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»شاباش« و »دی جی«. تنها استثنا »بچه« است. ما نام او را 
نمی دانیم و تنها وی را به اســم بچه می شناسیم. وقتی برای 
اولین بار و در قســمت اول »مهمونی«، قیمه خانم، بچه را 
به ما و آقای مجری معرفی می کند، نامی از او نمی برد. آقای 
مجری او را به یاد می آورد: همان بچه ای است که بیرون تاالر 
عروسی گل می فروشد – همین و بس. مشکل آن جاست که 
در قسمت های بعدی هم بچه، »بچه« خیابانی و گل فروش 
باقی می ماند. نویســندگان در هویت بخشــی به او برخالف 
کاله قرمزی و یا پســرعمه زا ناموفقند. »مؤدب نبودن« تنها 
ویژگی ابتدایی اوست. از همان آغاز تالش آقای مجری وادار 
کردن وی است به سالم کردن، مؤدب بودن، جواب ندادن و 
فحاشی نکردن: »باید سالم کنی.«، »چرا جواب می دی؟« 

»توی این خونه فحش نداریما.« و ... 
هنرمند در انتخاب هر شــخصیتی برای روایت داستان 
خود و چگونگی پرداخت آن مختار است. حتی اگر کاراکتری 
که مخاطب شاهد حکایت اوست، مابه ازای خارجی هم داشته 
باشد و از اتفاق، وجودش یکی از بزرگ ترین معضالت جامعه 
ما باشد هم تغییری در آن حکم کلی ابتدایی نمی دهد اما آیا 
نباید تأثیری در داوری ما داشته باشد؟ ما هر روز کودکانی که 
مشغول تکدی گری، زباله گردی، گل فروشی، شیشه پاک کنی 
و انواع کارهای طاقت فرســای دیگر هســتند را می بینیم؛ 
پدیده ای شوم و غم انگیز که متأسفانه به واسطه تواتر بسیار 
زیاد آن، دیگر حساســیتی را هم برنمی انگیزد و عادی شده 
است. این که یک بچه )به هر نیتی( از کودکی کردن محروم 
شده باشد، دیگر ما را به فکر نمی اندازد و مضطربمان نمی کند. 
کم کم شاخک های احساسی و وجدانی مان بی حس می شود، 
سکوت می کنیم، مطالبه گری از اصحاب قدرت و مسئوالن 
وضع موجود را وامی نهیم و به وضع موجود نامطلوب معتاد 
می شویم. دیدن بچه خیابانی »مهمونی«، چنین کارکردی 

دارد.

 3.در ایام عید نوروز تابلوی نقاشی عظیمی در یکی از 
اصلی ترین میادین تهران نصب شده بود که در آن راننده ای به 
یک کودک کار عیدی می داد. خیابان تصویر شده در نقاشی، 
پر بود از کودکان کاری که هر یک مشغول به ارائه خدمت و 
یا فروش محصولی بودند. پیامی واضح برای پذیرفتن واقعیت 

آشکار کودکان خیابانی و البته نقش فردی 
افراد در کمک کردن و نشــان دادن 

رویه مهربانانه زندگــی به آن ها و 
البته فراموشی نقش حاکمیت 

در برچیــدن شــرایطی 
کــه موجــب این 

موقعیت 

بوده است. در »مهمونی« هم به بچه محبت می شود و او را به 
شرط آن که مؤدب باشد به خانه راه می دهند اما هیچ پرسشی 
درباره چرایی مدرسه نرفتن او، خانواده اش، این که چه کسی 
وی را وادار به گل فروشــی کرده، و ده ها پرسش دشوار دیگر 
مطرح نمی گردد. حتی جلوی کار کردن و گل فروختن او هم 
گرفته نمی شود. البته حتی در همین پذیرفته شدن هم نباید 
مشروط بودن این محبت را فراموش کرد. بچه خیلی زود و 
هنگامی که با یکی از مهمان ها بدرفتاری کرده، از خانه بیرون 
انداخته می شود و می آموزد که این جا برخالف خیابان باید 
تظاهر کند تا جایی در بهشتی که در آن هم شیر و پنیر است 
و هم ساندویچ ماکارونی و برنج و هم جای خواب در آشپزخانه 
و کنار یخچال، داشته باشد. طهماسب حتی پاسخ دادن وی 
را هم زیر سوال می برد و به طور مرتب از او انتقاد می کند که 
»چرا جواب می دی؟« انگار که بچه خوب و مؤدب کسی ست 
که باید همواره و در مواجهه با بزرگترش بگوید: »چشــم«؛ 
همین و بس. او در ایــن راه البته باید تهدیدها و توهین های 
دیگر حاضرین در بهشــت را هم تحمل کند: »آدم باش!«، 
»تخم جن!«، »میمون بازی درنیار!«، »توسری می خوریا!« 
»فلفل بریزم!؟«، »یخ به زبونت بچسبونم!؟« و... هر چند تمام 
این ها به واسطه زندگی در خیابان برای وی عادی شده است 

تا حدی که می گوید: »عاطفه چیه بابا؟ خوشم هم میاد!«
بچه در قســمت های اولیه »مهمونی«، مؤدب نیست، 
خوب حــرف نمی زند، جــواب می دهد، اما بــا وجود تمام 
این ها خودش اســت. او که پیشتر تنها درگیریش با دیگران 
به خاطر گل های پژمرده ای بوده که برای فروش به دســت 
مشــتری هایش می داده، هنگامی که قدم بــه درون خانه 
می گذارد، دورویی، اخاذی، غیبت و دروغ را هم یاد می گیرد. 
برای مثال وقتی که بــا تهمت زدن به پژمان جمشــیدی 
می خواهد از او پول زور بگیرد و یا با دروغ گفتن به ویشــکا 
آسایش درباره این که طهماســب او را تنبیه بدنی می کند، 
می خواهد که مهمان »مادر او شــود«. و یا در قســمتی که 
بابک کریمی مهمان برنامه اســت، غیبت طهماسب را برای 
او می کند و با حضور آقای مجری، ماننــد آقای ملّون رنگ 
عوض کرده و کریمی را مورد عنایت قرار می دهد! می بینیم 
که حاال او بلد است که مؤدبانه بگوید: »شب بخیر عزیزم.« اما 
در عین حال دروغ گفتن، غیبت کردن، اخاذی نمودن و ... 

را هم یاد گرفته است. اما باز هم در این حد نمی مانیم و 
بچه کارهایی را انجام می دهد که عماًل نام 

دیگری جز مردم آزاری را روی آن 
نمی شود گذاشت. مثل بستن 
در دستشویی روی مشتاقان 

قضای حاجت! و یا توهین ها و 
سرکوفت های مکرری که به خاطر 

سبد گل کوچکی که ویشکا آسایش 
برایش آورده، به او می کند و...  انگار 

داریم به همان بینش نوزاد شیطانی 
نزدیک می شویم!

مشکل دیگِر شخصیت پردازی بچه 
تناقضاتی است که در این کاراکتر وجود 
دارد. ما می توانیم گرسنگی همیشگی او 
را به خاطر نامشخص بودن آینده ای که 
کودکی همچون او همواره در معرضش 
بوده اســت بپذیریم اما این کــه او با 
شنیدن اسم هر نوع خوراکی ای و به 
مصداق ضرب المثــل »گفتم قربون 
چشــمای بادومیت برم! گفت بادوم 
می خــوام« به آن میل کنــد و مثل 

»علیمردان خان« با لحنی لــوس »جگر«، »جوجه کباب«، 
»شــیر« و ... بخواهد، برای کودکی که پیش از این دیده ایم 
پذیرفتنی نیست. ضمن آن که تکرار مکرر این گونه شوخی ها 
طنازانه هم نیست. »مهمونی« لحظاتی را کم دارد که بتوان 
به کاراکتر نزدیک شد، مثل همان جایی که می فهمیم بچه 
)حتمًا به خاطر گذشــته ســختش( جای خودش را خیس 
کرده و با التماس از طهماسب می خواهد کسی از این ماجرا 
خبردار نشود، مثل وقتی که در وجود ویشکا آسایش به دنبال 
مادری می گردد که ظاهرًا ندارد، مثل وقتی که می گوید خانه 

ندارد و .... .
در واقع امر، کودکان کار به شــکلی نظام مند در معرض 
انواع خشونت، بزهکاری و بهره کشی ها قرار دارند و برخالف 
آن چه بیشــتر ما می پنداریم در اکثر موارد بی سرپرســت 
نیستند، بلکه توســط خانواده، مجبور به کار کردن و ترک 
تحصیل می شــوند. در تحقیقی که توســط دکتر حسینی 
انجام گرفتــه و نتایجش در فصلنامه رفــاه اجتماعی آورده 
شده، مشــخص می شــود که در 89 درصد موارد پدر و در 
نزدیک به 97 درصد موارد مادر و در بیش از 86 درصد موارد 
هم پدر و هم مادر کــودک کار و خیابانــی زنده اند. نزدیک 
60 درصد این کودکان مجبور به تــرک تحصیل در همان 
آغاز دوره ابتدایی شده اند. بســیاری از آن ها خیلی زود وارد 
کارهای خالف می شــوند، به تن فروشی و موادفروشی روی 
می آورند و در نهایت یا جان ســالم به در نمی برند و یا سر از 
زندان درمی آورند. این واقعیت هولناک این پدیده است. به 
هر کدام از آن سه دیدگاهی که در ابتدای نوشته بدان اشاره 
شد، معتقد باشیم، باید بپذیریم که کودک برای رستگاری 
نیازمند آموزش و زندگی در محیطی ســالم اســت. دقیقًا 
همان چیزی که با محروم کردنش از تحصیل و فرســتادن 
بی موقع و زودهنگامش به اجتماع خشــمگین، از وی دریغ 
می شود. به هر حال، بازگشت ایرج طهماسِب هنرمند و خالق 
با »مهمونی« اتفاقی ست مبارک که می توانست با کمی دقت 
و بررسی بیشتِر مقوله حساس و مهم کودکان کار/ خیابانی 
عالوه بــر طنازانه بودن 
عمق بیشتری هم 

داشته باشد.
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