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هوشنگ مرادی کرمانی 

بهناز سلطانی

پایه هفتم
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کرمانیهوشنگ مرادی 

در ۱۳۲۳شهریور ۱۶زاده )مرادی کرمانی هوشنگ 

نویسنده( روستای سیرچ از توابع بخش شهداد کرمان

ه شهرت او به خاطر کتاب هایی است ک. معاصر ایرانی است

.برای کودکان و نوجوانان نوشته است
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زندگی

بخشتوابعازسیرچروستایدر۱۳۲۳سالدرکرمانیمرادیهوشنگ

تاروسآندرابتداییپنجمکالستا.شدمتولدکرماناستانشهداد

ادنیازمادرش.کردزندگیمادربزرگشوپدربزرگهمراهوخوانددرس

بهرقادوبودشدهعصبی-روانیناراحتینوعیدچارپدرشوبودرفته

اصخعالقهخواندنبهکودکیسنینهماناز.نبودفرزندشازمراقبت

.بودنبی تاثیرعالقهایندربودروستامعلمکهجوانشعمویوداشت

زندگیآنجادرسالگی۱۵تاورفتکرمانبهابتداییتحصیالتازپس

.شدهمسینماشیفتهکهبوددورهایندروکرد

واندگذرکرمانشهرستاندبیرستان هایازیکیدررادبیرستاندوره

دانشکدهدورهتهرانبهمهاجرتازپسوی.شددانشگاهواردسپس

رشتهدرمدتهمیندروگذراندشهرایندررادراماتیکهنرهای
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کرمانمحلیرادیوباهمکاریوکرماندر۱۳۳۹سالاز

درداستانچاپبا۱۳۴۷سالدروکرد،آغازرانویسندگی

.دادگسترشرااشمطبوعاتیفعالیتمطبوعات

خوشهمجلهدر«خوشبخت هاماکوچه»نامبهویداستاناولین

لودآطنزهوایوحالکهشدمنتشر(شاملوادبیسردبیریبه)

ویداستانکتاباولین۱۳۵۰یا۱۳۴۹سالدر.داشت

نم»نامبهدیگریکتابومتفاوتقصهچندحاوی«معصومه»

.رسیدندچاپبه«هستمترسیده ایغزال

داستانمی کند،خلقرا«مجیدقصه های»داستان۱۳۵۳سالدر

زندگیمهربان،زنپیر«بیبی»باهمراهکهنوجوانیپسر

برگزیدهکتاب»مخصوصجایزهقصه ها،همین.می کند

.ساختوینصیبرا«۱۳۶۴سال
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کاریدوران 

خانه و »کرمانی پس از رها کردن مطبوعات، نوشتن برای برنامه ی مرادی 

مجله او خود می گوید نثرپردازی را از . را در رادیو آغاز کرد« خانواده

خوشه، ارتباط با مخاطب را از نشریات هفتگی و گفتگو را از رادیو 

.آموخته  است

، هوشنگ مرادی کرمانی اولین کتاب ۱۳۵۰و ۱۳۴۹سال های در 

داستان خود، معصومه و کتاب دیگری به نام من غزال ترسیده ای هستم 

اما اولین اتفاق مهم در زندگی ادبی وی خلق . را به چاپ می رساند

ٔ  قصه هایی دربارهمجموعه است؛ ۱۳۵۳داستان قصه های مجید در سال 

«بی بی»یک پسر نوجوان فقیر کرمانی که با مادربزرگ پیر و مهربانش 

زندگی می کند، که البته باز هم گوشه هایی از نوجوانی پر از سختی 

.نویسنده اش را منعکس می کند
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سینماوکرمانیمرادیهوشنگ

(یزیونیتلوبا)سینماییآثارکهباشدایرانینویسندهتنهاکرمانیمرادیهوشنگشاید

ازاخصشوتأملقابلآثاریمتفاوتجنبه هاییبه خاطربیش ترداستان هایشازاقتباس شده

ازیکیبهاست،آثارایناولینکهمجیدقصه هایتلویزیونیفیلم هایمجموعه.درآمده اندکار

ه،مجموعاینکارگردانآنازپس.شدتبدیلانقالبازبعدمجموعه هایپرتماشاگرترین

هبسینمادرباراینرامجیدقصه هایمجموعهازدیگرداستان هایی،«پوراحمدکیومرث»

.درآوردتصویر
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ش و پرورش سنتی مورد صبح روز بعد که به دلیل ساختار طنزآلود و افشاگرانه اش درباره آموز

زش های فرهنگی و توجه مخاطبان قرار گرفت، شرم که به خاطر ساختار پیچیده و ذهنی و ار

ناسان سینمایی را هنری اش هرچند مورد توجه مخاطب عام قرار نگرفت، اما منتقدان و کارش

مانند )به فیلم خوش آمد و نان و شعر که به دلیل بعضی مالحظات درونی و بیرونی مربوط

و عدم دوخته شدن دوباره ( مهدی باقربیگی)بزرگ شدن بازیگر نقش اول قصه های مجید 

داستان از نقش مجید به شمایل جدیدش یا اغتشاش داستانی به علت درهم آمیزی چند 

نه مخاطب عام را راضی کرد و نه خاص ( داستان های قصه های مجید در این فیلمٔ  مجموعه

و بر اساس داستانی از مرادی کرمانی، از دیگر « ابراهیم فروزش»خمره، دومین ساخته ی . را

ساخته شد و طی دو سال شرکت در جشنواره ها و ۱۳۶۹آثار ارزشمندی است که در سال 
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آثار

خمره
آب انبار
معصومه

من غزال ترسیده ای هستم
(۱۳۵۸)قصه های مجید 

(۱۳۵۹)بچه های قالیبافخانه 
(۱۳۶۱)نخل 

(۱۳۶۱)چکمه 
(۱۳۶۸)داستان آن خمره 
(۱۳۷۱)مشت بر پوست 

(۱۳۷۳)تنور 
پلو خورش

(۱۳۷۵)مهمان مامان 
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با تشکر از توجه شما 

پایان 
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