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ی!آمد خوش ما محل به  

 یداستان بوسه کی و ادیز عالقه و عشق با
 دور یجاها به را ات ینگران و فکر تا سازمیم
.بردیب  

 به را تو ٬شود همسفر قشنگ یها راه به تو با
 تو با ٬گرداندیب محالت و ها کوچه پس و کوچه
 کمک تو به و بگذارد انیدرم را خیتار و ها قصه

ی!هست ما با نجایا که یکن احساس تا کند  

 دیخواه را یشاد یها یناآوازخو و صداها
.دیجد و آشنا یها صدا ٬یدیشن  

 درخت٬یآب آسمان٬کوها٬بحر که ییبایز از
 لذت دهدیم ما به ساده مردم و گان پرنده٬ها

ی.برد دیخواه  

 یآثارها٬ساهایکل ٬قصرها از را ما شهر خیتار
ی.آموخت دیخواه آن یها میموز و یباستان  

 را آن و یدید یخواه ما دگاهید از را ما شهر
 درون در را آن ٬یداشت دیخواه دوست ما مثل
 گرانبها جواهرات مانند و یداد یخواه جا خود

.یداشت دیخواه نگه محکم خود مشت در را آن



  

. ن  یبب بال  از  را  دتیجد ا یدن تا  میشو سوار  باهم ا یب ابر( )اسم٬هستم یلیف ن   من  
.م م م رمیب  

 

 ٌجایا است! ییبایز یشِر چَ يیبب را يیپا باست؟یز چقدر باال از کردى پرّاز یٌیب یه

.نیشْ آشٌا شِر يیا با باُن ایب .یکرد دیخْاُ یزًدگ  

.اًد کرفتَ بسرگ اسکٌدر خْاُر ًام از را شِر يیا ُست.ًام یًْکسالیث شِر يیا اسن  

.است بسرگ اسکٌدر اسب هجسوَ راست! دست طرف آى يیبب را يییپا آًجا  

.اسبش یبال باستیز یچ بْد. ِایهقدًّ پادشا بسرگ اسکٌدر  

 

 

 



  

.ُا پرًدٍ ّ ُا قیقا ٬ بسرگ یُا یکشت با لیخْشک یبحر ٬است بحر يیا يیبب  

ست؟یچ ها پرنده نیا اسم  

 

.است یماه شان خوراک و دارند دیسف رنگ هستند یبهار یها پرنده آنها  

 

؟یدار دوست را یریگ یماه تو یراست ٬کندیم یریگ یماه مردم گوشه درآن  

 

 



  

؟ن  یب یم را  کوچک  یها پارک و  کوچک  یها درخت ٬ساحل لب ٬بحر کنار   در   

 کوچک٬دوند یب ٬کنند یباز ندیایب تا ٬هستند تو مثل کوچک یها بچه یبرا آنها
.یخوشحال با هم با همه بزرگ و  

!کن نگاه را آنجا  

.باشند یم ها بچه یبرا آنها همه یباز خرچوب ٬کلنگ اال ٬لخشک ٬یباز تاب   



  

.ساحل کٌار آًجا برج! کی يیبب  

.ُست گرد ّ بلٌد یبرج ٬است دیسف برج اسوش  

.است شِر ًقطَ يیتر هعرّف ّ شِر ًواد برج يیا  

.کٌٌدیه پرّاز یخاکستر ّ دیسف یُا رًگ با ادیز گاى پرًدٍ آى دّر تا دّر  

!ُا کبْتر  



  

 وجود  کیبار و  تنگ یها راه و  قشنگ یها خانه آنجا  ٬شهر یبال طرف میبرو که  ا یب
.دیرس یم بحر  به تا  میقد در  که  دارد   بزرگ وار ید کی و ها  برج ٬قرصها آنجا ٬دارد  

 
 و  گرداند یبرم میقد دوران  به را  ما  ٬کردن  یم محافظت شهر  از  ها  قرن یبرا وارها ید آن
.میآموز یم  ها  آن خیتار مورد  در   



  

!قرصها دور  به گردش  از  شدم خسته چقدر  !  آخ  
 
   رفع  مینیبش ستوتيلوسیار دان  یم  به نجا یا ا یب

 
 هم رسد  بستن   کیو میکن  خستگ

.میبخور  
 

! نجایا هستند  اد یز کبوترها  چقدر ! بایز یها ساختمان چ    
میده ادمه مان گردش  به بعد  و  میزی  ب شان یبرا دانه کیم  ا یب  
 
بود بزرگ اسکندر  معلم لوسیستوتیار !  لوسیستوتیار مجسمه هم نیا !  آ  آ  آ   

 

  لوسوفیف او 
 
.بود بزرگ  



  

وسیمی  ید وسیاغ  

 دوران از  یادیز بزرگ و  کوچک  یساهایکل  آن در  که  هست یشهر  کیسالونیث
.دارد وجود  هیقسطنطن  

هست یمیقد یلیخ و  بزرگ ! باستیز چ   وسیمی  یید وسیاغ یسایکل  

 شهر  کیل٬دی  مگ جشن اکتی   ۲۶ در سال هر  و  دارد  را  شهر  کننده  حفاظت اسم
!دی  مگ جشن  

.کند  دا یپ یادیز خ  یتار یها نهیگنج  تواند  یم کس  هر  جا  نیا در   

  رژه بحر  کنار   در  جشن یروز  در 
 
.شودیم برگذار  بزرگ  

.کندیم برگذار  ها  جشنواره و  اد یز یها داد یرو با را  وسیمی  ید جشن کیسالونیث  

 

 



  

 کمارا

اتور  و یی  غال یبرا میقد یلیخ دوران در  وار ید نیا ٬هست کمارا   بیعج وار ید نیا  رویم امی 
شده ساخته  

است مردم از  پر  همشه اطرافش و  دور  و  شده واقع گیسالونیث شهر  درمرکز   

شده حک خ  یتار آثار  آن یرو  کن    نگاه قیدق اگر   

 

 



  

نوینوار دانیم  

 از  پر  بزرگ دان  یم کی به !  میرس یم کجا   ن  یب یم  میکن  حرکت یی   پا طرف کمارا   از  اگر 
.سالن بزرگ و  جوانان ٬ها بچه٬مردم  

 ها  رویم دوران از  یمیقد یلیخ قرص  کی جا نیا کن    دقت اگر  هست!  نو ینوار دانیم نیا
.داشته وجود    

.دارد وجود  هنوز  آن وار ید از  بعض   دانیم مرکز  در   

 

 ابان  یخ یها نقاش و  ابان  یخ یها خواننده نو ینوار دانیم در  میباش شانس خوش اگر 
.دید میخواه شان نقاش   تابلو  با  را  

 



  

 دانشگاه

 همه و  ونانی از محصل هزاران آن در  که  دارد  وجود  بزرگ دانشگاه کی گیسالونیث در 
.کنندیم تحصل ا یدن  

 تحصل فارغ یادیز دانشمندان آن از  که  دارد  تیفعال میقد یلیخ زمان از  دانشگاه نیا
.اند شده  

.است ونانی دانشگاه نیتر یمیقد و  نیبزرگی   از  گی  

.اند گرفته  لوسیستوتیار نام به بزرگ لوسوفیف کی اسم از  را  دانشگاه نیا اسم  

 



  

شناش باستان میموز  

.دارد وجود  یادیز یها میموز گیسالونیث در    

 مقاومت نقاش  ٬ن  نمایس٬عکاش٬شناش مردم٬انیی   ب ٬شناش باستان میموز
...هی  وغ ق  یموس آلت ٬هایمقدون  

!است شناش باستان میموز جا  نیا  

 

  یدید راخوایه یگر ید خ  یتار مهیم یآثارها و  اد یز یها مجسمه یشو  اش لیداخ اگر 
.یشو  یم باخی   ها یمقدون خیتار از  ها  آن دنید با  که  

 

 

 



  

الملیل ی   ب شگاهینما  

 گیسالونیث الملیل ی   ب شگاهینما نجا یا جهان!  یها کشور   همه یها قی  ب ! ی   بب را  نجا یا
.هست  

 کشور   داتیتول و  فرهنگ ٫ندیآ یم جا  نیا ا یدن یجا همه از  مردم سال هر  سبتامی   ماه در 
.گذارندیم شینما به را  خود   

.است گیسالونیث یبرا باش بود  از  پر  ماه سبتامی   ماه  

 

 



  

قطار ستگاهیا  

!میوش قطار  سوار  که  ا یب  

.....م م م م میرفت  

 

م؟یکن  مسافرت ونانی نقاط تمام در  که  میشو قطار  سوار  میتوانیم کجا   از   

 

  یها قطار  جا  نیا قطار!  بزرگ ستگاهیا از 
 
 یادیز یها واگن یدارا که  ن  یب یم را  بزرگ

.کنندیم مسافرت ونانی کنار  و  گوشه  در  و  هستند   

 

 



  

ن  هوا دانیم  

م؟یکن  سفر  دورتر  میبخواه اگر   

!میکنیم سفر  ما یهواپ با  وقت آن  

 یجا همه به و  کنند یم پرواز  هیمقدون ن  هوا دانیم از  شان بزرگ یها بال با  ماها یهواپ
.روند یم ا یدن و  اروپا  ٫ونانی  

؟میکن  سفر  که  خواستیم دلت کجا   به بزن...  حدس  

 



 

.شده نوشته یادیز یها خواندن کوسیمای  ث عروس ٬بایز شهر  نیا یبرا  
 

.دهیکش  نقاش   را  آن یها ن  بایز آن کنار   و  گوشه  ازهر  یادیز یها نقاش  
 

.داده جا  خود  قلب در  را  آن و  شده شهر  نیا عاشق گذشته  شهر  نیاز که  هر   
 
!!م م دارم دوستت گیسالونیث   
 

د؟یآ یم ات خوش ست؟ین ن  بایز یشهر  ٬راسن    
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