
   

 

 

 بر بال های رویا
 

 کتاب اول
 

 کریم غالمی
 

   

 



 

 

 بر بال های رویا

 کتاب اول

 
 گفتارپیش
 

کودکی به کار عکاسی عالقه داشتم، همواره با لذت تمام به کسانی که  از زمان
نکاه می کردم. به یاد دارم که در خانه ما یک کتاب عکس دوربین عکاسی داشتند 

 ها به آن نگاه می کردم و از دیدن عکس های آن لذت می بردم.بود شاید ساعت 
 

تومان خریدم،  411به قیمت  4631در تابستان سال  را اولین دوربین عکاسی ام

پول خرید این دوربین را از اولین حقوقم که در همان تابستان کار می کردم 

خریدم  2144. بعد از سالیان دومین دوربین عکاسی ام را در سال پرداخت کردم

آخرین مدل دوربین عکاسی نیکون  2143و چند سالی با آن عکاسی کردم. سال 

 را خریدم و به همراه لنز و سایر امکانات آن. 
 

ک هنر و یک لذت پایان ناپذیر است، من به این باور دارم که عکاسی برای من ی
مان ه از زهرگاه با دوربینم تصویری را میگیرم آن لحظه را ثبت می کنم، آن لحظ

و مکان دیگر در اختیار من و مال من است و هرگاه که به آن تصاویر نگاه می 
 کنم می توانم دوباره آن لحظه را ببینم برای همین این لذت پایان ناپذیر است.

 
هزار عکس گرفته ام از مناظر  42بیش از  2142تا پایان سال  2144از سال 

 041زیبا تا عکس های افراد مختلف. کتاب اول از بر بال های رویا منتخب 

  عکس از این مجموعه است.
 

همچنین از دوست بسیار عزیز آقای مهدی خوشحال بخاطر پیش نهاد و پشتیبانی 
 ر می کنم.از من برای تهیه این کتاب تشک

 
 کریم غالمی

 



 تسفهر
 

  ( Fürth im Frühling –Nürnberg) نورنبرگ و فورت فصل بهار

 ( Fürth im Sammer –Nürnberg) نورنبرگ و فورت فصل تابستان

 ( Fürth im Herbst –Nürnberg) نورنبرگ و فورت فصل پاییز

 ( Fürth im Winter –Nürnberg) زمستاننورنبرگ و فور فصل 

 (Aschaffenburgآشافانبورگ )

 (Erlangenارالنگن )

 (Europa Parkاروپا پارک )

 (Frankfurtفرانکفورت )

 (Freiburg im Breisgauفرایبورگ )

 (Großer Brombachseeدریاچه بزرگ بروم باخ )

 (Münchenمونیخ )

 (Stutgard)اشتوتگارت  

 (Weissenohe Lillachtalوایسن او لیال اختال )

 (Wiesbadenویسبادن )

 

 



 
 

 

 
 ( Nürnberg – Fürth im Frühling) نورنبرگ و فورت فصل بهار

 
 فورت:

شهرستان فورت یکی از شهرستان های بزرگ در میانه ایالت بایرن آلمان است. 
این شهر با قدمتی بیش از هزار سال در همسایگی و چسبیده به شهرستان بزرگ 

این شهرستان  هزار نفر جمیعت دارد. صدنورنبرگ می باشد. این شهر بیش از 
دلیل این شهر همچنان  در زمان جنگ جهانی دوم از آسیب در آمان ماند به همین

 دارای ساختار قدیمی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 نورنبرگ:
شهر  نیدوم خینفر بعد از مون ونیلیم میاز ن شیب تیشهرستان نورنبرگ با جمع

مرکز حزب  تلریشهرستان در دوران حکومت ه نیاست. ا رنیبا التیبزرگ ا
هر ش نیدر ا انهیحزب سال نیبود، رژه ها و مراسم بزرگ ا سمیالیسوس ونالیناس

د ش رانیبطور کامل و بایدوم تقر یشهر در زمان جنگ جهان نیشد. ا یبرگزار م
مشهور  سمسیشد. شرستان نورنبرگ به بازار کر یشهر مجددا بازساز نیو ا

شهر قرار دارد.  نیاز موزه ها در ا گرید یاریآلمان و بس یموزه مل نیاست همچن
 .دیآ یمهم آلمان بشمار م اریبس یاز شهر ها یکیشهرستان نورنبرگ 

 

 



















































































































































































 



 

 بازگشت به فهرست



 
 

 

 
 ( Nürnberg – Fürth im Sammer) تابستاننورنبرگ و فورت فصل 

 
 فورت:

شهرستان فورت یکی از شهرستان های بزرگ در میانه ایالت بایرن آلمان است. 
این شهر با قدمتی بیش از هزار سال در همسایگی و چسبیده به شهرستان بزرگ 

این شهرستان  هزار نفر جمیعت دارد. صدنورنبرگ می باشد. این شهر بیش از 
دلیل این شهر همچنان  در زمان جنگ جهانی دوم از آسیب در آمان ماند به همین

 دارای ساختار قدیمی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 نورنبرگ:
شهر  نیدوم خینفر بعد از مون ونیلیم میاز ن شیب تیشهرستان نورنبرگ با جمع

مرکز حزب  تلریشهرستان در دوران حکومت ه نیاست. ا رنیبا التیبزرگ ا
هر ش نیدر ا انهیحزب سال نیبود، رژه ها و مراسم بزرگ ا سمیالیسوس ونالیناس

د ش رانیبطور کامل و بایدوم تقر یشهر در زمان جنگ جهان نیشد. ا یبرگزار م
مشهور  سمسیشد. شرستان نورنبرگ به بازار کر یشهر مجددا بازساز نیو ا

شهر قرار دارد.  نیاز موزه ها در ا گرید یاریآلمان و بس یموزه مل نیاست همچن
 .دیآ یمهم آلمان بشمار م اریبس یاز شهر ها یکیشهرستان نورنبرگ 

 

 





























































































































































































































































































 

 بازگشت به فهرست



 
 

 

 
 ( Nürnberg – Fürth im Herbst) پاییزنورنبرگ و فورت فصل 

 
 فورت:

شهرستان فورت یکی از شهرستان های بزرگ در میانه ایالت بایرن آلمان است. 
این شهر با قدمتی بیش از هزار سال در همسایگی و چسبیده به شهرستان بزرگ 

این شهرستان  هزار نفر جمیعت دارد. صدنورنبرگ می باشد. این شهر بیش از 
انی دوم از آسیب در آمان ماند به همین دلیل این شهر همچنان در زمان جنگ جه

 دارای ساختار قدیمی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 نورنبرگ:
شهر  نیدوم خینفر بعد از مون ونیلیم میاز ن شیب تیشهرستان نورنبرگ با جمع

مرکز حزب  تلریشهرستان در دوران حکومت ه نیاست. ا رنیبا التیبزرگ ا
هر ش نیدر ا انهیحزب سال نیبود، رژه ها و مراسم بزرگ ا سمیالیسوس ونالیناس

د ش رانیبطور کامل و بایدوم تقر یشهر در زمان جنگ جهان نیشد. ا یبرگزار م
مشهور  سمسیشد. شرستان نورنبرگ به بازار کر یشهر مجددا بازساز نیو ا

ارد. شهر قرار د نیاز موزه ها در ا گرید یاریآلمان و بس یموزه مل نیاست همچن
 .دیآ یمهم آلمان بشمار م اریبس یاز شهر ها یکیشهرستان نورنبرگ 

 

 





 





































































































































 

 بازگشت به فهرست



 
 

 

 
 ( Nürnberg – Fürth im Winter) زمستاننورنبرگ و فورت فصل 

 
 فورت:

شهرستان فورت یکی از شهرستان های بزرگ در میانه ایالت بایرن آلمان است. 
این شهر با قدمتی بیش از هزار سال در همسایگی و چسبیده به شهرستان بزرگ 

این شهرستان  هزار نفر جمیعت دارد. صدنورنبرگ می باشد. این شهر بیش از 
دلیل این شهر همچنان  در زمان جنگ جهانی دوم از آسیب در آمان ماند به همین

 دارای ساختار قدیمی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 نورنبرگ:
شهر  نیدوم خینفر بعد از مون ونیلیم میاز ن شیب تیشهرستان نورنبرگ با جمع

 شهر مرکز نیا تلریشهرستان در دوران حکومت ه نیاست. ا رنیبا التیبزرگ ا
 نیدر ا انهیحزب سال نیبود، رژه ها و مراسم بزرگ ا سمیالیسوس ونالیحزب ناس

بطور کامل  بایدوم تقر یشهر در زمان جنگ جهان نیشد. ا یشهر برگزار م
 مسسیشد. شرستان نورنبرگ به بازار کر یشهر مجددا بازساز نیشد و ا رانیو

شهر  نیاز موزه ها در ا گرید یاریآلمان و بس یموزه مل نیمشهور است همچن
 .دیآ یمهم آلمان بشمار م اریبس یهر هااز ش یکیقرار دارد. شهرستان نورنبرگ 

 

 































































































































































































 

 بازگشت به فهرست



 
 
 

 

 (Aschaffenburgآشافانبورگ )
 

هزار خانوار  01 با کی( نزدAschaffenburgشهرستان آشافانبورگ )

سال  211آلمان است. آشافانبورگ  رنیبا التیا یشمال غرب درواقع 

ساخته شد. شهرستان  Mainzتوسط اسقف اعظم  دارد که یخیقدمت تار

 آلمان است. یبایز اریبس یاز شهرها یکیآشافانبورگ 























































 

 

 تسبازگشت به فهر



 

 

 (Erlangenارالنگن )
 

 

 رنیبا التیواقع در ا یشهر دانشگاه (Erlangen) ارالنگنشهرستان 

شهر در  نیشد. ا ینانگذاریب 4043کشور آلمان است که حدود سال 

 یدر شمال شهر نورنبرگ و در محل تالق یلومتریک ۰۲فاصله 
  آن قرار دارد. دانشگاه یو انشعاب اصل تزیرودخانه رگن

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  

 44دانشگاه شامل  نیاست. ا رنیبا التیدانشگاه بزرگ ا نیدوم

  .دانشجو دارد 20211دانشگاه است و حدود 

 

هزار خانوار است. شهرستان ارالنگن  411از  شیشهر ب نیا عتیجم

 آن در زیشرکت بزرگ ن یبودن آن حدود س یبجز شهرت دانشگاه

( و Adidas) داسی( و ادSiemens) منسیتوان ز یقرار دارد م

 ( اشاره کرد.Areva) یانرژ یها روگاهین دیشرکت تول















































































































 

 تسبازگشت به فهر



 

 

 (Europa Parkاروپا پارک )

 
در قارهٔ  نیآلمان و دوم یها یباز شهر نیاروپا پارک بزرگتر

در  یشهر باز نیباشد. ا یم سیلند پار یزنیاروپا پس از د
 و بورگیفرا نیآلمان، ب یشهر روست، در جنوب غرب یکینزد

استراسبورگ، فرانسه در آلمان قرار گرفته است. از نظر تعداد 
ل طراز او یشهر باز نیها اآن  تیفیو ک حیو تفر یباز یابزارها

هزار مهمان  31. بطور متوسط روزانه از شود یحسوب مم

در  دکنندهیبازد ونیلیم 1,0از  شیکند.  پارک با ب یم ییرایپذ

ر پ یحیمکان تفر نیلند فرانسه دوم یزنیپس از د 2110سال 

نفر  ونیلیم 0.0از  شیب 2140اروپا لقب گرفت و در سال  دیبازد

 .تکننده داش دیبازد

شود، که از  یاداره م Mackتوسط خانواده  یحیپارک تفر نیا

 دیتول رکیس یواگن ها 4221و از سال  هینقل لیوسا 4021سال 

 Franzآغاز شد. فرانتس مک ) یغواص 4024کرد و از سال  یم
Mack یحیپارک تفر نیا کایاز آمر داریبعد از د 4002( در سال 

 گذاشت. انیرا بن































































































 

 

 بازگشت به فهرصت



 

 

 (Frankfurt) فرانکفورت
 

 

 کینزد تی، با جمع(Frankfurt am Main)  فرانکفورتشهرستان 

 نیهسن در آلمان و پنجم التیشهر ا نیتر هزار نفر، بزرگ 011به 

شهر به مدت پنج قرن شهر آزاد  نی. اباشد یشهر بزرگ آلمان م
س مقد یامپراتور یشهرها نیاز مهمتر یکیفرانکفورت نام داشت و 

 .را از دست داد ودمستقل خ تیحاکم 4233روم بود که در سال 

مراکز اروپا و مرکز  نیتر از ثروتمند یکیامروزه  فرانکفورت
 اشبانکها است. فرانکفورت با حومه  نیو همچن اتیفرهنگ، ادب

آلمان  یا مرکز حومه نیترروهر بزرگ  - نیبعد از را ن،یما - نیرا

 .رود یبه شمار م

 یشهر اقتصاد نیتر اروپا و مهم یبانک مرکز گاهیپا فرانکفورت
 در شگاهیدارا بودن نما لیبه دل نیشهر همچن نیقاره اروپا است. ا

 نیتراز بزرگ  یکیحال  نیاست. در عکرده  دایجهان شهرت پ
فرانکفورت در  یمرکز تیاست. موقع زیمناطق حمل و نقل اروپا ن

 .است شده زیفرانکفورت ن هباعث رشد فرودگا زیاروپا ن

شهرها  نیتر از مهم یکیمقدس روم، فرانکفورت  یامپراتور در

و  شد یدر فرانکفورت انتخاب م 200بود. امپراتور آلمان، از سال 

امپراتور،  یگذار تاج زین 4032سال . از کرد یم یگذار در آخن تاج

 4002سنت در سال  نی. اگرفت یدر شهر فرانکفورت انجام م یحت

 .رفتیپذ انیپاو با انتخاب فرانس دوم 









 





















































 

 تسبازگشت به فهر



 

 

 (Freiburg im Breisgau) فرایبورگ
 

 

است در  ی( شهرFreiburg im Breisgau) بورگیفراشهرستان 

- بادن التیا یغرب شهر در جنوب نیغرب آلمان. ا جنوب

( Schwarzwald) اهیجنگل س یغرب جنوب هٔ یوورتمبرگ و حاش

 از گرم یکی تیهزار نفر جمع 210شهر با  نیاست. ا واقع شده

 یآلمان است. در طول جنگ جهان یها شهر نیتر و پرآفتاب نیتر

بعد از خاتمهٔ جنگ،  یشهر با بمب نابود شده بود، ول %21دوم، 

 شد. یشهر بازساز یخیمدل تار نیدوباره ع ها رانهیو شتریب





























































































 







 

 

 تسبازگشت به فهر



 

 

 (Großer Brombachseeبزرگ بروم باخ ) اچهیدر

 
 یبزرگ بروم باخ واقع در جنوب استان فرانکن مرکز اچهیدر

(Mittelfrankensا )افتتاح شد.  2111است که در سال  رنیبا التی

از  یکی نیاست و همچن Franconian اچهیدر نیبزرگتر نیا

بجز اهداف  اچهیدر نیباشد. ا یم زیآلمان ن یسدها نیبزرگتر
 باشد. یم یحیو تفر بایز اریبس طیمح کی یاریآب تیریمد









































































 

 

 تسبازگشت به فهر



 

 (München) خیمون

 

و شمال کوه آلپ قرار  ساریرود ا یبر رو (München) خیمون

و  نیشهر بزرگ آلمان پس از برل نیسوم خیاست. مونگرفته 

و  کنند یم یشهر زندگ نینفر در ا ونیلیم 4.1هامبورگ است. 

است.  رنیبا التیمربع است و مرکز ا لومتریک 641 نیمساحت ا

 .بود 4002 یتابستان کیالمپ یها یباز زبانیم خیمون

است.  یاریبس یها جاذبه یثروتمند است که دارا یشهر خیمون
 یاه جشن اکتبر(، امکانات و برنامه ژهیو ها )به جشن ،یدنیمراکز د

 نیشهر را در رتبه چهارم بهتر نیاست تا ا باعث شده یفرهنگ

 .قرار دهد یزندگ یبرا ایدن یشهرها

 4402طبق مدارک ثبت شده در آوگسبورگ به سال  خیمون خیتار

 التیدوک ا ونیل یاست که در زمان گوئلف هنرزده شده  نیتخم
رفتن گ یبرا یکه پل ساریرود ا یپل رو کیبود که  رنیزاکسن و با

 خیمون 4400عوارض نمک بود ساخته شد. بعد از دو دهه در سال 

بعد از محاکمه  4421به دست آورد؛ و در سال  یاجتماع تیاهم

ا باخ ر تلزیباخ اول دوک شد که سلسله و تلزیاوتو و ونیل یهنر

و  دیباخ دوم رس تلزیبه دست و خیمون 4211کرد. در سال  سیتأس

 رنیدر با خیشد مون میبه دو بخش تقس رنیبا یوقت 4200در سال 

پادشاه آلمان  4641چهارم در سال  سیقرار گرفت. دوک لوئ یشمال

 یاو به عنوان امپراتور رومن مقدس تاجگذار 4622شد و در سال 

شهر را  نیا تیکرد. او با اهدا کردن انحصار فروش نمک موقع

 یادیاز تظر هنر توسعه ز 40در اواخر قرن  خیساخت. مون تریقو

 رنیبا یاست. وقتدوره نیاز آثار ا خیجامع مون سایکه تاالر و کل افتی
و تحت  شد رنیبا یاسیو س یهنر تختیخ پایمون وستیدوباره به هم پ

مرکز ضد  خیمون 43سده  یشد. در ط انیدربار ماتیتصم ریتأث

 4020در سال  امیلیدوره رنسانس شد. دوک و یاصالحات و هنرها

 آبجو از آن استفاده شود. دیرا ساخت که به منظور تول هوفبرهاوس































































































 

 تسبازگشت به فهر



 

 

 (Stutgard)اشتوتگارت 

 

 311از  شیوورتمبرگ با ب -بادن  التیاشتوتگارت مرکز ا

 نیاشتوتگارت پنجمکشور آلمان است.  یهزارساکن در جنوب غرب
است که  بایز اریبس یشهر بزرگ آلمان است. اشتوتگارت شهر

 یها شده است. کارخانه دهیمناظر آن توسط تپه و تاکستان ها پوش
لوازم  دیتول نهکارخا زیمرسدس بنز، پورشه و ن یساز خودرو
را  یا بوش در اشتوتگارت مستقر هستند و سهم عمده یکیالکترون

رشه پو ی. کارخانه مرکزکنندیم فایشهر را ا نیل در ااشتغا جادیدر ا
آگ در  ملریدا یشرکت سهام یهاوزن و اداره مرکزدر منطقه زوفن

 اشتوتگارت قرار دارند.















































































































































































































































































 







 

 تسبازگشت به فهر



 

 

 (Weissenohe Lillachtalاختال ) الیاو ل سنیوا

 
 

Weissenohe Lillachtal بایکوچک و ز اریبس یروستا کی 

آلمان  رنیبا التی( در اDornbergاست که در جنوب دورنبرگ )

 کیرود مشهور است که از  کیروستا به داشتن  نیقرار دارد. ا
پاک  دیگردد و هر ساله در ع یم یجار نییغار در ارتفاعات به پا

 شود. یم جادیرود ا نیا یخاص بر رو نییتز یحیمس



























































































 

 

 تسبازگشت به فهر



 

 

 (Wiesbaden) سبادنیو

 
 سبادنیاست. و نیساحل رود را یدر شمال شرق هسن التیمرکز ا

 یآب معدن یهاو گرم به شهر چشمه یچشمه آب معدن 40را با 

 نیهزار خانوار سکنه دارد. ا 611از  شیشهر ب نیمشهور است. ا

 شهر ثروتمند آلمان است. نیشهر رتبه ششم
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