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- سالم. خوبي؟
آب دهانش را قورت داد و با چهره اي وحشت 
زده برگشت به س���مت صدا. مهسا با لبخند 

روبه رويش ايستاده بود. 
- جواب سالم واجبه آقاي دکتر ! 

صدرا کتاب داخل دستش را روي ميز گذاشت 
و دستها را در جيب کرد تا تعادل داشته باشد 

و لبخند مصنوعي به لب آورد. 
 -به به مهسا خانوم! خوبي؟

-خوبم. چيه؟ چرا هول ش���دي؟ چرا رنگت 
پريده؟ نترس. کاري باه���ات ندارم. نترس 
آبروتو نمي برم. کارهاي تو به من ربطي نداره، 
ماه هيچ وقت پش���ت ابر نمي مونه و باالخره 

کارات لو ميره. 
 -نمي فهمم منظورت چيه؟چرا بترسم؟مگه 

چيکار کردم؟
-خيلي پررويي صدرا! خيلي.

مهسا بند کيفش را در دستان لرزانش فشرد 
و روي اولين صندلي که کنارش بود، نشست. 
صدرا هم صندلي ديگ���ري آورد و کنارش 

نشست. 
- من کار دارم. االن جلسه تموم ميشه، هنوز 
کتابا آماده نيس���ت. امشب خودم بهت زنگ 
ميزنم. فقط برام جالبه تو از طرف کي دعوت 

شدي؟
مهسا خيره به او بلند شد و پوزخندي زد.  

- احتياجي نيس���ت. نيومدم عشق گدايي 
کنم يا اشک تمس���اح بريزم. چون معتقدم 
آدما به دنبال لياقتاش���ون ميرن. فقط اومدم 
بگم، فکر نکن خيل���ي بچه زرنگي. فکر نکن 
نفهميدم کي هس���تي، مي دونستم کارمند 
ساده اينجايي. مي دونستم فوق ديپلم ادبيات 
داري. مي دونس���تم بچه پايين شهري. ولي 
اينا مهم نبود. اون کار قشنگت که برام انجام 
دادي، دنيايي ارزش داش���ت.پيدا کردن اون 
کتاب خيلي سخت بود. هم سخت هم گرون. 
ولي تو برام انجامش دادي. صدرا مي خواستم 
بهت بگم،من ميدونم کي هس���تي واصال هم 
برام مهم نيس���ت. وجود خودت برام ارزش 

داره.ولي...
مهسا سکوت کرد و صدرا شرمنده و ناراحت 
نگاهش را دزديد. دختري که همراه مهس���ا 
بود از س���الن بيرون آمده و گوشه اي منتظر 

ايستاده بود. 
مهسا دستي براي دوستش تکان داد و گفت: 
همه چيز رو مي دونس���تم جز اينکه، دروازه  
دلت  به  روي همه بازه و زود خسته و دلزده 
ميش���ي. در ضمن آقاي دکت���ر، مثل اينکه 
فراموش کردين به واس���طه شما من عضو 
کتابخونه هستم و هر سمينار و همايشي باشه 
برام پيامک مياد... مهس���ا قدمي برداشت اما 
دوباره ايستاد. پشت به صدرا با لبخندي ادامه 

داد: خدانگهدارتون آقاي دکتر. 
دقايقي گذش���ت و ص���درا همچنان مات و 
متحير روي صندلي ولو شده بود، انگار قدرت 
بر خاس���تن نداشت. در سالن باز شد ودوباره  

سرو صدا و همهمه فضا را پر کرد. 
بسته اي از کتاب کنارش مانده بود به سختي 
بلند شد و کتابها را برداشت تا به مراسم ببرد. 
نگاهي به طرح جلد و عنوان کتاب کرد و زير 

لب گفت: در جاده هاي دروغ... 

داستانهای مشهور جهان!

پیرمرد و دریا/ ارنست همینگوی
کت���اب 110 صفحه ای »پيرمرد و دريا« نام رمان کوتاهی اس���ت از ارنس���ت 
همينگوی، نويس���نده سرش���ناس آمريکايی. اين رمان در سال 1951 در کوبا 
نوشته شد و در 1952 به چاپ رسيد. »پيرمرد و دريا« آخرين اثر مهم داستانی 
همينگوی بود که در دوره زندگی اش به چاپ رس���يد. اين داستان - که يکی از 
مشهورترين آثار همينگوی است - شرح تالشهای يک ماهيگير پير کوبايی است 
که در دل درياهای دور برای به دام انداختن يک ماهی بس���يار بزرگ وارد مبارزه 
مرگ و زندگی می شود. نوشتن اين کتاب يکی از داليل عمده اهدای جايزه ادبی 

نوبل سال 1954 به ارنست همينگوی بوده است.

وقتی کتابی بزرگ و حجیم باشد فرد خواننده مجبور است روزها وقت خود را صرف مطالعه آن کند...
»پیرمرد و دریا«، »بیگانه«، »مزرعه حیوانات«، »در جبهه غرب خبری نیس��ت« و »ش��ازده کوچولو« از جمله کتابهایی 

هستند که به عنوان کوتاهترین کتابهای مشهور جهان شناخته می شوند.
 یکی از کتابداران کتابخانه معروف اسکندریه در مصر می گفت: کتاب بزرگ مثل یک شیطان بزرگ است به عبارت دیگر 
وقتی کتابی بزرگ و حجیم باشد فرد خواننده مجبور است روزها وقت خود را صرف مطالعه آن کند. در سالهای اخیر اکثر 
کتابهای قطور و حجیم طرفداران کمتری دارند و معموالً ناش��ران به خاطر همین ترجیح می دهند داستانها و قصه های 

کوتاه چاپ کنند. سایت لیست ورس فهرستی از کوتاهترین کتابهای مشهور جهان تهیه کرده است:

در جبهه غرب خبری نیست/ اریک ماریا ریمارکو
داستان نسل گمشده ای از پسرانی است که در جنگ جهانی اول تمام زندگی خود را خرج کرده 
اند. اين داستان از زبان پل برمر گفته می شود که قبل از جنگ دچار مشکالت روان پريشی بوده 
است. قبل از جنگ اين پسران با خواندن داستانهای هومر روحيه وطن پرستی بسياری دارند ولی 
بعد از جنگ اين روحيه به ذهنی آش���فته و گم شده در ميان مردم تبديل می شود. تمام دوستان 
برمر در جنگ کش���ته شده اند و او در آينده هيچ دوس���تی برای ادامه زندگی ندارد. کتاب با اين 
پيام تاثيرگذار به پايان می رس���د که چيز جديدی در غرب وجود ندارد. تمام صحنه های جنگ 
و کش���تارهای مربوط به آن در چند خط خالصه شده است تا بی ارزشی هدف آن را نشان دهد و 

نشان دهد سربازان برای هيچ می مردند.

بیگانه/ آلبر کامو
اين کتاب داس���تان يک مرد درونگرا به نام مورسو را تعريف می کند که مرتکب قتلی می شود 
و در س���لول زندان در انتظار اعدام خويش است. داستان در دهه 30 در الجزاير رخ می دهد. 
مورسو در مراسم تدفين مادرش شرکت می کند و در عين حال هيچ تأثر و احساس خاصی از 
خود نش���ان نمی دهد. داستان با ترسيم روزهای بعد از تدفين ادامه می يابد. مورسو به عنوان 
انسان بدون هيچ اراده به پيش���رفت در زندگی ترسيم می شود. او هيچ رابطه احساسی بين 
خود و اف���راد ديگر برقرار نمی کند و در بی تفاوتی خود و پيامدهای حاصل از آن زندگی اش 
را سپری می کند. او از اين که روزهايش را بدون تغييری در عادتهای خود می گذراند خشنود 

است تا اينکه...

قلعه )مزرعه(  حیوانات/ جرج اورول
اين رمان درباره گروهی از حيوانات است که انسان ها را از مزرعه ای که در آن زندگی می کنند 
بيرون می کنند و خود اداره مزرعه را به دست می گيرند، ولی پس از مدتی اين حکومت جديد 
به حکومتی خودکامه مشابه دوران گذشته تبديل می شود. اين رمان نمادی از مبارزه با استبداد 
اس���ت. مزرعه حيوانات داس���تان انقالب حيوانات عليه مالکين خود است که پس از پيروزی 

قوانينی تهيه می کنند که شامل بندهای زير است:
هرکه روی دوپا راه می رود دشمن است. هرکه چهارپا دارد و یا بال، دوست است.

حیوانات لباس نمی پوشند. حیوانات در تخت نمی خوابند. حیوانات الکل نمی خورند. 
حیوانات همدیگر را نمی کشند.همه حیوانات خلقتی یکسان دارند.

شازده کوچولو/ آنتوان سنت اگزوپری
اين داستان يکی از محبوب ترين داستانهای کوتاه ادبيات کودک محسوب می شود که معموالً 
بزرگساالن نيز آن را دوست دارند و در حقيقت برای تمام سنين نوشته شده است. اين کتاب با 
ساختاری ساده داستان شاهزاده ای را می گويد که در سياره ای ناشناخته تک و تنها حکمرانی 

می کند ولی تصميم می گيرد به زمين سفر کند.


