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نَْظَرُة الطفلِة لألطفال يلعبون ُتْظِهُر لنا أنها ُت�يُد أن تلعب
كاألطفال ال أن تَْعَمَل هذا العمل الّشاق وهذا هو مضمون

. القصة

كان الِحْمُل مكو�نًا من صينية بطاطس وصاج وحوٍض من
ا ساَعَدَها الراوي � تثبيِتِه على فوقهما وهذا شيء ثقيٌل جد�

. رأِسَها



. ما تقوم بِِه من عَمٍل شاق� ال يَْقَوى عليه إال الكبار

. إمساُك الِحْمِل بثبات بيَدْيَها
. االستدارُة لرؤيِة األطفال يلعبون ُدوَن أَْن يَقَع الِحْمُل



عنَدَما طلب منها الرجل أن تترك الصاج � الفرن لم
َدتَها لم تَْطُلْب منها ذلك . توافق ألن َسي�

ًة أن نْهَتم� باألطفال وأن ال نجعَلُهم يعملون أعماال شاق�
. كخادمات مثال � سن� ُمَبك�َرة



اًما  . وجود أطفال فقراء يعملون ُخد�
. وجود أطفال أغنياء يلعبون � الشارع 

. البراءة تظهر � وقوفها لرؤية األطفال يَْلَعُبوَن
. والحكمة تظهر � عبورها الشارع الُمزَدِحم ُدونََما خوٍف



السبب أنه رأى أن�ها ضعيفة على َحمِل هذه األشياء ،
ويَت�ِضُح ذلك من خالل مراقَبِتِه لها ثم الذهاب إليها مر�ًة

. أْخرى كي يساِعَدها � نهاية القصة



ِ الَلِة على ِصَغر تشبيُه رْجَليها بالِمْسَماَ�ْيِن للد�
. َحْجِمِهما



ابتلَعْتها الحارة : تعبيرٌ مجازي� يُدل� على اختفائِها
. بسرَعٍة كالطعام الذي يَْبَتلُِعُه اإلنساُن

تَْخَترُِق الشارُع : تعبيرٌ مجازِي� يُدل� على سرعِة االنطالق
. كالصاروخ الذي يخترُق الفضاَء



أنت تقرأ هذا الموِقَف وكأن�َك ترى الفتاَة أماَمَك
الستخداِم الكلمات الُمَعب�َرة عن الصوت والصورة ،

َة ساَقْيَها من خالل تَشبيههما فالكاتُِب أظهَر ِدق�
َح أنها تحِمُل َشْيًئا ثَِقيًال بمخالب الكتكوت ، ثم َوض�

. يَْجَعُلها تَهَتز� َوتََتَمايَُل أثناء الَمْشِي



ح كالَمها . لم ُتوض�
. ُتَثب�ُت َقَدَمْيها وتَْغرُِزُهما

. ُتعاِوُد وُتَتابُِع وُتواِصُل






