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کولوسئوم

کلیسای سن پی ِیترو

پانتئون

دهان حقیقت

در این محل عکس قشنگ 
جدیدی از صاحب گذرنامه 

نصب شود.

نام مسافر:
ملیت:
نشانی:

امضا:

مسافر همیشگی:

طاق کنستانتین

حوْض فواره ی ِتِروی

فروم
Basilica di Pietro

Pantheon

Arco di Constantino

Fontana di Trevi

Colosseo

La Bocca della Verita



از همان بچگی، جوجه خان با بچه های دوروبرش فرق داشت. 
به جای این که با دوستانش بازی کند، 
همیشه درباره ی زندگی در ُرم باستان1 

خیال پردازی می کرد. 

حاال که بزرگ شده بود، می خواست 
برای اولین بار برود ُرم.  

7



جوجه خان بلیت درجه یک گرفت، به خاطر غذای خوبش و 
صندلی های بزرگ و جادارش. 

برای  جوجه خان  که  بود  نیامده  فرود  هواپیما  هنوز 
زد:  فریاد  و  افتاد  ُرم  باستانِی  آثار  به  چشمش  بار  اولین 

»فوق العاده ست!«

جوجه خان بدون جلب توجه وارد ُرم شد. 
خیلی هیجان زده بود. 

او برای خودش راهنمایی به اسم فِدریکا گرفته بود 
تا دیدنی های ُرم باستان را نشانش دهد و کمکش کند چند نفر ُرمی واقعی ببیند.
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فدریکا گفت: »لطفًا سوار ِوسپای3 من شوید! مواظب کالهتان 
هم باشید.«

جوجه خان به حرف فدریکا گوش کرد و بعد، با هم راه افتادند. 
حاال رؤیای کودکی اش شروع شده بود.

فدریکا که فورًا جوجه خان را شناخته بود، گفت: 
»بون جور نو سی نیور پوّلو2. به ُرم خوش آمدید.«
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خیلی زود رسیدند وسط ُرم، از میدان ونیز هم گذشتند. 
فدریکا گفت: »نگاه کن، آن جا کولوِسئوم4 است.«

جوجه خان دیگر نمی توانست صبر کند. دلش می خواست 
زودتر برود جلو و به دیوار کولوسئوم دست بزند... 


