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 چكيده

ودكان و نوجوانان مورد توجه واقع گراي كهاي  مسائلي است كه در داستاني  كار كودكان و كودكانِ كارگر از جملهي  پديده
جامعه شناختيِ كار ي  ميان ادبيات داستاني كودك و نوجوان و مقولهاي  با نگاهي مقايسه. گرفته استبرخي از نويسندگان قرار 
بـه دليـل تفـاوت در     -متفاوت به كار كودكهاي  با نسبي بودن كار، نسبي بودن مفهوم كودك و نگاه كودك و نوجوان، احتماالً

از هـايي   شود تا با بررسي داستان مي تالش در اين پژوهش از طريق تحليل متن. روبرو خواهيم بود -ن فرهنگي و اجتماعيمتو
جهـان  ي  كار كودك در حوزهي  دارد، پديدهاي  محمدرضا يوسفي كه به موضوع كودكان كار و خياباني در آثار خود توجه ويژه

  .حليل در اين مقاله كليت هر داستان خواهد بودواحد ت.داستانِ كودك و نوجوان بررسي شود
  ادبيات داستاني كودك ونوجوان، كودكان كار، محمدرضا يوسفي :واژگان كليدي

  مقدمه .1
زيـرا تعيـين حـدود، ثغـور و     . پـذير نيسـت   شمول از كار كودكان امكان و جهاناي  معنايي دقيق، لغت نامهي  ارائه
شـود ارتبـاطي    مي اطالقهايي  تعيين اين كه دقيقا كار چيست و به چه فعاليتدوران كودكي و در پي آن، هاي  ويژگي

حال تلفيق اين دو واژه و بررسي كار كودكان شـرايط را  . اجتماعي مورد تحقيق دارد -نزديك با متن و بستر فرهنگي
  . به مراتب دشوارتر خواهد كرد

از منظـر  . ارائه شده اسـت  كودكي در مورد...ين و تعاريف فراواني از منظر جامعه شناسي، پزشكي، روانشناسي، د
نوظهور نيسـت؛ بلكـه يـك    ي  دوران كودكي يك پديده -كه در اين پژوهش با آن سروكار داريم -شناسي علم جامعه
 در واقع پيش از آنكه وجود خارجي داشته باشد، تصويري است كه در ذهن مردم جوامع مختلف شكل. مفهوم است

كي نه يك مفهوم ثابت كه مفهـومي متغيـر اسـت و تعريفـي متفـاوت بسـته بـه بسـتر فرهنگـي،          بندد، دوران كود مي
پيامـد پديدارشـناختيِ ايـن ناپايـداريِ     «. )46:1382شاه آبادي،( .شود مي وابسته، از آن ارائه اجتماعي، اقتصادي و سياسيِ

تاريخي، پايدار و با ثبات نبوده است كامال مستند از اين قرار بوده است كه كودكي خودش درچهارچوب اين فرآيند .
متداول نوظهور كـه اسـاس   هاي  به عبارتي ديگر، كودكي، در حكم يك جايگاه اجتماعي، از طريق درك آن در بينش

 ».متفاوتي شناسايي شده استهاي  گيرد، با قالب مي تغيير سياست، فلسفه، اقتصاد، مشي اجتماعي و هرچيز ديگر قرار
آن در محدوده زماني مشخصي از يك جامعه، هاي  بايد توجه داشت كه هرچند كودكي و ويژگي .)142:1388 جـنكس، (

رسـد كـه دوران    مـي  كودكي در زماني ديگر است اما در هرحال پذيرفتني به نظـر هاي  متفاوت با تجربيات و ويژگي
امي اسـت كـه در هـر    عـ هـاي   طبقـات و مـذاهب داراي ويژگـي   ها،  ها، مليت ظر از اختالف فرهنگكودكي، صرف ن

تواند موضوع مطالعه پديدارشناسانه باشد و آن گونه نيست كه تصور كنيم دوران كـودكي، تحـت تـاثير     مياي  جامعه
تواند به طور كلي تغيير ماهيت دهد تا آن جا كه به طور مطلق حذف شود و نتوان تعريفي كلـي   مي عوامل اجتماعي،
مـوارد،  اي  يد كه تحت تاثير عوامل اجتمـاعي و اقتصـادي و فرهنگـي، در پـاره    نما مي چند منطقي هر. از آن ارائه داد

چون خردسـالي، تمايـل بـه بـازي،     هايي  رسد مولفه نمي در غير اينصورت، به نظر. ظهور و بروز متفاوت داشته باشد
تـاثير عوامـل   عـام و هميشـگي دوران كـودكي اسـت، تحـت      هاي  كه از ويژگي... ترها و  خيال ورزي، اتكا به بزرگ

  .) 120:1383هجري، ( .اجتماعي، به طور كلي قابل حذف باشند
مختلـف اسـت،   هـاي   و مكـان ها  با ساختار اجتماعي است كه فاقد تعريفي جهانشمول در زماناي  پديده ،كار«اما 
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ي وجـود  تفـاوت » غيركـار «و » كـار «بـين  ها  در بعضي از فرهنگ .مختلف، متفاوت استهاي  بلكه معني آن در فرهنگ
به طور كلي، . دانند مي ديگر كار را مترادف با اشتغالاي  شوند؛ عده مي ندارد؛ برخي ديگر بين كار و تفريح تمايز قائل

شود، ولي آنچه كـار   مي باعث ايجاد تغييراتي در طبيعتاي  كار ممكن است فرم يا شكلي از فعاليت باشد كه به گونه
 تغييـر، در آن زمينـه صـورت   ي  خاصي بستگي دارد كه آن فعاليت ايجادكننده اجتماعيي  آيد، به زمينه مي به حساب

 شود از تجزيه و تحليل يك فعاليت خـاص مسـتفاد   مي در نتيجه آنچه كه كار تلقي«. )75:1385صدقي نژاد، ( ».پذيرد مي
جتمـاعي هسـتند؛   نيسـت؛ ايـن معـاني، داراي سـاختار و اصـليتي ا     هـا   گردد، زيرا مفهوم كار جزء ذاتي فعاليـت  نمي

  )همان( ».خاص موقتي، و در دراز مدت شكننده و ناپايدار استاي  موجوديت آنها به گونه
از كار كـودك در  . توجه به كار كودك اخيرا و تنها توسط برخي از محققان اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است

به عنوان مثال در اثر كيت گرينت بـا عنـوان   . خورد نمي جامعه شناسي اثري به چشمهاي  بسياري از مهم ترين نوشته
  .به كاركودك نشده استاي  جامعه شناسي كار اشاره

در تعريف كار كودك حساسيت و دقت بسياري دارند و از اينكـه هـر كـاري را كـار كـودك بنامنـد        محققان غالباً
طبيعيِ جسماني و رواني او شـود؛  شود كه مانع از رشد  مي در تعريفي كلي كار كودك به كاري اطالق. كنند مي دوري

قرار دهد و مـانع   -اخالقي، اجتماعي، جسماني-اش آسيب برساند، كودك را در معرض خطرات گوناگون به سالمتي
از كار با دسـتمزد  مجبور به ساعاتي طوالني   -به داليل متعدد  -كودك كار ممكن است. از حضورش درمدرسه شود

براي اهداف آماري تعريف اين كه چه فعاليتي براي كودك مضر و « شت كه هنوز هم بايد توجه دا. بسيار پايين گردد
مانع پيشرفت اوست مورد بحث و مناقشه است زيرا اين تعريف بستگي به اين دارد كه كودك در صورت نبـود ايـن   

  .)8:2007ادموندز ( ».شود مي كار به چه فعاليتي مشغول
كارها براي كودك بد ي  كند كه همه مي بيان فيفه. دانند نمي را كار كودك همانطور كه عنوان شد محققان هر كاري

به همراه ها  كنند زيرا حسي از استقالل را براي آن مي كاري با آغوش باز استقبالهاي  گاهي كودكان از فرصت. نيستند
 بـت در رشدشـان تلقـي   مناسك گذر به سمت بزرگسالي و عنصـري مث ي  برخي از كارها براي كودكان به مثابه. دارد
 سبك كه به طور صحيح ساختار بندي و مرحله بندي شـده باشـند، بـراي كـودك كـار شـمرده      هاي  فعاليت. شود مي
كاهـد، كـار    نمـي  ضروري كودكان، يعني بازي و تحصيلهاي  به عبارتي ديگر، فعاليتي كه از ديگر فعاليت. شوند نمي

جيمـز و همكـاران   ( .رسـاند  و رشد كودك آسيب ميت كه به سالمتي كار كودك فعاليتي اس. آيد نمي كودك، به حساب
258:1385(  

بين المللي بـه  هاي  كه از سوي جوامع و سازمانهايي  كار كودكان به رغم تصويب قوانين بسيار و تالشي  مسئله 
قابـل  ي  تيجـه نانـد   گيرد همچنان پابرجاست و اين اقدامات كمتر توانسته مي منظور رفع اين معضل اجتماعي صورت

  .قبولي از خود بر جاي گذارند

  محمدرضا يوسفي در يك نگاه  .2
خـودش  ي  داستاني ادبيات كودك و نوجوان است كه به گفتهي  محمدرضا يوسفي از پركارترين نويسندگان حوزه

خـود   كـار كودكـان در آثـار   ي  وي از معدود نويسندگاني است كه به پديـده . هيچ شغل ديگري جز نويسندگي ندارد
كـه بـه واسـطه    دارد و اين شايد به دليل تجربيات شخصي نويسنده در دوران كودكي و نوجواني است اي  توجه ويژه

محـور اصـلي    .را تجربـه كـرده اسـت   ... پرجمعيت مشاغلي چون دست فروشي، بساط گـري و  اي  تولد در خانواده
فيلم نامه، نمايشنامه و مباحث نظري درباره ادبيات يوسفي داستان نويسي براي كودكان است اما در زمينه هاي  فعاليت

كه در اين بين به دريافـت ديـپلم افتخـار    اند  گوناگوني بودههاي  برخي از آثار او نامزد جايزه. كودكان نيز آثاري دارد
  .توان اشاره كرد مي )IBBY(كتاب كودك از دفتر بين المللي كتاب
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  ها  خالصه و تحليل داستان .3
  و راهزن قلمزن .3-1

خـواهرِ دم بخـتش در جسـتجوي كـار اسـت،      ي  پولِ آينه و شمعدان جهيزيـه ي  سلمان، پسر فقيري كه براي تهيه
سـلمان  . در جسـتجوي كـار تـرك خانـه و ديـار كنـد       -سـهراب  -اش گيرد مثل يكي از پسران هم شهري مي تصميم
شود كه سهراب راهـزن   مي ر مسير سفر متوجهشود اما د مي رغم نارضايتي مادر به همراه عمو گرگين راهي سفر علي

ترسـد   مـي  سلمان كه. آورده است مي فرستاده از راه دزدي به دست مي است و پولي را كه براي خانواده اشها  گردنه
اي  خواهد كه او را نزد اسـتاد قلمزنـي ببـرد تـا حرفـه      مي سرنوشتي مثل سرنوشت سهراب داشته باشد از عموگرگين

  .سازد مي خواهرش را با دست خودشي  آموزد و آينه شمعدان مورد عالقه مي يت سلمان، قلمزنيدر نها. بياموزد
خـواهرش تهمينـه كـه    . كنـد  مـي  سلمان، كه كار قلمزنـي . در اين داستان با سه شخصيت كودك كار روبرو هستيم

شـود امـا    مـي  شهر خـارج نشينند و سهراب هم شهريِ سلمان، كه در جستجوي كار از  مي همراه مادرش بر دار قالي
زمان و مكان در اين داستان مشخص نيست اما رنگ و بوي فضـاي داسـتان   . شود مي شود و كشته ميها  راهزن گردنه

در ايـن داسـتان پذيرفتـه    . كه راهزني و دوره گردي رواج داشته اسـت اي  دوره. برد مي بسيار دورهاي  ما را به گذشته
ش بايد كار كند و هردو به نوعي در بهبود وضعيت اقتصادي خانواده ياري گر شده است كه سلمان هم، مانند خواهر

اعضاي خـانواده  ي  در جوامع اوليه همه«: دانند مي جوامع اوليههاي  باشند هرچند ردجر و استندينگ، اين را از ويژگي
به عبارتي ديگـر  .كنند مي كاركنند و كودكان نيز به فراخور ظرفيتشان  مي در جهت بقا و انسجام اجتماعي انجام وظيفه

  . )111:1381لهسايي زاده و اشرفي ( آيد مي كار قسمتي از فرآيند جامعه پذيري در اين گونه جوامع به شمار
سن سلمان در داستان ذكر نشده است ولي با توجه به تصاوير طراحي شـده از او روي جلـد و صـفحات داخلـي     

  ). سلمان در تصاوير ريش دارد( .بايست پسر نوجوان يا جواني باشد مي كتاب 
كند تا جاي خالي پدر را  مي شنود سعي مي خواهر را با مادرشهاي  سلمان كه درددل. پدر سلمان فوت شده است

  :پر كند
كـرد و بـه مـاه     مـي  تهمينه گريه. سلمان، مات و متحير به آسمان خيره شده بود كه صداي تهمينه به گوشش رسيد

سلمان بي كار است؛ خواستگارم هم تهديسـت  .كرد مي م زنده بود، بهترين جهاز را برايم مهيااگر پدر«: گفت مي خانم
  )8-9( .است

ترك روستا و محل زندگي به اميد يافتن كار و موقعيتي بهتر، اتفاقي است كه در مورد بسـياري از كودكـان كـار و    
مـادر  رغـم مخالفـت    گيرد، بنابراين علـي  مي رتسلمان نيز در جستجوي كار تصميم به مهاج. افتد مي هايشان خانواده

  :شود زيرا عقيده دارد كار مناسبي در شهر خودشان براي او وجود ندارد راهي سفر مي
طاقـت  ... راه پـر از راهـزن و گـرگ اسـت    .من راضي به سفر تو نيستم« :چشمان ماه خانم از اشك پر شد و گفت

با گاري بگرد و بار را از ايـن سـوي   ! را بفروش و يك گاري بخر قالي كه تمام شد، آن.دوري و چشم انتظاري ندارم
  » .به همين قانع باش و صبركن! شهر به آن سوي شهر ببر

با باربري نان شـب هـم بـه    « : جلوي ماه خانم نشست و چشم در چشم او دوخت و گفت.سلمان پوزخندي زد  
  )13(» ...چرا جوانيم را بيهوده هدر كنم؟.آيد مي زور در

كند كه در جسـتجوي   مي ر و درآمد ناكافي خانوار كه يكي از مهمترين داليل كار كودكان است سلمان را وادارفق 
  : كاري شايسته باشد

 فكـر  -مـادرش -به روزگار بي ساماني خودش و تهمينه و ماه خانم .سلمان در بسترش دراز كشيده بود .شب بود 
  )7.(گرداند نمي بافي ماه خانم و تهمينه روزگار آنها را قالي.... گذشت مي زندگي آنها به سختي .كرد مي

امـا  . رود مـي  بعد از اتمام كار براي خواب به آنجاها  كند و شب مي در شهر، اتاق كوچكي براي خود اجارهسلمان 
 به كارگاه قلمزني نقل مكان كند زيرا هيـزم و آتشـي بـراي گـرم نگـه      شود  رسد سلمان مجبور مي فرا ميزمستان كه 

  .داشتن اتاق تاريك و نمورش ندارد
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امـا در حـين كـار    . گذراند و تمام تالشش را ميكند تـا قلمزنـي بيـاموزد    مي سلمان تمام روز را در كارگاه قلمزني
  :سوزد مي بيند و پايش مي آسيب

از سـوز   سلمان.قير مذاب پوست پاي سلمان را برداشته بود.استاد طاهر و شاگردها هراسان به حياط كارگاه آمدند
  )28.(استاد طاهر و شاگردها، سلمان را به داخل كارگاه بردند ...كرد مي و درد ناله

  :زيرا در كار قلمزني به آنها نيازي نيست! داند نمي اما استادكارِ سلمان سوختن پاها را مصيبت چنداني
ريخـت، مصـيبت    مـي  بخت يارت بود كه قير بر روي پايت ريخت؛ اگـر بـر روي دسـتت   ! زياد دل نگران نباش«
 اگر يكي از ايـن سـه را نداشـته باشـد،     .قلمزن به سر انگشتاني ماهر و چشماني تيزبين و عقلي هوشيار نياز دارد.بود
  )32( ».تواند قلمزن باشد نمي

سلمان نيـز بـه   ي  دستمزد اوليه. سازد مي خواهرش راي  سلمان كه اندكي قلمزني آموخته آينه شمعدان مورد عالقه
  :شود تا صرف تدارك جهيزيه براي خواهرش شود  مي مان به مادرش دادهجاي سل

اگر پيش مـن  . سلمان راه و رسم قلمزني را آموخته است، اما هنوز قلمزن نيست« :استاد طاهر به به ماه خانم گفت
 .پـيش مـن بمانـد   بگذاريـد سـلمان در    .دهم كه براي تهمينه جهاز بخريد مي البته از دستمزدش آنقدر به شما. ..ماندب

  ) 54( ».سازم مي من از او قلمزني استاد .كار را داردي  خميره
شود تا جايي كه ديگر از دور بـودن فرزنـدش ناراحـت نيسـت و      مي اين موضوع باعث شادي مادر سلمان ظاهراً

  :كند مي خطاب» پدر«استادكارِ سلمان را 
شـما بـراي   «: ماه خانم بـه اسـتاد طـاهر گفـت     ...آينه لبخند ميزدتهمينه در .. .ماه خانم، مهربان به سلمان نگاه كرد

  )54( ».سلمان بايد قلمزني را از پدرش بياموزد .سلمان، از پدر كمتر نيستيد
  به نام غول اي  ستاره .3-2

 -سرپرستش–خيراهللا ي  رضا غول، پسرك شيرين عقلي است كه به خاطر هيكل بسيار درشتش مورد سوء استفاده
او را بـه بـاغ   كنـد؛   راي تامين مخارجش استفاده ميخيراهللا كه گرفتار اعتياد و بيكار است از رضا غول ب. گيرد مي قرار

هـاي   بچه-دوستان رضا غول. كند مي باال شهر با او معرگيريهاي  برد تا اداي عنترها را دربياورد يا در محله مي وحش
در پايان داستان، رضا غول كه به خاطر دوري از روستايش زق  .شوند مي مانع كارهاي خيراهللا بارها-اشاي  هم محله

فرعـي داسـتان، بـه تـدريج و در طـي      هـاي   شخصيت. گردد زق آباد باز مي بهها  آباد مريض شده است با كمك بچه
  .شوند مي برند و با او دوست مي داستان به مهرباني رضا غول پي

قاسم پسركي است كه . كه هريك به دليلي مجبور به كار هستند ستاهايي  پر از ستارهبه نام غول اي  داستان ستاره
فروشـد و در زمـاني كـه     مـي  سهيل هم به اجبار مادر تمام روز گوشفيل. فروشد مي رود و گوشفيل مي به ميدان شهر

هيل به به اين ترتيب س. شود مي براي حضور در تعزيه به او نياز است به دليل كاري كه دارد از انتخاب او صرف نظر
  :شود  مي دليل كار از حضور در فعاليت اجتماعي محروم

 .و ياد بگيرد نقش پسر مسلم را چطوري بازي كنـد  ...ولي بيچاره وقت نداشت كه به مسجد بيايد.... سهيل بد نبود
 رفـت، بهجـت خـانم حسـاب او را     مـي  از صبح تا عصر دنبال گوشفيل فروختن بود و اگر يك روز از زيـر كـار در  

  )69( .رسيد مي
 نشـيند و رضـا  بـرايش قصـه     مـي  ترسد، كنارش نمي رضا غول، تنها دختري است كه از اوي  مريم، دختر همسايه

كنند مجبور اسـت خانـه بمانـد و كنـار      مي مريم برخالف دخترهاي ديگر كه در كوچه ليلي و طناب  بازي. گويد مي
  . مادرش كار كند تا خرج اعتياد پدرش را درآورد

رديد بازي در رشد شخصيت اجتماعي و اخالقي كودكان تاثير بسزايي دارد و محروم ماندن كودكان كار از بدون ت
 يونسكو در اين بـاره «. شود مي بازي  مانع از رشد شخصيتي آنانهاي  بازي با هم سن و ساالنشان و حضور در زمين

، رشد جسمي، رشد ادراكـي : فراهم سازدها  زمينهتواند نيازهاي رشد كودكان را در تمامي  مي فضاهاي بازي: گويد مي
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سـني  هـاي   تعامـل محيطـي در دوره   همچنـين  )63:1386مظفـر،  ( .» ]1987يونسـكو، [رشد اجتماعي و رشـد احساسـي  
فيزيكي، شـناختي و خالقـه افـراد اسـت و محـيط      هاي  خردسالي، كودكي و نوجواني الزمه رشد و شكوفايي توانايي

  )60همان ( .وجودي و رشد جسمي و رواني تاثيري قطعي داردي  ل گيري شاكلهزندگي در اين دوران بر شك
كند كه هردو از اين وضعيت خـالص شـوند    مي هرچند كه مادر مريم از به كار گرفتن مريم ناراضي است و آرزو

  :ندارداي  اما ظاهرا چاره
چقدر مـريم ليـف ببافـه و مـن كيسـه      ...فرار كنيم همه بايد از دست غوال«: اعظم خانم آه سوزناكي كشيد و گفت

  )143( »...!كنيم مريم مي بدوزم تا خرج اعتياد باباي مريم خانم بشه، ها؟ يه روز با هم فرار
كنـد كـه    مـي  داند اما مريم نظر ديگري دارد و تصور مي اعظم خانم دليل كار كردن خود و مريم را اعتياد پدرمريم

  :كند مي شخصي دستمزدشان را صرف خريدي  اعظم خانم همه
  گيري؟ مي توچي از اعظم خانم ميگيري، چيز، دستمزد؟«: رضا غول معني دستمزد را كمي دير فهميد و بعد گفت

  )135( .كنه مي پوالرو ميكنه طال و به خودش آويزوني  مامان اعظم؟اون به من دستمزد بده؟همه-

  :كند مي ري كه او را به كار واداشته بيانمريم شخصيت كودك داستان حس خود را نسبت به كار و نسبت به ماد
اگه داشت كـه قـالب ليـف     .مامان اعظم منو دوست نداره! نه«: مو را پشت گوشش زد و با ناراحتي گفتي  دسته

  )134( »!نگاه كن انگشتمو .كرد نمي داد، عروسكم رو توي حياط پرت نمي بافي به دستم
ي  توانـد نشـانه   نمـي  كنـد  مـي  نجا كه آرزوي ازدواج با ليال را بيـان به سن رضا غول نشده و آاي  در داستان اشاره 

روشني براي تخمين سن رضا غول باشد زيرا رضا به لحاظ عقلي رشد طبيعي نداشته و در داستان نيز به اين موضوع 
  :اشاره شده است

، ولـي  مـونن  مـي  از نظـر هـوش و عقـل عقـب    .خب اين تيپ آدما رشد عقليشون با رشد جسميشون جـور نـيس  
  )161( ...كني چندتا آمپول زديم تا اينجور خوابيد؟ مي فكر.كنه مي جسمشون رشد

  :داند نمي كند اما كار خود را بد مي خيراهللا از وضعيت جسماني و ذهني رضاغول سوء استفاده
و رزق و زنـيم    مـي  با رضا تو خيابونا پرسـه  .ما كه معركه گير نيستيم عسكرآقا« : خيري كمي نق نق كرد و گفت

  )79( ».چهارساله رو دارهي  مغز بچه .به هيكلش نگاه نكن.. .رسونه مي روزي اين بدبخت رو هم يجوري خدا
آورد و  مـي  به اسـتثمار تمـام در  كودك را . كند نمي خيراهللا از هيچ راهي براي پول درآوردن توسط رضا غول دريغ

خواهـد تـا اداي    مـي  برد و از او مي قفسهاي  وحش پشت ميلهآورد؛ رضا را در باغ  مي خواهد سر او مي هرباليي كه
  :عنترها را دربياورد

استثنايي و بقيه كه جلو قفس او جمع بودند، به هيجان آمده بود و مانند گوريلي عظـيم  هاي  رضاغول با ديدن بچه
بود، جلو قفس نشسته بـود و   كه يك نگهبان كنار آنهاها  قفسي  خيري مثل بقيه...داد مي قفس را تكانهاي  الجثه ميله

بعضـي از  ...آد مـي  از پول خيلي خوشش! واسش پول بندازين تا عربده بكشه، پول بندازين«: گفت مي مرتبها  به بچه
  )88ج دوم ( ».آمد مي خورد و دادش در مي به صورت اوها  سكه

ايسـتد تـا نظـر     مـي  شـي با تشتي پر از بستني و كفگير به دست جلوي در يك بسـتني فرو  توسط خيري رضاغول
قـراردادي ميـان خيـراهللا و     .جب فروش بيشتر شـود مو از اين طريق خود جلب كند وجسم و هيكل رهگذران را به 

  :ل از فروش بيشتر به خيراهللا برسدصاحب بستني فروشي وجود دارد تا مقداري از سود حاص
لگن را دسـت رضـا غـول     .شق چوبي كردرا پر از قاها  رسول خان روي بستني.رسول خان رضا غول را صدا كرد

ج (»!خواد  بستني بخور، لگنو بگيـر بـاالي دسـتت    مي واستا دم در و با اين كفگير هرچي دلت! آقا رضا« : داد و گفت
  )7دوم 

ايـن در حـالي اسـت كـه     . به بردگي گرفتن كودك و استخدام اجباري به كار از بدترين اشكال كار كـودك اسـت  
كنند بلكه بـه خـاطر    نمي دليل مشكالت فرهنگي و عدم آگاهي از حقوق شان نه تنها اعتراضيبسياري از كودكان به 
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آنان را نوعي مجازات و نه هاي  سرپرستان واقعي يا غيرواقعي شان مطيع و فرمانبردارند و بدرفتاريهاي  آزار و اذيت
  )46:1391زندرضوي،اناركي ( .كنند مي آزار تلقي

خيري فهميد كه با تو و پهلوون اومـدم معركـه گيـري، دعـوام     «: ه حرف بيايد، گفتكه باي  رضاغول مثل مجسمه
  ».كرد
  ترسي؟ مي تو مگه از اين ترياكي مفنگي -
  !هيس -
  )9ج دوم (  .شم مي اگه لج كنه بدبخت -

  )109جلد اول (» راحت بشين نون حروم«: خيري يك مشت به پاي رضاغول زد و گفت... 
بسـياري از  . گـردد  مـي  به روستايش زق آبـاد بـاز  ها  خيراهللا به شهر آمده است با كمك بچهرضاغول كه به همراه 

  . شـوند  مـي  كودكان كار و خياباني مهاجراني هستند كه از شهرهاي بسيار كوچـك و يـا از روسـتاها بـه شـهر آورده     
  :كند مي رضوي به نقل از روزنامه اعتماد داليل كار كودكان را اينگونه عنوان زند
... اشتغال به كاركودكان با افزايش معضالت اجتماعي، اعتياد، طالق، مهاجرت روستاييان به شهرها، بي كاري و  ...

كه حاصل توزيع نابرابر ثروت و شكاف روزافزون طبقاتي هستند، نسبت مستقيم دارد، چرا كـه بـا وخـيم تـر شـدن      
نحيـف  هـاي   روي شـانه ها  سنگين تامين درآمد خانواده از لحاظ اجتماعي و اقتصادي، بخشي از بارها  اوضاع خانواده
  )42:1391زندرضوي و اناركي ( .كند مي كودكان سنگيني

  براي مناي  ستاره .3-3
بنـدد و بـا او در سـطح     مـي  نابيناست و در آمدي ندارد به همين خاطر طنابي به گردن قدي) قدرت( عموي قدي

شود تنهايي به گدايي برود  به طور اتفاقي با سـهراب   مي مو مجبورقدي كه با بيمار شدن ع. كند مي شهر تكدي گري
قدي، سرپرستي اش ي  كند و ننه نرگس همسايه مي پس از مدتي عموي قدي فوت. شود مي شود و پادوي او مي آشنا

از گردد و گيرد به آبادي اش ب مي ننه نرگس كه در جواني از آبادي خود به شهر آمده بود تصميم. گيرد مي را به عهده
با در آبادي، ننه نرگس . شوند و قدي همراه او به آبادي ميرود هاي قدي مانع مي بسپارد اما گريه قدي را به پرورشگاه

با قدي به شـهر  و ندارد  ديدن قبرستان خانوادگي كه به سبب سيل كامال شسته شده است ديگر دلخوشي براي ماندن
  .گردد مي باز

شود كه چرا اين  نمي زند عموي واقعي اش نيست و تا پايان داستان نيز مشخص مي كسي كه قدي او را عمو صدا
 كنـد و بـه او   مـي  عموي قدي از دادن هرگونه نام و نشاني از پدر و مادر قدي خـودداري . مرد سرپرست قدي است

. دهـد  مـي  قـدي  و نشاني سنگ قبرشـان را بـه  اند  والديني است كه در يك تصادف كشته شدهي  گويد كه بازمانده مي
شـود   مي كند اما بعد از مرگ عمو متوجه مي روي قبر را بخواند حرف عمو را باورهاي  قدي كه سواد ندارد تا نوشته

  .كه فريب خورده است و سنگ قبرها متعلق به افراد ديگري هستند
ي  شـده و دوره كودكي كه سن مشخصـي بـراي آن بيـان ن   ي  دوره. گذارد مي قدي در داستان دو دوره را پشت سر

  : خواند مي نوجواني كه به زعم نويسنده پانزده سالگي است و از آن پس ننه نرگس ديگر او را به جاي قدي، قدرت
اسـم  .تو ديگه بزرگ شدي! پسر ننه نرگس! قدرت«: به چشمان قدي خيره شد و گفت. ايستاداي  ننه نرگس لحظه

  )200( »قدي واست كوچيكه، نه قدرت؟
  :كاري كه قدي به شدت از آن متنفر است . شود مي ي به گدايي همراه با عمويش سپريدوره كودكي قد

 انـداخت و بـا لـج تمـام دنـدانش را بـه هـم        مـي  شد و قدي سرش را پايين مي صداي تق و تق چند سكه شنيده
تو گـوش  » ...هخدا خيرتان بده، خدا عوضتان بده، پابوس امام نصيبتان بش«: گفت مي صداي عمو كه مرتب. ساييد مي

  )10( .چرخيد مي پيچيد و سقف گنبدي شكل بازار دور سرش مي قدي
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خواهد تا تنهايي به شهر برود و گدايي كنـد،   مي بيايد و آنجا كه عمو از او تواند با كار گدايي كنار نمي قدي هرگز
  :كند گدايي را زير كتش پنهان ميي  كند و تمام مدت كاسه مي بي اراده فرار
پيكاني ي  با بوق كر كننده. كه يكباره از ته چاهي بيرون بيايد، از بازار خارج شد و تا وسط خيابان دويد مثل آدمي

كاسه را با حرص از زير بغلش بيرون آورد؛ بغضش تركيـد و   .درختي نشستي  ايستاد و به پياده رو رفت و در سايه
  )28( »!من چقدر بدبختم خدا«: زد زير گريه و گفت
نسبت به كاري كه مجبور به انجام آن است در چند جايِ داستان از زبان قدي و از زبان نويسـنده   احساس كودك

قدي كه طناب به گردن بسته تا كاربرد عصاي سفيد را براي عمويش داشته باشـد بـا آنكـه گـردنش     . ارائه شده است
 عموي نابينايش را با طنابِ گردنششود دست  مي سوزد اما در آن لحظه كه مجبور به گدايي مي پيوسته زخم است و

  :است دور شودكشد تا از محيطي كه برايش عذاب آور  مي
كنـد و   مـي  نيش طناب پوست زخـم گلـويش را   .كشيد مي رفت و عمو را به دنبال خودش مي با تمام زورش جلو

كشـي؟ بـازار    مـي  يچرا طنابه ه! قدي«: عمو گفت ...كرد مي جزاند؛ عمو يكريز دعا مي سوزش تندي خرخره اش را
  )10( »...شلوغه، حواست باشه

طناب آسيبي جـدي بـه گـردن    . دهد مي طنابي كه قدي براي گدايي كردن و راهنمايي عمو به گردن بسته  آزارش
كند  مي قدي وارد كرده كه تنها درمان و مرهم قدي براي آن دستمال سياه بزرگ عموست كه قدي گاهي آن را خيس

گيـرد كـه    هاي روحي و فيزيكي قرار مي شخصيت قدي در اين داستان به شدت تحت آسيب. گذارد مي و بر گردنش
  :يابد نمي براي خارج شدن از آنها راهي

ننـه جـام   .كنـه  مـي  پوست زخم گلويم كنده ميشه و طناب مثل نيش مار خرخره امو سوزن آجينها  اين جور وقت
م و عرق به بوم زخـم بـره، اون وقـت از درد جگـرم     شه؟خدا نكنه كه يكمي عرق بكن مي زخم گلوي من كي خوب

  )21( .گيره مي آتيش
در واقـع تنهـا   . شـود  مي آورند صرف مخارج روزانه و كرايه خانه شان مي پولي كه قدي و عمو از گدايي به دست

اجاره ي  زينهبرود ترس از نپرداختن هها  گدايي را بپذيرد و به خياباني  شود قدي  به اجبار كاسه مي دليلي كه موجب
فرزند به كار گمارده شده، كساني را در جايگاه پدري و مـادر دارد كـه همـان افـرادي     . خانه و بي سرپناه شدن است

كـه شـرط نگهـداري او و    اند  و بلكه چنين به كودك القا كردهاند  هستند كه او را مجبور به كار درآمدزا برايشان كرده
  .ه آنهاستبشرط حيات او كاركردن و تسليم درآمد 

يـواش  » !شـه، بـرو   مـي  برو چشمتو قربان، يعقوب شب براي اجاره خانه پيداش«: حرف عمو از خاطرش گذشت
  )26( .آن را برداشت و از اتاق بيرون زد.يواش به كاسه نزديك شد

تـرين   كند تـا در جزئـي   مي اندازد گريزان است و تالش مي كودك كار داستان از هرآنچه كه او را به ياد موقعيتش
  : عادي زندگي كندهاي  روزمره اش مثل انسانهاي  فعاليت
كمتـر بـه او و   هـا   رفت، تا چشم بچه مي قدي از روي قصد از آن طرف خيابان.....آمدند مي از مدرسه بيرونها  بچه

  )12( .كردند مي با اينكه بارها او را ديده بودند، باز هم با تعجب به او و عمو نگاهها  عمو بيفتد، چون بچه
خـوبي بـه او   داد و نان را برمي داشت احسـاس   مي وقتي قدي پول را به شاطر. گرفت نمي آخه شاطراز عمو پول

 گرفـت و پـول نـان را بـه طـرف دخـل شـاطر پـرت         مـي  سرش را باالها  بچهي  حاال او هم مثل بقيه. ..داد دست مي
  )16.(كرد مي

دهد و زماني كه براي اولين بار پـولي غيـر از پـول     مي ترجيحقدي پولِ حاصل از دسترنج و كار را بر پول گدايي 
  :گيرد به شدت خوشحال است مي گدايي كه دستمزد كارش است را در دست

 !دوني عمو نمي تو كه....آدم هي مجبور نيست به هركسي التماس كنه.دارهاي  ديگهي  اين جور پول درآوردن مزه...«
  )32( »...اسكناسو كف دستم گذاشت به خدا مثل اينكه دنيارو به من دادگم همين  مي وقتي سهراب خان، اوستامو
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 دهـد آرزويـش را رفـتن بـه مدرسـه عنـوان       مـي  كه با مادرش در خواب انجاماي  شبانههاي  كودك كار در درددل
م آنهـا  كند و سرانجا مي اين در حالي است كه كارِ كودكان دسترسي شان را به محيط و منابع آموزشي محدود .كند مي

زندرضوي به نقل از تواليي داليلي را براي متناقض بودن كار كودكان بـا تحصـيل   . كند مي را مجبور به ترك تحصيل
اسناد سازمان جهاني كار به سه دليل كار كودكان را در تضاد بـا آمـوزش آنـان    ي  چند پژوهشگر بر پايه«: كند مي بيان

مدرسه، اجبار براي ترك تحصيل و اجبار به انجام كارهاي سنگين و محروميت از فرصت حضور در : كنند مي ارزيابي
  )58:1391زندرضوي و اناركي، ( .طوالني عالوه بر حضور در مدرسه

راستي ننه جان، اگه من به مدرسه برم، .رفتم مي به مدرسهها  بچهي  منم مثل بقيه.!..ننه جاناي كاش تو پيشم بودي 
آقاجان چي هست، تو كه ي  عمو يادش رفته شناسنامه .روي سينه ام بنويسمها  بچهي  بايد اسم شناسنامه مو مثل همه

  )21( !...بلدي، نه؟
 شـود كـه عمـو، پـدر و مـادر او را      مي قدي مداركي دال بر هويت خود ندارد و بعد از فوت عمويش هم متوجه 
  :شناسد نمي
پـواليي كـه   ي  همـه ! گـدا !حرف بزن نامرد !من كو؟باباي من كجاس؟ بيدار شوي  ننه! عموي گدا!عموي دروغگو«

  )42( »....من كو؟چرا به من دروغ گفتي؟ي  فقط بگو ننه.ريزم مي دارم تو كاسه ات
شود كه ديگـر   مي به قدي متذكر. گيرد قدي را كه ديگر پانزده سال دارد به پرورشگاه بسپارد مي ننه نرگس تصميم

  : شود مي ه توسط خانم كمالي نيز به قدي يادآوريموضوعي ك. مرد شده است و بايد تنها زندگي كند
قـدر زحمتاشـو   !برو كار كن و خرج مادرتو بده.حق رشد گرفتن يعني مرد شدن.از امروز واسه خودت مرد شدي«
  )152( »....بدون
  : كند مي قدي و ديدن اوضاع نابه سامان پرورشگاه ازين كار صرفنظرهاي  اما ننه نرگس با گريه 

 .باالي پيشاني رضا زاغي يك انگشت شكاف برداشته يود و گوشتش بيـرون زده بـود   .سان بلند شدننه نرگس هرا
رضا زاغي پرت كرد و با تشر آقاي مدير خونسرد و عبوس يك زيرپوش كهنه را از دل رختها بيرون كشيد، به طرف 

  )146( »!صورتتو تميز كن«: گفت
انـد   بر اثر شرايط مختلف، محيط تحميلـي جديـد را پذيرفتـه    مطالعات گوناگون حاكي از آن است كه كودكاني كه

فاقد احساسات عاطفي سالم هستند و در اغلب موارد نـوعي شخصـيت پريشـان و غيراجتمـاعي دارنـد و از كنتـرل       
 پرورشگاهي كـه ننـه نـرگس تصـميم    هاي  يكي از بچه -رضا زاغي. پرخاشگرانه خود عاجزندهاي  رفتارها و واكنش

  :كند مي كشد و او را تهديد مي هنگام روبرو شدن با قدي برايش چاقو –گيرد قدي را به آنها بسپارد  مي
 بـه مـن  .كنم مي به خدا بجنبي شكمتو سفره«: چشمان پسر برق زد و چاقو را جدي تر باالي سرش گرفت و گفت

  )142( »!گن رضا زاغي مي
رفت، رضـا زاغـي را ديـد كـه بـا صـورت        مي بيرون وقتي قدي دست در دست ننه نرگس از راهروي پرورشگاه

صورت رضا زاغي مثل صورت خود قدي كه تـوي خـواب غـرق    .رفت مي حياطي  خونين به طرف دستشويي گوشه
  ).147( ...كرد مي رضا زاغي گريه.خون بود، خونين مالين بود

در پاسـخ بـه درخواسـت ننـه      اما مسئول سرپرستي گيرد قدي را به مسئول بهزيستي بسپارد مي ننه نرگس تصميم
  !خواهد كه قدي را به خدا بسپارد مي نرگس براي تامين مسكنِ كودك از او
زندگيشـو تـامين كنـه، الزم نـيس بـه كسـي       .كجا بره؟بره تو اجتمـاع كـار كنـه   «: خانم كمالي لبخندي زد و گفت

 اس؟خود مـن هرچـي حقـوق   مادرجون مـا خونـه مـون كجـ    .....بسپاريش، فقط به خدا بسپارشو خيالت آسوده باشه
  )153( ».كنم مي گيرم به جون بچه هام دودستي تقديم صاحبخونه مي

 گردد و با ديدن دختران قاليباف به ياد دوران كودكي و قاليبـافي خـودش   مي ننه نرگس همراه با قدي به آبادي باز
هـا   هم سن و سـالش را فقـر خـانواده    نويسنده در صفحات پايانيِ داستان دليل قاليبافي ننه نرگس و دخترانِ .افتد مي

  :عنوان كرده است
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چـون اهـل    .برابر شد اش چند درست كه قنات خشك شد و زمينهاي ارباب نظر از قيمت افتاد، ولي دارهاي قالي
بلغـور،  اي  ماست، كيسـه اي  فرستادند كه ته هفته سوله مي آبادي گرسنه بودند و بچه هايشان را بر سر دارهاي قالي او

  )195(. ننه نرگس هم يكي از همان قالي بافها بود .پنير به خانه ببرنداي  كاسه
شان  شد و تنها والدينشان مقداري از مايحتاج خوراك خانوادگي نمي بنابراين دستمزدي به دختران قاليباف پرداخت

فرمانبردار بـودن كودكـان و   دريافت دستمزد كمتر نسبت به بزرگساالن، . كردند مي را عوض كارِكودكان شان دريافت
خاص فيزيكي در برخي كارها نظير فرش بافي يكي از عوامل اقتصادي در گسـترش كـار كـودك    هاي  داشتن ويژگي

  )304:1389تواليي و همكاران، ( .است
  و مرغ دريا پرپر .3-4

د و هرروز همـراه  دريايي را بسيار دوست دارهاي  عبود پسرك جنوبي برخالف برادرِ سيگار فروشش، دريا و مرغ
پرپـرو، مـرغ   .دريايي را تماشـا كنـد  هاي  رود تا هم كمك حال پدرش باشد و هم مرغ مي پدرش سوار بر لنج به دريا

عبـود قفسـي بـراي     .خواهد كه پرپرو را بـه او بدهـد   مي امير برادر عبود از او .گيرد مي دريايي است كه با عبود انس
 بينـد آزادش  مـي  اما امير كه پرپرو را مچاله و غمگين. دهد مي ده را به برادرشو پرپروي زنداني ش كند مي پرپرو تهيه

  .گردد باز به سراغ امير و عبود باز مي از چند روز غيبت پرپرو پس. كند مي
واقعـي دارنـد و در كنـار پـدر و مادرشـان      اي  يوسفي  خانوادههاي  عبود و امير برخالف ديگر كودكانِ كارِ داستان

نويسنده سن كودكان را مشخص نكرده ولي  .پدر عبود ناخداست و برادرش امير سيگار فروش است. ندكن مي زندگي
دهـد امـا    مـي  كند و پدر هم به او دستمزد مي عبود به پدر كمك. امير برادر بزرگتر است و يكسال تفاوت سني دارند

  :ديگر جاشوهاي لنج نيستي  دستمزد عبود به اندازه
داد كه با پولش چيـزي   مي ناخدا غالم آن قدر به او سهم.جاشوهاي  برد ولي نه به اندازه مي عبود هم از صيد سهم

  )10( .خواست بخرد و شوقش به صيد و دريا بيشتر شود مي كه دلش
  :در داستان به به تن نحيف عبود و عدم قدرت بدني اش براي انجام كارهاي صيد اشاره شده است

  )3. (ريزه اش روي عرشه نشسته بود و به دريا زل زده بودعبود با قد و قامت تكيده و 
جاشويي، سبد را از دسـت او گرفتـو بـه كـولش     .عبود، سبدي پر از ماهي را كشان كشان به طرف يخچال لنج برد

  )10( .كشيد و راه افتاد
براي كودك بـر   كار ِدريا راي تفكر نويسنده است در قسمتي  لحن داستان كه لحن راوي است و به شكلي نماينده

  :كند مي دهد به شكلي كه ظاهرا كار دريا را مثبت و كار سيگارفروشي را منفي تلقي مي كار سيگارفروشي ترجيح
روزگـار سيگارفروشـي    !دانست و فراموش كرده بود كه پرپرو مرغ دريايي است، نه قفـس  مي دانست، يا نمي امير

 با سيگار و باكس و كارتون سيگار و خريد و فـروش سـيگار   شب و روزش .بدجوري او را از خود بيخود كرده بود
  )43( .برخالف عبود كه خواب و بيداري اش پر بود از مرغهاي دريايي .گذشت مي

 بـي آبـرو شـدن پـدر    ي  و آن را مايـه  كنـد  مـي  و در جايي ديگر سيگار فروشيِ امير را از زبان پدر عبود نكوهش
  :داند مي

 با تشر به اميـر .ناخدا غالم در ميان اهل بندر صاحب ارج و قربي بود.ارفروشي كندداد كه امير سيگ نمي دلش رضا
سيگار ي  اين جعبه...اگر دريا نبود، لنج نبود، بابايت ناخدا نبود، حق داشتي لب بندر بساط سيگار داير كني؛ «:گفت مي

  )50( »!، پرت كن ميان آشغالها!را پرت كن وسط دريا
  :لحن صحبت كردنش نيز منعكس شده استسيگارفروش بودن امير در 
  )23( »!؟پرپرو عقل نداردمگر عقلت دود شده«: امير كر و كر خنديد و گفت

  :كشد مي دهد و سيگارفروش بودنِ امير را به رخش مي اما عبود جواب او را
كرده و به هـوا  سيگارفروشي عقلت را دود ! تو عقل نداري«: عبود با تعجب به امير نگاه كرد و عصباني جواب داد

  )24( »!فهمد مي و همه چيز را پرپر.داده
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  هفت دختران آرزو .3-5
شود و هفت دختر از شهر ماهان كه  مي كند دزيده مي هفت دخترون كه به باور مردم شهر آرزوها را برآوردهي  پته

بي پتـه پيرتـرين پتـه    بي  .جديدي بدوزندي  گيرند پته مي در كنار هفت دختروون قصه تصميماند  دور هم جمع شده
ي  جديد در كنار پتـه ي  پته .شود مي و پته با كمك مردم و همت هفت دختر دوخته كند مي دوز شهر آنها را راهنمايي

  .گيرد مي در شبستانِ شهر ماهان قرار) كه توسط هفت دختروون دزديده و برگردانده شده بود(دزديده شده
بـه كـار پتـه    ) از صبح تا عصـر (تشويق اطرافيان ساعات طوالني را  با ميل و رغيت خود و به هفت دختران آرزو 

سـن هفـت   . اشارتي كوتاه و گذرا به انواع ديگري از كارهاي كودكان نيز شـده اسـت  در اين ميان  .گذرانند مي دوزي
  .:هاي كودك كار داستان مشخص نيست دختران و ديگر شخصيت

دركنـارش دهـل كـوچكي را بـه گـردنش      اي  زد و پسـربچه  مي مردي شيپور .صداي شيپور و دهل در بازار پيچيد
  )63( ...كوبيد مي انداخته بود و

در آنجـا   .نرگس خانم دروغ گفتم، من پسر ترمه كاران نيستم«: بي بي رسيد، سياوش گفتي  تا نرگس به در خانه
  )116( »ديروز ديدي كه چگونه ترمه كاران به من فرمان داد؟ .شاگردم

 هفـت دختـران تمـام روز را پتـه    . هفت دختروون را در مدت يـك سـال بـه اتمـام رسـاندند     ي  هفت دختران پته
در داسـتان  هـا   شـاره اايـن   .شـد  مـي  رفت و زخـم  مي گاهي در حين پته دوزي سوزن به انگشت هايشان .دوختند مي

ات متمادي و با دقـت  نياز است كه ساع دختران پته دوز. نشانگر ظريف بودن كار پته دوزي و زمان بر بودن آن است
  :تمام وقت خود را صرف اين كار كنند

بعضـي روزهـا ناهـار را بـا      .كردنـد  مـي  آمدند و تا ظهـر كـار   مي دخترها صبح زود .رفت مي ساق دوزي پته پيش
  )75( .رفتند مي آوردند و بعضي روزها به خانه مي خودشان پيش بي بي

  )95( ...رفتبه دهان گآخ گفت و انگشتش را  .سوزن بر انگشت زهرا نشست
 ظاهرا هفت دختران، قبل از كار پته دوزي براي شبستان ماهان، اين كار را به عنوان منبع درآمدي براي خود انجام

آرزو . ايجاد نكـرده اسـت  ها  نداشته و بهبودي در وضعيت معيشت آنها  كاري كه درآمد چنداني براي آن .داده اند مي
  :كند مي خود را از اين كار بيانيكي از هفت دختران نارضايتي 

ي  دوزيـم و خانـه   مـي  پته دوزهاي كرمان است كه شب و روز پتهي  نقل ما هفت دختر و همهمعما، «: زو گفتآر
  )136( ».كنيم، اما خودمان چيزي نداريم مي مردم را قشنگ

آهو خانم ها  يكي از آن .ندكودكي خود را به كار پته دوزي گذرانده اهاي بزرگسال داستان نيز  برخي از شخصيت 
  :او از اينكه دوران نوجواني خود را به كار گذرانده سخت پشيمان است .است

اصـال  .نوجواني شيرينتان را مفت و مجاني نفروشيد!....نرگس جاناي  «: خواست با صداي بلند بگويد مي آهو خانم
  )30( »!...سكه به ترمه كاران دادم، چه مفت من آن را به صداي جيرينگ جيرينگ چند....نوجواني را نبايد فروخت

گرفته است، در عوض صاحبان كار و سـرمايه بـا در    مي داده دستمزد ناچيزي مي آهو خانم در قبال كاري كه انجام
وضعيت و تقابل ي  شوند و اين نشاندهنده مي خدمت داشتن نيروهاي كار كودك ارزان و مطيع روز به روز متمول تر

  :سرمايه دار استي  طبقه وكارگر ي  طبقه
يادش نبود كه چندين و چند پته دوخته بود و فقط صداي جيرينگ جيرينگ پولي كه از ترمه كاران گرفته بود، در 

ترمـه  ي  ديد كه حجـره  مي فقط اين را .آن هم پولي نبود كه دردي از دردهايش را درمان كند.گوش و ياد او باقي بود
اسـتان  ي  بزرگ شدو بعد كارگاهي پشت آن سـاخته شـد و سـرانجام او سـلطان پتـه     اي  كاران دهان باز كرد و مغازه

  )29.(شد
  خاكهاي  بچه .3-6

كنـد و   مي خياباني است كه با حسن الشخور در زيرزميني كوچك و تاريك زندگيهاي  ممل يكي از چندين بچه 
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. دريافته است كه براي هر كاري به شناسنامه نياز داردممل . كند مي براي گدايي و معركه گيري استفادهها  حسن از آن
  .گيرد تا با نام و هويت جديدش فرار كند مي كند و تصميم مي پيدااي  ممل پس از طي ماجراهايي، باالخره شناسنامه

خياباني است كه حسن الشـخور در ازاي تـامين خـوراك و سـرپناهي     هاي  بچهتعدادي از خاك، داستان هاي  بچه
شخصيت اصلي داستان ممل است كـه بـا    .كند مي گيري و دست فروشي خواب آنها را مجبور به گدايي، معركه براي

اسماعيل كـه بخـاطر درگيـر شـدن بـا حسـن الشـخور از         .افتد مي مرگ دوستش اسماعيل به فكر تعيين هويت خود
. زند مي هنگام در خيابان از سرما يخكند و شب  مي شود با شربتي كه از داروخانه گرفته خودكشي مي زيرزمين اخراج

  : شوند نمي اش رستان حاضر به خاكسپاريندارد مسئولين قباي  از آنجا كه اسماعيل شناسنامه
واي خـداي بـدبختا،   «: گفـت  مـي  زد و مـي  فري كولي با رنگ و رويش كه مثل نمك سفيد بود، مويش را چنـگ  

  )11( »ممل؟ها  آخه مگه ميشه، .يه، از كجا معلوم ايراني باشهگن شايد افغاني فرار مي كنن، نمي اسماعيل رو خاك
كه با زباني طنـز و تلـخ در   اي  انگيزه. شود تا هويتي براي خود دست و پا كند مي براي مملاي  همين اتفاق انگيزه
نـان  ي كودكـان ونوجوا  رات ويـژه اساسي جزو مقرهاي  حقوق و آزاديي  هويتي كه در حوزه. داستان بيان شده است

. )21:1382شـياني،  ( ...حق حيات، داشتن هويت شخصي، حق داشتن حريم خصوصـي و  .است و حق هر كودك است
  :هاست ممل براي داشتن ابتدايي ترين حق و حقوق ناچار به تحمل بسياري از ناماليمات و سختي

  شناسنامه؟ -
سـگا، ايـن سـگارو ديـدي كـه      ....فرق داشته باشهدن تا با بقيه  مي اين كم ترين چيزيه كه به يه آدم .آره باباجون -

  !گيرن، اونا هم شناسنامه دارن، اون وقت مملي ما نداشته باشه مي بغلشونها  و بچه مامانيها  خانم ناز نازي
  )26(خوام؟ واسه مردن؟ مي بگم واسه عزرائيل -

اين كودكان، كارهـايي   .كنند نمي دهند مزدي دريافت مي ممل، اسماعيل و ديگر كودكان در ازاي كارهايي كه انجام
 .دهنـد  مـي  را جهت داشتن سرپناه، محلي براي خواب و غذايي بخور و نمير انجـام  ...گدايي و، از قبيل معركه گيري

  :شوند مي كودكان در صورت مطيع نبودن تهديد به از دست دادن سرپناه
ديگه دنبال توپ بـازي و فوتبـال و عالفـي     شي تا مي امشبو كه بيرون، رو يخا بخوابي، آدم«: حسن الشخور گفت

  )12( »!سرت رو توش بذاري و بكپي اجاره داره، مفت كه نيستها  بي پدر، اين خونه كه شب .نباشي
كودكاني كه در تعريفي كلي يعني پسران و دختران زير هيجده سالي كه .ممل و دوستانش كودكاني خياباني هستند

نه  يا منبع معاش آن هاست و كودكاني كـه از مراقبـت يـا نظـارت كـافي برخـوردار       خاي  به منزلهها  خيابان براي آن
  )136:1390وامقي و همكاران، ( .نيستند

ايـن  .شوند مي شوند و در سطح شهر براي كارهاي مختلفي پراكنده مي كودكانِ داستان هر روز صبح سوار بر وانت
  :رسد مي سود ناشي از آن به يك نفر گيرد  مي شكل از گدايي كه به صورت سازمان ياقته صورت

با يك چرخ دستي ها  سرچهارراهي كه حسن الشخور از قبل نشان كرده بود، وانت ترتر كرد، ايستاد و دوتا از بچه
  )35( ..پياده شدند

حسـن  .شـد  مي دويستي، صدي و پنجاهي پرهاي  گشت و كاسه از اسكناس مي مريم دور)در بساط معركه گيري( 
  )42...(به دور بساط چرخيدم .چندتا پشتك و وارو زدم .يواشكي به من اشاره كردالشخور 

رود و حدود هفـت يـا    نمي ممل هنوز مدرسه. سن ممل به صورت ضمني در داستان مورد اشاره قرار گرفته است
تلويزيون ديـدن   اما. تلويزيون داردهاي  زيادي به ديدن كارتوني  مريم از او كوچكتر است و عالقه. هشت سال دارد

  :آورند مي از گدايي و دوره گردي به دستها  بستگي به درآمدي دارد كه بچه
 نكنـه « :با صـداي بلنـد گفـت   » .آرين مي كنين و پول مي حاال ببينم بعد از اين چه جور كار !اينم تلويزيون آشغاال«
وز هركي كارو كاسبيش خوب نباشه حق خواين شب و روز پاي تلويزيون بشينين و كارتون نيگا كنين، ها؟ از امر مي

  )106(»!تلويزيون تماشا كردن نداره، حتي اين مريم



 645/      محمدرضا يوسفي بررسي بازنمايي الگوهاي كار كودكان در آثار داستاني

بينـد و از درد اشـك بـه     مـي  ممل به خاطر اينكه در معركه گيري مجبور به پشتك وارو زدن است كمرش آسـيب 
  :آيد مي چشمانش

شـنيدم و   مـي  هـايم را  اسـتخوان صداي نرم و آرام قـرچ قـروچ بنـد بنـد     .پاهايم روي چهارپايه به عقب خم شدند
هرطوري بود پاهايم را از عقـب آوردم  .پيچيد مي درد توي ستون فقرات....كردم اشك به چشم هايم دويد مي احساس

  )45.(دو پا را به دور گردنم حلقه كردم هر .و مثل يك عقرب تاب دادم تا به دهانم رسيد
ه از كودكان جهت جلب توجه و ترحم رهگذران بـراي  شخصيت پري بلنده در داستان به سوء استفادهاي  صحبت

 وامقي به نقل از آپتكار اين امر را در كشورهاي درحال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافتـه . كند مي گدايي اشاره
كند كه در كشورهاي در حال توسعه كودكان كوچك تر، به دليل ظاهر كودكانه و احساس ترحمـي   مي داند و بيان مي

پردازند ليكن در كشورهاي توسعه يافته كودكان بـه   مي به كار خيابانيها  كنند بيشتر از بزرگ تر مي مردم ايجاد كه در
وامقي و همكاران، ( .دليل اجباري بودن تحصيل و ممنوعيت كار كودكان دسترسي به كار خياباني برايشان دشوارتر است

137:1390 (  
انـدازه؟ وقتـي    مـي  من مرده كي يه سـكه ي  تو كاسه« : بقيه نگاه كرد و گفتپري بلنده با نگراني به من و مريم و 

  )36(»....سوزه مي مريم هست، دل مردم
شـوندو اغلـب نيـز رفتارهـاي ضـد       مـي  كودكان خياباني سه برابر بيشتر از كودكان عادي دچار اختالالت عاطفي«

 تارهـاي نادرسـت و ضـداجتماعي فراوانـي ديـده     در اين كودكان، بزهكـاري و انـواع رف  ...اجتماعي و تهاجمي دارند
 بيشتر منزوي هستند و به كسي وابسـتگي پيـدا  . آنها معموال قادر به ايجاد پيوندهاي عاطفي با ديگران نيستند. شود مي
 )9/7/1391 ويژه نامه جامعه روزنامه همشهري( .در زمينه بلوغ اجتماعي نيز دچار مشكالت زيادي هستند. كنند نمي

كـاري كـه دوسـتش    . دهـد  مي نابهنجاري را در هنگام گرسنگي با شكستن تابلوي يك پيتزا فروشي بروز ممل اين
  :اسماعيل هم قبل از مرگش انجام داده بود

وقتي حباب آن چراغ  .پرت كردها  سنگ و هر آشغالي كه به دستش آمد، به طرف چراغ... آخري كار اسماعيل بود
  )13.(خنديدها  شد، بلند مثل ديوانه شكست و تكه هايش روي زمين باشيده

يـك قلـوه سـنگ    ...تابلوي پيتـزا فروشـي را نشـانه گـرفتم    ...م جمع كردمهرچه سنگ توي جوي بود، پهلوي دست
  )14...(جرق و جروق برق زد و دود از تابلو بلند شد .درست نشست تو دل پيتزا و چه صداي پوكي داد

دهد و ممل كه ظاهرا  مي بابا سيگاري به او سيگار. شود مي ي اشزند و بي خيال گرسنگ مي ممل مشتي به شكمش
  :كند مي پيش از اين سيگار را تجربه نكرده، شروع به پك زدن

بـه سـرفه افتـادم و سـيگار     .پي در پي به آن پك زدم.سيگار روشن را از الي لبش برداشت و تو دهان من گذاشت
  )23...(خ كردمبدجوري كخ ك.آن را برداشتم و باز پك زدم.پرت شد

ــاني     ــه مصــرف مــواد و ســيگار در ميــان كودكــان خياب   تحقيقــات انجــام شــده توســط وامقــي و همكــارانش ب
ايـن درحـالي اسـت كـه     اند  دانسته 9/7تحقيقات انجام شده ميزان مصرف سيگار در ميان اين كودكان را  .اشاره دارد

آمـاري ذگـر   هـاي   خاص نمونـه هاي  شرايط و محدوديت را به دليلنتايج تحقيقات در اين زمينه  محققان پايين بودن
  )154:1390رك وامقي و همكاران، ( .اند كرده

كند سبب ايجاد حسـي از انتقـام  نسـبت بـه      مي دست و پنجه نرمها  كه كودك كار با آنهايي  و حقارتها  كاستي
مجرمانـه و نابهنجـار اجتمـاعي  بـروز     اين حس ممكن است به تدريج به شكل رفتارهاي . شود مي جامعه و اطرافيان

باال شهر را با كلنگ خراب كنـد چـون دوسـت كـوچكش     هاي  خيابانهاي  خانهي  كند بتواند همه مي ممل آرزو. يابد
  :بزرگ خواب راحتي داشته باشدهاي  كند در توالت يكي از اين خانه مي مريم آرزو
كردم و فقط همان يك  مي را خرابها  آني  دنيا داشتم همهي  اگر يك كلنگ به اندازه.آمد مي بدمها  خانهي  از همه

  )60-62....(گذاشتم تا مريم راحت تويش بخوابد مي توالت را باقي



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      646

كودكان كار و خياباني با مواجه شدن ناماليمات و خطرات متعدد قابليت آن را دارند كـه تبـديل بـه بزهكـاران و     
دهد تا در  مي ن چاقوي ضامن داري را به دوست كوچكش مريمممل شخصيت كودك داستا. مجرمان اجتماعي شوند

  :صورت بروز مشكل از آن استفاده كند
  پس من با كي برم اسفند چرخوني؟... .-
  )22.(اگه كسي حرف ناجور زد اين چاقو پيشت باشه .با هيچ كس، برو اسفند چرخوني -

  :انجام دهددك كار يك كوكه ممكن است تان اشاره به انوع كارهايي شده در طول داس
آن شب حسن الشخور بي وجدان او را از هلفدوني بيرون كرد، چون تمـام روز هـزار و دويسـت تومـان گـدايي      

  )11!(كرده بود، يعني هيچي
  )25.(خواد نمي آخه واسه معركه گيري و خيابون گردي و آشغال ورچيني و كارتن خوابي كه كسي شناسنامه

 كني، كيسه رو كولت ميزني، اينا كـه شناسـنامه   مي حسن الشخور جمعي  واسهكني، نون خشك  مي معركه گيري-
  )54(؟خواد مي خواد ننه جون، دولت گفته نمي

اونـارو  ي  خواد تا ببره اون ور مرز، شكم شونو پـر مـواد كنـه، بعـد مـرده يـا زنـده        مي داوود سيا چندتا بچه پررو
  )58...(خواي به اون بفروشمت؟ مي برگردونه،

به  .فقير نشين استاي  محلههاي  مسكوني اش در كوچه پس كوچهي  كار ممل گرفتار اعتياد است و خانهصاحب 
كند بسـاط تريـاك    مي را نگهداريها  با دوستانش در زيرزميني كه بچهها  كشد و شب مي وقت خماري عربده و فرياد

  .اندازد مي كشي راه
ممل كه براي . كار و خياباني به تصوير درآمده استهاي  ا بچهاز برخورد مسئولين دولتي بهايي  در داستان قسمت

شـود كـه    نمـي  شود و در آخر هم موفق نمي درخواست شناسنامه به سازمان مرتبط مراجعه كرده به درستي راهنمايي
  :شناسنامه بگيرد

  پدر و مادرم؟ -
  آره، پس چي؟ -
  .ندارم -
  !ت بيايعني از زير بوته عمل اومدي؟برو با پدر و مادر -
  )30.(اونا مردن -

مثـل  « : و بعد به آقاي صـفايي گفـت  » حتما پدر و مادر نداري، ها؟ بچه خيابوني هستي، آره؟« :آقاي عينكي گفت
  )33...(»هيچ كس و كاري نداري؟« :به من گفت» .رن مي كنن و مي اندازن، بعد ول مي خيابونا پسي  سگا گوشه

آد؟ بـا يـه    نمـي  معتـاده، ....دنبال المثناي شناسـنامه اش بـرو   به نيست رفته؟سر  .مرده؟ شناسنامه شو بيار) پدرت(
حاال برو يه بابـا هـم پيـدا    !...برو يه بابا پيدا كن هستي و اصال بابا نداري؟اي  بچه صيغه .پاسبون وردار بيارش اين جا

  ) 77.(كن و بيار
  كنند نمي گريهها  گرگ .3-7

 كنـد فـرار   مـي  ست صاحب كارشان چنگيز كه آنها را وادار به فروش مواددوستانش از د شهاب، قهرمان داستان و
ماندنش شود و گرگها شرط زنده  مي كوهستانهاي  در روستا شهاب گرفتار گرگ .شوند مي كنند و راهي روستايي مي

نهايـت  در  .مانـد  مـي  اما در دوراهي انسان ماندن و گرگ شـدن بـاقي   پذيرد شهاب مي .ددهن را گرگ شدنش قرار مي
 .شود مي ت گرگ بودن خارجلكشد و از حا مي راها  گرگهاب زيركانه ش

شهاب از صاحب كـارش  . گيرد مي شهاب توسط كارفرمايش براي فروش و جابجايي مواد مورد سوء استفاده قرار
 بيان كودك داستان احساس و ترس خود را  در حين جابجايي مواد چنين. و كاري كه مجبور به آن است متنفر است

  :كند مي
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 ن دورهـا مـرا زيرنظـر داشـت ومشـتري كـه ديـر       گيز كه آاز يك طرف وحشت مامورها بود و از طرف ديگر چن
انگار كه قطار ...گرفت مي گريه ام.دانستم چه كنم نمي دادم و مي آن وقت من بودم و جوابي كه بايد به چنگيز ...آمد مي

  )87.(آمد مي د وكوبي مي پشت سر من بود كه آن جور تاالق تاالق
شـهاب  . ظاهرا كودكان زير هيجـده سـال هسـتند   اما دقيقا مشخص نشده است سن شهاب و دوستانش در داستان 

فروشد تا ماموران پليس كمتر به او  مي مواد -با كيف و كتاب   -سن پاييني دارد و با سر و وضع يك بچه مدرسه اي
  :شك كنند

من و جواد و كـاوه هـر كـدام يـك      .چون سني نداشتيم و كوچك بوديم كردند، نمي شكها  مامورها به من و بچه
  )18!(كيف مدرسه داشتيم كه پر از دفتر و كتاب و مداد رنگي و خودكار بود، ولي دروغكي
دهد گرگ بماند تا اينكـه بـه    مي شهاب كه در شهر كودك خياباني و مواد فروش بوده، حاال كه گرگ شده ترجيح

و داشتن سرپناه، به شكلي جايگزين كمبودهـاي مـادي و روحـي شـهاب     ها  بودن كنار گرگ .وضعيت قبلي باز گردد
  :است

پارك، يا هاي  ها، يا روي نيمكت زير پلها  خواهم آدميزاد بشوم، چون باز بايد به شهر بروم و شب نمي نه،« :گفتم 
 هست و بـا هـم بـه شـكار    اي  تيد، النهمن در شهر هيچ كس و كاري ندارم، اما اين جا شما هس. بخوابمها  زير ماشين

  )64(».رويم مي
شـهاب در   .خورد و خوراك روزانه و جايي براي خواب اسـت ي  سهمِ شهاب از دزدي و جابجايي مواد به اندازه

 پـدرش اورا زيـر لگـد و كتـك    . كند كه كليد قفل موتور پدرش را گـم گـرده اسـت    مي خيابان نقش پسري را بازي
شهاب و چنگيز به اين شكل با اغواي عابران پياده موفـق  . يرد كه موتور را با وانت جابجا كندگ مي گيرد و تصميم مي

  .شوند مي به دزديدن موتورهاي پارك شده در خيابان

  گيري نتيجه .4
ايـن كودكـان در   هـاي   يوسفي در خلق داسـتانهايي بـا شخصـيت كودكـان كـار و خيابـاني و توجـه بـه دغدغـه         

يوسـفي بـا طـرح دردهـا،     . است تا شرايط زندگي اين  طبقه از كودكان را به تصـوير بكشـد  هايش، درپي آن  داستان
اين كودكـان توانسـته اسـت بـه ويژگـي      ي  آرزوها و شرايط نامطلوب زندگي كودكان كار و خياباني و نوشتن درباره

كودكان كار و خيابـاني ابـزاري   عمل بپوشاند و براي ي  جامه -كه همان همذات پنداري است  –گرا  واقعهاي  داستان
از  .نـاگوار تنهـا نيسـتند   هـاي   تلـخ و وضـعيت  هاي  دريابند كه در اين تجربهها  خواندن آنافريند تا با به نام داستان بي

سويي ديگر فرصتي را براي ديگران كودكان فراهم آورده تا در احساسات و مشكالت اين كودكان شـريك شـوند و   
  .گسترش دهندافق ديدشان به زندگي را 

بـه  هـا   ايراني تـا مـدت  ي  و سنت خانواده كودك نه تنها به لحاظ جسمي وابسته به خانواده است بلكه در فرهنگ
توان به صورت كـامال مسـتقل و    نمي بنابراين كودك ونوجوان را. نهاد خانواده استلحاظ مادي و استقالل وابسته به 

بررسـي شـده از   هـاي   كودك خلق شده در داسـتان هاي  نكته شخصيتبا توجه به اين . جداي از خانواده بررسي كرد
كودكان كار كودكاني هستند كـه در كنـار   . كودكان كار و كودكان خياباني: توان در دو بخش تقسيم كرد مي يوسفي را

عي و كنند اما به سبب ناتواني سرپرستان خانواده در ايفاي كاركردهـاي اجتمـا   ود زندگي ميخانواده اصلي و نسبي خ
اميـر و عبـود در   هـاي   شخصـيت . هسـتند  با هدف كمك و بهبود وضعيت اقتصادي خانواده خانوادگي مجبور به كار

  .قلمزن و راهزن از اين قسم هستند پرپرو مرغ دريا و شخصيت سلمان در داستان
سرپرستي اني نامعلوم كنند كه از زم دگي ميندارند و در كنار افرادي زناي  كودكاني هستند كه خانواده ي دوم دسته

خـاك  هـاي   آينـد؛ شخصـيت ممـل در بچـه     مي نيز به حسابها  و به شكلي صاحب كار آناند  را برعهده گرفتهها  آن
ايـن وضـعيت در مـورد    . گيرنـد  نمي دهند دستمزدي مي كودكان در قبال كاري كه انجام. از اين دست استاي  نمونه

پررنـگ تـر اسـت و     –كنند  نمي اصلي خود زندگيي  در كنار خانواده يعني كودكان خياباني كه –كودكان دسته دوم 
  .شود مي كار اين كودكان در ازاي سرپناه و خورد و خوراك ناچيزي است كه از جانب كارفرما  برايشان فراهم
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هـاي داسـتاني تمـايزي ميـان انـواع كـار ايجـاد كـرده و ارزش گـذاري           نويسنده از طريق لحن راوي و شخصيت
در آن جا كه كودك به دليل شرايط سخت و غيرانسـاني  . ي را نسبت به شكل كار كودك اعمال كرده استنامحسوس

كننـد ولـو آن كـه     دهد كارهاي توليدي و خدماتي در قياس با كارهاي كاذب ارزش بيشـتري پيـدا مـي    تن به كار مي
ايـن الگـو از كـار كـودك در     . مشقت و سختي اين كارها بيشتر باشـد و كـودك در شـرايط دشـوارتري قـرار گيـرد      

هاي يوسفي تمايلي در ايجاد نگاه مثبت به كار كودك ندارد ولي در شرايطي دشوار كه كودك مجبور بـه كـار    داستان
به عنوان نمونه در داستان پرپرو مرغ دريا كـار  . است سعي در برتري بخشيدن به اشكالي از كار با شرايط خاص دارد

گيرد و ايـن ارزش گـذاري    ي باالتري قرار مي برادرش امير در مرتبه  -سيگارفروشي –ماهيگيري عبود نسبت به كار 
  .هاي داستان مشخص است در لحن شخصيت

در داستان هفت دختران آرزو كه بستري فانتاستيك دارد هفت دخترون در تالش براي بازگرداندن تعادلِ از دست 
زننـد و بـا تحمـل شـرايطي تبـديل بـه        قهرمانانـه مـي  ي خود دسـت بـه يـك عمـل      ي زندگي اجتماعي جامعه رفته

هفت دخترون كه پيش از اين رويداد دختراني معمولي بودند با ايثـاري  . شوند ي زمان خود  مي هاي جامعه ابرقهرمان
گيرنـد و تبـديل بـه     ي بزرگسـال قـرار مـي    دهند مورد تقدير و قدرداني جامعه كه در كار پته دوزي از خود نشان مي

 و نيـازِ اندازند و در صورت لزوم  كودكاني كه خود را به خاطر ديگران به خطر مي. شوند اصيل و محترم مي كودكاني
در ايـن الگـو، نويسـنده    . شوند مي براي خوب بودن ديگران قربانيشوند؛ كودكاني كه  تبديل به ابرقهرمان ميها  به آن

با نمـايش كـودكي از خودگذشـته و ايثـارگر بـا قـرار        تصويري منفي و ناخوشايند از كار كودك ارائه نكرده است و
  .نگاهي مثبت به اين مقوله داشته استاي  گرفتن در شرايطي متفاوت تا اندازه

بـه  اي  هرچنـد هـيچ اشـاره   . دهنـد  مي اخير رويي  چنددههي  زماني در فضاي جامعه به لحاظ هاي يوسفي داستان
جز داستان قلمزن و راهزن وضعيتي مشابه بـه  ها  ت اما همگي داستاننشده اسها  تاريخ و زمان در هيچ يك از داستان

مثل وجود راهزن در گردنـه هـا،    –هايي  در داستان قلمزن و راهزن با توجه به اشاره. معاصر دارندي  وضعيت جامعه
دور هـاي   هشود كه داستان در گذشت مي مشخص –... رواج كار دوره گردي، استفاده از هيزم براي گرم كردن خانه و 

در داستان قلمزن و راهزن نيـز  . زمان در اين داستان در نوع نگاه نويسنده به كار كودك اثر گذاشته است. جريان دارد
سعي در القاي حسي  در اين داستان يوسفي. به شكلي ديگر الگوي پيشين و نگاه مثبت به كار كودك نشان داده است

داند كه در نهايـت حـس    مي سلمان را نوعي تشرف به بزرگسالي براي اومنفي از كار كودك به مخاطب ندارد و كار 
هاي منفـي و مبتنـي بـر     اين امر موجب شده تا تصوير كارفرما نيز از شخصيتي با ويژگي .كند مي شيريني در او ايجاد

ر هيئت مراد و توان د كه استادكار قلمزن را مياي  سودجويي به صورت يك انسان شريف و دلسوز تغيير يابد به گونه
رسد كه نوع نگاه بـه كـار كـودك در بـازه زمـاني گذشـته و در        مي به نظر.  هاي تشرف و سلوك تصور كرد پير آيين

   .ي سنتي از اين منظر استيفضا
خانـه و غالبـا    كار دختران داسـتان در  . محدوده و فضاي كار كودكان داستان بر اساس جنسيت شان متفاوت است

بافد و هفت دختران در داسـتان هفـت دختـران آرزو در خانـه پتـه       مي به نام غول ليفاي  ستارهمريم در . يدي است
كرده است در اين بين تنها مريم در  مي بافته و آهو خانم پته دوزي مي كنند؛ ننه نرگس در كودكي خود قالي مي دوزي

اين موقعيت مكاني براي پسران، خـارج از  . كند مي خاك محيط خارج از خانه را با كار گدايي تجربههاي  داستان بچه
  .كنند مي خانه است و كودكان پسر داستان همگي خارج از خانه كار

. انـد شوند از تحصـيل بـي بهـره مانـده      مي اصلي داستان كه به عنوان كودك كار به مخاطب معرفيهاي  شخصيت
. داننـد  مـي  انعي بـراي اسـتثمار كـودك   كارفرمايان كودك ظاهرا تحصيل كودك و داشتن سواد خواندن و نوشتن را م

بـراي آگـاهي كودكـان بـا     اي  زمينـه ي  تواند فراهم كننده مي آموزشيهاي  تحصيل و ارتباط با ديگران از طريق محيط
حقوق شان شود و يا از سويي موجب جلب حمايت مسئوالن آموزشي و تربيتي با شناسـايي وضـعيت كـودك كـار     

دكان خياباني شايد با اطالع از اين مسئله و به صورت عامدانه كودك را از محيط كارفرمايانِ كودك خصوصا كو. شود



 649/      محمدرضا يوسفي بررسي بازنمايي الگوهاي كار كودكان در آثار داستاني

داند قدي  مي دارند تا خود را از برخوردهاي اجتماعي و قضايي برهانند؛ عموي قدي از آنجا كه مي آموزشي دور نگه
و قدي ديگر سرپرستي جز اند  سواد خواندن و نوشتن ندارد با اين دروغ كه پدر و مادرش در يك تصادف كشته شده

در اين بين كارفرمايان كودك نه . كند مي او ندارد قدي را به شدت به خود وابسته و از او در كار گدايي سوء استفاده
بـراي پيشـبرد   اي  دارند بلكـه از پوشـشِ كـودك در اصـطالح مدرسـه      مي دورنگههايي  تنها كودك را از چنين محيط

كننـد از پوشـش    نمي گريهها  شهاب در داستان گرگ. كنند مي ش مواد مخدر استفادهكارهاي غيرقانوني خود مثل فرو
  .كند مي براي فروش مواد استفاده  -يعني داشتن كيف و كتاب –خاص دانش آموزي 

هـاي اجتمـاعي و    عاملي كه تـاثير آن در بررسـي  . مهم ترين عامل در ايجاد كار كودك فقر استها  از منظر داستان
ي  در همه. شود بط با كار كودكان مورد تاييد قرار گرفته است و به عنوان تاثيرگذارترين عامل معرفي مياقتصادي مرت

فقـر در  . كنـد  را وادار به كار ميها  بر زندگي كودكان سايه انداخته و آن –به صورت آشكار و پنهان  –فقر ها  داستان
ه شكلي آشكار و در داستان هفت دختـران آرزو بـه شـكلي    ب.. براي من و اي  هاي خاك، ستاره هايي مثل بچه داستان

هفت دختـران آرزو پـيش از آن كـه بـه كـار پتـه دوزي بـراي        . ي كاركودكان است پنهان اولين عامل در ايجاد مقوله
  .كردند شبستان بپردازند اين كار را به عنوان منبع درآمدي براي خود دنبال مي

يوسفي الگوهاي متنوعي از كار كودك بازنمود شده است و نگاه ثابـت   هاي محمدرضا سخن آخر اينكه در داستان
هـاي   شود؛ كار كودك بر اساس شرايط كـودك و خـانواده و مـتن    نمي ي كار كودك ديده يا غيرقابل انعطافي به مقوله
به كمال  در مواردي كار كودك را در مقام تشرف و رسيدن. هاي متفاوتي وانمود شده است اجتماعي گوناگون با لحن

يابـد؛ در مـواردي    دهد كه  در اين موارد  كودك با كار كردنش در هيئت قهرماني ايثارگر تبلور مي و پختگي نشان مي
هـاي  بسـياري بـه شـدت در مقـام       پذيرد و در نمونه هاي كاذب مي انواعي از كار كودك را در مقايسه با برخي شغل

  .اعتراض و نقد كار كودك برمي آيد
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