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 چکیده

ای که بدون  گونه پردازی در ادبیات داستانی، بخصوص در ادبیات کودک نوجوان، اهمیت بسیار زیادی دارد به شخصیت

« ماتیلدا»های  آید. در پژوهش حاضر با توجه به دو رمان بسیار مشهور و موفق خارجی با نام یت هیچ داستانی پدید نمیشخص

دهد که هر دو نویسنده برای  شده است. نتایج نشان می های این دو رمان پرداخته به بررسی شخصیت« پی پی جوراب بلند»و 

اند.  وگو و قراردادن شخصیت در موقعیتی دشوار، استفاده کرده ف، گفتهای مختلفی چون توصی پردازی از روش شخصیت

روی با توجه به تناقضی که  شود. ازاین توجه بزرگ می ای بسیار بی ماتیلدا دختر بسیار باهوش و دلسوزی است که در خانواده

های بسیار بازیگوش و  نیز نماد بچه کند. پی پی جوراب بلند بردارش وجود دارد، با معلم خود زندگی می میان او و پدر کاله

ریزد و به دلیل اینکه او فرزند یک ناخدا بوده است، از  چیز را به هم می ناآرام است که نیرویی بسیار شگرف دارد. او همه

های این رمان مربوط به یکی از حوادث پی پی است که  بسیاری از کشورهای دنیا تجربه کسب کرده است. هرکدام از بخش

 کنند. ورت یک زنجیره به یکدیگر ارتباط برقرار میص به

 

 نوجوان، ادبیات داستانی و پی جوراب بلند، ماتیلدا، ادبیات کودکپردازی، پیشخصیتهای کلیدی:  واژه
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 :مقدمه و بیان مسئله. 1

معنوی و اخالقی  مجموعة غرایز و تمایالت و صفات و عادات فردی، یعنی مجموعة کیفیات مادی و»شخصیت عبارت است از 

که فرایند عمل مشترک طبیعت اساسی و اختصاصات موروثی و طبیعت اکتسابی است، و در کردار و رفتار و گفتار و افکار فرد 

(. شخصیت هر داستان عنصری است که حاالت و 979: 1631)یونسی، « سازدکند و وی را از دیگر افراد متمایز میجلوه می

تواند به داستان نزدیک شود و با  شود، بنابراین مخاطب از طریق این عنصر است که می تجلی میاحساسات نویسنده در آن م

شوند خواننده از داستانی متنفر شده و یا جذب  ها هستند که باعث می داستان رابطه عاطفی برقرار کند، درواقع این شخصیت

کنند. از طرفی دیگر  و مسیر داستان را عوض میزنند  ها، حوادث داستان را رقم می آن داستان شود، چراکه شخصیت

نویسی باشد. نویسنده با خلق یک شخصیت، گویی به آفرینش انسانی  انگیزترین وجه داستان آفرینش شخصیت شاید هیجان»

ده را تواند مختارانه در ماجرای داستان حضور پیداکرده و تأثیرگذار باشد. درواقع همین نکته است نویسن یازد که می دست می

گوید: می 1ویرجینیا وولف(. 63: 1689)مستور، « سازد بخش می ای غریب اما لذت دهد و او را دچار تجربه صفتی خداگونه می

ها فقط با شخصیت است. برای طرح و ترسیم شخصیت است که قالب رمان را طرح  من معتقدم که سروکار همة رمان»

 (. 011 :1674)آلوت، « اند اند و پرورش داده افکنده

عنوان الگویی  تواند به ها می دارند چراکه این شخصیت« پردازی شخصیت»های ادبیات کودک و نوجوان توجه بخصوصی به  رمان

پردازی دو رمان خارجی بسیار مشهور را تربیتی، اخالقی و .... برای آنها قرار بگیرد. در پژوهش حاضر بر آنیم تا شخصیت

را موردبررسی قرار بدهیم. بنابراین، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که « ی جوراب بلندپی پ»و « ماتیلدا»های  بانام

 هایی دارند؟چه ویژگی« های دو رمان ماتیلدا و پی پی جوراب بلند شخصیت»

 

 . پیشینة تحقیق:2

  نویسنده با خواننده به این نتیجه رسیده است که« های ماتیلدا تحلیلی بر شخصیت» ای با عنوان  ( در مقاله1688هانت )

کند و آنها را در جریان چگونگی نگرش خود درباره این مظهر نفوذ و قدرت،یعنی مدیر مدرسه قرار  نوجوانش ارتباط برقرار می

کلفت چانه  گردن  ارائه نماییم: اندام چهره« ترانچپال»توانیم نمودار زیر را برای خانم می دهد. ازنظر همنشینی واژگان می

گونه نتیجه  توان این های پهن دهان خبیث بازوان قوی چشمان ریز و متکبر پاهای پرقدرت از این نمودار می نهسرسخت شا

شده است. خصوصیات ظاهری و خصوصیات رفتاری  منفی استفاده  کاررفته در اینجا،برای ارزیابی که صفات به  گرفت

داشتنی  پریده دوست داشتنی آرام ظریف رنگ دوستصورت است: شخصیت اندام صورت مالیم باریک  بدین« هانی»خانم

  مکث»، «پرسیدن»، «گفتن»از « هانی»گناه نویسنده ازنظر کاربرد افعال، در مورد خانم شکل معصوم و بی شکننده بیضی

ال(: سه نقد بر جادوگرها )رولد د»ای با عنوان ( در مقاله1688کند. محمدی ) می  استفاده« شنیدن»و « فکر کردن»، «کردن

( در 1671سه داستان از رولد دال را موردبررسی قرار داده است. واعظی )« شناس یا جادوگر ضد اخالق رولد دال جادوگر روان

، بخشی از شخصیت این دختر «امان از این دخترک شیطان»معرفی دو صفحه یا از رمان پی پی جوراب بلند با عنوان 

های این دو رمان بسیار مشهور صورت نگرفته  ن موارد، پژوهشی دربارة شخصیتغیراز ای بازیگوش را ترسیم کرده است. به

 است. 

                                                           
1 . Virginia Woolf 
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 . بحث و بررسی:3

 پردازی )مبانی نظری(: . دربارة شخصیت3-1

 پردازی به شرح ذیل است: های رایج در شخصیت شیوه

-اً نویسندة دانای کل( ویژگیپردازی به شیوة مستقیم بیشتر در حوزة گفتن است و راوی )عمومشخصیت»صورت مستقیم:  به

گوید که شخصیت او کند و میوتحلیل )تفسیر( بیان می های درونی و بیرونی شخصیت را رک و صریح با شرح و یا با تجزیه

کند. در طور مستقیم از زبان گفتار و افکار )نه نگاه( شخص دیگری در داستان، او را معرفی می چه جور موجودی است و یا به

های قولپردازی با تلخیص، توصیف و نقلگر است و شخصیتمعموالً دیدگاه راوی )زاویة دید( دانای کل مداخله این شیوه

 (.186: 1691)اکبری، « گیرددیگران انجام می

دارد که قهرمان  های داستانش به ما بیان می واسطة یکی از شخصیت طور مستقیم یا به در این روش نویسنده خودش به

صراحت بیان  کند و به های او را بر ما آشکار می یک خصوصیت به گونه فردی است. او عادل است یا خیر ؛ سپس یکداستانش چ

های اخالقی سروکار داریم. محسن سلیمانی دربارة  دارد که با شخصیت مثبت یا منفی و با چه خصوصیات و ویژگی می

وتحلیل،  م شخصیت، نویسنده، رُک و صریح با شرح یا با تجزیهدر معرفی مستقی»گوید:  گونه می پردازی مستقیم این شخصیت

طور مستقیم از زبان کس دیگری در داستان، شخصیت داستان را معرفی  گوید که شخصیت او چه جور آدمی است و یا به می

 (.33: 1673؛ نیز: عبدالهیان، 697 -699: 1673)سلیمانی، « کند می

افتد و راوی )عموماً من راوی( برای اتفاق می« نمایش»شیوة غیرمستقیم در حوزة  پردازی بهب( شیوة غیرمستقیم: شخصیت

شوند های داستان در حین عمل نشان داده میدر این روش شخصیت«. گفتن»تا « دادن استنشان»پردازی در بند شخصیت

پردازی غیرمستقیم  در روش شخصیت زنیم که چه نوع آدمی هستند.کنند، حدس میگویند و ازآنچه میو ما ازآنچه آنها می

در این شیوه معموالً زاویة »های قهرمان پی ببریم.  پردازد که ما از بین آنها به ویژگی نویسنده به بیان نکاتی ریز و دقیق می

طورمعمول نمایشی است. اگر نویسنده بخواهد شخصیتی را مستقیماً  دید راوی محدود است و نحوة بیان داستان هم به

که او را تعریف کند. در این شیوه که بیشتر  کند نه این برداری می گذارد و او را فیلم ازی کند معموالً دوربینی جلوی او میبازس

ها( سروکار دارد جزء داللت بر کل  های یک فرد، یک خال کوچک، حالت انگشت و نظایر این با جزء نگاری )توجه به ناخن

  (.91: 1673رصادقی، ؛ نیز: می109: 1681)اخوت، « کند می

وضعیت  -1محیط؛  -0نام  -6گفتار؛  -9کنش؛  -1توان یاری جست:  پردازی غیرمستقیم از این عوامل می برای شخصیت

 ظاهری.

گیرد: الف: با استفاده از شیوة های زیر انجام میپردازی غیرمستقیم، بنا به توضیحاتی که داده شد، با استفاده از روش شخصیت

 وگو. شیوة گفت ال ب: با استفاده ازکشمکش و جد

اند، اما ازآنجاکه بعضی نویسندگان برای پرداختن و معرفی شخصیت، همین دو شیوه را در نظر گرفته»ج( شیوة ترکیبی: 

بینیم که نویسنده برای معرفی پردازی را تنها به این دو شیوه )مستقیم و غیرمستقیم( محدود کرد، گاه میتوان شخصیتنمی

آورد و آن اینکه شخصیت خود را با دو شیوة ترکیبی مستقیم و غیرمستقیم به های خود شیوة دیگری را به وجود مییتشخص

: 1691)اکبری، « پردازی تماماً مستقیم یا غیرمستقیم استتواند ادعا کند که شخصیتکس نمی شناساند. پس هیچما می

183.) 
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 :(Roald Dahl). رمان ماتیلدا نوشتة رولد دال 3-2

نویس اهل ویلز بریتانیا و از مشهورترین  نامه نویس و فیلم ، داستان(1994نوامبر  96 - 1913سپتامبر  16رولد دال )

ساالن در  االصل بودند و اوج شکوفایی او به عنوان نویسنده برای کودکان و بزرگ های انگلیسی، که والدینش نروژی نویسنده

النداف گالمورگان به دنیا آمد. در جنگ جهانی دوم به نیروی هوایی انگلستان در نایروبی در  1913بود. وی در  1904دهه 

به واشینگتن رفت و نویسندگی را شروع کرد. اولین  1909پیوست. مدتی در یونان و سوریه خلبان جنگی بود. در 

ما خیلی زود به نوشتن برای کودکان هایش در جنگ در نشریات آمریکایی به چاپ رساند. ا هایش را بر اساس تجربه داستان

آسمان »کتاب مصور  1976زبان پس از او گذاشت. دال در سال  گرایش یافت. آثار او اثر زیادی بر نویسندگان انگلیسی

کشید که با  ها را به تصویر می لبنان بود و اسرائیلی 1979نوشتة تونی کلیفتون را نقد کرد که در مورد جنگ سال « گریست

شده بود که این کتاب باعث  کردند. در نقد دال عنوان عام می اهداف غیرنظامی هزاران نفر از ساکنان بیروت را قتل بمباران

دال در سال « من ضد یهود نیستم، ضد اسرائیل هستم.»شوند و در آن نوشته بود: « شدت ضد اسرائیل به»شود خوانندگان  می

منظورم این است که  …شود ها می ودی وجود دارد که باعث تنفر از آنخصلتی در سرشت یه»به یک خبرنگار گفت:  1976

ها  دلیل به آن انگیز و پستی چون هیتلر هم بی شود؛ حتی شخص نفرت دلیل ضدیت با چیزی در جایی پدیدار نمی وقت بی هیچ

 گیر نداده بود.

ترین و  یمز او را یکی از پرخوانندهدرگذشت. مجلة تا 1994برندة جایزة ویت برد شد و در نوامبر  1976او در سال 

های رولد دال هستند و او را نویسندة محبوب خود  کودکان عاشق داستان»نامید و نوشت: « تأثیرگذارترین نویسندگان نسل ما

های او آثار کالسیک آینده خواهند بود. رولد بارها مرگ را به چشمان خود دید. وی در جنگ جهانی دوم  داستان …دانند می

ای با هواپیما سقوط کرد اما در کمال ناباوری جان سالم به در برد. در کودکی هم نیز در تصادفی  رکت کرد و در طی حادثهش

وروز خود برگشت. سرانجام در سال  که با ماشین خواهرش داشت بینی او به کلی از بین رفت اما طی جراحی وی به حال

 دلیل بیماری نادری به نام سندروم میلودیسپالستیک درگذشت. سال سن داشت به 80که  میالدی و درحالی 1994

نداشتنی است. بیشتر آثار  های چشم پیکر، ماتیلدا و داستان سازی، جیمز و هلوی غول ترین آثار او چارلی و کارخانة شکالت مهم

 است. او به فیلم درآمده

های  ترین کتابهای زیادی در لیست پرفروش او سال های ترین نویسندگان کتاب کودک است و کتاب رولد دال یکی از معروف

های رولد دال جزو  شده که کتاب خوانی کودک اشاره اند. تا جایی که در خیلی از مطالب مربوط به کتاب کودکان بوده

کان دست است و با دنیای کود ای بسیار چیرههایی هستند که باید حتماً در زمان کودکی خوانده شوند. او نویسنده کتاب

هایش و کالم طنزآلود و  شناسد و جذابیت رمز و رازآلود کتاب خوبی می خوبی آشناست، ذهنیات و تخیالت کودکان را به به

 کند. یادماندنی را ایجاد می اش همیشه برای کودکان لحظاتی به داشتنی دوست

شوند.  ها پیروز می انگیز بر بدی هیجانهای کتاب او اکثراً کودکانی جسور و شجاع هستند که در سلسله اتفاقاتی  قهرمان

هایی تخیلی و پر  و گاه داستان« تشپ کال»های او گاهی موضوعاتی بسیار ساده و روزمره مثل داستان کوتاه  های داستان سوژه

 های رولد دال خالقیت و قوة هستند. کتاب« جادوگرها»یا « سازی چارلی و کارخانة شکالت»وغریب مثل  از اتفاقات عجیب

کننده و کالم طنزآمیزش آنها را با مفاهیم  های سرگرم کند. او از طریق داستان کشد و تقویت می تخیل کودکان را به چالش می

 کند.  آشنا می …دوستی، طبیعت دوستی، جسارت و شجاعت و ای چون برابری، نوع برجسته
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 . خالصة رمان:3-2-1

گیرد و بسیار زیادی به خواندن کتاب دارد؛ اما موردتوجه والدینش قرار نمیماتیلدا دختری باهوش و استثنایی است که عالقه 

( او 8: 1698شعور است و نه خنگ )دال،  دانست نه بیکه ماتیلدا می شعور و خنگ هستی درحالی گویند که بیمدام به او می

های ست. او ابتدا ماتیلدا را به سمت کتابشود که مسئول کتابخانه ا( آشنا می17شان با خانم فلپس )همان: در نزدیکی خانهِ

روی،  ساالن را بخواند. ازاین های بزرگکند تا کتابدهد اما استعداد ماتیلدا در خوانش کتاب او را مجبور میکودکان سوق می

اهکارهای هایی چون نیکلس نیکل بای اثر دیکنز، الیور تویست، جین ایر، غرور و تعصب و بسیاری دیگر از شماتیلدا کتاب

داند. آقای ورموود ـ کالهبرداری خبره است و ماتیلدا را فردی مزاحم می-(. پدر ماتیلدا 91خواند )همان: ادبیات جهان را می

-های بسیار کهنه را در قالب ماشین نو به مشتریان میاو با استفاده از خاک اره و دستکاری در شمارة کیلومتر ماشین، ماشین

فروخته و تحت شود که مال دزدی را میآورد که البته در پایان رمان نیز معلوم می هبرداری پول درمیفروشد و از راه کال

ای است که به پول و کالهبرداری بیشتر توجه دارد تا ( در کل، خانوادة ماتیلدا خانواده93گیرد )همان: تعقیب قرار می

آید. یه دختر باید کاری کنه که جذاب باشه تا بتونه ر خوشم نمیخانم ورموود گفت: من اوالً از دختران روشنفک»فرزندان. 

دانشگاه به آدم »(. تفکر خانوادة ماتیلدا این است که 99)همان: « بعدها شوهر خوبی پیدا کنه... قیافه از کتاب مهم تره 

گیرد ولی به  و نوشتن را فرامی(. در این میان، ماتیلدا پیش از رفتن به مدرسه خواندن 141)همان: « دهد چیزهای بد یاد می

رود. در مدرسه هم او با مدیری بداخالق بنام خانم سال دیر به مدرسه می 9وپرورش  توجهی والدینش به آموزشدلیل بی

داند. ترانچپال زنی ورزشکار و دارای اندامی پرعضله اهمیت و پردردسر میترانچپال سروکار دارد که کودکان را موجوداتی بی

(. معلم ماتیلدا یعنی خانم هانی فردی بسیار مهربان است. او 71ترسند )همان: همة مدرسه و تمام معلمین از او میاست و 

 کند. شود و رابطة خوبی با ماتیلدا برقرار میمتوجه هوش سرشار ماتیلدا می

داند راهی جز های خود میاز همکالسی ماند. ماتیلدا که بسیار بیشترنتیجه میتالش هانی برای اثبات نابغه بودن ماتیلدا بی

گیرد، به ها در کالس ندارد؛ در امتحانات هفتگی که ترانچپال با سختی تمام از آنها می های سال باالییگذرانی با کتاب وقت

ا با خانم (. این جریان ر136تواند با نیروی چشم خود اشیاء را به حرکت درآورد )همان: شود که میناگهان ماتیلدا متوجه می

شویم کند. در این دعوت، متوجه میای که دارد دعوت میگذارد و خانم هانی او را به خانة محقر دورافتادههانی در میان می

نامة او را از بین برده و یا مخفی که ترانچپال خالة خانم هانی است و تمام ثروت او را بعد از مرگ پدر باال کشیده و وصیت

پرسد. خانم هانی متوجه نقشة زند و از خانم هانی اسم کوچک ترانچپال و پدرش را میفکری به سرش می کرده است. ماتیلدا

سیاه  آورد و روی تخته شود تا اینکه در سر امتحان هفتگی، ماتیلدا با نیروی چشمانش گچی را به حرکت درمیماتیلدا نمی

)همان: « نی( منو پس بده. اگه این کارو نکنی خودم میام سراغتآگاتا ترانچپال! من گالس هستم! خونة جنی )ها»نویسد: می

شود و خانه وصیت نامة پدر هانی پیدا می شود و ظاهراً بعد از مرخص شدن از مریض(. ترانچپال از این اتفاق شُکه می916

پدر ماتیلدا برای پلیس روشن گردد. در این زمان، دزدی و مال فروشی  خانة مجلل ترانچپال که مال پدر هانی است به او بازمی

مسئولیت گیرند که از شهر فرار کنند، اما ماتیلدا که خانوادة بیگیرد. خانواده تصمیم میشود و او تحت تعقیب قرار میمی

« یکی کمتر، بهتر»گوید: کند و میدهد که با خانم هانی بماند. پدر ماتیلدا نیز موافقت میشناسد، پیشنهاد میخود را می

 گذارند. ( او را با خانم هانی تنها می999مان: )ه
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 های رمان ماتیلدا: . بررسی شخصیت3-2-2

مند به کتاب و مطالعه است. ویژگی ماتیلدا: شخصیت اصلی داستان و قهرمان داستان است. او کودکی بسیار باهوش و عالقه

 (. 11یافته است )همان:  ختصاصا« خوان کتاب»اصلی او در همین نکته است که حتی عنوان اول رمان به 

 های ماتیلدا در تقابل با اعضای خانواده است: ویژگی

ماتیلدا هم حساس بود و هم درخشان، البته درخشان بودن او بارزتر بود. ذهن بسیار تیزی داشت و در »ازنظر هوش: 

ز عقل و شعور کافی هم برخوردار نبودند توانست حتی برای پدر و مادرهایی که ااش مییادگرفتن چنان تیز بود که توانایی

عقل و خنگ بودند و چنان در زندگی سادة خودشان غرق بودند که  کامالً آشکار باشد. اما آقا و خانم ورم وود چنان کم

شد، شکسته به خانه وارد می دیدند. راستش را بخواهید شک دارم اگر دخترشان با پایچیز غیرعادی در دخترشان نمی هیچ

 (.10(. برادر ماتیلدا هم پسری متوسط و ازلحاظ هوش عادی است )همان: 10)همان: « فهمیدند نمی

که پدرش کار خود را هنر و کاری پرزحمت و  گوید که کالهبرداری نکند درصورتیازنظر صداقت: ماتیلدا بارها به پدرش می

خرم و  ندة اونا رو درب و داغون کردن. اونا رو میهمیشه دوست دارم ماشینایی رو بخرم که آدمای احمق د»داند: تخصصی می

ماتیلدا « کنم ریزم تو گیربکس و ماشین عین ساعت کار می کنم اینه که خاک اره رو با روغن قاطی کنم و می کاری که می

-تیلدا میکنم؟ پدرش نیشش را باز کرد و گفت: تا جایی که خریدار دور بشه. دویست سیصد کیلومتر. ما پرسید: چقدر کار می

 (.98)همان: « گفت: اما این کار درستی نیست پدر، کالهبرداریه

هایی که بهت اعتماد می کنن، کلک  گفت: اما پدر این خاک اره هم غیرانسانی تره. به آدمماتیلدا به پدر می»ازنظر اعتماد: 

 (. 99)همان: « زنی می

گیرد و در اقدام نخست، با استفاده از یک چسب قوی، کاله پدرش را یماتیلدا به خاطر کارهای خانواده در تقابل با آنها قرار م

(. بار دوم نیز 66شود مقداری از موهای خود را برای درآوردن کاله بکند )همان:  ای که مجبور می گونه چسباند بهبر سر او می

شود، با اینکه درس حسابی به آنها داده می(. اما هر بار، 09ترساند )همان: با استفاده از پرندة همسایه، پدر و مادرش را می

(. بار سوم نیز با استفاده از رنگ موی مادرش، موی 16دهند )همان:  شوند و ماتیلدا را آزار میتر می لیکن از دفعة قبل خشن

 (. 34آورد )همان:  ای درمی پدر را به رنگ نقره

توان گفت  ای که حتی می گونه بسیار عجیب و باورنکردنی است، بهماتیلدا هرچند سن بسیار پایین دارد، اما هوش و استعداد او 

رود که قبل از  سبک هویت اطالعاتی توسط نوجوانانی به کار می»است. « اطالعاتی»ازلحاظ سبک هویتی، مستقل شده و 

دهند و  بی قرار میگیری و ایجاد برخی تعهدات در خود، یک سری اطالعاتی را در مورد خود جستجو کرده و مورد ارزیا تصمیم

کنند، یک نگرش انتقادی را در  پردازند. نوجوانانی که از این سبک استفاده می از این طریق به ایجاد حس هویت در خود می

کنند، توانایی پذیرش اطالعات جدید را داشته و هنگام برخورد با اطالعاتی که با  های خویش فرض می قبال خودپنداره

باشد )و ممکن است به حس کامالً متمایز و منسجمی از هویت فردی منجر شود(  رض و تضاد میاطالعات خودشان در تعا

 (.9448دهند )لویکس و همکاران،  های خویش را مجدداً موردبررسی قرار می هایی از خودپنداره کامالً تمایل دارند و جنبه

تنها در قبال خود و  : ماتیلدا دختری است که نهتوان گفت که آمده از شخصیت ماتیلدا، می دست با توجه به اطالعات به

کند و هویتی اطالعاتی دارد. عالقة او به کتاب خواندن و نیز توجه اش، بلکه در مقابل کل جامعه احساس مسئولیت میخانواده

-نیز بسیار مسئولیتدهد. او حتی در قبال معلم خود خوبی نشان می ترین مسائل اخالقی و انسان دوستانه این امر را بهبه مهم

دهد یکی از بهترین نمودهای این مسئولیت است. ای که ماتیلدا برای به دست آوردن ارثیة معلمش ترتیب میپذیر است. نقشه
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پذیرد، ای که سردرگم هستند زندگی نکند و چون خانواده مسئولیتی را در مقابل او نمیدهد با خانوادهماتیلدا ترجیح می

های او برای نجات خانم معلم از دست ترانچپال بسیار زیرکانه است. او  کند. نقشهماند و زندگی میهانی می راحتی با خانم به

ها، ویژگی سبک کند. این ویژگی گیرد و سپس اقدام میبرای انتقام گرفتن از پدر و تنبیه آنان، تمام جوانب را در نظر می

 هویتی اطالعاتی است.

عقل و  آقا و خانم ورم وود چنان کم»اند:  شده ین رمان، خانوادة ماتیلدا بسیار خنگ و نادان توصیفدر ا آقا و خانم ورم وود:

دیدند. راستش را بخواهید  چیز غیرعادی در دخترشان نمی خنگ بودند و چنان در زندگی سادة خودشان غرق بودند که هیچ

تنها فرزند خود را  (. پدر و مادر ماتیلدا نه10)همان: « همیدندفشد، نمی شکسته به خانه وارد می شک دارم اگر دخترشان با پای

کنند. آنها دهند، بلکه تصویر بدی را در ذهن دیگران نسبت به ماتیلدا ایجاد می شناسند و به استعدادهای او اهمیت نمی نمی

اتفاق بد توی مدرسه بیفته  نهایت بدجنسه. گفت حواسمون بهش باشه. گفت هر چی دخترش بی»گویند: به خانم ترانچپال می

)همان: « تقصیر اونه. من که هنوز ندیدمش اما وای به حالش اگر چشمم به چشمش بیفته. پدرش گفت یک زگیل واقعیه

78.) 

کند. او هیچ تالشی برای پیشرفت خود و  چیز جز شوهر و پول او را راضی نمی مادر ماتیلدا هم زنی بسیار عجیب است که هیچ

کند، از دیدگاه خودش انسان موفقی است و  کند. زمانی که مادر ماتیلدا با هانی )معلم ماتیلدا( صحبت میمیحتی دیگران ن

، من قیافه رو. حاال کی برنده است؟ کنی گفتم تو کتاب و انتخاب می»هانی که معلم است، آدم بدبخت و ناموفقی است. 

معلومه دیگه: من. من اینجا توی یک خونة قشنگ نشستم و یه شوهر تاجر دارم و تو داری به یه مشت بچة نکبت الفبا یاد 

 (. 99)همان: « دی و بیگاری می کنیمی

م! دارم میام! ارباب خونه، پول بیار خونه، من»پدر ماتیلدا به خاطر اینکه پول بیار خونه است توقع احترام از دیگران را دارد. 

 (. 36)همان: « کسی که باعث می شه بقیة شما خوب زندگی کنید. حواستون به من باشه و احترام یادتون نره

خانم هانی: معلم مهربان و دوست داشتنی هانی است که ظاهرا پدر او توسط خانم ترانچپال کشته شده است. ارثیة پدر هانی 

که ترانچپال برداشته است(.  چپال با زرنگی تمام تصاحب شده است و وصیت نامة او نیز گم شده است )درصورتیتوسط تران

وقت صدایش را بلند نمی کرد و به ندرت می خندید؛ اما بدون شک از  دو شیزه جنیفر هانی آدمی مالیم و آرام بود که هیچ»

 (. 84)همان: « موزان دوستش داشتندمعلم هایی بود که قاپ بچه ها را می دزدید و دانش آ

تواند او را به عنوان مدیر مدرسه و به عنوان فردی که باید نماد خانم ترانچپال: او مدیر مدرسة ماتیلداست لیکن خواننده نمی

و اخالقیات و معنویات باشد بپذیرد. مدیر مدرسه باید فردی باشد که خود دارای صفات نیک و پسندیده و نماد اخالقیات 

شویم که خانم ترانچپال پدر خانم هانی را به قتل رسانده و ثروت معنویات باشد. با وجود این، در پایان داستان متوجه می

شود خانم هانی در فقر شدیدی زندگی کرده و حقوق کاملی هم دریافت خانم هانی را تصاحب کرده است. این امر باعث می

تواند نقشی مثبت و ند خانم ترانچپال با داشتن چنین صفاتی ناپسند و نامناسب مینکند. سوال اینجاست که چگونه فردی مان

تواند معنویات را در کودکان نهادینه کند؟ حال آموزنده برای کودکان و دانش آموزان مدرسه ایفا کند؟ چگونه چنین فردی می

 کند؟آنکه خود برادر خویش را به قتل رسانده و دزدی می

آمد طبیعی حرف بزند و با جیغ و فریاد حرف می زد. عربده خیلی کم پیش می»خوانیم: پردازی او میدر چگونگی شخصیت

ها را در پایان هفته و در سر امتحانات پایان هفته تنبیه شدت بچه (. او به78)همان: « کردکشید و مانند سگ پارس میمی

خوراند. برای او اصال مهم نیست چه اتفاقی ممکن به او میکند و حتی یکبار کیک بزرگی را به اتهام دزدی یک کودک می
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کند یک اسپری داشت تا از شر آنها خالص شود )همان: داند و آرزو می(. او کودکان را حیوان می191-190است بیفتد )

113 .) 

خودکامه و زورگو بود  مدیر دبستان، کال چیز دیگری بود. موجودی ترسناک و هیوالیی»در توصیف خانم ترانچپال آمده است: 

شد و موقعی که به شما که هم دانش آموزان و هم آموزگاران از او وحشت می کردند. هاله ای تهدید همیشه در او دیده می

« توانستید کامال حرارت خطرناک و تهدید کنندة او را که مانند بازتاب حرارت آهنی گداخته بود، احساس کنیدنزدیک بود می

 (. 84)همان: 

های این رمان، عالوه بر توصیف مستقیم وضعیت  های فوق می بینیم، نویسنده در پردازش اغلب شخصیتنانکه در نمونهچ

 ها در موقعیت های مختلف توانسته است شخصیت داستان خود را بیافریند.  ظاهری و اخالق آنها، با قرار دادن شخصیت

 

 :(:Astrid Lindgren) ن. رمان پی پی جوراب بلند نوشتة آسترید لیندگر3-3

« بام کارلوس روی پشت»و « بلند پی جوراب پی»هایی مانند  نام سوئدی و صاحب کتاب نویسندة صاحب« آسترید لیندگرن»

ای جهانی را با  داشت یادش مسابقه سالگی دیده از جهان فروبست. دولت سوئد برای گرامی 90در سن  9449است. او در سال 

شود. هدف از اعطای این جایزه تقویت و باال بردن کیفیت در ادبیات  د، که هر سال در این کشور برگزار میگذاری کر نام او پایه

 کودک و نوجوان و ارتقای حقوق کودکان در جهان است.

منتشر شد. سپس شش جلد دیگر به آن اضافه  1907تا  1901های  سال  بین« بلند پی جوراب پی»چهار کتاب اول مجموعه 

زمانی که دختر « آسترید لیندگرن»به چاپ رسید.  9444تا  1989های  کتاب آخر این مجموعه، بین سال شد و دو

این داستان را برایش گفت. او سه سال بعد داستان  الریه مبتال شده و در خانه مانده بود،  ، به ذات«کارین»اش  ساله هفت

آن را در « لیندگرن»چاپ نسخة اولیه این داستان را رد کرد، اما « ربونی»را به نگارش درآورد. انتشارات « بلند پی جوراب پی»

تصویرگری این کتاب را به عهده گرفت و « اینگرید وانگ نایمن»رقابتی ادبی شرکت داد و برنده شد. پس از کسب این جایزه 

زمان جنگ جهانی دوم سال از « لیندگرن»های روزانه  روانه بازار شد. مجموعه یادداشت 1901اولین جلد آن در نوامبر 

و  1969های  شود، خاطرات او را بین سال جلد می 18بار در سوئد به چاپ رسید. این مجموعه که شامل  گذشته برای اولین

ساله و مادر دو کودک خردسال بود و خاطرات تلخ خود را  69سوئدی هنگام جنگ جهانی دوم، « لیندگرن»دربردارد.  1901

 گارش درآورده است )به نقل از سایت: همشهری آنالین(.هایش به ن در دفترچه

 

 . خالصة رمان:3-3-1

پی بچة خیلی عجیبی  است. پی« پی پی لوتا دلیکاتسا ویندوشید ماکرلمینت افریم جوراب بلند!»نام اصلی قهرمان داستان 

به اندازة پی پی قدرت ندارد. اگر  ها. در همة دنیا کسی ترین چیزی هم که دارد، قدرتش است. درست مثل پهلوان است. عجیب

کوال، با چند  خواست! روزی که آمده بود ویالی ویله ها هم می وقت توانست یک اسب را از جا بلند کند؛ که خیلی خواست می می

خواست یک اسب داشته باشد و حاال توی ایوان یک  های طال برای خودش یک اسب خریده بود. همیشه دلش می تا از سکه

کوال،  برد. کنار ویالی ویله کرد و به باغ می نوشید، اسبش را با دست بلند می شت. عصرها بعد از اینکه در ایوان قهوه میاسب دا

بود و « تومی»کردند که، یک پسر و یک دختر داشتند. اسم پسر  خانة دیگری هم بود. در آن خانه پدر و مادری زندگی می

جوید و همیشه هر  وقت ناخنش را نمی کنی بودند. تومی هیچ ان، مؤدب و حرف گوشهای مهرب هر دو بچه«. آنیکا»اسم دختر 
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زد و همیشه مراقب بود تا پیراهن  وقت غر نمی شنید، هیچ داد. آنیکا اگر جواب نه می خواست، انجام می کاری که مادرش می

کردند، اما دلشان همیشه  هم در باغ بازی می کرد، کثیف نشود. تومی و آنیکا با ای که به تن می کتان پر زرق و برق اتوکشیده

دادند و به هم  ها تکیه می ها به نرده گشت، آنها بیشتر وقت پی هنوز با پدرش در دریاها می خواست. وقتی پی یک همبازی می

در آن « اشته باشه.یاد تو این خونه! یه نَفَر باید اینجا زندگی کنه، یه نَفَر که بچه د ست که کسی نمی چقدر مسخره»گفتند:  می

ای  کوال ظاهر شد، تومی و آنیکا خانه نبودند. یک هفته پی برای اولین بار در آستانة ویالی ویله غروب زیبای تابستانی، وقتی پی

، و وقتی اولین روز پس از  شان رفته بودند. برای همین خبر نداشتند که کسی در ویالی همسایه ساکن شده پیشِ مادربزرگ

شان زندگی  دانستند که یک همبازی در همسایگی کردند، هنوز نمی در خانه ایستاده بودند و خیابان را تماشا میبازگشت دم 

شان خوش  افتد و به که چه کار بکنند و آیا امروز اتفاق خوبی می کردند  کند. ولی همان موقع که ایستاده بودند و فکر می می

کوال باز شد و دختر  گذرد؟ درست همان موقع درِ ویالی ویله یچ خوش نمیشود که ه گذرد، یا از آن روزهای بدی می می

بلند بود که داشت برای  پی جوراب ترین دختری که تومی و آنیکا تا آن روز دیده بودند، پی کوچکی از آن بیرون آمد. عجیب

که شرح  9گانهود. این رمان سهشرفت. بعد از اقامت پی پی در ویال، ماجراهای او آغاز می قدم زدن صبحگاهی بیرون می

ای است که با وجود مستقل بودن حوادث؛ پا به پای داستان کوتاه سه یا چهار صفحه 61بامزة این دختر عجیب است،  حوادث

 سازد. روند و کلیتی واحد میهم پیش می

پی کوتاه، شرح اتفاقاتی است که پیهای ها نیازمند صفحات متعدد است؛ لیکن محتوای اکثر این داستاننقل همة این داستان

گرداند. برد و پس از تمام شدن تعطیالت آنها را به خانه باز میزند. او تومی و آنیکا را به جزیرة آدمخوارها میآنها را رقم می

 شود، احساس خوبی ندارد.پی پی دوست دارد دزد دریایی بشود و از اینکه کم کم بزرگ می

 

 ی رمان ماتیلدا:ها . بررسی شخصیت3-3-2

است. در کودکی « پی پی لوتا دلیکاتسا ویندوشید ماکرلمینت افریم جوراب بلند!»نام این شخصیت فانتزی و عجیب  پی پی:

: 1679مادر خود را از دست داده و چندین سال با پدر خود، که ناخدای کشتی است، به سفر دور دنیا رفته است )لیندگرن، 

طور نامنظم و آشفته  موهایش به رنگ هویج بود. او موهایش را به»امزه و عجیب توصیف شده است: (. قیافة پی پی بسیار ب8

اش سیخ تو هوا ایستاده بود. دماغش شبیه یک سیب زمینی خیلی کوچک و ای دو طرف سرش بافته بود. اما دوتا گیس بافته

داشت. لباسش هم عجیب بود. پی پی خودش آن را های سفیدی پر از کک و مک بود. دهانش هم خیلی گشاد بود اما دندان

دوخته بود. او یک پیراهن آبی به تن داشت اما هه جای لباس، آبی نبود. پاهای دراز و الغرش را هم یک جفت جوراب بلند و 

زه شان دو ای و لنگة دیگر سیاه. پی پی یک جفت کفش سیاه هم پوشیده بود که اندالنگه به لنگه پوشانده بود، یک لنگه قهوه

 (. 11)همان: « برابر اندازة پاهایش بود

ترین آرزوی پی پی (. بزرگ37اوآشپزی، خواندن و نوشتن را در کشتی و توسط پدر و دیگر ملوانان یاد گرفته است )همان: 

پی را م پی(. اگر بخواهی161این است که دزد دریایی بشود و این آرزو به دلیل دختر بودن او چندان مناسب نیست )همان: 

افتد گانه میهای جسمانی و فکری او را بشناسیم. در واقع، اتفاقاتی که در این رمان سهها، ویژگیبهتر بشناسیم باید قدرت

 ها عبارتند از :ترین این خصوصیتناشی از چند خصوصیت موجود در شخصیتِ پی پی است. مهم

                                                           
 چاپ انتشارات قدیانی است.. از این رمان چندین ترجمه موجود است. نسخه ای که ما به نقد آن پرداخته ایم، ترجمة فرزانة کریمی و  9



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 87 -94فحات ، ص1041 بهار ،1 شماره ،7 دوره

78 

 

بسیاری از اتفاقاتی است که در این رمان گفته شده است. پی پی  قدرت فوق العاده زیاد پی پی: قدرت عجیب پی پی اساس

کنند. او با قدرت عجیب خود آنها را ها را اذیت میشود که چند قلدر و زورگو، بچهدر اولین گردش با دوستان خود، متوجه می

د و از شاخة یک درخت تنومند بنت را با دست های نیرومندش گرفت و از زمین بلند کرد. او بنت را باال بر»کند: ادب می

آویزان کرد. بعد پسری را گرفت و او را از شاخة دیگری آویزان کرد، پسر سوم را روی صندوق پست کنار کلبه گذاشت و پسر 

های نرم کنار باغچه فرورفت. آخر سر او به سراغ بچةی چهارم را طوری از روی حصار به بیرون پرتاب کرد که پسرک روی گل

 (.93)همان: « کردندها با آن بازی میو پسرک را توی گاری کوچکی انداخت که کنار جاده افتاده بود و بچهپنجم رفت 

پلیس ها را گرفت و از زمین بلند کرد و »گذارد. در نهایت با استفاده از قدرت خود ها را سر کار میدر داستان دیگری، پلیس

 (.68)همان: « زمین گذاشت ها رااز باغ بیرون برد. سپس پشت در باغ پلیس

(. درجایی 33گذارد بدون اینکه خود گاو متوجه شده باشد )همان: دارد و جای دیگری میدرجایی گاوی را از زمین بر می

امسال دو شاخ مد نیست. همة گاوهای فهمیده امسال فقط یک شاخ »دیگر شاخ های یک گاو را می شکند و می گوید: 

 (.81)همان: « دارند

پی پی »دهد:  کند و او را شکست می رود و با قدرت مندترین شخص آنجا مبارزه میاستانی دیگر، پی پی به سیرک میدر د

افتد، او را از تشک مسابقه به زمین زد. مایتی کمر مایتی آدولف را گرفت و قبل از آنکه مایتی بفهمد چه اتفاقی دارد می

مین بلند شد. مجری سیرک روی نردة کنار صحنه نشست و دستهایش را به آدولف که صورتش از هیجان سرخ شده بود، از ز

 (73)همان: « هم قالب کرد. او از شدت خشم دیوانه شده بود

پی سفرهای بیشمار او به سراسر دنیاست. زمانی که بحثی با سایر های پیترین ویژگیپی: یکی از مهمسفرهای بیشمار پی

رسند، اما باور کند که هر چند به نظر آشنا و واقعی به نظر میهایی صحبت میز سرزمینگیرد، پی پی اها صورت میشخصیت

های ذهن عجیب پی پی آمیخته است. مثال او دربارة آنها ممکن نیست. چرا که اغلب این سفرها با عناصر خیال و برساخته

دانند که باید تخم شود. توی برزیل همه میمی ام که تخم مرغ سبب رشد موشنیده»گوید: گونه میسفر به کشور برزیل این

مرغ به سرشان بزنند. آنجا هیچ کس کچل نیست. فقط یک موقع مرد کچلی آنجا زندگی می کرد که از بس احمق بود، تخم 

 شد، چنانخورد. او کامال تاس بود و هر وقت که سر و کله اش در خیابان پیدا میمرغ را به جای آنکه به سرش بزند، می

 (.13)همان: « شدند پلیس را خبر کنندشد که مجبور میآشوبی می

 (.198)همان: « هایی است که من در چین خورده امها از آن کیکاین کیک»درجایی دیگر می گوید: 

( 119: 9( و کلکته )جلد 9:01)جلد « نیجریه»(، کیپ تاون 69: 9(؛ جاکارتا )جلد 63: 9او همچنین از سان فرانسیسکو )جلد 

 کند.  ( نیز خاطراتی را نقل می194: 9و کوبا )جلد 

گوید: هایش میهای اوست. پی پی در مورد این دروغ گفتنهای پی پی دروغ گفتنپی: یکی از ویژگیهای پیگفتندروغ

سلطان رود. البته شما از بچة کوچکی که مادرش یک فرشته است و پدرش دروغ گفتن[ خیلی بد است اما گاهی یادم می»]

ها به سر برده چه انتظاری دارید؟ چطور انتظار دارید جزیرة آدمخوارهاست و همة عمرش را روی عرشة کشتی و در اقیانوس

 (. 19)همان: « که او راست بگوید؟

 «کنم. اما نه خیلی زیاد. چون از این کار می ترسم اگر وقت داشته باشم چاخان می»درجایی دیگر خطاب به پدرش می گوید: 

 (.99: 9)جلد 
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ها از این خیلی وقت»کند:  هایش اعتراف میگوید و در نهایت به دروغ بودن گفتهاو یک داستان جالب از کشور عربستان می

کند. مثال یکبار توی عربستان از روی شانة من پرید پایین و جلوی یک پیرزن ادای یک پیشخدمت را در آورد. جور کارها می

 (.84)همان: « وغ بودراستش هر چی گفتم، در

گیرد و بدون آنکه خودش متوجه باشد، اتفاقاتی را رقم چیز را به بازی می پی همهچیز را به بازی گرفتن: پی بازی گوشی و همه

گویی آیی و میام به آن بستگی دارد. آن وقت می من طوری مشغول بازی هستم که انگار همة زندگی»گوید: زند. او میمی

(. در داستانی که از مدرسه 7: 6)جلد « اری؟ خودت این کار را بکن ]بازی کن[ تا بدانی که چقدر سخت است؟!هیچ کاری ند

ای به درس و مدرسه و خصوصا حساب و جدول ضرب ندارد. حتی در بینیم که او هیچ عالقهپی گفته شده است، میرفتن پی

دانید ام. می. چون من فقط به خاطر تعطیالت به مدرسه آمدهامیدوار است که کریسمس زودتر برسد»گوید: جواب معلم می

رود و اصال برخورد خوبی با معلم مدرسه ندارد. معلم از (. پی پی ساعت ده صبح با اسب خود به مدرسه می09)همان: « که؟ 

سکه داشت، اما وقتی  91 آنیکا و دوستانش به هواخوری رفتند. وقتی آنها گردششان را شروع کردند، گوستاو»پرسد: پی میپی

بله! راستی من هم می »گوید: پی در جواب میپی« سکه داشتند. گوستاو چند سکه خرج کرده بود؟ 8به خانه بازگشتند فقط 

هایش را خواهم بدانم که چرا او اینقدر ولخرج است؛ بعد هم اینکه آیا نوشابه خریده یا نه؟ و اینکه آیا قبل از ترک خانه گوش

گوید که کشد و می(. پی پی در زنگ نقاشی نیز تصویر یک اسب بزرگ را در کف کالس می00)همان:« ده یا نه؟شسته بو

 (. 01کاغذ او آنقدر جا نداشت تا اسب را بکشد )همان: 

زدها که کند. د بینند که پی پی با آنها بازی میآیند و سکه های بیشمار او را میپی میدر داستانی دیگر، دزدها به خانة پی

شود که دزدها  کنند که سکه ها را بدزدند، اما قدرت پی پی و بازیگوشی او یاعث میدانند، تالش میخود را خوش شانس می

کند و زمانی که دزدها قصد رفتن می کنند، به هرکدام از آنها یک  از این کار صرف نظر کنند. پی پی تا صبح با دزدها بازی می

 (.98دهد )همان:  سکه به عنوان دستمزد می

پی چگونگی خرج کردن های بی شمار پی پی: پدر پی پی پول های بسیار زیادی برای پی پی در ویال گذاشته است. پیپول

-برد. پی پی میدهد و به گردش میخرد و گاهی نیز به آنها جایزه میها خوراکی میداند. گاهی برای تمامی بچهآنها را نمی

پادشاه پول دارم. پس فکر کنم که بتوانم یک سیرک بخرم. اما اگر باز هم اسب بخرم؛ اینجا خیلی شلوغ من اندازة یک »گوید: 

 (.87)همان: « شود...می

بلد نبودن آداب معاشرت: پی پی همیشه در کشتی بوده و با ملوانان و دریانوردان سفر کرده است. او هیچ چیز در مورد آداب 

توانی رفتار مناسب داشته اگر نمی»گوید: کند که میزبان میمهمانی چنان زشت رفتار می داند. پی پی در یکمعاشرت نمی

 (.196(. او اصال به مرسه نرفته و تعلیم ندیده است )همان: 149)همان: « وقت اینجا بیایی باشی، دیگر نباید هیچ

ر همین سفرهای بیشمار او به همراهی در داستانی دیگر، همسایگان پی پی علت عدم آگاهی آداب و معاشرت پی پی را د

 (.00: 9ناخدا افریم می دانند )جلد 

ای هستی ترین بچهسوادترین و بی ادبتو بی»گوید: های داستان]مدیر مدرسه[ به پی پی می درجایی دیگر یکی از شخصیت

 (.68: 6)جلد « ام. فوری برو و آن گوشه بایست و از رفتار خودت خجالت بکشکه من تا حاال دیده

شود، نوعی تناقض در تر میتوان گفت که از اواخر جلد دوم که پی پی بزرگدر موردبحث هویت و مرحلة آگاهی پی پی می

-آخر می»پرسد: روی از خودش می بیند. ازاین)رعایت آداب و معاشرت( می« خانم شدن»آرزوی خود )دزد دریایی شدن( و 

گ شدم دزد دریایی باشم. به همین دلیل دربارة این قضیه باید فکر کنم. شما که فکر ام که وقتی بزردانید من تصمیم گرفته
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(. پی پی متوجه بزرگ شدنش 01: 9)جلد « طور همزمان هم دزد دریایی بشوم و هم یک خانم واقعی؟ کنید من بتوانم بهنمی

شوم. پاییز که بیاید من پرد و من بزرگ می زمان تندتند می»اش تمام خواهد شد:  شود و به نظر خود او دورة خوب زندگی می

 (.91: 9)جلد « شود ام تمام می کنم که بعدازآن، دورة خوب زندگی شوم و فکر می ساله می ده

کند. اگرچه در آغاز، پدر و مادر آنیکا و تومی او را از رفتن پی پی نسبت به دو دوست خود نیز بسیار احساس مسئولیت می

دانم می»گوید: آید، مادر تومی و آنیکا میدارند؛ اما بعد از اتفاقات مهمی که در اطراف آنها پیش می زمیمدام به نزد پی پی با

)جلد « ها مهربان نیست کس مثل پی پی، با بچه دهد که برای آنیکا و تومی بد باشد. هیچکه او ]پی پی[ هیچ کاری انجام نمی

6 :19.) 

های زندگی منظم برای بچه»کند: نظمی و پریشانی مشهور است، ارزش نظم را درک می پی که به بیدر اواخر داستان نیز، پی

 (.117: 9)جلد « کنندشان را خودشان اداره میهایی که زندگیِخصوص بچه کوچولو بهترین چیز است. به

 

 گیری: . نتیجه4

های  به ادبیات کودک و نوجوان است. شخصیت های مربوط ترین رمان رمان ماتیلدا و پی پی جوراب بلند از مشهورترین و موفق

های ذهنی و ها و درگیریگذرانند و در گذر از دورة نوجوانی با بحراناین دو رمان ماجراهای پر فراز و نشیبی را از سر می

ی شخصیت گیرها، در شکلشوند. شرایط اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی هرکدام از این شخصیتروحی و ... فراوانی روبرو می

آنها بسیار تأثیرگذار است. در رمان ماتیلدا، شخصیت اصلی داستان خود ماتیلدا است که دختری خردسال است. ماتیلدا 

توان گفت ای که حتی می گونه هرچند سن بسیار پایین دارد، اما هوش و استعداد او بسیار عجیب و باورنکردنی است، به

کند و اطالعات بسیار  های دیکنز و ویکتور هوگو و ... را در کتابخانه مطالعه میبشخصت او مستقل است. او بسیاری از کتا

کند تا دست از اعمال زشت خود بردارد و  کند. او با تصمیمات زیرکانة خود، بارها پدرش را تنبیه میانگیزی پیدا می شگفت

داشتنی خود را به او  ؛ خانة پدری معلم دوستتلقی نکند. ماتیلدا درنهایت، با زیرکی تمام« زرنگی»اعمال خالف خود را 

ای، پیش دهد با طرح نقشهرو ترجیح می عنوان مطابق با خانوادة خودش نیست ازاین هیچ گرداند. شخصیت ماتیلدا به بازمی

ین صورت مستقیم و از طریق عملکرد ماتیلدا ا کند. نویسنده بهاش شهر را ترک نمی معلم خود زندگی کند و با خانواده

داشتنی را خلق کرده است. در رمان پی پی جوراب بلند، پی پی نسبت به دو دوست خود نیز بسیار احساس  شخصیت دوست

دارند؛ اما بعد از اتفاقات  کند. اگرچه در آغاز، پدر و مادر آنیکا و تومی او را از رفتن مدام به نزد پی پی بازمیمسئولیت می

دهد که برای دانم که او ]پی پی[ هیچ کاری انجام نمیمی»گوید: د، مادر تومی و آنیکا میآیمهمی که در اطراف آنها پیش می

نظمی و پریشانی پی که به بیدر اواخر داستان نیز، پی«. ها مهربان نیست کس مثل پی پی، با بچه آنیکا و تومی بد باشد. هیچ

کند و شخصیت مستقلی دارد، اما اغلب  تنهایی زندگی می کند. پی پی در ویالی خود بهمشهور است، ارزش نظم را درک می

 معنی و خطرناک و شاید احمقانه است. کارهای او برای دیگران بسیار بی
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