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زیبایی جنگلهای انبوه، رازهای ژرفای دریا و قصه های شنیدنی صحرا همه در 

زدهم حضوری نو قرن فرانسوي ينويسنده( ۵۱۸۱–۵۰۹۱)رمانهای ژول ورن 

 به اعماق اقیانوس شگفت انگیز دارند.ورن با هنرمندی تمام ما را سوار بر زیردریایی

میفرستد تا با دانشمندی منزوی دیدار كنیم و یا همراه با بالن در آسمانها به سوی 

آینده به پرواز درآییم.او در كتابهایش با هوشمندی اختراعات آینده مانند ماشین را 

نوید میدهد و البته درباره معنی زندگی و لزوم توجه به زندگی اجتماعی هم بحث 

لعه آثار ژول ورن حس نوجویی،تالش،تحرك و دوستی با آدمها و می كند.مطا

طبیعت را بیدار می كند و لذت سفرهای خوب سرشار از ترانه و مهربانی را نیز به 

 .مخاطب تقدیم می كند

 

 دریا زير فرسنگ هزار بیست

 اعماق به مردم توجه اگهان"طی خبری ندريا زير فرسنگ هزار بیستدر داستان" 

 هاآب اعماق در که شوند،می ناشناسی موجود متوجه آنها. شودمی جلب آبها

 دیگری عده   اما است، بزرگ کوسه یک او کنندمی گمان ایعده. کندمی زندگی

 تواندمی کسی کمتر اما. است ناشناخته دریایی هیوالی نوعی او که معتقدند

 وسبه نام نائوتیل فتهشرپی بسیار زیردریائی یک موجود، آن که بکند، را تصورش

 هدایت میشود.... یعنی كاپیتان نمو است که توسط یک پروفسور دنیا گریز

 صفحه 8۸۱ در بهگام سلماز یترجمه با ورن ژول اثر " دریا زیر فرسنگ هزار بیست"

 .است کرده کتاب بازار رهسپار ترانه انتشارات را ریال ۸۸۹,۹۹۹با قیمت   و

 بالن در هفته پنج

 اننماي با و شدند پراكنده ابرها خورشید، طلوع با صبح شش ساعت و يكشنبه روز"

 آسمان بر خورشید زيباي پرتو با همراه بخشيروح و ماليم نسیم افق، شدن

 ايپ زير بود شده تازه و خیس شب باران با اكنون كه آفريقا زيباي زمین. نشست

 مخالف هايجريان و ابرها میان در نلبا كه رسیدمي نظر به. شد پديدار مسافران

 ".بود نكرده تغییري جهتش زيرا است، چرخیده خودش دور فقط



در سفری اکتشافی برای یافتن  که است مردی داستان"بالن در هفته پنج"

 دوستانش و فرگوسن دکتر مسافرت.سرچشمه های نیل با بالن به آفریقا میرود

هزاران ماجرا  و گشاید می ناشناخته فریقایآ روی بهتازه  ای صفحه دیگر بار یک

 را برای خوانندگان دوستدار رمانهای علمی تخیلی پدید می آورد.

  قیمت با و صفحه 653 در بهگام سلماز یترجمه با ورن ژول اثر "بالن در هفته پنج"

 .است کرده کتاب بازار رهسپار ترانه انتشارات راریال  ۸۹۹,۹۹۹

 آمازون اعماق به سفر

 یرودخانه نزدیکی در است که برزیل و پرو مرز نزدیکی در مزرعه یک صاحب گارال 

 برزیل در که بزرگ الواری قایق یک روی بر داستان ماجرای .کندمی زندگی آمازون

 بر سوار که حالی در اشخانواده و گارال .گذردمی است مشهور نگاداخا نام به

 رسیدن جهت در رانیقایق به جنگل یحاشیه و آمازون یرودخانه در هستند قایق

 سفر و مناظر، قایق،  .است واقع رودخانه یدهانه در که پردازندمی ابلم شهر به

 یقریحه و ذوق کمک با و ورنژول  توسط مفصل طور به خانواده این طوالنی

كه شما را حتما با مسافران قصه هم مسیر خواهد  اندشده تشریح نظیرشبی

 كرد.

 براي بود، گرفته دست در را ته و سربي و عجیب پاراگراف اين كاغذ كه مردي"

 نوشته شبیه خط صدها كه بود قديمي سندي كاغذ، آن. رفت فرو فكر به لحظاتي

 سر پشت بدهند تشكیل مشخصي كلمه كه آن بي حروفش تمام و آمده آن در

 بودند، شده نوشته قبل هاسال خطوط آن رسیدمي نظر به. بودند شده رديف هم

 "...و بود كرده كهنه و ايقهوه ضخامتش رغمعلي را كاغذ زمان گذر زيرا

 با و صفحه 658 در بهگام سلماز یترجمه با ورن ژول اثر " آمازون اعماق به سفر"

 .است کرده کتاب بازار رهسپار ترانه انتشارات را ریال ۸۹۹,۹۹۹  قیمت

 زمین مركز به سفر

 نام به است شناسيزمین استادیک  سفر ماجراي "زمین مركز به سفر"

 مممص كوچك پوستي تكه بر اسرارآمیز اينوشته يافتن از پس كه پروفسورهادويگ

به نام  ايسلند اهالي از يكي راهنمايي با و هري خود، خواهرزاده با شودمي

 رد دنبال به آنها. يابد راه زمین كره مركز به خاموش آتشفشاني دهانه ازهانس 

 رسیده زمین مركز به كه شده مدعي و رفته دنیا از پیش هاقرن كه هستند مردي

و زندگانی  شوندمي مواجه بسیار حوادث با سفر اين در آنان. است بازگشته و

 ...می آموزند



 وسیله به كه عجیب غریب شیء با برخورد فرسا، طاقت تشنگی راه، كردن گم

 مبارزه آسا، غول نباتات یابد،می روشنایی ای ناشناخته و الكتریكی موجودی

 دهزن موجود با برخوردداستان  و فسیل كشف توفان، زیرزمینی، خزندگان با مرگبار

البته پروفسور و دوستان این مردان  كهاز ماجراهای هیجان برانگیز راهند  نما آدم

 ...تا راه را تا آخر ادامه دهند موفق میشوند سرانجامخستگی ناپذیر 

 با و صفحه 658 در بهگام سلماز یترجمه با ورن ژول اثر " زمین مرکز به سفر"

 .است کرده کتاب بازار رهسپار ترانه انتشارات را ریال ۸۹۹,۹۹۹  قیمت

 متحرک خانه

 هتکتکه را شدگانکشته از بسیاری لنکو، در سپتامبر، ششم و بیست روز در"

 و شهرها تمام در ها،این بر عالوه. سوزاندند و ریختند بزرگی آتش در و کرده

 صورت متعددی انفرادی کشتارهای و قتل کشور، سرتاسر در و هاشهرستان

 و وهمناک یجلوه لنکو، و کانپور در خونین کشتار همراه به که بود گرفته

 "بود. داده پیروانش و نانا حدومرزبی قساوت به وحشتناکی

 ژولتانیایی ها به هند و شورش نانا را در خانه متحرک به روایت داستان سفر بری

و از  دهد می نوید را اتومبیل اختراع " متحرک ی خانه" در ورن ژول میخوانید. ورن

 ....بحرانهای اجتماعی آن روزهای هند حرف میزند

  قیمت با و صفحه 868 در بهگام سلماز یترجمه با ورن ژول اثر " متحرک خانه"

 .است کرده کتاب بازار رهسپار  ترانه انتشارات را ریال ۸۹۹,۹۹۹

   


