 
أن يتمسك بالقيم الشكلية والصوتية واحلركية اليت تقوم عليها شخصية  - 

  .الطفل، وتستجيب لتأثرياا
وكنا متمسكني ذه املقومات أعاله، حني قمنا بتأمل مساحة اإلبداع األديب عامة 

   .لنضعها يف ثالثة مستويات -تلك اليت حققت متاسها مع الطفولة وقيمها  -
 -    أدب يكتبه الطفل أو يقوله بطاقة تعبريية ومجالية فـوق

مستوى الوعي السائد عند األطفال، وبعيداً عن السمات القيمية مـارة  
الذكر، ألنه يتوجه يف مسارات تعبريه إىل الكبار، وهو ما يكون نتـاج  

 . موهبة إبداعية نادرة توافر عليها طفل معني

فإنه ال ميت إىل عامل الطفولـة   - وإن كان منتجه طفالً -وهذا املستوى 
  . كونه يضع مبدعه يف مستوى الكبار ومقدرم األدبية. بصلة

 -   أدب يستعني بالطفولة وسيلة لغايات رمزية أو دالالت
اجتماعية تتعلق بعامل الكبار وانشغاالته، يوظف الطفل فيها ألنواع مـن  

                                                             
 .٣١حداد، اليد والربعم، ص )(١
 .املصدر نفسه: ينظر  )(٢



 ٤٥ 

قيمة داللية متسعة لعوامل ) طفولةال(اإلشارات وصيغ التجسيد، مبا جيعل 
من الرباءة واالحتياج اإلنساين واستدراج املشاعر الـيت تكـون تلـك    

    )١(. الطفولة مرتكزها التعبريي

مبنأى عن اهتمام الطفل وانشـداده   -كسابقه -وسيكون هذا املستوى 
هنا لن تتحقق أية استجابات  ومن. حبكم مستوى التعبري وصيغته ولغته"

املستوى،ال سيما حني يأيت النص بلسان املـتكلم   من قبله هلذاواضحة 
 وال جيـد الطفـل  . وخصائصه الفكرية وصياغاته األسلوبية كبري السن

ذهن املتلقـي   حيث مت االكتفاء بتشكيل صورته يف، لصوته حضوراً فيه 
  )٢("قيمةداللية تنهض أبعادها مبجرد ذكرالطفولة

 -   اليت سبق لنا ذكرها -هو الذي تدخل تلك املقومات- 
قيماً أساساً يف تكوينه، مبا جيعله جديراً بـالتعبري عـن عـامل الطفولـة     

حيث حيمل مشاعر الطفل، ويتكلم بلسـانه، ويعـرب عـن    "واهتماماته 
أفكاره، بصيغته اللغوية وحبدود معجمه اللفظي، ومبقدار طاقتـه علـى   

، )٣(" ري عن عواطفه وأحاسيسه املشتجرة يف نفسهاحلركة والتخيل والتعب
أن يكون  -على صعيد األدب املكتوب باللغة الفصيحة  -يستوي فيه 

 -منتجه إنساناً ناضجاً تقمص روح الطفولة ومشاعرها، أو كان طفـالً  
وسـيكون  : "متثل الطفولة، ونطق بصوا إبداعياً  -أو جمموعة أطفال 

طفل هو أيضاً، يلتقيان يف مسـتوى الـوعي   بإزاء املتحدث الطفل متلق 
والتجربة، ويف صيغ التشكيل اللغوي ومنافذ التعبري األخرى، ليصـبح  

   )٤(" الطفل يف هذا املستوى الوسيلة والغاية معاً
  
  

                                                             
 .٣١حداد، اليد والربعم، ص )(١
 .٧ينظر املقاحل، الوجه الضائع، ص )(٢
 .٣٥حداد اليد والربعم، ص )(٣
 .٣٦املصدر نفسه، ص )(٤



 ٤٦  
 

)٢(  
تلتقي حصة الطفل يف األدب الشعيب مع سواها من املنجـز املنتسـب إىل أفـق    

غري أن مساحة من اخلصوصية . الثالثة مارة الذكرالطفولة يف حضور تلك املستويات 
  .تبدو جديرة بااللتفات إليها وتشخيص فاعليتها -ومن يعرب عنه -يف مستوى التعبري

وهي تعلن عن جهدها يف شخصية ) املوهبة(مما تؤشره ) املستوى األول(فإذا كان 
ميكن التوثق منـه   ولكنه مما ال. طفل فرد متميز، فلن نعدم مثل ذلك يف البيئة الشعبية

وتشخيصه متاماً، حبكم ما لألدب الشعيب من مسات تغيب الوجود الفردي يف اموع، 
وترهن صوته لتعبريية عامة، فضالً عن الشفاهية اليت ستذهب بالتداول إىل حيث يغيب 

سـواء   -ويف هذه احلالة، لن جند ما ميكن أن يؤشر فاعلية موهبة مفردة . املنتج األول
أو أدب اللغة الفصيحة  -كما يكون األمر عليه يف األدب املكتوب  -أم لصغريلكبري 

ليبقى أمر ذلك يف األدب الشعيب مرهوناً حبالة من االفتراض . املثبت يف وقائع خاصة -
  . املمكن

مساحة ضيقة يف األدب الشـعيب،  ) الطفل فاعلية رمزية(تتحقق للمستوى الثاين 
ئة ال يكاد يأبه كثرياً للطفولة، ويعدها مرحلة قابلة للتخطي ألن عامل الكبار يف تلك البي

يضـاف إليـه أن   . والتجاوز السريع، بل ويبحث عن مستلزمات ذلك ويدعو إليها
توظيف الطفولة لغايات استدراج العطف والدعم اإلنساين هي ممارسة فردية، أعلنـت  

ال ينشغل به احلـس   وهو ما. عن نفسها يف أمثلة تنطق ا ذات تعايش ظرفها اخلاص
غـري أن تلـك االنثيـاالت    . حبكم الرتوع اجلمعي الذي حيتكم إليه، الشعيب كثرياً  

أكثر من أية حالة أخرى يف اتمع الشـعيب، مـن   ) األم ( الشعورية رمبا برزت عند 
 -لتنيمه أو تداعبـه أو حتركـه   -خالل تلك الترانيم واألغاين اليت تقدمها إىل طفلها 

ها كثرياً من مكابداا ومهومها، جاعلة من طفلها املربر لتلك املمارسة وجبهد حمملة إيا
  . شعوري مفعم بالرمزية

سواء  -ميثل املستوى الثالث االدائية احلقة املستوعبة لقيم الطفولة واملتجهة إليها 
أكان ذلك يف األدب الشعيب أم يف سواه غري أن الفاعلية املنتجة ألنواع هذا املسـتوى  



 ٤٧ 

 -فحني تكون األنواع النثريـة  . لشعبية حتقق تبايناً مهماً عن سواها من ذلك األدبا
حـني جيمعـوم يف   ، مما يقدمه الكبار غالباً إىل صغارهم  -والسيما احلكاية الشعبية 

أنه من إنتاج األطفال أنفسهم ) الشعر الشعيب(األماسي أو أوقات الفراغ، فإن ما مييز 
لك أحد، متمثالً حلدود وعيهم واعتبارام العمرية والسلوكية، ال يكاد يشاركهم يف ذ

إن أول "  -طبقاً لرأي أحد الباحثني املهتمني بالطفولـة وأدـا    -حىت ليصبح القول
وقد يكون مربون ومؤدبون قد تعمدوا بثها بـني  . ناظم ألغنية الطفل هو الطفل نفسه

فإذا كان الطفـل يف  : "ذا الصددوسنستعيد هنا ما سبق لنا تشخيصه . )١("األطفال
ملتلقني كبار خياطب وعيهم واهتمامام، وكان املستوى الثاين ) منتجاً(املستوى األول 

أي أن الطفل وسيلة لغاية تعبريية أكرب فإن املستوى الثالث هذا هو ) إنتاجاً عن الطفل(
  )٢("ا املتسعةالطفل العادي البسيط الذي تتمثل فيه الطفولة بصور… ) إنتاج الطفل(

)٣(  
وحبدود املوازنة بني ما حتقق لـه يف   -حتيلنا معاينة أدب الطفل يف منجزه العريب 

إىل تأمـل   -األدب الشعيب، وما كان عليه يف األدب املكتـوب باللغـة الفصـحى    
، املرتكزات املعرفية والتربوية والقيم االجتماعية املعيشة اليت أنتجت مواقف خمتلفـة  

  .تركت بصماا يف مساحة كال األدبني ومها يذهبان إىل الطفولة وخياطباا
اهتمامـاً كـبرياً يف    -يف حدود معاينة وجوده واحتياجاتـه   -لقد نال الطفل 

اء اإلنساين اليت أخربت عنها شواهد كثرية يف تراثنا العريب اجلوانب املعرفية وأسس البن
ومن منطلقات دينية واجتماعية عكستها قيم احلياة العربية ومآالت الفعل اإلنسـاين  
فيها، اليت أشارت إىل عناية العريب الفائقة بالطفولة واحتياجاا، وكل ما يدعم بناءهـا  

  . على أسس سليمة  سلوكياً وقيماً وجسدياً
 .ته بالعناية وسبل التنشئة القوميلقد كان والدة الطفل حمل احتفاء أهله به، وإحاط

فمحضتها ، وقد استوعبت اللغة العربية كثرياً مما يؤشر خصوصية التعامل مع الطفولة
                                                             

 .١٢٩م، ص١٩٩٨ديسمرب ) ٢١٣-٢١٢(أديب قاسم، جتربة كتابة التاريخ األديب، جملة احلكمة ميانية، العدد  )(١
 .٣٥حداد، اليد والربعم، ص )(٢



 ٤٨  
 

كما شغلت الطفولة قدراً طيباً من  )١(مسميات ومصطلحات تعكس طبيعتها، وما متثله
ولنا هنا . اهتمام علماء العربية ومفكريها، فوضعوا هلا حيزاً طبياً يف انشغاالم املعرفية

الذي كان من املنادين بضرورة الوقوف عند مدركات ) اجلاحظ( ـأن نضرب مثاالً ب
: اطبتـه ألن  حىت أنه دعا  إىل تقمص شخصية الطفل عند خم. الطفل اللغوية والعقلية

  .)٢("الصيب عند الصيب أفهم له، وهو له ألف وإليه أنزع"
ومـا  ، بإزاء هذا الوعي االجتماعي وقيمه املستوعبة ملا تقوم عليه مرحلة الطفولة

منها األدب (تواجه الباحث حالة من القطيعة الغريبة يعاين، ينبغي توفريه من احتياجاا 
لة، إذ مل يتمثل تلك األفكار ومل يتوقف عندها طويالً، العريب القدمي يف تعامله مع الطفو

مبا جعله خالياً من العطاء اإلبداعي الذي ميكن للطفل العريب أن يقف عنده ويستذكره 
  .)٣(ويعايش حضوره فيه

من احلكايات والقصص والسري واألمثال  -لقد أبدع أسالفنا تراثاً سردياُ هائالً 
ا من حدود خطاا املوجه للكبار، وجعلها يف مستوى واملواعظ كان باإلمكان مناقلته

وعي األطفال ومدركام، واستثمارها يف صنع أدب عريب خاص م، غري أن ذلك مل 
أما األطفال فعليهم بذل اجلهد . حيصل متاماً، وبقي أمر ذلك التراث حكراً على الكبار

  .بأولئك وفهمهلللحاق  -يف اإلمكانات الذهبية ومقدرة االستيعاب  -الشاق 
ويبدو األمر أكثر وضوحاً يف الشعر إذ ال نكاد جند أيـة أدلـة مسـتمدة مـن     

وما وصـلنا مـن   . النصوص الشعرية القدمية تكفي للقول بوجود شعر خاص بالطفل
                                                             

الترتيـه، والبأبـأة،   : ، حيث يذكر   بعضها من مثل٤٧أمحد أبو سعد، أغاين ترقيص األطفال عند العرب، ص: ينظر )(١
اء، هذا فضالً عما ورد يف معاجم اللغة عن مسميات مراحل الطفولة املتعددة، احلدث، الصيب، واهلدهدة والتزفني، واالستصب

 .الغالم، الناشئ، وسواها مما له تعلق بالطفولة
 .٣٦: ١، ١٩٨٦اجلاحظ ، كتاب احليوان، بريوت  )(٢
بدعاً بني اآلداب العاملية، خللوه من أدب يف هذا اال ال يبدو األدب العريب القدمي : "يقول الدكتور عبد العزيز املقاحل )(٣

بال استثناء، مل تعرف شيئاً من ذلك األدب إال يف حدود القرنني أو الثالثة القرون املاضية اليت أعقبت  -األطفال، فكل اآلداب
مل يكن : "تقول، وتؤيد ذلك إحدى الباحثات يف األدب الغريب ف)٩الوجه الضائع، ص(عصر النهضة والتنوير يف أوربا احلديثة 

الطفل من املوضوعات املهمة يف األدب اإلنكليزي، ومل يشغل حيزاً يف التناجات األدبية بشكل ملحوظ قبل منتصف القـرن  
سهيلة أسعد نيازي، "  .(الثاين عشر، سواء أكان النتاج شعراً أم مسرحية أم رواية أم مقالة أدبية، عدا بعض اإلشارات العابرة

 ).٩، ص١٩٨٩دب اإلنكليزي، بغداد صورة الطفل يف األ



 ٤٩ 

وهي يف حقيقتها ليست ) "أغاين ترقيص األطفال(مناذج كانت متداولة فيما أطلق عليه 
بل تعرب عن مشاعر آباء وأمهات أحبوا أطفاهلم " لقدامىمما قام بنظمه أي من شعرائنا ا

وعلى هذا فهي نوع من األدب الشعيب الذي غلب عليه أنـه جمهـول   . وتعلقوا م
املؤلف، فضالً عن أن تلك األغاين والترانيم إمنا تعرب عن مشاعر الكبار حنو أطفـاهلم،  

  . )١("له أي أا تندرج فيما أمسيناه األدب املكتوب عن الطفل وليس
وكانت مسألة غياب األدب اخلاص بالطفل العريب يف تراثنا قد استوقفت أكثـر  

  . )٢(:الذي ردها إىل األسباب اآلتية) عبد العزيز املقاحل(ومن بينهم الدكتور . من باحث
o   :ويستدعي تقبله واالنفعال بـه  . األدب العريب قد نشأ مساعياً أن

إدراكاً خاصاً ومستوى من الثقافة ليسا مما يتمكن الطفل مـن التـوافر   
  . عليه

o   :  وحني أصبح األدب العريب أدباً مكتوباً، كانت القراءة حمـدودة
فال من ومل يكن األط. االنتشار ومتاحة للقادرين أو احملظوظني من الكبار

  . بني القادرين أو احملظوظني
o   : مل يكن مما يهـتم   -اخلاص بالطفل  -ألن هذا النوع من األدب

  .بتدوينه، األمر الذي سبب ضياعه
التربـوي   -من خالل ثنائية املوقف االجتماعي  -تقدم لنا معاينة الواقع الشعيب

ذكره، إذ ال تكاد الفاعليـة   حالة على النقيض مما مر -واملنجز األديب املساوق هلما 
االجتماعية السائدة يف البيئة الشعبية لتقف طويالً عند خصوصية الطفولـة سـلوكياً   

يف  -فالرتوع الشعيب متجه . ونفسياً، فتمنحها ما يناسب وعيها واحتياجاا اإلنسانية
حنـو   -الطفـل  -إىل جتاوز تلك املرحلة والسعي مبن يعيشها  -الغالب على مواقفه 

وهو أمر . اليت تدعوه إىل ختطيها واالنتماء إىل عامل الكبار -القولية والفعلية -املمارسة 
رمبا خلق نوعاً قاسياً من التوزع يف شخصية الطفل، فهو حني يسـعى إىل مشـاركة   

                                                             
 .١٠١حداد، اليد والربعم ، ص )(١
 .٤٠املقاحل، الوجه الضائع، ص: ينظر )(٢



 ٥٠  
 

دعاء بأنه ما لسهم كثرياً ما يواجه بالزجر واالالكبار فيما يهتمون به ويتداولونه يف جما
 -اليت تبدوا للكبار ساذجة -ندما ينكفيء إىل عوامل طفولته وانشغاالا وع. يزال طفالً

  . يواجه بالتأنيب والنظر الشزر الذي يستهجن ذلك منه
ما يواجـه املتأمـل للواقـع     إن مصادرة مرحلة الطفولة وخصوصياا هي أبرز

حيث و. حيث حاجة العائلة جلهود أبنائها كلهم -والسيما يف بيئات العمل  -الشعيب
هذا فضالً عن أحالم العائلة . وعدها قيمة اعتبارية كربى) الرجولة(احلديث الدائم عن 

وقد أصبح ذا شأن وحقق الطماح املندسة  -ذكراً كان أم أنثى -املستقبلية عن طفلها
  .يف مساحات األمل بالغد األفضل

ومن هذه املنطلقات وغريها فال نكاد نلمـس يف الـوعي الشـعيب وممارسـاته     
والسيما بعد جتاوز السنوات العشـر   -لسلوكية واهتماماته من خصوصية للطفولة ا

مواضعات احلياة االجتماعية العامـة،   -غالباً  -إذ تشملها  -األوىل من عمر الطفل
  . لتضعها يف إطار قيمي ميتثل له اجلميع

تسع تأيت املمارسة األدبية عند الطفل يف بيئته الشعبية على النقيض من ذلك إذ ي
صدر األدب الشعيب مينحه مساحة خصبة متثلـه يف مراحـل عمـره املختلفـة، ويف     
احتياجاته الصوتية واحلركية، ويف عالقته مع احمليط اخلارجي بطبيعته وخملوقاته وما يشد 

  .حواسه ووعيه املتطلع إىل النمو واالستزادة
ملوقف االجتماعي ورمبا ارتبط هذا اإلحلاح على اخلصوصية التعبريية عند الطفل با

الذي يواجه به يف بيئته الشعبية، إذ إن انشغال الكبار مبـا يف حيـام اليوميـة مـن     
أي  -باألطفال واحتياجام السلوكية والنفسـية، قـادهم    اكتراثهممكابدات، وقلة 

إىل تقدمي صـور   -غريزياً، وبفعل االستجابة خلصائص وجودهم اإلنساين  -األطفال 
وإىل الرغبة اليت جتتاح كل منـهم يف  ، طفولتهم منعكسة يف جتارب أدبية تشري إليهم 

تتمثل قدرام ومسات حضـورهم  ، استيعاب حميطه اإلنساين، بفاعلية حركية وصوتية 
املتفتح الحتواء ما حوله، واالقتراب الصادق من احلس الشعيب ومثله فيمـا يتأسـس   

وحيث روح اجلماعـة والتفـاين   ،ي السائدة على تعبريية األطفال عليه من شفاهية ه
  .اخلالق يف حميطها جمسدة كلياً



 ٥١ 

 

… 

)١(  
بل لعله األحق بأن . يأخذ الشعر اخلاص باألطفال حصة بارزة يف أدم الشعيب  

يوصف منتسباً إليهم، ومشرياً إىل تلك العوامل اجلمالية املفعمـة بطاقـام احلركيـة    
وحاجام للعب والنشاط وإمكانام البسيطة يف اإلبداع والتفكري "والصوتية والفكرية 

ايسة بني متثل الشعر للخصوصية الطفلية وسواه من أنـواع  إن مق. )١("احلر واالرجتال
ستقدم يقني هـذه   -احلكاية مثالً -األدب الشعيب املماثل بانتسابه إىل تلك اخلصوصية

فإن  -وإن ذهبت إىل عامل الطفولة وخاطبته  -فاحلكاية الشعبية . الدعوة اليت نقول ا
األب أو األم أو  -وي الكـبري  الغالب عليها أا تقدم نفسها من خالل صوت الـرا 

وطريقته يف األداء والتعبري، ومبا جيعلها إنتاجاً يأيت إىل الطفولة من خارجها،  -سوامها 
  .على العكس من الشعر الذي يصبح الطفل منتجه وصوته وفاعليته األدائية واحلركية

فيهـا   وينبين على ذلك أن الطفل وهو يواجه احلكاية الشعبية ويتلقاها فإنه يبقى
ال تشارك فيه مـن  ) لعب سليب(مستمعاً، مبا جيعله ممارساً لنوع من اللعب يوصف بأن 

حواس الطفل سوى حاسة السمع يف حني يتلقى الطفل الشعر بأكثر من حاسة، حيث 
يكون فيه املؤدي واملمارس والذي تندس خصوصياته الصوتية واجلسدية مؤثرة فيه، مبا 

  . وتلك ميزة حتسب للشعر وتعلي من قيمته. عنده) ايباللعب اإلجي(جيعله يف مستوى 
ويقع تلقي الطفل للحكاية الشعبية يف فضاء زماين ومكـاين حمـدد إذ يتطلـب    

يف حـني  . واستكانته حلدوده اجلغرافية الضـيقة  -البيت غالباً  -استقراره يف املكان 
زماين املمتد على خيرج به الشعر إىل فضاءات متسعة ومفتوحة، حيث الطبيعة واألفق ال

وهم غالباً أكثر من أولئك  -مساحة يومه وحركته، وما يتجه له وجوده مع اآلخرين
  .حد ملساحتها من فاعليات صوتية وحركية ال -الذين يصغون معه لسماع احلكاية 

                                                             
 .٢٥: ٣قدوري، لعب وأغاين األطفال،  )(١



 ٥٢  
 

وكما هي احلال عليه يف أدب الكبار الشعيب فإن الشـعر املنتمـي إىل إبداعيـة    
لكثري من الفنون واآلداب األخرى، حيث السرد بفنونـه   األطفال يكاد يكون ملتقى

احلكائية واحلوارية، وحيث الفاعلية التمثيلية بأدائيتها ومجالياا يف احلركة واملشـاركة  
واالنفتـاح  . اجلماعية، وحضور التشكيل اإليقاعي الذي يستدعي نشاطاً حركياً خمتلفاً

ثمار هيأا تاهر وخملوقات، غالباً ما يتم اسعلى عوامل الطبيعة وتكويناا وما فيها من مظ
  . وصوا، يف أدانية النص الشعري وتردده الصويت واحلركي

يف حـدود   -تقودنا هذه اخلصوصية يف إنتاج شعر األطفال وانضوائه الكلـي  
إىل البحث عن الدافعية األساس اليت  -مقدرام اللغوية وانشغاالم الذهنية واحلركية 

  . قق ا وجوده املتفردصدر منها وح
إىل الطفولة وأحاسيسها، ال  -يف الغالب عليها  -إن مصدرية هذا الشعر منتمية 

يكاد يشاركها يف إطالقه اآلخرون، فكيف تسىن هلذه الرباعم الغضة أن متيز وجودها 
  .اإلنساين يف جهد إبداعي منتم إليها وحدها؟

  : ات اآلتيةإن ما نركن إليه يقيننا يذهب بنا إىل التصور
 -يف أبعادها الطبيعية واالجتماعية  -ال جدال على انتماء الطفل إىل بيئته - 

لتحسس وجوده يف تلك البيئـة   -مهما كانت حدوده  -مبا مينحه أفقاً 
وتعلقاته بكل الذي حوله، ورغبته يف التعبري عن ذلك حبـدود املقـدرة   

  . اللغوية اليت يتوافر عليها
يزي، يولد مع الطفل وتتسع مؤثراته يف مراحل ورمبا سبق ذلك نزوع غر - 

عمره الالحقة، إىل حيث التعبري املموسق عن أحاسيسـه ومشـاعره،   
ورغبته يف احتواء ما تقع عليه حواسه، بصور هلـا طاقتـها التخييليـة    

  .واإليقاعية اليت تتسع حليوية الطفولة ومقدرا
حوله ويسـمعهم  يعيش الطفل يف متاس دائم ودائب مع عامل الكبار من  - 

فتنتابه الرغبـة يف  . يطلقون كالماً له خصوصياته، يصفونه بكونه شعراً



 ٥٣ 

ولكن مبا يكـون  . جمارام والتفوه مبثل هذا الذي ينشغلون به من القول
  . حصة له منه

يشترك مع األطفال اآلخرين يف لعبه وحركته ومتثالته الصوتية، ويغيـب   - 
م مجيعاً، حـني يأخـذ مساتـه    وجوده الفردي يف اتساع تعبريي يشمله

  .اإليقاعية وانتظامه احلركي يف ألعام وترانيمهم املصاحبة له
مبؤازرة الطاقة احلركية اليت متتلئ ا أجساد األطفال الغضة هناك طاقـة   - 

صوتية ال ميكن إطفاء جذوا أو ردعها، وال بد هليأة تعبريية أو حركيـة  
برتوع فيـه   -ذي قاد األطفال وهو األمر ال. أن تستوعبها وتعلن عنها

إىل متثله يف انتظام صويت وحركي استوعبه شعرهم  -كثري من الالوعى 
  .أكثر من أي نوع أديب آخر

للطبيعة مبخلوقاا ومظاهرها فاعلية إيقاعية يتحسسها من يصغي إليهـا   - 
وحاسة السمع املتوثبة لالمتالء عند األطفال، حتاول أن تؤسـس  . جيداً

من خالل حتسسه واسـتيعابه ومماثلتـه   ، يوي مع ذلك كلهلتفاعلها احل
  .بأدائية صوتية هلا حضورها اسد لتلك التعالقات املثرية

)٢(  
لسنا هنا بصدد استعادة احلديث عن مقومات األدب الشعيب األساس اليت مـر  

الشفاهية، وجمهولية املؤلف واللهجة واإليقاع، إال مبقدار ما يتحقق هلـا مـن   : ذكرها
تؤطره بالـذي  ، ترسم خاص يف شعر األطفال الشعيب الذي سريدفها مبقومات أخرى 

وإن تلمست بعـض  وهي . ناس واألنواعمييزه يف مساحة األدب الشعيب متعددة األج
  . األطفال فإا لن تكون بالفاعلية املؤثرة اليت حتققت هلا فيهحضورها يف سوى شعر 

اليت تصنع ختيرها اللفظي والتعبريي هي أول ما )  ( لعل 
تقع عليه عني املتأمل لشعر األطفال الشعيب عرب حدود معجمية وأسـاليب تشـكيل   

  . غات تؤشر حصة الطفل يف بيئته من املتداول اللهجي وأمناطهوصيا



 ٥٤  
 

إن تفحص الطبيعة اللغوية اليت يعايشها األطفال يف جمتمعهم وطرائق أدائها هـي  
اليت توصلنا إىل قراءة موضوعية لكثري من املمارسات التعبريية الـيت ينشـغلون ـا    

وهو ما يعكس ، وينشدون حنوها يف بيئتهم، وعرب حدود مراحلهم العمرية واحتياجاا
ال . حيث التحسس الطيع ملا ميكن للغة أن حتققه ،  قيمه جلية يف شعر األطفال الشعيب

واالمتثال التعـبريي  ،حبدود املدرك العقلي وفاعليته بل من خالل االستثارة الشعورية 
تصب كلها يف رغبة اإلفصاح عن ذلك املندس يف مشاعر األطفـال  ، لعوامل متعددة 

. عادته، والصوت ترديـده واستجابام ملؤثرات احمليط اخلارجي، وما جتيد الذاكرة است
حىت أن اللغة وهي تنثال بتعبرييتها على ألسنة األطفال لتأخذ تعريفها املتسـع الـذي   

وإشـارات   -أو رمـوزاً مكتوبـة    -وحروفاً -أو رموزاً منظومة -أصواتاً : "يراها
وعالمات وتشكالت صوتية مبهمة مت التواضع عليها وقبوهلا وتداوهلا يف جمتمع إنساين 

  .)١("ا ينتج عنه مستوى من التواصل والتفاهم والتعبري بني أبناء ذلك اتمعما، مم
لعل أول ما يقع للمتأمل يف املستوى اللغوي الذي يقدمه شعر األطفال الشـعيب  
هو حتركه على وفق مراحل طفولتهم ومتثله هلا، فيما ينهض به مـن متـثالت لغويـة    

  .ألداء اخلاص ميقيمونه عليها، ويتمسكون ا انساقاً من ا
لقد وضع املهتمون باألداء اللغوي عند األطفال مراحل ثالث حلركيـة التعـبري   

  : اللفظي وتطورها هي
-  

-  

-  

وحددوا لكل من تلك املراحل املساحة املستثمرة عند األطفال من اللغة الـيت   
لى االجناز التعبريي، واليت سنجدها عند معاينة املنجز الشعري ستنعكس يف مقدرم ع

  .اخلاص م شعبياً وقد بدت فيه واضحة املالمح والتمثل التعبريي

                                                             
 .٣٩حداد، اليد والربعم ، ص )(١



 ٥٥ 

من صلة مع حميطه اإلنساين هي تلـك   -عند والدته  -إن أول ما يتحقق للطفل
سسـه  الذي سيعده احمليطون بـه دليـل حت   -الدفقة الصوتية اليت خيرب عنها صراخه 

  . لوجوده يف هذا العامل
ومن خالل هذا الوجود للطفل رضيعاً تتشكل مسات املرحلة اللغوية األوىل واليت 

  .تأخذ طابعاً صوتياً أكثر من أية مسة أخرى إسهاماتسيكون فيها متلقياً ملا يقدم له من 
م ويف هذه املرحلة يكون املرتكز األساسي لتشكيل املمارسات اللغوية منوطاً باأل

وما حيمله وجودها مع طفلها من تأسيس حيوي لفاعليات صوتية وحركية ينشد إليها 
 -يف البيئة الشعبية -الطفل وتصبح جزءاً من احتياجاته اإلنسانية، وهو ما أدركته األم 

فإحالته إىل ترانيم وأغان ومصوتات تعبريية وأنساق من التشكل اللفظي الذي محـل  
معجميته األدائية اخلاصة، لتتساوق فيه الفاعلية الصوتية واملكابدة الشعورية املشتركة 

  . بينهما 
ولن تكون املرحلة الثانية يف حركية التشكيل اللغوي عند الطفل مبناءى عن 

ه من عطـاء أفـراد العائلـة    ور األم الذي سيكون مهماً، مع ما سيضاف إليد
الذين جيد الطفل يف ما يرددونـه أمامـه    -خوة واألقارب واإل األب -اآلخرين

ويترمنون به ما ميد حصيلته اللغوية بإضافات تثري مقدرته على الترديد واالستعادة 
  .والتذكر، وإن بدا ذلك خبصوصية خاصة له

عرب مدركات  -الثانية مهمة يف تأسيس شخصية الطفل اللغوية  -رحلة وهذه امل
متسعة يعايشها، يكون اجلانب التعبريي عن احملسوسـات ومسـمياا األقـرب إىل    
االندساس يف معجميته اآلخذة باالتساع، وهي تتلمس ترديد املسـميات واملفـردات    

عية وأمساء أشخاص ومتـداوالت  املتناثرة حول الطفل يف بيئته ملوجودات حيوانية وطبي
  .حياتية يومية

وهكذا سيصبح الطفل يف حميط لغوي أكرب مما كان له يف مرحلته األوىل، مبا مينحه 
مدداً متواصالً من اإلضافات التعبريية املتدرجة مع مقـدرة االسـتعادة واالسـتجابة    

دد أمامـه مـن   ملا يتر) التلقي(املتحسسة لقيمها الصوتية، ليتحرك، وجوده بني قطيب 



 ٥٦  
 

املستعيد هلا، وبطرائق أداء تؤشـر املقـدرة   ) التلفظ(ترانيم وأغان وأشكال تعبريية، و
  .الذهنية واحلركية اليت توافر وجوده االجتماعي والتعبريي عليها

مـىت يصـبح   : تطرح إحدى الباحثات املهتمات بدراسة الطفولة السؤال اآليت
  . )١(؟األطفال قادرين على صنع أشعارهم بأنفسهم

عندما تنمو قدرام اللغوية وتصبح ممكنة النطـق واحملاكـاة،   : "وتبادر باإلجابة
  . )٢("وترديد الكلمات والغناء ا

ويف قناعتنا فإن ذلك ال يتم عند األطفال إال يف الفترة اليت ستشـهد ختطّـيهم   
ة السنوات املمتدة على مساح) مرحلة النضج اللغوي(املرحلة الثانية، ودخوهلم الثالثة 

وضت . املتبقية من الطفولة، واليت متتاز بأن الطفل فيها قد أتقن خصائص لغته احمللية
املدركات العقلية بفاعليتها يف تشكيل اللغة عنده، حيث يتسع قاموسه اللفظي، وتزداد 
إمكاناته يف استخدام أساليب الكالم املختلفة، والتميز خبصائص تلفـظ وأداء لغـوي   

وقد تظهر يف هذه املرحلة الفروق يف القدرات اللغوية . واه من األطفالوصويت عن س
 -بني الذكور واإلناث، كما تأخذ املعجمية وصيغ األداء متايزها بني البيئات املختلفة 

ويصبح الطفل متمكناً على حنو واضح من خصائص النطـق   -بني املدينة والقرية غالباً
  . املتميز بلهجته وأساليبها

حيث أن  -الشعري خاصة  -وتعكس هذه املرحلة أبرز قيمها يف املنجز األديب 
معظم ما ينتجه األطفال من مناذج شعرية جديرة باالهتمام هو املتحقق هلـم يف هـذا   

  .املرحلة العمرية
من مسات التمثل اللغوي يف شعر األطفال الشعيب  -عموماً -إن ما ميكن تلمسه 

وما حتتكم إليه من ، يف حدودها اللفظية وأنساق التشكيل تلك اخلصوصيات التعبريية 
طاقة االستثارة الصوتية، وهي متثل الرتوع اللفظي عند األطفال يف صياغاته اجلماليـة  

  . اليت ينشدون إليها

                                                             
 .٢٥، ص٢٠٠٢هرة ، القا١٦أميمة منري جادو، فنون الطفل الغنائية وانعكاساا التربوية، جملة خطوة، العدد  )(١
 .املصدر نفسه )(٢



 ٥٧ 

وستكون السمة املرحلية مؤثرة يف إبراز مواصفات ذلـك الشـعر وحـدوده    
مستجيبة متاماً ملؤثرات اللهجة اليت تتـداوهلا  التعبريية، مثلما تواجهنا املقدرة اللفظية 

  . البيئة االجتماعية واجلغرافية اليت ينتمي إليها
إن متثالت مثرية يف النطق وأساليب األداء التعبريي هي ما ميارسه الطفل يف شعره 
الشعيب ويعرب من خالله عن حيوية حتسسه الصويت والسمعي، والتأثري الذي ينطبع على 

ضاء املستعدة لتلقي ما يتردد حوله، وما يسـتثري قـدرا علـى التعـبري     ذاكرته البي
  .واالنشغال واملمارسة اإلبداعية املتمثلة لوجوده بكل مقوماته واحتياجاته

)٣(  
حضوره الفاعل يف بناء شخصية الطفل واملقومـات التعبرييـة   ) ( حيقق 

فهو أكثر استجابة له ومتثالً لقيمه يف جوانب خمتلفة مـن  : "والسلوكية اليت تنهض ا
ولعل وراء ذلك حاجته إىل إشباع اجلانب احلركي يف جسمه املفعم بالنشاط . ممارساته
 -املراحل األوىل مـن طفولتـه    السيما يف -فضالً عن ضعف عنصر اللغة . واحليوية

وعدم قدرته على توظيفها يف ااالت التعبريية اليت يتحرك وجوده فيها، بسبب البناء 
  .)١(" الذهين الذي مل يكتمل لديه بعد

يندرج التمثل اإليقاعي عند الطفل يف مراحل متعـددة تأخـذ توصـيفها مـن     
ومتتد منذ الوالدة وحىت ) املناغاة(حلة اخلصائص العمرية املتدرجة اليت مير ا، وأوهلا مر

حيـث ال  ). العائلة(اية السنة الثانية، وفيها يعيش الطفل يف حميط اجتماعي ضيق هو 
  -أياً كـان حجمـه    - يصل إىل مسامعه من ألوان إيقاعية إال مايهتم األهل به، وهو

  . مبواصفات ثقافة العائلة وميوهلا الذوقية
الفاعلية اللغوية مبثيلتها اإليقاعية حيث اللغة فيها جمـرد   وتتداخل يف هذه املرحلة

دوراً مهماً  -كما يف حال اللغة -أدائية صوتية أكثر منها معان دالة وهو ما مينح األم 
) املناغـاة (يف خلق اإلحساس باإليقاع لدى الطفل، من خالل ما تقدمه له من أشكال 

ان وترانيم ختلق حالة من التواصـل  والترقيص واملداعبات، ويف مرحلة الحقة من أغ
                                                             

 .٦١حداد، اليد والربعم، ص )(١



 ٥٨  
 

الروحي بني الطفل وأمه، وتترك يف نفسه إحساساً بالطمأنينة وبدفء عاطفة األمومة، 
 وهي تتفق إليه مصحوبة بتلك اإليقاعات احلنون، فيعرب عن استجابته هلا،  ويشـارك 

  .ينتهي به األمر إىل النوم على وقعهاحبركات أطرافه وتعابري وجهه، أو 
ومن خالل النمو . املرحلة الالحقة من السنة الثالثة وحىت اية السنة اخلامسةمتتد 

املتصاعد يف حاسيت السمع والنطق فإن إمكانات الطفل على التحسس اإليقاعي تـربز  
فاعلة، سواء بتمكنه من إدراك اإليقاعات ومتييزها أم مبقدرته املماثلة على تقـدمي مـا   

إطالقها عرب قدراته الصوتية املتنامية، وهو ما تقدمه له  تلك اليت يستطيع ،خيصه منها  
مصادر إيقاعية متعددة، تدخل فيه أصوات الطبيعة، وأصوات املخلوقات، كما يهـتم  
األطفال يف هذه املرحلة مبوسيقى الكلمات، ويستمتعون باجلمـل املنغومـة وـزهم    

  .)١(يقاع السريعوينشدون للترانيم ذات اإل. العبارات املوزونة أو املسجوعة
ي اإليقاعي عنـده اتسـاعاً   منذ دخول الطفل سنته السادسة تشهد عملية التلق

وقدرة متصاعدة على التمييز واالستجابة، بعد أن تكون حاستا السمع والنطق ، وتعدداً
ويواجه الطفل عرب سنوات هذه املرحلـة  . عنده قد وصلتا إىل حدود واضحة النضج

 -سواء من خالل دخوله مرحلة التعليم املنظم . رسات اإليقاعيةحشداً متنامياً من املما
يف املدرسة أو سواها  حيث يبدأ بتعلم اخلصائص اإليقاعية للحروف اهلجائية وطرائق 

اليت تلقى أمامـه   -الشعرية خاصه  -تنظيمها يف الكلمات واجلمل والنصوص األدبية 
لها إىل حيث الذاكرة، لتستقر هناك فتستوعبها حاسة السمع املتوثبة للتلقي عنده وحتي

  .خربة قابلة لالستعادة 
يبدي ميالً واضحاً إىل األناشيد والقصائد "وإذا كان الطفل يف أول هذه املرحلة  

فـإن   )٢("ذات األوزان القصرية واأللفاظ السهلة اليت ال يبذل جهداً كبرياً يف ترديدها
ى إدراك اخلصائص اإليقاعية للفنـون  السنوات املتقدمة منها ستشهد تنامي مقدرته عل

                                                             
 . ٧٨حداد، اليد والربعم ، ص )(١
 .املصدر نفسه، وتنظر مصادره: ينظر )(٢



 ٥٩ 

وسيأخذ الطفل باالقتراب تدرجيياً من األنواع اإليقاعية اليت يهتم ا الكبار "واآلداب، 
  .)١("وكذلك أنواع من الغناء الشعيب. من أحلان وموسيقى وقصائد مغناة

تتمثل السمة اإليقاعية يف شعر األطفال الشعيب من خالل بعدين مهمني، أحدمها 
 -يف الغالب عليها -املوسيقى الشعرية الشعبية بأوزاا وتشكيالا اخلاصة اليت ختتلف 

أما البعد اآلخر فيتمثل بذلك االلتقاء . عن األوزان املستخدمة يف الشعر العريب الفصيح
علـى كونـه    -يف الوجدان الشعيب وذوقه -غناء الذي استقر احلميم بني الشعر وال

  .الصيغة املعتمدة لتقدمي الشعر وتداوله
لقد تأسس شعر األطفال على مساحات من األداء اإليقـاعي ذات الصـياغات   
اخلاصة، مبا هلا من تشكيالت وزنية وتقفية، يتم احلرص على االستعانة بتردداا والقيم 

وهو ما ميكن العودة به إىل مجلة من املؤثرات، لعل أوهلا الطـابع  . الصوتية املمتلئة ا
الشفاهي وما يقتضيه من طاقة صوتية يتم استثمارها حبدود معلنة من التمثل اإليقاعي 

  .الذي البد من احملافظة على فاعليته
رمبا أخذ  -كما تبسط اللهجة احمللية منافذها التعبريية، اليت تربز يف حرص واضح

سيما ة الترمن الصويت حبدود مثرية والعند املتكلمني ا على استثمار طاق -غريزياً  بعداً
  . حني تصبح تلك اللهجة نسقاً من الصياغات الشعرية

وتترك البيئة احمللية تأثرياا من خالل املمارسات اليومية يف العمل وطرائق التعبري 
ويسعى األطفـال إىل تقليـدهم    يئة،السلوكي والثقايف اليت ينتهجها الكبار يف تلك الب

  . فيها
املؤثرات الصوتية اليت تدسها يف التأمل اإليقاعي  -ظواهر وخملوقات  -وللطبيعة 

الذي يتحسسه الطفل ويتأثر بقيمه، ويسعى إىل استثماره يف أثناء فاعلياتـه التعبرييـة   
  .ونصوصه

دائيته الصوتية واحلركيـة  ومتنح املهيمنة اجلماعية الطفل قيماً متواترة التأثري يف إ
  . فتدعمها بطاقة من االتساع اإليقاعي املثري
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 ٦٠  
 

مثاالً خصيباً لتماهيهما األدائـي يف شـعر األطفـال    ) (يقدم لنا 
الشعيب، إذ ترانيم األطفال وأغانيهم وألعام ما هي إال نتاج الفاعلية الشعرية وهـي  

  .مندجمة بأدائية تعبريية غنائية
ارتباط الكلمة الشعرية بالغناء يف املرحلة األوىل من حياة الطفل مما أطلق  ويتمثل

ويتميـز هـذا   : "اليت تقوم األم عادة بتقدميها لطفلـها ) أغاين ترقيص األطفال(عليه 
الضرب من الغناء بأنه أشكال بسيطة، أو مقطوعات قصرية، نشأت من جمرد التـرمن  

مههمات هادئة تسري  -اتصل منها بأغاين املهدوخباصة ما  -اللحين أو الدندنة، فكانت
  )١("وفق نغمة رتيبة، يصحبها غالباً حتريك الطفل أو بعض أجزاء جسمه

وستأخذ املقدرة اإليقاعية مآالا من التطور يف املراحل الالحقة من حياة الطفل، 
 بتساوق خالق عنده بني فاعلية الكلمة ونسق اجلملة، والقـيم الغنائيـة ذات البعـد   
اإليقاعي الذي يستجيب إلمكاناته يف التمثل والتداول التعبريي، حىت ليمكن القـول  

إن الطفل كثرياً ما يتعلق بالنص الذي حيتوي على إيقاعات راقصة متكررة، فاجلملـة  "
اإليقاعية اليت تقابل مجلة متاثلها تقريباً يف احلروف تصبح أعلق بذهن الطفـل وأكثـر   

  . )٢("ويرقص عليها أحياناً، وحيفظها بيسر وسهولةالتصاقاً، ألنه يغنيها، 
وتثري تلك األدائية الغنائية املصاحبة لشعر األطفال الشعيب االنتبـاه إىل اعتمـاد   
املقدرة الصوتية وحدها وسيلة لألداء الشعري، من دون أية استعانة بألـة موسـيقية   

إذ يبدو الطفل وهو  -كما هي احلال يف كثري من الشعر املغىن لدى الكبار -مصاحبة 
مستخدماً أبسط آلة مناسبة هلا، أال وهي حنجرته بإمكاناا املتواضعة : "يؤدي شعره 

وليس هناك من . وهذا يعين أن الطابع الصويت هو البارز يف كل هذه األغاين. احملدودة
  )٣("طابع آيل مصاحب له 
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)٤(  
ميارسه اإلنسان، مبا يتيح له نوع من التصوير الذي "على أنه ) (ينظر إىل 

تشكيل عامل من املواقف والصور على حنو مبتكر، أو من خالل إعادة تشكيل مدركاته 
وتسمى عملية التصوير الذهين اليت تنتج اخليـال   )١("بصيغ مل يسبق له إدراكها حسياً

. تأليف صور ذهنية حتاكي ظواهر عديـدة خمتلفـة  "، وهي املقدرة على )التخييل( ـب
  . )٢("كنها يف الوقت نفسه ال تعرب عن ظاهرة حقيقيةول

ويشكل اخليال مقوماً مهماً يف التأسيس اإلنساين لشخصية، الطفـل، وينـدرج   
مؤثراً يف آفاق تلك الشخصية وما يتم هلا التوافر عليه يف الـوعي والسـلوك، ومـا    

. يف البيئـة يتعاورها من حدود متاسها مع الوجود الطبيعي وحمسوساته اليت تعايشـها  
ولعل الطفل أقرب من سواه إىل عامل اخليال، بفعل مساحة جتاربه العقلية اليت ما زالت "

بعد غضه غري مستكمله لشروط التجربة اإلنسـانية يف الـوعي واإلدراك والفهـم    
. ومن هنا يندس اخليال يف شخصيته فيقرن بينه والواقع يف كثري من ممارساته. والتحليل

 قادر متاماً على متييز احلدود واالختالفات بينهما، وال سيما يف بعض ورمبا وجدناه غري
  .)٣("مراحل طفولته األوىل

ومنه الشعر  -كما هي احلال يف املقومات اليت تنهض باآلداب املتجهة إىل الطفل 
فإن توصيفاً مرحلياً لفاعلية اخليال هو ما جيب االحتكام إليه، والبحث عن  -الشعيب 

ومن هنا فقد وجدنا الدراسات التربوية والنفسية . مساته، واحلدود التعبريية اليت يتمثلها
املهتمة بالطفولة تضع للخيال مراحل متالحقة، تبدأ حدودها يف سن هي غـري الـيت   

يف  -ورمبا قبلها -ن االنشغال ما منذ والدة الطفلكانت للغة أو لإليقاع، حيث كا
حني ال ميكن قول ذلك عن اإليقاع الذي ال يعلن عن تأسيسه إال بعد السنة الثالثة من 

وإن  -عمر الطفل تقريباً، حني تأخذ املدركات الشعورية والذهنية لديه بأداء دورهـا  
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فعال، والتعامل السـلوكي  يف متييز األشياء والظواهر واأل -على حنو ضعيف وبسيط 
  .مبا تنتج فيه ومعه ممارسة مستويات من اخليال التعبريي. واالنفعايل معها

  .)١( :لقد وضعت للخيال عند الطفل ثالث مراحل هي
-  

-  

-  

الثالثة وحىت اخلامسة، وفيها يعـيش   وتقع املرحلة األوىل يف حدود السنوات من
الطفل يف مواجهة ذهنية ذات طبيعية مزدوجة بني ما يقدم الواقـع لـه مـن صـور     
وممارسات ومواقف، وحمدودية ما ميتلكه من مدركات عقلية، مبا ال يسعفه على تفسري 
كثري مما حيدث حوله، فيذهب بنفسه إىل حيث ممارساته التخيلية الـيت حيـاول فيهـا    

روب من تلك املواجهة، ويلجأ إىل ممارسات متخيلة مع األشياء املألوفة واحلاجـات  اهل
املرتلية، وما يقع بني يديه من اللعب وسواها، ليتعامل معها مضفياً عليها كـثري مـن   
األحاسيس والتصورات املندسة يف نفسه، ومبا يوفر له جماالً لتفريغ بعـض انفعاالتـه   

  . وطاقاته اجلسمية
الباحثني أن الطفل يف هذه املرحلة مشغول مبحاولة إدراك ما حييط بـه  يرى أحد 

وهو ما يربر شدة فضوله وتساؤالته اليت ال تنتهي وحماوالته تقليد مـا   )٢(والتأقلم معه
يقع أمام عينيه من أفعال وتصرفات، وما يدفعه إىل متثيل كثري من الوقائع واملواقف اليت 

ومـن هنـا رأى   . س الذي يستغرب أعماهلم أو أشكاهلمتشد انتباهه، وإىل تقليد النا
البعض أن األطفال يف هذه املرحلة ميارسون عمليام العقلية واخلياليـة بأيـديهم أو   

  . بأرجلهم أو أصوام
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وما يناسبه من األدب هو ما جيد فيه احتواًء لنشاطه من القصائد واألناشيد الـيت  
احليوانات والنباتات والشخصيات البشرية  فالشخصيات من. يقوم بتمثيلها وتقليدها

اليت حتمل صفات جسدية أو لونية أو حركية أو صوتية سهلة اإلدراك هي ما جتتـذب  
  .األطفال يف هذه املرحلة
تلك املمتدة على مساحة السنوات من السادسة وحىت اية  -أما املرحلة الثانية 

يال عند الطفل وفاعليتـه، حيـث   فتشهد آفاقاً أكر حيوية لعمل اخل -السنة العاشرة 
سـارات  قد أخذ أبعاداً جديدة، السيما حني يؤسس على رعايـة وإشـباع مل  "يكون 
، يتيح له )خيال إبداعي(إىل ) خيال إامي(ليتحول من  -يف املرحلة السابقة -جتسده

االنعتاق من صور واقعه وبيئته احملدودة إىل آفاق من التخيل احلر الذي يسـعى مـن   
فكأنـه مـلَّ   . خالله إىل رؤية األشياء ليس كما هي عليه بل كما يتمناه ويتصوره هلا 

افذ اجلديدة لوعيه اليت أخـذت  رؤية األشياء على حقيقتها، أو أن طاقته احلركية واملن
ومن خالل ذلك تتسـع  . )١(حواسه تتعامل معها، تريد ما يسكنها من قيم مستحدثة

املقدرة التخييلية عنده لتذهب إىل احتواء ما هو أوسع من ذلك املتاح هلـا يف املـرتل   
والدائرة االجتماعية القريبة، حيث ينتقل إىل التحسـس اخلـارجي، واالنشـداد إىل    

نسنتها،   احتواء وجودها ضمن نسق وجوده وأه الطبيعية وخملوقاا والرغبة يفظواهر
  . لتصبح ملكه وطوع بنانه على املشاركة والتجسد التعبريي حمادثة وأفعاالً

 -يف املرحلة الثالثة املمتدة على مساحة ما تبقى من سين طفولته  -حياول الطفل 
عبريية ذات التمثل اخليايل التام إىل حيـث  انتزاع وجوده من املهيمنات الشعورية والت

عـن اخليـال اجلـامح،     -قدر استطاعته  -التوازن بينها واشتراطات الواقع، مبتعداً
ولكنها ختضع هنا . وتداول مساحة من الوعي باحلقائق واملدركات كما تتجسد دورها

مستجيباً  لرتوع ذايت، تتمثله شخصية الطفل وتتماشى مع قيمه، ليأيت املخرج التخيلي
إىل تلك الرغبات والتأمالت اخلاصة اليت تستوعب جانباً مهماً مما ينشغل الطفـل بـه   

  .ويعرب عنه يف هذه املرحلة
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 -وإذا ما استوقفنا السؤال عن الكيفيات اليت يضع فيها اخليال فاعليته يف األدب
نتظرنا من فإن أول ما ي -ومنه األدب الشعيب اخلاص باألطفال عامة، وشعرهم حتديداً 

البديهيات املتداولة هي أن ما يعاجله األدب من أفكار وموضوعات ووقائع إمنا يتسـم  
تقدميها غالباً بنوع من التخيل الذي خيترق حدود الرؤية الواقعية إىل مساحات التأمل 

  .اخلالق القائم على عملية ذهنية، يتم من خالهلا إجناز التجربة األدبية وتقدميها
ستكون ذات طبيعة متداخلة مبعىن  -حدود وعي الطفل وما خيصه  ويف -ولكنها 

ونوازع  -يظنها الطفل كذلك -إن تعبريية الطفل األدبية هي ملتقى ملمارسات واقعية 
واحتواء ما مل يتم احتواؤه مادياً، ، من نوع خاص يعايشها، لتخطي حدود ذلك الواقع 

 -ال مييز األدب يف كونه منطاً من التعبري : "يف مساحته التعبريية األدبية عنده، فالطفل 
الذي يتحرك يف حدود جتعله خمتلفاً عما يواجهه يف جمـاالت   -املسموع أو املكتوب 

ورمبا كانت رغبته يف إضفاء مسة احلضور لذلك اإلبداع يف حميطه وراء . حياته اليومية
قادر على ختيل وأنه . مسعاه الدائب إىل زج نفسه يف نسيجه، وتصور أنه خيصه وحده

  . )١("نفسه بطالً له، أو مشاركاً يف صنع وقائعه
يستجيب مفهوم اخليال يف الشعر الشعيب اخلاص باألطفال إىل مـؤثرات بعـدين   

 -فإذا كان اخليال عند الطفل . الطفولة، مبراحلها ومساا يف كل منها: أساس فيه مها 
حركية وكالمية هلا أمنـاط تعبرييـة    تعبرياً عن ممارسات -يف املرحلة األوىل من حياته 
ستصبح نوعـاً مـن    -وما ينتج فيها من تعبريية مجالية  -حمددة فإن املراحل الالحقة 

الذي يلتقي به مع سواه من األطفال ويشاركهم فيه، وهـو مـا   ) اخليال االبتكاري(
  . استوعبه شعر األطفال الشعيب وقدم له مساحات خصيبة من التعبري

خر املؤثر يف ذلك الشعر فيتمثل فيما حيتكم إليه من تصورات وأخيلة أما البعد اآل
واعتقادات يف البيئة الشعبية، تطرح مؤثراا يف التأمل واالنشداد اللذين يتطلع الطفل 

وما تنهض عليه . من خالهلما إىل حيث يصنع انتماءه ويؤسس لروابط وجوده يف بيئته
  .الفاعلية التعبريية عنده
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)٥(  
نشاط يقوم به البشر، وكذلك كـثري مـن املخلوقـات    "بأنه ) (يعرف 

وهو عند الكبار، كما هو عند  )١(األخرى، بصورة فردية أو مجاعية لغرض االستمتاع
حـني  ) سـليب (حني يكون الفرد مسامهاً فاعالً فيه، أو ) إجيايب(األطفال، يوصف بأنه 

  .يكون متلقياً له
التسلية وحدها ليندس يف العمليـة البنائيـة    ولكنه خيرج عند األطفال من غاية

وهو ما  .)٢(لشخصية الطفل وجمال تنمية قدراته العقلية واحلركية وعالقاته االجتماعية 
تبـدأ  "يؤكد أمهية اللعب للطفل، عرب سلسلة من التأثريات اإلجيابية اليت يقدمها لـه  

، مروراً بالقيم احلركية الـيت  باملتعة والتسلية، بوصفها القيمة املباشرة األوىل املتحققة
تستوعب نشاطه وطاقاته اجلسدية، مث القيم االجتماعية اليت تفرض حضـورها حـني   
يشارك الطفل اآلخرين يف اللعب، وانتهاء عند القيم املعرفية والثقافية اليت يتخذ اللعب 

  )٣(وسيلة لتعميق صورا يف وعي الطفل
اللعب ودوافعه عند البشر عمومـاً،   لقد سعت نظريات تربوية كثرية إىل تفسري

 -على وفق فلسفة كـل منـها ومنطلقاـا     -واألطفال خصوصاً، فذهبت يف األمر
تبتديء من الذات وفاعليتها، لتالحق بعدها مؤثرات الوجود البيئـي  ، مذاهب خمتلفة 

مـثالً أن اللعـب   ) نظرية املهارات(والتفاعل االجتماعي الذي يعايشه الطفل، فرأت 
ة الكتساب املهارات واحلركات اليت تساعد اإلنسان على التكيف مع البيئـة،  وسيل

فأطفال املناطق اجلبلية والساحلية وكذلك األطفال يف املناطق األخرى، ميارسون ألعاباً 
  )٤(تتفق مع املعطيات الطبيعية لبيئتهم 

اً سـلوكية  أما نظرية االتصال االجتماعي فترى أن الطفل يف ألعابه إمنا يقلد أمناط
كما تقلـد  . حيث يقلد الولد أباه وكذلك الرجال يف سلوكهم وعملهم: " اجتماعية
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فاألطفال عادة يلعبون ألعابـاً  . البنت أمها، والنساء األخريات يف سلوكهن وأعماهلن
تسايري ثقافة اتمع الذين يعيشون فيه، ومتثل طبائع أبائهم وأجدادهم، كما يقلـدون  

  )١("ة السائدة يف اتمع العادات االجتماعي
وتوفر البيئة الشعبية للطفل آفاق واسعة من حرية احلركة والتفاعـل والتعـبري   

ميدان تعبريه اللغوي واحلركي ومسـرح  "ليصنع فيها ألعابه، حىت ليصبح اللعب عنده 
خياالته، وهو الفرصة القيمة اليت يتصل فيها مبا حوله، وهو املعمل الذي خيترب فيه قوته 
  )٢(وقوة غريه، وعن طريقه ينمو حسياً وذهنياً واجتماعياً كما يعدل يف سلوكه وتفكريه

يأخذ الشعر الشعيب اخلاص باألطفال يف تلك البيئة أمهية متميزة ليصبح نوعاً من 
أنواع اللعب يقوم على قواعد لغوية وحركية خاصة، يتم استثمارها إلشباع حاجـات  

  .كثرية لدى األطفال
لتعبري الشعري املصاحب لأللعاب الشعبية إىل مراحل عمر الطفـل  ويستجيب ا

وحركية منوه، فإذا كان الطفل يف مرحلة الرضاعة ال ميارس يف اللعب إال مـا ميكـن   
من خالل أغاين الترقيص واملداعبة والتحريك اليت تقدمها  -تأشريه يف حدود بسيطة 

هلذه املرحلة هو االنشغال مبا ميكن فإن ما ستشهده السنوات الالحقة  -له األم غالباً 
سواء وهو يبدأ بالزحف على األرض، أم حني يبدأ ، ) اللعب العشوائي( -تسميته ب

وسوف تنمو قدراته الصوتية على حنو متدرج، ومبا يضعه بعد سـنوات، قـد   . املشي
تصل إىل السنة السادسة، على األعتاب احلقيقية اليت يأخذ اللعـب فيهـا مسـاحته    

ة، ويتأطر خبصوصياته األدائية واحلركية والتفاعالت اليت يتواصل الطفـل مـن   البارز
خالهلا مع حميطه االجتماعي وتشكالته املتعددة، ليضع تصوراته عنها ومواقفـه منـها   

  )٣(. خمتلفة وأدائيةب وفاعليات حركية على هيأة ألعا

                                                             
، ٣جملـد   ١٢والتنمية، القاهرة، العدد حممد حممود العطار، أطفالنا واللعب يف مرحلة الطفولة املبكرة، جملة الطفولة  )(١
 .١٩٦، ص.." ٣شتاء 
 .١٨٨املصدر نفسه ، ص )(٢
ظهريل من خالل املسوحات امليدانية اليت أجريتها، وكذلك مـن خـالل دراسـايت    : " يقول األستاذ حسني قدوري )(٣

  =:بأن العمر الذي ميارس فيه األطفال هذه األلعاب وأغانيها كما يلي.. وأحباثي



 ٦٧ 

)٦(  
الطفـل وقدراتـه   ميكن للمتأمل يف مناذج يف الشعر الشعيب الذي انتجته خميلـة  

التعبريية أن يؤشر فاعلية عاملني أساسني فيما أستقر هلذا الشـعر مـن تشـكيالت    
: موضوعية حددت له مسارات األنشغال التعـبريي الـيت تـوافر عليهـا، أوهلمـا     

    املرتسمة يف حدود مرحلية، وما تستدعيه مـن موضـوعات
فل فيها وما حتدد هلا من أفاق الوجود اإلنساين البيئة اليت يعيش الط: خاصة ا، واآلخر

  .وقيمه
لقد أسس العامل األول حدود فاعليته من خالل التأطري املرحلي الـذي متثلتـه   
اإلنشغاالت التعبريية واستجابت حلدوده، فجاءت املرحلة االوىل ذات صلة وشيجة مبا 

تعبريية، يف حني شـهدت  وما يشغلها من آفاق ، يتماهئ فيه وجود الطفل بوجود أمه 
املرحلة الالحقة أن يعايش الطفل تفتح تلقيه عرب حاسيت السمع والبصر، وما يضـعانه  
يف مقدرته الصوتية من فاعلية للتقليد واالستعادة ملا يواجهه ويقدر على متثلـه مـن   

وستكون املساحة الباقية من عمر الطفل، اليت رمبا وضعت يف أكثر . مسموعات بيئته
لة حبسب وجهة النظر التربوية وما يستدعيها من اهتمامات، هي اليت تشـهد  من مرح

  .اإلجناز التعبريي الناضج الذي ينتسب إىل الطفولة ويعلن عن هويتها
ويف حدود العامل اآلخر، البيئي، فإن مجلة مواصفات هي تلك اليت ميكن تلمسها 

 -ددات التواصل بني الطفـل وتأشري منافذها التعبريية يف شعر األطفال الشعيب عرب حم
احمليط اخلارجي، بكل مظاهره ومسائه وطبيعة  -ذاتاً إنسانية تستجيب ملا حوهلا  هبوصف

الفعل اإلنساين فيه مبواصفاته االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، ومنجـزه املعـريف    
  .واالعتقادي والقيمي

                                                                                                                                                           

) حبسب نوعية اللعبة( إن لعب وأغاين األطفال الشعبية متارس من قبل البنات من سن اخلامسة أو السادسة : أوالً -
  .حىت سن الثالثة عشرة على األكثر

) حبسب نوعية اللعبة(إن لعب وأغاين األطفال الشعبية متارس من قبل الذكور من سن اخلامسة أو السادسة : ثانياً -
 ) ٢٦: ٢لعب وأغاين األطفال الشعبية، " (و الرابعة عشرةعلى أكثر حد وحىت سن الثالثة عشرة أ



 ٦٨  
 

مبساحة ذائقته سيخرج  -ويف سنوات الحقة من عمر الطفل  -ومع األم وبعدها
وما يؤسس لشخصيته التعبريية إىل حيث اآلخرين من أفراد العائلة ومن األقارب الذين 
يتلمس من خالل مساعه هلم ، ما يستقر يف وجدانه وذاكرته مآالت تعبرييـة، سـوف   

ويف املراحل اليت يصنع فيها كينونة تعبري شعري خاصة بـه، تتسـع   . يستعيدها الحقاً
مظاهر الطبيعة اليت يتحسس وجوده فيها، ويف خملوقاا اليت ينظـر  لتكتنف شيئاً من 

إليها باإلنشداد، الشعوري ذاته املتداول يف الوجود االجتماعي الذي هو فيه، فيضفي 
من مسات األنسنة على تلك املوجودات الطبيعية، ويسعى إىل احتوائها يف نصه الشعري 

ب، عالمة على استغرابه ملألوف الكبـار،  مييل إىل حتطيم كل رتي: "الذي سنجده فيه  
وأول ما جيذبه إليه سـقوط األمطـار   . فينتقل يف هذه املرحلة إىل اإلحساس باخلارج

وهنا يشتد انتباهه إىل ما فيه من قوى نامية . وانتشار األضواء، وزحام الناس واحليوان
ة ألن شـهو . وقوى غاذية، فيحاول اصطياد كل طائر، والقبض على كل متحـرك 

وبعد أن يألف العاديات من مرئيـات احلـي   . اللمس تنامت بعد شهوة البصر ومعها
وأهله، يرمي بعينيه إىل الفوق، بتأثري حملات الـربق، فيقلـب نظـره يف السـحاب     

  .ويوجه حديثه إىل الشمس والقمر والليل والشجر )١("والنجوم
اقعه االجتماعي وحني خيرج من دهشته يتلك احملسوسات ويدلف إىل ما جيده يف و

من مواضعات دينية وأخالقية وقيم اعتقادية، فإن ممارسة ذهنية من نوع خاص هـي  
الذي سيبدو واضحاً  يتلك اليت يصنع نصه الشعري فيها، معربة عن ذلك التمثل القيم

فيه النأي عن الصيغ الوعظية والتعليمية املباشرة، وحماولة صنع املوضوعة املعـربة يف  
جابة الشعورية اليت متد صلتها إىل حيث تصـبح القيمـة الدينيـة أو    حدود من االست

مسات تعبريية خاصـة   وإضفاءاألخالقية وجوداً مشخصاً ميكن حماورته واحلديث إليه 
عليه، كالذي ميكن أن جتده يف النصوص الرمضانية، أو يف تلك اليت حتمـل خطاـا   

  .الديين احملدد
 

  
                                                             

 .٢٦الربدوين ، ص )(١



 ٦٩ 

  
  
  
  
  

  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٠  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧١ 

)١(  
لليمن تراث شعيب ضخم ، مستوعب لبيئته مبواضعاا البشرية، وممتد اجلذور يف 
أعماق أرضه وإنسانه،ومتعدد يف منجزه النوعي الذي امـتأل بالشـعر واحلكايـات    

واملمارسات املعربة عن كل الفاعليات املعرفيـة   واألمثال واخلرافات واألساطري والقيم
  .والثقافية اليت توافرت عليها هذه البالد الغنية بالكثري 

إن يف هذا اخلصب التعبريي املترامي يف البيئة الشعبية اليمنية ما يستدعي القراءة 
الـيت   واالعتباريـة املوضوعية ، حبثاً عن حمددات التجربة اإلنسانية وآفاقها السلوكية 

، وأعلن عنها ، فحقق ملنجزه حالـة مـن التمـايز     الشتراطاااستجاب هذا التراث 
  .واخلصب 

واحدة من املقومات األساس اليت ينبغي أن تتوافر عليهـا  ) العراقة ( لقد عدت 
  .)١(مساحة زمانية ومكانية معينة لتنتج تراثاً شعبياً مهماً 

ة التشخص ، فال جدال على ذلك العمق وتبدو هذه السمة يف البيئة اليمنية باذخ
التارخيي الذي عايشته هذه األرض وإنساا ، وحققا فيه معامل حضارة ثرية ، وأنضجت 

: ومسات هويتـها   االجتماعيةواحداً من منافذ تشكيل الشخصية العربية يف ممارساا 
  .عأخالقاً وحركية وجود ثقايف ، وأبعاداً لتشكيل خصوصيات لغوية وقيم إبدا

إىل ما حوله حىت أطر أبعاداً مكانية حميطة به بالصـبغة   االمتدادوكان فيئها دائم 
  .)٢(العربية ، لتصبح عربية اللسان واليد والفاعلية الثقافية 

من تأصيل احلضور اإلنسان اليمين يف بيئته ، )  ( ومبقدار ما تؤشره مسة 
خترب عن حيوية ذلك الوجود وحركيته ، إذ لعمق وجوده التارخيي فيها ، فإا  وامتالكه

                                                             
 .من هذه الدراسة  ١٩ص : ينظر  )(١
صار من الثابت تأرخيياً إن بعض العاميات املنتشرة يف مصر ، ومعظم العاميات يف : " عبدالعزيز املقاحل : يقول الدكتور  )(٢

كان شائعاً منها يف األندلس ، ترجع يف أصوهلا األوىل إىل عامية القبائل اليمنية اليت استوطنت هذه األقطار مشال أفريقيا ، وما 
  ،م ١٩٧٨ ،  شعر العامية يف اليمن ، بريوت" (رات اليت سبقت تلك الفتوحاتــيف حركة الفتوح اإلسالمية ، وإىل اهلج

 ) .٣٩ص 



 ٧٢  
 

والثقايف احلي بني أبناء اليمن أنفسهم ، وكـذلك مـع    االجتماعيهي نتاج للتواصل 
احمليط اإلنساين والثقايف من حوهلم ، عرب موقع اليمن املهم ، والدور التجاري الـذي  

  .)١(مارسه أبناؤها وعالقام املتسعة مع العامل اخلارجي 
متعدد املصادر واملؤثرات بصـماته الدالـة عليـه يف    ) التواصل ( ا لقد ترك هذ

التراث الشعيب اليمين ، حىت ليمكن عده من العوامل اليت هيأت لليمن هذا التـراث  
الشعيب الذي تناسب و موقعها اجلغرايف والتجاري املمتاز ، فكانت حمط أنظار العـامل  

هذا الشعب مع غريه من األمم جعله يصبح عصارة جتـارب   اختالط" القدمي ، إذ إن 
  )٢(".األحقاب واألزمنة 

يف ) ( ميكن النظر إىل ما أمساه الدكتور عبدالعزيز املقاحل 
 وامتـداده البيئة اليمنية ، على أنه واحد من العوامل اليت ومست تراثها الشعيب بعمقه 

بيئة الشمال العريب  بإزاءخصه الرؤية الذاهبة إىل وضعه منذ أحقاب بعيدة ، وهو ما تش
تقـام   ”مثالً ، فمقابل اجلهد اإلنساين ذي الرتوع التكافلي حيث  -اجلزيرة العربية -

املنشآت اجلماعية كالسدود واملعابد واملزارع واملدن ، تسـود الـروح الفرديـة يف    
  .)٣(" الشمال

 االجتماعيةالسلوك مجلة من الفاعليات  وقد انبىن على هذا التضامن اإلنساين يف
والثقافية ، كان من بينها أن تكون اآلداب اليمنية ذات وجهة شعبية أكثر من سواها ، 

والذي  املستقره االجتماعيحني رأى أن ذلك الوجود  ،وهو ما رصده أحد الباحثني 
خالداً ، كانوا يتغنون فقد وهب اليمنيون الفنون الشعبية أدباً رائعاً  " أنتج أدباً شعبياً 

 -ما كان يف األدب الشمايل  بإزاء )٤( " .به يف كل موطن حلو به قبل اإلسالم وبعده
، غالب عليه ، أو متثل احلس القبليالرتوع الفردي يف ال -من هيمنة  -سيما الشعر وال

  .كأقصى حد ميكن له أن يتبناه من الروح اجلماعية 
                                                             

. م١٩٩٢، صنعاء ) ٩(انية ، العدد ة يف التراث الشعيب اليمين ، جملة احلكمة ميمجيل حاجب ، احلدوتة واحلكاي: ينظر  )(١
 . ٧٣ص 

 .املصدر نفسه  )(٢
 . ٤٣ص . املقاحل ، شعر العامية  )(٣
 .املصدر السابق ومصدره . ينظر  )(٤



 ٧٣ 

تـراث الشـعيب الـيمين واألديب    املتسع من ال وحنن نتأمل هذا املشهد -ولعلنا 
فاليمن ذات . قادرون على تأشري فاعلية عوامل أخرى مضافة إىل ما مر ذكره  -خاصة

تنوع يف طبيعة تكويناا اجلغرافية ، و هلذه السمة ما تتركـه مـن تعـدد يف أمنـاط     
نجـز  الفاعليات اإلنسانية ، وهي تستجيب لعوامل مناخيـة وبيئيـة ، وجتليـات امل   

، ريفية -فمن بيئة زراعية . الذي حتقق جهدها اإلنساين الفاعل من خالله  االقتصادي
لتصب هذه البيئات مجيعها خمرجاا اإلنسانية يف . إىل ثالثة صحراوية ، إىل بيئة ساحلية

بيئة رابعة هي بيئة املدينة اليت عرفت يف اليمن ومنذ أزمنة بعيدة ملا هلا من متيز حضاري 
سات إنسانية معطاءة يف خمتلف أشكال البناء والعمران وأمناط اجلهد احلضـاري  وممار

ومن خالل قيم الوجود اإلنساين يف تلك البيئات املتعددة فإن . واضح املعامل واإلجناز 
أمناطاً من الفاعليات الثقافية واإلبداعية ذات السمة الشعبية ستعلن عـن حضـورها   

وما ميكن لتنافذها مع بعضها أن يربزه مـن مسـاحة   املتميز يف كل من تلك البيئات 
  .خصيبة يف منجزها التراثي 

ويتحقق لإلنسان اليمين تواصل مثري مع املكان الذي يعيش فيه ، حيث حييله إىل 
ويؤطر من خالهلا حسه وعاطفته وذوقه الذي ، خصوصية يتعلق ا وينشد إىل قيمها 

تأكيداً خلصوصـية  ) العزلة ( ى مكانه تسمية يعده عالمته الفارقة ، حىت أنه ليطلق عل
ومتسكه بسماته وحدود اإلجناز واملمارسة املتاحني له على مساحته ، وما ، وجوده فيه 

 -حبدود إمكاناته الثقافية والذوقيـة   -ميكن له أن ينتجه من ممارسات وجماالت تعبري 
  .ه اإلنساين يف ذلك املكانة لوجودمعرباً فيها عن أحاسيسه وإنفعاالته والتماثالت الفني

 اجتماعيـة بوصـفها كيانـات    -) العزل ( ورمبا تصور البعض أن وجود تلك 
وهو أمـر ال يبـدو   . هي نقيض الرتعة اجلماعية اليت مرت اإلشارة إليها  -متباعدة 

والتعبريي اخلـاص الـذي    يكذلك ، إذ عزلة اليمين املكانية تشخيص لوجوده القيم
ومن منطلق الثقة مبا ميتلكـه   -سيفضي به إىل التواصل مع األماكن والبيئات األخرى 

  .من خصوصيات وجوده وتقدمي ما عنده سواًء كان إنتاجاً مادياً ، أم ثقافة شعبية 
إىل جانب هذا فقد أفضت خصوصياته يف املكان ومستلزمات التواصل الشعوري 

ع مقدرته على التواصل مع املتحقق لديه تراثياً ، واسـتمراره نابضـاً   مع قيمه أن تتس



 ٧٤  
 

باحلياة يف الذاكرة اجلمعية لألجيال املتالحقة العيش يف املكان واإلران إىل خصـائص  
  .هويتها فيه 

ويف مفارقة ال مثيل لتجلي حضورها كما هـي   -ومقابل ذلك اإلنشداد املكاين 
مثلت الرغبة العاتية لدى اليمين إىل السـفر واهلجـرة    فقد -احلال يف البيئة اليمنية 

به تراثـه   اغتىنعامالً  -حىت أمست وكأا حالة غريزية متأصلة فيه  -خارج بالده 
وهو يوسع يف ذاكرته وحواسه املتلقية جماالً للذي مير  -كما هي أفاق حياته  -الشعيب 

، ذا ما أتيحت له العودة إىل بلدهإحىت . ث األمم والبلدان اليت يعيش فيهاعليها من ترا
، استوعبه واندس يف وعيـه ومتثالتـه   ألقى على مسامع أهلها ذلك الذي، أو زياراا

بعـد أن  ، والترديـد  االستعادةليشعل يف خميلة أولئك السامعني اجلمعية مقدرا على 
  .إليها تضفي قيمها التعبريية اخلاصة على هذه األفكار واملرويات واألحاسيس الوافدة 

، املتعددة ،سيبدو الفتاً لالنتباهويف وقفة متفحصة جلانب مما انتجته البيئات اليمنية 
ذلك التأثري البين للتراث الشعيب القادم من تلك البيئات وما يصبه يف إنـاء التـداول   

  .الشعيب لكثري من املمارسات التراثية يف املدينة اليمنية 
والسيما الزراعية  -البيئية األساس  حنداراتااللقد عززت صلة أهل املدن بتلك 

املنجز التراثي الشعيب املتداول يف تلك املدن وأبقته فاعالًً يف جمـال التمثيـل    -منها 
كما هي أختها القرية ميتاحان من ، حىت ليمكن القول أن املدينة اليمنية .  واالستعادة

التعبريية اليت تفرض قيمها علـى  عرب تلك األرومة الثقافية و. إناء تراثي شعيب مشترك 
  .املكانني معاً 
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)٢(  
يفصح التراث الشعيب اليمين عن خصبه يف تلك األنواع واـاالت النابضـة     

وجـدت هلـا    ةعتقاديوا اجتماعيةبالتعبري عن خصوصيات ثقافية وسلوكية وتقاليد 
فيها ، وهو ما  يلمساحات من التمثل يف األدب الشعيب بأجناسه وأمناط التشكيل القو

  .)١(وقفت عنده واستقصته دراسات عديدة جادة 
وكان شعر األطفال واحداً من منافذ هذه التعبريية األخاذة ، إذ متثلته مساحة ال 

 األدائيةعكست جانباً مفعماً بالروح الشعبية واستجاباا  -كماً ونوعاً  -يستهان ا 
مثلما تبنت . ، وما يستثري طاقاا وجيسدها وانشغاالا  االجتماعيةملختلف التشكالت 

احملددات البيئية ومقومات فاعليتها يف اجلهد اإلنساين املتماثل لفروضها يف السـلوك  
هـذا إىل  . وسبل التعبري اللغوي املنتمي إىل قيم هلجية خاصة باملكان وأهله ، والعيش 

عبريية اليت ينشد إليها ، جانب مقدرة شعر األطفال على متثل حس الطفولة واملآالت الت
  . االستجابةواحلدود العمرية اليت تصنع لذلك الشعر آفاق التشكيل وأمناط 

إن املسعى اجلاد لكثري من الدراسات اليت تبنت قراءة شعر األطفال الشعيب قـد  
أوصلها إىل حتديد أكثر من صيغة ميكن من خالهلا تأطري املساحات التعبريية اليت يقـوم  

  .عليها 
  :)٢(أشعار األطفال وترانيمهم يف األنواع ) عبدالرضا علي ( ع الدكتور وض

                                                             
 : ينظر  )(١

  .م ١٩٩٥عبداهللا الربدوين ، فنون األدب الشعيب ، دمشق  -
 .م١٩٩٣التراث الشعيب اليمين ، صنعاء حسني سامل باصديق ، يف  -

 .م١٩٨٦محود العودي ، التراث الشعيب وعالقته بالتنمية ، بريوت  -

 .م ١٩٨٨أساطري من تاريخ اليمن ، بريوت  -محزة علي لقمان  -

 .م ١٩٩٧عبداهللا عبدالرمحن السقاف ، حكم وأمثال شعبية ، صنعاء  -

 .م ١٩٨٠صنعاء علي حممد عبده ، احلكايات واألساطري اليمنية ،  -

 .م ١٩٩٨حممد مرشد ناجي ، أغانينا الشعبية اليمنية ، صنعاء  -
. م ١٩٩٥اء ــوات العدد الرابع واخلامس ، صنعـعبدالرضا علي ، يف األغنية الشعبية اليمنية ، جملة أص: ينظر  )(٢
 . ٢٠٧ص 
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 -  
 -  
 -  
 -  

جممل ما تنهض عليه جماالت شعر األطفال من حدود  الحتواءومع سعي الباحث 
 -فماذا تعين أغـاين الطفولـة   . تعبريية فإن حالة من التداخل رمبا شابت تقسيمه له

ن املنجز اإلبـداعي للطفولـة   وحنن يف صدد احلديث ع -بوصفها جماالً تعبريياً حمدداً 
ذاته ال يبدو وارداً عند على أا قسم مستقل ب) أغاين األلعاب ( كما إن وضع . ذاا

األطفال إذ أن كل ما يتداولونه مرتبط باللعب ومتواشج معه ، مبا يف ذلك أغاين املهد 
مـع   -وهي حالة من اللعب  -والترقيص اليت تؤديها األم مبشاركة حركية وصوتية 

  .طفلها 
فقد وضع شعر األطفال يف مساحتني لكـل  ) حسني سامل باصديق ( أما األستاذ 

ا حدودها املرحلية ، متثلت األوىل يف أغاين املهد والترقيص ، يف حـني حتركـت   منهم
على مساحة زمنية جتسدت يف ثـالث مراحـل   ) أغاين الطفولة ( وأمساها  -األخرى 

  .)١(وعلى وفق حتديد لعدد من السنني 
لعب وأغاين األطفال ( يف دراسته املوسوعية عن ) حسني قدوري ( قدم األستاذ 

منها إىل رؤية موضوعية ملا يتأسـس   واالنطالق باالهتماممعاجلات جديرة ) يف العراق 
  .عليه شعر األطفال من آفاق تعبريية 

 كانت املؤثرات البيئية قد استوقفت الباحث ، فذهب إىل حتديد مسمياا وتأشري
  )٢(: حدود كل منها وهي عنده

 -  
 -  
 -  

                                                             
 . ١٣٨ص . باصديق : ينظر  )(١
 . ١٦:  ١. قدوري  )(٢
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ويبدو أن املمارسة امليدانية ، وعمله الدؤوب يف مالحقه نصوص أغاين األطفـال  
التقسيمات للمادة اليت بني  وترانيمهم وألعام يف بيئاا ، هو ما كان منطلقه لتبين هذه

املعرفية  واهتماماتهوبفعل حسه التربوي  -إذ سنجده ويف مكان آخر يف دراسته . يديه
وقد شغلته الطفولة حبدودها املرحلية اليت وضعتها هلا الدراسات التربوية والنفسية ،  -

فاستعار منها حتديداا ليقايس من خالهلا النصوص الشعرية والغنائية اليت مت له مجعها و 
  :يضعها يف التقسيمات اآلتية 

 

  .وتصنع منجزها يف نوعني     
 ) .مي األطفال تنو( أغاين املهد  - 
 ) .الذكور واإلناث ( أغاين ترقيص األطفال  - 

 

وهي اليت تشغل ما بعـد السـنتني   ) مرحلة التلقي ( ويسميها الباحث  - 
  .وحىت السنة اخلامسة يف عمر الطفل 

 

وتشغل السنوات الباقية من عمر الطفل ، وهي ذات مواصفات خاصة  - 
من حيث لغة النص وتراكيبـه ، والفاعليـات الصـوتية     عند الباحث

  .واحلركية املصاحبة له 
إن تأمالً ملا سبق ذكره من حتديدات الدارسني ألمناط تشكيل التجربة الشـعرية  
عند الطفل يف بيئته الشعبية ، ستأخذ بنا إىل البحث عن مقاييس أخرى تتجاوز حالـة  

ة ما ميكن للفاعلية البيئية أن خترب عنـه  التداخل بني النصوص ، وصعوبة تأشري مساح
اإلنتاج  وتؤطره من مسات خاصة ا ، إذ ال ميكن الركون إىل التحديد املرحلي لوضع

إن التداخل بني . ائية اإلشارة إىل مرحلة بعينها ) توصيفات (الشعري الشعيب هذا يف 
يف  انعكاسـاته فرض مراحل الطفولة والتفاوت يف حدودها بني البيئات املختلفة أمر ي



 ٧٨  
 

) مرحلة املهد ( التعامل مع النصوص مرحلياً ، فسوى املرحلة األوىل من عمر الطفل 
 امتيـاز ال ميكن وضع اإلصبع على نص بعينه، والقول أن املرحلة العمرية املعينة متنحه 

  .إليها  االنتساب
) ايت املوضـوع ( ومن خالل هذه الرؤية فقد ذهبت قناعتنا لتطمئن عند التحديد 

حبثاً عن املهيمنات اليت تنشغل النصوص ـا ، وجعلـها املنطلـق لتحديـد أمنـاط      
باملهيمنـات  ( التشكيالت اليت اكتنفت شعر األطفال الشعيب يف الـيمن ، ونقصـد  

تلك املؤشرات التعبريية اليت تأيت يف أول تفوهات النص ، لتكون تأسيسه ) املوضوعية 
 االنشـغاالت كل ذلـك إىل جانـب   . الالحقة ومفتتحه الذي سيقود سرب أفكاره 

املوضوعية املباشرة اليت تعلن عنها مساحات نصية منه ، منتمني إىل اليقني بأن اإلران 
التعبريية سيمدنا بأفق مفتوح لرؤية النصوص وهي تنطلـق  ) املهيمنة ( يف التحديد إىل 

ممارسة تشغلها القيمة من املمارسة اليت ينشد إليها وعي الطفل وحسه وذائقته ، وهي 
املوضوعية أكثر من أي شيء آخر ، ألا التجسيد األول ملقدرة حواسه على تشكيل 

والقيم الـيت خيـرب عنـها     انشغاالتهتأمل املوضوع حبدود  إنيساير ذلك ، . الرؤية 
مسـتوعباً   -بالضرورة  -ومساحة تشكيل الرؤية وحدود متثلها عند الطفل سيكون 

مثلما . ملآالت التأثري البيئي ومنطلقات السلوك اللغوي الذي يعيش الطفل يف حمدداته 
ختضع مقدرته على التعبري عن موضوعاته وتشكيلها خطاباً شعرياً ملنطوق املرحلة اليت 

  .حيمل مواصفاا عمراً وجسداً وتأسيساً ذهنياً وتعبرياً بالصوت واحلركة 
  منطلقني مما سبق فلقد قادنا تفحصنا لشعر األطفال الشعيب يف اليمن إىل تأشـريه  

  :يف اآليت ) موضوعياً ( 
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)٣(  
يأيت الطفل إىل الدنيا ، فيجد نفسه قريباً من أمه ، تلم شتات صرخته األوىل بإناء 
سعادا به ، وتديفء برعم وجوده الغض بلمساا احلنون ، وتداعب وحدته بترانيمها 

داعي متصاعد يف قيمه التعبريية اليت تعـايش منـو الطفـل    اليت ستكون بداية ملسار إب
ومراحل حياته ، لتدس مؤثراا يف تشكيل مسات شخصيته ومنوه اجلسدي والذهين ، 

  .املرجتى  يوتضعها يف حميطها اإلنساين والقيم
، تتحـدد مالمـح بنائـه    )١(وعرب هذه العالقة بني الطفل وأمه منذ مرحلة املهد 

، حىت ليمكن القول إن الصورة اليت يكوا الطفل عن وجـوده   واالجتماعيالنفسي 
يف تلـك   -الذايت واحمليط الذي يكتنفه تعود بالدرجة األساس إىل ما تقدمه له أمـه  

  . احتياجاتمن عواطف وتشبعه له من  -املرحلة املبكرة 
أنواعاً متعددة مـن   -كما تفعل سواها من األمهات  -يأ األم اليمنية لطفلها 

الشعورية ، وتتابع مراحل منوه ، لتبدأ أوىل تشـكالا مـع    احتياجاتهالترانيم حبسب 
وجود الطفل يف مهده وفرحها بوالدته ، سواًء أكان ذكراً ، سيكون حمط مباهاا على 

  )٢(: سواها من النساء
                                                             

الذي ينام فيه الطفل يف هذه املرحلـة  ) احلول(أو ) اهلندول(واملهد نعين به : "  ١٢٣ص . ديق باص: يقول األستاذ  )(١
وقد استعملت اهلدهدة منذ قدمي الزمـان ،  .. أو األرجحة مشتركة مع الترنيمة ) اهلندلة(واهلدهدة تشمل يف معناها . األوىل 

: ويـذهب األسـتاذ   " . هلا أسلوب موحد وغاية مشتركة واحدة ويف مجيع البلدان املختلفة ... فهي من املوروثات الشعبية 
) جالل احلنفي(فينقل رأياً للشيخ ، ) لول أو لويل(إىل أن ما تقوله األم يف ترانيمها وهي تردد مفردة ) ٢٠: ١(حسني قدوري 

وهي لفظة ) لوال(ثر فيه قول األم أي غىن للطفل غناء التنومي ، وهو غناء يك. يلويل . لوىل : إن الفعل من تلويل : " يقول فيه 
 ".أفريقية مبعىن النوم) زولية(

 : مثلها تردد األم العراقية  )(٢

 
 

  )  ٢٢٤:  ١قدروي ، (                                                                       
  : وتردد األم اللبنانية     

 
 

 )  ١١٠ص، أبو سعد ( 



 ٨٠  
 

 

  جاين طويل اإلزره 
)١( 

  :أم كانت بنتاً 
 

 

 

 

 )٢(  
  :وترقيصه ، مرددة -أو طفلتها  -ويف كال احلالتني ، فإا تقوم مبداعبة طفلها 

 

 

                                                             
كانت عاصمة الدولة الصـليحية الـيت   ) إب(مدينة يف حمافظة : جبله . ما يتزر به الرجل : اإلزره . جاءين : جاين  )(١

 ) .أروى(اشتهرت مبلكتها 
 . الغصن أو احلجر الذي يربط به حصانه : الكدمه . رجل كرمي اخلصال  :جيد  )(٢

  :ومثلها تقول األم األردنية       
 

 
 

 
  ) .٤٠ص. أبو سعد (                                                       

  :فتترمن بقوهلا أما األم العراقية ، 
 

 
 ) . ٢٧:  ١: قدوري (                                                           



 ٨١ 

 

 

 

 

 )١(  
يف أعمال مرتلية  -اليت تأخذ معظم وقتها  -وتعيش األم اليمنية يف بيئتها الريفية 
بطفلها وحده ، ومن هنا كانـت   لالنشغالال اية هلا ، مما ال يتيح أمامها وقتاً كافياً 

من النصوص اليت  قضية تنومي الطفل مما يشغل باهلا كثرياً وهو ما عكسه املقدار الكبري
  . )٢(: تترمن ا لطفلها كي ينام 

 
 

 
 

 
 

 
 

)٣(  

                                                             
: حبحابـه  . أعطي ، جلب : أدي . األب : البابه . حلوى : حال . بؤبؤ العني : النيين . عبارة للترقيص : وقح وقح  )(١

 .محل ، محولة : وقر . يخة صيفي بط
-٢١ص. أبو سعد : ينظر . تلتقي األم اليمنية يف ذلك مع كل األمهات العربيات ، بل األمهات يف كل بلدان العامل  )(٢
 .وما بعدها  ١٣٠، وباصديق ص  ٢٩

 .املوت : األطفال ، احلمام : العيال  )(٣



 ٨٢  
 

  :بل وستحمله مهومها وهي تدعوه إىل النوم شاكية ما تواجهه من أذى 
 

 

 

 

 

 

 

 

وهي تدرك حبسها اإلنساين وعاطفتها أن الطفل كي ينام فالبد من أن يكون شبعاً 
  :، ولذلك فهي متنيه بأنه سينال حصة متميزة من الطعام 

 

 

 

 )١(  
  :وشد ما يؤملها بكاؤه ، فتسعى إىل إسكاته بترانيمها 

 

 

                                                             
  الغداء: الفطور ، الغدا : زوجني ، الفطار : جوزين  )(١

. صاحل : ينظر . والطريف أن هذا النص يتردد على شفاه معظم األمهات العربيات مع بعض       التغيريات الطفيفة عليه 
 .  ٢٩أبو سعد ص .  ٢٦٣ص 



 ٨٣ 

 
 

 
 
 )١(  

  :فتهدهده وحني يواصل بكائه بال انقطاع يعتصرها األمل 
 

 
 
 

 
 

 )٢(  
فإن هاجساً غريزياً يهتف ـا   -خارج البيت  -وحني تكون بعيدة عنه 

  :لتعود إليه 
 

 
)٣(  

                                                             
ملك عميت ، أو : حق عميت . شباك صغري أو طاقة لدخول الضوء : تسمع ، موشق : الكتكوت  ، تسمع : العنصرة  )(١

 ،  العائدة لعميت

 .تصغري قلبه : قليبه . قد أحرقت : قاحرقت . رغيفه : صلعته        
عبارة تقوهلا األم وهي دهد : اللوه .  تأيت له : تيجاله . مابه : ماله . احزن ، يصاب بالنكد : يتنهد ، إنكد : ينهد  )(٢
 .إبنها 
  .الشجر أنواع من : احلدا والعلوب . ولدك : ولدش . اسرعي : واسرعي  )(٣
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من صوت األم املتقدم بعاطفتها حنو طفلها ، ومـن  ) التنومي ( لقد ولدت أغاين 
مشـبعة حبـس غريـزي     -أي تلك الترانيم  -لوجودها قريبة منه ، فهي  احتياجاته

ولعل يف ذلك ما جيعلها ذات طبيعة إنسانية عامة ، تتـواتر  . مشترك بني الطفل وأمه 
تقريباً ، فكما رددت األم اليمنيـة شـجي    دائيتها عند كل األمهات يف كل البيئاتأ

ترانيمها لطفلها فعلن شقيقاا العربيات مثلها ، وأدت األمهات يف بقاع خمتلفة مـن  
، مرددات ما توارثنه عن أسالفهن من تلك اهلدهـدات  )١(املعامل ما يقترب منها كثرياً

رد الترمن اللحين أشكال بسيطة أو مقطوعات قصرية ، نشأت من جم ”:  بأااليت تتميز 
مههمات هادئة تسري وفق نغمة رتيبة يصحبها غالباً حتريـك  ... أو الدندنة ، فكانت 

  .)٢(”الطفل أو بعض أجزاء جسمه 
وإذا كانت الغاية املباشرة للهدهدة خلق اجلو املناسب للطفل كي ينـام هادئـاً   

ك يف وجود غايات مطمئناً ، ويعطي لألم فرصة للراحة من عناء يومها املضين ، فال ش
وعلى حنو غري مباشر من خـالل تلـك    -أخرى ذات طبيعة نفسية وتربوية تتحقق 

فهو حيـاول يف   ”األدائية الصوتية لألم اليت تتلقفها حاسة السمع اليقظة عند طفلها ، 
فترات تقليد الصوت املنغم فيحرك شفتيه ويصيح ، ليس مبقياس ، ولكن أكثر لطفاً مما 

وال يستطيع أن يدرك ذلك إال الشخص الذي يركـز علـى   . ترنيمة  لو مل يسمع أية
مراقبة الطفل يف مثل هذه األمور وملراحل طويلة ، ويكفي أن يكـون هـذا الـدافع    

أما الدافع اآلخر فهو ذايت يتعلق بـاألم نفسـها   .. املوضوعي كافاً للطفل عن البكاء 
ع طفلها فهي تغين أغنية عمـل ،  كإنسان ميال بطبيعته إىل الغناء وما دامها يف عمل م

وهي يف نفس الوقـت تعـرب عـن    . ناشدة منها ختفيف مشقة العمل التربوي املضين 
 بعاد مههـا اا املستقبلية يف أبنها ، أو بإمشاعرها ، وتسري عن نفسها ، سواء بطموح

  .)٣(عنها ، بترنيمة تنفت فيها كل ما خيتلج يف وجداا 

                                                             
 .وما بعدها  ١١٣با صديق ، ص . ، وما بعدها  ٢٠أبو سعد ، ص : ينظر  )(١
 . ٢٠ص . أبو سعد  )(٢
 . ١٣١ - ١٣٠ص . با صديق  )(٣



 ٨٥ 

ترانيمها إىل طفلها يف تساوق إنساين محيم مع مستجدات تتابع األم اليمنية إرسال 
مقومـات   استكمالحياته ، وما يتحقق له من منو جسدي وذهين ، وحماوالت باجتاه 

إىل إرهاصات تكون مقدرته على  -وهي تناغيه  -فهي تستجيب يف تعبرياا . وجوده 
 -النطق ، فتتمثلها يف أدائية صوتية ال تكاد تتجاوز املفردة الواحـدة أو املفـردتني   

  :ترددمها على مسامعه بإيقاع صويت حتاول فيه تقليد مقدرته احملدودة على النطق 
 

 

 

 

  :وقوف وتتهلل فرحاً حني ترى طفلها وهو حياول ال
 

 

 )١(  
  :وحني تبدأ أسنانه بالظهور ، تتقمص األم هيأته وصوته لتردد 

 

 )٢(  
  :ستتردد على إيقاع خطواته البطيئةأما حني يبدأ حماوالته يف املشي ، فإن ترانيمها 

 

 

 
                                                             

 .وقف : سنب  )(١
 .ومسن : حتضر  ، ومساين : تطرف  )(٢



 ٨٦  
 

 )١(  
وتدرك األم الشعبية أن الطفل الذي بني يديها وجود مشترك هلا ولزوجها أيضاً ، 
وتعبرياً عن ذلك فهي تضع بعض الترانيم على لسان طفلها ، خمربة عن حمبته ألبيـه ،  

  :فحني يكون األب خارج البيت تداعب طفلها مرددة 
 

 

)٢(  
  :وحني يعود األب ، يتهلل صوت األم متماهياً مع ما تريده لطفلها أن يقوله 

                                                             
 .ال حيسد : ال ميرع . ميشي ، يذهب : جيزع  )(١

  :ومثل هذه الترنيمة تردد األم العراقية        
 

 
 

  )٣٠:١، قدوري (                                                  
  : وكذلك تفعل األم اللبنانية 

 
 

 
 

  )٤٤ص. أبو سعد (                                                 
 ) .إمشي(اهلريوغليفية وهي مبعىن ) تاتا(جاءت من كلمة ) دادي (أن كلمة . أبو سعد : ويرى األستاذ 

 .جلب لنا : إدي لنا . ذهب : سرح  )(٢

 :ويردد الطفل املصري مثله         

 

 

 

 

 )٣٣ص. أبو سعد (                                                  



 ٨٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(  
للبنت ، تترمن وبلسان ابنتـها  وبني مشاعر األب امليال إىل الذكور ، وحمبة األم 

األنثى خمربة عما تراه من نزوع عند الرجال يف اتمع الشـعيب عمومـاً بتفضـيلهم    
  :للذكور على اإلناث 

 

 

 

 

 

 )٢(  
ومبقدار ما تبثه األم يف ترانيمها من حمبة لطفلها وتعلق به ، فإن متاهيها الشعوري 
معه قد يذهب مبشاعرها إىل الناحية األخرى ، إىل حيث تتصوره وهو يبوح مبشـاعر  

                                                             
 .اليقطني : الدبا . البطيخ الصيفي : احلبحب . يعافيه : يعافوه  )(١

 .اللحمة : الشركه         
 .مكسب : كسوبه . متنتين : متنيتين  )(٢



 ٨٨  
 

يأيت ذلك من األم ال رغبة يف استعادة ما تبثه لطفلها من حنـان  . حمبته هلا وتعلقه ا 
سانية ، بل معايشة لعاطفة األمومة اليت تغمر ا طفلها ، ومـا  الحتياجاته اإلن وإشباع

وهي يف تعبرييتها العاطفية تلك رمبا . تراه من حبور وامتالء شعوري يف عيونه وحركته 
عادت بأحاسيسها إىل طفولتها ، وما كانت تضعه أمها يف أذنيها من مشاعر وتـرانيم  

  : حمبة غامرة ، فتردد معترفة بفضل األم
 

 

 

 )١(  
            *****  

 

 

 -يف مساحة هذه التعالقات الشعورية الفياضة واملنغلقة على صلة الطفل بأمـه  
يأخذ هذا اال التعبريي مسماه وخصوصيته اليت أفضت به إىل أن يكون بابـاً مـن   
التشكيل الشعري ذي السمة الشعبية ، له متيزه يف كون األم هي من ينتجه ويؤديـه ،  

وهو ما ذهب بالبعض إىل إخراجه مما يقع لشعر األطفال . وليس للطفل إال أن يتلقاه 
وذلك ما ال نلتفـت إليـه ،   . تجيها ، واملرددين هلا من حدود تعبريية يكونون هم من

ونذهب إىل اإلدعاء املتيقن من أن هذا الذي تقدمه األم لطفلها من الترانيم واألغـاين  
والترقيصات وثيق اإلنتماء إىل أدب الطفل الشعيب ، كونه أدائية مشتركة بني الطفـل  

اإلنسانية اليت تشد الطفـل   واالحتياجاتوأمه ، يصبح مرتكزه التعبريي تلك املشاعر 
  .إىل أمه وتعكس فيض غريزة األمومة عندها حنوه 

                                                             
 . حافة الساقية: املشنه  )(١



 ٨٩ 

ويتأسس مناط التعبري عند األم على دافعية مصدرها طفلها ومـا تتمثلـه مـن    
  .مشاعره فتحيلها ترانيم راقصة حتيطه ا وتؤديها مبشاركته 

ـ  ار مـرتبط  وبعد ذلك وقبله فإن معظم ما حتمله تلك الترانيم واألغاين من أفك
فتتمثلها وتتماهى معها ، بالطفل وقيم مرحلته واحتياجاا اليت تتحسسها األم بعاطفتها 

وحتيلها إىل تلك األدائية البسيطة مبحتواها اللفظي ، والعميقة مبا تعكسه مـن حنـو   
  .وعاطفة 

)٤(  
ما أن جيتاز الطفل السنتني األوىل من عمره ، حىت يكون مهيأ إىل أن يلج مرحلة 
عمرية جديدة ، ختتلف يف كثري من مقوماا عن املرحلة سابقتها ، مبا تتأسس عليه من 

  .قدرات نامية يف حواسه وممارساته الذهنية واحلركية 
. لك الذي يعايشه يف حميطه العائليوأول ما يطالعنا من متغريات يف حياة الطفل ذ

ه وحده ، فغالباً ما يتم فطامـه  لقد أبعد مرغماً عن رعاية األم وحناا الذي كان يتفيئ
وسيكون هناك طفل جديد قد ولد ، وذهبت إليه مقادير كبرية من . عند تلك السن 

غـري   -عواطف األم وانشغاالا ، وليس على الطفل السابق إال أن يدخل يف منافسة 
وسـتؤول تلـك   . معه يكون هو اخلاسر فيها عاطفياً يف أغلـب األحيـان    -معلنة 

ويف خالل ذلـك  . الترانيم اليت طاملا أسبغت عليه إىل ذلك الوافد اجلديد اهلدهدات و
فإن حماوالت دائبة سيبذهلا للتعويض عما فقده ، من خالل مالحقة األم لتوفري كثري من 

من األب هو ما تشهده  لالقترابكما أن سعياً . احتياجاته الغريزية ونظافته وإطعامه 
من إخوانه األكرب سناً والرغبة  لالقترابمن التردد بعض سلوكياته مثلما يسعى بشيء 

  .اخلجول ملشاركتهم بعض ألعام ، وهو ما يواجه بصدودهم غالباً 
 -على مستوى بناء شخصية الطفل وكما أسلفنا ذلـك   -وتشهد هذه املرحلة 

تصاعداً يف فاعلياته السلوكية والذهنية ، لعل أبرز مساا ميله إىل احلركـة واللعـب   
 وانشـغاله خارج حدود العائلـة ،   االجتماعيوالتطلع إىل احمليط  االستطالعب وح



 ٩٠  
 

ا يف قاموسـه اللفظـي اآلخـذ    ، ودأبه إلدراج مسمياباملوجودات احلسية من حوله
  .بالنمو

وهو اخلـارج مـن    -أما على صعيد املمارسة األدبية فإن ما يواجهنا به الطفل 
حالة أقرب ما تكون إىل السكون التعبريي ،  -هاالت ترانيم األم وانشغاله بسماعها 

ومواصلة فاعلية التلقي اليت لن تكون مساعية هنا فقط بل تفتح لقدرات ذهنية علـى  
 انشغال، يف حلظة  الستعادتهالتأمل واختزان ما مت تلقيه ، وحماوالت هامسة وخجول 

  .اآلخرين عنه 
) مرحلة التلقي ( وصف على هذه املرحلة ) حسني قدوري ( لقد أطلق األستاذ 

اآلخذ بالنمو التدرجيي حبسب ما يواجهه الطفل من أحداث ومواقف يف حميطه العائلي 
الشـعرية   -، وسيكون هلذا التلقي مداه املتسع يف جمال املمارسة األدبية  واالجتماعي

وكان ما أوصلته إليه دراساته امليدانية ، انه ال ميكن حتديد أي نـوع مـن    -خاصة 
) مرحلة تلـق وخـزن  (ين واأللعاب واألناشيد اليت ختص ا هذه املرحلة إذ هي األغا

  .)١(ومرور إىل املرحلة الثالثة اليت هلا أغانيها ولعبها 
  .وهذا ما مت لنا حتسسه فيما خيص الطفل اليمين يف بيئته الشعبية 

إىل ) التلقـي  ( عند السنة السادسة من عمر الطفل ، سيكون قد أجتاز مرحلة 
متاماً ، تلك املرحلة  وانشغاالتهحيث املرحلة األساس يف إنتاجية أدبه املنشد إىل وجوده 

غاية  شعرية وأدائيةاليت ستملؤها سنوات طفولته املتبقية بكل ما فيها من حيوية حركية 
  .نشغاالا يف متثل قيم الطفولة وا

وإذا كانت الدراسات التربوية املهتمة بالطفل قد وضعت هذه املرحلة يف اثنـتني  
ومن منظـار   -، فإن ما نراه هلا  )٢() الطفولة املتأخرة ( و ) الطفولة الوسطى : ( مها 

رة اإلنسان الشـعيب إىل  أن تعد مرحلة واحدة حبكم نظ -الشعبية  االجتماعيةالرؤية 
يف سنته السابعة وما بعدها على أنه قد بلغ سـناً تؤهلـه    -يف الريف  سيماطفله  وال

                                                             
 . ٨٤:  ١: قدوري  )(١
 .ومصادره  ٢٤حداد ، اليد والربعم ، ص : ينظر  )(٢



 ٩١ 

إلجناز أفعال ، ليست حبدود عمره بل مبستوى ما ميكن للكبار القيام به ، إذ يطالـب  
الطفل بتحمل مسئولية وجوده يف بيئته واإلسهام مبا ينشغل بـه أهلـه مـن نشـاط     

  .واشتراطاا قيمي للبيئة  وانتماء، وممارسات سلوكية اقتصادي
السائدة يف البيئة الشعبية يلج الطفل ليحقـق   االجتماعيةومن خالل هذه النظرة 

  .وجوده الذايت وانتماؤه البيئي بكل أبعاده املناسبة ملدركاته 
فهو يسعى الستكمال مقوماته الصوتية واحلركية ، ومينح وعيه فرصة أن يـدرك  

وأسـاليب تعـبري ، وتفاعـل    .  جوانب مهمة من كل الذي حييط به من ممارسـات 
، وإدراك ذهين لقيم يف الطبيعة ومظاهرها ، وإحالتها تشـكيالت حركيـة   اجتماعي

. وصوتية يؤديها بنفسه ، ويشارك اآلخرين ا ، لتتعمق أحاسيس الـذات ورغباـا   
السـلوكية والتعبرييـة ،    واالنشغاالتويندس اخليال عنصراً فاعالً يف تشكيل الرؤية 

نتماء إىل واحلركي يف نصوص شعرية عميقة اال وهو ما سيحيله ألواناً من التعبري الصويت
إن معظم ما ينتجه األطفال من األغاين والترانيم : طفولته وقيمها ، حىت ليصح القول 

ـ  ن واأللعاب ، إمنا هو نضح هذه املرحلة وانشداد الطفل إىل وجوده فيها ، ليؤكد م
املتميز من عامل الكبـار الـذين    واالقترابخالهلا خصوصيته يف التفكري واملمارسة ، 

يواجهونه مبا عندهم من ممارسات وأداء تعبريي ولفظي رمبا ال يكـون قـادراً علـى    
إىل طفولته يصنع هلا جتربتها  -وبسلوك تعويضي  -كثري من مدلوالته فيدلف  استيعاب

  .اإلبداعية اخلاصة 
 خصوصيات التعبري وحدوده املوضوعية - )١(فرداً ومجاعة  -ق لذاته هكذا حيق

نشداد العاطفي إىل حيث ارتباطه بأفراد عائلتـه أوالً ،  اليت لن يكون فيها بعيداً عن اال
فيتحدث عن أمه ويضع بني يديها شيئاً من ترانيمه ، حميالً إياها رمزاً تفيض عواطفـه  

  :ه من انشغاالتما خيص -شعراً  -حنوه ، وهو يؤدي 
  

                                                             
. أن ما تشهده هذه املرحلة يف إنتاج شعري عند الطفل هو بتأثري األباء واألمهات ) ١٤٠ص(باصديق : يرى األستاذ  )(١

وهم يؤدون ألعام وترانيمهم قبل وحنن نضيف إىل ذلك ما يتلقاه الطفل من سواه من األطفال األكرب سناً الذين يستمع إليهم 
 .أن يصل إىل السن اليت تسمح له مبشاركتهم فيها 



 ٩٢  
 

  
  

 
  

  
  
  
  
  
 )١(  

كما يتحدث عن أبيه ، ليجعل من وجوده منطلقاً ألحدى ألعابه ، فقد أشترى له 
أبوه حذاء جديداً ، ولكنه ختلص منه سريعاً ، لئال يكبل قدميه املنطلقـتني يف فضـاء   

  :طفولته 
 

 
 
 

 
 

 
  )٢(  

                                                             
  حامض جداً: حاذق . ماذا : أيش . أجي به : أجيبه .البئر : البري  )(١

 تقليد لصوت البطة : تكاكي         
 جمرى املاء: السايله . رميت به : دربكه . حذاء : جزمه  )(٢

 ما أدع: ما خليش . اية عن حركة جمرى املاء كن: طوح طوح          
 .وقف : سنب . امرأته : مراته . يذهب : يتروح          



 ٩٣ 

أما األخوة فكأن الطفل غري مستوعب تاماً ملفهوم صلة الرحم اليت جتمعه ـم ،  
أما حني يشعر مبنافستهم . على أم أصدقاء له  -حني يكون ودوداً  -ورمبا عاملهم 

له ، فقد تذهب تعبرييته إىل تعدادهم ، جاعالً لكل منهم مهنة بسيطة ال تكاد ترقى م 
  :إىل مستوى طموح األهل وما يتمنونه ألطفاهلم من مستقبل زاهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخوانـه ،  وباملقابل فقد ينظر إىل أخته بغري تلك العني اليت أخربت عن موقفه من 
  :مشغالً خميلته يف ممارسة جتمع أفراد عائلته ، وجتعل تلك األخت استثناء 

 

 

 

 

 

 



 ٩٤  
 

 

 

)٥(  
حني خيرج الطفل اليمين بنصه الشعري من متاسه املباشر مع وجـوده العـائلي   

هو الذي  -من حيوانات وطيور  -) املخلوقات ( الذي يعايشه فإن نص  واالجتماعي
كل طائر والقـبض   اصطيادفيحاول  ”سيمتلك تعبرييته ويأسرها بعوامله املثرية عنده 

  .)١(”على كل متحرك 
وتعامل الطفل يف بيئته الشعبية مع عامل املخلوقات تعبري عن انفتاح أفق الرؤيـة  

مساحات تعبريية متتزج فيها املعاينة الواقعية بتلك الـيت ميـدها   عنده إىل حيث يرتاد 
  .اخليال جبانب من حتسسه التعبريي ، لتتجسد نصاً شعرياً ميتلئ باحليوية 

واستئناس الطفل بعامل احليوان ، واقتناص تلك املخلوقات واستنطاقها يف نصـه  
مـن وجـوده    نباًتشغل جا اجتماعيةمؤسس على مجلة مواضعات حسية وسلوكيات 

 -والسيما احليوانات األليفة منها  -، حيث تأخذ تلك املخلوقات اإلنساين ومدركاته
وهي تشاركه ، حصتها من املساحة البيئية اليت يعيش فيها ، فهو يبسط حواسه لتأملها 

الكيفيات اليت يعامل ا احليوان من قبل أهله  استيعابو حياول  -بيته وبيئته  -املكان 
هلـا وإضـفاء   ) اإلنسنة(ليذهب يف تعاطفه معها إىل ما ميكن عده نوعاً من  وسواهم ،

ة ميتـزج فيهـا احليـواين    حالة من التماهي وإياها ، لتأين يف نصه الشعري على هيـأ 
  :باإلنساين
  
  
  

                                                             
 . ٢٦ص . الربدوين  )(١



 ٩٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(  
أدائية الطفل إىل عـامل  إن من يستقري معظم النصوص الشعرية اليت ذهبت فيها 

والسيما تلك اليت جيدها ، ، سيجد أن قائمة ما حتتويه منها طويلة وشاملة  املخلوقات
لدجاجة ، البقرة ، البطـة ،  ا: فيورد نصوصه عن احليوانات األليفة يف بيته . يف بيئته
  .، الفأر ، القط ، األرنب الكبش

احلمامـة ، والغـراب ،   : وحني يعاين خملوقات الطبيعة خارج بيته ستشـغله  
  .والفراشة ، والبالبل )  يالعصفر( والعصفور 

أما عامل احليوانات املفترسة ، فلعل خوفه الغريزي منها ، وما تضـعه احلكايـات   
الـذئب  : ا هو ما أبعد معظمها عن نصه ، فال يكاد يذكر منـها إال  وكالم أهله عنه

  . والثعلب واحلنش والنمر 
التعبريية عند الطفل بني ما خيرب عنه وهو يسـتنطق احليوانـات    األدائيةوختتلف 

فهو مع األوىل يف حالة من اإلحساس بالطمأنينة الـيت  . األليفة عن األخرى املتوحشة 
: مناداا مبشاعره ، ومنشدة إىل ما يود التعبري عنه ، فيذهب إىل جيعلها يف نصه نابضة 

  .، يا بقرة ، يا مجل يا محامة ، يا دجاجة

                                                             
 .داس : دعس  )(١



 ٩٦  
 

من بني احليوانات األليفة لتنال احلصة األوفر يف نصوص الطفل ، ) البقرة ( وتربز 
تتلقاها حاسـة  أو ألا أكرب احليوانات اليت ، رمبا بسبب ما تقدمه له ولعائلته من لبنها 

  :عنده ضمن أوليات تلقيها  البصر
 

 
 

 
 

 )١(  
وحني تذهب أدائية الطفل إىل حيث التعامل مع احليوانات املفترسة فإن مشاعره 

الدفاعات اليت تدرأ خطرها عنه ،  املمتلئة فرقاً منها ستؤدي به إىل اصطناع أشكال من
فهي ال ترد عنده غالباً إال يف نص تتشكل على أدائيته لعبة مجاعية ، يكون وجود أكرب 

كما يكـون حضـور أحـد    . عدد من األطفال حالهلا حالة من التضامن فيما بينهم 
  :هكذا جاء األب يف أحد النصوص . الوالدين عامالً مضافاً ملساحة تلك احلماية 

 
 

 
 

 
)٢( 
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 ٩٧ 

 

 

 

)١(   
  :كما حضرت األم يف نص آخر 

 

 

 

 )٢(  
تتحقق جمموعة من القيم الدالة يف نص الطفل الشعيب وهو حيتوي عاملاً متسعاً من 

  .املخلوقات يف جنباته التعبريية 
وأول ما يتم تشخيصه يف هذا اال ذلك التعامل احلسي البين الـذي يترسـم   

فحواسه هي اليت حتـدد هيأـا   . يدس تلك املخلوقات يف نصه الطفل حدوده وهو 
ليفعمه خبصب خميلته ، فتخـرج  ، ولكنه سينطلق من ذلك التجسيم األول . األساس 

  :صورة ذلك املخلوق على غري ما تبنته حواس الطفل أول األمر 
 

 
 

 )٣(  

                                                             
 .العدس :بلسن . حامل : مرزن )(١
 .دع : خلي . سأمحيهم : بامحيهم . سوف أكلهم : باكلهم  )(٢
 .مثل : زي . امحلي ، خذي : شلي  )(٣



 ٩٨  
 

نشـداد إىل  تنتجه مقدرة الطفل التعبرييـة اال  ذيوكان بارزاً يف النص الشعيب ال
املخلوقات اليت تتوافر عليها بيئته ، أو تلك اليت يذكر الكبار أمساءها وأوصافها أمامه ، 

أما تلك اليت ال ميلك عنها معلومة حمددة أو . أو يتكلمون عنها يف أخبارهم وحكايام 
. يشر إىل الفيل أو الزرافة مثالً ملفهو . وصفاً أو مسمى فال يكاد ليذكرها يف نصوصه 

إن املصدر األساس لتصورات اجلماعة الشعبية  ”وتلك مسألة تبدو من البديهيات ، إذ 
أو  -هو املصدر املادي ، أي وجود احليوان يف الطبيعة مشـاركاً  .... حول احليوان 
ومن خالل هـذا التشـخيص املـادي الـواقعي      )١(”بيئياً لإلنسان  -شبه مشارك 

للمخلوقات يتم إدراك وجودها وإحالته إىل فاعلية التعبري األديب عنها وهو ما يعكس 
فمن الطبيعي أن تكون عالقة إنسـان   ”: قيمه فيما تتداوله البيئات اإلنسانية املختلفة 

هلذه البيئـة واألكثـر    البيئة الزراعية أكثر وضوحاً  يف جمال احليوان الزراعي املالئم
  .)٢(”بشروطها املوضوعية  اتصاالً

وتبدو حالة التماهي بني الطفل واملخلوقات اليت يوردها يف نصه مما ميكن تأشريه 
  :يف أكثر من نص عنده) أنا ( ميزة لنصه ، وهو ما يعكسه ترويده للضمري 

 -  

 

 -  

 

 

 

 

 

                                                             
 . ٤٩الراوي ، ص  )(١
 .املصدر نفسه  )(٢



 ٩٩ 

)٦(  
يشرع أفق الدهشة منافذه إىل أقصاها حني يدلف الطفل اليمين بوجوده ونصه إىل 
حيث الطبيعة ومظاهرها ، وما يتجلى منها أمام حواسه من صور وتشكيالت لونيـة  

إىل مساحة  االستثارةوحركية تستبد حباسيت البصر والسمع عنده ، ليقوم مبناقلة مقدار 
  .الصوتية اسدة يف نصوصه الشعرية الفاعلية 

التعبريية لعامل املخلوقات قد تأسست يف مرتكزها املباشـر   استجاباتهوإذا كانت 
على رؤية حسية متثلها وهي تشاركه بيئته ، وتعرب عن حضورها الدائم فيها فإن مناط 

إىل حيـث  التشكل للطبيعة ومظاهرها يتأسس على فاعلية التلقي هلا واإلحالة املباشرة 
املشغل الذهين الذي حيتويها ويعيد رسم معاملها ، مبديات صوتية ولونية ومتاثل حركي 

  .إليقاعاا املختلفة 
وكما فعل مع املخلوقات من إضفاء ملقدرات من التخييل والتماهي مع صـورها  
 وتشكالا الواقعية فإن الطبيعة وموجوداا ستمنحه أفقاً أكثر اتساعاً لنشاط ختيلـي 
متدفق بتشكيالت من احليوية والتماثل الشعوري ، وإحالتها من وجودها الصامت يف 
الطبيعة إىل حالة ترتضيها نزعته الشعورية اليت تصبح فاعلية الطبيعة وقواهـا معـادالً   

  .موضوعياً هلا 
أكرب مساحة ممكنـة مـن الطبيعـة     الحتواءوكان مسعى الطفل اليمين واضحاً 

صه الشعيب ، وهو ما عكسته حشود من التكوينات ، فيها مـن  وتشكالا احلية يف ن
معامل الطبيعة ما يتداوله شعر األطفال يف البيئات كلها ، كوا معامل كربى وأسـاس يف  

. الشمس ، القمر ، املطر ، الليل ، السماء ، الغـيم  : الوجود الطبيعي الذي حييط بنا 
، حيث يستدعي تكوينات كثرية ، ومبسمياا مثلما متده بيئته الطبيعية مبعامل خاصة ا 

  .، السايلة ، الوادي ، البئر اجلبل ، النقيل: يها غالباً املتداولة ف
ويستوقفه ما يف بيئته من حمصوالت زراعية ونباتات وأشجار فيدس مسمياا يف 

الـذرة ،  : خاص بكل منها نصوصه ، ويدخل معها يف تعالقات شعورية ومتاثل أدائي 
  .، الربقوق ، التفاح ، الدبا ، الورد ،العلب ، السيسبان الربتقال



 ١٠٠  
 

ويف مساحة التأمل للكم النصي الذي شغلته الطبيعة مبختلف مظاهرها ، والقـيم  
بتجليـات واضـحة    االنشـغال اليت محلتها ، يغلب على نصوص الطفل اليمين ذلك 

مبقدرتـه علـى    - عليه مبا هلا من تأثري كبري -التشخص العياين عنده ، وهي تستبد 
ذات تردد مثري ) الشمس ( التحسس ، وإعادة تشكيل صورا يف تعبرييته ،  فكانت 

حركة يومه وممارساته  وارتباط، يف نصوصه ، ملا متثله أمامه من مصدر للدفء والضوء 
وسيبدو من ) . يا مشس فذي فذي : ( وألعابه بوجودها ، فيخاطبها يف أكثر من نص 

هو النص ذاته الذي كـان قـد خاطـب    الدالة أن يأيت أحد نصوصه عنها  املفارقات
 احتياجاـا وحبدود مدركاتـه وهـي يتحسـس     -وكأن الطفل : به أيضاً ) البقرة(

استوعب التماثل يف العطاء الذي تتوافر عليه كل منـهما ، فحـني متـده     -املباشرة
وهو ما نظنه . القروي  الشمس بالدفء الذي حيتاجه فإن البقرة مصدر غداء مهم عند

  .أمسيهما يف نصوص متواترة عنهما  االستعادةدافعاً ، 
وميثل املطر حاجة أساس يف البيئة الزراعية اليمنية كونه املصدر املائي األول الذي 

ومن هذا املنطلق صدرت انشغاالت الطفل بـه ، واحتفـاؤه   .  احتياجاامتتاح منه 
، يتمثل األول يف امليل الطفويل إىل  االستجابةالباذخ بأوقات سقوطه ، يف مسارين من 

  .املطر واللعب فيه ، وهي حالة عامة عند كل األطفال يف كل األزمنة والبيئات 
هلطوله يف عيون الكبار ،  تظارواالنفيستمده مما يراه من الترقب : أما البعد اآلخر 

كي مين عليهم به ، وهو ما  -سبحانه  -إىل اخلالق  واالبتهالورفعهم أيدي الضراعة 
  .يديه متضرعاًً  -كما الكبار  -يرفع الطفل من أجله 

 

 

 

 )١(  
  

                                                             
 .عطشى : عاطشة . جائعه : جاوعه . البقرة : القارشة  )(١



 ١٠١ 

  :وحني يهطل املطر ، تنهمر معه ترانيم الطفل صادحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(  
يهذب خباطبها إىل كثري من مظاهر الطبيعة ،  جيعل الطفل من النداء صيغة تعبريية

  :ليضفي عليها مسات من التفاعل والتماثل بينه وما يناديه منها 
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 ١٠٢  
 

يا مشس ، يا غمامي ، يا قصبه ، يا ورده ، : وبالصيغة ذاا يصدح صوته مترمناً 
  .بردي ، يا سيسبانه يا 

سـيما  هي مع بعض تكوينات الطبيعـة ، وال كما تربز يف نصوصه رغبته يف التما
الزهور والفواكه ، وهو ما يعلن عن أمثلته يف تلك الترانيم اليت ترددها البنات أكثر مما 

  :هو عند األوالد 
 

 

             *****  
 

 

ومثلها ستأيت بعض الترانيم يف ألعاب البنات بصيغة خطاب تكتنفه حالـة مـن   
  :التماهي بني البنت والوردة ، أو بعض الفواكه ، كالربتقالة مثالً 

)١( 

 

              *****  
 

 

 

 

 

                                                             
 .تفتحي : فتشي  )(١



 ١٠٣ 

)٧(  
حيزاً كبرياً بني النصوص اليت يرددها األطفال ) الالزمة املوسيقية ( تأخذ نصوص 

  .اليمنيون يف بيئتهم الشعبية 
تلك األصوات واأللفاظ واملفردات اليت تـأيت يف أول  : والذي نقصده بالالزمة 

  :النص الشعري ممتلئة بالصداح الصويت ، ومكررة بطريقة أدائية خاصة ، من مثل 
 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

اإليقاعية أا غري ذات معىن ، ممـا جيعـل وظيفتـها    والغالب على تلك اللوازم 
من  )١(".لتنظيم اإلحساس بإيقاع معني“:موسيقية أكثر من أي شيء آخر ، فهي تأيت 

  :دون أن مينع ذلك جميئها أحياناً مبعىن حمدد ، سواء أكان بتكرار كلمة حمددة
  

                                                             
 . ٦٠:  ٢قدوري ،  )(١



 ١٠٤  
 

 -  

 -  

 -  

 -  

  :أو تكرار صوت لطائر 
 

 

 

  :أو بتوليد الكلمة من أصوات مسابقة هلا حتتوي حروفها 
 

 

  :أو أن تكون صوت هدهدة األم وهي مس لطفلها كي تنيمه 
 

 

 

 )١(  
ولكن ما يقع لتلك الداللة من حرص على التكرار ، ومفارقتها لسـياق  
املعىن الذي حتمله اجلمل بعدها غالباً ، رمبا ال يضعها يف مساحة بعيدة عن التوصـيف  

  .العام للالزمة من أا ترديد موسيقى أكثر منها قيمة داللية 

                                                             
 .تناساه : أسكه .إمأل : مأل . تعال له : جيله  )(١



 ١٠٥ 

الالزمة يف أول النص ، لتصبح  لقد مت التواضع التعبريي يف شعر األطفال أن تأيت
 السـتعادة ورمبا متت استعادا يف داخله ، . ضابطاً إليقاعه وملساره الصويت واحلركي 

ذلك اإلحساس باإليقاع حني حيدث ما يقطع مساره ، أو للمحافظة علـى مسـتوى   
  :التردد الصويت املطلوب 

 
 

 
 

 
 

 
 )١(  

              *****  
 

 
 

 
 

 
)٢( 
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 ١٠٦  
 

له يف املعىن فقد بـدت مندسـة يف معظـم     إلقراروألن الالزمة نسق موسيقى 
، سـواء أكانـت تـرانيم األم    التشكيالت املوضوعية اليت يقوم عليها شعر األطفال 

  .، أم يف نصوص املخلوقات والطبيعة أم األناشيد الدينية ، وسواها لطفلها
و ذلك مرتبطاً بالسـمة  وتكاد نصوص األم وطفلها تستوعب الكثري منها ، ويبد

التعبريية الغالبة على تلك النصوص من كوا تعتمد األداء الصويت املوقع أكثـر مـن   
أمه حاجتـه إىل  باملعىن ، خلصوصية عمر الطفل يف مرحلة الرضاعة ، وإدراك  انشغاهلا

أكثر من املعاين اليت ليس له مقـدرة علـى    -السيما عند تنوميه  - الترانيم املموسقة
  .اكها إدر

، الصويت واحلركي عند اموعة االنسجاموترتبط الالزمة بألعاب األطفال لتحقق 
  .وهي تؤدي هذه اللعبة أو تلك 

اللوازم يف أغاين البنات أكثر منها يف أغاين األوالد ،  ءيومن الالفت لالنتباه جم 
كثرياً ما تأخذ ورمبا وجد األمر تربيره يف غلبة اجلانب احلركي على ألعاب الذكور اليت 

مساحة مكانية وفاعليات أدائية متسعة ، على العكس من ألعاب البنات وهي تـؤدي  
يف حدود مكانية وحركية حمدودة ، فكأن غلبة إيقاع الالزمة عليها مبثابة تعويض عما 

  .توافرت عليه أناشيد األوالد وترانيمهم 
وص الالزمة وكثـرة  واضح لنصهنا أيضا ذلك الطول ال باالهتمامومما هو جدير 

، وهو أمر نظنه مرتبطاً بتلك الفاعلية الصوتية اليت تتأسس عليهـا ، والـيت   أسطرها
تسمح بإدخال ما ميكن أن يرد على ألسنة األطفال من الكلمات املستجيبة لإليقـاع  
ذاته فضالً عن أن أدائهم تلك النصوص يف ألعاب مجاعية مينحهم فرصاً مـن احليويـة   

أو  -معظمهـم   اكتفاءيستغلوا يف إضافة مجل إيقاعية متواصلة ، حىت املتجددة اليت 
  .واستنفاد طاقام يف تلك األلعاب  -مجيعهم 



 ١٠٧ 

، وهي أن معظم تلك اللوازم املوسيقية ال  باالهتماموتبقى مالحظة أخرية جديرة 
ئها على تكاد قيمتها اإليقاعية تظهر بالقراءة العادية مثلما تتجلى معربة حني نقوم بأدا

  .وفق الصيغة املوسيقية اليت جاءت عليها 

)٨(  
حصة ال بأس ـا يف نصـوص    -الصرحية أو األلقاب والكىن  -تأخذ األمساء 

يف أول النص ليشخص املالمح الدالة  -على الغالب  - االسماألطفال الشعبية ، فريد 
تتمحور معاين النص حوهلا أو تؤسس على وجودها ،  -حمددة أو متخيلة  -لشخصية 
الـيت تتحـرك علـى     -إن مل يكن كذلك بالفعل  -شبيهاً بالالزمة  االسممبا جيعل 

ولكنه خيتلف عنها يف ذلك التعالق يف املعـىن بينـه   . حضورها إيقاعية خاصة بالنص 
  :وسياق النص املترتب أساساً على ما تقوم به تلك الشخصية املسماة 

 

 

 

 

 

 )١(  
لتداول املتسع يف البيئة وال تكاد كثري من النصوص تتعامل إال مع األمساء ذات ا

أمحـد ،  : ، والسيما ما كان منها سهل النطق ، سواًء أكان من األمساء الذكور اليمنية
بسمة ، :  ، عبده ، أم كان من أمساء اإلناث علي ، منصور ، عبداهللا ، مهدي ، صاحل

  .أم جاء لقباً أو كنية . سلوى ، أميمة ، فاطمة ، صباح 

                                                             
 يعطي: يدي . الصغري من الغنم: اجلمدة . صعد : طلّع  )(١

 .ف عار: داري . ال أحد : ماحد . كيس الرب الكبري : الغراري       



 ١٠٨  
 

والغالب على نص األمساء أن يأيت جمسداً من خالل فاعلية سردية تبـدو فيهـا   
  :الشخصية املسماة بطالً للوقائع ، اليت يرد ذكرها فيها بصيغة الغياب 

 

 

 

 

 

)١(  
  :أو بصيغة احلضور املخاطب 

 

 

 

 

بدالالت دينية  الرتباطهاوتنال بعض األمساء مساحة من التردد أكثر من سواها ، 
  ) :ص(املستمد من اسم النيب حممد ) أمحد(أو قيمية معينة ، كالذي جنده يف اسم 

 

 

 

 

 
                                                             

  . استطال .طال : طوال .ابن إمام اجلامع : ابن اهلادي .نوع من الزهور : كاذي  )(١
 .سقط : نطل        



 ١٠٩ 

بن أيب طالب  يف إشارات صرحية إىل اإلمام علي) علي ( ويقرب منه تردداً اسم 
  :)١(أو تيمناً به ) كرم اهللا وجهه(

 

 

 

ويالحظ أن كثرياً من أمساء الكبار اليت يوردها النص الشعيب تأيت مقرونة بوصف 
من وجودها  لالقترابهلا أو التحبب واملسعى الودود  االحترامخاص ا ، يف نوع من 

أمـريه ،   ةعمي علي ، عميت حمصنه ، عمي منصور ، اجلـد : ( الذي خيرب النص عنه 
  ) .احلاج عبداهللا 

يف حالـة   االجتماعيةوتتغلب براءة الطفولة وصوا املتحرر من بعض الروادع 
 -سواء أكانت للبنات الصغريات أم لسواهن من الكـبريات   - األنثويةذكر األمساء 

حىت لتربز حصة تلك األمساء الصرحية يف النصوص مبقدار يتساوى مع ما يرد من أمساء 
وال سـيما يف   -وهو ما خيتلف به األطفال عن آبائهم . إن مل يتفوق عليها  الذكور ،

طبقاً ملا أورده  -حيث يتم التستر على أسم املرأة ، ويستعاض له بالكناية عنه  -املدن 
فالطبقات العليا والوسطى تسمى املرأة بني الرجال بأمساء رجالية ، فقد  ”:  -الربدوين 
وأكثر الرجال يدعون زوجام بأمساء  -حسن ) حورية(و  عبدالرمحن ،) مشس(يدعون 

  .)٢(”أوالدهن أو بعلي إن مل تكن أماً 
برزت يف بعض األمساء حالة من املغايرة مع النسق السائد يف النصـوص ، حـني   

جمتلباً من خارج البيئة اليمنية الشعبية ، مبا حيمله من داللة ، لعلها بتأثريات  االسميبدو 
                                                             

 :وما بعدها حيث  يورد النص األيت ، ويعلق عليه  ١١١ص. م ٢٠٠٣مزرعة القمر ، صنعاء . أديب قاسم : ينظر  )(١

 

 

 
على حني ان الريف جيهل كل هذه التقاليد ، فلم يبلـغ  :" ولكنه يستدرك مستثنياً الريف بقوله .  ٣٤ص. الربدوين  )(٢

 " .احتقاره للمرأة إىل إعارا اسم رجل ، ألن النساء خمتلطات بالرجال يعرفون كما يعرفون بعضهم بعضا



 ١١٠  
 

مثالً ، الذي أدخل ) سندباد(فقد ذكرت بعض النصوص اسم . ال احلديثة برامج األطف
  :الطفل فعل خميلته يف احلديث عنه 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(  
من املتداول يف البيئة الشعبية غري أن حمتوى النص يؤشر وجوده  االسموقد يكون 
  :حني يورد شؤوناً ليست مما يقع يف البيئة الريفية  -املدينة  -يف بيئة عصرية 

 

 

 

)٢(  
  
  

  
                                                             

 .فمها : لقفها  )(١
 . دفاتر : أو دفاتر .رغيف خبز : حبة رشوش . مرتب : معاش )(٢

 .ال يدرسون : ما يدرسوش         



 ١١١ 

)٩(  
تربوية  العتباراتنصيبه من أدائية الطفل اليمين ، مستجيباً ) النص الديين ( ينال 

وسلوكية يتلقاها يف بيئته الشعبية ، وهي تؤدي شعائرها الدينية ، وتنشئ الطفل على 
  :إىل ربه  -كما يفعلون  -ا ، فيشارك الكبار يف تعبرييته اخلاصة ، متضرعاً  االلتزام

 

 

 

 

 

 

نشداده إىل ل يف هذا اال إىل التعبري عن اويذهب معظم ما تؤشره نصوص الطف
، مبا يوفر أمامه فرصة للحركة ، وإشـباع   احتفالياًاملمارسات الدينية اليت تأخذ طابعاً 

لـريددوا ،  : حاجته من اللعب ، والترمن يف أدائية يشترك فيها مع سواه من األطفال 
  :حمتفلني بليلة الشعبانية ، وما يصاحبها من طقوس 

 

 

 

 

 )١(  
                                                             

وذكر الربدوين أن مثل هذه . رموين :  طرشوين . جئت : جيت .ليلة اخلامس عشر من شهر شعبان :  الشعبانيةليلة  )(١
مضان ، فيحلو ات من النوع الذي يتردد كل عام ويتجدد حبلول ركان شعر التمسي: "الترانيم تؤدى يف رمضان أيضاً ، يقول 

=  ، وكأنه استجد مع حلول الشهر، ألن شعر التماسي وأداءه كان خمتلفاً عن األهازيج العملية اليت تؤدي يف الشفاه واألمساع



 ١١٢  
 

ذاكرين فيهـا  ) مسا  يا( أو) أالمسا (  -ب تبتدئمواصلني ترانيمهم ا بصيغة 
كثرياً من أمساء املدن اليت جاءوا منها ، يف إشارة ترميزية إىل أم بذلوا جهـداً حـىت   

ون عنده ، صادحني بغنائهم ، منتظرين ما جيود بـه  وصلوا عند ذلك البيت الذي يقف
  .أهل الدار من عطايا بسيطة تفرح أولئك األطفال 

ولكن احلصة األبرز يف ترانيمه ستكون لرمضان ، وبنصوص ترافق معظم أيام هذا 
  : إطاللتهمن  ابتداًءالشهر الكرمي ، 

 
 

 
 

مروراً بتلك املقارنات اليت يعلنها يف نصوصه بني من يصوم ومن ال يؤدي هـذه  
  :الفريضة املقدسة ، فيكون جزاؤه سيئاً

 
 

 
 

 
 
 

 )١(  
                                                                                                                                                           

كان نشيد طفولة ، إذ ال يؤديه إال ألن ذلك األداء . كل يوم ، وعن األهازيج املومسية اليت تؤدي يف مواسم احلصاد والبذر = 
وكان األطفال يتهيئون لشهر رمضان من أواخر شعبان ، وينتظرون جة التماسي اليت يكسبون ا مقادير . زمر من األطفال 
 ) .م١٩٨٥يونيو .  ٦حديث الربدوين لة الوطن ، العدد ". (ضئيلة من القروش

 .النعال : قحوف  .هو خبز الذرة مغموس مع اللنب : شفوت  )(١



 ١١٣ 

لينتهي عند توديع رمضان يف آخر أيامه ، واستقبال العيد الذي تكون فرحته فيه 
  :ال حد هلا 

 

 

 

 

  :وحني تنقضي أيام ذلك العيد يودعه الطفل حبسرة ، ويدعوه إىل أن يعود ثانية 
 

 

 

 

وما يلحق به من ) عيد األضحى ( كرا مع العيد الكبري  االحتفاليةوتعاود رغبته 
  :قفول احلجيج آيبني من بيت اهللا احلرام 

 

 

 

 

 )١(  
  
  

                                                             
 .ابصري : عيين  )(١



 ١١٤  
 

)١٠(  
اليت أوردهـا الطفـل    -وإن كانت مبقادير حمدودة  -هناك مجلة من النصوص 

اليمين يف موضوعات متفرقة ، وعن أدوات وأشياء وخمترعات عايشـها يف بيئتـه ،   
حبدود ما يتـاح   -فانشغلت بتفحصها حواسه ومقدرته الذهنية على التأمل واإلدراك 

كـي   -بآفاقها الصوتية واحلركية  -لتتم إحالة أمرها الحقاً إىل املقدرة التعبريية  -له
تضعها يف أغنية أو ترنيمة ، يترافق أدائها يف لعبة فردية أو مجاعية مناسبة مـع هـذا   

  .متعدد األوجه الذي متثلته مقدرات الطفل املختلفة االنشغال
ناع وسائله اخلاصة إلتقان ما يود إن رغبة الطفل يف التعليم ستذهب به إىل اصط

إتقانه من املعارف ، فهو مثالً خيتار لنفسه طريقة حمددة لتعلم األعداد من خالل وضعها 
  :يف سياق سردي يقوم على القص 

 

 

 

 

 

  :خيصه به أو من خالل توجيه خطابه إىل من 
 

 

 

 

 

 



 ١١٥ 

ومتتلئ حواسه برؤية أشياء وأدوات ، غالباً ما ينشد إليها وهي بني يدي الكبـار  
أما هو فيذهب ا إىل حيث تصبح جزءاً من ألعابـه ،  . يستخدموا يف شئون خمتلفة 

رانيم الراقصة ، بعد أن تضفي عليها خميلته املساحة احلركية والتشـكيل  فيصنع هلا الت
  :اللوين املناسبني لصورا عنده 

 

 

 

 

والدهشة هي تلك  االنشغالولعل أبرز املواجهات اليت تضع الطفل يف حميط من 
اليت تصنعها عنده رؤيته للمخترعات احلديثة ، فيسعى ملناقلتها من حدود مدركاته إىل 
حيث يؤطرها يف نص شعري ، يتمثلها فيه ال على حقيقة ما هي ،  عليه بل كما يتهيأ 

  :خلياله أن يراها ، ويضفي عليها من الفعل اإلنساين ما جيعلها جديرة خبطابه
 

 

 

 

 )١(  
واملفتاح واملبخرة والعصـا  وهكذا سيصنع نصوصاً للسيارة والطائرة والكهرباء 

  .وسواها

                                                             
 يا اليت من دون أجنحة : يللي بال جنوحي . يا طائرة : يا طايرة  )(١

 .إذهيب : روحي         



 ١١٦  
 

وإذا كانت تلك األشياء واآلالت مما يراه الطفل اليمين فيما حوله فمن الطريف 
  :الذي مل يره عياناً ) القطار ( أن يورد نصاً عن 

 

 

 

 

أن يكون حديثاً ، من خالل ما أتيح : األول : ويف رأينا أن هلذا النص مصدرين 
للطفل اإلطالع عليه من صور وأفالم ، وهو أمر ال نكاد نطمئن إليه متاماً ، السـيما  

  .حني يكون النص مردداً لدى البيئة الريفية يف اليمن 
فهو ما حصل هلذا الـنص مـن    -الذي ميكن الركون إليه  -أما املصدر اآلخر 

حيث كان متداوالً على ألسنة األطفال يف أحد البلدان العربيـة ، مث   -مناقلة مكانية 
إىل اليمن ، فردده أطفاهلا يف سياق اللعبة ذاـا والتـرنيم    -وبسبل خمتلفة  -وصل 

  .ل هناك اإليقاعي نفسه الذي صنعه له األطفا

)١١(  
الشعبية يف  ملا أستتب عليه الشعر املنتمي إىل عوامل الطفولة -يضع التأمل األخري 

أيدينا على مجلة من املواضعات املخربة عن مسات يف الرؤية وآفـاق إجنازهـا    -اليمن
عن سعة يف ) املوضوعات(أفكاراًً تداوهلا يف جممل نصوصه ، لعل أوهلا ما أفصحت عنه 

  .، ومشوليتها لكثري مما ميكن للطفولة أن تعايشه أو تنشد إىل مضامينه  انشغاالا
وتبدو مسة التباين الكمي واضحة فيما ناله كل موضوع فيها ، من النصوص اليت 

ال يف حدود  -حصة األم اليت بدت مؤثرة يف توجيه هذا الشعر  فبمقدار. تتمثل قيمه 
 أدائيةنال األب حيزاً حمدداً من  -التعبري كلهاوحدها بل ويف مساحة ) مرحلة املهد( 

  .تلك النصوص 



 ١١٧ 

والقريبة مـن   -وتبدو تداولية الطفل للنصوص املرتبطة بعامل املخلوقات اجلميلة 
ومثلـها  . أكثر حضوراً من املخلوقات األخرى  -مقدرة اإلحساس املباشر بوجودها 

الشمس والقمر : وجود البشري سيكون أمر مظاهر الطبيعة ذات التأثري املباشر على ال
  .والسماء واملطر ، تلك اليت ستنال حضوراً بيناً بني نصوص الطبيعة عنده 

املوضوعات ذات الطبيعة الوطنيـة   -أو ندرة  -غياب  لالنتباهوسيكون الفتاً  
إذ ال تسـعفه مدركاتـه   . والسياسية ، وهو أمر متصل حبدود وعيه بالظواهر املعنوية 

) الوطن(هم حمدد ملا ميكن للسياسة أن تناقشه ، وملا تنطوي عليه مفردة العقلية على ف
كز أوالً على مساحة ضيقة الذي قد ال يتجاوز عنده حدود البيئة اليت هو فيها ، فيتمر

، فسـتكون حارتـه أو    امتداداًوحني ميكن لوعيه أن يضفي عليه أفقاً أكثر . هي بيته
كون مناطاً مبرحلة يإنّ الوعي ذا األمور س. تساعاً اه، أو مدينته على أكثر األبعاد قريت

تتسم به من  وما –الطفولة الناضجة ، حيث ميكن للمفاهيم املطلقة والدالالت اردة 
أن تدرك من قبل الطفل يف مساحة معينة،  تتعزز عنده مبقدار ما مينحه  -حمتوى قيمي 

  .الكبار عنها من تثقيف وتوجيه 
لتداخل بني أكثر من نص حتركت يف املسار التعبريي ذاتـه ،  جتلت سافرة حالة ا

مع إجراء تغيري حمدود يف مقدمة النص ، أو بإيراد الزمة خاصة بكل منها ، كالـذي  
  :جنده يف النصني 

 
 

 
 
 
 

 )١(  
*****  

                                                             
وادي : امة . ذهب : سرح .جدي : سيدي )  . العرقوب(مؤخرة القدم : عرقب .ارمي من فمك اللبان : تفي لبانه  )(١

 .مسينة : مكعدلة . عروس : حريوه . جيلب :   يدي . ف املعط: الكوت .امة اخلصيب 



 ١١٨  
 

 

 

 

 

 

 

 )١(  
تعبريية يف أنضج صورها عنـد  أو يف تلك النصوص الثالثة اليت قدمت التجربة ال

وهـي  ، سواء يف الطول املشهود للنص شكالً ، أم يف مستوى الوعي بالتجربة الطفل
يبدأ الـنص األول  . تأخذ تراتيبة متالحقة ، يصبح فيها حتقق أمر ما مرهوناً بسابق له 

  :باآليت 
 
 

 
 

 
 

 
 
 )٢(  

                                                             
 .أكلة شعبية مينية :  ةعصيد. تريد : تشيت  )(١
 .البئر : البري . سقطت : نطلت . أعطي : إدي . ولدت :  جابت )(٢



 ١١٩ 

  :النص الثاين ، فيبدأ كما يلي أما 

 

 

 

 

)١(  

  :يف حني جييء النص الثالث ، بادئاً ترانيمه 

 

 

 

 

 

 

)٢(  
  
  

                                                             
 مليء : مالن . ذهب ، مشى : سرح . الديك : اهلندي . إشرقي : فذي  )(١

 .فل ق: قفلي . السرير : الدكة         
 .املخزن : املخزان . متايلي : نودي  )(٢



 ١٢٠  
 

وبعد تواصل تعبريي يردد افتراضات يرن بعضها باآلخر ، تنتـهي النصـوص   
  :الثالثة عند 

 

 

 

 

 

قـد تكـون   ولعله من غري املمكن رد تفسري هذه الظاهرة إىل سبب بعينه ، فهي 
اليت يتسم ا تداول هذا الشعر ، مما يتيح اـال إلجـراء   ) الشفاهية(مؤسسة على 

. وهي حالة مشخصة يف كثري من املمارسات األدبية الشـعبية  . إضافات أو تعديالت 
أو يكون األمر مرهوناً حبالة التالزم بني أداء النص وطبيعة اللعبة اليت يردد فيها ، وما 

فات متالحقة لكي تأخذ املمارسة اجلماعية مسـاحتها الكافيـة مـن    تقتضيه من إضا
  .اإلشباع الصويت واحلركي 

كما ميكن أن جند يف العامل البيئي ، وحمدداته املكانية ما يتم التوافر عليه مـن   
تركت بصماا يف النص ، وحركته يف أبعاد زمانية ومكانية واسعة ، وحمضته  اختالفات

وقبل ذلك وبعده ، فلعل هذا التـداخل النصـي ذو   . يته وترديده مسة التعدد يف روا
داللة على تداخل األفكار وتزامحها يف شخصية الطفل مبا ال تستقيم فيه عند مسـتوى  

علـى حمتواهـا    واالنغـالق واإلمساك بفكره واحدة ،  واالنسجامحمدد من الترتيب 
. رغبات تعبرييـة مشـتجرة   يف نفسه من  ، وعده التجسيد املستوعب لكل ماالداليل

  .لترتاح تفوهاته إىل حيث ال حتدها حدود 
كانت مسة التدرج الزمين واضحة يف هذا الشعر الذي تتمثلـه الطفولـة فلقـد    

مرحلـة  " من  ابتداًءاستجاب ملراحلها ، وحاورها بطاقة إدراكية مناسبة لكل منها ، 
. واطـف والصـوت واألداء   حيث األم ودورها العاطفي والتعبريي فياض الع" املهد 

وهو ما ميكن للرؤية . مروراً مبا جتسد للمراحل الالحقة من فاعلية نصية تؤشر قيمها 



 ١٢١ 

ولنا أن نشري هنا إىل ما تنهض عليـه  . أن تشخصه مبجرد وقوفها عند أي نص منها 
نشداد تعبريي إىل جماالت اإلبداع املختلفة ، إذ تشهد يف امرحلة الطفولة الناضجة من 

هلا تواصل الطفل مع الشعر وما تقوم عليه موضوعاته من أدائية مجاعية ، ولكنـها  أو
إىل السرد حيث القصص واحلكايات  -وبعد أن تتشبع ذائقته به  -ستؤول به الحقاً 

  .اليت تدعم ميوله لبناء شخصيته املتفردة ، وتشبع حاجاته السلوكية والذهنية وتعززها 
 -صوص اليت قمنا بتتبعها قرائياً منتمية إىل بيئة ريفية مل يغب عن بالنا أن معظم الن

وذلك ما عكسته موضوعاا ، حيـث   -زراعية أكثر من سواها من البيئات األخرى 
نشداد واألمناط السلوكية اخلاصة ، واال ، االجتماعيةبأفق معني من العالقات  االنشغال

ري الذي تضعه يف شخصـية  إىل الطبيعة بكل مظاهرها ومقوماا ، والتجاذب الشعو
  .الطفل وحواسه 

، اه املدينة ، فإن ممارسة حيةباجتوحني ميد النص أفق تفوهاته إىل خارج تلك البيئة 
تتجلى يف نصوص  -ال تكاد تصنع لنفسها تعبريية مستقلة عن مؤثرات البيئة السابقة 

اسـتعادته   -الريفية جبذوره العائلية  -إذ إن الغالب على أدائية طفل املدينة . بعينها 
لكثري من النصوص اليت رددها أبوه ، ورمبا جده أيضاً قبله ، مع اسـتثناءات محلتـها   

فبدت معربة عن ذائقة ووعي أطفال . واضحاً فيها ) املدين(نصوص حمددة كان الطابع 
ولعل وراءها أم وآباءهم ممن ولـدوا يف  . كانت اجلذور الريفية عندهم أقل حضوراً 

  .وعاشوا فيها  املدينة
 وانشـغاالا يستثمر الطفل اليمين يف نصوصه كثرياً من قيم بيئتـه وتقاليـدها   

أيا كانت  -عتقادية ، معرباً عن مستوى إدراكه هلا ، وتواصل شخصيته السلوكية واال
  .مع حميطها اخلارجي ، ورغبتها يف حتقيق وجودها املنفعل به  -مساحة ذلك 

ي ، منذ تلك الترانيم اليت يالقيم االرتباطتأسيس يف هذا ولعل لألم اليمنية دور ال
مديد العمر له ، ليكون كما كـان   -يف إحداهن  -دهده فيها ، أو ترقّصه ، متمنية 

  :لقمان الذي عاش عمر سبعة نسور 
  



 ١٢٢  
 

 

 

 

 

  :ابنها من احلسد وخترب يف ترنيمة أخرى عن خوفها على 
 

 )١(  
  : فريدد مع أصحابه ، ليتلقف طفلها ذلك الجقاً 

 

 

 

)٢(  
، ومنها أن كل  بيئةالديين يف  االعتقادويتمثل الطفل اليمين كثرياً من قيم 

وسيختار منها العصـافري ،  . شيء من املخلوقات وسواها ، يصلي مسبحاً باسم ربه 
  :فريدد 

 

 

 

 

                                                             
 .ال حتسدينه :  ال  مترعينه. مجيل : حال  )(١
 .نوع من اخلبز اليمين الشعيب : ملوح . نذهب : نتروح  )(٢



 ١٢٣ 

 

… 

 

 

 )١(  
فإن ترانيمه ستذهب إىل حيث أنشغال أهله مبن سافر هلم يؤدي فريضة احلـج ،  

املتأرجحة وبقائها معلقـة  ) املدرهه ( منتظرين عودته بقلق وهلفة ، جاعلني من حركة 
على عكس ما سيكون عليه إنقطاعها من نـذير  . دون أن تنقطع عالمة تفاؤل بعودته 

  )٢( .شؤم 
صـالة  ( ني إىل رـم يف  مبتـهل  -حني احنباس املطـر   -وكما يفعل الكبار 

  :يردد الطفل ) االستسقاء
 

 

  
الذي تكلم يف املهد صـبياً ، يضـمن   ) عيسى بن مرمي(وعندما يسمع منهم عن 

  :ذلك يف واحدة من ترانيمه 
 

 

 

 
                                                             

 .ذهب : سرح . صوت احتكاك حبال األرجوحة مع اخلشب املربوطة فيه : زيطي زيطي . األرجوحة : املدرهة  )(١
 . م ١٩٩٦، املعجم اليمين يف اللغة والتراث، دمشق  اإلرياينمطهر علي : ينظر  )(٢



 ١٢٤  
 

ويتقمص الطفل تلك الرتعة املستبدة باليمين يف حبه للسفر والتغرب عن دياره ، 
  :فيتمىن أن يفعل ذلك 

 

 

 

 )١(  
غري أن رحيله مرن مبقدرته احملدودة على إدراك املسافات ، فهو ال خيتار لسفره 

بعيدة ، بل تلك املدن اليت يردد أمساءها الكبار أمامه ، وهي يف الغالب داخـل  أماكن 
  :اليمن 

 

 

 

 )٢(  
  :أو إىل البلدان ااورة 

 

  
                                                             

 .اسم مدينة يف حمافظة إب : قعطبة .الفاخت أو احلمام الربي : جولبة  )(١
  :النص املصري على النحو اآليت .  ٣٣٤ص . رشدي أمحد صاحل : يورد الدكتور )(٢

 
 

 
 

 
 



 ١٢٥ 

اليت يتمثلها شعر األطفال الشعيب يف ) التناص(تلك احلالة املثرية من  االنتباهتلفت 
اليمن ، وهو يردد كثرياً من النصوص اليت يتداوهلا األطفال العرب يف بيئات شـعبية  

بقليل من التعديالت اليت ال تؤثر يف الطبيعة  أمأخرى سواء بالصيغة واملفردات ذاا ، 
  .اللفظية واألدائية 
  :إلشارة إىل األم اليمنية وهي تردد لقد سبقت ا
 

 
 

واستوقفتنا النغمة اهلادئة واملبتلّة حبنان غامر اليت تؤدي فيها األم تلك الكلمات يف 
  .معظم البلدان العربية ، وعلى خمتلف اللهجات الالئي يترمنن ا 

تتسرب تلك الفاعلية املشتركة من ولكن األمر ال يكاد ينتهي عند هذا احلد ، إذ 
  :األداء إىل حيث يصنع الطفل اليمين ترانيمه وأشعاره فهو حني يردد 

 
 

 
 

  :وحني يردد . فإمنا يكرر النص ذاته الذي يترمن به الطفل املصري يف بيئته الشعبية
 

)١(  

 

 
 

                                                             
  .سحبوك : سحبلوكي  )(١



 ١٢٦  
 

 
 

 
 

 
 

 
)١(  

  :فإن الطفل العراقي يؤدي النص ذاته ، ممهوراً خبصائص هلجته،ليجيءعنده
 
)٢( 

 
 

 
 

 
 

 )٣( 
 

                                                             
  ملاذا ؟: ليش ، كلمة ال معىن هلا : سدردب  )(١
 قاعده: كاعده . دحرجوك : دعبلوكي . باملاء : باملاي  )(٢

 . اضي : كومي .قال هلا  : كاهله . جاءها : إجاها . متشط شعرها : امتشط         
 .خالخيل : حجول . ال تبكني  : لتبجني . ال معىن هلا : السكركب  )(٣



 ١٢٧ 

 
 

 )١(  

                                                             
 :مثل النصوص اآلتية اليت سبق لألطفال املصريني أن تداولوها أيضاً  )(١

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :وهذه النصوص اليت يرددها األطفال العراقيون كذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٨  
 

وكـذلك   -هو أن رحلة مكانية  -)١(وسواها كثري -وما تؤكده هذه النصوص 
 -أو بيئـات   -قد انتابت تلك النصوص ، فانتقلت من بيئتها األوىل إىل بيئة  -زمانية
وهي حالة مشخصة يف األدب الشعيب وفرا له الشفاهية ، وحيوية اللهجة يف . أخرى

خلق نصها املوازي لذلك الذي طرق مسعها ، أو وصلها مفعماً حبيوية نصية أثارـا ،  
  .)٢(بريي فاستوعبته وصريته ضمن حمصوهلا التع

كما تفصح تلك احلالة عن اآلفاق الشعورية والسلوكية اليت تشترك فيها كثري من 
البيئات العربية ، فضالً عن جوانب من التأسيس الذهين املتشاة ، بفعـل مقومـات   

هذا إذا مل تسـتوقفنا تلـك   . التارخيي املؤثر  امتدادهاعميقة الغور يف تلك البيئات هلا 
أخربت عنها الدراسات الفوللكورية املقارنة ، وهي تذهب إىل القول  اليت االستنتاجات

هناك نوعاً من التوحد يف املوتيفات الشعبية عاملياً ميكن أن يصـنف يف عـدة   : " بأن 
  .)٣("فهي حمددة وثابتة ، ومتكررة يف فولكلور العامل بأمجعه  -مهما كثرت  -مقوالت 

)١٢(  
 قمنا بقراءا على مجلة من السمات البنائيـة  تتوافر نصوص األطفال الشعبية اليت
هـي أول مـا   ) غياب الوحدة املوضوعية ( أمدا ببعض خصوصياا التعبريية ولعل 

يـه  يرتبط بالذي يل" يواجهه متلقيها ، إذ ال وجود لواحدية املعىن ، فالبيت الشعري 
فلفظـة تقـود إىل لفظـة    ) عاينتداعي امل( يسريه قانون .. لفظياً وليس معنوياً ارتباطاً
وهـو مـا   .  )٤(" ، لتتكون سلسلة من األلفاظ اليت توحي مبعان ورموز وصور أخرى

من أكرب كم لفظي  االستفادةاملتدافعة يف ذهن الطفل ، ورغبته يف  االنشغاالتيعكس 

                                                             
الذين نعدهم مصدراً مهماً  -من مصر والعراق والسودان خاصة  -وفد إىل اليمن كثري من املعلمني واملدرسني العرب  )(١

يف إيصال النصوص الشعبية املتدولة يف بلدام إىل مسامع األطفال اليمنيني ، الذين سرعان ما يقومون حبفظها سواء بلهجتها 
 .أم بعد إجراء ما يناسبهم من التغيريات عليها 

 . ١٨ص . خورشيد  )(٢
 . ٦٠:  ٢. قدوري  )(٣
 .املصدر نفسه  )(٤



 ١٢٩ 

يتوافر عليه ، إلشباع اجلانب الصويت واحلركي عنده ، وما يضفيه الوجود اجلمـاعي  
  .طفال معه ، وهم يؤدون تلك الترانيم يف إطار لعبة مجاعية معينة لسواه من األ

ويبدو أن نص األطفال ، وما يتأسس عليه من تدافع للمعاين قد عوض غيـاب  
اليت أصبحت مسته األساس ، ) الوحدة املوسيقية(الوحدة املعنوية باحلرص الشديد على 

  . )١(" رمزية أوالً مث يأيت املعاين الكلمة هنا أهم من املعىن ، إا طاقة موسيقية " إذ 
وقد يكون يف هذه الوجهة ما يفسر تلك احلركية اليت تشهدها نصوص األطفال ، 
ومناقلة املوضوع املستمرة ، وإجراء التبديالت اللفظية عليـه ، مـن دون املسـاس    
باإليقاع غالباً ، لينتج من جراء ذلك تأليف نص من آخر ، أو من جمموعة نصـوص  

يف شعر األطفـال العـراقيني   ) حسني قدوري(وهو ما استوقف قبلنا األستاذ .  سابقة
فيكونون مـن هـذه   " خيتارون مقطعاً من أغنية أو أغنيتني أو ثالثة " حيث وجدهم 

ـ   اخـتريت اين اليت ـاملقاطع أغنية جديدة تكون بنفس إيقاع األغ ع ـمنـها املقاط
  .)٢("ة ـالشعري

ماً خاصة به ، تبدأ من كوا تسجيالً دقيقاً لكثري يأخذ الطابع اللغوي للنصوص قي
فهو يتمسـك باخلصوصـية اللهجيـة ،    . من امللفوظات اليت يتلقاها الطفل يف بيئته 

وينطقها بالصيغ اليت مسعها ا ، على حنو يوحي مبسعاه إىل تقليد الكبـار يف حميطـه   
يت رمبا وجد صـعوبة يف  وجمارام فيها ، ولكنه ينأى بنفسه عن كثري من املفردات ال

ومن هنا . نطقها ، أو الفتقارها قيم التردد اإليقاعي املنسجم مع سواها من املفردات 
فقد غلب على مفرداته حمدودية تكويناا الصوتية وبساطتها يف التشكيل التعـبريي ،  

يد حىت ليمكننا أن نستع. ومباشرا يف األخبار عما تريد قوله ، وباقتصاد أدائي واضح 
 -قوله عن أغاين وترانيم األم يف تراثنا القدمي ) عبدالعزيز املقاحل(هنا ما سبق للدكتور 

ومبا ميكن عده مسة يتالقح فيها شعر األطفال العريب قدميه مع حديثه ، متجاوزاً التباين 
: " حيث رأى أن تلك النصوص الشـعرية قـد    -يف النسق اللغوي الذي يؤدي فيه 

مثلت أقصى ما يستطيعه الشعر من البساطة ، سواء من حيث اللغـة ، أو يف شـكل   
                                                             

 . ٦٠:  ٢ .قدوري  )(١
 . ٥٧ص . املصدر نفسه  )(٢



 ١٣٠  
 

فلغتها من املتداول القريب من اللغة احلية يف احلياة اليومية ، وهي ال تستخدم . البناء 
  .)١(" من أساليب البالغة ما جيعلها صعبة التناول

لعمرية للطفل ويتحرك طردياً ي يف مقداره اللغوي املراحل اويعايش النص الشعر
 باالتسـاع فنجده يف مراحل الطفولة األوىل حمدود التداول اللفظي ، مث يأخـذ  . معها

والزيادة ، متساوقاً مع اإلمكانات اليت تسمح ا املرحلة العمرية وتطيقها يف تعامالا 
  .التعبريية 

سواء أكان للمفـردة أم للعبـارة أم    -مهمة ويشخص التكرار فاعلية أسلوبية 
ال يكاد خيلو منه أي نص فيه ، مثلما هو آليـة تعبرييـة يف األدب    -للمقطع كامالً 
أن :" كثرياً من املهتمني بالفولكلور وبررها بعضـهم بقولـه   استوقفتالشعيب عامة ، 

أنشئت لتوجد فنون األدب الشعيب مجيعاً تتركز يف قواعدها على أغاين العمل ، وتلك 
  . )٢(" اتساقاً بني احلركة اجلسمية املتكررة وما يصاحبها من نغم ولفظ 

وإذا كان ذلك يصدق على الفنون الكالمية عند الكبار يف بيئام الشعبية فلعل 
أسباباً أخرى هي ما حيتكم إليه التكرار يف شعر األطفال ، فهو ال يرتبط عندهم بالعمل 

تعبريياً يناسب مدة اللعبة وعدد املشاركني  اتساعاًنه يتطلب وعلى ذلك فإ. بل باللعب
والسـيما يف مراحـل    -فيها ، وهو ما ال تستطيع قدرات الطفل الذهنية واللغويـة  

أن متنحه حصيلة كافية ، فيلجأ إىل التكرار لتحقيق الزمن الكـايف   -الطفولة األوىل 
به حىت أقصى حـد   واالستمتاعإىل اللعب  -وزمالءه  -الذي تشبع من خالله نزعته 

  .ممكن 
مع الكبار فيمـا   -وهم يكررون مفردات نصوصهم  -وسوف يشترك األطفال 

 الكلمة الشفاهية حتتاج إىل التكرار" من كون )أمحد رشدي صاحل ( شخصه الدكتور 
وذلك ما بدا أكثر تعبرياً عن حضوره لدى األطفـال مـن   .  )٣(" لتثبيتها يف الذاكرة 

ما ينهض  استرجاعوم يعتمدون على أنفسهم ، وعلى فاعلية الذاكرة يف سواهم ، ك
                                                             

 . ١٤٠ص . الوجه الضائع. املقاحل  )(١
 . ٦٢ص . صاحل  )(٢
 .املصدر نفسه  )(٣



 ١٣١ 

بألعام وترانيمهم من مفردات وصياغات لفظية ، يف اللحظة اليت يقررون ممارسة هذه 
  .اللعبة أو تلك فيها أو من دون حتضري مسبق هلا 

على تدرج واضح السمات ،  -فيما تتداوله من مفردات -تقوم معجمية الطفل 
ينطلق فيه مبسمياته وداللة ألفاظه من احملسوسات اليت متتلك حواسه مقدرة إدراكها ، 
سواء مما هو يف مستوى تعبرييته عن ذاته أو مبا يأيت إليه من التداول اللفظي يف البيئـة  

وقد استجابت نصوصه الشعرية هلذه احلالة متاماً ، فامتألت بذكر أمسـاء  . من حوله 
حىت ليمكن وضع . املدن ومسميات األشياء الطبيعية واحليوانية األشخاص واألماكن و

على معجمية لفظية ، نستطيع من خالهلا تأشري السمات اخلاصـة   -يف شعره  -اليد 
الشعورية واحلركية ، ومساحة متثلها لقيم احلياة  واستجابااإلنساق تعبريه عن طفولته 

  .والبيئية اليت هو فيها االجتماعية
عب شخصيته أكرب قدر ممكن من ذلك الذي تتحسسـه ويالحقهـا   وحني تستو

يتساوق ذلك مع منو مقدراته الذهنية يف مراحل الحقه من  -بوجوده املادي املشخص 
فإن نشاطاً ملقدرته على التخيل يبدأ حركيته واإلندساس يف تعامالته التعبريية  -عمره 

ا نزوعه إىل شيم املواصـفات  مع ما متثله من واقعه ، حتمله نصوص بدا واضحاً فيه
  :املنطقية للتعبري 

)١( 

 

 

 

العمليات الذهنية اليت تفصح عنها  -يف مرحلة الحقة من إحساسه بذاته  -لتبدأ 
ذات الطبيعة املعنوية  واالعتباراتنصوصه ، وهي تتأمل ما حوهلا بعني من اادلة للقيم 

  .والتحسس الشعوري املنشد إىل شيء من مثالية الرؤية 

                                                             
 .عصفور : عصفري  )(١
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ومع بساطة لغة الطفل واآلفاق احملدودة لتراكيبها فإن مقـدرة متميـزة علـى    
هو ما حتمله املفـردات   -أو غري مفهوم املعىن  -الذي يبدو غرائبياً أحياناً  االستنطاق

وصه ، ومع ذلك فهو يرددها بنوع عـال مـن التحسـس    اليت يتناوهلا يف بعض نص
ملا يرغب بالتعبري عنه ، من دون أن تشغله الدهشة املرسومة على وجـوه   واالستجابة

معربة عن عدم إدراك أن . الكبار من حوله ، أو تعابري السخرية من هذا الذي يتفوه به 
نعتاقه من القيود ريته واكبرياً من شعور الطفل حب يف هذا الذي تصدح به حنجرته جانباً

  .اللغوي عندهم  االستخداموالعقلية اليت حتكم جوانب كثرية من  االجتماعية
تصنع ذات الطفل حريتها التعبريية من خالل حيوية اخليال الذي هو عـدا يف  

  .تشكيل مساقات مهمة لنصوصه الشعرية 
اخلصبة اليت توصله إليهـا  وتطرح الفاعلية التخييلية أكلها عنده يف تلك املساحة 

نعتاق مـن  ا حوهلا وتتشبع به ، مث حتاول االمآالت وجوده اإلنساين وهي تستوعب م
فتذهب ـا إىل   -ذهنية وحركية : إذ تراه قيداً حيد قوى كثرية نامية فيها  -سطوته 

وحني تتمـاهى تلـك احليويـة    . حيث يسبغ عليها اخليال من فيوضه ما تسعى إليه 
مع القوى املشغلة لذات الطفل فإن مساحة تعبريية مثرية هـي تلـك الـيت    التخييلية 

  .ستكون ضاجة حبضورها عنده 
 احتـواء وخيال الطفل اليمين يف نصوصه الشعبية مفعم باحليويـة والرغبـة يف   

املوجودات املختلفة لتغنيها الفاعلية احلركية املتواصلة بسمة من اخلصب والتجسـيم  
كما . موعة اليت تقوم مبمارستها ، يف سياق خاص من األلعاب واألداء التمثيلي للمج

يضفي عليها اخليال طابعاً من اإلثارة حني يستمد من اللون مسة تشخيصية دالة ، غالباً 
ما تكون فيها األلوان األساس هي مناط التشكيل وفاعليته ، ومبا يرقى باخليال عنـده  

  .)١() خياالً إبداعياً(ليصبح 

                                                             
األخضـر ، األمحـر ،   : تكثر إشارات الطفل اليمين يف نصوصه إىل ما يسمى باأللوان األساس أو األلوان الصارخة  )(١

. مساير ملا أقرته الدراسات النفسية والتربوية املهتمة بالطفولة من ترتيب األلوان عند األطفال عموماً األصفر ، وهو يف ذلك 
وال يكاد الطفل يـذكر  .  ١٠٩ص . م  ١٩٨٢. بغداد . سايكولوجية إدراك الشكل واللون . قاسم حسني صاحل : ينظر 

وحي بنفسية الطفل يف بيئته الشعبية الريفية غالباً ،    حيـث  اللون األسود بإزاء التكرارات املتعددة لألبيض ويف ذلك ما ي
 .وحيث مشاعره املتفتحة للحياة . الطبيعة مبظاهرها اجلميلة 



 ١٣٣ 

سـريعة وعلـى   : " كله جتيء الصورة الشعرية لدى األطفال  ومن خالل ذلك
شكل ومضات ، فيها الكثري من خيال الطفل ، وفيها الكثري من البدائية ، وهي غالباً 

  :كما النص اآليت  )١(" ما تصل إىل مستوى السريالية 
 

 
 
 

أبرز ما ميكن تأشريه من قيم البناء يف النصوص اليت بني أيدينا هو ما يفصـح  لعل 
فقد أسبغت الفاعلية اإليقاعية حضورها على جممل عناصر . عنه اجلانب اإليقاعي فيها 

  .البناء األخرى وتنافذت معها لتمنح هذه النصوص طابعها املتميز 
فهي واضحة من خالل . ات الدالة لقد متثلت املهيمنة اإليقاعية يف مجلة من املؤشر

احلرص على التناسب بني املفردة والنسق الصويت الذي تؤديه مـع سـواها ، ومبـا    
  .يستجيب لذائقة الطفل ومقدرته على التخير اللفظي ، وطاقته على ترديده 

بوصفه فاعلية إيقاعيـة مهمـة ، أدت   ) التكرار(وميكننا أن نستعيد اإلشارة إىل 
) الالزمة(دورها يف خلق تشكيالت صوتية وحركية يف النصوص ، ومثلها فقد كانت 

ففي الوقت الذي غلب عليها أن جتئ خالية من املعىن فإن . معربة عن جتلٍ إيقاعي مثري 
هو الذي أعطاها قيمتـها   -دها من دفقات إيقاعية الصويت ، وما خيلقه تردي اكتنازها

  .البارزة يف شعر األطفال 
                                                             

 وهكذا أياح خلياله ان يتصرف باملواضعات احلقيقية ملا يف.  ٦٠:  ٢. قدوري  )(١

 :فيطري اجلمل ،حميطه        

 
 

 
 

 :يف حني ينتزع من الطائرة أجنحتها       
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حصة  -وينال احلضور املتسع للجماعة وهم يؤدون تلك النصوص ويرمنون ا 
من التشكيالت اإليقاعية اليت ميكن تأشري قيمها يف البعد الدرامي الذي ختلقه ضـمائر  

يوية التعبري باحلركة ، وخلق مستويات من املتكلمني واملخاطبني ، ووجهة النداء ، وح
بني األداء الصويت والنسق احلركي املصاحب لـه ، مـن خـالل     واالنسجامالتناغم 

التصفيق واإلمياء والتعبري باجلسد ، والتشكيالت التعبريية اليت يصـنعها األطفـال يف   
  .حركام وسكنام 

ر ، ميكننـا أن نشـري إىل   وعلى صعيد احلدود الوزنية اليت جاء عليها هذا الشع
تلك األنساق الوزنية اخلاصة : نوعني من التشكيالت املوسيقية اليت استوعبته ، األول 

) وزنيـة (بالتجربة الشعرية الشعبية يف بيئتها ، وهي تصنع لنفسها مقاسات إيقاعيـة  
تستمدها من مصادر شىت ، بينها ذائقتها اخلاصة يف التحسس املوسـيقى ، وطبيعـة   

ملؤثرات الطبيعـة   االستجابةرسات املؤداة يف العمل والسلوك اليومي ، ومساحة املما
حمـددة ، إذ   مقايسةوهذا النمط من اإليقاعات ال ميكن تأطريه يف . والظرف البيئي 

  :ينطلق بترانيم متحررة ، منتقلة بني أكثر من مجلة موسيقية 
 

 
 

 

              *****  
 

 
)١( 

   
*****  

                                                             
 .الشجر : اخلضرابه . اخلبز : صليعه . ياقمر : يا ربابه  )(١
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              *****  
 

 

 

 

              *****  
 

 

فيسـتثمر املنجـز    -وهو الغالب على إيقاعات هذا الشعر  -أما النوع اآلخر 
مبقدار التحسـس   -املوسيقي للشعر الفصيح ويستعيد معظم قيمه ، ويصنع هلا مثاهلا 

لتجئ بعض النصوص  -اإليقاعي الذي ميكن لشخصية الطفل أن تتذوقه وتنسجم معه 
زان اخلليل ، وهو ما ميكن تشخيصه عند تأمل األمثلـة  على هذا الوزن أو ذاك من أو

  :روضياًوتقطيعها ع: اآلتية 
  

  
  ی         ا ھزل         ي  ی         ا ھزل         ي

  ق       د نزل       ت البی       ر أص       لي   
  

  ف                اعالتن  ف                اعالتن 
  ف                اعالتن  ف                اعالتن 

  



 ١٣٦  
 

*****  
  

  
*****  
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*****  
  
  

  ط                        ار الحم                        ام 
  ح                         ط الحم                         ام 
  أحم                       د حبیب                       ي 
ع                           ایز ین                           ام 

 

  مس                                                   تفعالت
مس                                                   تفعالت 
  مس                                                 تفعالتن 
  مس                                                   تفعالت

 

  ی        ا بق        ره ص        بي ل        بن   
عب          داهللا س          افر ع          دن   

 

  مس                 تعلن مس                 تعلن 
مس                 تعلن مس                 تعلن  

 

  ی  ا ط   ائره یلل   ي ب   ال جن   وحي 
ردي السالم علىأبي وروحي  

 

  مس    تفلعن مس    تفعلن فع    ولن 
مس     تفلعن م      تفعلن فع      ولن  

 

  الص          ائم ص          ام الرب          ھ  
والف         اطر فط          رو قلب          ھ  

 

  مفع                  والتن فع                  ولن
مفع                  والتن فع                  ولن 

 

  الكوفی                ة الخض                راء 
  ما فیھا ؟

  مفع                  ولن مفع                  ولن 
  مفعولن
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وما متتاز به هذا النصوص أا تأيت قصرية األوزان وعلى جمزوءات البحور غالباً ، 
على تفعيلة واحدة وتكرارها ، مبا جيعل بعض تلك النصوص قريبـة مـن    باالتكاءأو 

  .الشعر احلر 
هي األبرز يف التـرددات  ) مستفعلن(أن تفعيلة حبر الرجز  لالنتباهوكان الالفت 

الوزنية اليت استقرت عليها نصوص كثرية ، األمر الذي يأخذ بنا إىل استعادة احلديث 
عن حبر الرجز ومسته الشعبية اليت اتصف ا عرب كل مراحل اسـتخدامه يف عصـور   

أم باللهجة احمللية هلذه البيئة العربيـة  شعرنا العريب ، سواء ما جاء منها باللغة الفصحى 
  .)١(أو تلك 

وضمن احلرص البين على القيم اإليقاعية فقد جاءت القافية يف شـعر األطفـال   
حىت كان تقارب القوايف وتكرار صداحها النغمي مسـة  . بترديد ال حد حلضور طاقته 

  .من بني السمات البارزة يف هذه النصوص 
تالحقها يدعمه حرص مماثل على حرف الروي الواحد وبدا أن تقارب القوايف و

بأكثر من روي ليشارك يف الرنني الصويت الـذي حتملـه    االستعانةوتكراره نفسه أو 
  .القوايف 

ويبقى أمر احلديث عن إيقاعات هذه النصوص الشعرية غري مسـتوف إلبعـاده   
القول بذلك الترابط الصميم فيها بني التكوين الصويت الـذي   استعادةكلها من دون 

وخصوصية اللعب الـذي تتواشـج    جاءت عليه ، وأمناط التشكيل الغنائي واحلركي
وهو أمر ال ميكن لقـراءة تعتمـد احلـرف    . ، لتخرجه بصورته األدائية املعربة كلها

ـ  ا مل تسـايرها مقاربـة   املكتوب على الورق منطلقاً هلا أن تظهره مبواصفاته كلها ، م
  .إيقاعية ، تستحضر كل تلك املقومات وتتمثلها صوتاً وحركة وأداء 

                                                             
، لدى العرب املختلفة ، فكانمساحة أدائية خاصة به يف املسار املوسيقي للتجارب الشعرية العربية ) الرجز(آخذ وزن  )(١

لكثرة مـا  ) : " محار الشعر(وقد نظر إىل هذا الوزن بشيء من الزراية حىت عد . وإىل جانب شعر الشطرين هناك شعر الرجز
ويبدو أن . ألنه يعرض يف كالم العوام كثرياً : يرد فيه من الكالم الذي ال يندرج يف مسار الشاعرية أو طبقاً لقول الباقالين 

علي حداد ، بدر شاكرالسياب ، " . ( ولة النظم فيه كانت سبباً يف أن يصبح القالب الذي آثره القدماء لألداب الشعبيةسه
  ).وتنظر مصادره .  ١٦٥ص .  ١٩٩٨عمان . قراءة أخرى 

، وهو مـا   ومن مجلة تلك اآلداب الشعبية كانت أغاين ترقيص األطفال يف تراثنا العريب قد وردت على هذا الوزن       
 ."ركة ، ويتناسب مع الغناء الشعيبيتميز بالسرعة واحل: " حيث رأى أنا حبر الرجز ) ١٤٠ص(رصده أمحد أبو سعد يف كتابه 
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 )١ (  
شعر األطفال الشعيب يف  من نصوص الذي بني أيدينا يف حصيلة) الديوان (يتمثل هذا  

، بعد مداولة النظر يف الكم املتسع الذي توافرنـا عليـه   ، مما متّ لنا مجعه ودراسته، اليمن 
  . وغربلته ، لننتهي مطمئنني إىل هذا املقدار منه 

جلملة اشتراطات ،  -يف جممله  -ختيار مزاجياً ، بل لقد أخضعناه ومل يكن أمر هذا اال
  : هلا ومتثلت يف األيت  -بقدر ما يأ لنا  -ستجابته اإال بعد مل نقبل به 

ستجابة النص للمحددات العامة اليت وضعتها الدراسات الفولكلورية للتثبت ا -
وجمهولية ، الشفاهية : من حيث  -ويف خمتلف ااالت  -من هويته الشعبية 

مالية الدالة على والتداول املتسع يف بيئته ، وخصوبته القيمية و اجل، املؤلف 
إىل نصوص بعينها، مبا حقق لنا انتماء قرائياً . التشكل اإلنساين الذي يعرب عنه 

  . لتفات إىل سواها وأغنانا عن اال
نشغال وتشكيل الرؤية واملقدرة اللغوية الـيت  انتمائه إىل أفق الطفولة يف اال -

ستبعاد كثري من النصوص اليت غاب عنـها  اوهو ما أفضى بنا إىل . يتداوهلا 
وهي تصـبح  ، هذا التمثل العميق خلصوصيات التجربة التعبريية عند الطفل 

  . شعراً 
ية وانتمائه القيمـي  متثله لسمات البيئة الشعبية ، مبواصفاا الشعورية واألدائ -

وهو ما  ،جتماعية يف سلوكياا وطبائع تعامالا الظرفية واملعيشية ملكوناا اال
 . تفحصنا النصوص دقيقاً لبغيته 

 -أو اللهجات اليمنية عمومـاً   -تواصله مع اخلصوصية التعبريية يف اللهجة  -
. وصيغ األداء اللفظي وحدوده اليت ينماز ا يف املعجم وتداول املسـميات  

 . ستجابة كافية فيه لذلك ما أقصينا من أجله بعيداً ما ال اوهو 
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وال سيما . وقوعه يف املساحة التعبريية واجلمالية اليت تؤهله ألن يكون شعراً  -
وهو ما . رتأينا تأمل النصوص من خالهلا ايف الوجهة املوسيقية املنضبطة اليت 

 . كثرياً من النصوص اليت حصلنا عليها  -نتيجة حلدوده  -طرحنا بعيداً 
جيب النص للمحدد املنهجي أن يست -قبل ذلك وبعده  -وكان شرطاً ملزماً  -

متـواتراً ،   -أي النص  -اإلجرائي الذي التزمناه متاماً ، واملتمثل يف وروده 
تساع بين يف احلصيلة امليدانية اليت قمنا جبمعها ، لنتـرك خارجـاً تلـك    وبا

 . النصوص اليت وردت فرادى ، او بتكرار حمدود 

داً واجب التمسك به فقد ارتضينا وعرب هذه االشتراطات املوضوعية اليت أقمناها ح 
من النصوص املنتمية إىل شعر االطفال يف بيئته الشعبية  -كما نظن  -ذه احلصيلة املصفاة 

 . اليمنية 

، تضعنا النصوص اليت توافرنا على مجعها وقراءا يف جتليات حمددة ملشهدها التعبريي 
 : ميكن تأشريها يف األيت 

حتديدها تمع التداول التعبريي الذي تتبناه ، فهي تنتمي  إن ماميكن تلمسه فيها هو 
والذي تشـغله  ، إىل تلك البيئة الريفية ذات النشاط اإلقتصادي املرتكز على الزراعة أوالً 

املساحة اجلغرافية للمناطق الوسطى من اليمن ، مبا فيها من خصوصيات سلوكية وثقافيـة  
 . وطرائق معيشة وأمناط أداء  هلجي حمدد 

ولعلنا غري بعدين عن الدقة حني نقول حبركية هذه النصـوص يف املسـاحة املمتـدة    
واملنـاطق  ) إب( عند ما يتداوله األطفال يف مدينة، مع إطالة الوقوف ) تعز(و) صنعاء(بني

ذي أخذ معظم جهدنا ، والذي كانـت  حبكم احلقل امليداين ال. احمليطة ا أكثر من سواها 
 . تنا لسبع سنوات متواصلة فيه حمل إقام) إب (

إن حتديدنا مليدان هذه النصوص حيمل دعوة لسوانا من املهتمني باألدب الشعيب لرصد 
وتوثيق ودراسة ما ميكن له أن يقع بني أيديهم مما تتوافر عليه املناطق والبيئـات األخـرى   

 .املتعددة والثرية بفنوا الشعبية يف اليمن 

لتفات إليها ، تلك اسدة يف حالة التالزم بني التشكيل االلعلها من املسائل اجلديرة ب
  . اللفظي للنصوص وسياقات األداء الغنائي الذي تأيت عليه يف بيئتها 
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تأيت عند األطفال مصـحوبة بالغنـاء    -إن مل نقل كلها  -إنّ معظم هذه النصوص 
ـ   . واحلركة والتفاعل اجلماعي املترمن ا  -ن إيرادهـا   وهومايقف بنا عنـد اجلـدوى م

بعيداً عن أجوائها املؤداة ا عند االطفـال وإحالتـها إىل    -باملواصفات اليت انتمت إليها 
  . نصوص كتابية تسكن جسد الورق الصامت 

لقد استوقفت هذه املسألة قبلنا كثرياً  ممن تصدوا جلمع النصوص الشعرية ميدانياً ، مث 
بأن دراسة : " بني من يذهب إىل القول ، وكانت آراؤهم متباينة . دونوها يف دراسام عنها 

.. ألن األغنية والترانيم ،النص الشعري لوحده جمرداً من حلنه وإيقاعه املوسيقي أمر ال يصح 
وعليه  فإن على الباحث يف مثل هذا اللـون مـن   . تقرأ بنصها األديب ، وإمنا تغىن غناء  ال

نصـها األديب ، مسـارها   : املوروث الشعيب أن يتناول األغنية بالبحث من مجيع مكوناا 
  )١(" اللحين ، إيقاعها ، وكل ما يرتبط بذلك 

شعر الشعيب من مهيمنـات  وجهة نظر املشغلني مبا يف ال -غالبا  -وإذا كانت تلك  
من الدارسني قناعة مغايرة ، رأت  -غري أولئك  -موسيقية وحلنية باذخة ، فإن لفئة أخرى 

هلا إسـتقالهلا  ) مجالية ( إغفال النظر إىل الشعر الشعيب كظاهرة أدبية فنية : " أن من اخلطأ
ويله إىل نـص  ذلك أن النص الشعري سابق يف اإلبداع عن مرحلة حت. الواضح عن الغناء 

  . )٢("يؤدي مصحوباً بلون أو قرين فين آخر هو املوسيقى 
بالقـدر  : " وطبقاً لوجهة النظر هذه فإنه ميكن التعامل مع النصوص الشعرية الشعبية 

الذي تستوجبه الطبيعة األدبية املستقلة هلذا النصوص من حتليل أديب يعتمد أدوات حتليـل  
  . )٣(" األدب 

لكل موقف أن ينال جانباً من  -من خالهلا  -رات املوضوعية اليت يأ  ومع يقيننا باملرب
  : الصواب فيما ادعاه فإن ما نود قوله هو اآليت 

إن غياب اجلانب املوسيقي عن هذه النصوص اليت قمنا جبمعها يعد نقصاً نعترف به ، 
ص من األمحاء احلفاظ على هذه النصو: هي  -نعتقد بنبلها  -ولكن ما فعلناه مسعى لغاية 

عتمـدت  ئتـها الشـعبية ا  التام من التداول و الذاكرة لدى اجيال قادمة ، ال سيما أن بي
مل يعد لينـال   -بل الغالب عليها  -وأن كثرياً من هذه النصوص . الشفاهية يف تداوهلا هلا 

انـت  أيـاً ك  -تلحق بذلك رغبتنا يف أن جيد املتلقي . حقه من الترمن واإلستعادة يف أيامنا 



 ١٤٤  
 

فيها ما يعلي شأن مساحات من اإلنشغال التعبريي والتجربة اإلنسانية ،  -وجهته القرائية 
  . تاركني له حرية ختيل واستحضار الصيغة املوسيقية اليت يرددها ا 

املوسيقية اخلاصة ذه النصـوص أمـر ال يتـاح إال    ) للنوتات ( إن مسعى التدوين 
أمثاله وحدهم القادرين على قراءا ، إذ ال يتاح لكـثريين  مبا جيعله و. ملتخصص يف جماهلا 

. املوسيقية وفهم أسرارها ، وبذلك تصبح تلك الغاية حمـدودة اجلـدوى   ) النوتة ( قراءة 
ولكن ذلك ال يعين أننا لن نفرح جذالً إذا ما وقعت هذه النصوص حمل عناية أي من األخوة 

ملوسيقية ما يضعها يف شأن تعبريي موسيقي هـي  املوسيقيني أو أن يضيف إليها من ذائقته ا
  . جديرة به حقاً 

)٢(  
فرضـت   الـيت  –مجلة من احملددات  -وهي تنتظم ديواناً  -وضعت هلذه النصوص 

  :  ، ليأيت صنيعنا بالصورة املتمناة له قيمها
 اليت سـبق لنـا حتديـدها   ) املهيمنة املوضوعية ( نطالق من فكرة لقد مت اال -

 حبسب، يف القسم األول ، فوضعنا النصوص يف تبويب خاص والركون إليها
 لترد حتت املسـميات الـيت ميكـن    ،شتغال اليت هيمنت عليها موضوعة اال

 . متصفح الديوان أن يستظهرها 

 ولكي تأخذ كل مساحة موضوعية من النصوص مسة من التراتب خاصة ـا  -
 املفردة اليت يفتتح فقد استعنا بالتسلسل اهلجائي ، جاعلني احلرف االول من

 وبذلك نكون قد خالفنا السياق. النص ا أساساً لترتيب النصوص وتتابعها 
مجعناها  حبكم أن النصوص اليت. املتبع يف اعتماد حرف الروي منطلقاً للتنظيم 

كمـا أن   .ال يتوافر كل منها على روي واحد ، بل تتعدد وتتباين تردداا 
اإلعرابيـة جيعـل    احلركا –أيت بلهجته احمللية وهو ي -افتقاد النص الشعيب 

مشخصة ومباينة له  العنصر الصويت يف تلك النهاية غري جمسد لفاعلية تعبريية
 . عن سواه 
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 لتزاماً بسياق مجع النصوص الشعرية وتبويبها لدى كثري من املهتمني ـذا ا -
 وأوردنـا أسـفل الـنص   . املسعى فقد أقمنا فوق كل نص رقماً خاصاً به 

لتلـك   املفردات اليت حتمل خصوصية للمعىن يف هلجته ،مبا يتيح لغري ايدين
 . اللهجة معرفة الدالالت اليت تأسس النص عليها واضحة 

متحدين  وكنا نظرنا إىل املقاطع النصية اليت بدت يف سياق موضوعي وإيقاعي -
 واضـحاً يف  وقد بدا ذلـك . على أا نص واحد ، وضعناه يف حيزه احملدد 

ورمبا . البيئات  النصوص ذات التداول املطّرد يف بيئتها ، وكذلك يف سواها م
أداء ، وحيوية يف  كان مربراً لسعة التداولية هذه ماعليه النصوص من سهولة

 . املوضوع الذي تتناوله 

 وقمنا يف حاالت كثرية بإيراد النص ألكثر من مرة ، ويف أماكن خمتلفة ، ملـا  -
 وسيتبني ذلك واضحاً يف نصـوص . موضوعية متعددة  تلمسناه فيه من قيم

 .الالزمة اليت أستعدنا فيها بعض نصوص ااالت التعبريية األخرى 

العصرية  وجاءت بعض النصوص معبرة عن قيم موضوعية مستمدة من احلياة -
تاكيـداً   وهو أمر تقصدناه يف إيرادها لنجعلها. أكثر من كوا قدمية العهد 

ال  تذهب إىل القول أن األطفال يف بيئـام الشـعبية   -نا ا اقتنع -لفكرة 
  .يزالون ينتجون نصوصاً شعرية منتمية إىل عوامل طفولتهم ودالة عليها 

)٣ (  
تستقيم قراءة اللهجة اليت جاءت عليها النصوص يف جمموعة من القواعد اللفظية اليت 

  )٤( :وتتمثل يف اآليت ،ينبغي مراعاا 
 وهي قاعدة مطّردة يف اللهجات العاميـة العربيـة  ،الكلمات تسكني أواخر  -

 .مجيعها 

 سواء أكانـت  ،تسهيل اهلمزة أوعدم نطقها عند حميئها يف آواخر املفردات  -
كانت  أو .غدا، محرا ،صنعا :اليت  تنطق ،غداء ، محراء ،صنعاء :أمساء مثل 
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ال تلفظ غالباً عند كما أا  .تيجاله  ،جي :اليت تلفظ ،جتيء له ،جىء :أفعاالّ 
 .مرته :فيقال يف امرأته ،جميئها يف آواسط الفردات 

 :فيقـال  ،لفظ التاء املربوطة يف أواخر املفردات هاًء يف األعم على تداوهلا  -
 .ساقية ،فضة ،حبة : ساقيه يف ، فضه  ،حبه

 .اليت ذكرها  علماء اللغة قدمياً ) الكشكشة(وهي ،قلب كاف املخاطبة شيناً  -
 . مالك،عليك ،أمك :يف  ، مالش، عليش ،أمش : فيقال

شا ، أروح  شا: كما جتيء الشني يف أول بعض األفعال للداللة على املستقبل  -
 .سوف أمحد ،سوف أروح : أمحد أي 

 .قلت ،أكلت :أي ،قلك  ، أكلك:فيقال ،عن ياء املتكلم  جميء الكاف بدالً -

 .يسمعو  ،خيرجو  :فيقال ،حذف نون اجلمع من الفعل املضارع  -

 : عتجحفـه يف ،عيصـلحك  :فيقـال  ،عن سني االستقبال  جميء العني بدالً -
 .ستجحفه  ،سيصلحك 

 ،روح  ،قـوم  ،زيد : فيقال،إشباع احلركة يف فعل األمر لتصبح حرف علة  -
 .قلن ، رح ، قم ،  زد :يف  قولني

 .سحبلوكي  ،أخوكي   :أشباع كسرة كاف املخاطبة لتصبح ياًء  -

 ،غايـت   :طلعـه يف  ، غابه :فيقال ،التأنيث هاًء يف الفعل املاضي قلب تاء -
 .طلعت

 ،وأدوات االسـتفهام  ،واألمساء املوصولة من الضمائر استخدام صيغ خاصة -
 ) حنـن (  يف) إحنـا (و )هم (يف ) مهّه (و )هو(يف ) بتسكني الواو(هو :فيقال

 ) اللي:(ويقال  ) .هذا( يف) ذيه(و) أولئك(و) هؤالء(يف ) ذوك(و) هاذوك(و
مـا   ،ملاذا :عن  عوضاً )أيش(و) ليش(و) ملو:(ويقال ) .الذين(و) الذي( يف

 .وما االستفهامية،  السبب

 .واحاطبه ، وامسا  :فيقال ،) يا (عن  بداللة النداء بدالً) وا(جميء  -

: فيقـال   )قـد (عوض ) قا(كمجيء ، استخدام بعض احلروف بصيغ خاصة -
  . قاحرقت 
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)٤(  
ميكن للقارئ احلصيف أن يقف عنـده مـن    ختام هذا التقدمي اإلشارة إىل ماأود يف 

  .وهي حالة تقع للدراسات امليدانية    بال استثناء،يف صنيعنا  قصور جوانب نقص أو
يدعي الباحث أنه قد مجع وأملّ بكل مـا ينتمـي إىل    إنّ ما تقتضيه املوضوعية هنا أال 

أويف املقـدار  ،التامة يف مفرداا  الدقة على حد عهاأنه أتى بالنصوص مجي أو،ميدان عمله 
لقد كانت تلك غاية املسعى و منتهى القصـد ،  . التعبريي الذي كان للنص يف أصل تردده

لعل يف ذلك مـا يشـرع بـاب الرصـد     و. ولكنها املقدرة اإلنسانية احملددة باملتاح هلا 
  .حث ما فاته ، كي ينتفع هو وصنيعه به االستقصاء عند املهتمني ذا اال ، ليؤشروا للباو

 -ويف هذا الصدد فإن ما أود تسجيله هو أنين عايشت هاجساً شـديد احلساسـية   
يتعلق باملقدرة التامة على تلمس األبعاد الشعورية و  –الزمين مع مجع هذه النصوص وبعده 

لقيمية هلا ، وهو اللفظية اليت تعلن عنها هذه النصوص من قبلي ، ألكون مبستوى التمثالت ا
األمر الذي متننيت ألجله لو أن أياً من األخوة الباحثني اليمنني املهتمني بالطفولة كان قد محل 
عين وزره ، فقام جبمع تلك النصوص و تبويبها ،ألتفرغ لدراستها بعيداً عن مضايقة ذلـك  

  .اهلاجس الدائب احلضور 
  ..  ولكل جمتهد نصيب 
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  .تقوهلا األم وهي تداعب طفلها ) (١
 .والرياحني بقصد الزينة والتعطريف مشد الرأس من الزهور  ضعيو ما: مشقر . حتسدينه: مترعينه . مجيل: حال  -

  . أنواع من الزهور اليت يتشقر ا :زاب أشذاب وداجيه و
  .تقوهلا األم عندما يبكي ابنها كثرياً ) (٢

 .تأيت له : تيجاله .   زد نكدا : إنكد  -        
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  .لعاب نيم األمن ترا ) (١

  جمرى املاء: السايله . رميت ا : دربتها . حذاء : جزمه   -       
  يذهب : يتروح . الأدع : ماخليش . ذهبت ا : طوح طوح           
 .وقف : سنب . أخذ : شل            

  .من ترانيم األ لعاب ) (٢
 .خذ : بز .   ثوب أو فستان  :  نةز  -       
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  .هلا األم على لسان طفلها عند عودة األب تقو) (١

  .البطيخ الصيفي : احلبحب . ألبنائه : لعياله . يعافيه : يعافوه  -        
 .اللحم : الشركه . اليقطني : الدباء            

  .هلا األم على لسان طفلها عند عودة األب من السوق تقو) (٢
  .احلنطة  : الرب .  جلب  :  أدى. ذهب  : سرح  -        

  
 



 ١٥٤  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
     
  
  

                                                             
  تلعب مع التصفيق وضرب كل بنت يد مقابلتهامن ألعاب البنات ، و ) (١
  .مدينه يف حمافظة إب : قحزه . نعال  :  صندل . ألمي  : ملي   -

  و كانت     .ً حاليا إبمدينه يف حمافظة : جبله .  صره  : مدره      
 .  من ملكات اليمن املشهورات ) أروى الصليحية ( عاصمة الدولة الصليحية ، وملكتها    
 .  الذي بدأ أوىل حماوالت النطق  ابنهاهلا األم و هي تشجع تقو) (٢



 ١٥٥ 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  

                                                             
  .حني تضع األم طفلها يف فراشه ) (١

 .  أنت : إنته .  كناية عن صغر فراشه  : حمرقد مفرقد   -      
  .تترمن األم ا وقد أفترقت عن أطفاهلا ) (٢

 .حصن و محى ) بتشديد الراء : ( درب .    إبحمافظة :  إبلواء  -      



 ١٥٦  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  

                                                             
  بعدها تقوم   .  االسمعندما يولد الطفل يقوم اجلد بالتكبري يف أذنه ، مث خيتار له ) (١

  ووضع قطرات من املاء يف فمه مرددة هذه الترنيمة ، بغسله ةأو القابل ةاجلد        
 .ميدك بالشباب : يشبك .  سيصلحك  : عيصلحك  -        

  .من أغاين األلعاب ) (٢
 .أكلتين : كلتين  -       



 ١٥٧ 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .تقوهلا األم غاضبة حني يرفض الطفل النوم ) (١

 .لطمات  : مالطيم   -       
  . حني ترقص األم طفلها ) (٢

  . وهو البؤبؤ  ) نين العني ( يا صغري أو من : يا نيين  -
 .حلسة أي القليل منه يكفيين : لعطه               



 ١٥٨  
 

 

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
  ) . ١٣ينظر النص رقم ( حني تداعب األم طفلها ) (١

 .لكي : علشان .  أعطوين  : إدوين .  أريد  : أشيت  -          
  .من ترانيم األم لطفلها ) (٢

  أكله مينية شعبية : عصيد .  الطبول  : املرافع .  أسم مدينه  : وازع  -         
  .نبات بري يوضع مع اللحم ألعطائه طعماً خاصاً  : حلقه            
  أحد متصوفة اليمن ممن تروى له مواقف إنسانية مشهودة: أبن علوان            
 .وكرامات وعاش يف القرن السابع اهلجري           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ١٥٩ 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .من ترانيم األلعاب ) (١
  .تقوهلا األم على لسان طفلها ) (٢

  حافة الساقية حيث تأيت النساء ألخذ املاء منها : شنة امل -          
 .ألبستين ،لفتين : كلوتاين . أرداا :  كمه . قطعت : شعطه .              

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 ١٦٠  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
  

                                                             
  .تقوهلا األم لطفلها ساخرة من وساخته ) (١

 . مل يعرف شيئاً :  و الدري .  وساخه : حشواش  -         
  .ه عند بكاء الطفل و حماولة أسكات) (٢

 .العصفورة : العنصرة .  رغيف اخلبز  : دردره .  مؤخرته  : عجزته  -          



 ١٦١ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
                                                             

  .عند بكاء الطفل وحماولة األم أسكاته ) (١
 العائدة   : حق . وهي عبارة عن فتحة مربعة أومستطيلة، الكوة اليت تعمل يف البيوت لإلنارة : موشق  -          

  . رغيف الذرة، بضم الصاد:  صلعته 
 .قلبه : قليبه .  قد أحرقت  : قا حرقت              

 .حني تريد األم لطفلها أن ينام ) (٢



 ١٦٢  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

                                                             
  .األم وهي تداعب طفلها ) (١

 .إذا وقع على األرض أو أستلقى عليها لريتاح ) جعر ( من : اعاره  -          
  . عندما يبدأ الطفل حماوالته األوىل للمشي ) (٢

 .يصاب باحلسد : ميرع .  ميشي  : جيزع  -          
  .حني تداعب األم طفلها ليحرك رأسه ) (٣

 .ليمون  : ليم .  خبزه  : عاسه .  حرك  : دوبع  -          



 ١٦٣ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
    

                                                             
  .عندما يبكي الطفل وحتاول أمه أسكاته ) (١

 .ب الل: اللبابه .  طلع وغاب  : طلعه و غابه .  القمر  : ربابه  -          
  .حينما يبدأ الطفل بالوقوف ) (٢

 .وقف :  سنب -          



 ١٦٤  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                             
  .تقوهلا األم مباهية بوليدها ) (١

  طويل الثوب ، كناية عن صفات الرجولة: طويل اإلزره .  جاءين  : جاين  -
 .اليت تتومسها فيه     

  . تقوهلا األم وهي تداعب ابنتها) (٢
  . رجل خبصال محيده : جيد .  موارد املاء  : املواريد .  أعطى  : إدى  -

  ان وسواه عادة -اق شجرة يربط به احلص-الربوز يف خشبة ، أو س: الكدمه             
  غرفة يف أعلى البيت اليمين ينظر: املنظر أو املنظرة .  تعصب  : حنتر             
 .أبوك : بوش أ. منها إىل خارجه              



 ١٦٥ 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

                                                             
  .األم وهي تداعب طفلها ، عندما يأخذ بالعطاس  ) (١

 .ندعو : نعزم .  احلصاد  : الصراب .  شباب  : شبه  -
  .حينما ينام الطفل كثريا ) (٢

 .تشخر : ختور .  شربت  : أستقني .  أفاقت  : صحني  -



 ١٦٦  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

                                                             
 .األم تدعو لطفلها ) (١
  . من هدهدات األم يف عدن ) (٢

 .طبق كبرييصنع من سعف النخيل : مسرفه . قليالً : شوية .  خالية  : خليه .  بايت  : بيت  -



 ١٦٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .عندما يبدأ الطفل باملشي ) (١

  .غداً : غدوه . على مهل : دال . قليالً قليالً : حبه حبه . اجلميل : احلال  -
 .قد صار : قاهو             

 .يقوهلا األوالد وكذلك البنات يف ألعام ) (٢

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ١٦٨  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .بنتها ااألم تداعب ) (١

 . تعمل جبد :  تشقى .  بنت صغرية  : بنيه  -
 .األم وهي ترقّص طفلها ) (٢

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 ١٦٩ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

                                                             
  عند ظهور أول أسنانه ، فتقول ذلك على       ) الولد أو البنت ( األم تداعب طفلها ) (١

  .لسان كل منهما           
 .السمن : ين مسا.  مايغسل به امليت  : حنوطي .  يأ  : تطرف  -          

 .بنتها و ترقّصها ااألم تداعب ) (٢



 ١٧٠  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

                                                             
  . من ترانيم تنومي األطفال ) (١

 .املوت : احلمام  -          



 ١٧١ 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .من ترانيم تنومي األطفال ) (١

 . الفطور : الفطار .  زوجني  : جوزتني  -
  .من ترانيم تنومي األطفال ) (٢

 .طعام يعمل من اللنب املتبل : زوم .  من  : نوم  -



 ١٧٢  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .من ترانيم ترقيص الطفل ) (١

 .حالوة : حال .  هز  : هندد  -
  .من ترانيم تنومي األطفال ) (٢

  . صوت هلدهدة الطفل حيث تردد األم أمسه ....  :  ـهوى ل -
 . .يرعى له مجاله : مجاله             



 ١٧٣ 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
    

                                                             
 .من ترانيم تنومي األطفال ) (١
  واحدة ، وتعطىعند مداعبة الطفل ، حيث متسك أمه بأصابعه واحدة ) (٢

  .جتمع :  تقَشوِش.  لكل واحدة منها عمل تقوم به حبسب ماورد يف النص           
 .تكنس  : تكنوس            



 ١٧٤  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
    
                                                             

  .عندما يبدأ الطفل باملشي ) (١
 ألهله: هلله .  أخذوا  : بزو  -          

  .من أغاين األطفال وهم راجعون اىل بيوم ) (٢
: ميرعونـا  .  نوع من اخلبز املرشوش بالسمن والعسل  : ملوح .  نأكل  : نكل .  ذهب  ن: نتروح  -          

 .يشرب قهوة : يتقهوى . يذهب  : جيزع . قروي  : رعوي .  حيسدوننا 



 ١٧٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .من ترانيم األطفال يف العام ) (١

  . وهو اخلبز ) الصُلع ( تصنع : تصلع .  الذاهب عنه النوم   : القحققف  -
  .أتدحرج  : أكعدل .  يقتلع الرغيف من التنور  : ينقف              
 .   كل آ: أشحف .  أين  : وين . لست أدري  : مانش داري              

  .بنها وهي تقوم بتحضري اللنب من غناء األم ال) (٢
  .ألمك : ألمش .  الزبدة اليت تستخرج من اللنب  : الدبيش  -

 .ترعى : ترتعي .  ا هنا البقرة  واملقصود             



 ١٧٦  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .من ترانيم األم لطفلها عند النوم ) (١
  .من ترانيم األطفال عند النوم ) (٢

 . أنواع من األشجار: احلدا و العلوب .  وليدك  : وليدش  -          



 ١٧٧ 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
  

                                                             
  .من ترانيم تنومي األطفال ) (١

 .الشجرة : اخلضرابه  .رغيف خبز : صليعه . إعطي  : إدي .  يا قمر : يا ربابه  -
  . من ترانيم األم على لسان طفلها ) (٢

 زمزمية املاء :املطاره .مكافأة على تعبه : شقاته .  تعطي  : تدي .  طفل صغري  : جويهل   -



 ١٧٨  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

 .من ترانيم األم على لسان طفلها ) (١
  .من ترانيم األم لطفلها ) (٢

 .تأخذه بقوة : عتججفه .  ولدك  : وليدش . يا حطابه  : يا حمطبه  -          



 ١٧٩ 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
  

                                                             
  .من ترانيم األم على لسان بنتها ) (١

 ألي سبب . مايل : ملوين . لن أرعى  : مشرعيش .  يا أمي  : يا مه  -
  .من ترانيم األم لطفلها عند النوم ) (٢

  اضغط  : إرزم .   فاجأه. دامهه : ادمهه .  خمرج  : جمزع .  تعال  : جي   -
  . عموده الفقري : قصمه              

 



 ١٨٠  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
  

                                                             
  . من ترانيم األم لطفلها لينام ) (١

 . نوع من أمراض الطاعون يصيب البقر: رامي   -
  .من أغاين تنومي األطفال ) (٢

  .منظقة يف حمافظة إب  :ضراس .  شباب  : شبه .  الصغري  : السعين   -
 .ملسه ملساً خفيفاً ا: عسسه عساس               



 ١٨١ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
  
  

                                                             
  . من ترانيم األم على لسان طفلها معرباً عن حمبته هلا ) (١

 .سواك : سواش .  حريصة  : ضنينه  -         
  .من ترانيم األم لطفلها ) (٢

  . اشترِ: شتره ا.  خذ  :  بز.  طعام  : نشوف .  الثالثاء  : الثلوث  -          
 



 ١٨٢  
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 ١٨٤  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٥ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
  
  

                                                             
  من نصوص ألعاب األطفال احلديثة ) (١

 ذهبت: طلعت .  قفز" نط  -
  .من نصوص ألعاب البنات ) (٢

 .ترك ا: خلي  -



 ١٨٦  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

  
  

                                                             
  .من نصوص األلعاب و احلركة) (١

 .أمسكوين بقوة: زقموين  -      
  .                         من نصوص األلعاب واحلركة ) (٢

 .اسم بنت:عليا  -       



 ١٨٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .من نصوص األلعاب ) (١

  ، اسم منطقة لعلها  كوكبان  :كوكبه .  ورة  عصف:عنصره .  تغريدالطري  : زجل  -      
 .شوي : شتوي ا.  نضج  : جنح .  املضية هي املرج  : مضي        

  .من النصوص احلديثة ) (٢
 . كرة : كوره .  يصبح  : يبقى .  مثل  : زي .  احلقيبة  : الشنطه . امحلي : شلي  -      

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ١٨٨  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
     

                                                             
  .من ترانيم األم لطفلها ) (١

  ، أرجعي  : أتروحي . حلوبة  : حملبه .  أثداء البقرة  : الضره         
 شجر العلب وهو السدر: العلوب .ح  شجر الطل: الطالح .  جائع  : وع جا. ابنك : إبنش         

  .من ترانيم األم لطفلها ) (٢
قرن السابع اهلجـري  ال شخصية مينية زاهده عاش يف: ابن علوان . اسم جبل : وخيان . صعدت : طلعه  -

 . يتداول له اليمنيون مواقف إنسانية مشهودة وكرامات وضعته يف مصاف األولياء .  



 ١٨٩ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

                                                             
  .    من نصوص ألعاب األوالد والبنات يلعبوا بتشابك األيدي  والتصفيق ) (١

 .مثل : زي .  جبدا  : قلت سوى : قلتو . انفجر بالغناء :إفتجر . رأيته : شفته   -
  . رة عربياً واأللعاب املشه أحد نصوص) (٢

  .أوصلها: وداها . البئر  : البري.  سقطت : نطلت ، أو الدبا هي مثر اليقطني  : الدبه  -
 .المعىن هلا:احللقص          



 ١٩٠  
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
  

                                                             
  .على التكرار السريع  من النصوص اليت يعتمد يف ترديدها) (١

 .ملاذا : ملو .  بسطح  : جببا    -
  .ألطفاهلا حني يعبثون مبا حوهلم من ترانيم األم ) (٢

 .عصفور : عنصار   -



 ١٩١ 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

  
  

                                                             
  . من ترانيم األم لطفلها حني يبكي) (١

  إحدى احملافظات اليمنية :احلديدة . الثعلب : الدرين . أخذك : شلك   -
 .وادي كبري يف حمافظة إب  : العدين          

  .من نصوص األلعاب ) (٢
 .مالوا : إيش لوا . ماذا تريد : مو تشته   -



 ١٩٢  
 

  
 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

                                                             
  .من نصوص األلعاب ) (١

  .ياأوالدي : ياعيايل .  للتطمني مبعىن هدىء نفسك  : سعليكم  -
  .عدس : بلسن .  حامل  : مرزن . أكل ردىء : قراحم .  تتوحم  : واحم         
 .ولود : والد        

 .من نصوص األلعاب ) (٢



 ١٩٣ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

    
                                                             

  .األم لطفلها حني يبكي من ترانيم ) (١
 .طعام من اللنب املغلي املتبل : الزوم .  سكب على األرض : كرع .  تعثر  : تكوحل  -

  من ترانيم األم ) (٢
  . عيين عليها : عيين به ) .  جولبه ( تصغري : اجلويلبه .  طارت  : طاره   -

  الدواشني الذين ةواحد من مجاع: الدوشان . شباك خشيب صغري : الروشان          
  معتمدين على إلقاء اخلطب يف مدح، يعيشون على هامش اتمع الريفي          

 .خرين ، ونقل الرسائل بني القبائل ، و لعلهم أقرب اىل الشعراء اجلوالني  اآل        
  .من نصوص األلعاب  ) (٣

 سلسله من احلديد : السره .  قطع  : بسق     -



 ١٩٤  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                             
  .األطفال يف بعض العام من ترانيم ) (١

 عصفور : عصفري   -
  .من ترانيم األم لترغيب طفلها بالطعام ) (٢

 .حصل على : حصلت له .  العصفور  : العنصري   -



 ١٩٥ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

  

                                                             
  .من ألعاب البنات مع التصفيق باأليدي ) (١

 .ملاذا : ملو . لفظ ال معىن له : السدردب .  بللوك  : سحبلوكي  -          
 .األطفال التعليمية من أغاين ) (٢



 ١٩٦  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

    

                                                             
  .من ترانيم األم عندما يبكي طفلها كثرياً ) (١

 .ميأل : سم حشره  ،  مالن ا: فساسه  -          
 .من أغاين البنات  ) (٢

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 ١٩٧ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .من ترانيم األم عند أطعام طفلها ) (١

  .العفريت : الدردبوش .  نادت  : صيحت .  طبخته  : عصدته .  لقطت : لقطه   -
  . اإلناء الفخاري الذي يطبخ اللحم به : القصيص . أبوك : تعال    أبوش : جيء          
 .ملعقة كبرية تصنع من اخلشب : احملوش         

  .من ترانيم األم ) (٢
 .كان هناك : كان بو  -

 
 

 
 

 
 



 ١٩٨  
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

                                                             
  .من نصوص ألعاب البنات ) (١

 ال معىن هلا وهي تقليد لصوت الثعبان : كرو كروك   -
  .ل مع الكباش يف احلقول أو حني يقلدون ذلك عندما يلعب األطفا) (٢

  .ترعى : ترتعي .  كناية عن كرب حجمه  : يا بربري .  يا كبش : وا كبش   -
 ناديت : دعيت          



 ١٩٩ 

  

 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                             
  .من نصوص األلعاب ) (١

 يريد: يشيت .  سقطت  : نطلت .  فرقناه  : فرطناه .  ولدت  : جابت   -



 ٢٠٠  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
  

                                                             
 .من نصوص األلعاب ) (١
  .األطفال عند رؤية اجلمل من نصوص ) (٢

  .سوق القات : املقواته .ماتت : ماته . كناية عن احلركة : حرك برك   -
 .يا حرقة: يا حريق          



 ٢٠١ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  

                                                             
  .من نصوص األطفال يف العام ) (١

  مكان استراحة: السمسره .السطح : جبا . مل عندما يهيج ة اجلهلا: املوجله  -
 .للتجار يبىن يف األسواق الكبرية   

  .صه -من ترانيم األم لطفلها وهي ترق) (٢
 .حشرة ملونة : حدرقص   -

  .من ترانيم األم لطفلها ) (٣
 .الذاهب : املتروح .  اآليت:  اجلايي. أذهب ا: روح   -

 
 

 
 



 ٢٠٢  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
  

                                                             
  .من ترانيم األم لطفها ) (١

 اليفني: رجعن  ،  إلفني ا: ردين  -          
  . من نصوص األطفال بأنتظار عودة احلجاج من مكة ) (٢

 ال زال : متالحقني  ،  عادوه : مقطرين .  نظري ا: عيين  -          
  .من ترانيم األم لطفلها وهي تنومه ) (٣

 .اليزال : عادو  -          

 
 

 
 

 



 ٢٠٣ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

                                                             
  .لعام أمن نصوص األطفال يف ) (١

  .الذي : يل . من نواحي تعز: القاعده . يريد: يشيت  -
 . وهو الشباك الصغري  روشانهي مجع : الرواشني         
  .لعان أمن نصوص البنات يف ) (٢

 . نوع من احللوى : زالبيا . ذاهبة :  مدبره. ذكر األفعى : حنش   -



 ٢٠٤  
 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                             
  .من نصوص األلعاب   ) (١

 .واحلفاظ عليها املزروعات  مكان جلوس الفالح ملراقبة: املشراح . نظري ا: عيين .احفري : خربشي  -
مجـع  : اجلنايب . منسوبة اىل قبيلة خوالن : خوالنية . أعايل اجلبال الشواهق: الضيا ح .القرود : الرباح 

ويعين ا ، دكة  مجع : الدكوك .اخلنجر الذي حيمله الرجل اليمين يف وسطه كتقليد شعيب خاص  ،جنبية
 .تقليد صوت االطالقات النارية  :البنادق قاح قاح .مسطبة مرتفعة جللوس اكثر من شخص 



 ٢٠٥ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

                                                             
 .من ترانيم األم لطفلها   ) (١
 .من ترانيم األلعاب     ) (٢



 ٢٠٦  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٨  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٩ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
  

                                                             

 .من نصوص ألعاب األطفال ) (١

 .من ترانيم األم البنها ) (٢



 ٢١٠  
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

                                                             
  .من نصوص األلعاب ) (١

 .حتت : مرتل . صعود اىل فوق: مطلع  -
  .بنتها من ترانيم االم ال) (٢

  .أعلى اجلبال : الضاحة . صعدت: طلعه .كنية البنت أوالعروس : التفاحة   -
 . وهو العريس ، وهنا مبعىن أخذه ، خدعه : زقره واحد          

 .من ترانيم األم البنتها ) (٣



 ٢١١ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  

                                                             

  .من النصوص التعليمية ) (١

 اقول ماذا: ايش اقول  -

  . من النصوص اليت يقوهلا األطفال عند رعي املاشية ) (٢

 رغيف اخلبز : الصلْعه.جتاهلوين ،تركوين: أندروين      



 ٢١٢  
 

 
 
 

  

                                                             
  .من نصوص األلعاب ) (١
 .نوع من أشجار الصنوبر : العرعر    -

  .من نصوص االلعاب ) (٢
  .يأكلن : يكلن . عن  أحبث: أدور .صعدت : طلعت  -     

 .البهيمة واملقصود هنا البقرة : البهمة         

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ٢١٣ 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                                             

  .لعام يف أمن ترانيم األطفال ) (١

  .لعاب من ترانيم األ) (٢

 .أعطين : ادي يل . السطح : اجلبا  -        



 ٢١٤  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

                                                             
  .لعاب من نصوص األ) (١

 الزال : عادوه . صار: قاهو   -

  .من نصوص األطفال وهم يرون الغيم يتكاثر بالسماء  ) (٢

  قلبيت صغري يكون يف احل: الدميه . أمام  : قدام .  أو الضباب الغيم: الغميان  -

 .يا شيخ : ياشيبه . أو الوادي  



 ٢١٥ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
                                                             

  .من نصوص ألعاب البنات) (١
 .  داخل : جوه . احبثي  : فتشي       

  .من نصوص األلعاب عند البنات ) (٢
 .حاجة : لزمه . مل يعد هلا : ماعاد هلا  .  جورب : شراب . ممتلىء  : مليان         



 ٢١٦  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
                                                             

 .  من نصوص األلعاب التعليمية ) (١

 .     لعاب االقتراعأ من نصوص) (٢



 ٢١٧ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
    

                                                             
  .من نصوص األلعاب ) (١

 .ركلته : زبطه . القط : النسمي .أكلته :  هأكلك.حلمه : شركه   -

 .من نصوص األلعاب ) (٢



 ٢١٨  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

                                                             
 .طفال فرحاً باملطر من نصوص األ) (١

 .طفال فرحاً باملطرمن نصوص األ) (٢



 ٢١٩ 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
  .ر من نصوص األطفال عند هطول املط) (١

 .شاي : اعطونا  ،  شاهي : ادولنا  -         

  .طفال األ من نصوص العاب) (٢

  .حتيت : جواين . زلقت  : طحسة .مطار جمرة مياه األ: السايلة   -

 .اريد الذهاب : شروح . مبعىن سيد تقال للعسكري برتبة ضابط : فندم        



 ٢٢٠  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                             
  .من نصوص األلعاب ) (١
 .متشي : جتزع .  عروسه : حريوه . ضربوه : دقدقوه . الطريق الصاعد يف اجلبل  :النقيل   -

  .من نصوص األلعاب مع احليوانات ) (٢
  . أخرب عن األمر : أخابر . قلعوا : نكعوا . رد احليوانات من الزرع  : ورع  -

 .إطالقات نارية  : خمابر .  أساعد : أجابر       



 ٢٢١ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

    
                                                             

  .عى من نصوص االلعاب يف املر) (١
 .تصغري بصلة : بصايل . ترعى : ترعه     -

  .لطفلها األممن ترانيم ) (٢
  .مزمار: شبابة . نوع من اخلبز: صلعة .  عطين ا: أدي يل . ياقمر : ياربابة   -

 .البقرة : الدابة .  مك أل: ملش       



 ٢٢٢  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
  .من ترانيم االطفال ) (١
  . ظفاير: درايش " . السيسبان " اسم فتاة على اسم شجرة : سيسبانة   -

 .غدائك أوطعامك: غدايش . ألبيك: البوش        
  .من نصوص االطفال فرحاً بطلوع الشمس ) (٢

  .        ابنك : ابنش . الزال هناك : عادو . أطفالك : جهالش . أشرقي : فذي       
 .الطويل واملدبب من احلجارة والصخور الكبرية :  القناصع. حيتضر : ينازع      



 ٢٢٣ 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                             
  .طفال فرحا بطلوع الشمس من نصوص األ) (١

  .      السرير: الدكة . ملىء : مالن .  الديك : اهلندي .  اشرقي : فذي  -       
 . )فساتني (  ثياب: زنان . أكلة مينية شعبية  : عصيد          



 ٢٢٤  
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

                                                             
  .ال فرحاً بطلوع الشمس من النصوص اليت يغنيها األطف) (١
 .ذهب : سرح    -



 ٢٢٥ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

                                                             
  .من نصوص األلعاب ) (١
  .لقيت : لقوك . حيث يبدلون تاء الفاعل كافاً  إبطلعت يف هلجة أهل : طلعك  -

 .يلحس : يلطع .  الفئران: العكرب . العصا الغليظة : الصميل        
  .من نصوص األلعاب ) (٢
 . )فستان (  ثياب: زنه .  أرمي : أرجم  -



 ٢٢٦  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

                                                             

  . من ترانيم األطفال عند سقوط أسنام اللبنية ) (١

 . عطي يل  ا: أدي يل . خذي لك : شلي لش    -

  .من نصوص الدعاء طلبا للمطر) (٢

  .جائعة  : جاوعه . البقرة : القارشة . مطرك الغزير : سيلك  -

 .عطشى : عاطشه     



 ٢٢٧ 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
                                                             

  .من نصوص األلعاب ) (١
 .الدهن : دهنه . املفتاح  : الداير . اهتزي  : نودي   -

  .من نصوص األلعاب  ) (٢
 .ذكر األفعى : حنش .  سامريين : مسريين . أضيئي يل : قمريين  -



 ٢٢٨  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  
  

                                                             

  من نصوص األلعاب ) (١

 .مجع مسبحة : السبح . مجع كوفية : الكوايف . أبصري : عيين   -



 ٢٢٩ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
  
  
  

                                                             
 .من ترانيم األم لطفلها ) (١

  .لعاب من نصوص األ) (٢

 .تدحرج : تكعدل .  نتبه ا: روع .  يا من : يللي   -



 ٢٣٠  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  
  

                                                             
  .من نصوص األلعاب ) (١

 . أسفل : سفال . تدحرجي : أتكعديل   -

  .من نصوص األلعاب ) (٢

  .لعبة لتعليم األطفال املشي :  ةاملشاي. وضعته : طرحته .  هطلي ا: رخي  -

 .أكلت  : كلت      



 ٢٣١ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

                                                             
  .من نصوص فرح األطفال باملطر  ) (١
.  من الرياحني والزهور للزينة و التعطـر   ما يوضع يف طرف غطاء الرأس: مشقر .  ليس عندي : مامعي   -

 . هاطلة  : مهله . ينضج : يهجر 
  .من نصوص ألعاب البنات ) (٢
  .أرعي لك : أرعي لش . مامعك : مامعش . يا أمي : يا مه  -
 .السمسم : اجللجالن  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 ٢٣٢  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٣ 

  
  
  
  

  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٤  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٥ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
  

                                                             
  .من ترانيم األلعاب ) (١
وكان يصنع للجيش يف  .من الكدمة و هي نوع من أنواع اخلبز الشعيب اليمين يأيت شبه مكور: األكدامي   -

مـن اخلضـار كالفجـل و     أن يؤكل مع اخلبز شيء وجاءت من التخصري وهو: ماخاصرك .  أول األمر 
 . البصل وحده  بسوى:  إال بصايل. الكراث 

  .من نصوص األلعاب ) (٢
ور هو املـدى  امل: موراين . به من أعواد الرحيان و الزهور العطره توضع يف مشد الرأس  ما يتزين: مشقري  -

 .نوع من أشجار الصنوبر كان يوجد يف اليمن بكثافة : العرعر . تساع و مقدار الطول و اال



 ٢٣٦  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

                                                             
  .من ترانيم األمهات ) (١
  .أي تأكله وتزدرده .اليت تزرط الشيء  : الزراطه .بعثوين  : سرحوين   -
 .وهو أكل األشياء الصلبة ،من الفرط : القراطه       

  .من ترانيم املهد ) (٢
 .أسفل : تأيت باملاء  ،  سفال : مالطفة للطفل  ،  تقدح : يا منا يا دح دح   -



 ٢٣٧ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
  

  
  

                                                             
 . من ترانيم األلعاب فرحاً بالعيد ) (١

  .لعاب البنات من نصوص أ) (٢

 . على اجلبل : علجبل . راى  : شاف   -



 ٢٣٨  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
  
  

                                                             
  .األلعاب من نصوص ) (١

وهـي   ،لغلقه ـا   توضع خلف الباب مفردها مرزح وهي خشبة:املرازح . جديلة :نبعة .اجلب : أدي   -
 . املدرهة  ليهماكذلك العمودان اللذان تربط إ



 ٢٣٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  
  
  

                                                             
  .من نصوص ألعاب البنات ) (١

: طلع .  به  وعاء  حيمل املاء: املنجل . صرة املالبس : البقشة . أخذ: لقط . الزمة المعىن هلا  :تفخجل   -
  .أكلة مينية شعبية  : عصيد وحلبه . ذهب  

 .تضىء : الذي  ،  تنادر : ذي . ب  إىل منطقة بعدان يف إنسبة  : البعداين 



 ٢٤٠  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
                                                             

  .من نصوص ألعاب البنات ) (١
  .مشى : سرح . القدم أوالكعب  مؤخرة: عرقب . رمي اللبان من فمك ا: تفي لبانه  -

  .عروسة : حريوه . املعطف : الكوت .رب اليمن وادي امة مشال غ: امه       
  . تأكل : توكل .  تضىء : تنادر . تربطم  : تزرجن . ممتلئة : مكعدله       
  .مرسل شعره  :  ادش ن. حزمة القات : زربه . ل القات تتناو: خمزنه       
  . القعشة هي شعرالرأس الطويل : القعشتني       

 



 ٢٤١ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

                                                             
  . من نصوص ألعاب البنات) (١
 . اليت تكثر من اهلرف الكذابة:  ةاخلراط. احلجر :الطوبه . أنظر ا: شوف . ضع : حط    -

 .من نصوص األلعاب ) (٢



 ٢٤٢  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                             
 .قتراع قبل اللعب من ترانيم اال) (١
  .من نصوص األلعاب  ) (٢
 .حـرييت  : حنبيت . وهو الضبع ) عرج أو عريج (أو من، من العرج : عورج . العصا الغليظة :  ةالصميل  -

زربـة  ( وصار من استخداماا أن يقال اليوم . يف األصل هي الفرع الشائك من فروع األشجار : الزربه 
 .أي حزمته ) القات 



 ٢٤٣ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
                                                             

  . لعاب البنات من نصوص أ ) (١
 .  الشاذل هو املائل : يا شاذله . نوع من الزهور العطرة : الكاذي   -

  .من نصوص األلعاب  ) (٢
  . القط : النسم . هلذه : لذه . أسم جبل : التعكر . سقط أنساب : نطل   -

 .              ختدشه : تفخشه        



 ٢٤٤  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

  .من ترانيم األلعاب  ) (١

  .خارج : برع  -

 .  الشاذل هو املائل : يا شاذله . نوع من الزهور العطرة : الكاذي   -

  .من ترانيم األقتراع يف العاب األطفال  ) (٢

 .برة اإل: املشكه   -



 ٢٤٥ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

                                                             
  .من نصوص األلعاب  ) (١
 .يطلق صوته : يزجر .  محل : شل   -

  .  من نصوص األلعاب عند البنات  ) (٢
 .ال شيت ال أريد . جعل : مكن  -



 ٢٤٦  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                             
  . من نصوص األلعاب  ) (١

  كناية عن صوت حركة األرجوحة: االرجوحه  ،  زيطي : درهانه  -

 .أعطى يل : أدايل .  صعوداً و نزوالً     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٤٧ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
                                                             

  .من نصوص األلعاب  ) (١

  .ال زال : عادوه .   ةاألرجوح: املدرهه .  تأرجحي : درهي  -

 .  مشد للرأس : فوطه .  ضعيف : واين . الطيور : القماري     



 ٢٤٨  
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

                                                             
  .    من نصوص األلعاب  ) (١
 .احفري األرض : خربشيلش . ماذا تريد : مو تطلب   -

  .من نصوص األلعاب   ) (٢
  .انزيل : حطي حطي   -

 .  مشد للرأس : فوطه .  ضعيف : واين . الطيور : القماري       



 ٢٤٩ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

                                                             
  .من نصوص األلعاب  ) (١
  . عطي ا: أدي .  ب إسم مدينة يف حمافظة ا: قعطبه . طائر الفاختة : جولبه   

  .صغري اجلمل : القعود . سقط : طحس . سالسل : سلوس    
  .يغلي : يعفي . عود  احلطب : العود . فلقة من جذع الشجر: الشظمه   
  .شعر رأسه : قشعته . ناديت : صيحت . املاء يف القدر : الصعود   
  .  مبعىن تدحرج أو ترمي : تكعدل . يامن : يللي .  السمسم : جلجالن   
 



 ٢٥٠  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  من نصوص األلعاب   ) (١

 .القط : أعطه  ،  النسم : أده   ماذا أفعل  ،: خذ  ،  مو أشيت به : ذب   -

     . قتراعمن نصوص اال ) (٢

 .ذه : نزلت  ،  باذي : نزله   -



 ٢٥١ 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                             
  من نصوص األلعاب   ) (١
 .القط : أعطه  ،  النسم : ماذا أفعل  ،  أده : خذ  ،  مو أشيت به : ذب   -

  من نصوص األلعاب   ) (٢
 .القط : أعطه  ،  النسم : ماذا أفعل  ،  أده : خذ  ،  مو أشيت به : ذب   -



 ٢٥٢  
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

                                                             
 .لعاب البنات من أ ) (١

 .     احلوش:  ةاحلوي.  املرأة اليمنية رأسها قطعة قماش تلف ا:  ةاملقرم. بييت : عشيشيت . احللي : احلليه        



 ٢٥٣ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

                                                             
 .من ألعاب البنات  ) (١

 .الذي مشعته تضيء : لشمعته تنادر   -

 .من نصوص ألعاب البنات  ) (٢



 ٢٥٤  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

                                                             
 .لعاب البنات من نصوص أ ) (١

.   وهي من املوانئ اليمنية الشهرية تارخيياً بتصدير النب اليمين، حمافظة تعز مدينه يف : املخا .  اجلب: أدي   -
 . متشي : جتزع 

 . ابن الناقة : القعود . تربطم : تزجرن    

  .لعام من ترانيم األطفال يف أ  )(٢

 .رجعيت : ردييت .  النقود املعدنية :  ةصنان.  رين : صين   -



 ٢٥٥ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  
  

                                                             
 .من نصوص األلعاب  ) (١

  ).ع(علي بن أيب طالب  اإلمامهو : بن أيب طالب انوع من األشجار  ،  : الدوم   -

 .أشجار الصنوبر  نوع من أنواع: العرعر . تعرف ، تفطن : ال تزهد .لتحت : لعرق .  مأل : سفح        

 .  من ترانيم األطفال عند مغيب الشمس   ) (٢



 ٢٥٦  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ) .لعبة نط احلبل ( من ترانيم األلعاب   ) (١

 )   . لعبة نط احلبل ( من ترانيم األلعاب   ) (٢



 ٢٥٧ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .من ترانيم األلعاب   ) (١

 . صفة للرياحني النضرية : احلماحم . ما ينشقر به : مشقر   -

 .من ترانيم األلعاب  ) (٢



 ٢٥٨  
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

    

                                                             
 .من ترانيم األلعاب   ) (١

 ال زال : قاهو   -

  . من ترانيم األم تدعو طفلها  ) (٢

 .   الناس :  ةالرعي. تفرق : فرق فرق   -



 ٢٥٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                             
 .من ترانيم األلعاب  ) (١

 .لعاب البنات  من نصوص أ ) (٢



 ٢٦٠  
 

  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .من نصوص العاب البنات   ) (١
: بيـاس  .   يريـد  : جاء يقول يل يشيت :  يقُلِّيجا .  الشيكي نسبة جلمهورية الشيك .  احلذاء : اجلزمه   -

 . فلوس 



 ٢٦١ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                             
  .من نصوص العاب البنات  ) (١
 . اإلناءالدبة أو : الدبيه   -

 ) .االقتراع(من ترانيم األلعاب  ) (٢



 ٢٦٢  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .من نصوص األلعاب  ) (١

 .الذاهب : السارح .  يا هذا : يا ذا   -



 ٢٦٣ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

      
                                                             

 .  من ترانيم البنات على األرجوحة   ) (١

 .أركله : أزبطه  . القط  : النسمي . أكلته : أكلكه   -
  .من ترانيم األم لطفلها    ) (٢
 .رالنسو: العقبان .  ضيفوا:  عزموا  -



 ٢٦٤  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
    

                                                             
 .من ترانيم األم لطفلها   ) (١
 . جائع : جاوع .  يا بقرة : يا حلوب .  عودي : أتروحي  

  .دعاء هلا بالعمر الطويل : وا عمروك . البهائم : البهن .يتأمل : يلوب 
 .    خارج القرية : الظهار 



 ٢٦٥ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

                                                             
 .من ترانيم األطفال عند العد  ) (١

  .لعاب البنات من ترانيم أ ) (٢

 .ع من  الصوف عادة قطعة من القماش تستخدم فراشاً وتصن: الفرده   -



 ٢٦٦  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  

                                                             
 .من نصوص األلعاب  ) (١
  .من ترانيم املهد  ) (٢
 . عاء املاء و وهو ،قدح من : املقداح   -



 ٢٦٧ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
  

                                                             
 .من ترانيم املهد  ) (١

.  أسفله : سفاله .  جدول املاء :غيل . السخرية : اهلزأ . خالك : خالش .  أبوك : أبوش .  مك أ: أمش   -
 .جتلب  : تدي 

 .من نصوص األلعاب  ) (٢



 ٢٦٨  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

                                                             
 .من نصوص األم لطفلها  ) (١

  .من ترانيم تنومي الطفل  ) (٢

 .نوع من الثياب: املواري   -



 ٢٦٩ 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                             
 .من ترانيم املهد    ) (١
 إلصق : لسي . صعوداً :مطلع . الصغري: النيين   -

  .من ترانيم املهد  ) (٢
  .الشبابيك الصغرية : الرواشني . يأكله : شيكله .  يريد : يشيت  -
 .نوع من الثياب: املواري  -



 ٢٧٠  
 

  
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

                                                             
 .من ترانيم املهد  ) (١

  . سنبلة :  ةسبول.  أعطت : أندت .  طائر احلدأة :  ةالصرور
  . يا شجرة : و اشجره .  جبانب : مجب .  سوف االعب : شالعب 
  .   زهور عطرية مشهورة  : زباد و كاذي . رائحتك : عرفك 

  .   ستذهب به : شتسرحه . وعاء البخور الفخاري : جونه البخوري 
 .اخلالخيل : احلجول  



 ٢٧١ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                             
 .من ترانيم املهد  ) (١

  .مزمار: شبابه . محولة : وقر .  بطيخة صيفي : حبحابه .  هات : أدي  -

 .الغرب وهو  نوع من الشجر : الغرابه . الفرع الكبري من فروع الشجرة : املردع      



 ٢٧٢  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
                                                             

 .لعاب من نصوص األ ) (١

  .طائر احلدأه : الصروره . سأرمي : شرجم .  قلن : قولني  -

 .  ةقصب الذر: العجوره    

 .انيم املهد من تر ) (٢



 ٢٧٣ 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
  

                                                             
 .من ترانيم املهد  ) (١

  .من ترانيم املهد   ) (٢

 .السكهة هي راحة البال وهدوء النفس  : أسكه   -



 ٢٧٤  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

                                                             
 .من ترانيم املهد   ) (١

  . د  من ترانيم امله ) (٢

 .مرض يصيب البقر : الرامي . الشباب : الشبه .  األوالد : العويله   -



 ٢٧٥ 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .من ترانيم املهد  ) (١

  . من ترانيم املهد   ) (٢

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 ٢٧٦  
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                             

 .من نصوص األلعاب   ) (١

 .من ترانيم األم لطفلها   ) (٢



 ٢٧٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧٨  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧٩ 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
                                                             

 .من نصوص األلعاب  ) (١

 .املوسيقى :  ةاملزيك -        

  .من نصوص األلعاب  ) (٢

  .يف اهلشيم من النباتات اليابسة  الشعط إضرام النار: شعطه  -

 . هذيانه : هذوانه   



 ٢٨٠  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
                                                             

 .من نصوص األلعاب  ) (١

  .ال أحد : ماحد . كيس احلبوب الكبري : الغراري .  الصغرية من الغنم : اجلمده  -

 . عامل : داري       

  .من ترانيم األم عندما يأخذ طفلها بالزحف   ) (٢

) .  احللبـاين  ( و) احلليـوب  ( ويسمى أيضـاً  ) األرجل الكثرية ( من احلشرات الزاحفة ذات : حمدين  -
 .    ال يؤذين : مايعتدين



 ٢٨١ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

                                                             
 .من نصوص األلعاب  ) (١
 .    قطعي : فيت . اخلبز اليمين  من أنواع: ملوح .  ال أريد : ما أشيت .  كحلوا : كحلونه .  جعل : مكن  -

 .األلعاب من نصوص  ) (٢



 ٢٨٢  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  

                                                             

 .من ترانيم األم لطفلها  ) (١

 .من ترانيم ألعاب البنات  ) (٢



 ٢٨٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

                                                             
 .من نصوص األلعاب   ) (١

 .فمها : لقفها  -        



 ٢٨٤  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

                                                             
 .من نصوص العاب البنات  ) (١

 . ةقشر: قرشه . األب : مال  ، األبه : تريد  ،  بياس : تشيت  -          



 ٢٨٥ 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

                                                             
 .من نصوص األلعاب  ) (١

 البوق     : الزيره  -          

  من نصوص األلعاب ) (٢

 .  البيت : الدميه .  وهو عبارة عن مدرج،  املكان الضيق بني جبلني:  ةالشعب. قدح : قالص  -          



 ٢٨٦  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

    

                                                             
 .من ترانيم األطفال  ) (١

  . من نصوص ألعاب البنات  ) (٢

 . أين : وين  -         



 ٢٨٧ 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                             
 .من نصوص األلعاب  ) (١

 كناية عن صوت ألعام:زيط زيط           

  .لعاب البنات من نصوص أ ) (٢

 .املنضدة :  ةاملاس.   قد كسر: قادقدق  -



 ٢٨٨  
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

    
                                                             

 .من نصوص األلعاب  ) (١

حيتفظ  اإلمامالرهينة من أبناء شيوخ  القبائل الذين كان : دويدار .  مامعك : ال معش . احلذاء : الكندره  -
 .وعدم متردها عليه ، للعمل واخلدمة فيها ؛ ليضمن والء القبائل ، يف قصوره  م

  .من نصوص األلعاب   ) (٢

  . رغيف من أنواع اخلبز اليمين : حبه رشوش . مرتب : معاش   -

 . ال يدرسون : مايدرسوش       



 ٢٨٩ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                                             
  .من نصوص األلعاب  ) (١

 .القرط أكل األشياء الصلبة :يقرط 
  من نصوص األلعاب  ) (٢

  .ما شاء اهللا : حيش اهللا .  أعطيين : أديلي .  حممره : محري  -          
  . رغيف من أنواع اخلبز اليمين : حبه رشوش . مرتب : معاش  -          
 . ال يدرسون : مايدرسوش         



 ٢٩٠  
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                             
 .من نصوص األلعاب  ) (١
  .من نصوص األلعاب  ) (٢
 .مكان لالستراحة يف السوق  : السمسره . السطح : اجلبا .  أسقط : كرع   -

  . من نصوص األلعاب  ) (٣
 .مل تعطين : ما أديت يل .  فلوس : بياس .  يقول يل : يقلي .  احلذاء : الكندره  -



 ٢٩١ 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                                             
 .من نصوص األلعاب  ) (١
 .جبل  اسم: التكعر . أسقط : أنطل . نوع من الزهور : كاذي . نزلت : نزله   -

  .من نصوص األلعاب  ) (٢
 .الشاي : الشاهي   -



 ٢٩٢  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  

                                                             

 .من نصوص األلعاب  ) (١

 .الشاي : الشاهي  -          

 .من النصوص اليت تقوهلا األم وهي ترقص طفلها ) (٢



 ٢٩٣ 

  
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  

                                                             
 .لعاب األطفال من نصوص أ ) (١

 ..لعاب البنات من نصوص أ ) (٢



 ٢٩٤  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                             
 .من نصوص األلعاب  ) (١

 .السالسل: السلوس . ال تم : سعليك  -

 .من ترانيم األلعاب  ) (٢

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 ٢٩٥ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
                                                             

 .من ترانيم اجلدة للطفل يف غياب األم  ) (١
  .من ترانيم اجلدات للطفل  ) (٢
 .تذهب : تسرح .  احلمار : الصعيب . صلي : صله .  تعال : جي  -

 . القرد : الرحبي . حترس : تشرح     
 .من ترانيم األلعاب  ) (٣



 ٢٩٦  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

                                                             
 .من ترانيم األطفال  ) (١
 . خوالن  إىلمنسوبة :  ةسم قرية  ،  خوالنيا: ماويه   -

  .من ترانيم األطفال  ) (٢
 .مزين : مشقر   -



 ٢٩٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 من نصوص األلعاب  ) (١

  .كثرية: وفره .على البيت أغرفة اجللوس يف :  ةاملنظر.  جدك : سيدك   -

نوع من :املرتله . ة يف وادي ام مينيةمدينة : زبيد .  اليزال :عادوه . نوع من احلبوب يشبه الذرة :املرتله       
 .احلبوب يشبه الذرة 



 ٢٩٨  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  

    



 ٣٠٠  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .من ترانيم األطفال يف ليله النصف من شعبان  ) (١
 .كيس احلبـوب : الغراره.رموين : طرشوين . الشبابيك : رواشني .  جيت : جوك  - 

    :      كربته ..خبز صلب : الكبان . بدعة : بدع . أي كما هي العادة ،من البدعة :بدع 
  . كربيت 

 .ياخجلي : يا خزائي 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ٣٠١ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

                                                             
  .من الترانيم اليت يرددها األطفال يف استقبال رمضان  ) (١
 .  أكلة مينية:  الشربة - 



 ٣٠٢  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

  
  

                                                             

 من نصوص األطفال يف رمضان  ) (١

  . هدية : محه .  ذباب : ذبان .  النعال : قحوف .  أكلة مينية شعبية : شفوت  -
أحد األودية الشـهرية يف  : وادي الدور  .هنا من : من أونه .  فروخ الدجاج: عنصور 

 .منطقة العدين مبحافظة إب 



 ٣٠٣ 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

                                                             
 .من ترانيم األطفال يف استقبال العيد  ) (١

 .  ماذا أّهب له: موهبله   - 
  .من ترانيم األطفال يف استقبال العيد  ) (٢
 .  أخذوا  : شلو .  غداً  : غدوه   - 
  .من ترانيم األطفال يف استقبال رمضان  ) (٣
 .لغري رجعه : ال غري عاده   - 



 ٣٠٤  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .من ترانيم األطفال بانتظار آذان املغرب يف رمضان  ) (١
 من ترانيم األطفال للحجاج  ) (٢

 .ال يزال: عادوه . ذهبتم . مشيتم : جزعتوا  - 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 ٣٠٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

                                                             
 .من نصوص االطفال يف رمضان  ) (١

 . األفطار : البدي .  أخذت : شليك . حنيفة  : خريطه   - 
 . من النصوص اليت يرددها األطفال يف رمضان  ) (٢

 

 

 

 

 

 



 ٣٠٦  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
  
  

                                                             
 .من ترانيم األطفال يف اية العيد  ) (١

  .رجعت : رديت . ظهرت أو بدأت بالظهور : بديت .  أعرف : أدره   - 
 . أ ريد :أده    

  .من النصوص اليت يرددها األطفال يف رمضان  ) (٢
 . فرخ الدجاجة : العنصور  - 



 ٣٠٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

                                                             
  .من نصوص األطفال يف منتصف شهر شعبان  ) (١
  . املنجل: الشرمي .كيس احلبوب : الغراره . نوع من اخلبز يكون صلباً: الكبان  - 

 .املشاقر ما يتم التزين به من الرياحني والزهور     



 ٣٠٨  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٩ 

  
  
  
  
  

  
  
  

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٠  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ٣١١ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

                                                             
 .من نصوص األلعاب ) (١

  .من نصوص األلعاب  )(٢

 . حامض : حاذق . تقليد لصوت البطه  : تكاكي .  سقط  :  نطَلَ  -



 ٣١٢  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  

                                                             
 .  من نصوص األلعاب  )(١

  .من نصوص األلعاب احلديثة  )(٢

 . صوت بوق السيارة  : أهوان .  منطقة يف اليمن : حيزان   -



 ٣١٣ 

  
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
                                                             

 من النصوص اليت تقوهلا األم لترقيص طفلها  )(١

 . القفل : مثل  ،  الربعه : سع   -

 .عاب من نصوص األل )(٢



 ٣١٤  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

                                                             
 .قتراع من نصوص اال )(١

  . من نصوص األلعاب املشهورة  )(٢

 .سقطت : ت عنك        



 ٣١٥ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

                                                             
 .من نصوص األلعاب  )(١
 .حذر ا: أوبه   -

 .من نصوص األلعاب  )(٢
  . من نصوص األلعاب املشهورة  )(٣
 



 ٣١٦  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                             

 .من نصوص األلعاب  )(١

 .يذهب:  يتروح .  يا حملقة : يامسفح    -

  .من نصوص األلعاب  )(٢

 .اىل هناك : كذاكه  - 



 ٣١٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  
  
  
  
  

                                                             
  .من ترانيم األمهات )(١

  . جدول املاء :الغيل . وهو وصف للبنت اجلميلة ، خشب األبنوس : البنوس       

 . غري اجلديرين بك :  سالنحو. ألبسوك أوأخذوك:قطبوش        

 .من نصوص األلعاب  )(٢



 ٣١٨  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٣١٩ 

  

  . ١٧:  ٣قدروي ، )   ١( 
  . ٢٣الراوي ، ص)  ٢( 
  . ٨املصدر نفسه ، ص ) ٣( 
  .ومابعدها  ٧٢ص، شعر العامية يف اليمن ، املقاحل :ينظر)  ٤( 
  .رميتها : واملفردتان مبعىن واحد ) هدبتها ( ووردت يف بعض املرات )  ٥( 
احلبحـب  (يبدو أنَّ كل أم تذكر ما جتده يف بيئتها ، فإذا كانت األم اليمنيـة تـذكر   )  ٦(

  ) : التمر ( فإن األم العراقية مثال تذكر )     والدباء 
 

 
  ) ٦٣:  ١قدوري ، ( 

  . ١٣٥أخذنا هذا النص من باصديق ، ص) ٧(
  :ومثله يردد الطفل العراقي ) ٨(

  أين طري أخضر
  أمشي وتفكر
  أمي ذحبتين
  وبوي أكلين
  أخيت العزيزه
  ملت عظامي

  بكيس احلرامي
  ) ١٢٤:  ٢قدروي ، ( 

  
  يفتح فسكون ففتح ، هو الطبل الكبري، املرفع ) رفع : مادة ( يقول اإلرياين يف ) ٩(

  ألن جسمه من النحاس القدمي املزخرف ) املرفع الغساين ( اجليد ، وأجودها 
 ) وميلك املرافع اجليدة كبار القوم ومشائخ القبايل        

   . وردت أكثر من صيغة للنص ، حيث ميكن للطفل أن يذكر أية مهنة يشاء ) ١٠(
  تلف البلدان العربية هذا النص بصيغ تتناسب وهلجة كل بلدتردد األمهات يف خم) ١١(  

 ) . ٢٩، وأبو سعد ، ص ٢٦٣صاحل ، ص: ينظر ( منها 



 ٣٢٠  
 

صـيغة     ١٣٠وهي نوع من الشجر ، وذكر با صديق ، ص) بالعرمة ( وردت بدهلا )  ١٢( 
  :أخرى للنص 

  وأين فدى بيت وأزيد 
  باصاهر به كم من جيد 

  يربط خيله للعرقه 
  يا عمهويقول 

   ١٣٣عن با صديق ، ص)  ١٣( 
  :يت لعراقية األمر ذاته ، فتترمن باآلوتفعل األم ا)  ١٤( 

  شاح باح 
  حنه وتفاح 
  هاي عجانه 
  هاي خبازه 
  هاي غساله 
  هاي طباخه

  وهاي تودي غدا البوها
  ) ٤٢أبو سعد ، ص( 

  :  اآليتعلى النحو  ١٣٥ورد النص عند با صديق ، ص)  ١٥( 
  يا حاطبه واعجلي 
  قالوا وليدش بكي 

  قلت ال بكي له بكي
  حاحتذفوه جدته 

  وتطلعوه للجبا
  تنظره مال أبوه 
  ترتله للسفول 

  تنظره خيل أبوه 
  .من ألعاب البنات واألوالد املؤداة يف معظم البلدان العربية )  ١٦( 
  مع، النصي ذاته يؤدى هذا النص ولعبته يف معظم األقطار العربية باإلستهالل )  ١٧( 

  )  ١٩٧:  ٢قدروي ، : ينظر ( إضافات معينة          
  :  اآليتيردد األطفال املصريون النص على النحو )  ١٨( 

  دق دق دق 



 ٣٢١ 

  من يف الباب ؟ أنا الثعبان 
  عاوز أيه ؟ 
  عاوز بيضه 
  بيضه ليه ؟ 
  عاوز أكلها 
  لوا أيه ؟ 
  لوا أبيض 

يقف األطفال يف هذه اللعبة ما سكني مالبس بعضهم البعض وعلى حنو متسلسل ، )  ١٩(  
ويقف من ميثل دور الذئب قدامها حماوال اختطـاف أحـد   ) األم ( وأمامهم من ميثل 

  . األطفال 
، )٢٠٣: ٢: قدوري : ينظر( عراقيني وترد هذه اللعبة بترانيم متعددة عند األطفال ال        

  : رها لعل أشه
  . أنا الذيب واكلهم : الذئب 

  . أنا األم وامحيهم : األم 
  . أنطوين عروسي : الذئب 

  . ما أنطيكياها : األم 
  . حكي فلوس : الذئب 

  . ما أنطيكياها :األم 
وقد وصف اللعبة املصاحبة للنص علـى النحـو   ) السرة : ما دة (  اإلرياين: ينظر ) ٢٠( 

فيتماسكون باأليدي ويشكلون دائـرة ،  ) عاد النمرة (يلعب الصبيان لعبة : " األيت 
أي املهاجم ويدورون وهم متشـابكوا  ) النمر أو النمرة ( وقد أفردوا أحدهم ليكون 

وهـم يردونـه   . م وفك الـدائرة  األيدي ويبدأ النمر باملهامجة حماوال أنتزاع أحده
  " ويصدونه بالركل   العنيف 

  .من هذه الدراسة  ١٠٧ - ١٠٦تنظر ص )  ٢١( 
  .وسواها وكلها باملغين ذاته ) أو شككي لك ) نغبش لك ( وقد تأتى عبارة مثل )  ٢٢( 
  . يرددها طفالن جيلسان على طريف خشبة ترتفع بأحدهم لتهبط باآلخر )  ٢٣( 
، حيث خيتبئ األطفال ، ويقوم أحدهم بالبحث ) اإلستغماية أو الغميضة ( لعبة هي )  ٢٤( 

  .وهم يرددون عليه بالعبارات األخرى) غاب القمر ( عنهم مردداً عبارة 
تقوم البنات بتشكيل دائرة كاملة ، مث يعمدن إىل تصغريها حىت تقترب رؤوسهن من )  ٢٥( 

  . نص بعض ، ليوسعنها الحقاً ، مرددات هذا ال



 ٣٢٢  
 

  : كما يلي ) مادة دري ( هلذا النص حكاية يرويها األرياين  )  ٢٦( 
من شـعرها  ) الدرية ( كانت سيسبانة فتاة مجيلة مجعت كل صفات احلسن واجلمال حىت أن 

كانت إذا أرسلته تبلغ يف الطول ما ال يبلغه أي حبل من احلبال ، ولكن األقـدار حكمـت   
ولكن أبوهـا  .. وأن حيبسها يف وكره على قمة جبلية شاهقة عليها أن خيطفها نسر شيطاين ، 

عرف مكاا، إال أنه ال يستطيع إطالقها فكان يذهب إليها بطعامها يف اوقات غياب النسـر  
  . ويقف حتت الشاهق اجلبلي ويغين مرددا كلمات النص 

بسـبب  هذا النص من النصوص املتسعة الصياغات يف التراث الشعيب اليمين ، رمبـا  ) ٢٧(
  . كثرة تردده يف البيئات املختلفة ، أو لتارخيه العريق يف التداول 

  . من هذه الدراسة  ١٠٦تنظر ص )  ٢٨( 
  لتعوضعه عنها، تطلب األم من طفلها أن يرمي سنه اللبنية اليت سقطت إىل الشمس )   ٢٩( 

  : ويردد الطفل العراقي هذا النص على النحو األيت . بأخرى جديدة          
  يا مشس يا مشيسه 
  هاج سن الزمال 

  وانطيين سن الغزال 
: وقد وردت له أكثر من الزمة استهاللية من مثـل  ) . كدد ( ، مادة  اإلرياين: ينظر ) ٣٠(

ويردد االطفال العراقيون هذا النص بالسياق ذاته ، ولكن الالزمة ، يا غمة ، واعليبه 
  : من مثل اليت يبدأ ا تأيت عندهم بعبارا خمتلفة 

  .يا خشيبه نودي نودي   -
  . يا حديده نودي نودي   -
 . يا خنله نودي نودي  - 

 وكان االرياين قـد أشـار إىل ترديـد   ) . وما بعدها  ٢٨٩:  ١قدوري ، : ينظر (          
 .األطفال يف كثري من البلدان العربية هلذا النص 

  : اآليت النص على النحو ) أديب قاسم ( يورد )  ٣١( 
  يا قمر قمريه 

  يا سراج الليله 
  سرجنا سرج احلمام 

  واحلمام يتناقمو
  بينهم سيدي علي 

  دقو القرنفل
  دقو اهليل



 ٣٢٣ 

  نص الليل 
  ) ١١٢مزرعة القمر ، ص( 

  : يردد األطفال املصريون النص كما يلي )  ٣٢( 
  يا نطره رخي رخي 

  على قرعه بنت أخيت 
  ينت أخيت قرعه قرعه 

  طلع يرعهخدهاالديب و
  قرقشها حتت الترعه 

  ) ٣٣٥صاحل ، ص( 
  ) القدح ( األرياين ، مادة : ينظر )  ٣٣(
يلعبنها متشابكات األيدي وبشكل دائري ، حيث تقف أحداهن يف وسط الدائرة ، )  ٣٤( 

ويتم ترديد هذا النص يف العراق ) . بري ( مرددة العبارات ، لتجيبها اموعة بكلمة 
  : على النحو األيت 

  بلي .. بلي يا بلبول  
  بلي .. ما شفت عصفور

  بلي .. ينكر بالطاسه 
   بلي.. حليب وياسه 

  ) ١٠٠:  ٢قدوري ، ( 
حتليبيت حتليبة ، حتبيبيت حتبيبه ، ختضـيبيت ختضـيبة ،   : ترد هلذا النص أكثر من الزمة )  ٣٥( 

  . تغريبيت تغريبة 
ستزادة والتحـوير ،  النصوص حيوية ، لقابليته على اال هذا النص واحد من أكثر)  ٣٦ (  

  . ومن هنا فقد ترد له أكثر من صورة تعبريية 
 نظراً ملا فيه من كلمات ومسـميات ذات طبيعـة  ، يبدو أنه من النصوص احلديثة)   ٣٧( 

  .جديدة ، بدا بعضها من هلجات عربية أخرى غري مينية 
  :وقريباً منه يردد األطفال  العر اقيون .هذا من نصوص االقتراع )  ٣٨( 

  دو دو قره دو
  سامي سامي سامي سو

  لباتيكه لباتيكه
  سان سان أو

  ) دره ( األرياين ، مادة : وينظر . من هذه الدراسة  ١٠٤ينظر ، ص)   ٣٩(  



 ٣٢٤  
 

ويقمـن بالـدوران   ، الشوطح والشوطة من ألعاب البنات حيث يتماسكن باأليدي )  ٤٠(
  . الترانيم املناسبة  مرددات

و وعلى النح) الشمس : ( تأيت هذه األلفاظ عند األطفال العراقيني على أا لغز حله )  ٤١(
  : األيت 

  طاسه ببطن طاسه
  بالبحر غطاسه

جيلس األطفال بعضهم إىل جانب بعض وميدون أرجلهم إىل األمام ويقـوم أحـدهم   ) ٤٢(  
والركبة اليت تقع عليهـا  ، باإلشارة إىل ركب كل واحد منهم مع الكلمة اليت يلفظها 

  . آخر كلمة يقوم صاحبها بأبعادها وأخر رجل تبقى يكون صاحبها هو الفائز 
  : للعبة ذاا ولكن مع النص األيت ويلعب االطفال العراقيون ا         

  حجنجلي جبنجلي 
  صعدت وفوك اجلبل

  لكيت كبه كبتني 
  صحت يعمي حيسني

  هذا مقام السلطان
  ....شيل رجلك يا 

  .ويف اللعبة نفسها ) الثعلب فات فات ( يأيت  هذا النص أحيانا مقدمة نص )  ٤٣(   
  : ا النص ولعبته حني قال وردت يف إحدى قصائد الربدوين إشارة إىل هذ) ٤٤(   

  )يا هزيل ( يف ضحى العيد منشداً         وأنا بت مثل سرب الصبايا  
  ) ١٠٦، ص جواب العصور: ينظر.( وأشار يف اهلامش إىل أا من أغنيات البنات يف األعياد

ـ  ايبدو هذا النص مما )   ٤٥(     اراتـختلطت فيه الترانيم القدمية باجلديدة فهو يبـدأ بعب
     .حديثة ، أحلقت بأجزاء من نص قدمي سبق لنا ذكره 

طلعـت  ( عراقيـون بقوهلـــم   يرد جزء من هذا النص يف آخر يبدؤه االطفال ال) ٤٦( 
  : ، وعلى النحو األيت ) الشميسه 

  يا فاطمه بنت النيب 
  نزيل اأخذي كتابج و

  على قرب حممد وعلي 
  ) ١٥٥: ١قدوري ، ( 

  البيوت وهم يطوفون على،فريددون يف شهر رمضان ،يفعل أطفال العراق مثل ذلك )  ٤٧( 
  :ترانيم طويلة تبدأ بقوهلم        



 ٣٢٥ 

  ماجينه يا ماجينه
  حلي اجليس وانطينه
  تنطونه لو ننطيكم 
  بيت مكه نوديكم

  :فريددون -ويبدو أا قد انتقلت منها إىل بعض دول اخلليج  -أما يف البصرة      
  كركيعان كركيعان

  كل السنه ولّيعان
  انطونا اهللا ينطيكم 
  بيت مكه يوديكم
  يامكه يامعموره

  ياام الذهب والنوره
  )وتنظر مصادره.١٤٤:  ١قدوري :ينظر (

  . ٧٨نقالً عن أمحد بن ضياء بن شهاب ، عادات بادت ، ص) ٤٨(
  إذ ، ثرمن بلدعريبيف نصوص األعيادعند أألطفال يف أك) سعيد (ويالحظ تردد اسم ) ٤٩( 

  :يقول األطفال العراقيون          
  باجر عيد ونعيد 

  وخنرب بيت أبو سعيد 
  وسعيد كرابتنه
  نذحبله دجاجتنه

  :أماترنيمة األطفال األردنيني يف العيد فهي       
  بكره العيد ونعيد             
  وندبح بقرة سعيد             
  وسعيد معنده بقره            
  ندبح بنته هاالشقره            

بأنتظار أذان املغـرب يف  ) ترمي ( وهذا مايردده أطفال . ٧٨ص، نقال أمحد بن ضياء ) ٥٠( 
فإم يوجهـون خطـام إىل   ) تعز ( أما األطفال يف . رمضان كي يتناولون أفطارهم 

أي أطلـق مـدفع   ) دفع دفع يا علي محود : ( املسئول عن مدفع اإلفطار ، فينادونه 
  . اإلفطار 

  : يورد الربدوين النص على النحو األيت ) ٥١( 
  . يا رمضان يا بو احلماحم 
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  إدي ليب قرعة دراهم 
  يا رمضان يا بو املدافع 

  إدي لنا خمزن بضائع 
  ) ٣٠حديث الربدوين ، جملة الوطن ، ص( 

 تداول هذا النص يف ايام رمضان حيث يطـوف  إىل) املصدر السابق (أشار الربدوين )  ٥٢(
والحظنا أنه مما يتـرمن  . األطفال على البيوت مطالبني بإعطائهم ما يناسب من اهلبات 

وهو ما يعين أن النص يـؤدى يف  ، به األطفال يف ليلة اخلامس عشر من شعبان أيضاً 
  ) . السابق  املصدر:ينظر . (أكثر من مناسبة أدت به ألن تكون له أكثر من صيغة 
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  : ، مطهر علي  اإلرياين* 
  .  ٢٠٠٠املعجم اليمين يف اللغة و التراث ، املطبعة العلمية ،  دمشق  -
  :حسني سامل ، باصديق * 
  .١٩٩٣صنعاء ،   ،يف التراث الشعيب اليمين  -
  :الربدوين ، عبد اهللا * 
  .م ١٩٩٥اليمين ، دار الفكر ، دمشق فنون األدب الشعيب  -
  .م ١٩٨٥جملة الوطن ، صنعاء ، العدد السادس ، يونيو  -
  : اجلاحظ ، أبو عثمان عمرو بن حبر * 
  حيىي الشامي ، دار مكتبة اهلالل ،  . احليوان ، شرح وحتقيق ، د  -

  . م ١٩٨٦بريوت 
  : أميمة منري . جادو ، د * 
،  ١٦، الس العريب للطفولة والتنميـة ، العـدد   ) خطوة ( فنون الطفل الغنائية ، جملة  -

  .      ٢٠٠٤القاهرة ، يونيو 
  : حممد . اجلوهري ، د * 
دار املعارف مبصر ، الطبعـة  ، )  ١ج ( علم الفولكلور ، دراسة يف األنثربوجليا الثقافية ،  -

  . م ١٩٧٧الثانية ، القاهرة 
  : ، مجيل  حاجب* 
احلدوتة و احلكاية يف التراث الشعيب اليمين ، جملة احلكمة اليمانيـة ، احتـاد األدبـاء و     -

  .م ١٩٩٢مايو  ١٩١الكتاب اليمنيني ، العدد 
  : علي . حداد ، د * 
  .م ١٩٩٨بدر شاكر السياب ، قراءة أخرى ، دار أسامة للنشر ، عمان  -
  .  م ٢٠٠٠، حتاد الكتاب العرب ، دمشق ااً ، اخلطاب اآلخر ، أجبدية الشاعر ناقد -



 ٣٢٨  
 

  .  م ٢٠٠١، اليد و الربعم ، دراسات يف أدب الطفل،مركز عبادي للنشر،صنعاء  -
  :  اخلوالدة ، حممد حممود * 
  . م ١٩٩٥، وزارة التربية و التعليم ، صنعاء ) مشترك ( خصائص ، ثقافة الطفل  -
  .م ١٩٩٣ربية و التعليم ، صنعاء ، وزارة الت) مشترك ( علم نفس اللعب  -
  :فاروق ، خورشيد * 
  : صالح . الراوي ، د * 
  .م ٢٠٠٠الشعر البدوي يف مصر ، مكتبة الدراسات الشعبية ، القاهرة   -
  : أبوسعد ، أمحد * 
  . م ١٩٧٤، أغاين ترقيص األطفال عند العرب ، دار العلم للماليني ، بريوت  -
  : أبن شهاب ، أمحد بن ضياء * 
  . م ٢٠٠٤عادات بادت ، دار حضرموت للنشر ، حضرموت  -
  : سويلم ، أمحد * 
  . م ١٩٨٧أطفالنا يف عيون الشعراء ، دار املعارف ، القاهرة  -
  : أمحد رشدي . صاحل ، د * 
  م  ١٩٧١األدب الشعيب ، دار املعارف ، القاهرة  -
  : حممد حممود . العطار ، د * 
  .   م ٢٠٠٣، القاهرة  ١٢أطفالنا و اللعب ، جملة الطفولة و التنمية ، العدد  -
  :       عبد الرضا . علي ، د * 
  . م ١٩٩٥، صنعاء ، خريف  ٥ - ٤يف األغنية الشعبية اليمنية ، جملة أصوات ،العدد  -
  : قاسم ، أديب * 
ديب ، جملة احلكمة ميانية ، احتاد األدباء والكتاب اليمنيني ، العـدد  جتربة كتابة التاريخ األ -

  . م ١٩٩٩، صنعاء ، مارس  ١٣ – ١٢
، صـنعاء    -للنشـر  ر ، احتاد األدباء و الكتاب اليمنيني  مركز عبـادي   ـمزرعة القم -
  . م  ٢٠٠٤



 ٣٢٩ 

  : قدوري ، حسني * 
  دار الشؤون   )  زاء أج٣(لعب و أغاين األطفال يف اجلمهورية العراقية ،   -

  . م ١٩٨٤الثقافية ، بغداد 
  :  أمحد علي . مرسي ، د* 
  .م١٩٨١مقدمة يف علم الفولكلور ، دار الثقافة للطباعة و النشر ، القاهرة  -
  :        عبد العزيز . املقاحل ، د * 
  . م ١٩٧٨شعر العامية يف اليمن ، دار العودة ، بريوت  -
ت عن األدب والطفل العريب ، منشورات جامعة صنعاء ، صـنعاء  الوجه الضائع ، دراسا -
  . م  ١٩٨٥
  : نيازي ، سهيلة أسعد * 
  م ١٩٨٩صورة الطفل يف األدب االجنليزي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد  -
  : هادي نعمان . اهلييت ، د * 
  . م  ١٩٩٨ثقافة األطفال ، سلسلة عامل املعرفة ، الكوبت  -
  : مصطفى عبد السالم . اهلييت ، د * 
  .م  ١٩٨٥عامل الشخصية ، مكتبة الشرق اجلديد ، بغداد  -
  : وارد ، وينيفر * 
  ت . مسرح األطفال ، ترمجة عبد التواب يوسف ، القاهرة د  -
  : يوسف ، فاروق * 
  .    م  ١٩٨٦قصيدة لألطفال ، مقدمة و مناذج ، دار ثقافة األطفال بغداد  ٥٠ -
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