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 أحمد سليمان في أدب ة األطفالمعمارّية قصّ 

 *حسين حمزة

. وهي إذ تفر ق بين 1ق سهير القلماوي بين مصطلحين: أدب األطفال، والكتابة لألطفالتفرّ 

ّهذين النوعين من الكتابة  ه إلى األطفال،  تفصل بين النص  ه موج  ته، لكن  ع بأدبي  الذي يتمت 

ّ ّ وبين نص 
 
ف أديب يكتب مكتوب لألطفال مضموًنا. ومن ثم  هناك اختالف بين مؤلفين: مؤل

ة ى كان اختصاصه يخوض في كتابة نصوص لألطفال. قد يبدو هذا  ،بشروط أدبي 
 
ف أن

 
ومؤل

ا ه في الواقع متداخل ومتشابك؛ وخير دليل على ذلك  التفريق حادًّ ومفصال واضًحا، لكن 

ه إلى األطفال. وفي اعتقادنا أن  هناك م ّ ة النصوص الكبيرة التي توج  زلقين أساسين كمي 
ة ألوّ  :سهمان في هذا الخلط بين املصطلحين وهمايّ  ا ل وهلة، وثانيًّسهولة الكتابة املتبدي 

هم  سهولة األفكار املطروحة. ن يكتبون لألطفال ال يهم  وأقصد بسهولة الكتابة أن  كثيرين مم 

ين أن  اللغة البسيطة السهلة هي األساس كيفما اتفق
 
تفات إلى ، دون االللغة الكتابة ظان

ف. ة إلى فضائها االنزياحيّ نقل هذه اللغة من بنيتها املعياريّ 
 
، وإن كان هذا االنزياح غير مكث

ّ وأقصد بسهولة األفكاّر د التطر ق إليها  املضامين  ه بمجر 
 
ظن  أن ة التي ي  ة أو التعليمي  التربوي 

ساق 2ينضوي النص  ضمن إطار أدب األطفال
 
، إذ ال بد  من التحام الشكل باملضمون، وات

ل. ؛ لينتقل ذهن الطفل من حالة الواقع إلى حالة املتخيَّ ّالفكرة والرسالة بالتعبير اللغوي 

                                                           

ّة حيفا األكاديمية.باحث ومحاضر في كلي *
1   ،  . 53: 3995القلماوي 

م لألطفال من نصوص  2 قد  ا ي  يقول سعد أبو الرضا:"قد يظن  بعض الناس أن  الثقافة هي غاية ما يرجى مم 

ب مشاعره، ويرقى بها، ويفهمه 
 
ة، لكن ذلك بمفرده ال يمكن أن يبني عقله، ويصقل وجدانه، ويهذ أدبي 

ة ملواج ئه تهيئة سوي  ق صلته بدينه ليكون أساس تعامله، فنهي 
 
هة الحياة، والتفاعل مع عقيدته، ويوث

ق  ى بالحل  الناجح لقضاياها، ويتذو  ب على نقائصها، ويتصد 
 
راتها، والتعامل مع مشكالتها، فيتغل متغي 

ّ.31: 5003الجمال فيها." أبو الرضا: 
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ّإن  املتابع لحركة 
ً
في الشكل على حساب  اأدب الطفل في بالدنا يالحظ أن  هناك تفريط

ها للطفل، فنحاول التبسيط  املضمون، وقد ينبع ذلك فيما ينبع من عدم الثقة التي نكن 

من الكتاب الذين وازنوا بين  يمكن القول إن  الكاتب أحمد سليمان .1االبتذال لنقع في فخ ّ

ه يقد ّإإذ  2الشكل واملضموّن
 
ة بقالب فني  يكون تقليديًّّم الرسالة املن  ،حياًناا أضموني 

ة من حيث  ومبتكًرا في أحيان أخرى. سنحاول في مقالتنا أن نقف على الرسالة املضموني 

ل معمار قصّ  ،شكل الطرح
 
ّ.3ته لألطفالثم  سنقف على ميزات البناء القصص ي  التي تشك

                                                           
"وليس جمهور األطفال متجانًسا، فهم  ال أقصد عدم وجود تباين في مراحل الطفولة ومستوياتها: 1

ة مختلفون في أطوا ، والعوامل الفاعلة في هذه األطوار؛ من بيئة وثقافة وخصائص ذاتي  هم الجسمي  ر نمو 

مت مرحلة الطفولة إلى أطوار متعاقبة بناء على ذلك؛ هي امليالد، والطفولة  وغيرها، لذلك فقد قس 

رة. وفي كل  طور من هذه األطوار، تختلف خصا
 
طة، والطفولة املتأخ ئص املبكرة، والطفولة املتوس 

ة إشباعها، كما تتباين طبيعة عالقاتهم بمن حولهم من مستوى االعتماد على  وحاجات األطفال وكيفي 

ة"، ن لتهم اللغوي  م. .غيرهم، إلى ش يء من االستقالل ومحاولة االعتماد على النفس، كما تختلف محص 

ّ.50ص
ل طب  األسنان. أصدر في عكا. تخر ج من مدارسها. يعمل في مجا 3950ولد د. أحمد سليمان عام  2

تين:  الدمية ، العكروتومن الروايات: األطرش والخريف ، وأنا وملوك األّزقةمجموعتين قصصي 

ة العنفقةو شاعر رغم أنفه، والظالل ة أغاني األطفال. وله ثماني مجموعات قصصي  . ترجم عن العبري 

الدودة ، صورة عائلّية، الفرسانمملكة ، األرنب زرزور، أبو الشوارب، صديقي الكتابلألطفال: 

ة "سقوط أجمل األطفال، واألميرة والجندب، ودودة . حاز على جائزة مسرح امليدان على نص  مسرحي 

ة. سة األسوار الثقافي   إسبارطة"، وهو عضو مؤس 
ة 3 ة القص  اري  ة،:"نقصد بمعم  ا، هندسة النص الداخلي  ا وفكريًّ وهو مرتبط بمفهوم الوحدة  شعوريًّ

ة،الع ى بالتحام أجزاء التنظيم ضوي  محمد : ، انظر"بمعنى ترابط األحاسيس واألفكار وانتظامها فيما يسم 

زينب رؤوف،  ؛http://www.doroob.com/?p=7989، "البناء املعماري  للقصيدة املعاصرة" يوب،

ات النص  املعماري  املعاصر"  ،"آلي 

 http://www.uotechnology.edu.iq/dep-architecture/IraqiArchMagazine/issues14-

15/Mechanism%20Of%20Contemporary%20Architectural%20Text(Analyzing%20

View%20According%20To%20Symbol%20Concept).pdf 

http://www.doroob.com/?p=7989؛
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 صديقي الكتاب: سؤال املعرفة. .1

ويبدأ  ،فيقفز كتاب إليه ،وهو ينظر إلى مكتبته ،القصة بجلوس ماهر في فراشه تبدأ

الحوار بينه وبين الكتاب. وتدل  جميع األسئلة على رغبة ماهر في املعرفة، وهو فضول 

ة مبادرة، فهي محور الحدث  ة الطفل ماهر مركزي  ، لكن  الكاتب يجعل شخصي  طبيعي 

ّر ّ من جهة، ومن خالل أسئلتها يتطو  األسئلة الرغبة ومدار اهتمام تعكس . النص 

ّ ،الطفل
 
ل ذلك بالسؤال األول املطروح:"هل صحيح أن

 
 ك تعرف كل  ش يء؟" ثم ّيتمث

ال السؤال األوّ  ل؛ فيسأله عن عالم النبات: األزهار ينتقل من العام  إلى الخاص  مفص 

الحصان، وعن واألشجار والثمار، وعن وسائل النقل: الطائرة والسفينة والسيارة ّو

البحر واألطفال، وعن عالم الحيوان: الطيور والحشرات.  ،الكون: القمر والسماء

ب الشكل 
 
ي املعلومة خلف السؤال بطريق التلميح ال التصريح، فيغل والكاتب بذلك يور 

ّعلى املضمون؛ فيكون أكثر إثارة وتشويًقا للطفل.

ة  ]هكذا[ االثنان"تعانق  تنتهي القصة بجملة: وناما مًعا". تحيل هذه املشاركة إلى مركزي 

ن ،الطفل ا لنمط ثقافي  معي 
ً
ًيا ساذًجا مستهلك بل هو فاعل في خلق  ،فهو ليس متلق 

لة في عنوانها "صديقي الكتاب".
 
ّالحدث من جهة، وفي تذويت رسالة النص املتمث

ة التفاصيل. .5
ّ
ة تصنيف أبو الشوارب: دق صة ضمن هذه الق على الرغم من إمكاني 

ة الطفل أال وهي االلتفات إلى األدب الفكاهيّ  ة في شخصي  ها تشير إلى ميزة أساسي  ، إال أن 

 التفاصيل.

ّ"والدي رجل جميل
ّةعيونه عسليّ 
ّةخدوده ورديّ 

ّوأنفه طويل

ّوأعرفه حين يطل  من بعيد

زه عن باقي األهل واألقارب ّوأمي 
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ّجدائله" فوق فمه"

 فتضحك والدتي وتقول:

ّ
 
ّ"شوارب"". دعىهذه ت

ّ نزل األشياء إلى  نالحظ أن  ه يحاول أن ي 
 
حركة عين الطفل هي من أعلى إلى أسفل. إن

ي  واملعنوي  على السواء.  مستواه املاد 

ة إن    زة في الوجه له ما يحمله من دالالت حضاري  اختيار الشارب كعالمة فارقة وممي 
ة، وهذا ما تمنّ  ة مرتبطة بالرجولة والقو  ة إزاء نظرة وتعامل البطل خ في القصّ اه اأّلشرقي 

ا عفي القصة م ة. فتعامل الطفل الفكاهي  مع الشوارب  الشارب مم  يصنع مفارقة فكاهي 

.
ً
ة

 
ة والرصانة والهزل هش د هذا التداخل بينهما  يجعل الحدود الفاصلة بين الجدي 

 
يؤك

 التالي: الحوارّ 

ة أرّز" ّباألمس علقت على شارب أبي حب 

ّيغطس شاربه في كأس ماءوأحياًنا 

ّوكأن  شاربه هو الشارب

ّفتضحك أمي وتقول:

ّهذا إلطعام ما فيه من عناكب وطحالب

ّويقول والدي باسًما:

ّذبل ألن  طعامك لذي

ّويريد أكله الشارب"

ّ
 
ة، وحاولنا فهم إجابة األب؛ فإن نا نرى أن  مفهوم إذا نظرنا إلى الحوار أعاله نظرة نفسي 

األب للشارب ما هو إال تبطين لرجولته؛ ألن  األكل احتواء ومحو  "األكل" الذي يسنده

. د الرجل الشرقي  ة تجس  ة نمطي  ة اآلخر، وبذلك فإن  األب شخصي  ّ لهوي 
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 األرنب زرزور: كسر النسق. .3

ة الحيوان أرّىبداية،  ة تعالج موضوًعا ؛1أن  الكاتب لجأ إلى قص  اًسا؛  ألن  القص  حس 

ة، وهو من املواضيع القليلة املطروقة في أدب األطفال. في القصة ثالث  اإلعاقة الجسدي 

فاتها. والرقم ثالثة هو موتيف رئيس ي  في األدب  شخصيات مؤتلفة في تفكيرها وتصر 

:"وفي السير نلتقي كثيًرا بالرقم ) ه تقليدي  5بشكل عام واألدب الشعبي  بشكل خاص 
 
(: إن

ّالث شخصيات، ثالثة أحداث، ثالث مهم ّفيها، ث السبب يكمن في أن  الرقم  ات، ويبدو أن 

ّة، إهو األساس في الرابطة العائليّ  5
 
ة والطفل، والصغير حين يسمع قصّ  ه األب واألمّ ن

ا عن املغامرة، وجرًيا وراء األمان واالطمئنان، 
ً
د فيه، بحث يتعاطف مع الطفل وقد يتوح 

ّ.2البطل هو الكبير أو األوسط أو األصغر"وال يهم  أن يكون هذا 

ة، ّو
 
ات هي القط الدجاجة البيضاء، والخروف على التوالي، وقد كان رد  فعل هذه الشخصي 

ًرا  ،وهو رفض اللعب معه ،كل  منها واحد ّ لحالة زرزوّرعلى حين نالحظ تطو  ة من يالنفس 
ّئ إلى األسوأ.السيّ 

 كثيًرا"."حزن زرزور الصغير  عند لقائه القطة: .3

"سار زرزور في طريقه حزيًنا ووحيًدا.. سار وسار طويال..  عند لقائه الدجاجة البيضاء: .5

اح".
 
 حتى التقى الخروف القوي  نط

"جلس األرنب زرزور وحيًدا يبكي.. وراح ينظر إلى األصدقاء الثالثة  عند لقائه الخروف: .5

  وهم يلعبون بالكرة".

                                                           
فة في أدب األطفال في ثالثة أطر 1

 
ل،: يمكن تصنيف الحيوانات املوظ مة... والحيوان  األو 

 
الحيوانات املتكل

ا على اإلطالق، وإن كان له  ة اإلنسان، وكل  ميزاته، وهذا اللون من القصص ليس علميًّ هنا يتخذ شخصي 

اني، هناك حيوانات تبقى 
 
. الث ة، وهو موجود بوضوح في الفولكلور والقصص الشعبي  صفة العاملي 

الث، قصص الحيوانات كحيوانات حيوانات كما هي، فقط تتكلم، وال تخرج
 
ة. والث  -عن صفاتها الحيواني 

، كما يراها مراقب عن قرب، تواجه مشاكلها، وتحارب أعداءها. انظر:  -بشكل موضوعيّ  في عاملها الخاص 

 . 90-59: 3995يوسف: 
ّ.55-53: 3959يوسف،  2
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إن  النظرة التي يلقيها األرنب زرزور تعتبر اختصاًرا لعزله عن املجتمع/ األصدقاء الثالثة. 

ا في 
ً
ل هذا اإلقصاء في عدم إتاحة الفرصة للمختلف/ صاحب العاهة أن يكون شريك

 
يتمث

. ومن ثم  يتضم ّ ّاملشهد االجتماعي  نقًدا لهذا املجتمع الذي ينغلق على ذاته، وال يتيح  ن النص 

ّال ة!تعد  ة أو الجوهري  ة الشكلي  ّدي 

ة زرزور عن حزنها وصمتها إال عندما تتاح له الفرصة التي  ة األساسي  ال تخرج الشخصي 

جزون وهم يحسن استعمالها، وال يقر  األصدقاء الثالثة بجدوى اللعب معه إال عندما يع

ه
 
ّكامل وهو "ناقص"؛ ينقصه عضو من أعضائه: "كاملون"، على حين أن

ّب زرزور من األصدقاء، وقال:"اقتّر

ّأنا .. أنزل لكم الكرة!

ّابتعد األصدقاء الثالثة عن زرزور وقالوا:

ّأنت أرنب شاذ! أنت أرنب بأذن واحدة! لن تستطيع مساعدتنا! -

ّ ّوقف األرنب زرزور بعيًدا، وصاح بصوت عال 

 ابتعدوا.. ابتعدوا أكثر! سأقفز! -

ّرجع األرنب زرزور إلى الخلف خطوتين.. رجع 

ّأكثر فأكثر.. ثم ركض بسرعة نحو الشجرة

ّالعالية.. وحين وصل تحتها شد  على ساقيه

ة عظيمة نحو الكرة. تين، وقفز بقو  ّالخلفي 

ّطار زرزور عاليا..

ّطار وطار..

ة مومو:
 
ّقالت القط

 ما أسرعه!! -

 وقالت الدجاجة كركر: -

 ما أعاله!! -
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اح:
 
ّوقال الخروف القوي  نط

 ما أقواه!! -

ّالكرة بأذنه الوحيدة، فسقطت تتدحرج على األرض..ضرب زرزور 

ّ ق األصدقاء من شد  ّة الفرح، وشكروا األرنب زرزور كثيرا،صف 

ّودعوه ليلعب معهم".

ر أدّ  ل هذا لقد مر  األصدقاء الثالثة بتطو 
 
ى إلى تغيير موقفهم من األرنب زرزور. وقد تمث

ر في ثالث خطوات: ّالتغي 

"أنت أرنب شاذ! أنت أرنب بأذن واحدة! لن تستطيع  : عدم اللعب معه:الرفض .3

 مساعدتنا!"

ب والدهشالتحّول  .5 : ما أسرعه، ما أعاله، ما أقواه. ونالحظ هذا ة، وقد انعكس بالتعج 

ّ
 
زها عن غيرها؛ فالسرعة للقط ة يمي  د صفة موجودة في كل  شخصي 

 
ة وقد التوالي يؤك

ة  ،ة وقد اندهشت من علوهانبهرت من سرعة األرنب، والعلو والطيران للدجاج والقو 

اح للخروف
 
ة األرنب أيًضا. نط  وقد انبهر بقو 

عب معهم.القبول  .5
 
ل باإلقرار ودعوة األصدقاء األرنب لل

 
 : وقد تمث

ات الثالث إلى كسر  ة البطل الرئيس  زرزور، أو في الشخصي  ر سواء في شخصي  ى التغي  أد 

ة، وعلى  ار،النسق على مستوى الرسالة النصي  ة؛ فكل  ذي عاهة جب   مستوى الشخصي 

بالنسبة  5إذ كان زرزور الرقم  5على مستوى الرقم كذلك األمر ّو بحسب املثل،

ة فيه ال بد  لها من فعل  تة في املجتمع، والقار  لألصدقاء الثالثة. إن  خلخلة املفاهيم املذو 

ًنا. ى يكون التغيير واضًحا بي  ّ"خارق"؛ إنزال زرزور للكرة، حت 
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فة باألسطورة
 
ة مغل ة بطريقة قصصي  م هذه القصة األحرف العربي 

 
. واألسطورة التي تعل

فها الكاتب مستهلكة في بنيتها
 
ص في خطف وحش ألميرة، ثم  تبدأ مغامرات  ،يوظ

 
وتتلخ
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ز إن  ما  نقاذها.إالبطل أو األبطال من أجل  على تحويل الغريب إلى األسطورة قدرتها يمي 

ات خارقة مألوف ة تنسب لشخصي  ، وهي بذلك تعمل على تدريب باستعارة مفاهيم واقعي 

ّ. 1خيال الطفل ليقبل بالواقع، أو ليقتنع به سها عناصر قد يبدو أن  املسافة التي تؤس 

ل ما هو إال إغراب وغمّو ها في رأينا، تجعل القاّراألسطورة بين الواقع واملتخي   ّئض، لكن 
ة؛ ألن  الفصل بين الّوصّ يستشرف الرسالة النّ  ل يجعل الواقعي  أكثر  قعيّ اي  واملتخي 

لشفافيّ   للتقب 
ً
ة 2ة ومدعاة م  األميرة والوحش. ويمكن اعتبار قص 

 
ة تعل ة إطار لقص  قص 

ة الخطر املحدق باللغة إلى الحروف. كما أن  هذ القصة قد تشير في بنيتها العميقة  قضي 

ة.  ل القصّ العربي  ة لذلك فإن  الدفاع عنها واملغامرة من أجل إنقاذها يغري الطفل في تقب 

ة السعيدة: ه في التأويل نهاية القص  د هذا التوج 
 
ا. يؤك فة أسطوريًّ

 
ة املغل ّالتعليمي 

رت الحروف وثاق الوحش ّ"حر 

ّفراح يطير

ّوشيًئا فشيًئا بعيًدا يغدو...

                                                           
ة والخرافة، أ "أوضحت التعريفات الخاصة باألسطورة 1 ر عن ضرورة والحكاية الشعبي  ها جاءت لتعب  ن 

ة، وهو ما ينأى بها ه لم يتم وحاجة موضوعي 
 
ة، أي أن ، كما يعني  عن القصدي  التعامل معها في األصل كفن 

ي احتياجاتهم، بل إن   هة لألطفال، وال تعكس اهتماماتهم، وال تلب  ها ليست موج  في وجه من وجوهها بأن 

ة للطفل، ناهيك عن طابعها  الصياغة الرفيعة واللغة الفصحى لألسطورة تتجاوز القدرات اللغوي 

ة أحداثها  ة تحديًدا فلبساطتها ولغرائبي  ، وإذا كان األطفال ينجذبون كثيًرا إلى الحكايات والخرافي  التجريدي 

الزاخرة بالبطوالت الخارقة والعجائب وأساليب التشويق املختلفة الذي يبتدعها الرواة". عبد الرحمن، 

لة الطفل العربي وإثرائها" عبد الخالق ّ، "دور األسطورة والحكاية في تنمية مخي 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=39571 

مة:"وإذا ما اتفق على أن  جنس األسطورة  2 ة هناك اختالف في النظرة إلى األساطير املقد  من ناحية تربوي 

ة ال بد  وأن يحتل مكاًنا في "أدب األطفال"، دون مغاالة في التقتير والحرمان، أو إسراف في  األدبي  بعام 

ه، فمن الواجب أن تراعى  بعض املقاييس في اختيار عدم تحديد ما يناسب الطفل أو يناسب سن 

األساطير لألطفال أو تعاد صياغتها. ومن ذلك أن  الطفل يأخذ قليال من األساطير كل  عام كي يحصل على 

 .350: 3955املعلومات التي تجعل قراءته فيما بعد ممتعة وواضحة". الحديدي، 
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ّينا بتاًتا.. هكذا يبدو!!للن يعود إ

ّادت االبتسامة إلى األميرة نور الزمانع

ّوعاشت اململكة بفرح وأمان

ّتحرسها حروفها..

ّفريق الفرسان الشجعان".

 .قنّية التركيبصورة عائلّية: ت   .5

ل الباب عنصًرا قصصًيا مهمًّّ صورة عائليةة في قصّ 
 
ا لكونه الحد  بين الداخل يمث

ة، فعندما يّ  ر القص  ق والخارج، ومن خالله تتطو  ة قريب آخر د  الباب يدخل في كل  مر 

ّللعائلة، وتأخذ صورة أخرى:

ق  الباب بلطف ّ"د 

ي ّفتحناه، فدخل جد 

تي ّومعه جد 

ّقاال:

 ونحن نريد -

ّقال والدي:

ر من جديد". -  نتصو 

ر  ة في تطو  ر هذه الفكرة بصيغ متشابهة خالل القصة. لذلك فهي مفاصل أساسي  تتكر 

ّ هذا التكرار في الصيغ والثيمة يسهم إسهاًما ال بأس به في تدريب  القصة. ونحن  نظن  أن 

ة  ،األطفال على تأليف قصص مشابهة، وهنا تكمن قيمة القصة إضافة إلى القيم التربوي 

ّاألخرى الظاهرة من التعاضد بين أفراد األسرة وغير ذلك.

رة قوال كما أسلفنا، باإلضا ة التركيب في الصيغة املكر  فة إلى مفهوم االمتالء تنعكس تقني 

ّ ،من حيث العدد من جهة  ومن حيث القيم املستنتجة منه مثلما يبرز ذلك في النص 

ة.    املرافق/ الرسوم التوضيحي 
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 بنية التماثل.ة ودودة: الدود .6

ب على ذا الدودة ودودةتعالج قصة 
 
، وإن ترت لك بعض الصعوبات. لتجريب الذاتي 

ها  ة ودودةفالدود تخرج في نزهة، فتستظل  بحائط، تأخذ منه قطعة فيقع عليها، لكن 

ر هذه البنية مع ماء الوعاء، والعلكة، والحبل والطين  تجاهد وتخرج من مأزقها. وتتكر 

، وقد انعكس ذلك بالذي وقعت فيه. هذه هي نزهة الدودة ودودة املبنية على التجري

ّاالنتقال من تجربة إلى أخرى: ا في تكرار التجربة، وفي صيغةموضوعاتيًّّ

ّ"تابعت الدودة ودودة

ّنزهتها

ّفزحفت

ّوزحفت

ّوزحفت

ّحتى تعبت".

ّ يعكس التشكيل البصري ّ ، أعاله شكل الدودة الطوليّ  لألفعال كما هو مثبت في النص 

ّ.كما قد يش ي تكرار حرف الواو في العنوان "الدودة ودودة" إلى حركتها

ة في  ّنهايتان: النهاية األولى هي نهاية قصة الدودة ودودة: رأييللقص 

ها: ّ"عند فتحة بيتها سألتها أم 

ّودودة.. ملاذا أنت متسخة هكذا؟!

ّأين كنت يا حبيبتي؟

ّابتسمت الدودة ودودة

ها وقالت: ّألم 

ّلقد ذهبت في نزهة يا أمي".

ب ل مباشر، لكن يمكن تخمينه بناء على صيغة كوال نرى رد  فعل األم بش الخطاب املحب 

متها. لت تجربة ابنتها وتفه  هها للدودة ودودة، فيمكننا القول إن  األم تقب  ّفي توج 



 أحمد سليمان في أدب معمارّية قّصة األطفال

 53 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ّهذه النهاية مباشرة نهاية أخرى مماثلة:تتلو 

ّعند باب البيت سألت األم  ابنها الصغير:"

ّسامر.. ملاذا أنت متسٌخ هكذا؟!

ه وقال: ّابتسم سامر الصغير ألم 

ي". لقد ذهبت في نزهة يا ّأم 

، ة ودودة وهذه "اإلضافة" امللحقة بهاالعالقة بين القصة األولى/ الدوديسأل القارئ عن 

سخة، ف .التي تعتمد على الصورة كنص مرافق في تشكيل الداللة
 
سامر يلبس مالبس مت

ه طفل من الطبقة الوسطى ىتدل  عل
 
يبدو أن  الكاتب أراد أن يقص  قصتين فصر ح  .1أن

ى في الثانية واكتف ى بالنهاية، والطفل أو باألولى على لسان الدودة ذاكًرا مغامراتها، وور 

ة من مغامراته الصغيرة، ومن ثم  فق ّئالقاّر إن  الكاتب فتح لكل  طفل د يعيد بناء القص 

ته مستلهًما ّئأو قاّر  .2الدودة ودودةقصة من  ه ولعبهمغامرات  أن يقول أو يكتب قص 

ة بقولها: "سأخرج اليوم في نزهة"، وينهي  ومن املالحظ أن الدودة ودودة تفتتح القص 

ي الطفل وجود الدودة  ي"، ويالحظ املتلق  ة بقوله: "لقد ذهبت في نزهة يا أم  سامر القص 

ة التماثل التي اعتمدناها في التحليل د بني 
 
ّ.3في حقيبة سامر األمر الذي يؤك

                                                           
ر على داللة األشياء، إذ إن  ّو 1

 
ل امللبس نوًعا من النشاط املؤش

 
ظيفة األزياء عبر التاريخ ظلت دوًما "يشك

دة لبواعث امللبس في  ة املحد  رات التقليدي  سمة بالبعد الرمزي  بشكل يدفعنا إلى مراجعة التصو 
 
مت

ل وإثارة االنتباه"، فرشوخ،  ة ثم  رغبة التجم  : 3993االحتماء من الطبيعة، وستر العري كضرورة أخالقي 

53 . 
ل االجتماعي، بل هو  يقول فرشوخ 2 ر املتخي  عن اللعب :"ليس اللعب مجرد سلوك طائش، كما يتصو 

ة الطفل، وتقريبه من عالم الرموز. ومن هنا ضرورته لتحقيق التوافق  نشاط تكويني  يسهم في بناء ذاتي 

ة"، فرشوخ،  الت الذهني 
 
ّ.355: 3993النفس ي  واالجتماعي  وإغناء التمث

ما ألننا ننظر إلى النص بعين "الكبير"  في الحقيقة لم أنتبه 3 ما لصغرها، أو رب  إلى الدودة في حقيبة سامر، رب 

ّال "الصغير". وأشكر الكاتب على هذه اللفتة إذ قال لي إن  الصغار ينتبهون إليها دون الكبار!
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فه الكوهنا يكمن التماثل الذي 
 
ته. وقد يكون التشويق ّووظ الفكاهة في ر عنصاتب في قص 

ا للكبار الذين  الدودة ودودةقصة  دافًعا ألن ينفتح الطفل على ذاته من جهة، ومحفزًّ

م أبنائهم. ل وتفه  وقد انعكس ذلك أيًضا على مستوى تسمية  يملكون السلطة في تقب 

م.البطلة "ودودة"، والبطل "سامر" وكال االسمين يت ب والتفه  ّقاطعان في داللة التقر 

 األميرة والجندب: البحث عن هوّية. .7

ة. وتحاول في إطار فني  أن اة إلى أمر مهم  في حيتتطر ق القصّ  ة األطفال، وهو التسمي 
ة تدعو إلى االلتفات تجعل الطفل يلتفت من سن  مبكرة إلى داللة اسمه. أي أن  القصّ 

بون  إلى الذات. فاألطفال عادة يلتفتون إلى أسماء غيرهم. وقد يضحكون منها، أو يلق 

هم ال يلتفتون إلى أسمائهم. ّأصحابها، لكن 

غير املباشر في تسمية صغار  ة إلى قسمين: الجانب التعليميّ يمكن تقسيم القصّ 

ى مهًرا من جهة، وفي صان الصغير الذي أحب  أحالحيوانات كما حدث مع ال ن  يسم 

ا القسم  تقاطع أسماء البشر بالحيوانات أو الطيور مثل تسمية صغير النسر بهيثم. أم 

ة مثلما انعكس ذلك في عنوان القصّ  ثالثاني فهو جانب البح األميرة  ةعن هوي 

 الءمة بيناملة دور في اإلشارة إلى اختيار ما يناسب األطفال، أو إلى . وللقصّ والجندب

نالحظ أن  هناك نمطين من االختيار: االختيار األوتوماتيكي  املبني  على املنشود واملوجود. 
ل من القصّ  د الذي املوروث، كما حدث في التسمية في القسم األو  ة، واالختيار املترد 

الجمع بين  إلى تستندحدث مع الجندب. وفي هذا االختيار تبرز املصالحة مع الذات التي 

له من سلطة:"دارت أميرة األشياء، 
 
والتوفيق فيما بينها، وهذا ما قامت به األميرة بما تمث

ع األسماء عليهم". ة  األسماء بين الحيوانات توز  من هنا، نستطيع االستنتاج أن  القص 

 رسالتها. لقد أراد الجندب 
 

د قيم املجتمع الثابتة لكي تبث التي تهدف إلى التعليم أوال تجن 

ي نفسه ، لكن  أميرة األسماء جمعت الحرف األوّل أن يسم 
ً

ا، بلبال من كل   جبال، نهًرا، دبًّ

ى ّ/ التلفيق من أجل التسمية:مسم 
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ز معي... نأخذ حرف الجيم -"
 
)ج( من جبل، وحرف النون )ن( من نهر، وحرف الدال  رك

، وحرف الباء )ب( من بلبل ونجمعها  فماذا يصبح اسمك؟". )د( من دب 

 تهذيب الرغبة.أجمل األطفال:  .8

ة األنا عند الطفل، أي الرغبة الجا جمل األطفالأيعكس عنوان القصة " محة التي قضي 

ّال تعرف أحياًنا الحدود:

ّ"كل  يوم أنظر في املرآة

ّوأسأل بعد تفكير طويل:

ّهل أنا طفل جميل؟!".

ع إلى ما يملكه اآلخرون. يبدأ ال
 
ص هذا السؤال عدم الرضا عن الذات، والتطل

 
بطل يلخ

ا ه الكاتب؛ ليبقى عامًّ ث بلسان كل  طفل ينحو هذا  1الذي لم يسم  ومن ثم  فالبطل يتحد 
بة لديه املنحى، باستقراء ميزات أصدقائه وصديقاته متمنّ  ًيا أن تكون لديه الصفة املحب 

ّمن كل  واحد منهم.

ي ص التمن 
 
رة مع تغيير العضو املرغوب فيه  ويتلخ عند البطل بما يشبه الالزمة املتكر 

ّوصيغة الخطاب:

ّ"لو أعطتني عينيها فلن أقول: ال..

                                                           
ز بِسمات  1 ة مرحلة الطفولة التي تتمي  ة في قصص األطفال من خصوصي  ة الشخصي  ي  وتخضع "تأتي أهم 

اب اهتماًما  ب من الكت 
 
ة، األمر الذي يتطل ة والعقلي  ة في الجوانب النفسي  عة خاص  لجملة مبادئ نمو  متنو 

ما ينظر 
 
ة فقط، إن ي  للشخصي  ة_ إلى الدور الفن  ة؛ ألن  الطفل ال ينظر_ أثناء قراءة القص  خاًصا بالشخصي 

ًحا للمثل
 

ة  إليها بوصفها قدوة أو نموذًجا مختاًرا مرش ه سيترك أثًرا في شخصي 
 
األعلى، وهذا يعني أن

جه إلى قصص  الطفل، مع احتمال احتذائه أو الخوف من أمثاله، ولذلك فإن  االهتمام والنقد الذي يت 

ة في سلوك الطفل سلًبا أو إيجاًبا،  ة ملا تتركه من آثار مهم  ات القصصي  األطفال يقف كثيًرا عند الشخصي 

د أو يندمج مع نتيجة ميله في بعض امل ص، فيتوح  م عن طريق التقليد أو التقم 
 
راحل من النمو إلى التعل

 يجدر أن يكونوا موضع 
ً

د أبطاال ها تجس  ة التي تستهويه، فينظر إليها على أن  ات القصي  بعض الشخصي 

ّ.553: 3959احترامه فاالحتذاء بهم وتقليدهم." أحمد، 
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ّبل بسرعة أقبل

ّألصير أحلى وأجمل".

ّ"لو أعطاني أنفه فلن أقول: ال

ّبل بسرعة أقبل

ّألصير أحلى وأجمل".

ص رسالة الكاتب في تعليقه املباشر على الح
 
ّة:دث بقوله في نهاية القصّ كما تتلخ

ّ"كل  طفل في هذا العالم جميل ولطيف

ّطفل في هذا العالم حلو وظريفوكال

ّوإن أردت  أن تعرف من هو

ّأجمل األطفال

ّوألطف األطفال

ّوأظرف األطفال

ّفاقلب الصفحة...".

ها عبارة عن مرآة بلون ة؛ ألنّ فالنهاية هي طلب من الطفل ألن يشارك في تشكيل القصّ 

نطلق تصبح نهاية القصة عنصًرا فض ي  يكسو الغالف الداخلي  األخير لها. ومن هذا امل

ا يكسبها طابع االبتكّر ا يشارك فيه جميع األطفال، مم  ا/ احتفاليًّ ّار والتجديد.كنفاليًّ

ه  ،ةيمكن اإلشارة إلى مالحظة أخرى في القصّ  وهي أن  البطل الطفل الذي لم يسم 

عها بالتساوي بين الذكور:الكاتب قد ذكر ثماني ش
ات وز  سمير، عفيف، فريد  خصي 

از، وبين اإلناث: منال، مالك، هديل، وابتسام. وإذا افترضنا أن  هذا التوزيع ليس  وفو 

محض الصدفة، فبإمكاننا اإلشارة إلى أن  العدد تسعة ليس صدفة، وهو يشمل البطل 

د والوالدة  باملعنى العام، وعلى اكتشاف الذات واألسماء الثمانية. وقد يدل  على التجد 

ة. فاملرآة موتيف أساس ي  ورد ذكرها في  من جديد عند النظر في املرآة في نهاية القص 

ة، وفي النهاية  بداية القصة وفي نهايتها، وهي في البدايه مجرد عاكس للصورة الشكلي 
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ة. مثلما جاء على لسان الراوّي ة والروحي  في نهاية القصة  عاكس للصورتين مًعا: الشكلي 

ّ"أجمل األطفال، وأظرف األطفال".

ات القصّ  ة عند الكاتب أحمد سليمان باإلضافة إلى التحليل السابق الذي تعامل مع جمالي 

ة جامعة ل البناء الفني في قصص الكاتب  يمكننا أن نشير إلى ميزات فني 
 
املختلفة تشك

ها: ّأهم 

 رسالته  لقدالتلميح ال التصريح.  .3
 

برزت هذه امليزة في معظم قصص الكاتب؛ فهو ال يبث

ه يحترم عقل 
 
ة والتجديد. ذلك أن مح إليها، وهذا ما يكسب قصصه الجدي 

 
مباشرة، بل يل

فها الكاتب في 
 
ة. من أبرز الوسائل التي وظ ر في القص 

 
ًزا يجعله يفك الطفل، ويتيح له حي 

 قصصه لتحقيق هذه الغاية:

ة معلًما بارًزا في قصص الكاتب. والسؤال في جوهره : ة السؤالتقنيّ   3.3 ل هذه التقني 
 
تشك

؛ فهو وسيلة يحيل إلى انعكاس طبيعة األطفال الذين يكتشفون العالم من حولهم

ة برزت  وقد للتعر ف على العالم. بشكل كبير، وتكاد ال  صديقي الكتابفي هذه التقني 
 ة بنسب متفاوتة.تخلو قصة من هذه التقنيّ 

ا في قصص الكاتب، وهو إذ يفعل ذلك يحيل إلى : الحوار  3.5  أساسيًّ
ً
كأ ل الحوار مت 

 
يشك

ها على التفكير واإلبداعداللة استقالل الشخصيّ  . فالحوار بنية في الخطاب ة، وحث 

ة، وما يجول بخاطرها، كما  دة من بينها كشف الشخصي  ي وظائف متعد  السردي  يؤد 

ا يساهم يسهم في تطوير الحدث، وقد يكون  ة، مم  وسيلة غير مباشرة في بناء الشخصي 

ة. ة القص  ، ، "أبو الشوارب"األميرة والجندبهذه التقنية بشكل الفت في تبرز  في فني 

يات  .وقد كان الحوار فيهما وسيلة لتقديم الشخص 

ة من ترسيخ للفكرة وإضفاء املوسيقى، يتجاوز التّ  :بالغة التكرار  3.5 كرار داللته العام 

ي يفكر من جديد في املوضوع املوالتأك ة الفكرة إلى جعل املتلق  طروح، يد على مركزي 

كرار في ، "أجمل األطفال". وسواء كان التّ الدودة ودودةوقد برزت هذه الوسيلة في 
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ّ
 
ي، ومن ثم  فهو عنصر تشويق املبنى أو املعنى، فإن د داللة إعادة التفكير عند املتلق 

 
ه يؤك

 له.

ة، ما عدا املعجم اللغوّي: .5 تين وهما:  تبدأ جميع قصص الكاتب بجمل فعلي  األرنب قص 

ة في رسم األحداث، وبناء الحبكة أبو الشواربو، زرزور ا يدل  على الحركي  . مم 

ة.  القصصي 

، ويحيل إلى الحركة كحقل 1كما أن  معجم األفعال في معظمه قريب من لغة الطفل

. ة. وقد يضفي هذا التوظيف إيقاًعا وذلك ما يتناغم مع حركة الطفل الح داللي  ياتي 

ي وفيما يلي مسح لألفعال في  سريًعا لحركة السرد تسهم في شد  وتشويق الطفل املتلق 

نا هو إثبات الحقل  جميع القصص دون االلتفات إلى تكرار فعل أو إلى صيغته؛ فما يهم 

ة عند الكاتب لحركي ّالداللي  ا ف فسنالحظ أن   وإذا .2ملعجم القص 
 
ا في املعجم املوظ أمعن 

                                                           
"وبدهي كذلك أن  اللغة املستخدمة في الكتابة لألطفال، تختلف في مستواها عن تلك التي يكتب بها أدب  1

ع في استخدام األلفاظ، ونكثر من استعمال املجازات في أدب الكبار،  الكبار، فإذا كان بإمكاننا أن نتوس 

ة، وأن ة والذهني  ة  فإن  من الطبيعي أن نراعي مستويات األطفال املعرفي  نضع في االعتبار املرحلة العمري 

ة بالكتابة، وأن نأخذ بالحسبان التفاوت في اإلدراك بين أطفال املرحلة الواحدة. فاللغة  التي تكون معني 

ة  رة مراعية لقدرات األطفال على الفهم، معني  التي تستخدم في الكتابة لألطفال ينبغي أن تكون لغة ميس 

. ولم نجد كلمات بلغة الطفل كما ينطق بها، انظر 335: 5003للبدي، االرتقاء بمستواهم اللغوي". ا

 .89: 6002 ,יער-קרן؛ 481-602: 4891, ולדן
ب/ أمسك/ فتح/ أعرف/ : جلس/أخذ ينظر/ يقفز/ يقول/صديقي الكتاب 2 ك/  تعج  ه/ أحب  سأل/ ضم 

ر/ يعلمك/
 
 أجاب. فك

/ تضحك/ تقول/ تدعى/ : أعرف/أبو الشوارب س/  يطل 
 
ل/ يفعل/ "يمل "/ علقت/ يغطس/ يرّوسيفت 

/ د/ يريد/ أحب 
 
لني/ فتدغدغني/ أقل ب/ يعيش.أمّسد يقب 

 
ّ/ أرت

ين/ نظرت/  يبحث/ يلعب/ يرفضون/ تحزن/ تقلق/ اخرج/ األرنب زرزور: سار/ رأى/ تحمل/ تحب 

ئ/ تابع/ كركرت/ التقى/ راح ينظر/ نقرت/ دحرجتها/ أسرعت/ ركض/ طارت/  يعجبني/ وضع/ يخب 

م/ اقترب/ 
 
فوا/ رفرفت/ تستطيع/ سقطت/ تحاول/ نطح/ يسقط/ تأل

 
ارتفعت/ وصلت/ علقت/ توق

ق/ شكروا/ دعوه. / طار/ قالت/ ضرب/ صف  ّأنزل/ صاح/ ابتعدوا/ رجع/ وصل/ شد 
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ا مباشًرا أو غير مباشر بحواس  الطفل؛ فهي 
ً
الحقل الداللي  لهذا األفعال يرتبط ارتباط

د وعي الكاتب 
 
ة تؤك عتبة يكتشف الطفل العالم من خاللها ويتعامل معه. كما أن  الحسي 

اته تها.في رسم شخصي  ّ، ومدى واقعي 

ّ ا عن املستوى اللغوي  فه الكاتب ف أم 
 
دت باللون الذي يوظ هناك بعض األفعال التي شد 

س"  د، واعتمرت، بينما الفعل "يرو  األسود الغامق، تدل  على مفردات عالية مثل: أمس 

ر على لغة النص  بل قد تثريه نوًعا 1مأخوذ من االستعمال العامي ّ
 
. وهذه األفعال ال تؤث

                                                                                                                                             

رت/  يحرسها/ تدعى/ جلس/ صاح/ كان/  مملكة الفرسان:  
 
آخذ/ أطير/ بكت/  ينقذ/ اجتمعت/ فك

ر/ قفز/ يسرح/ يرمح/ ينطح/ تنسونا/ ينقض/ سأسقط/ قالت/ سنهاجم/ 
 
تأتيه/ سنحيطه/ نتنك

ع/ يعض/ سنختبئ/ نأتيه/ يراقب/ ينادي/ 
 
يخدش/ يقطع/ يحمل/ سأدخل/ أربط/ يرفس/ أخيفه/ يقط

رت/  وا/ اتركوني/ حر 
 
قت/ يدوخ/ يدور/ اعذروني/ سامحوني/ سأرحل/ فك ترفرف/ انتصر/ أنقل/ تفر 

ّ/ عاشت/ تحرسها.يغدو/ يبدو/ عادت

ر/ انظروا/ عملت/صورة عائلية / فتحناه/ يحمل/ : دخل/ قال/ سيأخذ/ وقف/ صو  ق  ر/ د   نريد/ نتصو 

. ّيبتسم/ يضع/ لم أنس 

فت/ قالت/ اعتمرت وضعت/ الدودة ودودة:
 
رت/ سأخرج/ زحفت/ تعبت/ توق ت/ قر 

 
/ أخذت/ أطل

ته/ سقط/ سحبت/ وضعت/ تابع ته/ ذاقته/ شد  ت/ أشعر/ أسرعت/ سقط/ اغتسلت/ احتمت/ شم 

/ يجب/ أريد/ شربت/
 
ت/ استراحت/ أكلت/ ابتسمت/  انقطع/ رأت/ اقتربت/ مط

 
سألعب/ تحر ك/ نط

ّسألت/ ذهبت.

ر/ ابحث/ اختر/ األميرة والجندب
 
ع/ فوقفت/ سألته/ تريد/ قال/ تركته/ مضت/ نظر/ فك : دارت/ توز 

ز/ نأخذ/ وضع/ حاول/ تجد/ غضب/ احتار/ اسمع/ تنجح/ 
 
دعني/ أعطيك/ يصرخ/ يبكي/ وجدتها/ رك

/ قفز. ّيصبح/ شب 

/ يدور/ تركالن/ أجمل األطفال
 
نه/ يبتسم/ يلف / تزي  : أنظر/ أسأل/ أعطتني/ أقول/ أصير/ أقبل/ تطل 

ّأردت.
ة  في قصص األطفال أو الكتابة بها: 1 ة عن تحقيق هناك من يعارض تطعيم العامي   "وال تعجز اللغة العربي 

ة التي يتذر ع البعض بقربها من مستوى إدراك الطفل ووعيه،  هذه الغاية، دون اللجوء إلى العامي 

هة لألطفال  رات يستخدمها أو يدعو إلى استخدامها في القصص املوج  وارتباطها ببدايات ذلك الوعي كمبر 

ة(، مقبولة في الحك ي  ة من األم أو الجدة وبالذات املكتوبة منها. وإذا كانت هذه اللهجات )العام  اية الشفوي 
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ه إل ما. ى األطفال من األجدى أن يستعمل بعض وأميل إلى القول إن النص  املوج 

فة 
 
ة فمن األفضل أن تكون موظ ا بالنسبة لأللفاظ العامي  ة، أم  الكلمات والتعابير العالي 

ية مضحكة، أو للتعبير عن موقف يستدعي هذا  ا مثل لقب شخص  توظيًفا جماليًّ

ّ. ات قد يكون عائًقا في فهم النص أحياًناجالتوظيف؛ ألن  االختالف بين الله

 :حقل التسمية .5

ة للنص   ها تسهم في تشكيل الداللة العام  ة كبيرة؛ ألن  لألسماء في قصص األطفال أهمي 

ة من جهة أخرى: ة خاصّ "ال يمتلك االسم عامة واسم العلم من جهة، وصْوغ الشخصي 

ة ّحمولة دالليّ  أي  زة في ة تتيح له إمكانات متميّ طبيعته التداوليّ  ة في األصل، إال أن 
ّاالنفتاح الدائم نحو اإليحاء بدالالت شتّ  ة" و "املحيطة اإليحاءات "الفوق رمزيّ  ى، ذلك أن 

ّ رة من أي ّ"، والتي تكون متحرّ بالرمزي ّ
 
ة( من وظيفة ن االسم العلم )خاصّ عائق، تمك

ّمتفرّ 
 
ة ه حسب شتراوس "استعارة للشخص" وهو بالتالي "أمير الدوال" إيحاءاته غنيّ دة إن

ا له عالقة 1ا"ورمزيًّّا اجتماعيًّّ فة في قصص الكاتب حقال إيجابيًّ
 
. تعكس األسماء املوظ

ة في قصة  ة املركزي  ، فعلى سبيل املثال، ماهر هو الشخصي  صديقي بمضمون النص 

ة الكتاب ة بين االسم والعنوان. كذلك األمر في قص  ، ومن الواضح العالقة التناسبي 

ةالدودة ودودة ّيّ صرب إلى الشخقأ ، ففضال عن كون الشخصي  ة، فإن  داللة  ة الفكاهي 

البيئة من منطلق  االسم تفرز داللتين أخريين: التعامل مع اآلخرين، والتعامل مع
ة القصّ  ة يحمل داللة مشابهة التجربة واالكتشاف. كما أن  االسم سامر الذي ذكر في نهاي 

ة االسم أيًضا في مثل التعامل بالود  مع اآلخرين. ت ة ظهر أهمي  ، حيث أجمل األطفالقص 

                                                                                                                                             

ر الفرص الكبيرة للغة 
 
ها غير مقبولة كأداة قص  مكتوبة ومطبوعة أمام توف لطفلها أو حفيدها، فإن 

. وحول التوظيف التربوي  للغة انظر، وافي: 550-539: 3959الفصحى في الوصول إلى األطفال." أحمد، 

5003 :539-559.ّ
ّ.51-55: 3993فرشوخ،  1
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دالالت األسماء تنطبق على الرغبة في تحقيق رغبة ما. فالبطل يرغب في أن يأخذ من كل  
ة ما يحب  فيها. واألسماء ابتسام، عفيف، فريد، فوّ  د ذلكشخصي 

 
1ّاز، تؤك

ص:
ّ
 ملخ

ِّ
 
ة شكال ومضموًنا مغل ًبا الجانب الفني  في طرح يتعامل الكاتب أحمد سليمان مع نص 

قة بالطفل. 
 
ّاملوضوعات املتعل

ً
م من وقد الحظنا تعامال  جديًدا في شكل الطرح الذي يقد 

ة. خالله املوض ة وعة القصصي  نيت على كسر النسق، األرنب زرزوربرز ذلك في قص  ، التي ب 

ن  ة. وتبي   ة ودودةالدودة كذلك في قصّ واختراق الثابت القار  من منظومة القيم االجتماعي 

ة، والثانية  ة لحركة السرد في القص  ته بنهايتين متتاليتين: األولى نهاية طبيعي  حيث ختم قص 

ة. لقد ظهرت ته الخاص  ز الطفل ألن يبني قص  ة قدّر نهاية مماثلة مسحوبة على اإلنسان، تحف 

ة  الكاتب ة وبين ثيمات معاصرة، مثلما فعل في قص  مملكة على التوليف بين أشكال تراثي 

ف في م. إضافة إلى اعتالفرسان
 
اده مبدأ التلميح ال التصريح في معظم قصصه، وقد وظ

ة السؤال، والحوار، والتكرار ّاملناسب. ، وداللة األسماء، واملعجم اللغوي ّسبيل ذلك تقني 

ّ

  

                                                           
ى:   1 د التطابق بين االسم واملسم 

 
: ماهر، صديقي الكتابفيما يلي مسح لألسماء في قصص الكاتب يؤك

: سميرة، الجد والجدة، األم األب، صورة عائلية: أبو سامي، أبو الشوارب: ودودة، سامر، الدودة ودودة

مملكة روف، : زرزور، القطة، الدجاجة الخاألرنب زرزورعمي أبو سعيد، خالتي، جهاد، سعاد، 

 - رشا، الحصان الصغير -: الغزال األميرة والجندب]بأسمائها[،  : نور الزمان، الوحش، الحروفالفرسان

: منال، سمير، مالك، هديل، ابتسام، عفيف، أجمل األطفالهيثم، الجندب،  - مهر، النسر الصغير

 فريد، فواز.
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