
 

  
  
  
  
  
  

  چهار دليل براي دوستداشتن خروس کالهمخملي

  
● انسيه موسويان  

  
کالهمخملي، مجموعه هشت شعر کوتاه است که شکوه قاسمنيا، براي خردساالن (گروه سـني خروس
«الف» و «ب») سروده و علي خدايي هم آن را تصويرگري کرده است. در ذيل، به نکاتي اشاره مـيکنـيم

«الـف»و «ب»، کتـاب را بـه مجموعـهاي  که شايد از نظر و ديدگاه مخاطب، يعني همـان کـودک گـروه
دوستداشتني و خوب تبديل کرده است و در انتها چند دليل براي دوست نداشتن آن بر خواهم شمرد.  

  
1ـ وزن و موسيقي شعر  

در شعرهايي که براي خردساالن سروده ميشود، وزن و آهنگ از اهميت ويژهاي برخوردار اسـت.
وزنهاي شاد و ريتمهاي تند و ترانهگون و کوتاه، عالوه بر اين که سبب ميشود کودک از شعر لذت 
شنيداري کسب کند، هيجان او را نيز برميانگيزد و به عالوه به کـودک کمـک مـيکنـد تـا شـعر را
سريعتر و راحتتر به حافظه بسپارد و حتي با آهنگ بخواند. تمام سرودههاي ايـن کتـاب، بـه لحـاظ

وزن داراي اين ويژگي هستند:  
مشغول دوخـت و دوزه   شــده خرگوشه خياط
مدرسـهاش تو جنگلــه   تنبلــه گربه سياهــه
گل ميکـاره تو گلدون   مورچه شده باغبــون
باري که داره سنگينــه   االغه خيلي غميگنه

                                                 
* کتاب ماه کودک و نوجوان، سال دوازدهم، شماره 137، اسفند 1387. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب خروس کاله 

مخملي؛ سروده شکوه قاسمنيا؛ تهران: کتابهاي ارغواني، 1387.  



328   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة ششمين جشنوارة نقد کتاب  
 

2ـ اين جانوران دوستداشتني!  
شعرها و قصههايي که شخصيت اصلي آن حيوانات و جانوران هستند، از محبوبيت خاصي در بين 
کودکان برخوردارند. کودکان به همان اندازه که خرسها، خرگوشهـا، بچـه گربـههـا و مـوشهـاي
عروسکي خود را دوست دارند، از شعرهايي که درباره اين موجودات سروده شوند و يا قهرمانان اصـلي

شعر اين حيوانات باشند، لذت ميبرند. به عالوه، حيوانات (مخصوصاً در ادبيات کهن) نمـاد و سـمبلي 
از انسانها و زندگي واقعي آنها هستند. به همين دليل، يکي از روشهاي آموزش مسـائل اخالقـي و
رفتارهاي اجتماعي به شکل غير مسـتقيم، از طريـق سـرودن شـعرهاي ايـن چنينـي و نشـان دادن

ارزشها و ضد ارزشها، در قالب شخصيت جانوران است.  
در اين کتاب نيز شاعر براي نشان دادن صفات پسنديده اخالقي و نکوهش رفتارهاي نادرست، از 
جانوران سود جسته است. هرکدام از اين موجود است، با يک صـفت توصـيف شـدهانـد. بـه عنـاوين

شعرها دقت کنيد:  
خرگوش خياط، خرچنگ پdر رو، قورباغه عينکي، خروس کاله مخملي، االغ غمگين، تنبل و... شاعر 

آنجا که ميخواهد درباره مضرات تنبلي و ناپسندي آن صحبت کند، از خرس تنبل سخن ميگويد:  
نه کفش داره نه صندل   خـرس سيــاه تنبــل
راه نمـيره تو جنگــل   خوابه چون که هميشه

(شعر خرس خوابالو)  
هنگامي که ميخواهد در نکوهش خودپسندي سخن بگويد، درباره خرچنگ ميگويد:  

با اين پـاها، بــا اون چنـگ   چه رويـي داره خرچنـگ!
هيشکي ديگه نيست قشنگ   من چون که ميگه به جز

(شعر خرچنگ پdررو)  
و براي ارج نهادن به صفاتي چون مهرباني و قدرداني از زحمات ديگـران، مـاجراي مورچـهاي را 

روايت ميکند که باغبان شده است و گل ميکارد:  
گل ميکاره تو گلدون   مورچه شده باغبون
کنـار هــم تو ايوون   گلدونا رو ميچينه
تـوي محـل و کوچه   بوي گاُل ميپيچه
خسـته نباشي مورچه   پروانه داد ميزنه

(شعر مورچه باغبون)  
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در حقيقت، شاعر به جاي استفاده از بيان مستقيم، براي آمـوزش رفتارهـاي صـحيح و نصـيحت
کردن و پند دادن به مخاطب، اين آموزشهـا را در قالـب رفتـار حيوانـات، بـه شـکل غيرمسـتقيم و

شاعرانه نشان ميدهد.  
  

3ـ شعر ـ قصههاي کوتاه  
شعر ـ قصهها، همان سرودههايي هستند که داستان يا ماجرايي را در قالب شعر روايت مـيکننـد.
خردساالن معموالً از اين گونه شعرها بسيار لذت ميبرند. در اين سرودههـا، عناصـري از قصـه نظيـر
شخصيت، حادثه و... در کنار عناصري از شعر چون وزن و قافيه و خيال حضور دارند. کودک ميتوانـد

از ابتدا تا انتها با داستانِ شعر همراه شود و به راحتي آن را به خاطر بسپارد.  
در کتاب «خروس کالهمخملي»، چندين شعر از اين دست ميبينيم؛ شعرهايي که هر يک مـاجرا
يا داستان بسيار کوتاهي را روايت ميکنند. اين کوتاهي و انسجام، دقيقاً متناسـب بـا روحيـه و گـروه
سني مخاطب است. در شعر خروس کالهمخملي، ماجرا از آنجا آغاز ميشود که خروس داد ميزند:  

کي بود که پا رو بال جوجهام گذاشت؟  
گربه (که ظاهراً اين کار را کرده) فرار ميکند و در گوشهاي پنهان ميشود. موشهـا هـم از ايـن

که گربه ترسيده و فرار کرده، خوشحال ميشوند:  
گربه دويد و مثل موش قايم شده   
يادش نبود که پنجههاي تيز داشت  

موش موشکا ريز و ريز و ريز خنديدند  
گربه را ديگه اون ورا نديدند  
(شعر خروس کالهمخملي)  

يا در شعر «شيرخوار»، بچه شير که گرسنه است، منتظر مادرش نشسته تـا بـرايش شـير بيـاورد.
سرانجام، شير کوچولو با خوردن شيشه شير، سير ميشود و با الاليي مادرش به خواب ميرود.  

همين طور در شعر «کالغ گريان» هم ماجراي کالغي روايت ميشود که به خاطر آلودگي هوا و 
تيرگي آسمان گريه ميکند:  

گريــه مـيکــرد زار زار   کالغي روي ديــوار
چي کار کنم من چيکار؟   ميگفت هوا کثيفــه
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تــو اين هــواي پdـر دود   کنــم چه جوري پرواز
بــارونتــــو ببــــار زود   اي آسمــون تـــيــره

(شعر کالغ گريا)  
ابر کبود که صداي کالغ را ميشنود، به خاطر او شروع به باريدن ميکند و هوا پاکيزه مـيشـود.
کودک ميتواند با خواندن اين روايت ساده با شخصيتهاي حاضر در شعر هم ذاتپنداري کنـد، خـود
را در موقعيت و جايگاه آنها قرار دهد و عالوه بر اين، از طريق همين داسـتانهـا، نسـبت بـه جهـان

پيرامون خود شناخت و آگاهي بيشتري کسب کند و با برخي مفاهيم نيز آشنا شود.  
  

4ـ طنز  
طنز و بذلهگويي براي کودکان بسيار لذتبخش است. شعرهايي که از عنصر طنز بهره مـيبرنـد،
نوعي شادي و نشاط و هيجان در کودک ايجاد ميکنند. کودک پس از خوانـدن شـعر، بـا کشـف آن
بخش از شعر که خندهدار و طنزآميز است، لذت ميبرد. اين لذت حتي در شعرهاي بيمعني و مهمـل
تيز از رهگذر طنز موجود در الفاظ بيمعني و جمالت بيربط پديد مـيآيـد و در شـعرهاي جـديتـر،
معموالً در پايان شعر، با کشف يک نکته طنزآميز يا يک سوء تفاهم يا اشتباه ايجاد ميشود. به عنوان 

مثال، در شعر «گربه تنبل»، طنز در بخش پاياني شعر به چشم ميخورد:  
هوار و فرياد ميزنه:   ميزنه معلمش داد

بايد بري تو کوزه   رفوزه اگه تو بشي
چون که تو کوزه موشه   آرزوشه گربه اين

(شعر گربه تنبل)   
و يا در شعر «خرگوش خياط»، وقتي لباس فيل و مورچه آماده ميشود، شلوار فيل خالف مـيلش

گشاد و دامن مورچه تنگ درميآيد:  
حاال شده آماده   لباس هر دو تاشون

شلوار فيله گشاده!   تنگه دامن مورچه
وجود «مورچه و فيل» به عنوان دو موجود متضاد، خود يکي از عوامل طنزآميز شـعر اسـت. ايـن
طنز در تصويرگري کتاب هم نمود يافته است: به ويژه در بخشهايي که حيوانات لبـاسهـايي شـبيه
آدم پوشيدهاند. مثالً بچهشير پوشک دارد؛ گربه کفش کتاني ساقدار و خروس کتُ و شلوار و کمربنـد

و االغ پاپيوني روي موي سر خود.  
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5ـ داليلي براي دوست نداشتن!  
با همه نقاط مثبتي که درباره کتاب «خروس کاله مخملي» برشمرديم، چند نکته مهم را بايد بـه

عنوان نقاط ضعف کتاب ذکر کنيم:  
نکته اول: کيفيت نامناسب چاپ تصاوير کتاب که سبب شده برخـي از تصـاوير مـات و سـايهدار 
باشد، يکي از نقاط ضعف کتاب است. گذشته از آن، گويا تصويرگر قبل از خوانـدن شـعر بـه صـورت
دقيق و کامل، تصاوير را کشيده است؛ چرا که ناهماهنگي در برخي صـفحات، ميـان شـعر و تصـوير

«الـف» و  مربوطه وجود دارد: اين نکته هنگامي بيشتر اهميت مييابد که بدانيم کودکان گـروه سـني
«ب»، قبل از خواندن متن، آن را با تصوير مقايسه ميکنند و حتي در تصوير به دنبال جزئيـات گفتـه

شده در شعر يا متن ميگردند.  
در شعر «خرس خوابالو» ميخوانيم:  

نه کفش داره نه صندل   تنبل خرس سياه
در شعر از «خرس سياه» نام برده شده، در حالي که تصوير مربوط به آن، خرسي قهوهاي را نشان 
ميدهد! حال تصور کنيد که کودک در مرحله يادگيري رنگها هم باشد. آنوقت حتماً با ديـدن ايـن

تصوير و خواندن اين شعر، دچار سرگرداني ميشود.  
«الـف» و «ب»  نکته دوم: ميدانيم که در شعرهايي که براي کودکان گـروه سـني پـايين، مثـل
سروده ميشوند، «زبان» در درجه بااليي از اهميت قرار دارد. کودکان در اين سنين، در حال يادگيري 
زبان هستند. آنها زبان محاوره را کمکم و از طريق گفتوگوهـاي روزمـره مـيآموزنـد و بـا ورود بـه
دورههاي پيش دبستان و دبستان، از طريق کتابهاي درسي و شعرها و قصههايي که ميخواننـد، بـا
زبان رسمي و معيار هم آشنا ميشـوند. نويسـندگان و شـاعراني کـه بـراي ايـن طيـف از مخاطبـان
مينويسند، مسئوليت سنگيني بر دوش دارند؛ چـرا کـه بايـد الگـوي صـحيح و مناسـبي از زبـان بـه

مخاطبان خود ارائه دهند.  
برخي شاعران از زبان محاوره که سادهتر و قابل درکتر براي کودکان است، اسـتفاده مـيکننـد، 
که گروهي از محققان معتقدند در اين راه بايد با احتياط گام برداشـت تـا کـودک بـه جـاي آمـوختن
واژههاي صحيح و جمالت درست، کلمات شکسته و ناقص را فرا نگيرد. گذشـته از ايـن امـر، ذهـن
کودک در اين دوره، تنها ميتواند ساختار جمـالت کوتـاه و سـاده را درک کنـد و فهميـدن جمـالت
پيچيده، جمالتي که ارکان آن به ضرورت وزن شعر جابهجا شده يا کلمات مخفف يا مشـددّ شـدهانـد
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«خـروس کـاله مخملـي»، گـاه بـه چنـين جمالتـي و... براي او دشوار اسـت. در شـعرهاي کتـاب
برميخوريم.  

براي مثال، جمالتي که در آن چند ضمير به صورت همزمان و در کنار هم به کـار رفتـه اسـت و
مرجع ضماير مشخص نيست. همين نکته، مخاطب را در درک معناي شعر دچار مشکل ميکند:  

گربه دويد و مثل موش قايم شد  
يادش نبود که پنجههاي تيز داشت  

(شعر خروس کالهمخملي)  
در اين بيت، مشخص نيست که گربه يادش نبود که خودش پنجههاي تيـز داشـت؟ يـا خـروس

يادش نبود که گربه پنجههاي تيز داشت يا …؟  
نکته ديگر در حوزه زبان شعر، کاربرد اصطالحات رايج روزمره، ضربالمثلها يا تکيه کالمهـايي
است که براي بزرگساالن قابل درک است، اما همين اصـطالحات وقتـي بـراي خردسـاالن بـه کـار
ميرود، بايد با دقت نظر و احتياط ويـژهاي بـه کـار رود؛ چـرا کـه کودکـان معنـاي بسـياري از ايـن
ضربالمثلها و کنايهها را نميدانند و يا با کاربرد آن در زبان آشنا نيستند. مثالً وقتي شاعر ميگويد:  

شير کوچولو شير ميخواد  
يک شکم سير ميخواد  

(شعر شير کوچولو)  
کودک گروه سني «الف» يا «ب»، به ندرت ممکن است معناي اصطالح «يـک شـکم سـير» را 
بداند. ممکن است او فقط ميتواند معناي ظاهري تکتک واژههاي اين جمله را بفهمـد، نـه معنـايي

کلي از مجموع اين کلمات برميآيد. همين مشکل درباره اين ابيات هم وجود دارد:  
با اين پاها با او چنگ   چه رويي داره خرچنگ

چون که ميگه به جز من   هيشکي ديگه نيست قشنگ  
تـا خودشــو ببيــنه   آينه بــدين به دستـش
زود سرِ جاش بشينه   شايد که روش کم بشه

کودک معناي کنايي «سرِ جاي خود نشستن» و «رو کم شدن» را درک نمـيکنـد. تنهـا معنـاي
ظاهري آن را ميفهمد.  
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کاربرد برخي بازيهاي لفظي و زباني نيزدر شعر کودک جاي تأمل دارد؛ چرا که به عنوان مثـال،
براي يک بزرگسال، کاربرد جناس «شير و شير» لذتبخش است، اما معلوم نيست که کـودک گـروه

سني «الف» يا «ب» هم به همان اندازه از اين صفت لذت ميبرد يا خير:  
يک شکم سير ميخواد   شير کوچولو شير ميخواد
زودِ زودِ زودتــر بيـــاد   دلش ميخـواد مامانــش

(شعر شير کوچولو)  
نکته سوم: در شعرهايي که براي خردساالن گفته ميشود، خوب است از تجربـههـاي ملمـوس و 
طبيعت زندگي و محيط اطراف آنها سخن گفته شود؛ تجربههايي حسي و قابل درک براي آنها. مـثالً
در همان شعر «شير کوچولو»، کودک به دليل احساس نزديکي به بچه شير و تجربه شـير خـوردن و

خوابيدن با الاليي مادر، با آن به خوبي ارتباط برقرار ميکند يا در شعر «گربه سياهه» که از گربـهاي 
تنبل با مشقهاي خط خطي و ديکتههاي پdر غلط گفته ميشود، باز هـم ايـن تجربـه بـراي او قابـل

لمس و درک است.  
در حالي که برخي شعرهاي اين کتاب، حاصل تجربههايي بزرگساالنهاند و از دغدغههايي سـخن
ميگويند که اصوالً با دنياي کودک و حال و هواي ذهني و روحي او فاصله زيادي دارنـد. بـه عنـوان
مثال، آلودگي هوا آنقدر که براي بزرگساالن معضل و دغدغه است، در دنياي کودکان داراي اهميت 

نيست (شعر کالغ گريان) يا ازدواجِ االغ و شتر و شرط گذاشتن االغ براي شتر در اين بخش:  
شتر ميآد کنار او  

داد ميزنه: زنم ميشه؟  
تو بار من رو بکشي!   که االغه ميگه به شرطي

(شعر االغ غمگين)  
همينطور عينک زدن و ژست گرفتن که شايد براي نوجوان ملموستر باشد تا کودک:  

عينک او آفتابيه   قورباغه عينک ميزنه
قرمز و زرد و آبيه    رنگا وارنگه عينکش

ژست ميگيره خيلي زياد   وقتي که عينک ميزنه
به صورتش خيلي مياد!   فکر ميکنه که عينکش

(شعر قورباغه عينکي)  


