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کودکرمان شورای کتاب گروهگزارش
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اعضای گروه رمان
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امد نوری ، مریم شاهورانی، فریده عصاره، پروانه قربانی، پروین میرخانی، ح(هماهنگ کننده)حورا اخوت، مینا دژبان 



:راه های ارتباطی گروه رمان

info@cbc.ir
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بهولیداشتجلسهشورادر17تا1۵ساعتازمیاندرهفتهیکشنبهسهروزهایگذشتهسالدررمانگروه

مجازیلساتجبهگروهحضوریجلساتگذاشتماهمهزندگیبرعمیقتاثیریکهکروناییسختشرایطدلیل

.شدتبدیلواتساپدر
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:جلسات گروه رمان



گزارش عملکرد گروه رمان
.کتاب را گروه رمان بررسی کرد17در مجموع ۹۸-۹۹در سال 

در مورد کره شمالی ( عموماً خود نوشت)کتاب مستند و زندگینامه ای ۵* 

از ادبیات طنز انتقادی ایتالیا "دن کامیلو"جلدی کتاب های ۵مجموعه * 

اثر از منیرو روانی پور1اثر از گلی ترقی و ۴: اثراز نویسندگان زن ایرانی۵* 

دو اثر مطرح و برگزیدۀ تک جلدی * 
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.گروه رمان افت قابل توجهی از نظر آمار کتاب های بررسی شده داشت1۳۹۸-۹۹در سال کاری 

:دالیل این افت عبارتنداز

قرار گرفتن در شرایط دشوار جدید بعد از شیوع کرونا* 

دشواری دسترسی اعضا به یکدیگر جهت گردش کتاب های مورد بررسی*

ابتالی بعضی اعضای گروه به کرونا*
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گروه رمانآمار گزارش 



:معیارهای گروه رمان برای انتخاب کتاب 

.داردتوجهنوجوانروزمسائلروانی،وعاطفیویژگی هایگرایش ها،،عالئقبهکهآثاری-1

.می کندآشناخوداجتماعیوفردیهویتبارانوجوانکهادبیاتی-۲
.کندآمادهبزرگسالیدنیایبهورودبرایرااووبدهدمخاطببهپیراموندنیایومسائلازشناختیکهآثاری-۳

.دارندپیچیدگیازدورورساوروانزبانیکهآثاری-۴
.دهدترویجرااخالقیوانسانیاصول-۵

.باشدخشونتوناامیدیحسازبدوروباشدداشتهطلبانهصلحوبخشامیدپیام های-6

.کندآشناجهانوایرانروزادبیاتبارامخاطب-7

.ببردلذتآنخواندنازوشودمخاطبدرشناسیزیباییحسوادبیسلیقهارتقاءموجب-۸
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1۳۹6ققنوس،: تهران. فرشاد رضایی: ترجمه. روح گریان من. سیم، هیون هی.  1
1۳۹6ققنوس، : تهران.مسعود یوسف حصر چین: ترجمه. رهبر عزیز. جنگ، جین سونگ. ۲
1۳۹۹ثالث، :زینب کاظم خواه، تهران: ترجمه. هزاران فرسنگ تا آزادی. سون، سیم کیم. ۳
1۳۹۹ثالث، : زینب کاظم خواه، تهران: ترجمه. حسرت نمی خوریم. باربارا، دمیک. ۴
1۳۹۹نشرثالث، : تهران. آکواریوم های پیونگ یانگ. پیر، ریگولت ؛ کانگ، چول هوان. ۵

الیشممربوط به کره زندگینامه ای پنج کتاب مستند و 



:علت انتخاب

شناخت بیشتر و گسترده تراز دنیای پیرامون و درک سهل تر واقعیت ها_
درباره ی کرهبزرگسال حوزۀ ادبیات از آثار واقعگرا در مجموعه ای _

وایمان ، به دلیل به نمایش گذاشتن صداقتراوی هایشانعلیرغم تلخی تجارب کتاب ها : نتیجه بررسی
.معمولی در کشاکش نبرد برای حیات قابل توصیه دانسته شدندانسان هایی قهرمانانه 
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لومعرفی مجموعۀ پنج جلدی دن کامی

دن کامیلو بر سر دوراهی-1
دن کامیلو و شیطان-۲
رفیق دن کامیلو-۳
دن کامیلو و جوانان سرکش-۴
دن کامیلو و پسر ناخلف  -۵

.مترجم مرجان رضایی. جووانی گوارسگی: نویسنده 
نشرمرکز: تهران

13



:انتخابعلت 
نداندن طنز تفکر برانگیز در میان آثارهجو وگونه های سخیف برای خ

صرف، در اغلب گونه های هنری از جمله ادبیات و به ویژه آثار 
میلو دن کامجموعه کتاب های . نویسندگان وطنی جایش خالی است

و باالتر سنی نوجوانو مناسب گروه  که از ادبیات طنز معاصر ایتالیا
.مورد بررسی قرار گرفتجهت اشاعه طنز تفکربرانگیز است، 

دن بینکشمکش های کوتاه، داستان های از این کتاب ها مجموعه ای 
ی در دره پو بعد از جنگ جهاندر دهکده ای بخشدار پپونه کامیلو و 

دوم و درست در زمان جنگ سرد آمریکا و شوروی، در قالب طنز 
.است

.دعوت همۀ مخاطبان به مطالعه تمام مجموعه است: نتیجه بررسی
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جووانی گوارسگی، نویسنده مجموعه دن کامیلو



:نویسندگان زن معاصر ایرانیآثار برخی از بررسی 

:انتخابعلت 
ب نوجوان با آثار برخی از نویسندگان زن معاصر ایرانی به منظور آشنایی مخاطدر این دوره گروه تصمیم به بررسی 

.آن ها گرفت
.شد پور بررسی روانی خانم منیرو شاهکار "کولی کنار آتش"ترقی و کتاب خانم گلی اثر از چهار 

منیرو روانی پورگلی ترقی15



:ترقیمعرفی آثار گلی 

:اتفاقکتاب-1

تاومی شودشروعآن هاکودکیازماجرکهاستبرادریوخواهردرباره یاتفاق،رمان

خشبوآمریکادررمانازبخشی.داردادامهمی رسندسالگیشصتسنبهکهزمانی

وخواهرایندغدغهبیوشیرینزندگیدربارهماجرا.گذردمیایراندرآنازدیگری

.می شوداتتغییردستخوشناخواستهوکنترلازخارجاتفاق هاییخاطربهکهاستبرادر

این.ودشدادهنشانزندگیدرناخواستهاتفاق هایتأثیراستشدهتالشرمانایندر

.استداشتنیدوستوشیرینرمانیوداردخوشیپایانکتاب
16
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:بازگشتکتاب-2

حولشتربیداستانمحور.می شودروایتاجتماعیسیاسی،عاطفی،درونمایهبافصلنهدررمان

تهپرداخمهاجرتمسألهبهرمانایندر.استرمانایناصلیشخصیتدرونیکشمکش های

راهیدوسربرسال هاستکهاستمهاجرینیازبسیاریمانندداستاناصلیشخصیتوشده

اوندگیزعینیواقعیت هایوسیماماهزندگیدرراگذشتهنقش.هستندبرگشتنیاماندن

.داردارهاشایرانکشوراقتصادیواجتماعیسیاسی،اخالقی،وضعیتبهرماناین.می بینیم

ومی دهدانقالبدورانسیاسیواجتماعیاوضاعازشناختینوجوانانبهرمان،اینخواندن

کنند،ابانتخراخودزندگیمسیرآگاهانهکهمی فهماندومی کندآشنازندگیواقعیاتباراآن ها

.نیستپذیرامکانگذشتهبهبرگشتاوقاتبعضیزیرا
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:پراکندههایخاطرهکتاب-3

،عاطفیآندرونمایه.جداستداستاندووپیوستههمبهداستانششمجموعهکتاباین

یزندگبرآنتأثیرواجتماعیتغییراتمهاجرت،انقالب،آن،موضوعوسیاسیاجتماعی،

آن هالیاصشخصیت هایدرونیهایکشمکشحولبیشترداستان هااینمحور.شخصیت هاست

وموهاباآقاعزیزشخصیت.زیباستوخوببسیارفضاسازیوپردازیشخصیت.است

تشبیهاتزاسرشارکتابوشدهتوصیفقشنگیبهمادربزرگوجانبیبیوطالییدندان های

اوضاعباومی کنندپیدازندگیازتجربیاتیداستاناینمطالعهبانوجوانان.زیباستوعبارات

.می شودآشنادورانآنسیاسی-اجتماعی

.ودنبمنطبقگروهمعیارهایوباشدبررسینیزترقیگلیزمستانی،خواببکتا-۴
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ی پورمنیرو روان: کولی کنار آتش، نویسنده: معرفی کتاب

الیلدبهکدامهرکهاستزنانیدیدگیآسیبوخانمانیبیدری،بهدرروایترماناین

اصلیشخصیتراهسربرهمگیآن هاهمه.انددیدهزخموکردهفراراجتماعیگوناگون

.استکردهخلقنقاشیتابلویرویازرااونویسندهکهمی گیرندقرارداستان

بارامخاطبمندانه،هنرونوگرایانهتکنیکیبانویسندهکهاستدلیلاینبهکتاباینانتخاب

.می کندآشنا،۵۹سالدریعنیزمان،ازایبرههدراجتماعیمشکالت



20

:معرفی دو اثر مطرح  و برگزیده 

1398نشرثالث، : مریم فتاحی، تهران: مترجم. دختر پالتو قرمز. کیت هیمر-1

واوستپدربزرگکهگویدمیوکندمیپیدارااومردی.کندمیگمرامادرشمحلیفستیوالدرکارمل

اوداردرباوپیرمردکهمی یابددرکارمل.می گذردماه ها.بمانداونزدمدتیبایدکردهتصادفمادرشچون

واقعاهکروبروستپرسشاینباهموارهکارملاما.می کندابزاریاستفادهاوازوداردبخششفانیروی

اهمیتبمخاطبه.استهویتگمگشتگیموضوعوروانشناختیدرونمایهباواقع گراداستان.کیست

می کندکمکنوجوانبهوداردشناختیاثرکارکردی.می کند یادآوریراخانوادهازروشنتصویریداشتن

.ندکجلوگیریاحتمالیاستفاده هایسوءازخودتوانایی هاییازاستفادهباوبشناسدراخودکه
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1398نشرچشمه، : تهران . انجمن نکبت زده.سلمان امین-2

پمپردومی شودفراربهمجبورخانواده اشمعیشتیمشکلنجاتبرایسربازیرمان،ایندر

ملحقدهستندزدیومخدرموادفروشکاراندردستکهخالفکاریگروهبهمتروکه ایبنزین

یب هایآسرمان،این.می کندمعرفیپادگانبهراخودهماوومی شونددستگیرهمگی،می شود

جامعهشرقاینازبرگرفتهلحنیباوطنززبانیبارابی خانمانیواعتیادفقر،چوناجتماعی

، رودمیبدآموزیبیماولنگاهدراگرچه.می زندموججامعهدرنمونه هایشکه،می کندروایت

باریپنداهمذاتمانعکهدادهنشانگونه ایبهراشخصیت هانویسنده،کهآنجاییازولی

معرفینوجوانبهراآنمی توان،می شوندسپردهقانوندستبههمهآخردروشدهمخاطب

.کرد



سخن آخر

بررسیراخارجیوایرانینویسندگانازبیشتریآثاربتواندآیندهسالدراستامیدواررمانگروهپایاندر

.کندمعرفیبزرگسالرمانخواندنبهعالقه مندنوجوانمخاطببهرامناسبکتاب هایوکند
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پایان
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۱۳۹۹آبان 

24


