فهرست  55کتاب پیشنهادی محمدرضا سرشار برای علاقهمندان به داستان و رمان خارجی
ردیف

نام کتاب
آخرین روز یک محکوم به اعدام

نویسنده
ویکتور هوگو

2

آخرین هدیه

ژول ورن

3

آدمک چوبی

کارلو کودی

4

آرزوهای بزرگ

چارلز دیکنز

5

آوای وحش

جک لندن

6

از ساعت بیست

کنستانتین ویرژیل گیورگئو

7

اشعه سبز

ژول ورن

8

الیور تویست

چارلز دیکنز

9

بابا لنگ دراز

جین وبستر

11

پرواز شبانه

آنتوان دوسنت اگزوپری

11

پسران و پدران

ایوان تورگنیف

12

تیرهبختان

جک لندن

13

جزیره اسرارآمیز

ژول ورن

14

جنگ و صلح به روایت محمدرضا سرشار(تلخیص)

جنگ و صلح به روایت محمدرضا سرشار(تلخیص)

15

جنایت و مکافات

فئودور داستایفسکی

16

حاجی مراد

لئون تولستوی

17

خاطرات یک آموزگار

محمود ماکال

18

خاطرات یک شکارچی

ایوان تورگنیف

19

خوشههای خشم

جان اشتاین بک

21

داستان دو شهر

چارلز دیکنز

21

درخت زیبای من

ژوزه مائو دوده

22

دل سگ

میخائیل بولگاکف

23

داستان یک انسان واقعی

بوریس پوله وی/ویراسته محمدرضا سرشار

24

دنیای سوفی

یوستین گوردر

25

دوریت کوچک

چارلز دیکنز

26

دومین شانس

کنستانتین ویرژیل گیورگئو

27

دیوید کاپرفیلد

چارلز دیکنز

28

روزی به درازی یک قرن

چنگیز آیتماتف

29

زیر نور ماه ترانه سر کن

اسکات اودل

31

سالهای سخت

چارلز دیکنز

31

سپید دندان

جک لندن

32

شازده کوچولو

آنتوان دوسنت اگزوپری

33

شاهزاده و گدا

مارک تواین

34

شب گرفتن ماه(داستان زندگی فردوسی)

ساتم الوغزاده

1

35

صدای تیر در گردنه

مختار عوض اف /ویراسته محمدرضا سرشار

36

طعمه نیل

احمد بهجت

37

طوفان برگ

گابریل گارسیا مارکز

38

فرزندان کاپیتان گرانت

ژول ورن

39

فناناپذیران آگاپیا

کنستانتین ویرژیل گیورگئو

41

قزاقها

لئون تولستوی

41

قلعه حیوانات

جرج اورول

42

قمارباز

فئودور داستایفسکی

43

کلبه عمو توم

هریت بیچر استو

44

کلنگهای دور پرواز

چنگیز آیتماتف

45

کنار رود پیدرا نشستم و گریه کردم

پائولو کوئیلو

46

کیمیاگر

پائولو کوئیلو

47

گذر از رنجها /آلکسی تولستوی

آلکسی تولستوی

48

گمشدگان اقیانوس /ژول ورن

ژول ورن

49

ماجراهای گالیور /جاناتان سویفت

جاناتان سویفت

51

مادر /چنگیز آیتماتف

چنگیز آیتماتف

51

پیرمرد و دریا /ارنست همینگوی

ارنست همینگوی

52

مردی که میخندد /ویکتور هوگو

ویکتور هوگو

53

مرگ ایوان ایلیچ /لئون تولستوی

لئون تولستوی

54

مروارید /جان اشتاین بک

جان اشتاین بک

55

نشان سرخ دلیری

استیفن کرین

