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 چكيده

كرماني در بازتاب مفهوم كودكي، بـه طـرح   به منظور بررسي نحوة عملكرد مرادي 
توان  دوازده داستان مورد بررسي را مي. پردازيم  تحقيقي زير به شيوة تحليل متن مي

جريـان   50تـا   20هايي كه در بازة زمـاني دهـة   داستان: بندي نمود به دو دسته طبقه
. ده اسـت ها و هيجانات خود نويسـن  ها، رنج ها، افكار، دغدغه مضمون اكثر آن. دارد

اتفاق  80تا 60هايي هستند كه ماجراهاي آن در فضاي زماني دهة  دستة دوم، داستان
يابـد و كـودك    ها پايـان مـي   ها و محروميت ها، فالكت ها بدبختي  افتد كه در آن مي

دهـد، در آثـار    مـي   هاي پژوهش پـيش رو نشـان   يافته. گيرد معنايي ويژه به خود مي
تحت تأثير ايدئولوژي خاص خانواده يا جامعه رشد  ، كودك50تا 20مربوط به دهة

، كودك موجودي مسـتقل و برخـوردار از   80تا  60هاي دهة  اما در داستان. يابد مي
هـاي خـود را    نـه افكـار و ايـده   توانند آزادا كودكان مي. شود  آزادي عمل دانسته مي
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  مقدمه. 1

هـاي ادبيـات كودكـان محسـوب      ترين بحـث  يكي از محوري “مفهوم كودكي”امروزه 
شناخت كودك و دنياي كودكي بـه شـناخت عوامـل اجتمـاعي، اقتصـادي و      . شود مي

اي،  جامعـه  ها در هر  ساخت اخالقي جامعه بستگي دارد و با توجه به متفاوت بودن زير
  )138: 1384مهديان، ( .عريف كودكي نيز متفاوت خواهدبودت

امـا  . اي دارد هـاي سـني ويـژه    هاي محـدود در گـروه   كودك، مفهومي است كه مصداق
. شـود   هـايي بـا سـنين مختلـف ديـده      تواند در وجود انسان اي است كه مي كودكي جوهره

منتها اين گوهر ناب، مـورد  وجود دارد؛  توان گفت جوهرة كودكي در وجود همة انسان  مي
  )3- 4: 1378حجواني،.(است گرفته و غبار فراموشي بر آن نشسته غفلت بزرگساالن قرار
شناسي، دوران كـودكي مفهـوم متغيـري اسـت كـه بـا توجـه بـه          از نگاه علم جامعه

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي آن       جامعه و ويژگـي  تجربيات مردم هر 
مفهـوم كـودك يـك    ) 46: 1382آبادي، شاه.(گيرد عي مردم شكل ميجامعه، در ذهن جم

باشـيم پـدران و    بايـد توجـه داشـته   . كنـد  مفهوم اعتباري است كه جامعه آن را معني مي
مادران ما از نظر قواي جسماني با كودكان امروز تفاوت چنـداني نداشـتند، امـا از نظـر     

هـاي پيشـين    در نسـل . دارد ودوضعيت اجتماعي ميان اين دو گروه شكافي پرنشدني وج
شـدند، پـيش از شـانزده     بسياري از كودكان پيش از هفت سالگي وارد دنيـاي كـار مـي   

به اين . رفتند سالگي از دنيا مي  چهل) متوسط(دادند و در سن   سالگي تشكيل خانواده مي
جواني، ها داشتند، خردسالي،  ماند و آن چه آن ها باقي نمي ترتيب دوران كودكي براي آن

  )50: 1387پوالدي، . (پيري و مرگ بود
است و كودكان تنها   در جوامعي كه محدودة اطالعات موجود در ميان مردم بسيار تنگ

شـوند،    پاية بزرگساالن مـي  هاي كالمي از نظر وسعت اطالعات هم با دست يافتن به مهارت
هـا محـدود    يي جسـماني آن تفاوت ميان كودكان و بزرگساالن، تنها به تفاوت اندام و توانـا 

هنگام   شود، ارجاع زود  ها مي عاملي كه سبب حذف دوران كودكي از زندگي انسان. شود مي
شـود، ديگـر    انسان همين كه موظف به انجام وظايف اجتمـاعي مـي  . وظيفه اجتماعي است

  .كودك نيست
ـ      رشد سطح اقتصادي جوامع و به ه نيـروي  كارگيري ابزار جديد توليد كـه عمـالً نيـاز ب
شود كه كودكان ديرتـر از گذشـته وارد بـازار كـار و      انساني را كاهش مي دهد، موجب مي
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حال جوامع مختلف با توجه به . توانند كودكي كنند  در نتيجه مي. قواعد بزرگساالنة آن شوند
هاي مختلف و  شرايط و به خصوص سطح رشد اقتصادي ويژة خود، اين دوران را در شكل

  )48: 1382آبادي،  شاه. (پذيرند متفاوت مي با طول زماني
با پذيرش دوران كودكي و استقالل ماهوي كودك، شرايط خاص كودكـان و مصـالح و   

نهادهاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش، تربيـت، تفـريح و      . گيرد عاليق آنان مورد توجه قرارمي
حامي حقوق او هاي  يافتن كودك، نهاد آيند و به تدريج با اهميت سرگرمي كودكان پديد مي

  )48- 49:همان.(گيرند نيز شكل مي
كنيم كه اين بزرگساالن هستند كـه مفهـوم    در مورد مفهوم كودكي بايد به اين نكته اشاره

هر تعريفي از مفهوم كودكي تـا حـدودي بازتـاب تمـدن جامعـه و      . كنند كودكي را معنا مي
سـنتي تفـاوتي آشـكار     از اين نظر بين جامعة صنعتي و يك جامعـة . درجة تكامل آن است

  )51- 52: 1387پوالدي، . (دارد وجود
رشد تكنولوژي، افزايش ميزان بازدهي كار، باالرفتن ميزان توليد و اوقات فراغت، رواج 

هـاي آموزشـي و كسـب     تحصيالت همگاني، نياز به دورة طوالني بـراي طـي كـردن دوره   
. آيـد  دوران كـودكي پديـد  تخصص براي ورود به دنياي كار از عواملي بود كه سـبب شـد   

  )52- 53: همان(
  

  ضرورت و اهداف تحقيق. 2
خوريم كه دوران كودكي  هايي برمي هاي نويسندگان بزرگ به شخصيت در بسياري از داستان

سازند؛ و خوانندگان خود را به دنيـاي كـودكي    و كودك بودن را براي مخاطب ملموس مي
د توجـه مخاطبـان كـودك و بزرگسـال قـرار      هايي كـه مـور   از جمله داستان. دهند پيوند مي

كرماني در اين اسـت كـه    هنر مرادي. است» كرماني هوشنگ مرادي« هاي است، داستان گرفته
دارد؛ او كسي است كه ميان خود و آن كودكي كـه   است كودكي را در خود زنده نگه توانسته

بـرد   ايش به كار ميه دهد  و اكثر موضوعاتي كه در داستان در وجود اوست مرزي قرار نمي
است موضوعاتي چون فقر و محروميـت،   او توانسته. هاست در ارتباط با كودكان و دنياي آن

هـاي پيچيـده،    مادري يا جدايي از خانواده، عدم درك توسط بزرگساالن، مفـاهيم و اميـد   بي
ه شيفتگي خوانندگان ب. هاي كودكان را به خوبي به تصوير بكشد مشغولي ها و دل كنجكاوي
ها به اين دليل است كه توانسته بسيار زيبـا وضـعيت زنـدگي كودكـان را در دو      اين داستان

يابد تا قهرمان پس از  شود، ادامه مي اين مرحله از كودكي شروع مي. دهد دورة مختلف نشان
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هاي فكـري خـويش،    گذر از مراحل دشوار زندگي به بلوغ برسد و بتواند با اتكا به ظرفيت
آن چه در ايـن جسـتار مـورد    . شوار را در پيوستن به اجتماعي بزرگ دريابدپاسخ مسايل د
از . كرمـاني اسـت   هـاي مـرادي   هاي كـودكي در داسـتان   گيرد مفاهيم و الگو بررسي قرار مي

تواند رفتار و گفتار قهرمانان را نشان دهـد،    ، بهتر از انواع ادبي ديگر مي»داستان«جايي كه   آن
هـاي داسـتان، مؤلفـة كـودكي و       طريق مطالعة رفتار و برخورد شخصيت ايم تا از  بر آن شده

  .ها مورد بررسي قرار دهيم  توجه به آن را در اين داستان
  
  پيشينه تحقيق. 3

توجه به مفهوم كودكي، در حقيقت ابداع مفهوم كودكي، نه تنها در ايران بلكه درجهان قـدمت  
قـرون  «فيليپ آريـز در فرانسـه كتـابي بـا عنـوان      ، 1960براي اولين بار در سال. چنداني ندارد

آبادي فراهاني، قدم اول را در ايـن راه    در ايران نيز حميدرضا شاه. تأليف و منتشر كرد» كودكي
است، او مفهوم دورة كودكي را به اختصـار از دورة باسـتان تـا دورة معاصـر بررسـي        گذاشته
است كه برشمردن   شده هاي بسياري نوشته نامه  يانها و پا به دنبال اين پژوهش، مقاله. است  كرده

درك «تـوان بـه مقالـة      بـراي نمونـه مـي   . ها از حوصله و توان اين بحث بيرون اسـت  همة آن
مفهوم كودكي و هدف ادبيات «نوشتة محسن هجري، » شناختي از مفهوم دوران كودكي جامعه
انگاره و تصوير كـودك  «ارشد با عنوان   نامه كارشناسي  نوشتة مرتضي خسرونژاد، پايان» كودك

بررسي مفهوم «نوشتة مرضيه صداقت و » در برخي متون ادب فارسي پيش و پس از مشروطه
  .نوشتة مهناز ربيعي، ياد كرد» 80گراي كودك در دهه   هاي واقع كودكي در داستان

 هـاي  تنها پژوهشگري كه موضوع كار او در زمينـة تحليـل مفهـوم كـودكي در داسـتان     
نامة كارشناسي  او در پايان. زاده اصل است  كرماني به بحث ما نزديك است، علي علي مرادي

بررسي شخصيت كودك در آثار داستاني مرادي كرمـاني و محمدرضـا   «ارشد خود با عنوان 
رهايي كه كودكان و نوجوانان در روسـتا بـر    هاي روستا و كا به بررسي مسايل بچه» بايرامي

تأكيد او بيشتر بـر شـرح شخصـيت كـودك و نوجـوان در آثـار       . پردازد  ميگيرند،  عهده مي
خصوصيات اخالقي و رواني، رفتار با افـراد  : جمله مواردي از. كرماني است بايرامي و مرادي

هاي مختلف از قبيل رفتار با خانواده، خويشاوندان، همسايگان، معلمان، موجـودات   و گروه
دهـد و بـه ايـن نتيجـه      ها را مورد ارزيابي قـرار مـي   تها و شخصي زنده، وصف لباس، باور

هايي هستند كـه ايـن دو نويسـنده بـه آن      رسد كه خصوصيات اخالقي و خانواده، مقوله مي
  .اند اهميت زيادي داده
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در آن » مفهـوم كـودكي  «هايي كـه مؤلفـة    اين پژوهش بر آن است تا پس از واكاوي داستان
  :توصيفي و تحليل محتوا به سؤاالت زير پاسخ گويدبيشترين بسامد را دارند، به شيوة 

  كرماني به مؤلفة كودكي بيشتر توجه شده است؟ هاي مرادي در كدام يك از داستان.1
  است؟ ها افكار و عقايد بزرگساالن به كودكان القا شده در كدام داستان.2
  است؟ شده ها مرز ميان كودكي و بزرگسالي تشخيص داده در كدام داستان.3
  كرماني معرفي هوشنگ مرادي.  4

. در روستاي سيرچ از توابع استان كرمان به دنيا آمد 1323كرماني درسال  هوشنگ مرادي
هايش به عنوان يكي از نويسندگان  ها بعد با به تصوير كشيدن زندگي خود در داستان او سال

در سه يـا  . دنيا آمد او از پدر و مادري روستايي به. شد آثار كودك و نوجوان در دنيا شناخته
اي باعث شد تا پدرش دچار  حادثه. پدرش ژاندارم بود. داد شش ماهگي مادرش را از دست 

طالبي . (نشيني او تا آخر عمر بود  اش گوشه اختالل حواس و افسردگي شديد شود كه نتيجه
. مه دادتحصيالتش را در سيرچ آغاز كرد و در كرمان و تهران ادا) 49: 1392نژاد، گلمكاني، 

  .مدرك ليسانس خود را در رشتة زبان انگليسي گرفت
در . در كرمان و همكاري با راديو محلي كرمان، نويسـندگي را آغـاز كـرد    1339از سال

اولين داستان . اش را گسترش داد با چاپ داستان در مطبوعات، فعاليت مطبوعاتي 1347سال
در . اي طنزگونه داشت شد كه شيوه در مجلة خوشه منتشر» ها كوچة ما خوشبخت«وي به نام

حاوي چنـد قصـة متفـاوت و كتـاب     » معصومه«اولين كتاب داستان وي 1350يا 1349سال
هـاي   قصه«داستان 1353درسال. رسد  به چاپ مي» .اي هستم من غزال ترسيده«ديگري به نام

 ها، جايزة مخصـوص  همين قصه. كند كه انعكاس زندگي حقيقي وي بود را خلق مي» مجيد
اش بـه خـاطر    اما اولين جايزة نويسندگي. را نصيب وي ساخت» 1364كتاب برگزيدة سال«
جايزة نقدي شوراي كتـاب كـودك و جـايزة     1359بود كه در سال » خانه هاي قاليباف بچه«

  )84: همان. (را به او اختصاص داد 1989جهاني اندرسن در سال
قـدير شـوراي كتـاب كـودك را     ، لوح ت1360در سال » هاي مجيد قصه«براي جلد دوم 

هاي هنـدي، عربـي، انگليسـي، آلمـاني، اسـپانيايي، هلنـدي و        كرد و آثار او به زبان دريافت
  .شد فرانسوي ترجمه

اش در ادبيـات كودكـان بـه     بـه علـت تـأثير عميـق و گسـترده      1992كرماني در سـال  
  )33- 34: 1386هاشمي، . (انتخاب شد» 1992نويسنده برگزيده سال«عنوان
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  :دارد نژاد، اين گونه اظهار مي  و در گفت و گويي با احمد طالبيا

ها به نوعي از زندگي خودم، به ويژه  شوند كه اين هاي من تكرار مي چند عنصر در قصه
كسي و يتيمي است و مقاومت   يكي موضوع بي. گيرند از كودكي و نوجواني نشأت مي

هايي كه پـدر و مـادر    به زندگي بچهدر برابر تقدير و مشكالت زندگي، يعني پرداختن 
دوم . گيـرد   هاي مجيد، اين موضوع اصل قرار مـي  ندارند، كه به طور مشخص، در قصه

و در كنار اين سه عنصر، از عنصـر طنـز   . موضوع فقر شرافتمندانه و سپس روستا است
ــاد  ــد ي ــم باي ــته  ه ــه نوش ــنم ك ــايم را ك ــي  ه ــات م ــي نج ــواختي و تلخ ــد از يكن  .ه

  )56- 57: 1392،گلمكاني، نژاد  طالبي(

هـا را درگيـر     كنـد و افكـار آن    هاي او مخاطبان كودك را به خود جذب مي  اكثر داستان
پرسـد كـه مخاطـب خـود را       اي از مرادي كرماني مـي   زاون قوكاسيان در مصاحبه. نمايد  مي

  : گويد كند؟ و او در پاسخ چنين مي  چگونه انتخاب مي
، بـدون   شـده  داده هايم نشـان  و حس كودكي من در كارمن به شدت حس كودكي دارم 

اينكه ادبيات كودكان را در هر صورت از طريق مسايل نظري و مسايل علمي يـا روش  
نويسم، اين در درون من با احساسات من خيلي مـأنوس   وقتي مي. باشم خاصي آموخته

تنـگ   هاي كودكي بـه پـايم   گويند كفش در كودكي اصطالحش اين است كه مي. است
هاي بزرگساالنه مرا كه بخوانيـد   شما حتي داستان. ام هيچ وقت اين جوري نبوده. است
  )173: 1388قوكاسيان،( !جوري كودك است اش يك يد نويسندهفهم مي

دسته از كودكان و نوجواناني است كه تنهايند و پشـت و    گر زندگي واقعي آن  او روايت«
به تعبيري، سرنوشتي سـياه، رويـي   . برند  پايان خود رنج مي  هاي بي  پناهي ندارند و از نداشته
هـاي او از طبقـه پـايين      ن داسـتان   قهرما )130: 1384جهانگيريان،(» .زرد و دلي سرخ دارند

آيـد، يـاد     اجتماع هستند كه به هيچ گروه يا حزبي وابسته نيستند، از آنچه برايشان پيش مـي 
  .دهند  ين را شكل ميگيرند و ماجراهايي تلخ و گاه شير  مي

اهميت را كه بسياري از مردم، حتي نويسندگان به راحتي   او موضوعي ساده و ظاهراً بي
تـوان او را    در اين زمينه مي. كند  مي  هايي شورانگيز تبديل  گذرند به داستان  از كنار آن مي

  )40: 1386نژاد،  طالبي( .آفريند  او هم از هيچ، همه چيز مي. سنگ چخوف دانست  هم
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» نظيـر   بـي «صفت . نظير است  اي بي  مرادي كرماني در ادبيات كودك و نوجوان نويسنده«
» .هاي كارنامة مرادي كرماني است و متـرادف بـا بهتـرين نيسـت      تنها ناظر به برخي از جنبه

: كنـد   چند عامل او را از نويسـندگان ديگـر متمـايز مـي    ) 69: 1391فردوس و ديگران،  دباغ(
هـايش داشـته باشـد، قصـد بيـان        كه قصد تغييردادن خواننـده   اين كه او بيش از آن نخست
دوم . را هديـه دهـد  » لذت«اش  هاي جذاب و شيرين را دارد تا از اين طريق به خواننده  قصه

او تنها شخصيت به يادماندني اسـت  «. او بيش از خودش شناخته شده است» مجيد«اين كه 
عامـل سـوم بـه    ) 144: 1382سيدآبادي،(» .يات عبور كرده استكه تا حدودي از عرصة ادب

آثـار او بـيش از هـر نويسـندة     . گردد كه بين آثار او و سينما ايجاد شده است  ارتباطي بر مي
  .نويسد  گويا براي سينما مي. ديگري مورد اقتباس قرار گرفته است

  
  انيكرم هاي هوشنگ مرادي تحول نگاه به مفهوم كودكي در داستان. 5

  هاي مجيد قصه 1.5
اي است از زندگي يـك پسـر بچـة     هاي به ظاهر جداگانه هاي مجيد، مجموعه داستان قصه«

ها كه  اين داستان)199: 1392سالجقه، (» .كند نيمه روستايي كه با مادربزرگ خود زندگي مي
بـه   .دارد، تالقي خاطرات نويسنده با شخصيت مجيد اسـت  ها ارتباطي معنادار وجود بين آن

نمايد، به حـدي كـه    ويژه در آخرين داستان كه تمايز شخصيت نويسنده و مجيد، دشوار مي
  .است نامة نويسنده را مطالعه كرده  كند زندگي خواننده حس مي

او بيانگر آرزوهاي كوچك و . اي است كه در آغاز بلوغ قرار دارد مجيد كودك دوازده ساله«
» .كه در موقعيت اجتماعي پـاييني قـرار دارنـد    بزرگ كودكان هم سن خود است؛ كودكاني

بي، مادربزرگي كه در تمام لحظات زندگي همراه شـفيق   و بي) 123: 1382حاجي نصراهللا، (
كـس و   همه. دهد مجيد درد يتيم بودن را حس كند او اجازه نمي. و ياور فداكار مجيد است

، مـي نشسـت رو زمـين،    كند بي رودربايستي، جوراب هايش را مي«. چيز مجيد اوست همه
  )189:ص(» .زود حسابتو بكن، من هزارجور كار دارم«گفت  و مي... روبه روي من

هـاي كـودكي     ساخت شخصيتي خويش، همان نويسنده است، سـال   كه در ژرف» مجيد««
ترين فرد زندگي او مادربزرگ است كه جانشين   مهم. گذراند  مي» مادربزرگ«خود را در دامان 

به تعبير گوستاو يونگ، مادر شـرط اوليـة روانـي و    ) 147: 1392سالجقه،(».استشده » مادر«
بـا بيـدار   . بـرد   كودك از آغاز زندگي در همزستي كامل با مادر به سر مي. جسمي كودك است
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شود و خودآگاهي با وضعيت   زيستي به تدريج ضعيف مي  ، اين هم»من«يا » خودآگاهي«شدن 
. شـود   يابد و از مـادر جـدا مـي     تشخيص بيشتري مي» من«يزد و خ  قبلي خود به مخالفت برمي

كند و   اي و مرموز مربوط به تصوير ذهني مادر، آغاز به فروريختن مي  تمام خصوصيات افسانه
  )50: 1376يونگ،( .شود  ترين فرد به او، مثالً مادربزرگ منتقل مي  به نزديك

وجـود نويسـنده و مخاطبنـد؛ محبـت،     ترين عواطـف   بي، نمايشي از پنهاني مجيد و بي«
هاي  اين دو موجود را به هم و در نتيجه به اليه... ، فقرعاطفي و )مادي و معنوي(تنهايي، نياز

مـادر،  «بـي بخـش    بـي «) 196: 1392سـالجقه،  (» .اسـت  پنهان وجود مخاطب نزديك كرده
: همـان ( ».»كودك«بخش » مجيد«در وجود انسان است و » محبت، امنيت، حمايت و همدم

  .رسند و وجود هر شخصي نيازمند اين عوامل است و اين دو دركنار هم به كمال مي) 199
معلـم  » تسبيح«با نگاهي هراسان، به . مجيد سنبل كودك ساده و زودباور ديروزي است«

گردنم «)283: 1392سالجقه،(».زند  ماند و جواب جدول ضرب روي زبانش يخ مي  خيره مي
هرچـي باشـه   . هايم مي شـمرم  شمرم، با انگشت هام مي من خودم غلط«:را كج كردم و گفتم
  )194:ص(» .گم راست حسيني مي

كند تسبيحي شبيه تسبيح معلـم بيابـد و    است سعي مي  مجيد كه به مشكل خود پي برده
اما وقتي بـا تسـبيح   . خود را در موقعيت كالس قرار دهد تا از ترس و وحشت خود بكاهد

داند و با او برخورد بـدي   گيرد، معلم اين كار او را نوعي تمسخر مي ر ميدر مقابل معلم قرا
يكهو حرف تو دهنم ماسيد، چون آقا جلدي چنگ زد و تسبيح از دستم قاپيد و توپيد «. دارد
و بعـد بـا   » .گوسـاله ...احمـق ...منو دست انداختي؟«: مثل پلنگ غرش كرد كه» .بده من«: كه

  )199:ص(» ...همان تسبيح افتاد به جانم
هـيچ عـاملي بـراي ايجـاد انگيـزه يافـت       . محيط مدرسه محيطي شاد و محرك نيسـت 

ها  اگر بچه. ها شود تا جذب آن برخورد مربيان بيشتر به تنفر كودكان از مدرسه مي. شود نمي
  .شود ادبي ديده مي خالقيت و ابتكاري داشته باشند به چشم تمسخر و بي

قانه هنر خود را در نويسندگي نشان دهد و نه تنها از آن است خلّا ها سعي كرده مجيد بار
خـوام امـروز    مـي ... «. انجامـد  شود و به اخراج او مـي  است بلكه تحقير نيز مي استقبال نشده
  .)419:ص(» .هات واي به خواننده... نده بشم خوام نويس گفتي كه مي. آدمت كنم
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  خانه هاي قاليباف بچه 2.5
. خانه مجموعة دو داستان است كه از جهات زيادي به هـم شـباهت دارنـد    قاليبافهاي   بچه

كودكاني كه به دليل فقر خانواده مجبور به كـار در  . هاي اثر، كودكان هستند بيشتر شخصيت
  .شوند  دار كارگاه قالي مي محيط تنگ، تاريك و نم

  نمكو 1.2.5
زجركشيده است كـه مـورد ظلـم اربـابي قـرار      ي فقير و  حكايت يداله» نمكو«داستان اول، 

يداله مجبور . رود در كشمكش با عبداهللا، مباشر سرهنگ به سياه روزي فردي مي«گيرد و  مي
خانه بفروشد تا بتواند به كدخدا،  است كه پسرك كوچك خود؛ نمكو را براي كار در قاليباف

  )124: 1382نصراهللا،  حاجي(».سرهنگ و صاحب االغ خسارت بدهد
فرزنـد مـورد توجـه    . پردازد در ابتداي داستان به ترسيم فضاي يك خانوادة معمولي مي

اش  خواهند كه فرزند هشت سـاله  اما وقتي از يداله مي. خانواده است و زندگي آرامي دارند
داند كـه قاليبـافي كـار     مي. ترسد پذيرد چون از عاقبت آن مي خانه بفرستد، نمي را به قاليباف

سـواد   است و با اين كار فرزندش را از دنيـاي كـودكي دور خواهـدكرد؛ بـي     فرسايي طاقت
مـن بچمـه پشـت كـار     «. خواهد او را تربيت كنـد  گونه كه مي تواند همان ماند و نمي خواهد

پـول يـه خـر؟    ... خوام نمكو رو بفرستم مـال   مي! .حواست جمع باشه. فرستم قاليبافي نمي
  )38- 39:صص(» . ... بكشبچمه بدم پول يه خر بستونم؟ خجالت 

هاي منفي حاكم بر جامعه   يداله چون اغلب پدران روزگار خود در تنگناي فقر و ارزش
مـادر نيـز بـه    . كند  رغم ميل باطني كودك را از خود دور مي  او به اجبار و علي. گرفتار است

: زد كرد و حرف مي نفرين مي. كرد صدا گريه مي ليلو بي«. شود  مي  ناچار در برابر تقدير تسليم
  )41ص(» .شوم زمين بگذارم اما بچمه از خودم دور نكنم من حاضرم هرشب سر بي

خانـه را   انگيـز از زنـدگي كودكـان در قاليبـاف      در پايان داستان، تصويري بسـيار حـزن  
كودكاني كه آرزوي خوابيدن بر روي تشك نرم را داشتند، اين كودكان بـا نـور و   .خوانيم مي

تنها تاريكي، نمناكي و محـيط تنـگ بـود و پرزهـاي قـالي كـه       . بيگانه بودندگرماي آفتاب 
بسياري از اين كودكان كه تحمل ايـن اوضـاع را   . هاي مختلف نداشت اي جز بيماري نتيجه

يـا در  . اما معلوم نبود چه سرنوشـتي در انتظارشـان اسـت   . دادند مي  نداشتند، فرار را ترجيح
هـا تخـس و    بچه«. دادند مي  طرق مختلف جان خود را از دست شدند و يا به ها گم مي بيابان

  )65ص(» .رفتند گذاشتند درمي اگر آزادشان مي. كشيده بودند نترس و سختي
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  رضو، اسدو و خجيجه: داستان دوم 2.2.5
» .خانه، كودكان و زنان و مردان مي پردازد به تصوير زندگي كارگران قاليباف«در اين داستان، 

خوان كارگاه، به دليل حمايت از كارگر كودكي به   اسدو، نقش) 126: 1382، حاجي نصراهللا(
اين درگيري سـبب بيكـاري او و همسـرش خجيجـه     « .شود نام رضو، با كارفرما درگير مي

هاي ديگر از  خانه اگرچه اسدو، كارگر ماهري است، قاليباف. شود و خجيجه حامله است مي
  )126: همان(» .دهند ترس اوستا، به او كار نمي

خانه كه خودش هنوز كودك اسـت، كـودكي دارد كـه در     نيرو يكي از كارگران قاليباف
داستان در فضايي نكبت بار، مخوف و سرشار از خشـونت و  . است خانه به دنيا آمده قاليباف

. كوشـند  برنـد و اميـدوار هسـتند و مـي     كنند و رنج مـي  كودكان كار مي«. تباهي جريان دارد
كائدي، (» .يي كه چه بسا عبث بنمايد، چه بسا بازدهي كم و ناچيزي داشته باشندها كوشيدن

1379 :23(  
اندكي كه   در قبال مزد. ها، كودك بودن، ندانستن، اشتباه كردن معني ندارد در اين كارگاه

خيال  رضو كودكي بازيگوش و بي. رود وقت از كودكان انتظار مي شود، كار تمام مي  پرداخت
هـاي   زند، به خاطر چيدن دانه كاري دست مي هايش، به هر براي رسيدن به خواسته او. است

قـاچ   هـا و كفلـش را قـاچ    شالق سر زنجيري ران... «. پذيرد انار تاواني بسيار دردناك را مي
  )90- 91:صص(» .زد ها بيرون مي خون از شكاف. بود كرده

شـد، اشـاره     گير قاليبافـان مـي    دامندر پايان، به عاقبت كار قاليبافي و درد و بدبختي كه 
اسدو به خاطر طرفداري از كودكان از كار بركنار شده و در هيچ جـاي ديگـري   . است  شده
انتظار تولد كودكشان   اسدو و خجيجه در فقر و نداري، چشم. تواند مشغول به كار شود  نمي

دم   سـرمه ببـرن، نمـي   اگه «: گويد  اسدو آرزوهاي خود را براي كودك تولدنشده مي. هستند
  )106:ص(» .همون ما رفتيم براي هفت پشتمون بسه. بچم بره پشت كار قالي
توان به مواردي اشاره كرد كه بيانگر عزيز بودن فرزند بـراي خـانواده     در اين داستان مي

، باور دست )بچه» برون  رخت«مراسم ( بيان آداب انتظار تولد كودك«: مواردي از قبيل. است
، اسدو يك گوسفند نذر ابوالفضل )باسوزاندن زاغ و خواندن فال از روي آن(به آينده يافتن 

» .گيــري مــادر بــراي آينــدة فرزنــد  كــرده تــا كــودكش ســالم بــه دنيــا بيايــد و يــا تصــميم
اگر بچه دختر شد، نبادا يه وقت طمـع پـول  ور سـرت بزنـه،     «) 1382:127نصراهللا،  حاجي(

امـا فقـر و تنگدسـتي و شـرايط جامعـه، سرنوشـت       ) 106:ص(» .بفرستيش پشت كار قالي
  .زند  ديگري را براي آنان رقم مي
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  لنخ 3.5
كـه  ) 215: 1392سالجقه،(» .زندگي آرام و نسبتاً غمگين پسركي به نام مراد است«حكايت 

خانوادة خود را در سيل از دست داده است و «در ابتداي ورود به دورة نوجواني قرار دارد؛ 
او با تالش و پشتكار زياد به كمك ) 24: 1379كائدي،(» .كند  اش زندگي مي  خاله با خانوادة
اما تقدير او نيز چون كودكان فقير روستايي، رفتن به . شتابد تا سربار خانواده نباشد  خاله مي

  .شهر و پرداختن به كار است
ي مـرادي كرمـان  . شخصيت مراد، وضـعيتي مشـابه كـودكي و نوجـواني نويسـنده دارد     

تر به شخصيت مراد در داستان نخل شبيه هستم؛ نوجواني كه يك گـاو دارد    بيش«: گويد  مي
  )55: 1392طالبي نژاد،گلمكاني،(» . ... و همه چيزش در وجود اين حيوان خالصه شده

درويـش  «. مراد كودك تنهايي است كه خاله نتوانسته است جاي مادر را براي او پر كند
عشق به طبيعت و زندگي كه نخـل  . به دو شكل به مراد رو نمايد» قعش«اي است تا   واسطه

بنابراين اين دو ) 221: 1392سالجقه،(» .مظهر آن است و عشقي انساني و كودكانه به گلرخ
نظـر او در ايـن بـاره    . نامد  مي» مادرمثالي«كند كه يونگ آن را   را جايگزين عشق به مادر مي

هـاي مختلـف     ديگـري، در صـورت  » صـورت مثـالي  « ماننـد هـر  » مادر مثالي«:چنين است
ترين اين صور، عبارتند از مادر واقعي، نامادري، مادرزن يا مادرشوهر و   از مهم. كند  مي  تجلي

اي دور و يـا هرچيـزي بـه      مثل پرستار، دايه و يا جده. هر زني كه ارتباطي با او برقراراست
همچنين يونـگ عقيـده داردكـه    ) 50: 1376يونگ،. (مفهوم مجازي داراي معناي مادر باشد

نيز مـادر  ... ها، آب ساكن، صخره، غار، اشياء گود، زهدان، رحم و   مظاهر و مفاهيم در مكان
  )149: 1392سالجقه،. (كند  را تداعي مي

او يـاد گرفتـه   . بازي نداشته است  هيچ وقت براي خود اسباب. مراد كودكي نكرده است
تنها فردي كـه او را  . اي ندارد  هيچ همبازي. چيند و گاو بچرانداست كه انجير و گل ختمي ب

ات   برو جانم، برو گاوت را بچران كه يك وقت خاله - «بيند گلرخ است   به خود نزديك مي
  )47:ص(» .بات دعوا نكند

مراد كه سعي كرده است هميشه خاله را از خـود راضـي نگـه دارد و مـددكار خـانواده      
شود تا  از اين طريق زندگي خود   ر كودكان فقير روستايي، راهي شهر ميباشد، نيز مانند ديگ
تصور خاله و ديگر روستاييان اين است كه رفتن به شهر و زندگي در . و خاله را تأمين كند
ها را از محيط   اين عاملي بود كه آن. تواند خأل زندگي كودكشان را پر كند  كنار ثروتمندان مي

هركه شهر رفته خوب شده، آقـا  «. ساختند  توجه و امنيت محروم مي گرم خانواده، حمايت،
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تابـد و    ها را برنمـي   اما روح مراد اين حرف) 109:ص(» .وقتي برگشته كلي پول داشته. شده
نخل، پيونـد روح  . كند  افتد و فرار مي  در مسير شهر، با ديدن نخل، به ياد دوستش گلرخ مي

. خيال خود، آرامش در كنار نخـل را تجربـه كـرده اسـت     او روزها در. او با معنويت است
  .آورد  پيوستن به خانوادة گلرخ نيز شادي و نشاط زندگي را براي او به ارمغان مي

  
  مشت بر پوست 4.5

زند و از   ها تنبك مي  پسرك فقيري است كه از كودكي سوار بر دوش پدر در خيابان» موشو«
اما جامعه او را بـه  . دهد  از فوت پدر، كار او را ادامه ميپس . كند  اين طريق امرار معاش مي

  .كند  بيند كه با تنبك زدن براي خود پول جمع مي  چشم گدايي مي
اي است كه به جاي اين كه در مدرسه مشغول درس خوانـدن    ساله  موشو كودك دوازده

موشـو بايـد از   تصور مادر موشو اين است كـه  . كند  باشد، براي پر كردن شكم خود كار مي
كار كردن موشو نوعي آرامش و رضايت خاطر براي . كودكي براي كار و زندگي آماده شود

چشم بـه هـم بزنـي    . چه قدر خوب شد جعفر رفت سرِ كارِ درست و حسابي«. مادر است
بدين ترتيب مادر نقـش كـاركردي     )77:ص(» .شود  شود، براي خودش كسي مي  بزرگ مي

او تنها نقش يك ناظر را دارد و محبت، توجه و امنيـت بـه عنـوان    . دده  مي  خود را ازدست
  . ترين ويژگي مادرانه، معنايي ندارد  مهم

گاهي اوقات دوست دارد . است  دغدغة كودكي را تجربه نكرده  موشو دورة آرام و بي
در اما قرارگرفتن . است  او مدرسه را ترك كرده. مانند ديگر همساالن خود به سينما برود

خوشحال بود كه توي صـف  «. بخشد  جمع دوستان و همساالن به او آرامشي خاص مي
» .زد  كرد تـوي مدرسـه اسـت، لبخنـد مـي       خيال مي. هاي مدرسه ايستاده است  كنار بچه

و به دليـل نوازنـدگي بـا    . گيرد  مهري اجتماع و اطرافيان قرارمي  موشو مورد بي) 35:ص(
دانند و گروهي او را لوطي   گروهي او را هنرمند مي. شود  يرو م  واكنش متضاد مردم روبه

كس بايد تنبك بزند و بعد بيايـد آب بريـزد روي قبـر پـدر       بچة يتيم و بي«. گرد  و دوره
  )20:ص(» من؟ يعني چه؟

زنـي بپـردازد، بـا كمـك       هنگامي كه قصد دارد به عنوان شـغلي آبرومنـد بـه تنبـك    
جا نيز به بـاد انتقـاد     اما آن. گيرد  عروسي را به عهده ميآقاي پاسبان نوازندگي يك   حسن
ريختـه، آورده تـوي     دانست كه اين سر قبرها آب مـي   آقا نمي  يعني حسن«. شود  مي  گرفته

  )64:ص(» عروسي من تنبك بزند؟
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زدن نوعي گـدايي    نبايد تنبك بزند چون تنبك. كودك با تعارضي عميق مواجه است
  . است  ار كند چون تنبك زدهتواند ك  است و نمي

اي   آقا و همدردي اسماعيل خياط با او، موشـو روحيـه    دريغ حسن  هاي بي  با حمايت
پس از آن براي رسيدن به هويتي . شود  يابد و نگاه او به زندگي عوض مي  دو چندان مي

ياب، كار سخت در آسـ . برد  هاي مردم، به آسيابان پير پناه مي  مشخص و فرار از سرزنش
شخصيت مهربان و دلسوز آسيابان و حمايت او از موشو، به كلـي شخصـيت موشـو را    

  .دهد  تغيير مي
موشو سختي كار در آسـياب  . شود  و بدين ترتيب، مرحلة دوم از زندگي موشو آغاز مي

 كردند، دور است  اي كه او را تحقير مي  احتماالً به دليل اين كه از مردم و جامعه. پذيرد  را مي
از لحظة پذيرش اين سـختي، نـام او نيـز عـوض     . و كار و شخصيت او مورد تأييد آسيابان

موشو كه بارهـا از  ) 242: 1392سالجقه،. (گيرد  اي خود را جدي مي  شود و نام شناسنامه  مي
كـرده تـا مراحـل گـذار بـه        هـاي بسـيار را تحمـل     است و دشـواري   طرف جامعه طرد شده

شود، به ارزش   اي هنرمند از راديو معرفي مي  د، وقتي به عنوان نوازندهكن  بزرگسالي را تجربه
  . برد  مي  اجتماعي خود پي

  
  رهخم 5.5

اي خـوب بـراي معرفـي يـك مدرسـة        گـذرد و نمونـه    داستان خمره در محيط مدرسه مي«
هاي مختلف تحصيلي، توسـط يـك معلـم اداره      اي كه در آن كالس  روستايي است؛ مدرسه

خمـرة مدرسـه كـه منبـع تـأمين آب شـرب مدرسـه اسـت،         ) 22: 1379كائدي،(» .شود  مي
در ضـمن در كنـار تمـام    . شـود   سـاز مـي    آمـوزان مشـكل    شكند و براي مدرسه و دانش  مي

هاي ساكن در آن؛   شود با خانواده  محيط مدرسه نيز معرفي مي«رويدادهاي مربوط به خمره، 
هـا    هاي حاشية كوير، اهميت تحصيل فرزندانشان بر آن  دههايي كه چون ديگر خانوا  خانواده

  )22:همان(» .ها در اولويت است  ها براي آن  آشكار نيست و كار كردن بچه
پذيرد، دچار آشفتگي روحـي    بيند، پدرش مسئوليت تعمير خمره را نمي  قنبري وقتي مي

» .صـورت آقـا نگـاه كنـد    شد تـو    رويش نمي. احمد قنبري از مدرسه در رفته بود«.شود  مي
آفـرين و غيـر قابـل      اي شادي  بيند، لحظه  اي كه پدر خود را در مدرسه مي  اما لحظه)28:ص(

در حقيقـت احسـاس   . كنـد   او تمام اتفاقات ناگوار مدرسه را فرامـوش مـي  . توصيف است
ايي ج. زد  لبخند مي«. رضايت او براي اين است كه پدر به خواستة او توجه نشان داده است
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ديديد باباي من بلد است : ها نگاه كرد كه يعني  به بچه. ... سوخت  كه چوب خورده بود نمي
  )37:ص(» .خمره را درست كند

هـا    كند و در تمام زمينـه   از طرف ديگر آقاي صمدي با صبر و متانت مدرسه را اداره مي
در ) و مدير مدرسهمعلم (العمل عاطفي آقاي صمدي   عكس«. ها است  همراه و غمخوار بچه

روند، نقطة اوج اين   ها كه براي امتحان نهايي به بخش ديگري مي  خداحافظي كالس پنجمي
دستش را باال برد، بـا تكـان دادن دسـت از    . دلش با آنان بود«) 262:همان(» .احساس است

» .هـايش بچكـد    اشكي از مژه  هايش سوخت و نزديك بود قطره  چشم. ها خداحافظي كرد  آن
  )147:ص(

خواهند براي درست كـردن خمـره     ها مي  ها با كودكان هنگامي كه از آن  برخورد خانواده
كـردن نيـاز     شان در برآورده  ها و عدم توانايي  به مدرسه كمك كنند، وضعيت بد اقتصادي آن

» .ريممرغ نداريم بخـو   خودمان تخم. مان كجا بود  مرغ  تخم«. سازد  فرزندان را بيشتر نمايان مي
  )39- 40:صص(

اي   جامعه. زند  كنند كه بدبيني و عدم اعتماد موج مي  اي زندگي مي  اين كودكان در جامعه
كنند و به تدبيرهاي مـدير    سواد كه اقدامات مثبتي كه در حال انجام شدن است، باور نمي  بي

كـان نيـز راه   گاهي اين بدبيني در ميـان كود  )254:همان. (نگرند  مدرسه با شك و ترديد مي
هاشـان مـال چسـباندن      سـفيده . مرغ فراواني جمع شده، خدا بدهد بركت  آقا، تخم«. يابد  مي

  )46:ص(».كنيد  هاشان را هم خودتان نوش جان مي  خمره، زرده
شـود كـه     آيد، سبب مي  ها پيش مي  اتفاقات ناگواري كه هنگام رفتن به چشمه براي بچه

ايـن پيونـد عـاطفي در    . ها در مدرسه بيشتر توجه كنند  و رفاه آنها به مسئله امنيت   خانواده
پدر و مادرهـا دم در مدرسـه جمـع شـده     «. است  پايان داستان به زيباترين شكل نمود يافته

مادرهــا . خوانــد  بوســيد و زيــر لــب دعــا مــي  هــا را مــي  رحــيم پيشــاني بچــه  كــل. بودنــد
  ) 146:ص(» ...  .كردند  مي  گريه
  
  سنگ روي سنگ 6.5

اين داستان، حكايت پسـري  . هاي تنور است  ، از مجموعه داستان»سنگ روي سنگ«داستان 
تواند عقايد پدر و مادر و مردم روستا را بپذيرد؛ بنابراين به مبارزه با اعتقـادات    است كه نمي

  . گيرد  پردازد و مورد خشم و نفرت آنان قرار مي  ها مي  آن
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بند عقايـد مـوروثي اسـت، فرزنـد را فـداي عقيـدة خشـك و        پدر رحيم كه سخت پاي
ما به خاطر تو بـدبخت  . آبروريزي بس است: حمله كرد به رحيم كه«. كند  تهي خود مي  ميان

  )137:ص(» .آيد  همه از ما بدشان مي. شديم
تواننـد ايـن     اما نه خود او و نه خانواده مي. كند  رحيم مدتي خانواده و روستا را ترك مي

اش   بينيم كه مادر درد و رنج كشيده، عقيـده   در آخرين گزارة داستان مي. عيت را بپذيرندوض
كند،   وقتي با رحيم ديدار مي. رود تا فرزندش را به خانه بازگرداند  كند و به كوه مي  را رها مي
گـي  ها آوار  او پس از سال. است  شود كه عقيدة رحيم با مردم روستا پيوند خورده  متوجه مي

مردمي كه براي التيام . ها را نمادي از زندگي پررنج و درد مردم ديده است  ها، صخره  در كوه
همچنـين او در  . دردهاي خود، راهي به جـز درددل كـردن بـا كـوه و عجايـب آن ندارنـد      

است كه آغوش پرمهر خانواده بهترين مأمن براي او خواهدبود و در هيچ جاي ديگري   يافته
  .ه آرامش برسدتواند ب  نمي

  
  مرباي شيرين 7.5

. است  داستان پسري دوازده ساله به نام جالل است كه پدر او در تصادف ماشين كشته شده«
ها از طبقة متوسط جامعه   آن) 136: 1382نصراهللا،  حاجي(» .كنند  مي  او و مادرش با هم زندگي

متفكر امروزي است كـه  جالل سمبل كودك هوشمند و . كنند  هستند كه در شهر زندگي مي
  .سازد  آميز مي  ة روزانه، ماجرايي مناقشه  از يك اتفاق ساده و پيش پا افتاد

در طـول  . گاهي با هم اختالف نظر دارند. مادر و فرزند ارتباطي طبيعي و مطلوب دارند
 .پوشـيد كـه بـرود اداره     آقاي زينلي داشت لباس مي...«. شود  مي  داستان خأل وجود پدر ديده
  )9:ص(» .زحمت در اين را وا كنيد  بي: جالل شيشه را داد دستش

او متوجه شده است كه بـاز كـردن در شيشـه غيـرممكن     . جالل كودكي كنجكاو است
توانـد    بـرد كـه بـا شـكايت كـردن مـي        كند؛ او پي مي  يابي مي  بنابراين حادثه را علت. است

ذوق . آب دهـانش راه افتـاد  ... «. نـد ك  اين موضوع جسارت او را بيشتر مـي . خسارت بگيرد
 )40:ص(» دهند؟  قدر مي  چه: كرد

ها را   ريزد؛ ذهن  كند؛ شهري را به هم مي  گيري جالل، مسئولين كارخانه را هوشيار مي  پي
  .اين كار او واكنش متفاوتي را در پي دارد. كند تا عامل اصلي را بيابند  درگير مي



 ... هوشنگ مرادي كرماني هاي ل نگاه به مفهوم كودكي در داستانتحو   40

شود، شـايد    افتاد كه چرا شيشة مربا باز نمي  به فكر نمياگر آن پسر فضول و كنجكاو ...
هـا    رفت تو قفسة بقّالي  داديم و مي  جور محصوالتمان را به بازار مي  هاي سال همين  سال

  )48- 49:صص( .آمد  خورد و هيچ كس صدايش در نمي  ها خاك مي  و آشپزخانه

: 1392سـالجقه، (، »طلبـي   راحتانگاري و   گيري هوشمندانه بر سهل  پيروزي عقل و پي«
جالل نماينـدة نسـلي   . خورد  پيام اصلي داستان است كه در سطور پاياني به چشم مي) 288

گذار يك انقـالب بـزرگ در جامعـة خـود       تواند پايه  است كه با دقت و تيزهوشي خود مي
  .باشد
  
  لبخند انار 8.5

هـاي دوران كـودكي     و كـابوس  هـا   مجموعة چند داستان است كـه در آن رنـج  » لبخند انار«
  .يابد  هاي آثار سابق نويسنده خاتمه مي  بسياري از شخصيت

  لبخند انار 1.8.5
ها بـا    حكايت نسل گذشته است كه سال. لبخند انار، نام اولين داستان از اين مجموعه است

كنـد و    نسلي كه خاطرات خود را مرور مي. كردند  زندگي مي» تركة انار«و » فلك«هراس از 
در لبخنـد  «) 290: 1392سـالجقه، . (هنوز به آن وابسته است و تجربة ديگري نداشته اسـت 

اند كه در انتهاي زندگي   ها و پيرمرداني  سال  هاي اصلي، ميان  ها غايبند، در عوض آدم  انار بچه
  )47: 1382نژاد،  طالبي(» .اند؛ يعني به دوران كودكي  به ابتداي آن چسبيده

. گيـر و مـنظم اسـت     ، مدير مدرسة تالش، در روش تربيتي خود بسيار سختآقاي دباغ
» .اي از خشـونتي آشـكار و مهـري پنهـان اسـت       ها، آميزه  عملكرد دوگانة او در تربيت بچه«
آموزان خاطي و تنبل، هميشه خود را آمادة فلك و تركة انار او   دانش) 291: 1392سالجقه،(

كنم اگر امروز پزشكي هستم موفق، همه از لطـف    پنهان نمي به صراحت بگويم و«. دانند  مي
نسـل   )8:ص(» .ام  هايي است كه از دست آن مرد بزرگ خورده  تر كتك  و صفا و از همه مهم

آمـوزان    كردن آقاي دباغ تأثيري بسيار شايسته در روند رشد دانـش   گذشته اعتقاد دارد، فلك
  .است  داشته
هاي نسـل او، در    به طور غيرآگاهانه به رفتار عصبي بچه اما در خاطرات آقاي حشمت،«

جويدند، سر   ها را مي  ها ته قلم  به هر حال بچه«) 293:همان(» .است  زير ساية انار اشاره شده
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اي را   جنباندند تا مسأله  زدند و هي خودشان را مي  زدند به پيشانيشان، و زور مي  ها را مي  قلم
  )14- 15:صص(» .حل كنند

ها ريشه دوانده بود كه حتـي وقتـي آقـاي دبـاغ       عادت به نظم و ترس چنان در وجود آن
هـايي كـه حتـي در بزرگسـالي       بچـه . ها بود  دباغ مواظب نظم آن» روح«ها نبود،   همراه آن

آور،   شان سايه انداخته است و بدون غيبت و تأخير، با نظمي حيرت  خاطرات او بر زندگي
  )293- 294: همان(. اند  راي بزرگداشت او دور هم جمع شدهاز هر گوشة عالم ب

» . ...زد  كـرد و از صـف بيـرون نمـي      اي شـلوغ نمـي    هيچ بچه. روح دباغ مبصرمان بود«
  )22:ص(

ولي حتي همان نسلي كه ظاهراً در سخنراني و گفتار قدرشناس زحمات اوست، وقتي «
پـانتوميمي كـه   ) 295:همان(» .برد  ناه ميبخواهد حرف دلش را بزند، به راهي غير از گفتار پ

خندنـد امـا     كودكـان ديـروز مـي   . گـذارد   كند، طنز تلخي را به نمايش مي  ابراهيمي اجرا مي
تجربة تلخ ديروز هنوز نتوانسته اسـت،  .) خندة خفه و ترسخورده(اي آميخته به ترس   خنده

اين كودكان با اجراي نمايش به شايد بتوان گفت، . ها بزدايد  ترس و اضطراب را از وجود آن
مؤيد اين نظريه، خندة بلند و بدون ترس كودكان امروز اسـت كـه   . رسند  آرامش دروني مي

  .اند  نكرده  ساية سنگين فلك را بر زندگي خود حس
اش و   ابراهيمي پالتويي كه شكل پالتوي رنگ و رو رفتـة دبـاغ بـود انـداخت رو شـانه     

دماغش، يك جفت جوراب لنگه به لنگه، آبي و مشـكي،  سبيلي مصنوعي چسباند زير 
پيــك خنــدة خفــه و   صــداي پيــك. از جيــب پــالتوش در آورد و بــه پاهــاش كشــيد

   دون ترس بلندبلنـد زدنـد  هاي توي مجلس ب  بچه. اي از جماعت برخاست  ترسخورده
  )23:ص( .زير خنده

نمايش ابراهيمـي،   همان جماعت ترسخورده، براي» زياد زدن و تشويق كف«و سرانجام 
  . ها در دل نگه داشته بودند ايست كه سال آزادشدن آن عقدة ديرينه

و نسل . آيد در پايان، پيام درخشان داستان، توسط فريد، نمايندة نسل نو، به نمايش درمي
  .شود كهنه مجبور به وداع با خاطرات گذشته و لوازم تربيتي آن مي
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  وارهگوش 2.8.5
حكايـت دختـري از   . هـاي مجموعـه لبخنـد انـار اسـت       يكي از داسـتان داستان گوشواره، 

انـد و مـادري كـه زنـداني       پدري قاچاقچي داشته كه اعدامش كرده. اي آشفته است  خانواده
مادربزرگ و عمويي دارد كه بـا  . كنند  روزي زندگي مي  او و برادرش در مجتمع شبانه. است
او دسـت بـه   . د دوستش مهتاب دعوت شده استمهين به جشن تول. ها در ارتباط است  آن

يكي از كارهاي او خريـدن  . نشوند   زند تا دوستانش از هويت اجتماعي او آگاه  هر كاري مي
  .قيمت براي مهتاب است  اي گران  هديه

. دهـد   او حتي هنگام بازگشت به عمو و مادربزرگ آدرس دقيق خانة دوسـتش را نمـي  
خواهيد عمو بـا آن    مي« . نند و او در برابر دوستانش شرمسار شودها را ببي  مبادا دوستانش آن

  )46:ص(» .اش بيايد دم در، جلوي آن همه آدم آبرويم برود  موتور قراضه
مهين براي اين كه مهتاب و پدرش از وضع . پدر مهتاب قصد دارد او را به خانه برساند

ها راهـي جـز سـاختن      مراهي با آنبراي ه. شود  زندگي او آگاه نشوند ، به دروغ متوسل مي
. چند ماشـين دارد ... همين ... ماشين عمويت چه رنگي است؟ چيزه «. خانوادة خيالي ندارد

» . ...ممكن است با تويوتاي زرشكي بيايـد يـا پرايـد خـانمش كـه سـفيد يخچـالي اسـت        
. بگويـد هـا    شود كه مهين دوست ندارد آدرس خانه را به آن  پدر مهتاب متوجه مي)48:ص(

سخنان دكتر حاوي ايـن  . آورد  بنابراين از وضعيت زندگي خود در گذشته سخن به ميان مي
پيام است كه هر كسي خود، سازندة هويت اجتمـاعي خـود اسـت و فـرار از گذشـته كـار       

اگـر بگـويم   . هـام   بچة آن پايين. شناسم  راستش من باالي شهر راخوب نمي«. درستي نيست
  )50:ص(» !كني  گذراندم باور نمي بيشتر عمرم را كجاها

  
  مثل ماه شب چهارده 9.5

اولين طرحـي كـه بايـد اجـرا     . ماجراي كودكاني است كه قصد دارند كاريكاتوريست شوند
اما اين كار با واكنش منفي اطرافيـان  . هاي چهره است  ها و ناهمواري  كنند، بزرگنمايي زشتي

هاي ديگـر نويسـنده شـكل      مالً متفاوت با داستاناين داستان در فضايي كا. شود  رو مي  روبه
ها نيست؛ كودكان در رفاه كامل اقتصادي   بار موضوع، فقر و محروميت خانواده  اين. گيرد  مي

چه ماجرا را   آن. برند؛ كمبود عاطفي ندارند و از امنيت و حمايت كافي برخوردارند  به سر مي
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همكاري و همراهـي خـانواده و جامعـه در بـه بـار      ها و   زند، استعداد و عاليق بچه  رقم مي
  .ها است  نشستن آن

پذيرفتن كاريكـاتور  . كند  مي  در ابتداي راه، هنرجويي خود استاد را به عنوان الگو انتخاب
اما براي اين كه راهنماي مناسبي براي شـاگردانش  . خود، براي استاد نيز بسيار سخت است

اش را خورد و   دلخوري«. كند  د و كودك را تشويق ميكن  باشد، خونسردي خود را حفظ مي
بسيارخوب، تـو  : كم به خودش مسلط شد و به حرف آمد  كم. توي دل به بابك آفرين گفت
  )11:ص(» .شود رويت حساب كرد  مي. نشان دادي كه استعداد داري

خشـونت و  كنند كه با   مي  ها مدل خود را از مردم كوچه و خيابان انتخاب  پس از آن بچه
. در اولين قدم خـانواده، حـامي و مشـوق كـودك اسـت     . شوند  ها مواجه مي  برخورد بد آن

شـان خيلـي تشـويقش كـرده، عكـس بـا         معلم. كرد؛ شما ناراحت نشويد  ام تمرين مي  بچه«
  )18:ص(» .كند  مي  كاريكاتور فرق

پدر و مادرمـان  «: شود  برانگيز مي  اما كشيدن كاريكاتور اعضاي خانواده نيز بسيار جنجال
  )20:ص(» .مادرم قهر كرد و رفت خانة مادربزرگمان. دعواشان شد

رسد و در كالس، استاد و هنرجويـان مـورد شـماتت      اعتراض مردم به كالس درس مي
. آدم با نفوذي است. ... ها تلفن كرد  پدر يكي از بچه«. شود  مي  گيرند و كالس تعطيل  قرار مي

  )27- 28:صص(» .ما مجبوريم كالس را تعطيل كنيم. جا را ببندد  در اين خواهد بيايد  مي
توانند در كاريكـاتور مهـارتي     ها مي  فروش بچه  باألخره با كمك و همراهي پيرزني سرمه

دهد تا به عنوان نمايشگاه از آن استفاده   او اتاق خود را نيز در اختيار آنان قرارمي. كسب كنند
هـا،    در پايان با كشيدن كاريكاتور هـر كـدام از بچـه   . هاست  جا ياور آن استاد نيز همه. كنند

چـه  !ريخـتم؟   قدر بـي   يعني من اين««. رود  دهد و مي  آخرين درس خود را به شاگردانش مي
استاد گفت بايد از خودمان شـروع بشـود تـا    . تحمل كن- ».معلم بدي، اصالً دوستش ندارم

  )71:ص(» .مردم ياد بگيرند
  
  شما كه غريبه نيستيد 10.5
 و دردمندانـه  زنـدگي  جريـان  از كـه  اسـت  كرماني مرادي هوشنگ خودنوشت نامة زندگي
 هـاي  مـاه  در او .گويـد  مـي  سخن اش جواني و نوجواني كودكي، دوران در او تجربة سراسر
 داده دسـت  از را مشاعرش داليلي به كه پدر و دهد مي دست از را خود مادر تولد، نخست
. پيـر  مادربزرگ و پدربزرگ يك و ماند مي هوشو. شود مي كوتاه طفل سر از اش سايه است،
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ــدربزرگ ــم پ ــودكي در ه ــي او ك ــرد م ــو. مي ــز، عم ــودكي در ني ــرك را او ك ــي ت ــد م  .كن
  )64: 1384نژاد،  طالبي(

 مـادر  از او. كند مي زندگي عمو و مادربزرگ و پدربزرگ با مادرش، مرگ از پس هوشو
 بسـته  درش خـدا  هميشـة « كـه  اوست نام به اتاقي تنها. ندارد ذهن در اي خاطره هيچ خود
  )7- 8:صص( »».رسه مي تو به شدي بزرگ وقتي. جاست آن مادرت جهيزية«. است

 نديـده  را پـدر  او. كنـد  مـي  خدمت بلوچستان و سيستان در و است ژاندارم هوشو پدر
 پـدر  محبوبيت و جايگاه به آنان سخنان از. است شنيده اطرافيان از را او اوصاف تنها. است
 امنيـه  ادارة از فـردا  پـس . چلـه  و خـل  پـاك  كـه  بـزرگم،  بـرادر ... « .برد مي پي خانواده در
  )15- 16:صص( ».كنيم تر و خشك بايد ما رو اش بچه. بيرون اندازنش مي

او . انگيز و تلخ است  بندد، تصويري نفرت  اولين تصويري كه از پدر در ذهن او نقش مي
. پرد  دعواي پدربزرگ و مادربزرگ با فردي خشن، زمخت و بداخالق از خوابي عميق ميبا 

 وحشـت  .كنـد  مـي  خـيس  را صورتم و گردن هايش اشك«. كسي كه به دنبال پسرش آمده
 عاشـق  كـاظم ) 51:ص(» .تـوانم  نمـي  بكنم، دستش از را خودم  خواهم مي لرزم، مي ام، كرده

. زنـد  مي كاري هر به دست هوشو خاطر كند؛ به مي زندگي هوشو اميد به تنها هوشو است؛
 و رود مـي  وقتي« .گرداند باز اش طبيعي حالت به را او تواند مي كه است هوشو تنها بنابراين

 شـنود،  مي مرا كه صداي. بياورم را او كه برند مي مرا. نيست پيدايش روز چند شود و مي گم
  )58:ص( ».آيد مي

دهد كه همـراه پـدربزرگ     به مادر هنگامي خود را نشان ميو اما احساس هوشو نسبت 
 احسـاس  او. كشـد  مـي  سـرك  جـا  همـه  خانه، حياط به ورود محض به .رود  به شهداد مي

 تـا  اسـت  مـادر  از هايي نشانه دنبال به ببيند، را مادرش حياط گوشة در هر تواند مي كند، مي
 سفت و سخت پوست. گيرم مي بغل را نخلي. ها نخل طرف پرم مي« .كند آرام را خود بتواند

  )75:ص( ».. ..شود مي مادرم گرم آغوش نخل، تنة خشن و
شخصيت نرم، آرام و به ظاهراً كم دست و پاي امروزي مرادي كرمـاني، در كـودكي و   «

بهره كه نبـود، هـيچ، دسـت كمـي از بقيـه        هاي ويژة اين دورة سني بي  نوجواني، از شرارت
. كنـد   هاي خطرناك تشويق مي  او دوستانش را به بازي) 65: 1384نژاد،  طالبي(» .نداشته است

هاي سنگين و دردناك است كه تا   پيامد آن، تنبيه. مردم روستا از دست او در آسايش نيستند
  . ماند  پايان عمر، تأثير آن بر روح و روان هوشو باقي مي
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 و روح بـا  ديگـر،  سـوي  از اطرافيـان  هـاي  كنايه و نيش و سويي از پدر وضعيت ديدن
 سـخنان  امـا  بيايـد،  كنـار  اش بيمـاري  و پدر با تواند مي هوشو. كند مي بازي هوشو احساس

 .زنـد  مـي  ضـربه  او قلـب  بر مدام كه است نيشتري پدرش و او به نسبت اطرافيان آميز كنايه
 »كاظم پسر« گويند مي من به هم بابا ننه و بابا آغ حتي. هستم »پسركاظم« جا همه ديگر حاال«
» .اسـت  سـخت  بـودن  »كـاظم  پسـر «. دارد »اسـم « يـك  از غيـر  ديگـري  معنـاي  »كاظم« و
 او مدرسه، هاي بچه و آيد مي مدرسه به پدر. است عذاب ماية او براي پدر حضور)70:ص(
. اسـت  بسـته  نقـش  او ذهـن  در تلخي تصوير صورت به ماجرا اين. گيرند مي تمسخر به را
 بدم مدرسه از. ام شده شيطنتشان و تفريح ماية» .ديوانه پسركاظم«:اند گذاشته را اسمم ها بچه«

  )86:ص( ».آيد مي
 بـر  نيـز  مدرسـه  به پدر آمد و رفت. ريزد  مي هم به كامالً هوشو پدربزرگ، مرگ از پس

. شـود  مي ظاهر زبان لكنت صورت به او و ناراحتي افسردگي عاليم .افزايد مي او مشكالت
 را او رفتاري هاي نابهنجاري تنبيه، طريق از خواهد مي معلم. فهمد نمي را هوشو كسي باز اما

 و بريـزم  هـم  بـه  را كـالس  كـه  كـنم  مـي  را كـار  اين عمداً كند مي خيال معلم« .كند درمان
  )128:ص(» .جانم به افتد مي چوب با. كنم مي خوشمزگي
 هوشـو  قـدم  از را بد اتفاقات تمام. دانند مي بديمن و نحس را هوشو اطرافيان، و خانواد

. آمـد  بنـد  بابـا  آغ نفـس « .اسـت  شـده  دچار نحوست به خانواده او، آمدن دنيا به با. بينند مي
 ايـن  تـو  كـه  پـاتو « : من به كرد رو عيادت، بود آمده كه ماهرخ خاله. كرد ناجور هاي سرفه
  )119:ص(» .پيشونيت اون با آوردي، مرگ و بيچارگي و فقر گذاشتي خونه
 بـه  و گيـرد  مي اُريون هوشو. است هوشو مراقب و غمخوار هايش تلخي همة با بابا، ننه
 او از مراقبت به توان تمام با دلسوز، و مهربان مادري چون مادربزرگ، .افتد مي بيماري بستر
 چـه  .بيـنم  مـي  چشمش در را ها زن و مادرها تمام مهرباني. كنم مي نگاه بابا ننه به« .پردازد مي
 را بـودن  عزيـز . شـدم  مـي  عزيـز  شـدم،  مـي  كـه  مريض. شوم مريض خواست مي دلم قدر

  )166:ص( ».دارم  دوست
. شـود  مـي  آرام او ديـدن  بـا . بينـد  مـي  معلم خانم وجود در را مادر از هايي نشانه هوشو
 بـه . بيـنم  مي مادرم و او ميان شباهتي«. باشد او كنار هميشه  و شود خيره او به دارد دوست
 مدرسـه  حيـاط  تـوي  زننـد  مـي  كه زنگ. كنم مي نگاهش خواند مي كه شعري شنيدن جاي

  )232:ص(».دوم مي دنبالش
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 در پـدر . رود مي عمواسداهللا نزد كرمان، به پدر همراه به مادربزرگ، مرگ از پس هوشو،
 كنندة  كسل و تنگ محيط او .شود مي  سپرده روزي شبانه مدرسة به هوشو و ماند مي عمو خانة

 اسـير  خـود  در هوشـو را  رؤياهـاي  تمـام  كـه  است زنداني جا آن. ندارد دوست را خوابگاه
 تواند مي كتاب واسطة به  كه است ستارزاده تنها. نيست موفق دوست كردن پيدا در. كند مي
 .برهانـد  تنهـايي  از را او و كنـد  بـاز  مجلـه  و كتاب دنياي به را او پاي و شود نزديك او به

 جـاي  قلـم  و كاغذ و آورد مي پناه نوشتن به ها وحقارت كمبودها تمام جبران براي هوشنگ
 بهتـرين  كاغـذ  سـفيد  صفحة. شدم مي سبك نوشتم مي وقتي« .گيرد مي را هايش نداشته تمام
 )229:ص(» .كند مي  گوش و كرد مي  گوش را هايم حرف كه بود كسي

 بلنـد  او«. آيـد  مـي  بيـرون  خوابگـاه  از ابتدايي، ششم سال نهايي امتحان از پس هوشنگ
) 65: 1384نـژاد،   طالبي(» .بياورد دوام خاكستري لباس و قالب آن در كه است آن از پروازتر

 اهداف و آرزوها به رسيدن براي را كار محيط هاي سختي شود، مي مشغول نانوايي در كار به
 گوني ديگري و. است زيراندازمان گوني. خوابيم مي دكان توي شب « .خرد مي جان به خود
  )279:ص(» .برد نمي خوابم. بالشمان شده  لوله كه

 انگشـت  موضـوعاتي  بـر  خود خيال به. نويسد مي خلّاقانه و ابتكاري هوشنگ انشاهاي
 ايـن . است ديگري چيز معلم نظر اما. است نرسيده كس هيچ فكر به حال تا به كه گذارد مي

 ...« .سازد مي متنفر نوشتن و از كتاب را او كه حدي به تا انجامد مي او تنبيه به ديدگاه تفاوت
  )306:ص( ».افتاد چپ من با حسابي. بيرون انداخت كالس از مرا

هاي عمو، براي هنرمنـد شـدن بـه      رغم مخالفت  هوشنگ پس از اخذ مدرك ديپلم، علي
اشتن مناسك گـذار  تمام حوادث و خاطرات تلخ گذشته يادآور پشت سر گذ. رود  تهران مي

  . است كه از آن سربلند بيرون آمده است
  
  انبار  آب 11.5
اي و غلبـة ادب نفـس در آن فضـاي      خانـه   انبار، تصويرگر فضاي تعليم و تربيت مكتب  آب

شيخ در ميان كودكان است و نقاب بـر  . تربيتي بر ادب درس و البته در فضاي تأديب است
گيـرد، پسـر     اولين كودكي كه مورد تأديب قرارمـي . هاست  فاصلهها   اما ميان آن. چهره ندارد

. كنـد   كالسي خود مـي   آوردن حلوا، خود را سگ هم  او براي به دست. فروش شهر است  آب
شود بسياري از كودكان، مردم شهر،   اين ماجرا سبب مي. كشد  ها مي  شيخ براي تأديب او رنج

  .زندبه ويژه حاكم به مهار نفس خويش بپردا
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 و برگرفت او پياز از اي تكه«. كند  در قدم اول شيخ عمالً رفتار اشتباه عماد را اصالح مي
 داري اي خوشـمزه  غـذاي  چه .جويد و گذاشت دهان در. ساخت اي لقمه خشك جو نانِ با

 )10:ص( ».كـن  حـالل . شدم تو مهمان اي لقمه. بودم نخورده غذايي چنين حال به تا! عماد
 تحقير از و ببرد بين از را آز و حرص بايد نيز او. ماند نمي نصيب بي تأديب اين از نيز الماس
 مـن  نـزد  عمـاد  پياز و نان. آمد درد به دلم ديدم، را عماد شدن سگ« .بردارد دست دوستان
  )12:ص( ».كردم  تربيت را خود گونه اين. توست حلواي از لذيذتر

دارد فرزنـدش از محـيط    انتظـار . پدر عمـاد مـردي زحمـت كـش و تنگدسـت اسـت      
امـا رفتـار عمـاد خـالف     . كند و مانند پدر به جهل دچار نشود  خانه به خوبي استفاده مكتب

  . انتظار اوست
- :كنان گفت پيچيد گريه عماد كه از درد وسوزش قاشق مسي و عصاي پدر به خود مي

ب اي پيـاز بـه مكتـ    اي نـان خشـك جـو و دانـه     شرم اين است كه مرا هر روز با تكـه 
  )30:ص( .خورد اي حلواي چرب و شيرين مي هزاد جا بازرگان فرستيد كه در آن مي

 خواهد پسـرش بدانـد كـه    او مي. پردازد اي ديگر به تنبيه پسر مي پدر الماس نيز به شيوه
. جاي او بكاهـد  تا از اين طريق از كبر و غرور بي. آيد نمي  هيچ آسايشي بدون رنج به دست

كرد و در  رفت و فضوالت او جمع مي كه دنبال شتر عصاري مي چشمش به الماس خورد«
ندره     المـاس رخـت  .چرخاند اُشتر، چرخ عصاري را مي. ريخت ظرفي مي هـاي چـرك و شـ
كنـد تـا بـه      پس از آن خود را سگ پسركي حلوا فروش مي) 40:ص(» .برهنه بود داشت، پا

شـيخ دسـت   «. ري را شكستفرزند بياموزد كه هر انساني حرمت دارد و نبايد حرمت ديگ
المـاس زيـر   . امانش بـده . خواهد خود را بيازمايد الماس مي: الماس گرفت و پيش پدر برد

  )56:ص(» .بلندش كرد. بازوي پدر گرفت
هايش بسيار زودرنج و گوشه  داند كه دخترش به علت از دست دادن چشم پدر بادام مي
بنابراين بادام را بـا طبيعـت و   . باه كندخواهد كودكش آيندة خود را ت او نمي. گير شده است

و نرمي و مالطفت را به عنوان راهي مـؤثر بـراي رخنـه كـردن در     . كند مواهب آن آشنا مي
و از اين طريـق اميـد بـه زنـدگي را بـه او      . كند ها و پيروزشدن بر ناماليمات معرفي مي دل
شـعر  . كنـد  نـه دل را سـياه مـي   دانـم، كي  مي«. گذارد  آموزد و در انتخاب راه او را آزاد مي مي

چشمت كـه خـوب   : پدر خوابيد و گفت. شود از هنرِ گفتن دلت نرم مي. بخوان، قصه بساز
ــي  ــم م ــورمه ه ــد، س ــي، غصــه نخــور  ش ــي. كش ــدان نم ــا   چن ــمانت زيب ــه چش ــد ك پاي

  )139- 140:صص(».شود مي
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  لوخورشپ 12.5
 نور زير« داستان دو تنها ها داستان اين ميان از .است كوتاه داستان چند مجموعة خورش پلو

  .قرار داد تحليل مورد توان مي را ،»خورش پلو« و »شمع

  زير نور شمع 1.12.5
 جرم ارتكاب حين در خانواده، پدر. است آبرومند و فقير اي خانواده حكايت شمع، نور زير
  . است  مانده خانواده پيشاني بر آن ننگ و است  رفته دنيا از

ها با آبـرو زنـدگي    او سال. اين خواري و سرافكندگي را تاب بياوردتواند  مادر مهشيد نمي
اين اتفاق غيرمنتظره و انتقادهاي اطرافيان او را از همـه كـس و همـه چيـز متنفـر      . كرده است

كاش مادربزرگت به جـاي  «. خواهد زندگي خود را سامان دهد او با اين تنفر مي. ساخته است
  )36:ص(» .آبرو نشويم ود، تا اين قدر خوار و ذليل و بينان آوردن، پسرش را تربيت كرده ب

تواند زندگي  داند اين اتفاق تلخ مي او مي. است  خانم معلم موقعيت مهشيد را درك كرده
. هـاي رفتـاري در او باشـد    گذار مشكالت رواني و نابهنجـاري  و پايه. مهشيد را خراب كند

به ويژه مدرسه، براي وجـود او ارزش قايـل    اگر اطرافيان،. مهشيد به پذيرش مردم نياز دارد
  .تواند، با زندگي و ناماليمات آن كنار بيايد شوند، به مرور زمان مي

هـا، متأسـفانه    بچـه : بعد از خانم مدير، خانم رضواني پشت ميكـروفن رفـت و گفـت   
دانيم به خاطر سالمت همة مـا بـود، پـدر     زمان با جان باختن پدر طوبي كه همه مي هم

دانسـت بعضـي تابلوهـاي     او كه مي. موز ديگري متأسفانه جانش را از دست دادآ دانش
تبليغاتي گذشته از زشت بودن تا چه اندازه براي مـردم خطرنـاك اسـت، هنگـامي كـه      

خواست برق يكي از تابلوهاي سر چهارراه بيرون شهرك را قطع كنـد تـا از خطـر     مي
  )40- 41:صص( .داد ا از دستها جلوگيري كند، جانش ر تصادف هر روزه اتومبيل

اش را بـه بطـن جامعـه بكشـاند،  مـردم و هميـاري        توانـد مهشـيد و خـانواده    آنچه مي
ها نسبت به حادثة پـيش   العمل همسايه عكس. شود سوزي مي ها آتش در خانة آن. هاست آن

 .طوبي هـم آمـده بـود   . آتش را خاموش كردند«. دهد ها به زندگي را تغيير مي آمده، نگاه آن
مادر تو تاريكي، شمع به دسـت،  . زد محمود جيغ مي. كرد بغل گرفت مهشيد را كه گريه مي

  )46:ص(».كردند كرد كه كمك مي ها را نگاه مي همسايه
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  ورشپلوخ 2.12.5
سرپرست است كه در زلزله خانوادة خود را از دسـت   حكايت گروهي از كودكان يتيم و بي

كودكان راهي اين سفر . برند روزي در تهران مي كز شبانهها را به يك مر مسئولين آن. دهند مي
هـا پـيش    حوادثي كه در تهـران بـراي آن  . كسي و نداري را فراموش كنند اند تا درد بي شده
  .سازد آيد، اهميت خانواده و محيط گرم و صميمي آن را براي كودكان برجسته مي مي

هـاي متفـاوتي    ودكـان از خـانواده  ك. فضاي جديد با تمام محاسنش، قانون و مقرراتي دارد
ها بايد تابع اين قوانين باشند تا بتوانند براي خود فضايي سرشار از آرامش و امنيت  آن. اند آمده

هـا،   هـا و رفتارهـاي متفـاوت و متنـوع آن     ها،  سليقه در غير اين صورت، خواسته. فراهم كنند
ما بـراي شـما   . نيد، جيغ نكشيدبه چيزي دست نز«.فضاي نابهنجاري را به وجود خواهد آورد

  )136:ص(» .ها و دردهايتان را از ياد ببريد كنيم كه خوش باشيد و غم هر كاري مي
توان آن شرايطي كه مساعد و موافـق طبـع    تعداد كودكان زياد است و براي هميشه نمي

دوري و جدايي، كودكان را بـه يـاد محـيط گـرم و پـر مهـر خـانواده        . آنان باشد، مهيا كرد
هايي كه منتظر  بچه«. سازد ها برجسته مي و مفهوم پناهگاه، ياور و حامي را براي آن. اندازد مي

جـور شـام    تا آن موقع ايـن . كوفتند كردند و به زمين پا مي كردند، گريه مي تابي مي بودند بي
  )146:ص(» ...خوردن نديده بوديم

هـا   هـا و مشـكالت آن   هدر پايان داستان، با پلوخورش، يك غذاي خانگي، همة دغدغـ 
  .آيد ها به وجود مي شود و يك محيط آرام و خالي از تشويش خاطر براي آن برطرف مي

  
  گيري نتيجه. 6

هاي مـرادي    رسد، داستان  بندي كه در پايان تحليل آثار به عمل آمد، به نظر مي  با توجه به جمع
ها از   هايي هستند كه بيشتر مضامين آن  دستة اول داستان. افتد  كرماني در دو بازة زماني اتفاق مي

ها در فضاي زماني   اين داستان. زندگي خود نويسنده به ويژه دورة كودكي او گرفته شده است
هايي هستند كه بـا ورود نويسـنده بـه      هاي دستة دوم، آن  اما داستان. جريان دارند 50تا 20دهة 

ها، مربوط بـه فضـاي زمـاني      ث اين داستانحواد. يابند  دنياي مدرن، شكل و مضموني تازه مي
  .است 80تا  60دهة
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.): جريـان دارنـد  50تـا   20هـايي كـه در بـازة زمـاني دهـة       داستان(هاي گروه اول  داستان
، )سنگ روي سـنگ (هاي قاليبافخانه، نخل، خمره، مشت بر پوست، تنور هاي مجيد، بچه قصه
  . انبار، شما كه غريبه نيستيد آب

هاي كـودكي قهرمـان داسـتان،     رنج: ها، عبارتند از الب در اين داستانمضمون عمده و غ
انـد،   گريبـان بـوده    مادري، فقر كه مردم روزگار با آن دست بـه  هاي عاطفي ناشي از بي رنج

  . ها كه ريشة اقتصادي دارد ها و روابط غلط بين انسان ها، فقر فرهنگي، پليدي خشونت
. ودكي نويسـنده بـه تصـوير كشـيده شـده اسـت      ها شخصيت و ك در بيشتر اين داستان

زنـدگي  )  مادر، خاله ، مـادربزرگ يـا پـدر   ( سرگذشت كودكان تنهايي كه تنها با يك فرد، 
پـدران  اغلـب در تنگنـاي فقـر و     .رنگ است ها بسيار كم  كنند و نقش پدر در زندگي آن مي

م ميل باطني، كودك را از رغ  به اجبار  و علي. هاي منفي حاكم بر جامعه گرفتار هستند ارزش
  .كنند خود دور مي

هنگامي كه بايد شور و نشاط و سرزندگي داشـته باشـند و بـه دور از      كودكان اين دوره
. شـوند  ها و مشكالت بزرگساالن، به تخلية درون بپردازنـد، بـه انـزوا كشـيده مـي      گرفتاري

. ري از دوش خانواده بردارندآموزد كه سربار نباشند و با ها مي ها و كمبودها به آن محروميت
  .ها كار است نه بازي دغدغة آن
.) : جريـان دارنـد   80تـا 60هايي كه در بـازة زمـاني دهـة    داستان(هاي گروه دوم  داستان

پلوخورش، (، مثل ماه شب چهارده، پلوخورش)لبخند انار، گوشواره(شيرين، لبخند انار مرباي
  ) زير نور شمع

گيـرد و در آن از نمودهـاي زنـدگي     ايي شهري شكل ميها، در فض اين گروه از داستان
هـا،   هاي اجتماع نيست بلكـه حكايـت محروميـت    حكايت بدبختي. روستايي خبري نيست

بـه طـور   . هاست ها و توقعات نسل جديد و فاصلة ميان نسل ها، جسارت كمبودها، شهامت
  :توان چنين نتيجه گرفت كلي مي

  :هاي گروه اول در داستان
فقر و تنگدستي حـاكم بـر جامعـه، دوران كـودكي از زنـدگي فـرد حـذف        به علت ) 1
شود كه مسئوليت  و كودك به محض ورود به دنياي كار، يك بزرگسال شناخته مي. شود مي

  . زندگي خود و خانواده را بر عهده دارد
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امـا كـودك ايـن دوره در خانـه و     . مهر مادري جزء الينفك زندگي كودك است) 2
  . تحت سرپرست مادر نيست كه از آن برخوردار باشد

آور خانواده بوده اسـت، بيشـتر كـاركرد اقتصـادي      پدر كه خود نيز از كودكي نان) 3
  . دارد تا عاطفي

  .قادر به تغيير آن نيستندكودكان بايد ايدئولوژي حاكم بر جامعه را بپذيرند و ) 4
هـا   آن. كننـد  سرپرست يا بدسرپرست نيز دوران كودكي را تجربه نمي كودكان بي) 5

  .بايد مسئوليت زندگي خود را برعهده بگيرند و چون بزرگساالن وارد جامعه شوند
  :هاي گروه دوم  در داستان

. كودك مجبور نيست وارد دنياي كار شود. زند فقر و تنگدستي حرف اول را نمي) 1
  . ميان كودكي و بزرگسالي مرزي مشخص وجود دارد

عقايـد خـود را   . هـاي كودكانـه بپردازنـد    توانند آسوده خاطر به بازي كودكان مي) 2
ت خـانواده و  سـازد، موقعيـ   هـا را مكـدر مـي    آنچه دنياي كـودكي آن . آزادانه ابراز كنند

  . ها و هنجارهاي حاكم بر جامعه است ارزش
سرپرسـت و بدسرپرسـت هـم مـورد توجـه قـرار        در اين دوره حتي كودكان بي) 3
  .شود ها تأمين مي گيرند و امنيت و آسايش آن مي
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