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گفتار پیش

تعطیالت در رستم، همسرم، با ای روزه دوازده سفر شرح در که است ای سفرنامه شده، فراموش تاریخ

بود؛ سنتا سمانا مراسم دیدن سفر این ما اصل هدف ام. نوشته اسپانیا به (١٣٩٢ (نوروز ٢٠١٣ سال پاک عید

برگزار اسپانیا، جنوبی ایالت اَْندُلُس، در پاک عید هفته در سال هر که سال چهارصد تقریبی قدمت به مراسم

شود. م

سپس، و دیدیم روزه ی سفر سه ط در را مادرید نزدی تاریخ شهر سه کردیم. آغاز مادرید از را سفر

فت ش از ی ، نزدی از سنتا سمانا مراسم دیدن شدیم. جنوب راهسپار پاک، عید هفته آغاز با همزمان

است. بوده سفرهایم طول در من های دیده انگیزترین

شماست. روی پیش اکنون هم سفر این شرح
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١ فصل

مادرید

دقیق زمان خورشیدی. ١٣٩٢ نوروز شد، تحویل نو سالِ مادرید، فرودگاه در هواپیما فرود از پس ساعت نیم

در وجود، این با روزها. ر دی مثل است روزی ایران،  از خارج نوروز که چند هر بودم، سپرده خاطر به را نوروز

مسیر. کردن پیدا برای تابلوها به ری دی و بود ساعت به چشمم ی فرودگاه،

زمستان لباسهای تا م گشتیم دستشویی دنبال به رستم و من بود. دشوار اندک فرودگاه در مسیر کردن پیدا

بود. اروپا زمستانهای ترین اسثتنایی از ی خورشیدی) ١٣٩١ با (برابر ٢٠١٣ سال زمستان درآوریم. را مان

شبها بلعید. را اروپا پایان بی سرمای و برف ژانویه آخر از ناگهان و بود مالیم و بهاری هوا ژانویه، از پیش تا

شد. نخواهند آب فشرده برفهای این و پیوست نخواهد بهار به هرگز زمستان این پنداری که بود تاری آنچنان

بودم دیده پایین به رو فلش عالمت هرجا پیشتر، بود. عالمتگذاری نوع مسیر کردن پیدا در ل مش بزرگترین

راهرو همین که بود آن معن به پایین به رو فلش مادرید، فرودگاه در اما همانجاست. نظر مورد ان م اینکه یعن

آنجاست. دستشویی که رفتیم می نتیجه و پایین به رو فلش و م دیدیم را دستشویی عالمت ما بدهید. ادامه را

کم و دستشویی کشف از پس شدیم. تابلوها رمزگشایی به موفق ما تا کشید طول ربع ی حدود نبود. اما

ما لباس بود. نوروزی بهتر توصیف به یا بهاری مادرید هوای کردم. دقت مردم بقیه لباس به تازه لباسها، کردن

ایم. رسیده شمال قطب از تازگ به انگار که بود آنچنان

راهروی چند پیمودن با فقط شویم خارج فرودگاه از آنکه بی یعن داشت، راه فرودگاه به مترو ایستگاه

مترو دفتر در بلیت فروش مسوول برخورد م رساند. مترو و زیرزمین به را ما که رسیدیم های پله به طوالن

و سته ش انگلیسیی و آسوده خیال با او بود، گرفته ل ش رستم و من سر پشت صف آنکه با بود. جالب برایم

چندروزه بلیت است تر صرفه به مقرون بمانیم مادرید در روز سه داریم قصد اگر که داد توضیح ما برای بسته

از ای مالحظه قابل آرامش با نداد؛ نفرمان ی دست را بلیت تا دو خریدیم، را بلیت که هم وقت بخریم. مترو

کردم، نگاه سرم پشت به و گرفتم را بلیت وقت داد. رستم به را ری دی و من به را بلیت ی برخاست. جایش

گویا م داد، انجام را کارش آرامش با همچنان مرد آن ول بود رفته بیرون مترو دفتر از که دیدم را طوالن صف

٧
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مادرید .١ فصل ٨

داشتم! اضطراب او از بیشتر من

مسافران و جهانگردان جیب مخصوصا است، معمول امری بری جیب مادرید مترو در که بودم خوانده قبال

راه از ساریدن، قوط به شبیه مسافر، از پر واگنهایی با مترو وقت است. خطر معرض در شهر اهال از بیشتر

سفر این از قبل بیشتر امنیت برای ما است. عادی متروها این در اینقدر بری جیب چرا فهمیدم تازه من رسید،

ها، گذرنامه و بود انداخته گردنش به پیراهن زیر از رستم که بودیم خریده مدارک برای سفری گردن کیف ی

دست کیف یا پشت کوله در ارزشمندی وسیله یا مدرک هیچ ما و بود آن در بیمه کارتهای و بانک کارتهای

ر. دی طرف ی مردم صدای سرو طرف، ی جا کمبود م دادی. جا مترو در را خود باید زور به باید نداشتیم.

مترو در روز آن تا من اما است، ایتالیا و اسپانیا مردم فرهنگ ویژگیهای از ی کردن صحبت بلند صدای با

پنداری که م زد حرف آنچنان اش کناری با کس هر بودم. نکرده لمس ارا آش این به را تفاوت این مادرید،

صدای م شود. شنیده حروف بقیه از بیشتر خیل «خ» صدای ، اسپانیول زبان در بود. کیلومتر ی شان فاصله

فریادهای و مردم غلغله و جا کم هوا، گرم دارد. فراوان آوایی خیز و افت و نیست جاری و روان زبان این

مقصد و م کرد حرکت باال سرعت با مترو خوشبختان اما بود کرده تنگ را خُلقم شان «خ‐دار» دار خیز و افت

نبود. دور چندان هم ما

به بهاری ظهر ی مالیم هوای آمدیم، باال که مترو های پله از بود. شهر مرکز در بودیم گرفته که هتل

دیدم. را تابان خورشید باالخره ماه چند از بعد که شدم آن از خرسند من و خرد صورتم

نشان هیچ اما بودیم، ایستاده م بود آنجا در بایست م هتل که ای شماره مقابل دست، به مسیر نقشه ما

هتل ی اینجا که م رسید سخت نظر به و بود اه فروش و مغازه از پر خیابانهای از ی خیابان آن نبود!  هتل از

پرسیدم هتل مورد در ای مغازه های فروشنده از ی از ماست! هتل اینجا که م گفت خیابان شماره اما باشد

و جاست همین گفتم رستم به و آمدم بیرون مغازه از کرد. اشاره باال به انگشت با او و داد نشانش را کاغذ و

هتل نام باالتر های طبقه زنگ روی کردیم. نگاه بودند اه فروش روی که باالیی های طبقه به حیرت با دو هر

برویم. چهارم طبقه به که گفت صدایی زدن، زنگ پاسخ در و کردیم پیدا را

ما میانسال مردی شد. گشوده رویمان به آنها از ی رسیدیم ما تا که در دو جز به نبود چیزی چهارم طبقه

میز. ی فقط هتل مدیریت و بود آپارتمان طبقه دو از ل متش هتل بود!  هتل که داد راه آپارتمان درون به را

ر دی ساعت ی تا اتاق که گفت ای بسته و سته ش بسیار انگلیس با او و دادیم نشان مرد به را هتل رزور برگه

دقیقه چند نه. یا برویم ناهار برای و ذاریم ب اتاق در را چمدانها م توانیم ما آیا که پرسید رستم م شود. آماده

ساده با بفهمانیم. او به اتاق و ساعت و چمدان به اشاره کم با را ساده منظور همین بتوانیم ما تا کشید طول

زل ما به نفهمیدن از حاک تعجبی با او و م زدیم حرف انگلیس ن مم سرعت ترین پایین با و کلمات ترین
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٩ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

میدان :١ . ١ ل ش
مایور‐مهمترین

مادرید تاریخ میدان

سرازیر آن به دنیا و اروپا کل از بسیاری ران گردش ساالنه که اسپانیا در چطور که بودم کرده تعجب من بود. زده

بیشتر و بیشتر تعجب این کردیم سفر بیشتر اسپانیا در قدر هر بزنند. حرف انگلیس نم توانند مردم م شوند،

ظفرمندانه ما سرانجام بزند. حرف ضعیف حد در حت را انگلیس بتواند که برخوردیم کس به ندرت به شد.

پوشیدیم. بهاری شلوار و پیراهن و گذاشته را چمدانها کردیم. فتح را اتاق

زد عالمت نقشه روی برایمان را هتل ان م هتل، مسوول گرفتیم. هم مادرید ان رای نقشه ی هتل از ما

اصل خیابان دو از باید مایور میدان به هتل مسیر در است. نزدی مایور١ میدان که فهماند ما به مشقت با و

تر عجیب آمد. عجیب بسیار من دید در برگرکینگ و دونالد م رستورانهای پرشماریِ م کردیم. عبور مادرید

نوجوان و جوان ای دسته م کردیم عبور که کدام هر مقابل از بود. بهتر ری، دی از کدام هر کاسبی و کار آنکه

ورود. نوبت انتظار در ر دی ای عده و بودند شدن خارج حال در

چهارگوشه میدان میدان. این سزاوار راست به نام این و است اصل و بزرگ معن به اسپانیول زبان در مایور

در ٢ دوم فیلیپ شاه را ساختش نخستین نقشه و دستور که متر ٩۴ در ١٢٩ اندازه در منتظم هندس ساختار با

که را عکس افتاد. تاخیر به ١۶١٧م. سال به سوم فیلیپ زمان تا میدان ساخت اما کرد صادر م. ١۵٧۶ سال

ای حرفه لنز راست به میدان این از گرفتن عکس برای ببینید. ١ . ١ عکس در ام گرفته امانت به پدیا وی از

نداشتیم. ما که بود الزم

١Plaza Mayor
٢Philip II of Spain
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مادرید .١ فصل ١٠

میدان :١ . ٢ ل ش
مادرید مایور

است؛ بوده هفتگ و روز بازار برپایی اروپا، در تاریخ میدانهای از بسیاری مانند میدان، این کارکرد اولین

این متاسفانه اما اند. م فروخته و اند م آورده شهر بزرگ میدان به را شان تازه محصوالت اطراف روستاهای از

است، شده عجین اسپانیا کشور نام با و نیست هم ذهن از دور چندان که ری دی کاربرد است. نبوده کاربرد تنها

تماشای به مایور میدان ایوانهای و اتاقها از مردم و اند م کرده رها میدان در را بینوا گاو است؛ بوده گاوبازی

نظر به ، فرهنگ هر در ببینید). ١ . ٢ عکس اتاقها، نمای دیدن (برای اند م ایستاده گسیخته لجام توحش این

که ام نشده آشنا فرهنگ با تاکنون و م شود دیده حیوانات یا همنوع به نسبت بشر خشونت از مظاهری من،

کند دفاع خودش از ای وسیله هر با  ، سال خش از ترس از انسان که کنم تصور م توانم باشد. خشونت از بری

خدایان به را انسان قلب و م کردند قربان مایا قوم که آنگونه باشد، کودک کردن قربان وسیله، این اگر حت

چنین کردن تصور بشود. انسان لذت اسباب حیوان ی کردن سالخ که بفهمم نم توانم اما م دادند، هدیه

میدان به نزدی و دور راه از و بپوشند را لباسهایشان ترین آراسته انسانها نیست. درک قابل برایم هم شرایط

و کنند تماشا را دارد بودن زنده حق انسانها تک تک اندازه به که حیوان ی شدن نجه ش که بیایند شهر اصل

چه تا خوش و لذت تعریف که درم یابم م کنم، فکر اسپانیاییها گاوبازی به وقت ببرند! لذت مراسم این از

تماشا دنیا دور به کانادایی جوان سه سفر از مستندهایی پیش چندی دارد. بستگ فرهنگ چهارچوبهای به حد

به آفریقایی های قبیله ی جشن روز در آنها قسمتها، از ی در .(٣ است Departures مستند (نام م کردم

٣www.departuresentertainment.com
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انسانهایی نم کردم تصور که بود عیان ای وحشیانه و ار آش خشونت آنچنان جشن این در رفتند. قبیله آن دیدن

بخت گاو ی م شد. محسوب جشن ی برایشان روز آن که بودند انسانهایی اما ببرند لذت آن از بتوانند

گاو کردن دنبال مسوول نفر ی بودند. آمده گرد آن دور به خودشان و بودند بسته درخت به طناب با را برگشته

دنبالش مسوول فرد آن و م چرخید درخت دور هراسزده گاو بترسد. گاو تا م زدند جیغ مردم و بود بدبخت

تا م کردند تولید هراسناک صداهای و م زدند جیغ بیشتر و بیشتر مردم بدود. سریعتر و سریعتر که م کرد

ر دی و بود داده دست از را تعادلش که بود چرخیده درخت دور به آنقدر گاو بدود. بیشتر و بهراسد بیشتر گاو

متالش را گاو سر ضربه، ی فقط ضربه، ی با تنها و گرز ی با نفر، ی سپس بایستد. سرپا نم توانست

بردار فیلم سوم (جوان بود جالب خیل کانادایی جوان دو واکنش نداد. نشان را صحنه این دوربین البته کرد.

تماشا را رفتار این نم توانست اصال و بود کرده را پشتش داشت، دوست را حیوانها خیل که شان ی بود).

بود شده ین اندوه اینقدر اما نکرد گریه ر دی جوان م کرد. گریه کردند، متالش را حیوان سر که وقت و کند

گاو، سر شدن متالش با ر، دی سوی در اما بود. دوخته نگاه دوردستها به فقط و بزند حرف نم توانست که

چهارچوب چطور دیدم من که بود های نمونه بهترین از ی این رفت! آسمان به بوم مردم شادی و هلهله

پاک فرهنگ هنوز من نوشتم هم پیشتر که همانطور م کند. تعریف را لذت ساختار مردم عامه برای فرهنگ

ملیت کردن مبری و قاره ی مردمان به خشونت دادن نسبت مثال این نوشتن از قصدم و ام ندیده خشونت از

نبود. ری دی

٢٣ از قتل جرم به (اعدام وسطا قرون در عام مال در اعدام است: داشته هم ری دی کارآیی مایور میدان

اعدامهایی البته .([۴ [مرجع شد ممنوع اسپانیا در م. ١٩٩۵ دسامبر ١۴ از جرایم سایر برای و ١٩٧٨م. دسامبر

ای دوره در میدان این در اعدامها بیشتر نبود. معمول جرمهای مجازات م گرفت، صورت مایور میدان در که

اروپا در بزرگ عقاید تفتیش دادگاه دوره سه وسطا، قرون (در گرفت انجام ۵ اسپانیایی عقاید تفتیش به مشهور

از اسپانیا پادشاه دستور به اسپانیا). در هم سوم و پرتغال در روم، امپراطوری در عقاید تفتیش شد: برپا

بیشتر راه دو اسپانیا در ساکن مسلمانان و ها کلیم شد. کشور رسم آیین کاتولی مسیحیت م. ١۴٨١ سال

همیشه اما شدند آیین تغییر به مجبور دین، دو این پیروان از بسیاری وطن. جالی یا آیین تغییر نداشتند: رو پیش

راستین مسیح بود موظف عقاید تفتیش دادگاه و اند شده ( مسیح غیر (یعن کافر که بودند اتهام معرض در

نیستند، راستین مسیح متهمان که م داد تشخیص دادگاه که صورت در و بدهد قرار تفتیش مورد را آنها بودن

از ی مایور میدان امروز ، خم و پیچ پر تاریخچه چنان با بود. نشسته انتظارشان در مایور میدان در اعدام

۴www.capitalpunishmentuk.org/europe.html
۵Spanish Inquisition
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مادرید .١ فصل ١٢

است. شده مادرید مهم دیدینهای

در کنار که کردیم پیدا کوچ اسپانیایی رستوران ی رفتیم. خوردن ناهار برای مایور میدان دیدن از پس

برای اسپانیاییها اصل غذای روز۶. منوی بود نوشته و بود گذاشته زمین روی کوچ سیاه تخته اش ورودی

کتاب در اسپانیا به سفر از پیش است. اروپا، قاره ر دی کشورهای بیشتر مانند سبزیجات، و گوشت ناهار،

رستورانهایی است؛ روزانه منوی اسپانیا در خوردن ناهار شیوه ی که بودم خوانده سایت وب چند در و راهنما

خوراک پس و اصل غذای غذا، پیش برای گزینه چند بدهند) ارائه بخواهند (یا باشند داشته را فهرست این که

جور این بار چند رستم و من است. یورو) ده (حدود ثابت فهرست این کل قیمت و م کنند پیشنهاد مشتری به

هست فهرست این شامل نوشیدن که بدان باید آنکه اول رفت. سرمان کاله نوع به بار هر و خوردیم ناهار

معدن آب برایم نفهمیدن انگلیس بهانه به گارسون و شیر) از آب (البته دادم سفارش آب من بار ی نه. یا

خسته و گرسنه ما، ر دی بار ی کرد!  حساب یورو ۴ را آب شیشه همان آخر در و آورد ( پالستی (نه ای شیشه

گارسون و نه یا دارند امروزشان ناهار برای را فهرست این که پرسیدم گارسون از و شدیم رستوران ی وارد

نفر هر برای ما پذیرفتیم. ناشیانه هم ما و گفت خودش انتخاب به را غذا تا سه و کرد باز را غذا فهرست هم

رستوران اگر که گرفتیم یاد ما داد! ما به غذا ساندویچ نصفه ی و ساالد کاسه ی فقط اما پرداختیم یورو ده

تابلوی درون را فهرست اینکه یا م نویسد سیاه تخته ی روی اش مغازه جلوی حتما باشد داشته را روزانه منوی

آدم باید که بود ایران یادآور برایم جهت این از اسپانیا فهمیدیم. سفر آخر را این البته م گذارد. مغازه در کنار

م گذارند!  سرت کاله باز باش مواظب که هرقدر چند هر دارد. نگه را کالهش دودست

منش بزرگ هتل، نام به مخروبه آن نامیدن که کنم اشاره باید البته بازگشتیم. هتل به خوردن ناهار از پس

. بتون سد دیوارهایش ضخامت مقابل در کاغذ ورق و بود زوق و زق سمفون آپارتمان کف چوبهای م طلبد.

حرکت ترین کوچ با نوزاد. گهواره هم و بود خواب تخت هم بود: شده طراح منظوره دو هم خوابش تخت

یافته م کنم، پیدا هتل آن از همیشه که سایت وب از را هتل این من م شد. ایجاد نوسان بیشمار ، زدن غلت و

نابسامان خرابه همین برای و است گرانقیمت بسیار مادرید در هتل بودیم. گرفته را آن قیمتش خاطر به و بودم

است. اروپایی ر دی کشورهای هتلهای از گرانتر بسیار که م پرداختیم پول ما

خوابمان سرعت به دو هر بودیم، آمده بیرون خانه از شب نیمه تقریبا ما و بود زود صبح برلین از پرواز چون

در بازگشتیم. اش تاریخ محوطه و مایور میدان به دوباره غروب دمای دم خواب، ساعت چند از پس و برد

نامش کردیم. عبور است آن متری صد چند در که مادرید تاریخ میدانهای از ر دی ی از مایور میدان به مسیر

۶Menu del dia
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١٣ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

مادرید در فروش سوغات :١ . ٣ ل ش

میدان برخالف میدان، این است). خورشید معن به Sol ، اسپانیول زبان (در ٧ خورشید دروازه است: جالب

م شوند. منته آن به باری های کوچه و عریض خیابان جهت چند از و ندارد منظم و مشخص ل ش مایور

است. کرده سامان سرو بی و شلوغ بسیار را میدان این اتوبوسها و ماشینها آمد و رفت

بودند. فراوان م فروختند را مادرید و اسپانیا نمادهای که هایی مغازه مایور، میدان اطراف خیابانهای در

آمیز مسالمت قرنها ‐اسالم ‐مسیح کلیم آیین سه پیروان اسپانیا، تاریخ طول در که بودم خوانده این از پیش

سوغات اههای فروش این به وقت اما است، پذیرفته بسیار تاثیر ر دی ی از هنرشان و اند زیسته ر دی ی کنار در

بشقابهایی و صلیبی جنگهای سربازان مجسمه کنارشان در و اسالم مذهبی طرحهای با کاش ردیفهای و رفتم

ببینید. ١ . ٣ عکس در عکس دو شدم. زده بهت دیدم، را داشتند خود بر را اسپانیا شهرهای نماد که

هیچ در حاال تا که دیدم ای مغازه م زدیم، قدم میدان دو این اطراف های کوچه پس کوچه در که همانطور

را ۴ . ١ (عکس م فروخت مذهبی های مجسمه و نمادها که ای مغازه بودم: ندیده اروپا در سفرهایم از کدام

ندارد. وجود ای مغازه چنین هم ایرلند در حت اما هستند معروف اروپا در بودن مذهبی به ایرلندیها ببینید).

آیین دریافت تا است کاف مادرید مرکز در زدن قدم اما بودم نشناخته مذهبی کشوری عنوان به را اسپانیا هرگز

تناقض ی ذهنم در ها، مغازه این دیدن کهنسالش. نسل بین کم دست دارد، اسپانیایی فرهنگ در اه جای چه

گاوکش چطور م خَرند، مذهبی نمادهای سایر و مسیح مجسمه اینقدر مردمش که فرهنگ در کرد: ایجاد

ن هم و دست ی آنکه از بیشتر فرهنگها که م رسد نظرم به البته است؟ مل لذت و سرگرم ی گاوبازی و

هستند. متناقض وجه با گاه حت و وجه چند باشند،

٧Puerta del Sol
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:۴ . ١ ل ش
مجسمه مغازه

فروش

که بود خوک گوشت قصابیهای دید م توان شمال) (بیشتر اسپانیا در فقط که اههای فروش از ر دی ی

م شود. خورده ٨ تاپاس با که م فروشند م گویند) Jamón آن به اسپانیایی زبان (در شده سود نم خوک ران

فروش برای دیوارها و سقف از خوک ران ردیف چند دیدیم، مادرید مرکز در که فروش خوک قصابی هر در

این تهیه برای بود. آزار مشام و تند خیل مغازه این بوی من برای ببینید. م توانید ۵ . ١ عکس در که بود آویزان

گوشت سطح از را نم سپس م خوابانند. نم در هفته دو حدود و کرده تمیز را خوک ران ابتدا محصول،

از اقلیم، نوع و ران اندازه به بسته بعد، گام در بشود. خش تا م کنند آویزان ماه شش مدت به را آن و شسته

خوک، ران این از گوشت ورقه ی بریدن برای بشود. آماده تا م گذارند آویزان را گوشت ماه هجده تا شش

وقت برداشتم). ٩ سایت وب ی از را (عکس ببینید م توانید ۶ . ١ عکس در که دارند خاص گیره اسپانیایی

این ها اسپانیایی م خوردند. و م برند آن از نازک های ورقه چاقو با شد، ثابت گیره دو این بین گوشت که

باشند داشته عادت آن بوی که کسان برای م خورند. پنیر با یا نان با یا ساالد با و دارند دوست خیل را خوراک

اسپانیاییها برای تاپاس در شده سود نم خوک ران است! دلچسبی غذای باشد، دلپذیر برایشان اش شوری یا

دارد. خاص اهمیت

است. اسپانیاییها شام که م باشد تاپاس دنیا، سرتاسر در اسپانیاییها خوراک ویژگیهای نامورترین از ی

است شده آغاز ک و کجا از تاپاس که نیست مشخص است. در یا درپوش معن به Tapa لغوی نظر از

٨Tapas
٩http://www.jamonesjuanpedrodomecq.com
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شده سود نم خوک ران :۵ . ١ ل ش

گیالس دهانه آن با که بوده خوک کالباس ورقه ی یا نان تکه ی اصل در تاپاس که م گویند ها افسانه اما

که م شد باعث اسپانیا، گرم و طوالن شبهای اند. م پوشانده حشرات ورود از جلوگیری برای را مشروب

است). بوده مردانه تفریح این که است (مشخص بزنند حرف باهم و بمانند فروش مشروب در ساعتها مردم

در پوشاندن برای سود نم و شور خوردنیهای بیشتر، فروش برای فروشیها مشروب که م گویند ها افسانه

زمان، گذر با بدهند. پول بیشتر نتیجه در و بنوشند بیشتر و بشود تر تشنه مردان تا م کردند استفاده گیالس

م شود. خورده ال غیر و ال نوشیدن هر با و شد تبدیل نوشیدن کنار بشقاب ی به درپوش ی از تاپاس

آبیاری شیوه و زیتون کاشتِ اسپانیا غربِ مردمانِ به روم امپراطوری دارد: خود دل در اسپانیا تاریخ تاپاس

(اندلس) اسپانیا جنوب به را مرکبات و ادویه بادام، زیتون، میالدی، هشتم قرن از ١١ ١٠ مورها آموخت. را

١٠Moors
مران ح اندلس) (ایالت اسپانیا جنوب بر قرن، چندین مدت به هشتم قرن از که م شود گفته آفریقا شمال مسلمان مردمان به ١١مورها

پرداخت. خواهم تاثیرها این به بسیار سفرنامه این در داشتند. اسپانیا فرهنگ بر بسیاری تاثیر و کردند
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سود نم خوک ران از ورقه برش نحوه :۶ . ١ ل ش

زمین سیب و حبوبات قرمز، فلفل ،١٢ شیرین فلفل ، فرنگ گوجه اسپانیا به ا آمری قاره کشف هدیه آوردند.

است. جمع تاپاس های کاسه ی در تاریخ این تمام و م شوند کاشته خوبی به اسپانیا اقلیم در هم که بود

م کنند. درست تاپاس اسپانیاییها یخچال، موجودی و فصل میوه به بسته ندارد، مشخص پخت دستور تاپاس

هایی ورقه یا زیتون فقط یا نان با پنیر تکه ی مثال ندارند، نیاز پختن اصال و اند ساده بسیار تاپاسها از بعض

استفاده فراوان دریایی غذاهای آنجاست، تاپاس اصل زادگاه که اسپانیا جنوب تاپاسهای در خوک. ران از

... و و می شده، سود نم ا کیل ماهیهای م شود:

شده سرخ نان است: اسپانیایی عصرانه ی که رفتیم الت ش و چورو مغازه ی به قصابیها، دیدن از پس

دونات چورو،  به .(١ . ٧ (عکس م خوردند و م زنند قهوه‐شیر یا مایع الت ش در که ١٣ چورو نام به ای

فروش الت ش و چورو شان شغل که بودند هایی مغازه مادرید، در ویژه به اسپانیا، در م گویند. هم اسپانیایی

شدم، الت ش و چورو خوردن شیفته اول روز همان از من م آمدند. ها مغازه گونه این به مسن افراد بیشتر بود.

ما متداول اصطالح به چورو اینقدر البته خوردیم. چورو هم ر دی بار چند سفر طول در الت. ش بیشتر البته

بین داشتم، دوست ها اسپانیایی محیط در را خوردن چورو من بود. زده جوش ام پیشان که بود گرم ایرانیها،

شیرین از و م دادی گوش نداری کلماتش معنای از درک هیچ که زبانیی به شان همهمه به و م نشست مردم

م بردی. لذت الت ش

اری کاشی از است: ها اری کاشی دید م توان مادرید مرکزی خیابانهای در که هنری آثار اثرگذارترین از ی

کاشیها بعض دار. طرح و رنگ و براق کاشیهای همه رستورانها، بیرون دیوارهای تا گرفته مغازه پیشخان

روایت را مردم روزانه زندگ از داستان کاشیها از ر دی بعض اما . وجه چند مثال داشتند، هندس طرحهای

١٢Capsicum
١٣Churro
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مایع الت ش با شده سرخ نان چورو، :١ . ٧ ل ش

ببینید. ١ . ٨ عکس در م داد نشان را مردم رقص که کاش ی عکس مثال م کرد.

در است: اش روزانه چهره از متفاوت بسیار شب در خورشید، دروازه میدان و مایور میدان بین خیابان چهره

منظورم روسپی. سپس و دیدیم دستفروش ابتدا شب در و است شد و آمد و جمعیت از کنده آ میدان دو این روز

بودند: مشترک ویژگ دو در دستفروشها همه است! شب ١٠ ساعت منظورم نیست، شب نیمه شب، از من

بساطشان اما بود. شده پهن گون جنس از زیریی روی شان همه بساط آنکه ر دی و بودند سیاهپوست همه

صورت در یعن داشت. باال در ای دسته و بود شده وصل بهم نخ با بساط طرف چهار بود: نشده پهن کامل

گون ی به تبدیل بساط کل و یرد ب را دسته آن فقط که است کاف کند جمع را بساط بخواهد دستفروش که

کاالهای دستفروشها، بیشتر است. شده درست رو» در و «بردار اینطوری پلیس ترس از که بساط نوع م شود،

کس چه م کردم فکر آفتابی. عینک یا نامرغوب زنانه دست کیف مثال م فروختند اهمیت کم و ارزش بی

کس اگر که بودند ایستاده هم از کم بسیار فاصله با آنها این، بر عالوه م کند! خرید دستفروشها این از

(در هتل سمت به مسیر در جلوتر،  کم م شد! ! مواجه رویش مقابل گزینه ده چند با کند خرید م خواست

سیاهپوست. هم و پوست سفید هم بودند، کشیده صف ها روسپی مایور) میدان به منته خیابانهای از ی

کردن پیدا امید به روسپیان عریان. نیمه تن با زده، رژ لبهای غلیظ، آرایشهای و تیز و بلند پاشنه کفشهای با

صدای م گشتند. باز شان قبل جای به سریع م شدند ناامید اگر و م افتادند راه تنها مردهای دنبال به مشتری،
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رستوران ی ورودی در ی کنار اری کاشی :١ . ٨ ل ش
مادرید تاریخ مرکز در

کدامین برابر در م زنند... را قدیم آهنگهای سوت با روسپیان که آنگاه م پیچید: گوشم در شاملو احمد

جبینش! بر شرم عرق با ای دیده را انسان آیا، حادثه

مهاجرت آمار است. فرورفته وخیم اوضاع در خرخره تا کشور این دریابی تا باش اقتصاددان نیست الزم

گواه اروپا اتحادیه از اسپانیا بانک وامهای و اروپایی کشورهای سایر به اسپانیایی متخصص کار نیروی

است. یورو منطقه زده بحران کشور پنج از ی اسپانیا که م دهند

بیخوابی شب چهار کردیم. سپری مادرید در را شب چهار و روز سه اسپانیا، به مان روزه دوازده سفر در

اجازه جایی چنین به اسپانیا، در هتلها صالحیت تایید به مربوط سازمان چطور نم دانم هم هنوز کمخوابی. و

در ای شده ریزی برنامه کشور چندان اسپانیا که داد نشان من به اسپانیا در سفر این تجربه البته است. داده کار

آن سمت به را مسافران که است خورشیدش گرمای و جغرافیایی موقعیت تنها این و نیست توریسم راستای

. توریست انات ام نه م کشد،

ریزی برنامه و مطالعه تاریخشان و ها دیدن مورد در انجامش از پیش مدتها که بود سفری اولین سفر، این

میدان چند و دیدن موزه دو ، سلطنت قصر ی به مادرید های دیدن که م دانستم هایم، یافته طبق بودم. کرده

مادرید در زمانمان بیشتر بنابراین هستند. آن اطراف شهرهای در اصل های دیدن و م شود محدود تاریخ

به را ها موزه یا سلطنت کاخ دیدن و دادیم اختصاص آنها دیدن و اطراف شهرهای به روزه ی سفرهای به را
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١٩ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

(طاق آتوچا طاق :١ . ٩ ل ش
پیروزی)

کردیم. موکول مادرید به بعدی سفرهای

که رفتیم وریال اس ال نام به آن، غربی شمال در مادرید، نزدی در شهری دیدن به اتوبوس با دوم روز

دیدیم ای دروازه بشود، مادرید از خروج بزرگراه وارد اتوبوس آنکه از پیش ام. نوشته ٢ فصل در را شرحش

بود: جالب برایم طاق تاریخچه ببینید). را ١ . ٩ (عکس ١۴ پیروزی طاق است: مادرید ها دیدن از ی که

اسپانیا داخل جنگ در اش پیروزی گرامیداشت برای ١٩۵۶م. سال در اسپانیا، تاتور دی فرانکو، را طاق این

جمهوری و فرانکو) رهبری (به گرایان مل بین ١٩٣٩م.) تا م. ١٩٣۶) سال سه اسپانیا داخل جنگ ساخت.

و تاتوری دی نهایت در مرگش، زمان تا سال، ٣۶ مدت به و شد پیروز جنگ در فرانکو کشید. طول خواهان

پیروزی، طاق جای به را طاق این مردم بیشتر که شده سبب فرانکو از نفرت راند. م ح اسپانیا بر مغزی خش

خواهم آن به آینده صفحه چند در که است میدان این نزدی در قطاری ایستگاه نام (آتوچا بنماند آتوچا طاق

پرداخت).

میدان رفتیم: مادرید نام به میدانهای از ر دی ی دیدن به بازگشتیم وریال اس ال از که سفر دوم روز غروب

بانو این از مرمرین ای مجسمه میدان این میان در است. باستان یونان در طبیعت بانوخدای کوبِل، .١۵ کوبل

تا ١٧٧٧م. بین فواره ساخت تاریخ است. نشسته ها فواره میان در شیر، به شده بسته ای ارابه بر سوار خدا

خودروها میان از م توان سخت به و است مادرید انهای م ترین آمد و رفت پر از ی میدان است. م. ١٧٨٢

١۴Arco de la Victoria
١۵Plaza de Cibeles
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یونان در طبیعت کوبل‐بانوخدای مجسمه :١ . ١٠ ل ش
باستان

را مجسمه م توانید ١ . ١٠ عکس در گرفت. خودروها حضور بدون کوبل مجسمه و میدان میانه از عکس

کوبل مجسمه مادرید، به سفر یا تور گهیهای آ بیشتر در است. مادرید مهم نمادهای از ی میدان این ببینید.

م شود. دیده است، شده انداخته دوشش روی بر اسپانیا پرچم که

کیفیت ببینید. را ١ . ١١ (عکس است برافراشته قد ابهت با سفید، پارچه ی ساختمان میدان، این حاشیه در

(سال ساخت زمان از اما است،  شبیه کلیسا به بسیار ساختمان ظاهر م بینید). بهتر کنید زوم است. باال عکس

با پست اداره چه شد. مادرید شهرداری سپس و بود پست اداره ساختمان این ٢٠٠٧م. سال تا ١٩٠٩م.)

! وه ش

نام و است اسپانیا بانک مرکزی دفتر که هست (١ . ١٢ (عکس زیبا ساختمان میدان، این ر دی سمت در

گذشت با و شد گذاشته ١٨٨٢م. سال در بنا نخستین سنگ است. ١۶ اسپانیا بانک دلیل، همین به ساختمان،

.[١٧ [مرجع است ساختمان این زیرزمین در اسپانیا، مرکزی بانک طالی ذخایر شد. تر گسترده زمان،

به نه وه پرش دیدم. تاکنون که است شهرهایی ترین وه پرش از ی که رفتیم تُلیدو به سفر سوم روز

١۶Banco de España
١٧http://www.aviewoncities.com/madrid/plazadecibeles.htm
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کوبل میدان در ماردید شهرداری :١ . ١١ ل ش

در اسپانیا بانک مرکزی دفتر :١ . ١٢ ل ش
کوبل میدان
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آتوچا قطار ایستگاه درون :١ . ١٣ ل ش

در تلیدو به سفرمان داستان اش. تاریخ باورنکردن پیشینه خاطر به ه بل بناها، ارتفاع بودن گیر چشم خاطر

آمد. خواهد ٣ فصل

دیدن از ی خود بودم، خوانده اینترنت در قبال که م رفتیم قطاری ایستگاه از قطار با باید سفر، این برای

آنکه از بیشتر قطار ایستگاه درون بود؛ دیدنیی ایستگاه هم راست به .١٨ آتوچا قطار ایستگاه است: مادرید های

ی بینید. را ١ . ١٣ عکس مجموعه داشت؛ شباهت وحش باغ حت یا و درختستان به باشد قطار ایستگاه شبیه

ردیف م شد. افشانده آب بود: جالب بسیار درختها آبیاری شیوه پشتهایش! الک با حوضچه ی و درختزار

ببینید. را راست سمت عکس دوم

اسپانیا کشاورزی وزارت ساختمان تصادف شدیم خارج آن از قطار، ایستگاه بیرون نمای دیدن برای وقت

بودند. شده برگزیده کشاورزی ذات با متناسب بسیار و بودند زیبا خیل وزارتخانه سردر های مجسمه دیدیم. را

ببینید. ١۴ . ١ عکس در را سردر آن م توانید هم شما

١٨Atocha
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آتوچا ایستگاه روی اسپانیا‐روبه کشاورزی وزارت ساختمان :١۴ . ١ ل ش

آتوچا قطار ایستگاه بیرون نمای :١۵ . ١ ل ش

شده کنده ساختمان جلوی از قسمت بنا، بازسازی دلیل به متاسفانه که دیدیم را قطار ایستگاه نمای سپس

کردم. پیدا را ١۵ . ١ عکس اینترنت از بودند. کار مشغول کارگران و ماشینها و

سمت به سپس و خوانید خواهید را هایم دیده شرح ۴ فصل در که شدیم وبیا س راه سفر چهارم روز

کردیم. حرکت جنوب

عالمت نخست شدم: اسپانیول های نوشته و تابلوها در عجیب عالمت دو متوجه اسپانیا، در سفر مدت در

نمونه عنوان به جمله، آغاز در وارونه تعجب

¡Buenos días!

مثال جمله، آغاز در وارونه پرسش عالمت دوم و خیر) به صبح (یعن

¿Qué hora es?
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جزیی وارونه عالمت دو این که دریافتم کندوکاو اندک با بودند. عجیب برایم است؟) چند ساعت معن (به

جمله بداند متن خواننده که است این عالمت دو این کاربرد از هدف هستند. اسپانیول زبان نگارش شیوه از

پرسش عالمت ، اسپانیول متن ی خواننده وقت نمونه، عنوان به خبری. یا تعجبی یا است پرسش رو، پیش

از م بیند. را پرسش عالمت هم جمله آخر در و م خواند را پرسش جمله ی که م فهمد م بیند را وارونه

ام فهمیده من که جایی تا رسیدند. جالب و مبتکرانه بسیار نظرم به کردم، نگاه عالمت دو این به که دید این

م شوند. گرفته کار به اسپانیول زبان در تنها عالمت، دو این
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مادرید غربی شمال کیلومتری ۴۵ در میالدی، ١٧ و ١۶ قرنهای در اسپانیا امپراطوران تختگاه ١ وریال اس ال

که است درختان از انبوه میانِ در و کوهستان دلِ در سلطنت بنایی شهر، این دیدن مهمترین است. واقع

فهرست در را مجموعه این و یونس م.، ١٩٨۴ سال در ببینید. ٢ . ١ عکس در را اش هوایی نمای م توانید

.[٢ [مرجع کرد ثبت بشر میراثِ

که پادشاه و بنا این مورد در مستندی م کردیم، ریزی برنامه سفر برای که زمان اسپانیا، به سفر از پیش

کلیسای است: سلطنت مجموعه ی ه بل نیست، کاخ ی تنها مجموعه این بودیم: کرده تماشا ساخت، را آن
٣ دوم فیلیپ شاه دستور به مجموعه این ساخت کاخ!  ی آخر در و صومعه شاهان، خانوادگ مقبره جامع،

تصور فقط رسید. پایان به ١۵٨۴م.، سال در بعد، سال ٢١ و آغاز م. ١۵۶٣ سال در ١۵٩٨م.) ‐ (١۵٢٧م.

و انسان نیروی چه دهه ٢ مدت در فقط سازی، ساختمان پیشرفته ابزار بی عظیم، مجموعه این ساختن کنید

این عظیم کلیسای درهای برانگیخت را تعجبم و دیدم ۴ مستند در که ای نکته م طلبد؟! مال سرشار منبع چه

داشت مجسمه و بلند سقفِ اروپا، وسطایی قرون کلیسای از ر دی بسیاری مانند کلیسا، خودِ بود. مجموعه

دارند مردم ورود برای درهایی) (یا در کلیساها بیشتر دارد. کلیساها بقیه از متفاوت داستان کلیسا درهای اما

دری دارد: هم ر دی کوچ در ی وریال اس ال جامع کلیسایِ اما کلیسا. و کشیشها اتاق بین هم در چند و

نم شد: باورم دیدم مستند در وقت م شود! باز دوم فیلیپ شاه خواب اتاق به مستقیما محراب کنار از که

بنای چنین این کلیسا! به ورود برای ری دی و خدمتکاران و شاه تردد برای ی داشت، در دو شاه خوابِ اتاقِ

یرد. ب جای اسپانیا در سفرمان روز اولین برنامه در وریال اس ال به سفر که شد دلیل خاص

١El Escorial
٢http://whc.unesco.org/en/list/318/
٣Philip II
۴Art of Spain. Episode 2: The Dark Heart

٢۵
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ال از هوایی عکس :٢ . ١ ل ش
وریال اس

با شهر این به سفر برگزیدیم. را روش این مسلما هم ما و است اتوبوس با وریال اس ال به سفر راه ارزانترین

باشند، نشده خریداری بلیت قبل هفته چند از اگر اسپانیا، قطار بلیتهای قیمت البته که است انپذیر ام هم قطار

آورند. سرسام

بسیاری جهات از مادرید بود. ایران بهاری روزهای یادآور بسیار برایم وریال، اس ال سمت به سفر مسیرِ

تفاوت البته اند. کرده احاطه را مادرید که گیر برف قله با بلند کوههای عریض، خیابانهای است؛ تهران شبیه

وریال، اس ال به ما سفر روز است. ترافی نداشتن و مادرید تمیز و تازه هوای تهران، و مادرید بین اساس

یاد به بیشتر و بیشتر را من رویدادی و درخت و گل هر که است وقت نوروز، زمان و بود ١٣٩٢ فروردین اول

رسیدیم. وریال اس ال به بهاری انگیز دل طبیعت تماشای و سواری اتوبوس ساعت ی از پس م اندازد. ایران

خوردیم. اسپانیایی صبحانه اتوبوس ایستگاه رویِ روبه کوچ رستوران در وریال اس ال به رسیدن از بعد ما

دارد اساس تفاوت اروپا بقیه با ایتالیا و اسپانیا مثل اروپا جنوبی کشورهای در خوردن، غذا فرهنگ و خوراک

خورشید تابش از سهمشان و تر نزدی استوا خط به که کشورهاست این جغرافیایی موقعیت مدیون گوهر این و

مصرف اروپا مرکزی و شمال کشورهای در که سبزیجات و میوه بیشتر است. اروپایی کشورهای بقیه از بیشتر

و نروژ (سوئد، اندیناوی اس کشورهای کنید تصور مثال م شوند. صادر پرتغال و ایتالیا اسپانیا،  از م شوند

فرنگ گوجه م توانند چطور است، شب کل به سال در ماه چند و هستند شمال قطب به نزدی که دانمارک)

را اروپا جنوب مردمان غذاخوری میز خورشید، نور و خاک حاصلخیزی ارند؟! ب است خورشید نیازمند که

است. کرده متنوع و رنگارنگ

نانِ با قهوه یا و کوچ شیرین نان با قهوه است: مرسوم ناشتایی جور دو اسپانیا، خوراکِ فرهنگِ در

رستورانهای در که است مشخص . نم و شده رنده فرنگ گوجه همراه به شده مال زیتون روغن شده تست
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زیتون روغن و شده رنده فرنگ گوجه با تست اسپانیایی‐نان صبحانه :٢ . ٢ ل ش

قوری بزرگترین اسپانیا، در قوری این :٢ . ٣ ل ش
بود! چای

برنامه در اما دارد وجود ... و کالباس و مرغ تخم و مربا و کره مثل ر دی متداول های صبحانه ، توریست

م آمد، نظر به کم عجیب اول نگاه در اسپانیایی صبحانه است. مختصر بسیار صبحانه ها، اسپانیایی غذایی

م داد بیشتر طعم نان به نم و زیتون روغن و م شد گرفته فرنگ گوجه با نان خش بود: خوشمزه اما

(عکس٢ . ٢).

خصوصیت این نیست. چندان چای نوشیدن به تمایل و است قهوه غالب نوشیدن اسپانیایی، فرهنگِ در

دشوار را کم سفر ایم، کرده عادت روز در چای نوشیدن بار چند به کودک از که رستم یا من مثل کس برای

در نم رفت. فراتر دانه انگشت از اسپانیایی چای قوری اندازه م دادیم، سفارش بزرگ چای که قدر هر کرد.

کنید! مقایسه دست اندازه با را اسپانیاییها مقیاس در بزرگ قوری ی م توانید ٢ . ٣ عکس

گرم دارد. هوای و آب اسپانیا است؛ آن جغرافیای و اقلیم نشانگر منطقه ی صبحانه بودن سب یا مقوی

و هستند تعطیل معموال ٣ تا ١ ساعت از ها مغازه مشهورند. ناهار از بعد خواب به اسپانیاییها خاطر همین به
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کس است بدیه و م خوردند بعد) به شب ٩) دیروقت را شام اسپانیاییها دارد. ادامه شب از پاس تا فعالیت

بدن گرم اقلیم ی در این، بر عالوه ندارد. خوردن ناشتایی به تمایل صبح م خورد، شام شب ٩ ساعت که

ندارد. انرژی به چندان نیاز صبح آغازِ در

وریال اس ال سلطنت مجموعه ٢ . ١

بسیار دیدم نزدی از آنچه با بودم کرده گمان ذهنم در سلطنت مجموعه این ابهت از مستند آن دیدن با آنچه

بیرون نمای عکسهای بود. ای دستانه ظریف نوازیِ چشم هیچ بی و زمخت عظیم، مجموعه این بود: متفاوت

ببینید. ۴ . ٢ عکس مجموعه در را وریال اس ال کاخ

خوبی به ظاهر این و سلطنت کاخ ی به تا است مانندتر زندان به کاخ این خارج نمای نگاه، اولین در

اصالحات دوره با دوم فیلیپِ شاه پادشاه دوره است. بنا این ساختِ زمانِ در اسپانیا بر حاکم شرایط نمایانگر

دوم فیلیپ شاه بماند. کاتولی مسیح باید اسپانیا که م کرد پافشاری او ول بود همزمان اروپا در پروتستانها

اصالحات این با مخالفت صرف را بود، آورده دست به ۵ تازه دنیای از که طالیی و ثروت عظیم از قسمت

١۴٩٢ سال در کلمب کریستف م شد. داده ا آمری قاره به گذشته در که است نام  تازه» «دنیای اصطالح کرد.

که بود پس آن از و رفت ا آمری قاره به بود، کرده تامین اسپانیا امپراطوری را اش هزینه که کشتیهایی با م.

شد. سرازیر اسپانیا امپراطوری جیب به ا آمری قاره از طال) (مخصوصا گرانقیمت های کان و سرشار ثروث

تنها آنکه برای م شود. اروپا و آفریقا آسیا، قاره سه شامل که است قدیم۶» «دنیای تازه، دنیای مقابل اصطالح

را ۵ . ٢ نقشه باشید، داشته دوم) فیلیپ شاه مرگ (زمان ١۵٩٨م. سال در اسپانیا امپراطوری ثروت از ذهنیت

تنها امروزی اسپانیایِ کشورِ م دهد. نشان را فیلیپ شاه سلطه تحت منطقه رنگ زرد قسمتهای آن در که ببینید

مجموعه به بود. شان دریاساالری اسپانیا، امپراطوری قدرت رمز بود! او پهناور قلمرو از اندک بسیار بخش

اسپانیا امپراطوری خاک جز فیلیپین تنها نه کنید. نگاه فیلیپین) (کشور نقشه راست سمت در رنگ زرد جزایر

فیلیپ شاه یعن وقت، امپراطور افتخار به م. ١۵۴٣ سال در آن کاشف ٧ دریانوردِ را کشور نام حت ه بل بود،

ورود با زور با توانست دوم فیلیپ شاه ای، گسترده امپراطوری چنان ثروت بر تکیه با برگزید. فیلیپین دوم،

کرد. معرف اسپانیا رسم کشور آیین را مذهب این و داشت کاتولی مسیح آیین او کند. مقابله پروتستانیسم

از خال جالبتر واقعیت ی دانستن شاید دنیا، مردم فرهنگ و زبان بر اسپانیا امپراطوری اثر درک برای

۵New world
۶Old World
٧Ruy López de Villalobos



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

٢٩ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

وریال اس ال :۴ . ٢ ل ش
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دوم فیلیپ شاه مرگ زمان در زرد) (رنگ اسپانیا امپراطوری کنترل تحت منطقه :۵ . ٢ ل ش

٣٢٢ بین جمعیت برای که دارد ور گویش نفر میلیون ۴١٧ حدود اسپانیول زبان دنیا، سرتاسر در نباشد؛ فایده

آندورا، م شود: گفته سخن ر دی کشور ٢٢ در اسپانیا جز به زبان این به است. مادری زبان نفر، میلیون ٣۵٨ تا

سالوادور، ال اکوادور، ، دومنی جمهوری کوبا، ا، کاستاری کلمبیا، ، شیل کیمن، جزایر بولیوی، بلیز، آرژانتین،

ا آمری متحده ایاالت اروگوئه، پرو، پاراگوئه، پاناما، اراگوئه، نی ، زی م هندوراس، گواتماال، استوایی، گینه

٨۵ از (بیش داشت را اسپانیول ور گویش جمعیت بیشترین زی م ،٢١ قرن اوایل در .[٨ [مرجع ونزوئال و

٣١ (با ا آمری متحده ایاالت و نفر) میلیون ٣۵ (با آرژانتین نفر)، میلیون ۴٠ (با کلمبیا آن از پس نفر). میلیون

اه جای در اسپانیول زبان به ور گویش میلیون ٣٠ حدود با اسپانیا، دارند. قرار بعدی انهای م در نفر) میلیون

ا]. بریتانی المعارف دایره [مرجع: است ایستاده پنجم

دیدن و ورودی م توانم بهتر (۶ . ٢ (عکس ام گرفته امانت ٩ سایت وب ی از که ساختمان نقشه ِ کم با

امروزه نیست. ورودی در امروزه م شود، منته حیاط به که بنا اصل ورودی بدهم. شرح را وریال اس ال های

ابتدا در و ام) کرده مشخص نقشه در رنگ قرمز مرکب (با م شوند وارد راست سمت در دری از کننده بازدید

گذاری عالمت بنفش رنگ (با م رسد مجموعه حیاط به بازدید میان در سپس و م شود هدایت زیرزمین به

عکسبرداری متاسفانه است. گشوده بازدیدکننده روی به وریال اس ال مجموعه از کوچ بخش تنها کردم).

بود. ممنوع مجموعه درون نیز

مشتاق همه از بیشتر بود. درآمده نمایش به زیرزمین در بود شده ساخته بنا آن با که سازی ساختمان ابزار

طنابها و ها قرقره ترکیب اند. برده باال را سنگین پارچه ی سنگهای این چطور بفهمم تا ببینم را باالبرها بودم

٨http://www.omniglot.com/writing/spanish.htm
٩http://www.itrainsinspain.com/2013/el-escorial-monastery-royal-ode-god/
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وریال اس ال نقشه :۶ . ٢ ل ش

اقسام انواع باالبر، نمونه دو ‐ ی بر عالوه کنم. پیدا آن از اینترنت در عکس نتوانستم متاسفانه ول بود جالب

حسب بر میخهای کرد. کار آن با باید نفره دو که بلندی های اره بودند. گذاشته نمایش به را میخها و ها اره

دستم. ساعد بلندی به میخهایی تا انگشت بند ی اندازه ی به میخهایی از بودند: شده مرتب اندازه

جالب بسیار برایم رفتارش نگیرد. عکس کس که بود ایستاده موزه از قسمت این در خانم مسوول ی

داالن این از یرد. ب عکس کس مبادا که م کرد نگاه اطراف به هراسان و سرعت با باالبرها. از جالبتر حت بود،

نم توانست هم کلمه ی البته و نگیرد عکس وید ب بود گرفته عکس که کس به که م دوید کناری داالن به

م توانم م کرد. اشاره ممنوع عکاس عالمت به و م داد تذکر هراسان اسپانیول به فقط کند، صحبت انگلیس

به م تواند عکاس که بفهمم م توانم م کند، خراب را ها نقاش مخصوصا تاریخ آثار فالش نور که بفهمم

کس چه مهمتر آن از و دارد زیان چه فلزی میخ روی فالش نور بفهمم نم توانم اما کند. کم موزه از دزدی

عاقل، آدم ویم ب خانم این به و بزنم حرف اسپانیول م توانستم کاش م کردم آرزو بدزدد؟!  اره و میخ م آید

بدزدد؟؟!  اره و ش چ م آید ک

را کوب دیوار این مشابه ایران در ما بود. دستباف کوب دیوار نوع از اه نمایش موزه، بعدی قسمتِ در

به م شود. استفاده پشم و طال نقره، ابریشم، از آن بافت در و م گویند Tapestry آن به انگلیس در نداریم.

چون نیست هم پرده طرف از و نیست فرش سنگین و ضخامت به چون داد فرش اسم نم توان دستبافته این

که ببینید م توانید را دستبافته این از نمونه ی ٢ . ٧ عکس در دارد. پرده از تر متراکم و تر ضخیم بافت از

کنم) پیدا وریال اس ال اه نمایش از عکس نتوانستم اینترنت (در نیست وریال اس ال مجموعه به متعلق البته

شانزده و پانزده قرن به متعلق دیدم وریال اس ال در من که هایی نمونه دیدم. وریال اس ال در همین مشابه اما

یا و تصلیب مراسم تپه باالی سمت به دوش به صلیب مسیح مانند بودند مذهبی مضامین با هم و میالدی
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دیوارکوب نمونه ی :٢ . ٧ ل ش

طبیعت عناصر و صورتها لباسها، بدنها، جزییات چه با بود؛ آور حیرت ها دستبافته این ظرافت و اندازه قدیسها.

است. تریینات دیوارکوبها، این کاربردِ تنها بودند. بافته را

و دوم فیلیپ عصر هم نقاشان که بود نقاش تابلوهای اه نمایش وریال، اس ال زیرزمین از ری دی قسمت

مذهبی محتوای نقش، زرین دیوارکوبهای مانند نقاشیها، بیشتر بودند. کاخ تزییناتِ جز و زده نقش او از پس یا

نقاش تابلوهای از بعض در که ای پرده بی و ار آش خشونت بودند. کرده ثبت را جنگ در پیروزی یا و داشتند

در بعدا تا نوشتم ام دفترچه در را نقاش چند نام که جایی تا کرد، زده بهت را من شدت به بود اه نمایش این

فیلیپ، شاه عالقه مورد نقاشان از ‐١۵٩٢م.)، ١۴٩٩) ١٠ کخ اییل می از نقاش ی مثال بخوانم؛ موردشان

که م دهد نشان را بریده نیمه گردن خشونت آنچنان با که بود (٢ . ٨ (عکس ١١ جالوت و داوود نقاش ی

ام). برداشته ١٢ سایت وب این از را (نقاش بود آور چندش و انگیز هراس برایم زیبایی از بیشتر

مساحت بود: ١٣ نبردها تاالر آنها، از ی بود. بازدید قابل اتاقها بعض تنها وریال اس ال بزرگ مجموعه از

برداشتم). پدیا وی از را (عکس ببینید را ٢ . ٩ عکس متر. ٧ ارتفاع و طول متر ۵۵ شده نقاش دیوار کل

یراق و زین و گرفته سربازها صورت از کامل، جزییات با بود، اسپانیایی سربازان رزم های صحنه تنها نقاشیها

در و م داد نشان را اسپانیا دریایی نیروی تاالر، عرض دو ستیز. میدان محیط تا گرفته پرچمها اهتزار از اسبها، 

بود). نقاش بی داشت پنجره که ر دی (طول زمین نیروی طول، ی

زندگ آنها در ها ه مل و دوم) فیلیپ شاه جمله (از امپراطورها که بود اتاقهایی دیدن بازدید، از قسمت ی

و بود ظریف کاریهای کنده از کنده آ اتاق چوبی درهای نفیسش. تزیینات و گرانبها ابزار بالطبع، و م کردند

١٠Michiel Coxie
١١David and Goliath
١٢http://www.allposters.com/-sp/David-and-Goliath-Posters_i6260154.htm
١٣Hall of Battles
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قرن نقاش جالوت. و داوود :٢ . ٨ ل ش
شانزدهم

نبردها تاالرِ :٢ . ٩ ل ش

اتاقها، از ی در داشتند. انسان قد ارتفاع به شفاف پالستی جنس از محافظ درها تمام حفاظت، برای

ی شامل ساعت این کنم. پیدا اینترنت در نتوانستم آن از عکس متاسفانه که بود جالبی خورشیدی ساعت

این به م داد. نشان را نیمروز ساعت این بود. اتاق کف فلزی صاف خط ی و اتاق سقف گوشه در روزنه

کف روی فلز مسیر تمام و م تابید داخل به روزنه درون از خورشید نور م رسید،  نیمه به روز وقت که ترتیب

م کرد. روشن را اتاق

میزان است. اهها آرام است، گشوده عموم روی به بازدید برای وریال اس ال در آنچه از بزرگ قسمت ی

و تجسم و تصور قابل غیر رفته، کار به اهها آرام این از کدام هر در کاری کنده هنر و شده مصرف سنگ

هدایت است آن در خانوادگ اه آرام که زیرزمین سمت به هایی پله با کننده بازدید ابتدا است. توصیف
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شاهان اه آرام سمت به ها پله :٢ . ١٠ ل ش

اتاق به ها، پله پیمودن از پس نیست). خوب گرفتم فالش نور بدون چون را ٢ . ١٠ عکس کیفیت ) م شود

بودم. ندیده زمین، زیر در مدفون ، عظیم ثروت چنین تاکنون ویم ب توصیفش در م توانم تنها که شدم وارد

جنس از تابوت ٢۶ شامل مجموعه این اووووه. م شود: ساطع انسان از آوا ی تنها مقبره این به ورود زمان در

شده منظم تایی چهار ستون شش در تابوتها دارند. خود در را ها ه مل و پادشاهان جنازه که است سیاه مرمر

یعن اسپانیا کنون پادشاه مادربزرگ و (پدربزرگ همسرش و ١۴ سیزدهم الفونسو شاه جنازه که تابوت دو اند.

این چطور که بود جالب برایم است. شده گذاشته ورودی در باالی اند داده جای خود در را (١۵ کارلوس خوان

راهنمای در سخن هیچ ها، جنازه نگهداری شیوه مورد در اند! نکرده ایجاد ناخوشایند بوی و نپوسیده ها جنازه

نیامد. میان به وریال اس ال صوت

زیرزمین به انها پی دوباره متر، چند از پس و برگشتیم زمین سطح به ها پله از مقبره، این از بازدید از پس

در که شاهزادگان اه آرام ه بل ها، ه مل و شاهان اه آرام نه اما بود. اه آرام هم آن که م کرد راهنمایی ری دی

در م توانید را اهها آرام این از نمونه چند تاجدار. شاهزادگان برادران و خواهرها یا بودند درگذشته کودک

گذاشته گور روی شده، سپرده خاک به فرد از سنگ مجسمه نبود؛ تزیین بی قبری هیچ ببینید. ٢ . ١٢ عکس

سنگ؟!  نه و باشد گچ اینها شاید کردم تصور که بود ای گونه به سنگها ماهرانه و دستانه چیره تراش بود. شده

بودند. سنگ از همه زدم، دست نزدی از

رنگ با ۶ . ٢ نقشه در که م شود راهنمایی وریال اس ال مجموعه حیاط سمت به بازدیدکننده این، از پس

١۴Alfonso XIII
١۵Juan Carlos I
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شاهان اه آرام درون :٢ . ١١ ل ش

اهها آرام :٢ . ١٢ ل ش
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وریال اس ال ورودی حیاط :٢ . ١٣ ل ش

است انجیل) طبق (بر مذهبی شخصیت شش از مجسمه شش حیاط، رکن یرترین چشم کردم. مشخص بنفش

مجسمه و حیاط م توانید ٢ . ١٣ عکس در م شوند. ظاهر رویش مقابل بشود وارد اصل درب از کس وقت که

ببینید. را ابهتش با های

ی طالیی، عصای ی و تاج بر عالوه مذهبی)، شخصیت یا (پیامبر مجسمه هر که است این جالب نکته

ببینید. بهتری دقت با را پیامبران مجسمه عکس م توانید ١۴ . ٢ عکس مجموعه در داشت. دست در هم نماد

مَنسس از مجسمه دو راست، سمت اند. شده مرتب ، واقع ترتیب طبق بر چپ، به راست سمت از ها مجسمه

نیاکان از ی عنوان به جسیاس از ١٨ مت انجیل در هستند. یهود پادشاهان از تن دو که است ١٧ جسیاس و ١۶

دست در کتابی با سلیمان اند: شده نهاده داوود و سلیمان از ای مجسمه میانه، در است. شده برده نام مسیح

با ١٩ حزِقیا از ای مجسمه سپس دارد. دست در چنگ ساز صدا، خوش داوود و است گذاری قانون نماد که

نیاکان از ی عنوان به مت انجیل در نیز یهود) پادشاهان از (ی حزقیا از است. ایستاده دست، در کشت ی

دست در کشت ی حزقیا، مجسمه چرا بفهمم نتوانستم کردم، جستجو قدر هر است. شده برده نام مسیح

بود عجیب بسیار من برای است. یهود قوم پادشاهان از ی ٢٠ جهشفت به مجسمه، آخرین باالخره، و دارد.

که کسان مجسمه تنها و است نشده برافراشته مسیح از ای مجسمه هیچ چرا مذهبی، مجموعه چنین در که

دارند؟!  وجود وریال اس ال حیاط در هستند، او نیاکان از مذهبی گفتارهای طبق

اتاق به در ی مستقیما که کلیسایی بودم: آمده وریال اس ال به دیدنش برای که رسید آنچه به نوبت سپس،

م شد شامل هم را پادشاه خواب اتاق که گذشتیم سلطنت آپارتمان دو از بازدید حین در داشت. دوم فیلیپ شاه

١۶Manasses
١٧Josias
١٨Gospel of Matthew
١٩Hezekiah
٢٠Jehoshaphat



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

٣٧ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

وریال. اس ال حیاط در پیامبران مجسمه :١۴ . ٢ ل ش
اند. شده مرتب چپ به راست از عکسها

مورد در کرد. تماشا را اتاق درون م داد اجازه تنها ای شیشه دیواره نبود. انپذیر ام اتاق به ورود متاسفانه اما

کناری حیاطهای از ی در دیدم. را در آن اما نشد گفته هیچ صوت راهنمای در کلیسا و خواب اتاق بین در

گمان و بود معمول ( ان هم (در کلیسا ورودی در بود. کلیسا ورودی در خروج،  مسیر در مجموعه کوچ

١۵ . ٢ (عکس باشد شده ساخته متر ٢۶ ارتفاع با گنبدی چنان و محرابی چنان ساده، در این پشت که نم رفت

محراب، درون های مجسمه به تعجب،  از مانده باز دهان با بهتان، من ببینید). ام برداشته پدیا وی از که را

به را خوابش اتاق در شاه ی که است ن مم چطور م اندیشیدم و م کردم نگاه سقف ابهت به و نقاشیها به

شاید؟!  ب کلیسایی چنین این

به نزدی شد: گردآوری و طراح دوم فیلیپ شاه دستور به که رسید مجموعه کتابخانه به نوبت آخر در و

راهنمای ببینید. را کتابخانه این م توانید ام برداشته پدیا وی از که ١۶ . ٢ عکس در کتاب. جلد هزار چهل

راهنما هستند. فیلیپ شاه دوره مهم زبانهای به ه بل ، اسپانیول زبان به تنها نه کتابها این که م گفت صوت

و ارمن عبری، عربی، التین، از بودند عبارت زبانها سایر بود، آنها بین هم فارس زبان که برد نام زبان چند از

از فهرست هیچ متاسفانه اما هست کتابخانه این در فارس زبان به کتابی چه بدانم که بودم مشتاق فرانسوی.

نیست. فراهم اینترنت در کتابخانه این گنجینه

م گرفتند فرا را آنها باید جویان تمام علم وسطا قرون در که مقدمات علم هفت کتابخانه، تاالر سقف بر
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وریال اس ال کلیسای :١۵ . ٢ ل ش

ال کتابخانه :١۶ . ٢ ل ش
وریال اس
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.٢١ بالغت و منطق ، موسیق زبان، دستور حساب، نجوم، هندسه، بود: شده نقاش

سرشار ثروت از بخش که زد حدس م توان حاال گفتم خودم به من که بود وریال اس ال دیدن از بعد

است. شده دفن کجا التین ای آمری

٢١Rhetoric
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تُلیدو

١٩٨۶ سال در دارد. قرار مادرید جنوب کلیومتری هفتاد در اسپانیا تاریخ شهرهای مهمترین از ی ١ تُلیدو

پایتخت مادرید، از پیش شهر این .[٢ [مرجع کرد ثبت بشر فرهنگ میراث فهرست در را شهر این و یونس م.

کرده زندگ شهر این در ر دی ی با صلح نهایت در بزرگ دین سه پیروان قرنها برای و بود اسپانیا امپراطوری

اند.

بود کرده اکید پیشنهاد من به است مادرید متولد که ام اسپانیایی دوستان از ی اسپانیا،  به سفر از پیش

برای را پیشنهادش هم من ببین. را تلیدو فرصت آن در داری، وقت اسپانیا دیدن برای روز ی اگر حت که

وقت اروپا دیدن برای روز ی اگر ویم ب م توانم حت م کنم. تکرار دارد اسپانیا به سفر قصد که دوست هر

بشریت تاریخ در درخشان ای نقطه من که دارد خود در گنج تلیدو ببینید. را تلیدو روز ی آن در دارید،

م پندارم.

قیمت از گرانتر بسیار هم که هستند مادرید از زیادی تورهای تلیدو به مادرید از روزه ی سفر برای

تلیدو به ارزان سفر برای هایی توصیه دنبال سفر، به مربوط سایتهای وب پرسش صفحات در قطارند. بلیت

قیمت بروید. تلیدو به مادرید از آسان به و قطار با م توانید خودتان که بودند نوشته توصیه نفر چند گشتم.

تور تلیدو قطار ایستگاه در سپس ندارد. اتوبوس قیمت با چندان تفاوت و است ثابت تلیدو به مادرید بلیت

نیم در را کیلومتری هفتاد مسیر و بود تندرو قطار رفتیم. تلیدو به مادرید از قطار با هم ما یرید. ب اتوبوس

نوشتم. (٢٠ (صفحه مادرید فصل در اش زیبایی و مادرید در آتوچا قطارِ ایستگاه مورد در پیمود. ساعت

ایستگاه به پیاده، قطار از ها بوم م شود؛ داده تشخیص بوم از ر گردش آسان به تلیدو، قطار ایستگاه در

دست به دوربین واج، و هاج زده، بهت جهانگردان که حال در م شوند، خارج رش دی در از و وارد قطار

١Toledo
٢http://whc.unesco.org/en/list/379

۴١
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چپ). (سمت ایستگاه خروج راست). (سمت قطار از شدن پیاده از پس ایستگاه ورودی تلیدو: قطار ایستگاه :٣ . ١ ل ش

تلیدو قطار ایستگاه درون کاری کاش :٣ . ٢ ل ش

با که دارند تاریخ هسته ی اروپا تاریخ شهرهای بیشتر هستند. وب میخ قطار، ایستگاه دیدن از مبهوت

هیچ اول نگاه در م شوی، شهرها این وارد وقت ترتیب این به اند. شده احاطه امروزی و مدرن ساختمانهای

م کند. حیرانش و سرگشته را تازه مهمانِ ای غمزه نثاٰ با اول، نگاه همان در تلیدو اما . نم بین تاریخشان از

همه نیست: انگیز حیرت و دیدن بیرونش از کمتر ایستگاه درون ببینید. ٣ . ١ عکس در را تلیدو قطار ایستگاه

سمت عکس ببینید. را ایستگاه درون کاریهای کاش م توانید ٣ . ٢ عکس در . رنگ شیشه و کاری کاش جا

ای شیشه در قطار، ایستگاه گوشه ی در نیست. فعال امروز ر دی که است ایستگاه درون فروش بلیت راست،

م رود. ... و بلیت و اطالعات قسمت به که هست

موقعیت شهر این به جغرافیایی، ویژگ این و دارد قرار رودخانه، با طرف سه از محاط ای، تپه روی بر تُلیدو

که پلهایی از گرفت، فاصله شهر از باید تلیدو زیبای انداز چشم دیدن برای است. بخشیده نیز ممتازی نظام

ی برای و پیاده مسیر، این پیمودنِ کرد. تماشا را تلیدو رودخانه، سوی آن در و گذشت هست رودخانه روی

مسیر این اتوبوس تور با حتما که بود شده توصیه دلیل همین به و نیست انپذیر ام آسان به مسیرها، به ناآشنا
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چشم :٣ . ٣ ل ش
تلیدو انداز

بپیمایید. را

های توصیه در که (همانطور بود ران گردش رسیدن منتظرِ محل توریست شرکت ی قطار، ایستگاه در

پرشمار روز هر و است اسپانیا های دیدن مهمترین از ی تلیدو بودم)؛ خوانده تلیدو در ارزان سفر به مربوط

ایستگاه خروج در مسیر در کوچ مقوایی دکه نیم ی فقط شرکت این م شود. سرازیر شهر این به ر گردش

بلیت آنها از فورا رها گردش بیشتر که بود مناسب م کرد ارائه که خدمات و قیمت آنقدر اما بود گذاشته قطار

م کرد برگزار شرکت این که تورهایی چون و چند از رستم که بودم ایستاده اری کاشی تماشای به من خریدند.

کمربندی مسیر در اتوبوس با ابتدا که یریم ب را توری گرفتیم تصمیم ما سریع، مقایسه ی از بعد و پرسید

منطقه در زدن قدم برای پیاده تور ی بعد م داد. نشان ما به را تلیدو شهیر انداز چشم و م کند حرکت تلیدو

برویم. تلیدو جامع کلیسای درون دیدن برای راهنما ی با سپس و تاریخ

روی از خیابان، چند از گذشتن از پس کرد. حرکت قطار ایستگاه جلویِ از ری گردش طبقه دو اتوبوس

و پستالها کارت در که تلیدو معروف انداز چشم گرفت. پیش در را شهر کمربندیِ مسیر و شد رد رودخانه

تپه این به و ایستاده رود این سوی آن که ای بیننده برای انگار که است جوری م شود، چاپ فراوان به کتابها

کنید). زوم م توانید باالست، عکس (کیفیت ببینید منظره این از را ٣ . ٣ عکس است. شده آراسته م کند نگاه

میدان گفت راهنما که کوچ میدان در را ما و رفت شهر تاریخ میدان به مسیر ادامه در اتوبوس سپس

در برد. جامع کلیسای سمتِ به قدیم و باری های کوچه از ما راهنما سپس کرد. پیاده است، شهر اصل

های دیدن گفت کنیم؛ چ آن در را مسیرمان و یریم ب شهر نقشه ی حتما که کرد توصیه ما به راه، میانِ
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مثل شرق اروپای کشورهای از عمدتا که بلند دامنهای با زنان به نسبت او همچنین هستند. زیاد شهر این

م کنند. زندگ بری جیب با که هستند اسپانیا در غیرقانون پناهندگان آنها گفت داد. اخطار هستند یوگسالوی

بخش در من که داد نشان ما به را تلیدو مشهور های سوغات از تا دو راهنما کلیسا، سمت به مسیر در

توقف کلیسا درهای از ی مقابل ما سپس بادام. خمیر شیرین و سرد سالح م پردازم: آن به فصل این آخر

دوزخ. درِ کردیم:

جامع کلیسای ٣ . ١

بودم؛ دیده دهشتناک های مجسمه وین) در استفان قدیس کلیسای (مثال کلیسا از بعض بیرون هم این از پیش

از چشمهای و ار آش دندانهای و باز دهان با که درندگان یا م ریخت بیرون آتش دهانشان از که حیوانات سر

بر انگیزی هراس های مجسمه چنین گذاشتن کار دلیل نم دانستم اما م کردند نگاه آدم به زده، بیرون کاسه

را آن دلیل و م دیدم انسان جمجمه نقش وسطایی، قرون نقاشیهای پایین آنکه یا چیست. کلیسا بیرون نمای

دوزخ، درب اطراف و سردر بر داد توضیح برایمان تلیدو، جامع کلیسای دوزخ درِ مقابل راهنما نم دانستم. هم

آینده چه دوزخ در نکنند، پیروی دستورات از اگر کند یادآوری مردم به که م شده نصب ترسناک های مجسمه

که شنیدم بعدتر دهشتناک های مجسمه این برای نیز ری دی تفسیر البته است. راهشان به چشم انگیزی هراس

م شدند! نصب و ساخته هایی مجسمه چنین کلیسا محیط از شیطان ارواح دفع برای م گفت

م کند پیدا معنا وقت دوزخ نظرم به چون دارد؟»، هم بهشت در کلیسا «این پرسیدم راهنما از شوخ به من

در، ی بعض در که دارند در چند وسطایی قرون بزرگ کلیساهای گفت راهنما باشد. داشته وجود بهشت که

از بودند مجبور ردان گردش همه و بود بسته تلیدو کلیسای دوزخ درِ است. دوزخ در ری دی و است بهشت در

درِ دوزخ، درِ دارد: در تا سه کلیسا این گفت ما راهنمای شدیم! بهشت راه زور به بشوند. وارد بهشت در

بخشش. درِ و بهشت

همان و مسیر همان روز هر نیست؟ کننده خسته بودن تور راهنمای آیا م اندیشیدم خود با وقتها گاه

اما است. راست گمانم که م شود باور م بینم که را تور راهنماهای بعض ها. منظره همان و توضیحات

که است بار اولین برای امروز تازه انگار که م دهند انجام را کارشان شوق با آنقدر راهنمایان، از ر دی برخ

نشان ما به را همه و م کرد اشاره اطراف به ذوق با بود. دوم دسته این از ی زن، این م بینند. را ها منظره این

م داد.

کردن تمام و کشید طول سال ٢۶۵ بیرون نمای ساخت که گفت راهنما بودیم، ایستاده کلیسا بیرون وقت
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گذاشتیم. کلیسا درون به قدم ما ای سابقه چنین دانستن با سیزدهم). قرن (از هجدهم قرن تا درونش

ایستاده آنجا ر گردش گروه ی م رفتیم، که طرف هر از بودم. ندیده شلوغ این به کلیسایی کنون تا

کلیسا این ان، واتی از بعد اینکه مهمتر بسیار نکته ست. دنیا بزرگ جامع کلیسای سومین کلیسا این بودند.

امپراطوری پایتخت تلیدو مادرید از قبل تلیدو که م کنم یادآوری هم دلیل دانستن برای است. ثروتمندترین

کردند. کلیسا این گنجینه سرازیر هنگفت پول امپراطوران و بود اسپانیا

بودند ساختش مشغول کلیسا متولیان و سازندگان که زمان کرد: بیان را جالبی نکته برایمان راهنما

گذاشتند عنصر سه دلیل، همین به شند. ب کلیسا به همیشه و مداوم هست طوری هر را مردم که م خواستند

بیایند: کلیسا به روز هر مردم که

بخشش درِ •

این از ورود که بخشش٣ درِ افزودند: کلیسا به دوزخ، درِ و بهشت درِ بر عالوه ر، دی درِ ی طراحان

بسته امروزه البته که داد نشان ما به را چوبی بزرگ بسیار در راهنما م شود. گناهان آمرزش سبب در

م آیند، کلیسا به سیاستمداران که مهم خیل رسم مراسمهای در فقط امروزه که گفت راهنما است.

شوند وارد در این از باید که هستند کسان تنها سیاستمداران گفت خنده با هم بعد م گشایند. را در

شوند! بخشیده ه بل

آرزو سنگِ •

سنگ به و بودند شده جمع کنج در مردم از انبوه که برد کلیسا از ری دی گوشه به را ما راهنما

مریم کلیسا، این ساخت زمان در کشیشان گفته به است. ۴ آرزو سنگ این گفت: او م کشیدند. دست

اوال باید آرزو شدن برآورده برای حاال گذاشت. سنگ این روی را پایش و آمد زمین به آسمان از مقدس

برآورده شرط کرد تاکید راهنما ویی. ب کس به را آن نباید اینکه دوم و باش داشته معنوی آرزوی ی

ای! هوشمندانه حقه عجب اری! آش مغلطه عجب باشد. معنوی باید حتما آرزویتان که است آن شدن

تر زیرکانه مراتب به دوم شرط بوده!! اش غیرمعنوی ذات خاطر به نشده، برآورده که آرزویی هر یعن

است! خاصیت بی معمول سنگ این نفهمند سایرین که دارد نگه دل در را آرزویش باید هرکس است؛

قدیس ی مجسمه •

نصب آرزو سنگ از طرفتر آن متر چند که بود قدیس مجسمه کرد اشاره آن به راهنما که موردی آخرین

٣Forgivness door
۴Wish stone
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جامع کلیسای محراب :۴ . ٣ ل ش
تلیدو

م افتد. تاخیر به فرد مرگ روز سه مجسمه، این مقابل در کردن دعا بار هر ازای به بود: شده

در طبق این دارد! ناب طالی کیلوگرم ٨ فقط که بود طَبق کلیسا، این درون مهم دیدنیهای از ر دی ی

بیرون کلیسا از را آن ۵ خاص مراسم در سال، هر راهنما گفته به و بود شده گذاشته نمایش به ای شیشه ویترین

م چرخانند. شهر در و م آوردند

داشتند. وجود فراوان رنگ های مجسمه محراب در بود. وهش باش محراب کلیسا، این ر دی دیدنیهای از

محراب در مذهبی داستانهای باید نداشتند، سواد وسطا قرون در مردم بسیاری که آنجا از داد توضیح راهنمایمان

جاگیر ذهنشان در و ببینند بارها و بارها را داستان این م آیند کلیسا به مردم که شنبه ی هر تا م شد نقاش

ببینید). را ۴ . ٣ (عکس بشود

صندل هر پشت قسمت و باالی قسمت بود. کر گروه نشستن ان م کلیسا، انگیز فت ش بسیار قسمت ی

چند ۶ سایت وب از مذهبی. کتابهای از گرفته الهام صحنه ی یا بود تاریخ جنگ از صحنه ی ر نمایش یا

م بینید. ۵ . ٣ عکس در که ام گرفته امانت عکس

قسمت بست، نقش ذهنم در همیشه برای اش زیبایی م کنم گمان که تلیدو کلیسای از ر دی قسمت ی

به م.،  ١٧٣٢ تا م. ١٧٢٩ سالهای بین کلیسا، ساخت آغاز از بعد سال سیصد جز آخرین عنوان به که بود ٧

جنس از هایی مجسمه از ستون بود: شده داده تغییری کلیسا در حت عنصر این خاطر به و بود شده اضافه آن

آنچنان ها مجسمه این ابهت داشت. وجود طال آب با هایی تیغه میانشان در که ببینید) را ۶ . ٣ (عکس مرمر

۵Corpus christi
۶http://www.sacred-destinations.com/spain/toledo-cathedral/photos
٧El Transparente
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:۵ . ٣ ل ش
صندلیهای

در کر گروه
تلیدو کلیسای

ها مجسمه این از اما بودم. ندیده فیلمها در نه و ر دی کلیساهای در نه را اش مشابه من که بودند انگیز فت ش

دیوار! در ای حفره کندن بودند؛ داده کلیسا دیوار در در که بود تغییری مهمتر،

ای جلوه تاری در مجموعه این زیبایی و ابهت نبود، منور و روشن ان م کلیسا چون که گفت راهنما

شده گرفته کناری ضلع از که را ٣ . ٧ (عکس کندند مقابل دیوار در بزرگ حفره دلیل، همین به نم داشت.

نکته اما م کند. روشن را ها مسجمه و م تابد درون به حفره این از خورشید نور آفتابی، روزهای در ببینید).

کلیسا از قسمت این شدن پرنور باعث بازتابش و ها تیغه این به نور تابش طالست. های تیغه وجود تر زیرکانه

بود. اثر این معمار نبوغ نظرم به این م شوند. ها مجسمه این ابهت برابر چند و

اضافه البته کرد. خداحافظ ما از و شده تمام جا همین در تور که گفت ما به راهنما توضیحات این از پس

کنیم. تماشا را آن اطراف و بمانیم کلیسا در همچنان م توانیم ما و نیست گروه ما ورودی بلیت که کرد

محسوب کلیسا ثروت جز که نقاشیهایی از بزرگ اه نمایش جامع، کلیسای کناری تاالرهای از ی در

نقاش ی تنها میان آن از که بودند مذهبی نقاشیهای همان دسته از نقاشیها بیشتر داشت. وجود م شدند

ببیند. نزدی از بودیم دیده مستندی در قبال ما که را نقاش این که بود مصمم رستم و بود توجه شایان بسیار

– ١۵۴١) ٨ گرکو ال از نقاشیی کردیم: پیدا را نقاش این تا کردیم نگاه را اتاقکها و اتاقها همه دلیل، همین به

کرد. کوچ تُلیدو به بعد و (ایتالیا) ونیز به سپس آمد. دنیا به کرت جزیره در که یونان نقاش میالدی)، ١۶١۴

٨El Greco
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اضافه کلیسا به که قسمت آخرین :۶ . ٣ ل ش
شد
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در حفره :٣ . ٧ ل ش
نورپردازی برای دیوار،

مجسمه روی

نقاشیی اولین (عکس٣ . ٨) نقاش این است. یونان مردِ معنای به اسپانیول زبان در گرکو) (ال او متداول نام

کار م.) ١۵٧٩ سال تا م. ١۵٧٧ سال (از سال دو آن نقاش و است تولیدو کلیسای در و اسپانیا در گرکو ال

است. برده

را مسیح چپ دست مردی م دهد؛ نشان را جلجتا تپه بر مسیح شدن مصلوب از پیش صحنه نقاش این

دارد برتن سرخ پارچه از لباس مسیح م کند. فرو صلیب در را میخ سفید، لباس با ری دی و بسته طناب با

(عریان تابلو نام شد. خواهد تقسیم سربازان بین هایش تکه و دریده تنش بر زودی به مذهبی، روایات طبق که

گرکو ال که است ای صحنه در نقاش این اهمیت است. شده برگزیده رو همین این از هم (٩ مسیح کردن

انسانها بقیه از باالتر که م زدند نقش صلیب بر را مسیح او، از پیشتر و معاصر نقاشیهای بیشتر کرد! انتخاب

ال اما آسمان سپس و بودند فرشتگان رکن، آن کنند نقاش مسیح از باالتر رکن م خواستند اگر و گرفته قرار

احاطه مردم بین در مسیح کرد. نقاش را مسیح کردن عریان صحنه او ست. ش هم در را متداول تعاریف گرکو

از نقاش این که شد باعث عوامل این تمام تر. پایین نه هستند او همتراز و باالتر انسانها نقاش در و بود شده

برآورد گرکو ال که ارزش سوم ی حدود ی اندازه به دستمزدی و نباشد ارزشمند چندان تولیدو کلیسای دید

را توجه تمام تُند قرمز رنگ داشت؛ متفاوت احساس نزدی از نقاش این دیدن پرداختند. او به بوده کرده

م کرد. جلب

٩The Disrobing of Christ
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گرکو ال اثر مسیح کردن عریان تابلوی :٣ . ٨ ل ش

زدیم. قدم تولیدو ر دی دیدنیهای سمت به و کرده ترک را کلیسا ما نقاش این دیدن از پس

زر ال ٣ . ٢

لغت این ریشه م گویند. ١٠ زر َالْ آن به اسپانیول زبان در که است دژی تُلیدو، نامور دیدنیهای از ر دی ی

که است پرتغال، اش، همسایه کشور و اسپانیا در رایج دژسازی، از سب زر ال است. القصر عربی واژه از

و نداشته دفاع نقش تنها دژ این ر، دی عبارت به اند. م کرده دژ زندگ آن در منطقه) آن زمامدار (یا پادشاه

است. آن نظام وجه راوی خوبی به (٣ . ٩ (عکس بنا این نمای است. بوده نیز اشراف زندگ برای

رستم و من نظر به بود شده گذاشته نمایش به آنچه بهتر، عبارت به نداشت. چندان دیدن زر ال درون

به و زدیم قدم سالُنها در و کردیم نگاه اطراف به فقط ما ... و تفنگ و جنگ ابزار نداشت: تماشا ارزش

ندارد. دیدن ارزش ، زمان و ان م هر در و نام هر تحت ، برادرکش های شیوه کردیم. ترک را زر ال سرعت

١٠Alcazar
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تلیدو زر ال بیرون نمای :٣ . ٩ ل ش

کنیسه ٣ . ٣

ها کلیم اه پرستش ترین قدیم است. ١١ ماری سنت کنیسه تلیدو، های دیدن ترین دیدن از ی ش بی

است. مانده پابرجا سالم هنوز که اروپا در

ارتر آش باید قدمت این با بنایی م کردم گمان کنیم. پیدا را کنیسه این توانستیم جو و پرس بسیار از بعد ما

از گذر از پس بودند! کرده کش پالستی و پارچه بنایی، تعمیرات برای کنیسه بیرون م شد. گذاری نشانه

چین سنگ کف با کوچ بسیار حیاط از عبور و شود منته ان م چنین به نم کردم باور که کوچ در ی

ایستاده کنیسه در خانم رسیدیم. کنیسه ورودی در به زده، بیرون کج زمین از بعض و کوله و کج سنگهای با

رفت بلیت خرید برای رستم داد. نشان را حیاط گوشه در اتاقک دست با و بخرید بلیت باید گفت ما به و بود

بود. ساده بسیار که بودم ایستاده بیرون نمای تماشای به من و

آن ساخت سال مورد در که برآوردهایی و نیست دست در دقیق اطالع آن ساخت دقیق تاریخ مورد در

بلیت با همراه که ای برگه در اند. آمده دست به بناها سایر مورد در که است هایی نوشته از برگرفته م شود

یازدهم قرن پایان در را کنیسه این که دارند گمان تاریخدانان است شده نوشته دادند، ما به کنیسه ورودی در

ساخت. م.) ١٢١۴ – ١١۵٨ از (پادشاه ١٣ هشتم الفونسوی سفیر و مشاور ، ١٢ الفاخه ابن ابراهیم میالدی

رایج او پادشاه تحت منطقه در مذهبی آزادی او دوره در و است بوده دادخواه پادشاه او که م شود گفته

شدند، اخراج اسپانیا از مسلمانان و کلیمیها و رفت بین از مذهبی آزادیهای که پانزدهم قرن در است. بوده

١١Santa Maria la Blanca Sinagoga
١٢Abraham ibn Alfache
١٣Alfonso VIII
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:٣ . ١٠ ل ش
کنیسه، درون
نعل تاقهای

اسبی

به کلیسا از م.، ١٧٩١ سال در شد. ماری سنت کلیسای نامش و شد داده کاربری تغییر کلیسا به کنیسه این

در باالخره و سلطنت جواهر انبار م. ١٧٩٨ سال در شد. ویران آن قسمتهای از بسیاری و کرد تغییر سربازخانه

شد. ثبت مل اثر ی عنوان به م. ١٩٣٠ سال

اسبی١۴ نعل قوسهای شده. فراموش تاریخ تاریخ، جنس از بود؛ ری دی جنس از کنیسه، درون اما

کلیسای در که (٣ . ١١ (عکس محراب همراه به م شود دیده مسلمانان مسجدهای در که (٣ . ١٠ (عکسهای

عظمت و وه ش دوره از یادگاری این من، نظر به بودند. آمده هم گرد کلیمیها اه پرستش در است مسیحیان

بود. مران ح شهر این در وفایی ش و صلح که روزگاری است، تولیدو

تار گرفتیم ما که عکسهایی بیشتر و نبود مجاز هم دوربین فالش با گرفتن عکس ، تاری کنیسه درون

توجه زمین در کوچ های موزایی کنیسه محدوده در قطار، ایستگاه به مسیر در و کنیسه دیدن از پس شدند.

کرده گذاری نشانه را تلیدو در ها کلیم زندگ تاریخ منطقه (عکس٣ . ١٢) عبری زبان از حروف بود. برانگیز

بود.

١۴Horseshoe arch
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محراب کنیسه، درون :٣ . ١١ ل ش

با ها کلیم تاریخ منطقه :٣ . ١٢ ل ش
بود. شده مشخص عبری حروف با های موزایی

سوغاتیها ۴ . ٣

و تلیدو خیابانهای در گذارها و گشت در ما که م پردازم تلیدو ویژه سوغاتیهای به فصل، این بخش آخرین در

دیدیم. راهنما توصیه به

مذهبی نمادهای •

نیست. انتظار از دور دارد،  خود در را ان واتی از بعد دنیا کلیسای ثروتمندترین که شهری بودن مذهبی

مذهبی تعیین معیار نم دانم اما است. اسپانیا شهرهای ترین مذهبی از ی همچنان تلیدو ام شنیده

روندگان؟!  کلیسا شمارِ در یا کلیساها شمارِ در چیست؟! در شهروندانش و شهر ی نبودن یا بودن

مادرید، در سفر اول شب دیدم. بسیار (عکس٣ . ١٣) بفروشند مذهبی نمادهای که هایی مغازه تلیدو، در

در مغازه آن هست،  تلیدو در که هایی مغازه با مقایسه در اما دیدم هایی مغازه چنین بار اولین برای

دیده مقدس مریم و مسیح و حواریون از مجسمه چند فقط مادرید در بود. خُرد دکانِ ی فقط مادرید
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تلیدو در مذهبی نمادهای های مغازه :٣ . ١٣ ل ش

اندازه در های مجسمه تا گرفته بود آویخته آن به چوبی صلیب که تسبیح از ها، مغازه این در اما بودم

م شود. دیده فراوان گوناگون طرحهای و های

خمیربادام شیرین •

برم آید،  شیرین این نام از که همانگونه است. تلیدو سوغاتیهای مهمترین از ی ١۵ بادام خمیر شیرین

مواد مرغ تخم سفیده و عسل) (یا ر ش بادام، بر عالوه است. بادام آن، کردن درست در اصل ماده

ای گونه خمیر حالت شیرین این شود. درست شیرین این تا شوند برده کار به باید که هست ری دی

الت ش شیرین درون را آن که است آن ر دی گزینه ساخت. مختلف لهای ش آن با م توان و دارد

پخت. و گذاشت

در جالبی خیل اری کاشی که آنها از ی از ما م شوند. دیده تلیدو گوشه گوشه در فروشیها شیرین

که خریدیم بادام شیرین شده پخته نوع از ما خریدیم. شیرین (١۴ . ٣ (عکس داشت درش طرف دو

هم تر کوچ بسیار های شیرین اما کنید، مقایسه من دست با را اش اندازه م توانید ١۵ . ٣ عکس در

١۵Marzipan
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:١۴ . ٣ ل ش
اری کاشی

در کنار
شیرین ی

در فروش
تلیدو

بادام خمیر شیرین :١۵ . ٣ ل ش

بودند.

شیرین خیل خیل چون نیامد، خوشم شیرین این از اما دارم دوست خیل جات شیرین من اینکه با

بسیار که بودم خوانده موردش در هم قبال من و بود گفته شیرین این مورد در ما به تور راهنمای بود.

خورد. قهوه یا چای با را تری کوچ شیرین که باشد بهتر شاید است. شیرین

سرد سالح •

(عکس سرد سالح مغازه ی مقابل در م رفتیم کلیسا سمت به شهر مرکز از که مسیری در راهنما خانم

او است. تلیدو صنایع ترین شهره از ی سرد سالح فروش و ساخت که داد توضیح و ایستاد (١۶ . ٣

قطار در فقط اسپانیا، قانون طبق که باشید داشته توجه بخرید چاقو یا شمشیر خواستید اگر که گفت

بندی بسته را آن باید فروشنده البته کنید. حمل خود با را سالح این م توانید مادرید و تلیدو بین مسیر
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های سوغات از ی سرد، اسلحه :١۶ . ٣ ل ش
تلیدو

در یا را سرد اسلحه باید اسپانیا، درون سفر مسیرهای بقیه در باشید. داشته خرید فاکتور و باشد کرده

ببرید! همراه شخص خودرو با یا بار) به (تحویل هواپیما

گفتم: لب زیر من و م شد دور تلیدو از قطار مادرید. به سپس و بازگشتیم قطار ایستگاه به زنان قدم غروب

صلح. شهرِ بدرود
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۴ فصل

وییا س

مادرید غربی شمال کیلومتری نود در یا) وی گ ١(س وییا س شهر مادرید، از ما بعدی روزه ی سفر مقصد

تازه، سرزمین در اتوبوس با سفر م برد. زمان ربع و ساعت ی حدود اتوبوس با وییا س به مادرید از سفر بود.

تردد م کنم، سفر اتوبوس با که وقت نم کند. ایجاد را حس آنچنان هواپیما با پرواز که م دهد احساس من به

را کشور این کنم احساس و م بینم را ها جاده ساختار و گیاهان و خاک همچنین و ماشینهایشان با را مردم

م کند. حل خود در را من کشور آن خاک که م کنم احساس م کنم سفر اتوبوس با وقت ام. کرده لمس بیشتر

است روم باستان امپراطوری دوره به متعلق که را شهر این ٢ آبرسان م. ١٩٨۵ سال در و، یونس سازمان

برداشته پدیا وی از که را آبرسان و وییا س شهر هوایی عکس .[٣ [مرجع کرد ثبت بشر میراث فهرست در را

چنین داشتن از جدا است. آبرسان ی م بینید عکس میان در که آجری پل ببینید. ١ . ۴ عکس در م توانید ام

نوشت. خواهم موردشان در که دارد هم دیدن بسیار قلعه ی و کلیسا ی شهر این خود، در مهم تاریخ اثر

آبرسان ١ . ۴

خیابان، این سوی دو در م شود. منته آبرسان به که است عریض خیابان مقابل وییا، س اتوبوس ایستگاه

وییا س به (١١ ساعت (حدود ظهر نزدی ما اینکه با اند. کشیده صف هم کنار زیادی رستورانهای و ها کافه

شب بودند. کرده صبحانه برای میزها کردن مرتب و صندلیها چیدن به آغاز تازه ها کافه پیشخدمتهای رسیدیم،

زمان من برای است. اسپانیا مردمان مشهور خصوصیات از ی شدن بیدار خواب از دیر صبح و داری زنده

آبرسان سمت به و م زن قدم خیابان این در که وقت صبح!  اول وییا س های کافه برای و بود ناهار نزدی

١Segovia
٢Aqueduct
٣http://whc.unesco.org/en/list/311

۵٧
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وییا س آبرسان از هوایی عکس :١ . ۴ ل ش

از نوشت. خواهم موردش در آینده صفحه چند در که م شود دیده شهر بزرگ کلیسای چپ سمت م روی،

ابتدای در وقت را باالیی عکس ببینید. م توانید ٢ . ۴ عکس مجموعه در عکس دو آبرسان به منته خیابان

بودم. اش میانه در وقت را پایین عکس و گرفتم بودم ایستاده خیابان

م شد. ارتر آش و ار آش برایم ابهتش م شدم، تر نزدی آبرسان به و م رفتم پیش خیابان این در که همانطور

سمت به آرام آرام که وقت تا اما بودم دیده عکس و فیلم و بودم کرده مطالعه وییا س مورد در سفر، این از قبل

ابهتش ، نکن نگاه اش انداز» سر از «کاله ارتفاع به و نایست هایش پایه از ی کنار در و نروی پیش آبرسان آن

تصور برای ببینید. ام گرفته آبرسان از که عکسهایی م توانید ٣ . ۴ عکس مجموعه در . کن تصور نم توان را

ایستاده آبرسان به رو که (وقت چپ سمت کنید. نگاه را چپ سمت عکس دوم ردیف سازه، این ارتفاع

ببینید. چپ سمت عکس اول، ردیف در م توانید را ها پله این هست. آبرسان باالی سمت به هایی پله ( باش

کنید نگاه چهارم ردیف راست سمت عکس به اند. شده گرفته نقطه باالترین از چهارم و سوم ردیف عکسهای

ببینید. را آبرسان ادامه تا

در آبرسان که م رود گمان دانست. را ساخت دقیق تاریخ بتوان تا ندارد وجود آبرسان روی ای کتیبه هیچ

دوران از است. شده گذاشته بنیان روم، امپراطوری دوران در پیش)، سال ١٩٠٠ حدود (یعن میالدی اول قرن
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آبرسان سمت به :٢ . ۴ ل ش

است. سرپا و سالم کامال وییا، س آبرسان تنها که است مانده باق آبرسانهایی شمار انگشت روم، امپراطوری

اند. مانده برجا ویران نیمه سرستون و ستون چند فقط آبرسانها بقیه از

ابتدا، شد. ساخته شهر مرکز به شهر کیلومتری ١٧ در ای سرچشمه از آب رساندن منظور به وییا س آبرسان

برسد. اول برج به تا م شود جاری آبراه ی در شد لبریز آن از که وقت و م شود جمع بزرگ حوض ی در آب

بود رویش آن زر ال و قدیم وییای س که ای تپه به تا م پیماید درصد ی زاویه با ابراه در را متر ٧٢٨ سپس

و نقاله با درصد ی زاویه رسم حت م شود). زیاد درجه ی زاویه متر، صد هر یعن درصد ی (زاویه برسد

دلیل بی پیش! سال ٢٠٠٠ تقریبا آنهم زمین! روی آن ساختن به رسد چه نیست، آسان کار کاغذ روی مداد

به تا م کند پیدا ادامه سپس آبراه شد! وفا ش مهندس توانایی و نبوغ روم امپراطوری در م شود گفته که نیست
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وییا س شهر در باستان روم امپراطوری از آبرسان :٣ . ۴ ل ش
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آبرسان ماکت :۴ . ۴ ل ش

٢٨٬۵ ستون بلندترین ارتفاع دیدید. ٣ . ۴ عکس مجموعه در که است همان اینجا م رسد. ۴ دیاز سن میدان

ابراه در آب مسیر دارد. دوقوس ۴۴ و قوس تک ٧۵ سازه، این در م شود. ۵ پی متر ۶ شامل که است متر

م یابد. ادامه آبرسان باالی در

قسمت همان دارد، ماکت در بلندتری ستونهای که قسمت م دهد. نشان را آبرسان از ماکت ۴ . ۴ عکس

م روند. وییا س به دیدنش برای ران گردش و م گذرد وییا س میان از که است

حاال تا که بودند بهترینها از ی دفتر، این کارمندان هست. ران گردش به رسان اطالع مرکز آبرسان،  کنار

دیدن، برای مسیر بهترین و م دادند ر گردش هر به را شهر از نقشه ی ام. کرده تجربه را آنها با گفتگوی من

نقشه و زدیم سری دفتر این به ها، پله از رفتن باال از پیش ما م کردند. مشخص خودکار با را جالب انهای م

برایت ماشین و م انداخت یورویی دو ه س ی بود: هم ه س ضرب کوچ ماشین ی این، بر عالوه گرفتیم.

مجموعه برای یادگاری ه س ی رستم و من م کرد. ضرب برایت رویش آبرسان نقش با رنگ طالیی ه س ی

کردیم. ضرب مان

رستم م گرفتم، را نقشه و م کردم صحبت شهر دیدنیهای مورد در اطالعات دفتر کارمند با من وقت

شرکتهای گاه م کنیم. نگاه دقت با را اگهیها تمام همیشه ما م کرد. بررس و نگاه را گوناگون گهیهای آ

کتابهای در که اند کرده منتشر کارشان مورد در رسان اطالع برای کوچ برگه دنج، رستورانهای یا کوچ

برداشتیم را گه آ م پزد. را وییا س ويژه غذای که شد رستوران گه آ متوجه رستم نم شوند. یافت توریست

(عکس بودند زده شان غذاخوری در سر غذا این از عکس که دیدیم رستوران چند شهر، در گردش ط در و

است. شده بریان خوک بچه که بود لیو) ن چ (ک ۶ کچینیلیو اسپانیایی به خوراک این نام ببینید). را ۵ . ۴

۴Díaz Sanz Square
۵Foundation
۶Cochinillo
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بچه :۵ . ۴ ل ش
خوراک بریان، خوک

وییا س مشهور

من است. وحشیانه خیل نظرم به که کشت هفتگ ۶ تا ٢ بین باید را خوک بچه کچینیلیو، تهیه برای

خشونت بسیار کاری را پوستش یا اش گوشت مزه برای را حیوان ی نوزاد کشتن اما م خورم، حیوان گوشت

اسپانیا پیشین های مستعمره سایر در ه بل اسپانیا، در تنها نه غذا، این م دانم. حیوانات حقوق نقض و آمیز

محسوب مل غذای فیلیپین در غذا، این حت م شود. خورده فیلیپین و التین) ای امری کشورهای بیشتر (یعن

گوشت عنوان به خوک اروپایی کشورهای بیشتر در که بشوم متذکر باید توضیح، شدن کامل برای م شود.

چون نخوردیم غذا این از من و رستم ای! هفته ٢ بینوای خوک بچه نه اما م شود، و م شده خورده قرنها اصل

دانستیم. جاندار ی زندگ حق نقض را آن

از ای مجسمه وییا س میدانهای از ی در مادرید)، به بازگشت (برای اتوبوس ایستگاه مسیر در غروب

بازگشت از بعد .(۶ . ۴ (عکس گرفتم عکس آن از که دیدیم شده بریان بینوای خوک بچه چند با سرآشپز ی

از کوتاه فیلم چند گشتم. کچینیلیو از فیلم دنبال به یوتیوب در م نوشتم، را سفرنامه این که زمان و سفر از

آن بشقاب لبه با سرآشپز سپس و م آوردند مشتریها برای دیس ی با را بریان خوک بچه کردم: پیدا رستورانها

ی کنید نگاه آشپز راست دست به اگر ،۶ . ۴ عکس در م گذاشت. ای تکه بشقاب هر در و م کرد تکه تکه را

م بینید. بشقاب
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در سرآشپز ی با مشهور خوراک مجسمه :۶ . ۴ ل ش
وییا س شهر میدانهای از ی

جامع کلیسای ٢ . ۴

کنار های پله از رفتن باال ری، گردش رسان اطالع مرکزِ پیشنهادِ پیرو وبیا، س از دیدار مسیرهای بهترین از ی

جامع کلیسای سمت به ها کوچه پس و کوچه از حرکت سپس و تازه، منظرگاه از آبرسان تماشای و آبرسان

نشان کننده بازدید به را مسیر انهایی پی کوچه، هر سر است؛ ساده بسیار وییا س در مسیر کردن پیدا است.

ر گردش به کم زمینه در استثنا ی وبیا س اسپانیا، به ما سفر در است. ناچیز شدن گم احتمال و م دهد

بود.

م خورد. چشم به فراوان کاری کاش تلیدو، و وریال اس ال مادرید، مانند هم، وییا س های کوچه در

دیدم، وییا س در که پالکهایی تمام روی بود. انگیز فت ش بسیار برایم بود کاش جنس از خیابانها پالک اینکه

داشتند،  کاش که نبودند ها کوچه و خیابانها پالک تنها این ببینید). را ٧ . ۴ (عکس داشت وجود آبرسان نشان

همه از م شد. دیده کاری کاش هم ها مغازه بعض ورودی در کنار حت بود. خانه بعض شماره حت ه بل

در ما. سفر از پیش سال نوزده یعن ١٩٩۴ بود: نوشته هم را ساخت تاریخ که بود کافه ی کنار کاش جالبتر

ببینید). م توانید بهتر کنید زوم اگر است، باال عکس (کیفیت ببینید را کاش آن م توانید ٨ . ۴ عکس

شهرهای بیشتر مثل هم، شهر اصل میدان نام است. شده ساخته شهر اصل میدان در وییا س جامع کلیسای
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آبرسان از نقش با کاش جنس از ها کوچه پالک :٧ . ۴ ل ش

مغازه ی کنار کاری کاش :٨ . ۴ ل ش

مایور نسبت به وییا، س مایور میدان دارد. اصل یا برزگ معن اسپانیول زبان در که است ٧ مایور اسپانیا،

م توانید ٩ . ۴ عکس در است. درک قابل شهر بزرگ و جمعیت به توجه با البته که نیست، مایور چندان مادرید

کیفیت پایین). (عکس بود شده نوشته میدان نام داشت بزرگ ساعت که ساختمان روی ببینید. را میدان این

بخوانید. را اش نوشته م توانید کنید زوم عکس روی اگر است،  باال عکسها

بودند. آمده گرد میدان این در بسیاری جمعیت است. کافه و توریست اههای فروش از پر مایور، میدان

ردیفهای به که ران گردش و م نوشیدند اه صبح قهوه و بوده لمیده خورشید نور در که اسپانیاییهایی

سرک ها مغازه درون به خرید برای و م کنند نگاه ها مغازه بیرون شده چیده کاشیهای و لعابی بشقابهای

١٠ . ۴ عکس در که گرفتم عکسهایی بودند، گسترده ران گردش برای داران مغازه که نعمت خوان از م کشند.

ببیند. م توانید

ببینید. ١١ . ۴ عکس در را آن بیرون نمای م شود. ظاهر مقابل در جامع کلیسای مایور، میدان به ورود با

شد. ساخته گوتی دوره اواخر در م. ١۵٧٧ تا ١۵٢۵م. سالهای بین وییا س کاتولی بزرگ کلیسای

٧Mayor
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مایور میدان :٩ . ۴ ل ش

توریست مغازه ‐ کاش :١٠ . ۴ ل ش

دوره، این از پس و شد آغاز میالدی) دوازده و یازده (قرن ٩ وار روم معماری دوره از بعد ٨ گوتی دوره

٨Gothic
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وییا س جامع کلیسای نمای :١١ . ۴ ل ش

وییا س شهر از هوایی عکس :١٢ . ۴ ل ش

طول به قرن چهار حدود گوتی دوره ر دی عبارت به شد. زاییده میالدی) هفده تا پانزده (قرن رنسانس دوره

مانده جای بر اروپا در وسطا قرون از که شهرداریهایی و کاخها کلیساها، از بسیاری معماری سب انجامید.

اختیار بی و کرد جلب را توجهم نکته ی دیدم، گوتی کلیسای از عکس ی که بار اولین است. گوتی اند،

، گوتی سب شاخص ویژگیهای از ی که دریافتم بعدا ؟! ». است تیز نوک چیز همه اینقدر «چرا گفتم:

وییا س کلیسای نمونه، عنوان به است. کلیساها) (در کلیسا ناقوس اتاق یا دژها) و قصرها (در برج بلند ارتفاع

بارز نشانه دو هم گوتی کلیسای درون باشید. داشته ارتفاعش از تخمین تا ببینید ١٢ . ۴ هوایی عکس در را

عکس مجموعه در است. ١٠ دار شیار یا ای دندانه سقف و ( رنگ های شیشه (با بزرگ های پنجره دارد: وجود

٩Romanesque
١٠Rib vault
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وییا س کلیسای درون :١٣ . ۴ ل ش

ببینید. را دار دندانه سقف م توانید ام، گذاشته وییا س کلیسای درون از عکسهایی که ١٣ . ۴

و آن عظمت و دقت و ما اطراف دنیای نماد کلیساها در معماری سب این ، گوتی معماری تعاریفِ طبق

مقدس کتاب داستانهای از نقاشیهایی کلیساها، این های شیشه بیشتر است. خداوند قدرتِ نمادِ ر دی جهت از

م شدند، ساخته م شود، داده نسبت دوزخ به که نمادهایی و مذهبی داستانهایِ بر تکیه با نیز ها مجسمه دارند.

آنها به ارتکاب که است گناهان مجسمه از پر آنها سردرِ که دارند دوزخ درِ نام به دری کلیساها بعض حت

مهمتر نکته بود. تلیدو جامع کلیسای در ام دیده حاال تا که دوزخ درِ نمونه بهترین م برد. دوزخ به را انسان

به انگیزند، هراس بسیار گوتی کلیساهای من برای بود. همراه کلیسا قدرت اوج دوره با گوتی دوره اینکه

بلندشان. و تیز نوکهای ویژه

به پایین. نمادهایش و جهنم و باال مسیح و فرشتگان است: مراتب سلسله بر تاکید گوتی کلیسای در

سمتِ عکس در است. وییا س کلیسای کناری محرابهای از ی از که کنید نگاه ١۴ . ۴ عکسهای به مثال عنوان
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دوزخ نشانه به میانه، در جمجمه ی :١۴ . ۴ ل ش

چپ سمت عکس در که م بینید جمجمه ی کنید نگاه مجموعه میانِ به اگر م بینید. را ها مجسمه کل راست،

است. خداوند برابر در نافرمان اثر در شده نابود انسان و جهنم از نمادی جمجمه کرد. نظاره م توان بهتر را آن

م خورد. چشم به انسان جمجمه ی ، گوتی دوره مذهبی های مجسمه و نقاشیها بیشتر گوشه یا پایین در

ویژگ ی بود. نوشتم را توصیفشان باال در که گوتی کلیساهای بقیه مانند وییا س کلیسای ساختار

شرح کم را هندس شرایط باید و نیست مناسبی ترجمه گوشه البته بود. هایش گوشه کلیسا این در متمایز

محرابِ ر دی عرض در و ورودی درِ عرض ی در یرید، ب نظر در مستطیل ی صورت به را کلیسا اگر بدهم:

مقابل عرض در محراب عظمت و ابهت با م شود وارد در از که کس ترتیب این به دارد. قرار کلیسا اصل

که است شده اضافه کلیسا به هایی نیمدایره مستطیل، طول دو در کلیساها بعض در م شود. رودررو مستطیل

داشت وجود ها گوشه این وییا، س کلیسای در م گویند. chapel آن به انگلیس در و دارد کوچ محراب

خود به مختص طرح ها نیمدایره از کدام هر سقف و بپذیریم) ها نیمدایره این برای را گوشه ترجمه (اگر

محرابی ها، نیمدایره این از کدام هر ببینید. را سقفکها این از نمونه چند م توانید ١۵ . ۴ عکس در داشت.

دیدید. ١٣ . ۴ عکس مجموعه در چپ سمت از اول ستون در که داشتند بقیه از متفاوت
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کلیسا درون های نیمدایره سقف :١۵ . ۴ ل ش

زر ال ٣ . ۴

کلیسای بین مسیر کردیم. بازدید آن از مادرید به بازگشت به پیش ما که دارد زر ال ی تُلیدو، مانند هم وییا س

کنید، نگاه (۶۶ صفحه ،١٢ . ۴ (عکس شهر از هوایی عکس به اگر پیمود. م توان پیاده راحت به را دژ تا جامع

قسمت در که است زر ال ری دی و است راست) (سمت جامع کلیسای ی م بینید. بقیه از بلندتر بنای دو

م بینید. را آن تصویر باالی

نمای م دهند، نشان را زر ال که های نشانه کردن دنبال و وییا س کوچه پس و کوچه میان از گذر از پس

ببینید. را ١۶ . ۴ عکسهای م شود. پدیدار درختان پشت از زر ال

ی هم و دارد دفاع ساختار ی هم وییا س زر ال کنید؛ نگاه ام برداشته پدیا وی از که ١٧ . ۴ عکس به

دیوار از نم تواند سپاه هیچ و شده ساخته تپه روی طرف ی از چون ندارد ان ام آن به نفود : اشراف ساختار

گذر زر، ال به ورود راه تنها ترتیب این به است. شده کنده آن جلوی خندق ی ر دی طرف از و برود باال راست

عکسهای گذشت. پل این روی از باید زر ال دیدن برای هم امروز است. شده ساخته خندق روی که است پل از
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ورودی مسیر در زر ال نمای :١۶ . ۴ ل ش

زر، ال :١٧ . ۴ ل ش
دژ‐کاخ ی
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روی :١٨ . ۴ ل ش
به ورود از پیش پل،

زر ال

ژرفای م توانید چپ سمت عکس در گرفتم. بودیم، منتظر ورودی) صف (در پل این روی که وقت را ١٨ . ۴

کنید). زوم است. باال عکس (کیفیت بزنید تخمین را خندق

به توجه با که بود گذاشته نمایش به پوش زره اسب بر سوار پوش زره ماکت چند زر، ال به ورود از پس

سقف تر، دیدن آن از و اتاقهایش و اول طبقه م نمود. مناسب و جا به اه نمایش چنین زر، ال نظام نمای

با اتاق هر سقف رنگ و طرح بشود. تر کمرنگ زر ال بودن نظام جنبه که م شد باعث (١٩ . ۴ (عکس اتاقها

متاسفانه م شدم. خیره سقفش به بیشتری فت ش با م شدم که اتاق هر وارد و داشت تفاوت اش کناری اتاق

استفاده منظور چه به کدام هر اتاقها این بفهمم نم توانستم من و بود اسپانیول زبان به ها نوشته و تابلوهای تمام

چند در چون بودم، نگرفته صوت راهنمای هم متاسفانه داشت). تختخواب که اتاق ی از (غیر اند م شده

روی که بود هایی نوشته توضیح تنها و کوتاه خیل صوت راهنمای بودم، دیده که اسپانیایی قبل شهر و موزه

بود! شده نوشته تابلوها

متفاوت رنگ و طرح کاشیهایی! چه و بودند شده کاش نیمه تا دیوارها زر، ال اتاقهای بعض و راهروها در

اتاقک م داد، نشان را اسپانیا بودن فرهنگ چند ل، ش بهترین به که جالبتر همه از براق! و خوشرنگ همه و

گوش بود. کوچ محراب با کوچ اتاق ی کلیسا، .(٢٠ . ۴ (عکس بود زر ال درون کوچ کلیسای کنار

متاسفانه بود. کلیسا ورودی در کنار از اش ورودی که بود شده جدا فضایش بقیه از چوب با کلیسا این از ای

م توانید ٢١ . ۴ عکس در است. بوده چه برای بدانم تا نبود اتاقک کنار ( اسپانیول زبان به (حت تابلویی هیچ

ببینید. را اتاقک این ورودی این از عکس
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زر ال اتاقهای سقف :١٩ . ۴ ل ش
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چپ) (سمت زر ال کلیسای و راست) (سمت کلیسا درون اتاقک :٢٠ . ۴ ل ش

کلیسا کنار اتاقک کامل نمای :٢١ . ۴ ل ش
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شهریاران تاالر :٢٢ . ۴ ل ش

دورتادور که عجیب سقف با بزرگ تاالرِ رسیدیم. ام، دیده تاکنون که تاالرهایی زیباترین از ی به سپس

فالش با عکسبردای متاسفانه بودند. نشسته هم کنار آن در اسپانیا های ه مل و پادشاهان از مجسمه دیوارها،

پدیا وی در اند. تیره گرفتیم ما که عکسهایی همه بود. ابری هوا هم روز آن و غیرقانون وییا س زرِ ال در

کنم: پیدا توانستم را مجموعه این نام ببینید. ٢٢ . ۴ عکس در را آن م توانید که کنم پیدا بهتری عکس توانستم

شهریاران١١. تاالر

م گویند. سخن باهم و اند نشسته هم کنار اند، زنده که انگار بودند. زنده بسیار و رنگ ها، مجسمه تمام

به که م نمودند زنده ها مجسمه اینقدر بود. انگیز فت ش تاالر، این های مجسمه تک تک در دقت و ظرافت

٢٣ . ۴ عکس مجموعه در برخیزند. شان صندل روی از االن است ن مم که هستند هایی کوتوله م رسید نظرم

ام گرفته فالش نور بی را عکسها نوشتم، باالتر که همانطور البته ببینید. ها مجسمه این از عکسهایی م توانید

کنند. ایجاد شما ذهن در ها مجسمه این زیبایی و ظرافت از برآوردی م توانند اما تارند، بسیار و

شاهان مجسمه تنها معموال کاخها، بیشتر در کرد. جلب را توجهم ها ه مل مجسمه وجود دوم، نگاه در

پادشاهان، تاالرِ م نوشتم تنها اگر چون برگرداندم، شهریاران تاالرِ به را تاالر این نام دلیل همین به م شود. دیده

ی در ه مل مجسمه وجود که داشت نظر در باید را این البته بودم. گرفته نادیده را ها ه مل مجسمه وجودِ

١١Hall of the Monarchs
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زر ال در شهریاران تاالر های مجسمه :٢٣ . ۴ ل ش

فرهنگ ی در متمایز اه جای ه مل شاید نیست! بنا آن ساخت زمان در زن داشتن اهمیت معن به سرسرا

نیست. جامعه آن در زن حق احقاقِ معنای به این اما باشد، داشته

تا تراس، روی از قدرت. احساس و زیبا اندازی چشم رسید: زر ال مجموعه تراس به نوبت اتاقها، از پس

چپ سمت باال، عکس گرفتم. بود شهر سمت به رویم وقت را ٢۴ . ۴ عکس م شود. دیده را شهر دوردستهای

م دهند. نشان را راست سمت پایین عکس و

شویم. آماده اسپانیا جنوب به فردا سفر برای تا برگشتیم مادرید به اتوبوس با ما زر، ال دیدن از پس
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رز ال تراس :٢۴ . ۴ ل ش
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سویل

اسپانیول زبان در شهر این نام کردیم. حرکت ٢ سویل شهر سمت به سنْتا١ سمانا دیدن برای سفر پنجم روز

زبان در شهرها بیشترِ اسم که آنجا از ویل». «س صورت به انگلیس در و م شود تلفظ یا» بی «س صورت به

این در اش انگلیس تلفظ طبق بر را شهر این اسم فرانسوی، یا م شوند بیان انگلیس تلفظ مطابق یا فارس

نوشتم. سفرنامه

(اُْندُلس) اسپانیا جنوبی ایالتِ در ر دی جای هر از بیشتر که است مسیح مذهبی مراسم ی سنْتا سمانا

در م شوند. اسپانیا روانه اش تجربه برای مسیحیان، مقدس هفته در ر گردش بیشمار سال هر و م شود برگزار

پرداخت. خواهم دیدیم آنچه شرح به کامل (١ . ۵ (بخش فصل این بعدی بخش

میانِ از نم تواند اتوبوس یا تاکس هیچ و م شود بسته شهر تاریخ هسته مراسم، این برگزاری زمانِ در

تاکس یا اتوبوس با تا م رسیدیم سویل به مراسم شروع از پیش حتما باید ما بود معن بدان این و ذرد ب جمع

نیست. چندان اتوبوس ایستگاه با اش فاصله که م گفت هتل نقشه برسانیم. هتل به را خود بتوانیم

از بار ی ساعت دو هر اتوبوس که بودم دیده مربوط مسافربری شرکت برنامه در سفر، ریزی برنامه موقع

اروپا، در کنم. نگاه هم را شنبه ی روز اتوبوسهای زمانبندی که بودم کرده فراموش اما م رود سویل به مادرید

های فاصله با شهری داخل قطارهای و اتوبوس مثال م شوند، کمتر شهری عادی خدماتِ حت شنبه ی روز

از قبل شبِ اند. خوابیده نیمه حالتِ در شهرها و هستند بسته اهها فروش بیشتر م کنند، کار بیشتری زمان

به مادرید از اتوبوس دو تنها شنبه ی روز که دیدم اتوبوسران شرکت سایت وب در جنوب، سمتِ به حرکت

تا مادرید بین مسیر ساعت شش احتسابِ با ظهر. از بعد دو ری دی و صبح نُه ساعت ی م رود؛ سویل

بسیار این و م رسیدیم ٣ سنتا سمنا مراسم آغاز و غروب موقع م گرفتیم، را دو ساعت اتوبوس ما اگر سویل،

١Semana Santa
٢Seville
٣Samana Santa

٧٧
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اتوبوس ایستگاه :١ . ۵ ل ش
مادرید

سمتِ به هتل از زود صبح دلیل، همین به م شدیم. عازم صبح نُه ساعت اتوبوس با باید ما بنابراین بود. دیر

رفتیم. مادرید اتوبوس ایستگاه

در شهرها چهره که ام دریافته تازگ به من بود. جالب بسیار برایم که دیدم رویدادی مادرید، متروی در

که آدمهایی با م شوند دیده اتوبوس و مترو در بعدازظهر پنج ساعتِ که آدمهایی متفاوتند. مختلف ساعتهای

در صبح، هفت ساعتِ صبح، شنبه ی روز آن دارند. تفاوت آسمان تا زمین هستند، خیابان در شب ١٢ ساعتِ

هم راستش دستِ بود. خون ژاکتش از نیم  که سفید شلوار و رنگ سفید ژاکت با دیدم جوانک مادرید مترو

چند کبودی است. نگرفته صورت بیمارستان در درمانْ که بود معلوم نظم باندها بی از اما بود شده باندپیچ

دیده کمتر روز طول در ها چهره گونه این بود. داده روی هم خوردی و زد که م داد گواه صورتش از نقطه

م شوند.

شرکتهای نداشت. خال جای ٩ ساعتِ اتوبوس نبود: ما انتظار به اتوبوس ایستگاه در خوشایندی چندانْ خبرِ

و م دهد پوشش شرکت ی تنها را سویل به مادرید بین مسیر یعن نم کنند کاری موازی اسپانیا، اتوبوسران

بلیتِ که بود آن ما روی پیش راه تنها ندارد. وجود ری دی اتوبوس نباشد، خال جای شرکت آن اتوبوس در اگر

و بدهد صندل ما به اتوبوس جلوی ردیفهای که گفتم فروش بلیت خانم به من بخریم. را بعدازظهر ٢ ساعتِ

م دادیم. دست از هم را همین بودیم رسیده دیرتر اگر است! خال جا آخر ردیف دو برای فقط که داد پاسخ او

آمد. گیرمان شنبه ی روزِ اتوبوس در صندل دو کم دستِ که شدیم خرسند بسیار

زمان م ماندیم. منتظر (١ . ۵ (عکس اتوبوس ایستگاه در بعدازظهر دو تا صبح نیم و هفت ساعت از باید ما

در دادیم ترجیح بازگردیم. ایستگاه به وقت سرِ و برویم مادرید مرکز به دیدن ی دیدن برای ما که نبود آنقدر
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شویم. رهسپار اروپا ایالتِ ترین جنوبی سمتِ به اتوبوس سوارِ بعدازظهر دو ساعت تا بمانیم ایستگاه همان

با رنگ بی رونق، کم ایستگاه رسید؛ سویل ایستگاه به اتوبوس سفر، ساعت شش از پس سرانجام،

م گذرد. رود ی سویل شهرِ میانِ از داشت. شباهت استقاط ماشینهای گاراژِ به بیشتر که بتُن دیوارهای

م کرد. حرکت رود این موازی ما اتوبوس و بود رود این در شدن غَرق حال در خورشیدْ رسیدیم سویل به وقت

خودمان چطور سنتا سمانا شدن شروع با که بودم این نگران من و م شد تر غَرق رود در دوردستها در خورشید

برسانیم. هتل به را

کند. کار غروب شنبه ی شهری داخل اتوبوس که بود بعید شدیم. خارج مسافربری پایانه از سرعت به ما

وقت او داد. نشان تاکس راننده ی به را هتل نشان رستم پایانه، بیرونِ برویم. تاکس با گرفتیم تصمیم

مستقیم را خیابان این ندارید. الزم تاکس شما که گفت ما به ای بسته و سته ش انگلیس با دید، را هتل نقشه

بود. برانگیز تحسین برایم اش انسان رفتارِ هستید. هتل دقیقه ده از کمتر در بپیچید، راست سمت بعد و بروید

مترش، تاکس استنادِ به بعد و بچرخاند اطراف خیابانهای در بار چند و کند اش تاکس سوارِ را ما م توانست

اوضاع یعن کند تاکسیران غروب شنبه ی که کس نکرد. را کار این او اما کند. طلب راه کرایه گزاف مبلغ

است. ستودن شرایط چنین در درستکاری و نیست خوب چندان اش مال

در م کشیدیم، خیابان سنگ قلوه سنگفرش روی را مان سفری ِ کوچ چمدانهای که حال در رستم و من

در که انگار بود. شده مردم جلبِ مان توجه تمام و م رفتیم پیش بود داده نشان ما به تاکس راننده که مسیری

کراوات و تن بر شلوار و کت همه کن. نگاه مردها شلوار و کت به گفت من به رستم بود. شده رستاخیز شهر

پوشیده زیبا لباس هم زنهایشان بودند. شده دعوت عروس جشن یا اداره در رسم  مراسم به که انگار زده،

چشم ی و مردم به چشم ی ما بود. آراسته موهایشان و داشتند دوخت خوش دامنهای و کت بیشتر بودند،

بود. نزدی بسیار مسیر بود گفته تاکس راننده که همانطور کردیم. پیدا را مان هتل خیابانها، تابلوهای به

بود خانواده ی به متعلق اولش طبقه دو که طبقه سه خانه ی بود. مهمانخانه ی نبود. هتل البته ما هتل

نیمه تا ف، هم طبقه و ورودی راهروی دیوارِ و بود ای شیشه خانه درب م دادند. کرایه را آخر طبقه اتاقِ سه و

او کرد. سالم ما به بود، طبقه نیم ی که دوم، طبقه از پیرمردی شدیم، که وارد .(٢ . ۵ بود (عکس شده کاش

م آمد. پایین ها پله از که کرد اشاره پسرش به

صحبت کم انگلیس م توانست زده، کراوات و تن بر شلوار و کت ساله، بیست شاید خانواده، جوانِ پسرِ

در که گرفتیم اول طبقه از عکس مهمانخانه، دوم طبقه (از داد ما به را اتاق کلیدِ و برد دوم طبقه به را ما او کند.

تاکید و دهیم تحویل را اتاق کلید باید م شویم خارج خانه از که بار هر گفت پسر م بینید). را آن ٣ . ۵ عکس

اسپانیول به ما و آمد بیرون آشپزخانه از بود مادرش م کنم گمان که پیرزن است. خانه همیشه پدرش که کرد
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ی شده اری کاشی ورودی مهمانخانه. در :٢ . ۵ ل ش
بود منطقه این های خانه همه ویژگیهای از

سویل در مان مهمانخانه ف هم طبقه :٣ . ۵ ل ش

و م شود شروع امشب مراسم که داد پاسخ او پرسیدیم. سنْتا سمانا مراسم مورد در پسر از ما کردیم. سالم

و م یابد پایان آن به و آغاز جامع کلیسای از مسیر داد: نشان را سنْتا سمانا حرکتِ مسیرِ شهر، نقشه روی از

حرف اسپانیول به شروع هم مادرش که وید ب ما به را مسیر م کرد تالش پسر م گذرد. شهر تاریخ مرکز از

اسپانیول کاش کردم آرزو هستیم. ر دی ی شناس سالهاست ما انگار که صمیم و محبت با آنقدر کرد. زدن

بزنم. حرف م توانستم

و مردان که بود مسیری همان در فهمیدیم؛ را سنْتا سمانا مسیر جوان، پسر توضیحات و نقشه کم با ما

رفتیم. اتاقمان به و کردیم ر تش ما بودیم. دیده حرکت در را پوش خوش آراسته زنانِ
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و دربرگرفت باره ی به را اتاق بهارنارنج بوی گشود، که را پنجره رستم داشت. کوچه به پنجره ی ما اتاق

م داد تکان را سرش فقط که داشت بو این با آشنایی احساس آنچنان رستم برد. زادگاهش به خود با را رستم

اتاق در را چمدانها م کرد. تکرار سرهم پشت را جمله این و م آید مازندران های کوچه بوی م گفت من به و

رفتیم. شهر مرکز سمت به سرعت با و گذاشتیم

سنْتا سمانا جشنواره تجربه اولین ١ . ۵

اولین سمت به رستم و من بود. راه پیاده دقیقه ده حدود تنها فقط سنْتا سمانا دسته گذرِ محل تا مهمانخانه از

از عکسهایی و فیلمها قبال شد، خواهم راه به رو بزرگ فت ش با که م دانستم رفتیم. سنْتایمان سمانا تجربه

بود. خیال پروازِ حدِ از فراتر بسیار کردم حس شب آن آنچه اما بودم دیده آن

نخل۴ شنبه ی روز در مسیح مسیحیان، باور طبق است. عیس زندگ آخر هفته ی داستان نقل سنْتا سمانا

به روز این ذاری نام دلیل است. نخل شنبه ی همین مسیحیان مقدس هفته آغازین روز شد. اورشلیم شهر وارد

مسیح مقدس، هفته در بودند. رفته مسیح استقبال به نخل های شاخه با اورشلیم مردمان که است آن نخل،  نام

مسیح شدنِ زنده دوباره روز م شود، نامیده ۵ پاک عید که هفته، این از بعد شنبه ی شد. مصلوب و دستگیر

روی بر هایی مجسمه صورت به مقدس هفته وقایع تمام سنْتا، سمانا مراسم در است. گردیدن مصلوب از پس

دوش روی را طبقها این دارند تن به نازارِنو٧) : اسپانیول (به خاص لباس که مردمان اند. شده نصب ۶ َطبق

ی امروز و است پیوسته اندلس فرهنگ و تاریخ از بخش به سنْتا سمانا مراسم زمان، گذر در م کنند. حمل

است. آن های شاخصه از

تاریخ نیست. دست در آن از دقیق شواهد که چند هر م گردد، باز چهاردهم قرن به سنْتا سمانا تاریخچه

هماهنگ را مراسم این کاردینال٨ ی که بازم گردد م. ١۶٠۴ سال به سویل در سنْتا سمانا شده ثبت رسم و

کرد. مرتب و

پای نوک تا که بلندی ردای است: خاص بسیار م کنند حرکت طَبق پشتِ و پیش که کسان ظاهر و لباس

پوشیده ای پارچه کاله روی سر. بر تیزی مخروط کاله ی و م شود بسته کمر به پهن کمربند م رسد، فرد

۴Palm Sunday
۵Easter
۶Float
٧Nazareno
٨Fernando Niño de Guevara
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م شود. بریده پارچه این در چشمها برای دایره دو فقط و م شود پنهان کل به فرد صورت که طوری به م شود

پایه سویل، شهر در مثال دارد، سنْتا سمانا گرفتن جشن برای را خود روش و مراسم اندلس ایالت در شهر هر

گرانادا، طَبقهای در اما نم شوند دیده اصال کننده حمل افراد و است شده پوشانده مخمل پارچه با طبق های

نیست. خبری طَبق پایین پارچه از و دارند تن به ل همش لباس کننده حمل افراد

است. کم بسیار سنْتا سمانا دسته حرکت سرعت دلیل همین به است. کیلوگرم دویست طَبقها میانگین وزنِ

م شوند. پیشین دوشان خسته زین جای نفس تازه افراد و م شود گذاشته زمین به طَبق بار، ی متر ده چند هر

باران هوا که صورت در گرانقدر. بسیار تاریخ نظر از هم و هستند گرانقیمت بسیار طراح نظر از هم طَبقها

کم هم بهاری بارش احتمال نشود. وارد آنها به آسیبی تا نم آورند بیرون جامع کلیسای از را طبقها باشد،

هیچ اندلس، در ر گردش ی حضور شب سه یا دو طول در اگر که دارد وجود احتمال این بنابراین نیست.

ی اگر که باشیم اَندلس در مقدس هفته تمام که بودیم کرده ریزی برنامه طوری ما نشود. برگزار سنْتایی سمانا

باشد. داشته وجود سنْتا سمانا دیدن برای شانس ما برای هنوز نشد، برگزار مراسم شب دو یا

آن شهر این اهال تمام پنداری م شد. بیشتر هم مردم شمار م شدیم، تر نزدی شهر مرکز به که قدر هر

های کوچه پس کوچه در ما بودند. سرازیر پیراسته، و آراسته مردم، طرف هر از بودند. شده جمع آنجا در شب

صدای که رسیدیم جایی به م کردیم. دنبال را جمعیت و بودیم افتاده راه به نم دانستیم آن از هیچ که شهری

نم دیدیم. هیچ که بود جلویمان جمعیت آنقدر اما م شنیدیم را سنْتا سمانا موسیق

دسته طَبق، سنگین وزنِ خاطر به که بودم خوانده سنْتا سمانا به مربوط اینترنت های صفحه در پیشتر من

خودتان ها کوچه پس و کوچه از کنید سع نکردید، پیدا دیدن برای خوبی جای اگر و م کند حرکت کندی به

اصل خیابانهای در دسته باشید. دسته رسیدنِ منتظرِ آنجا و برسانید دسته حرکت مسیر از جلوتر جایی به را

را هم دست م رفتیم. راه سرعت با ما رساند. اصل خیابانهای به را خود م شود ها کوچه از و م کنند حرکت

مسلم بود. خواهد چه حرکت مسیرِ که م زدیم حدس تنها و نکنیم گم را ر دی ی جمعیت در که بودیم گرفته

رسیده آن به نیست ساعت ی هنوز که شهری در شود منته اصل خیابان به که ای کوچه کردن پیدا که است

بودیم، رفته نفری چند دنبال به ما بود. بست بن کوچه، اولین خورد. سنگ به ما اول تیرِ دو نیست! آسان ای

جمعیت که بود عریض دومین، کوچه اند. م کرده حرکت بست بن درون رستورانهای مقصد به آنها که نگو

نبود. ما برای جایی و بودند ایستاده اصل خیابان با تقاطعش محل در زیادی

دسته از جلوتر خیل ما کردیم. پیدا بودند نفر چند تنها انتهایش در که باری خیل کوچه ی سرانجام اما

نزدی جایی چنین که بودم خوشحال من نبود. شلوغ چندان هم دلیل همین به و بودیم رسیده اصل خیابان به

رسیدند. م کردند حرکت طبق جلوی که دست به شمع پوشان خرقه بیاید، جا نفسم تا ایم. کرده پیدا دسته به
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سنْتا سمانا دسته :۴ . ۵ ل ش

جایی به دسته رسیدن با ببینید. را آنها م توانید ۴ . ۵ عکس در داشتند. رنگ بنفش روبنده با سفید خرقه همه

فت ش جذبه اما بیشتر. هم جمعیت فشار البته و م شد بیشتر و بیشتر هم سرمان پشت جمعیت بودیم، ما که

مردم بیشتر نم فهمیدم. ر دی هیچ که بود قوی من در آنقدر نظیر کم تاریخ رویدادِ ی کشفِ و دیدن انگیزِ

با رستم و من مانند کس کمتر بود. شده عادی سنْتا سمانا دیدنِ برایشان احتماال م زدند، حرف باهم فقط

م کرد. برانداز و انداز پایین تا باال از را پوشان خرقه بهت از شده گرد چشمان و باز دهان

بی بلندشان شمعهای با ها. روبنده همین و لباس رنگ همین با همه شمار. بی راست به بودند. شمار بی

بدرقه نگاه با را آنها هم من م گذشتند. من از متر ی از کمتر ای فاصله با و رویم پیش از هویت و تمایز هیچ

بود. نوسان در خیابان اول و آخر بین چشمم م فرستادم؛ واردها تازه استقبال به را نگاهم شتاب با و م کردم

را مرد و زن نم شد که بود گشاد آنقدر رداها کوتاه، و بلند قد الغر، و چاق بودند. ای اندازه و ل ش هر با

هستند. زن بعض زد گمانه م شد رفتن راه نوع از اما داد تشخیص

به مسیح کوچ عکسهای و آبنبات مردم به م کردند، حرکت دسته مقابل و سر پشت که پوشان خرقه

پوشان خرقه و م آوردند باال را دستشان بودند، شده خسته ایستادن سرپا از که ها بچه م دادند. تقدس عنوان

کردنِ جمع تر، جالب این از م گذاشتند. دستشان در کوچ چیز و م بردند شان پهن کمربند درون به دست
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اش آوردن دست به :۵ . ۵ ل ش
پوش خرقه ی شمع از شمع

به شمع پوش خرقه ی که وقت و داشتند دست در شمع از ای گلوله که دیدم را کودک چند بود. شمع ِ اش

خرقه شمع جلوی را شان شمع گلوله است، شده آب شمعش که م دیدند و م کردند عبور مقابلشان از دست

را کودکان این از ی بریزد. خودشان شمع گلوله روی َتبرک عنوان به را او شده آب شمع تا م بردند پوش

ببینید. ۵ . ۵ عکس در

خرقه نبود. تشخیص قابل پوش خرقه فرد جنسیت که بود این کرد جلب را توجهم که چیزی بیشترین

ن ل کاسه پهنای و شانه عرض تفاوت از که بود گشاد آنقدر خرقه اما بودند پوشیده عادی لباسهای روی را

خرقه چند بودند. قامت هر و سال و سن هر در پوشان خرقه زد. حدس را افراد از بسیاری جنسیت نم شد

به که م داد دستشان به ای لقمه یا آب بطری و م کرد حرکت کنارشان در بزرگسال که دیدم نوجوان پوش

کمربند در که دیدم را پوش خرقه چند م خوردند. یا م نوشیدند را آن بوق کاله پارچه زیر از باید دشواری

م گرفتند. و م دادند پیام هرازگاه و م کردند نگهداری را همراهشان تلفن پهنشان

صف دو در پوشها خرقه م داد. نظم پوشها خرقه حرکت به که بود ساختاری دریافتم که جالب نکته ی

را توقف یا حرکت دستور م کرد. حرکت ناظم ی متر، ده چند هر صف، دو این فاصله در و م کردند حرکت

بود، مسوولش که صف از قسمت در چیز، همه بر و م رفت راه باز ناظم این هم توقفها زمانِ در م داد. ناظم

عادی. مردم با پوشان خرقه گرفتن عکس حت چیز، برهمه م کرد. نظارت

سر حرکت به او و دادم نشان را عکاس دوربین بود ایستاده کنارم که پوش خرقه به من توقفها، از ی در

از رستم و ایستادم پوش خرقه کنار و شدم خارج جمعیت بین از گذاشتم، جلوتر قدم ی من داد. مثبت پاسخ

با که پوش خرقه با که داد نشان من به را صف ناظم رستم بازگشتم،  رستم کنار به من وقت گرفت. عکس ما
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سنْتا سمانا طبقهای از ی :۶ . ۵ ل ش

اما نم فهمیدیم چیزی م شنیدیم هم اگر البته و نم شنیدیم را آنها صدای ما م زد. حرف بود گرفته عکس من

رستم نبودند. هم مانند ناظمها همه نبود. دوستانه گفتگویی که بود ار آش ها اشاره و بدن و دست حرکات از

کس هیچ و گرفت عکس م کرد حرکت دسته پشت که سربازی با حت گرفت. عکس پوش خرقه ی با هم

بود. ما دید در که جایی تا حداقل نکرد. مواخذه را سرباز

و کفش بی پوشان خرقه انگیزتر بهت آن از و کفش بی پوشان خرقه کنم باور توانستم سخت به که آنچه

بود. شده سیاه خیابان آسفالت مثل پایشان کف که بودند جوراب

دیده تلویزیون در وقت را طَبق بزرگ بزرگ. بود، بزرگ شد. نمایان خیابان ته از طَبق دقیقه، چند از پس

خیابان انتهای از وقت حت را اش بزرگ م کند. فیلمبرداری باال از دوربین چون کنم تصور بودم نتوانسته بودم

دریافتم. را ابهتش گذاشتند، زمین بر من متری چند در را آن که وقت تنها کنم. تصور نتوانستم هم شد پدیدار

کنید. دنبال را طبق شدن نزدی ترتیب م توانید چپ به راست از ۶ . ۵ عکس مجموعه در

م کردند حمل را طَبق که نفرات فروخفته، شمعهایِ برافروختن بر عالوه گذاشتند، زمین روی را طَبق وقت
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طبق نفس تازه کنندگانِ حمل :٧ . ۵ ل ش

بین از را خود فراوان تالش با مرد چند بودیم، ایستاده سرش ما که ای کوچه از کردند. عوض را جایشان هم

ببینید. را آن م توانید ٧ . ۵ عکس در که گرفت عکس آنها نفر چند از رستم طبق رساندند. به جمعیت

ریزه و جزییات بود. مسیح شدنِ مصلوب از پس مقدس مریم سوگواریِ طَبق دیدیم، شب آن ما که طبق

خیل جنس از بود، شده نصب طبق روی و مجسمه سر که ای پارچه است. وصف از خارج طبق کاریهای

دوزی طرح آنقدر بود. شده دوزی طرح رنگ ای نقره طالیی نخهای با آن روی که ای سرمه جیر بود، خوب

واحد از بودند طبق روی که گلهایی شمارش برای نم توانم م شد. دیده سخت به زیر پارچه که بود فراوان

بسیار هم لباسش و مجسمه بود. رفته کار به طبق تزیین برای گل کیلو چند ویم ب باید کنم. استفاده «شاخه»

م شد. دیده مجسمه های گونه روی اش قطراتِ حت بود. نقص بی صورت جزییات بود. زیبا

گوش به طبق این پشت از صدایش که بود انگیزی دل موسیقیی طبق، خود از مهمتر مراتب به من برای

ی مانند را من دریا، قرار بی موج ی سان به و م شد تر بلند صدا م شد، تر نزدی طَبق قدر هر م رسید.

زندگ در که بود آهنگهایی زیباترین از ی م برد. خود با و م کشد خود درون به ، ساحل کنار خش چوب

کرد. غرق نظیری بی جذبه حالت در را من موسیق صدای و طبق ابهت ام. شنیده ام

افزار نرم با و آوردم در جیب از را موبایلم گوش کنم. ثبت را موسیق جادویی صدای این م خواستم

هایم اش بود. گرفته ام گریه اختیار بی که بود ای گونه به موسیق کردم. ضبط را موسیق آوای صوت، ضبط

من سینه روی دنیا غصه تمام م کردم حس بود. کرده پر را قلبم زاری و شیون احساس شدت به اما نم ریخت

وجودم تمام رخراش ج شیون احساس که بود ای گونه به فضای م گرفت، اوج موسیق وقت م کند. سنگین

با بود توانسته یر ماهی ی مانند که بود آهنگ این آهنگساز هنرمندی این که م دانم مسلم م آورد. غلیان به را

بودم. شده خیره گریان مریم مجسمه به سرگشتگ با بزند. قالب به را من احساسات ترین عمیق آهنگش

وقت نپال. کاتماندو‐ در بودهانات در بود: شده مستول من بر حال چنین بار ی فقط این از پیش
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کفشهایم تا بودم شده خم که حال در من و بشوی وارد پابرهنه باید گفت من به معبد به ورود از پیش راهبی

سنگها سرمای شدم. وارد پا برهنه دیدم. را خدایان عظیم های مجسمه و کردم نگاه معبد درون به دربیاورم، را

م کردم. دقت شان تک تک های چهره و چشمها به بودم، تنها ها مجسمه با معبد در من بود. کرده یخ را وجودم

هم بود، گرفته را وجودم لرزه بود. زده بیرون حدقه از خشم از چشمهایش بود، انگیزتر هراس همه از شان ی

ی گیرایی در من ترس. و نفهمیدن و ندانستن از آمیخته عمیق احساس دلیل به هم و پاهایم سرمای خاطر به

ی تازه، رسم ی کردم: تجربه دوباره را آمیخته احساس این هم سویل در شب آن بودم. شده لبریز ناشناخته

درنم یافتم. هیچ آن از من و دارند ایمان آن به انسانهایی پرشمار که باور

طبق جلو بود حرکت کننده هماهنگ که پوش خرقه شدند، گیر جا طبق زیر نفس تازه نیروهای همه وقت

این که انگار نه انگار بودند، شده ساکت مردم همه گفت. ای جمله بلند صدای با و اسپانیول زبان به و ایستاد

که را رنگ طالیی کلون سپس بود. شده کن کر گوش شان همهمه قبل لحظه چند که است جماعت همان

موسیق همزمان رفت، باال طَبق ضربه، این اشاره این با ناگهان، و کوبید بلند صدای با بود، نصب طبق جلوی

آمیخته بهم تجربه آنچنان مردم، زدن کف و موسیق شدن نواخته طبق، شدن بلند زدند. کف مردم و گرفت اوج

به کلون بآن که انگار رفت. فرو مطلق وت س در ذهنم و حبس سینه در نفسم لحظه ی برای که بود ری ب و

ذهن و باز دهان با من و م گذشت من مقابل از آهسته آهسته طبق باشد. شده کوبیده من ذهن در طبق، جای

م کردم. نگاه آن به حیران و گیج

، موسیق گروه سپس و م کردند حرکت طبق پشت نوازندگان م شد: اجرا زنده موسیق که بود این جالب

کردند. عبور ما مقابل از تن، بر ل ش ی لباس با همه

بود ای دسته از شُمارتر کم اما رسیدند، دست به شمع پوشان خرقه دوباره ، موسیق گروه و دسته از پس

پوشان، خرقه آخرین سپس و دسته آخرین گذشتن از پس اندک بودند. گذشته ما جلوی از طَبق روی پیش که

نفر ی اندازه به که کوچ ماشینهای رسید. گوش به خیابان نظافتِ ماشینهایِ صدای و شدند پراکنده مردم

خیابان. کردن جارو برای بزرگ برِسهای هم و دارند زباله کردن جمع برای نده م هم و دارند جا سرنشین

گم را راه که است پرواضح برگشتیم. شهر مرکز سمت به بودیم آمده که ای کوچه همان از رستم، و من

کم نداشتیم. خاطر به را رفت مسیر که بودیم دویده ها کوچه در دسته دنبال به هیجان با آنقدر چون کردیم،

است کوچ شهری سویل م رفتند. رستورانها و اهها نوش به مردم شد. جلب هم مردم به مان توجه کم

از هم برای بسیاری خو. گرم یا بودند هم آشنای و شناس مردم که نم دانم و نفر) هزار ششصد جمعیت (با

کشورهای همه در کردن روبوس م کردند. روبوس و م رفتند هم سمت به بعد و م دادند تکان دست دور

تخته م بوسند. را هم روی اسپانیها و ایرلندیها ها، ایتالیایی ام م دیده من که جایی تا نیست. رسم اروپایی
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از پس پوش خرقه ای پسربچه :٨ . ۵ ل ش
سنْتا سمانا پایان

توضیح ام) نوشته ١٣ صفحه در موردش در (که موجود تاپاسهای درمورد که بود رستورانها جلوی سیاههایی

صدای طرف هر از یورو. ۴ ل ال غیر یا ال نوشیدن ی و خودتان انتخاب به تاپاس ٢ بود گفته مثال م داد،

و دیدم کاله بدون را دست به شمع پوشان خرقه از تا چند طرف از م رسید. گوش به مردم همهمه و گفتگو

ی دست م ایستد. تیز نوک اینقدر کالههایشان چطوری که بود عجیب برایم کردم. کشف را کالهشان رمز

م کنند. سر را پارچه سپس و م گذارند سر روی اول پالستی مخروط ی که دیدم آنها از

سمت به مردم بیشتر بود. زنده و آمد و رفت از پر روز میان مانند شهر اما بود گذشته شب از پاس آنکه با

از ی به م زدند. حرف و م رفتند راه دست، در نوشیدن بطریهای با خیابان در جوانها م رفتند. اهها نوش

را توجهم پلیس حضور میدان، آن در بودیم. گذشته دوان دوان آنها از قبل ساعت چند که رسیدیم میدانهایی

مخف عادی حال در که خشونتهای و خشم . راست و است مست دیدیم. هم خیابان دعوای ی کرد. جلب

جام و بطری خیابان کف کرد. دستگیر را مست جوان ی پلیس که دیدیم م شوند. پدیدار مست در اند،

راه شرایط این در م توانند چطور که افتادم پابرهنه پوشان خرقه یاد به گاه ناخودآ من و م شد دیده هم سته ش

بروند!

هم شمع و پسربچه دیدیم. داشت تن به سنْتایی سمانا خرقه که پسرش همراه به را مادری بازگشت، مسیر در

خوشبختانه یریم. ب پسرش از عکس که گرفتم اجازه او از و کردم صحبت کم انگلیس مادر با من بودند. قد

.(٨ . ۵ (عکس کرد موافقت او

بسیار گذشته، شب نیمه از پاس و کنیم پیدا را راه توانستیم سرانجام مردم از جو و پرس و نقشه کم با ما

بازگشتیم. هتل به دلشاد اما خسته تن
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:٩ . ۵ ل ش
رستوارن ی
در اسپانیایی

سویل

روز در سنْتا سمانا تماشای ٢ . ۵

و نداشت صبحانه مهمانخانه برویم. شهر دیدن به گرفتیم تصمیم رستم و من سفر، ششم روز بعد، روزِ صبح

اسپانیایی صبحانه و کردیم توقف شهر تاریخ قسمت به مسیرمان در کوچ رستوران ی در ناشتایی برای ما

پیشخان، پشت اسپانیایی. بسیار و کوچ بسیار رستوران ام. نوشته موردش در ٢۶ صفحه در که خوردیم

از بود. شده نصب و گرفته قاب گاوباز عکس اتاق تادور دور بود. آویزان شده سود نم خوک ران تا چند

٩ . ۵ عکس مجموعه پایین ردیف در بود. شده مشخص کاش با که بود رستوران دستشویی برایم جالبتر همه

ببینید. باال) (ردیف رستوران درون عکسهای بر عالوه را دستشویی در کاشیهای م توانید

شده باعث دیشب داری زنده شب که بود ار آش بودند. خلوت خیابانها م شد نزدی نیمه به روز آنکه با

در ( متوال روز ٩ پاک، عید دوشنبه تا نخل شنبه ی (از پاک عید هفته بیایند. بیرون ها خانه از دیرتر مردم بود

است. تعطیل پاک عید دوشنبه و شنبه ی فقط اروپا، کشورهای بیشتر در ول رسم تعطیل اسپانیا

اطراف شدیم: مواجه سنْتا سمانا مراسم از ای تازه قسمت با و رفتیم جامع کلیسای سمت به زنان قدم ما

وارد دارند اجازه کسان چه که نم دانم .(١٠ . ۵ (عکس بود شده گزاری صندل قسمتهایی و کش نرده کلیسا

م فروختند هم بلیت اگر البته خرید. بلیت برایش باید یا است افتخاری ورود آیا بشوند، ویژه اههای جای این

شهرها از ر دی ی در اه جای این مورد در سفر، از پیش م گنجید! ما سفر بودجه محدوده در نم کنم گمان
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جامع کلیسای اطراف صندلیهای :١٠ . ۵ ل ش
سنْتا سمانا مراسم برای

شروع یورو پنجاه از پایه قیمت ول است متفاوت بلیت قیمت ، صندل جای به بسته که بودم خوانده سویل) (نه

م شود.

شده سبب خیابان طرف دو گذاری نرده نبود. آسان چندان سویل جامع کلیسای مقابل خیابان در زدن قدم

قفل و بسته طنابی با چیده، هم روی بر را چوبی صندلیهای ها، نرده آنسوی بماند. آزاد باری راهروی تنها بود

دشوار تردد و فشرده فضا آنچنان بودند. آنها چیدن و صندلیها قفل کردن باز مشغول نفر چندین بودند. شده زده

کلیسای از را ١١ . ۵ هوایی عکس ٩ سایت وب ی از گرفت. عکس کلیسا از نم شد راحت به حت که بود

برگزار دعا مراسم چون بود ممنوع ران گردش برای کلیسا به ورود مقدس، هفته در کردم. پیدا سویل جامع

که ری گردش است. کلیسا همین شهر این زیبای دیدنیهای از ی که دیدم سویل راهنمای کتاب در م شد.

در اما داشت، نخواهد را شهر این دیدنیهای از بسیاری از بازدید فرصت کند، سفر اندلس به مقدس هفته در

م بیند. خویش چشم با را سنْتا سمانا ساله صد چند آدابِ عوض

کرد جلب را توجهم فروش کفش مغازه ی کلیسا، مقابل تاریخ خیابان تماشای و حرکت حال در

قبل شب رنگها! همان در دخترانه کفشهای جالبتر آن از و گوناگون رنگهای در زنانه کفشهای .(١٢ . ۵ (عکس

قدر هر ول است مذهبی مراسم خاطر به که بودم کرده گمان اما بود کرده جلب را توجهم مردم پوش خوش

شد. برانگیزتر تحسین دیدم در مردم این داشتن تن بر برازنده لباس و پیش خوش کردیم سفر اندلُس در بیشتر

دور از را سنْتا سمانا پوش خرقه چند که رفتیم مخالف سمت به خیابان، این در زدن کم قدم از پس ما

حال در که رسیدیم پوشان خرقه به جلوتر متر صد چند و کردیم تند قدم ما م آمدند. کلیسا سمت به که دیدیم

٩http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/YA013718/aerial-view-of-seville-

cathedral-and-giralda
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از هوایی عکس :١١ . ۵ ل ش
سویل جامع کلیسای

عجیب فروش کفش ی :١٢ . ۵ ل ش
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سمانا موسیق گروه :١٣ . ۵ ل ش
برنامه آغاز انتظار در سنْتا

بود مناسبی فرصت این و بودند طبق رسیدن منتظر و بودند کشیده صف خیابان طرف دو بودند، شدن آماده

(عکس۵ . ١٣). بود ایستاده منتظر هم موسیق گروه پوش، خرقه چند سرِ پشت روز. نور در آنها تماشای برای

بودند. برتن رسم  و دست ی لباس همه بودیم، دیده دیشب که آن مانند موسیق گروه

را آن ما که رسید راه از طَبق سرانجام شد. تر متراکم آهسته آهسته جمعیت و ایستادیم کم منتظر ما

.(١۴ . ۵ (عکس داشت وجود بند، در دست ، عیس از مجسمه ی فقط طبق، این در بودیم. ندیده دیشب

عادی مردم م کردند. حرکت طبق اطراف که نبودند پوشان خرقه فقط این و نبود دیشب اندازه به جمعیت تراکم

م زدند. گام طبق اطراف و کنار هم

آنقدر اما بودم، دیده تا چند هم دیشب بودند. طبق کنندگان حمل گروه دیدم که جالبی نکات از ی

آن وقت و دارد پایه تا چند طبق ببینم. بودم نتوانسته را طبق زیر جا تعویض مراحل که بود فشرده هم در جمعیت

خاص سربند کنندگان حمل م رفتند. طبق زیر به و م شدند خم باید کنندگان حمل م گذاشتند، زمین روی را

سمت عکس گوشه در ببینید. را آنها م توانید ١۵ . ۵ عکس در بودند. شناسایی قابل نشانه، این از و بودند بسته

هم نظام پوشان لباس این م گیرد. عکس او با دختری که م بینید رنگ نظام سبز لباس با فردی راست،

م کردند. حرکت طبقها پشت

خوانده سفر راهنمای کتاب در قبال در من برویم. راه دسته همراه به و طبق پشت هم ما داد پیشنهاد رستم

کنند. برخورد مراسم به نسبت احترام با باید ران گردش و است مهم بسیار اسپانیاییها برای سنْتا سمانا که بودم

طرف این از و کنید قطع را دسته حرکت نباید نم کند، عبور شما مقابل از دسته وقت که بود شده نوشته حت

رستم اما بشود. تلق توهین نوع این بیفتیم، راه طبق سر پشت ما اگر که بودم نگران من بدوید. طرف آن به
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مسیح شدن دستگیر سنْتا، سمانا طبقهای از ر دی ی :١۴ . ۵ ل ش

سنْتا سمانا طبقهای کنندگان حمل :١۵ . ۵ ل ش

ما طرف از نم شود، ما بودن خارج متوجه کس قیافه از و ست اسپانیاییها شبیه بسیار ما چهره که گفت

جمعیت به رو پیاده از ما که بود ترتیب این به و رسید منطق نظرم به رستم استداللِ نم کنیم. مراسم به توهین

جمعیت از سپس م کردیم. تماشا را طبق و مردم رفتیم. راه طبق سر پشت جامع، کلیسای نزدی تا و پیوستیم

ببینیم. را بعدی طبقهای تا بازگشتیم سنْتا سمانا آغاز مسیر سمت به رو پیاده از دوباره و شدیم خارج

نوشیدن بطری سته ش های شیشه از اگر م کردم فکر من و م رفتند راه کفش بی پوشان خرقه از بسیار
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طبق پشت که پوشان خرقه :١۶ . ۵ ل ش
م کردند حرکت بند در دست مسیح

م دهد. رخ ها پابرهنه این پای برای اتفاق چه نیست، هم کم احتمالش که باشد کم باقیمانده تنها دیشب،

که بودند نوشته ها خرده شیشه رسم به دعوتنامه یعن نداشتند، هم جوراب که بودند پابرهنگان بدتر، آنها از

برو! فرو من پای در و بیا لطفا

حرکت این م کردند. حمل دوش بر صلیب که دیدیم را پوشان خرقه شده، دستگیر مسیح طَبق پشت

کالهشان کشید. دوش به جلْجتا تا را صلیبش خود، مسیح که است شدن مصلوب داستان از قسمت بازسازی

ببینید. را دوشان بر صلیب م توانید ١۶ . ۵ عکس در نبود. خبری آن در تیز نوک از بود؛ خاص هم

بعدی طبق سپس و گذشت ما مقابل از تیز نوک کالههای با پوشان خرقه از پرشماری صف آنها سر پشت

آخر شاهد فقط تقریبا دیشب ما یعن بودیم. دیده دیشب ما که بود همان این مریم. شیون طبق رسید؛ راه از

بهتر را طبق این جزییات توانستم روز در بود. ار آش بیشتر طبق این ابهت روز در بودیم. سنْتا سمانا داستان

روز در نبود. گلها در پژمردگ از ردپایی است. دیشب گلهای همان یا اند شده عوض گلها نم دانستم ببنیم.

را جزییات این م توانید هم شما ١٧ . ۵ عکس در ببینم. بهتر را بود مجسمه دوش بر که شنل جزییات توانستم

ببینید.

این حرکت جریان نم کرد. عبور کس ر دی ما مقابل از این یعن شد. تمام مراسم طبق، این گذر از پس

بود. جریان در جامع کلیسای سمت به طبقها

که بود گفته مهمانخانه صاحب و نداشتیم چندان زمان که چند هر رفتیم. شهر دیدن برای آن، از پس ما

شد. خواهد برگزار سنْتا سمانا هم شب آن
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مریم سوگ َطبق :١٧ . ۵ ل ش

شهر دیدن ٣ . ۵

چندان ها فاصله که داد نشان دقت مختصر بودیم. گرفته هایش دیدن و شهر مرکز از نقشه ی مهمانخانه از

شب در ایستادن سرپا ساعت چند برای را نیرویمان باید ما طرف از پیمود. پیاده راحت به بتوان که نبودند کوتاه

که کوتاه زمان مدت در شهر دیدن راه بهترین که رسیدیم نتیجه این به م کردیم. ذخیره سنْتا سمانا تماشای و

نوع اروپا، شهرهای بیشتر در رداند. ب شهر در را ما که بود اتوبوس تورهای از ی گرفتن داشتیم، اختیار در

اتوبوسها این ایستگاههای و دارد اعتبار روز) دو (یا روز ی برای بلیتش که هست جهانگردان برای اتوبوس

است، معتبر بلیتش که مدت در خواست، که بار چند هر م تواند مسافر و است شهر دیدن مناطق در فقط

بشود. پیاده و سوار

دلیل به که م شد هم سویل تاریخ مرکز در روی پیاده تور دو شامل گرفتیم سویل در ما که اتوبوس تور

رسیدیم. دیر ساعت نیم هم تور ی آن گرفتن برای ما و بود یافته کاهش تور ی به تور دو سنْتا سمانا مراسم

ردیم. ب را شهر و ببریم لذت اتوبوس تور از داشتیم: گزینه ی فقط بنابراین

آغازین ایستگاه قدم تابلوی چند در م گذرد. سویل قلب از که است ١٠ رودی ساحل از تور این آغاز نقطه

که (١٨ . ۵ (عکس ١١ طالیی برج نام به برج بود: سویل شهر دیدنیهای از ی رود، ساحل در و اتوبوس

جای به بناهایی آخرین از ی دفاع بنای این ساختند. سویل از دفاع برای میالدی دوازدهم قرن در مورها

که است شده دریانوردی صنعت موزه به تبدیل برج این امروز است. اسپانیا در مورها مران ح دوره از مانده

١٠Guadalquivir
١١Golden Tower
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برجا رود؛ ساحل در طالیی برج :١٨ . ۵ ل ش
مورها. دوره از مانده

نداشتیم. آن از بازدید برای زمان ما متاسفانه

کاشیهایی خاطر به طالیی نام که م گوید نخستین دارد؛ وجود متفاوت داستان دو برج این اسم مورد در

برج این که بود این م آید باورپذیرتر نظرم به که دوم  بودند. پوشانده را برج بیرون نمای که بود رنگ طالیی

اش مستعمره ا آمری قاره وقت اسپانیا امپراطوری که بود نقره) و طال (مانند گرانبهایی فلزات نگهداری برای

م داد نشان اسپانیا کشور در را رود و سویل موقعیت که ای نقشه به وقت م کرد. اسپانیا وارد کشت با بود،

برج این ذاری نام دوم داستان پذیرفتن ببینید)، ام گرفته امانت ١٢ سایت وب از که را ١٩ . ۵ (نقشه کردم نگاه

متاسفانه که است رودخانه این مسیر در سواری قایق سویل، در ران گردش سرگرمیهای از ی شد. آسانتر برایم

نداشتیم. وقت هم آن برای ما

ما به بلیت خرید موقع فروش بلیت را این نبود. اش همیش مسیر سنْتا سمانا خاطر به اتوبوس مسیر

بیفتند. گیر سنْتا سمانا خاطر به شده ایجاد ترافی در اتوبوس ظهر، از بعد است ن مم که داد اخطار و گفت

جای به ما بلیت تغییرات، این ازای به م برد. پایان به را کار متداولش، زمان از زودتر اتوبوس این بر عالوه

داشت. روزه دو اعتباری روز، ی

بازگشتیم. طالیی برج یعن آغازین، نقطه به ناهار موقع و زدیم دور شهر در اتوبوس با کامل دور ی ابتدا ما

در توضیحات م تواند دنیا رایج زبان چندین به مسافر که است شده تعبیه گوش برای جایی اتوبوسها، این در

قسمت که بود فردی سلیقه و هنر است، مانده ذهنم در شهر از بیشتر آنچه بشنود. حرکت حین در شهر، مورد

با نه ، انگلیس استاندارد لهجه با و روشن بسیار جمالت بود. کرده درست را اتوبوس این توضیحات و صدا

١٢http://www.eurorivercruises.com/Destinations/spain.htm
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نقشه در رودش و سویل ان م :١٩ . ۵ ل ش
اسپانیا

پخش ١٣ فالمنکو رقص شورانگیز آهنگهای کالم، بین در مهمتر آن از و م شدند بیان غلیط، اسپانیول لهجه

به کنم تماشا را اطراف آنکه از بیشتر من که بودند شده برگزیده جا به و متن با متناسب آهنگها اینقدر م شد.

م کردم. دقت کالم و موسیق

رکن چهار شامل رقص این فرهنگ است. اَندُلس فرهنگ های نشانه بارزترین از ی فالمنکو رقص

در نیست. زدن کف منظور تنها دست، صدای مورد (در ١۴ دست صدایِ و رقص گیتار، نواختن آواز، است:

متناسب و رقص با همزمان و م گیرد دست هر در چوبی ِ کوچ قاشقکِ دو فالمنکو رقصنده رقصها، بعض

زدنش کف صدای همراه با رقصنده هم رقصها از ر دی بعض در م کوبد. هم به را قاشقکها این ریتم، با

١٧٧۴ سال به است شده نامبرده آن در فالمنکو از که نوشتاری سندِ ترین قدیم م نوازد). هم دست با را ریتم

و آواز و داشتند) آفریقایی ریشه (که مورها رقص و آواز از تلفیق فالمنکو، رقص ریشه برم گردد. میالدی

رقص نظیر بی ترکیبی ریشه دلیل به م شود. دانسته اسپانیول گیتار و مرکزی) اروپای ریشه (با کولیها رقص

[مرجع١۵]. کرد ثبت بشر معنوی میراث فهرست در را آن م.، ٢٠١٠ سال در و یونس فالمنکو،

همین دادن حرکت شامل رقص از قسمت که است دار چین بلند دامنهای فالمنکو، زنِ هایِ رقصنده لباس

رقصنده را ریتم از قسمتهایی و است دار پاشنه هم زن های رقصنده کفش .(٢٠ . ۵ (عکس است دست با چینها

م کند. همراه نوازنده با کفشش ضربات با زن

و شده دفن آواز این در کولیها دادخواه فریاد م کنم حس م دهد. عجیبی احساس من به فالمنکو آواز

١٣Flamenco
١۴Palmas
١۵http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00363



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

سویل .۵ فصل ٩٨

فالمنکو رقصنده :٢٠ . ۵ ل ش

مانند سویل خیابانهای است. هنرمندانه اما رخراش ج فریادِ ی فالمنکو آوازِ است. کرده سفر تاریخ گذر در

فالمنکو، موسیق شنیدن اما م شد دیده ای گوشه در تاریخ بنایی اه گه و بود ر دی شهرهای خیابانهای

کرد. شهری هر ر دی خیابانهای از زیباتر بسیار من نظر در را خیابانها آن

رستورانهای از ی تا ناهار برای و شدیم پیاده آغازین ایستگاه در اتوبوس، کامل دورِ ی پایانِ از بعد

گذاشت سرمان گشادی کاله شدیم. واقع گارسون مرحمتِ مورد ما رستوران، در زدیم. قدم اصل میدان نزدی

دارند رستوران در دوربین باتری کردن شارژ برای جایی که پرسیدیم اول او از ما م رسید. من زانوی نوک تو که

هم او و پرسیدیم روز منوی مورد در و کردیم نگاه را غذایش فهرست سپس داد. مثبت پاسخ هم گارسون و نه یا

ما برای غذایی یورو، ده نفری ازای به او پذیرفتیم. هم ما و ساالد و ساندویچ گفت گفت. حفظ از را فهرست

زدن تیغ آماده ارها کاسب بیشتر است، ری گردش انهای م ویژگ این نم ارزید. یورو دو‐سه از بیشتر که آورد

ل مش بپردازند گرانتر اگر پس نم آمدند. سفر به که نبودند پولدار اگر که است این هم استدالل و رند گردش

چند به هایش هزینه سفر، ی ط در ندارد، نگه دست چند را کالهش آدم اگر که است ترتیب این به و نیست

گدازه نم توانستم فقط شدم فعال آتشفشان ی مثل دیدم را دست به بشقاب گارسون وقت دارند. جهِش برابر

همیشه ندان را مردمش زبان که کشوری در کردن سفر نبود. ای چاره راه کنم. پرتاب اطراف به را الوا های

دارد. دردسرهایی چنین
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اسپانول دِ میدان ٣ . ١ . ۵

دیدن ترین م شود گفته که شدیم پیاده ١۶ اسپانول دِ میدان ایستگاه در و شدیم اتوبوس سوار دوباره ناهار، از بعد

کاش از بهشت آن پشت در اما است پیرایه بی و معمول سردر ی تنها میدان این ورودی است. سویل دیدن

هر از بنا این کنم. باور نم توانستم را زیبایی همه این شدم اسپانول دِ میدان وارد وقت من است. خفته هنر و

بود. زیباتر ام دیده تاکنون سفرهایم در چه

م کند. جدا مقابلش گلستان را نیمدایره کوچ مصنوع آبراه ی است. کامل نیمدایره ی میدان این

مجموعه اول ردیف عکس دو است. کاش از تماما شده ساخته آن روی بر که پل و آبراه این دور که ها نرده

ساختمان. جلوی ای فواره با است شده ساخته طبقه چند بنایی نیمدایره این محیط روی ببینید. را ٢١ . ۵ عکس

رفتگ تو به نشین (شاه دارد وجود نشین شاه اسپانیا کشور ایالتهای تعداد به ، اصل بنای دیوار به مشرف

م نشینند. آن در مهمان یا خانه بزرگ معموال و بوده باالتر زمین سطح کم از که م شود گفته پنج دری داخل

نشینها شاه از کدام هر کف یافتم). بود میدان این در آنچه توصیف برای که است فارس معادل نزدی ترین این

عکسهای در بود. شده ساخته کاش با ایالت آن نشانه سپس و ایالت آن از طرح دیوارش روی ، ایالت نقشه

ببینید. را نشینها شاه م توانید ٢٢ . ۵

چراغهایی حت نم شود. دیده اری کاشی بدون جای انگشت بند ی اندازه به حت مجموعه، این کل در

چنین وجود تصور اصال بود. انگیز فت ش اند. شده اری کاشی اند، شده نصب میدان اطراف در که بلند پایه

حت بود. کاش م کردی نگاه که طرف هر به نم کند. خطور هم مخیله به هرگز نقاش تابلوی از خارج جایی

.(٢٣ . ۵ (عکس بود شده کاش هم ناودان کردم، نگاه سرم باالی به وقت

دویست اصل دایره قطر بدانید که باشد الزم شاید باشید، داشته میدان این بزرگ از تصوری اینکه برای

است. متر

نم گردد: باز دور های گذشته به چندان میدان این ساخت م رود، انتظار تاریخ آثار از آنچه خالف بر

جنوب جزیره شبه به آیبریا جزیره (شبه شد ساخته ١٧ ا‐آیبریا آمری اه نمایش برای م. ١٩٢٨ سال در میدان این

این ١٨ معمار و است) فرانسه جنوبی قسمت و پرتغال و اسپانیا شامل کشور دو که م شود گفته اروپا غربی

٩ تاریخ از اه نمایش این گرفت. کار به سویل معماری شاخصهای و رنسانس معماری از آمیخته طرح میدان

برزیل، ا، آمری متحده ایاالت پرتغال، کشورهای و شد برگزار سویل در م. ١٩٣٠ ژوئن ٢١ تا م. ١٩٢٩ اوت

١۶Plaza de España
١٧Ibero-American Exposition
١٨Aníbal González
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اسپانول دِ میدان :٢١ . ۵ ل ش
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اسپانول دِ میدان نشینهای شاه :٢٢ . ۵ ل ش
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اسپانول د میدان در شده کاش ناودان :٢٣ . ۵ ل ش

ا کاستاری السالوادر، پاناما، بولیوی، ، دومنی جمهوری ونزوئال، کوبا، کلمبیا، ، شیل پرو، ، زی م اورگوئه،

متحده ایاالت جز به که م بینید کنید دقت کننده شرکت کشورهای نام به اگر داشتند. شرکت آن در اوروگوئه و

از هدف اند. بوده اسپانیا مستعمره گذشته در هم که دارند تعلق التین ای آمری به کشورها بقیه ا، آمری

بود. پیشینش های مستعمره و اسپانیا سیاس روابط بهبود اه نمایش این برگزاری

شدیم. شهر در گردش اتوبوس سوار دوباره زیبا، میدان این دیدن از پس ما

سویل در سنْتا سمانا آخرین ۴ . ۵

ما اما باشند حاضر ایستگاهها سر بار ی دقیقه بیست تا ده هر باید اتوبوسها ری،  گردش اتوبوس برنامه طبق

در انگلیس به اتوبوس راننده شدن، سوار و اتوبوس رسیدن از پس بودیم. اتوبوس منتظر ساعت نیم از بیشتر

همیش مسیر از او و شده سنگین بسیار سنْتا سمانا خاطر به شهر مرکز ِ ترافی که گفت اتوبوس درون بلندگوی

کرد. نخواهد گذر

ما اما م رسید مقصد به سواره از سریعتر پیاده بود، شده ایران بزرگ شهرهایِ ِ ترافی مانند سویل ِ ترافی

طالیی برج مقابل را ما و رسید شهر مرکز به اتوبوس باالخره نداشتیم. روی پیاده توان که بودیم خسته آنقدر
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سنتا سمانا مسیر در :٢۴ . ۵ ل ش
سویل جامع کلیسایِ سمت به

به حرکت حال در دست به کاله که تن به سنْتا سمانا لباس دیدیم را زنان و مردان جهت، هر از کرد. پیاده

بودند. جامع کلیسای سمت

سنتا سمانا به مربوط گذاریهای ها نرده و صندلیها صبح چون رفتیم، جامع کلیسای سمت به بار این هم ما

شده پر صندلیها باشد، داشته مشتری چندان نم کردم گمان که کلیسا از دورتر فاصله در حت بودیم. دیده را

صندلیهای دیوارکهایی نم آمد. پایین م انداخت سوزن جامع، کلیسایِ اطرافِ ببینید). را ٢۴ . ۵ (عکس بودند

دید. را طَبق حرکت م شد دور از تنها و بود کرده جدا مردم از را کلیسا اطراف

چند بود. بیشترین جمعیت تراکم م رسید کلیسا نزدی شده دیوارکش محوطه به خیابان که محل در

آمبوالنس و پلیس ماشینهای تا م بست را مردم مسیر پلیس ازگاه هر بودند؛ آنجا هم ترافی کنترل برای پلیس

جایی از را ٢۵ . ۵ عکس م کردیم. تماشا را طبقها ورود و بودیم ایستاده جمعیت از دورتر کم  ما کنند. عبور

طَبق ی بودیم. رسیده موقع به کم گویا دیدیم؛ طَبق گذشته شب از بیشتر امشب گرفتیم. بودیم ایستاده که

تمام مراسم وقت گریان. مریم طبق سپس و مصلوب مسیح طَبق سپس ، روم سرباز ی و مسیح دستگیری

م کشید. طول ساعت پوشان سنتا سمانا و طَبقها این از کدام هر حرکت بود! گذشته هم از نیمه از شب شد

ورود زمان در مردم رفتار کرد، جلب را توجهم گذشته شب از بیشتر شب این مراسم مشاهده در آنچه

هیچ طبق این پشت شد. برقرار وت س و برخاستند جا از ها نشسته صندل بر همه بود: مصلوب مسیح طُبق

ای پارچه کاله زیر را پالستی مخروط کاله هم طَبق این پشتِ پوشان سنتا سمانا و نم شد نواخته موسیقیی

بود. افتاده پشت به ه بل نبود تیز نوک تنها نه کالهشان ترتیب این به نداشتند. سر به

بازگشتیم. هتل به ، فرهنگ عظیم تجربه این از شاداب اما خسته سنتا، سمانا تماشای از پس ما
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کلیسا. نزدی در طَبقها :٢۵ . ۵ ل ش

زر ال ۵ . ۵

قرطبه، بعدی، مقصد سمت به اتوبوس بلیت ازظهر بعد برای رفتیم. سویل زر ال دیدن به سفر هفتم روز صبح

ایستگاه امانت صندوقهای در را چمدانها صبح نوشت. خواهم سفرنامه این بعدی فصل در را آن شرح که داشتیم

رفتیم. زر ال به و گذاشتیم اتوبوس

و ها موزه سایر با مقایسه در که یورویی ٨ ورودی بلیت م نمود! عجیب کم موزه این ، مدیریت نظر از

نشان را درست مسیر تابلویی هیچ م شد. فروخته بازدیدکنندگان به خدمات هیچ بی است گران اندک قصرها

اهمیت یوروها ٨ فقط گویا م شدند، داده راه درون به نظارت و شمارش هیچ بی بازدیدکنندگان نم دادند.

یافت اسپانیول جز به ای نوشته هیچ زر ال درون که م زدم حدس چون بودم گرفته گویا راهنمای من داشت.

از نداشت. هماهنگ تابلو روی شماره با کاغذ روی های شماره نم کرد. چندان کم هم راهنما اما نشود.

بازدید به گرویی هیچ دریافت بدون را صوت راهنمای دیدم من که بود باری اولین این که بود این بدتر این

صوت راهنمای قیمت یورو چند بر عالوه رانندگ گواهینامه یا گذرنامه مثال گرو، ی جا همه م دهند!  کننده

پایانِ در که است این برای گرویی و م کن استفاده خدمات از که است این برای یورو چند آن م شود. گرفته

تحویل محل ه بل نم شد گرفته گرویی هیچ تنها نه سویل، زرِ ال در اما . بازگردان موزه به را دستگاه بازدید،

به دستگاه این البته نداد. پس را دستگاه م شد راحت یعن ! خروج نه و بود ورودی مسیر در دستگاه دادن

نظم م رسید نظر به موزه، ی ریزی برنامه دیدگاه از اما ندهد پس را دستگاه این بخواهد که نم آید کس کار

ندارد! اه جای موزه این در

را آن م توانید ٢۶ . ۵ عکس مجموعه در که م شود وارد حیاط ی به کننده بازدید زر، ال به ورود از پس
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زر ال حیاط و ورودی :٢۶ . ۵ ل ش

ببینید.

ویم: ب زر ال ظاهری اوضاع توضیح در ای خالصه دارم دوست دیدم، سویل رز ال در آنچه شرح از پیش

بود. ریخته کاش یا رنگ جاها بعض و کرده تبله دیوارها از بسیاری بود. معنا تمام به ویرانه ی کالم، ی در

ویرانه چنین این دیدن برای ، دیدن شهرهای از ی قلب در اندلس، در اسپانیا، در که نبود کردن باور برایم

و کاخها از بسیاری م روند؟ کجا یوروها ٨ این که بود این برایم آن، از مهمتر پرسش داد. پول یورو ٨ باید ای

تامین بلیت فروش راه از را شان نگهداری و بازسازی های هزینه باید یعن نیستند دولت حمایت تحت دژها،

پرداخت از پس البته کرد برگزار هم عروس م توان حت (اتریش)، وین در برون١٩ شوون کاخ در مثال کنند،

١٩Schoenbrunn
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زر ال ویرانیهای از نمونه دو :٢٧ . ۵ ل ش

قدم کاخ این باغ در وقت عوض در نم دهد. کاخ این به پول هیچ دولت که زیرا موزه، به هنگفتش هزینه

و نگهداری از اثری سرسوزن سویل زر ال در اما . م بین را نگهداری در دقت ، م بین را اتاقهایش یا م زن

و م شدند زر ال وارد تعداد، بر نظارت هیچ بی ، فراوان جمعیت نم شد. دیده تاریخ بنای ی از پاسداری

عکسهای در م نامم، ویران من آنچه دیدن برای عکس دو م کردند. نگاه اطراف به اتاقها و حیاطها در سردرگم

ببینید. م توانید ٢٧ . ۵

در توجه قابل نکته بیشترین گذشت. حیاطها از باید کاخ، به رسیدن برای و ورودی حیاط دیدن از پس

اسالم که زیرا اسالم است معماری ویژگیهای از ی فواره و حوض حوض. و است رنگ کاشیهای حیاطها،

مشابه بهشت آنچنان ساختن برای و است داده وعده جاری نهرهای با بهشت مرگ از پس زندگ در پیروانش به

در مورها دوره از که زرهایی ال و کاخها تمام در اند. م جسته سود بسیار نمادها این از معماران زمین، بر

ببینید. فواره و نهر دو م توانید ٢٨ . ۵ عکس در یافت. و جست را آنها م توان است، مانده باق اندلس

سمانا مراسم که بود شده آویخته دیوار به دیوار) (ی طوالن بسیار نقاش ی زر، ال اتاقهای از ی در

اشیای تصویر البته ببینید. م توانید ٢٩ . ۵ عکس در که ام گرفته آن از بزرگ عکس ی م داد. نشان را سنْتا

ذهن به نقاش اندازه از تخمین اینکه برای اما دید راحت را آن نتوان که است شده باعث نقاش این روی روبه

پنجره از بود. االن رنگ مثل لباسها رنگ تا. پانزده شمردم: را شمایلها باشد. مناسب م کنم گمان کند متبادر

این نقاش تابلوی این چطور که بود جالب برایم دیدیم. ما آنچه مثل موسیق گروه م کردند. آویزان پرچم ها

است. تاریخ تابلوی بر منطبق چنین این واقعیت بهتر، گفته به یا است واقعیت بر منطبق چنین

قُرطبه. به سفر قصد به رفتیم اتوبوس ایستگاه به ما زر ال دیدن از پس
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چشم به زر ال گوشه گوشه در فواره و آب نهر :٢٨ . ۵ ل ش
م خورد

سمانا از نقاشیی :٢٩ . ۵ ل ش
سنتا
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ُقرطَبه

از ری دی شهر رسیدیم، ١ قُرطَبه به سویل از اتوبوس با ساعته دو سفری از پس سفر، روز هفدمین غروبِ

پهناورِ گستره از قسمت که قرطبه بازم گردد. روم امپراطوری دوره به که طوالن ای تاریخچه با اندلس ایالت

ایالت مرکز و ایبریا جزیره شبه شهرِ بزرگترین میالد، از پس ١۴ تا میالد از قبل ٢٧ سال از بود روم امپراطوری

م. ١٠٣١ تا م. ٧۵۶ از بعد، قرن چند به است شهر این امروزی شهرت سبب که قرطبه درخشان دوره اما بود.

یعن شهر این دیدن مهمترین که بود زمان این در بود. اندلس ایالت مرکز شهر این که زمان م شود، مربوط

ام). نوشته ۴ . ۶ بخش در را آن (توصیف شد ساخته مسجدش

بود، قدرت بر م.) ٩-٩١٢۶١ خالفت (دوره ٣ سوم عبدالرحمان خلیفه٢ که زمان میالدی، دهم قرنِ در

پیروان بود شده باعث قُرطبه در ادیان آزادی دوره، این در بود. شده اروپا شهرهای وفاترین ش از ی قُرطبه

قرطبه خیابانهای وفایی، ش دوره در کنند. ستد و داد و زندگ باهم صلح در اسالم، و مسیح و کلیم  آیینهای

سبب اینها داشت. وجود فواره و آب کش لوله با پاسیوهایی و باغها ویالها، شهر در و بودند شده سنگفرش

شرایط شدن وفاتر ش به بازرگانان تجارت و شود تبدیل بازرگانان برای امن و بزرگ بازاری به قرطبه بود شده

م کرد. کم قرطبه اجتماع و اقتصادی

امروز که ساخت قُرطبه از خارج الزهرا»۴ «مدینه نام به زیبا بسیار و مجلل قصری سوم عبدالرحمان خلیفه

بازدید برای زمان ما متاسفانه م آید. شمار به اطراف دیدنیهای از ی شهر، کیلومتری ٨ در آن های ویرانه

را آن م توانید ١ . ۶ عکس در که کردم پیدا مجموعه این از هوایی عکس ی ۵ سایت وب از نداشتیم. آن از

١Cordoba
٢Caliph
٣Abd al-Rahman III
۴Medina Azahara
۵http://learn.columbia.edu/ma/htm/dj_islam/ma_dji_discuss_madinat.htm

١٠٩
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کیلومتری ٨ در الزهرا مدینه قصر هوایی عکس :١ . ۶ ل ش
قرطبه

ببینید.

و داشتند زیادی عالقه کتاب گردآوری به ها خلیفه م شد. محسوب مهم  مرکز علم هم نظر از قرطبه

(مدت ۶ دوم الحاکم کتابخانه در که م شود برآورد م آمدند. قرطبه به آموزی دانش برای زیادی دانشمندان

.[٧ [مرجع داشت وجود قرطبه کتابخانه در کتاب جلد هزار چهارصد حدود م.) ٩٧۶ تا ٩۶١ خالفت:

در رفت. خاموش به رو میالدی یازدهم قرن در اندلس در داخل جنگهای آغاز با قرطبه، درخشش دوره

ماند باق مورها سیطره در شهری همچنان قرطبه شد. تقسیم تری کوچ قسمتهای به اندلس ستیزها،  این اثر

و اندلس بر اسپانیا امپراطوری استیالی از پس کرد. تسخیر هم را آن اسپانیا امپراطوری که م. ١٢٣۶ سال تا

شدند. ساخته قرطبه در بسیاری کلیساهای مسیحیت، آیین رسم شدن

نوشت. خواهم موردش در را فصل این که است داشتن دوست و آرام شهری امروزی قرطبه

۶Al-Hakam II
٧http://www.spainthenandnow.com/spanish-history/cordoba-historical-overview/default_41.aspx
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قرطبه در اول شب ١ . ۶

چندان شهر قرطبه رفتیم. قرطبه کوچ شهر مرکز سمت به اتاق در چمدانها گذاشتن و هتل یافتن از پس

ساختاری نیز قرطبه م دانستم آنکه با نبود. زمانبر چندان رفتن شهر مرکز تا هتل از زنان قدم و نیست ای گسترده

چنته در من برای چه شهر این ببینم که بودم مشتاق صبرانه بی اما دارد اسپانیا حت و اندلس شهرهای سایر شبیه

دارم.

بزرگسال ی شهر آن و ام ریزنقش دختربچه ی من م کنم احساس م کنم سفر ای تازه شهر به من وقت

او، با من رویارویی در است. کرده پنهان را شهرش تاریخچه و داستانها ها، دیدن مشتش در که ل هی درشت

کند. کشف را هایی تازه دختربچه تا م کند باز را مشتش دختربچه، ی مشتاق چشمهای خاطر به بزرگسال

م کنم مطالعه مقصد شهر مورد در سفری، هر از قبل آنکه با است. تازه شهر ی به سفر از من ذهن تصویر این

در که م لرزد شوق از دلم م رسم شهر آن به آنکه محض به باز اما م بینم،  مستند فیلم باشد دسترس در اگر و

است. شده پنهان چه شهر این مشت

ویژگ دو است، اروپا تاریخ شهرهای همه بین مشترک که باری های کوچه از جدا قرطبه، شهر مرکز

م توانید ٢ . ۶ عکس در مردم. به مسیر دادن نشان برای بزرگ خیل کاشیهای و سفید دیوارهای داشت: بارز

شهر مرکز در اول نگاه در که ویژگیی دومین ببینید. قرطبه مرکز اندام باری و سفیدرو های کوچه از عکس چند

کنید، پیدا را راه م توانستید هم باز نم دانستید زبان اگر حت که بود بزرگ کاشیهای کرد، جلب را توجهم

که بود زیبایی ابتکار این ببینید. نمونه چند م توانید ٣ . ۶ عکس در بود. شده نقاش مقصد کاش هر روی زیرا

ندیدم. سفر مسیر در اسپانیا ر دی شهرهای از کدام هیچ در من

سمت به دادن نشان برای یا تابلو‐کاشیی که بودند هایی مغازه شمار انگشت خیابانها، تابلوی از تر جالب

آنقدر اما بودم دیده هم تلیدو و مادرید در کاشیها این مانند بودند. کرده نصب مغازه در کنار یا شان مغازه

صحاف مغازه تابلو تر، جالب همه از م کرد. جلب را توجهم باز که بود جالب برایم کاش طراحان ذوق خوش

بود. (۴ . ۶ (عکس کتاب

بتوانند عادی مردم نم کنم گمان م شد. دیده رستوران و غذاخوری چیز، هر از بیشتر باری های کوچه در

با مقایسه در قرطبه که داشت هم نظر در باید البته باشند، آرام داشته زندگ آمد و رفت پر های کوچه این در

مرکز و شمال آفتاب بی سرزمینهای از که جهانگردهایی بیشتر نیست، توریست چندان اسپانیا، شهرهای سایر

شهر هفته آن شلوغ هستند. خورشید نور و ساحل شهرهای جستجوی در بیشتر م کنند، سفر اسپانیا به اروپا

من برای رستورانها بیشتر آرایه و آذین بود. اندلس در سنتا سمانا مراسم و پاک عید هفته دلیل به هم قرطبه
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و سفیدرو های کوچه :٢ . ۶ ل ش
قرطبه شهر مرکز اندام باری

قرطبه شهر مرکز کاشیهای :٣ . ۶ ل ش
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صحاف مغازه کاش :۴ . ۶ ل ش

غربی. تا داشت شرق سب بیشتر م رسید، نظر به آشنا بسیار

دهنده نوید این و م شد حس اندک شهر مرکز سمت به ها کوچه و خیابانها شیب شهر، مرکز به مسیر در

ناقوس کم کم م رفتیم مرکز سمت به که ها کوچه میان از است. شهر مرکز و قلب در ای رودخانه وجود

کردن دنبال با و بودیم گرفته شهر تاریخ منطقه نقشه ی هتل، از .(۵ . ۶ (عکس شد دیده مسجد‐کلیسا

مشهور مسجد‐کلیسای که بازی فضای رسدیدم: شهر مرکز به تابلو‐کاشیها به کردن نگاه و نقشه روی از مسیر

تنها و تنها مجموعه بیرون نمای ناقوس، برج از نظر صرفِ شرط به جهانگردان. انبوه و بود آن میان در قرطبه

(یعن صبح فردا پس به را آن ما و خرید بلیت باید مجموعه این درون به رفتن برای داشت. شباهت مسجد به

رهسپار پل سمت به و دیدیم بیرون از را مجموعه این ضلع دو تنها غروب آن و کردیم موکول سفر) نهم روز

ببینید. م توانید را پل این روی از ای منظره و پل این ورودی ۶ . ۶ عکس اول ردیف در شدیم.

روم امپراطوری دوره به پل این قدمت دارد؛ قدمت چنین با و زیبایی این به ٨ پل شهر این که نم دانستم

از پیش سال صد حدود رومیها را سنگ پل این که م رود گمان پیش. سال هزار دو از بیش یعن بازم گردد،

هفدهم قرن در و شدند اضافه پل زیر قوسهای مورها، زمان در بعدها کردند. چوبی پل زین جای مسیح میالد

طول در پل این البته شد. نصب پل میانه در ٩ رافائل قدیس از ای مجسمه مسیحیان، سلطه زمان در میالدی،

است. شده بازسازی بارها تاریخ

٨Roman bridge of Córdoba
٩St. Raphael
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م کشید. سرک ساختمانها میان از ناقوس برج :۵ . ۶ ل ش

نگاه رود موجهای به و زدیم قدم پل روی آرام آرام رسیدیم. قرطبه روم پل به ما که بود غروب نزدی

است شده نصب مسجد‐کلیسا حوش و حول که تزیین چراغهای رسیدیم، پل انتهای به وقت م کردیم.

را آن م توانید که بود تر دیدن خیل قرطبه تاریخ مسجد‐کلیسای دیدن پل، آنسوی از بودند. شده روشن

ببینید. ۶ . ۶ عکس پایین ردیف در

از پاس تا بیداری نم توانستیم که بودیم خسته آنقدر شب آن ما اما م شد برگزار سنتا سمانا هم قرطبه در

شدت به را ما دوی هر ایستادن سرپا را روز بیشتر و اتوبوس با سرهم پشت سفرهای کنیم. تحمل را شب نیمه

بود. کرده کوفته تن

قرطبه در تفرج ٢ . ۶

اتوبوس بلیت یریم. ب شهر در گردش اتوبوس سویل، مانند گرفتیم تصمیم رفتیم. شهر دیدن به سفر، هشتم روزِ

خودرو و اتوبوس که بود هم شهر کوتاه و باری خیابانهای در روی پیاده تور ٢ شامل قرطبه، شهر در گردش

ی کردن لغو به مجبور تور ٢ از سنتا، سمانا برگزاری و مقدس هفته مناسبت به کند. تردد آنها در نم توانست

تا و خریدیم را بلیت ما داشت. اعتبار روز دو روز، ی جای به م فروختند که بلیت عوض در و بودند شده



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

١١۵ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

قرطبه روم پل :۶ . ۶ ل ش

طول در کوتاه سفرهای و خوابی کم و خستگ شدیم. پیاده ایستگاهها از ی در و رفتیم اتوبوس با مسیر نیمه

چند و برگشتیم هتل به خوردن ناهار و شهر در زن گشت کم  از بعد که بود شده چیره ما بر آنقدر هفته، ی

خوابیدیم. ساعت

سفر چنین برنامه من که بود باری اولین این شدم. بیدار خواب از غروب که بود عمیق خواب آنچنان

و بود بلندپروازانه بسیار شهری بین اتوبوسهای از استفاده با آنهم روز، ١٣ در شهر ٨ دیدن بودم. چیده را فشرده

سفرنامه این آخر فصل در که نداشتیم هم سفر برای الزم اما ساده تجهیزات ما نمایاند. رو ما به کم کم خستگ

کردیم. استراحت و زدیم قدم شهر در فقط را غروب آن پرداخت. خواهم آنها به

نژادِ اسبهای دیدم. اسب نمایش مورد در گهیی آ بود، هتل اطالعات بخش در که ان رای گهیهای آ از ی در

با اسپانیایی اسبهای رقص فیلم از اتریش) (پایتخت وین در این،  از پیش اند. شهره بسیار نمایش در اسپانیایی

تماشای بلیت اما بودم،  خوانده ١٠ اسپانیایی اسبهای نمایش و رقص مدرسه مورد در و دیده کالسی آهنگهای

را چیزی چنین این بخواهم که نم کند خطور ام مخیله به هم فکرش حت که است گران مراسم آنقدر چنین

١٠http://www.srs.at/en/
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ی در اسب نمایش بلیت قیمت شاید که کردم گمان دیدم، قرطبه در هتل در را گه آ این وقت کنم. تماشا

قیمتها و زمانبندی آنالین نم توانستم و بود خراب هتل اینترنت باشد. وین از ارزانتر اسپانیا، در کوچ شهر

او که کردم خواهش م کرد کار هتل پذیرش قسمت در خانم که از هتل، از رفتن بیرون از پیش کنم. نگاه را

بود. پرداخت غیرقابل همچنان بلیت قیمت اما داشت وجود خال جای کند. تلفن

چورو مورد در ١۶ صفحه (در خوردیم الت ش و چورو باز و رفتیم فروش چورو مغازه ی به غروبی دم

نسبت به ای مغازه بود. متفاوت بودیم رفته مادرید در که آنهایی با فروش چورو این فضای و جو ام). نوشته

اسپانیا، مردمان داشت. بیشتری همهمه و هیاهو بالطبع و داشتند آمد و رفت آن در زیادی جمعیت که بزرگتر

را مردم بودیم، نشسته فروش چورو در ساعت نیم حدود ما . هستند مشهور بلند صدای با کردن صحبت به

از بعد که بودند نشسته شوهری و زن مان، کناری میز م خوردیم. قهوه و الت ش و چورو و م کردیم تماشا

سمانا ردای آن روی و بود پوشیده شلوار و پیراهن دختر پیوست. آنها به سنتا سمانا ردای با دخترشان دقیقه چند

را چوروفروش مادرش، و پدر با صحبت دقیقه چند از بعد گریان، و ناراحت دخترِ رویش. پهن کمربند و سنتا

کرد! ترک

ببارد. باران دادیم احتمال و بود ابری هوا رفتیم. مسجد‐کلیسا سمت به و کردیم ترک را چوروفروش ما

بودند. کرده درست اه جای و گذاشته صندل مسجد‐کلیسا نزدی به نزدی عریض خیابانهای از ی در

پاسخ نه. یا م شود برگزار سنتا سمانا امشب م دان پرسید فیلمبردار از رستم بود. ایستاده هم فیلمبردار ی

محوطه و مرکزی خیابانهای در شب ١٠ ساعت تا ما بود. خواهد شب ١٠ ساعت باشد، شدن شروع اگر داد

نبود. فیلمبردار برگشتیم. فیلمبردار منطقه همان به ١٠ ساعت و زدیم پرسه روم پل و مسجد‐کلیسا اطراف

آسمان بودن ابری از دل، در شد. نخواهد برگزار سنتا سمانا که بود آن از حاک هم مردم از خال هم اهها جای

نداشتم. ایستادن سرپا ساعت چند و خوابی بیدار توان ر دی چون شدم، خوشحال بسیار

مختلف شهرهای از را سنتا سمانا مراسم که کردیم تماشا را قرطبه تلویزیون ه شب هتل، تلویزیون در شب

م کنم گمان داد. نشان تن بر سنتا سمانا لباس گریان و زاران نوجوانان و کودکان قرطبه، از م کرد. گزارش

نبودند. خرسند چندان شب آن آسمان بودن ابری از من مثل ها بچه

لباس نوع کرد، جلب را من توجه که مردم رفتاری ویژگیهای بزرگترین از ی شهر، در زدن قدم زمان در

در دارند. متناسب رنگهای انتخاب در نظیری بی ذوق مردم این که م رسید نظرم به بود. قرطبه مردم پوشیدن

کودکان لباس ه بل زن، و مرد لباس تنها نه م زدیم، قدم آنها در وقت بود. مغازه از پر خیابان چند شهر مرکز

بود. بزرگ مرد یا زن ی مانند خردسال پسربچه یا دختربچه ی لباس م کرد. جلب را توجهم بسیار هم قرطبه

کرد، بزرگسال آسا معجزه را آنها و کشید را ها بچه این پای و دست دستگاه با م شد اگر م رسید نظرم به
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قرطبه در فروش بچه لباس :٧ . ۶ ل ش

دامن همرنگ جورابشان تنها نه و داشتند دامن ها دختربچه بیشتر نبود. بزرگساالن و آنها لباس بین تفاوت هیچ

تماشای محو من ر، دی چیز هر از بیشتر بود. دامن با رنگ تناسب در یا همرنگ هم کفشهایشان ه بل بود،

حت نداشت. بزرگساالن کفش با تفاوت هیچ خردسال پسرانه و دخترانه کفشهای بودم. شده ها بچه کفش

پیرها ر، دی سوی از .(٧ . ۶ (عکس دیدم نوزادفروش لباس مغازه ی بود. هنری اثر ی نوزادهایشان لباس

آمده زدن قدم برای همسرهایشان همراه به جلیقه و کراوات و شلوار و کت با پیرمردها بودند. پوش خوش هم

هفته خاطر به مردم پوش خوش این شاید دارند. دعوت عروس انگار که بودند پوشیده لباس طوری بودند.

مردم از بسیاری که م دانم را این اما نپوشند، خوب لباس اینقدر سال طول در همیشه مردم این و بود پاک عید

پوشیدن خوب لباس کنند. هماهنگ باهم را لباسها زیبایی این به نم توانند هم بخواهند اگر ر دی کشورهای

زیبایی به ارتباط ترین کوچ مدها از بسیاری رواج من، دیدگاه در و ندارد بودن مد و بودن گران به ارتباط هیچ

لباسها رنگ و لباس در زیبادوست از عمیق درک با قرطبه اهال که م رسد نظرم به ندارد. شناس زیبایی و

م شوند. بزرگ

در صندل روی وقت پوش خوش مردم همین دارد. متفاوت ابعاد انسان چقدر که است انگیز فت ش

از قسمت ستن ش تخمه اینکه اول م ریختند! زمین را تخمه پوست ستند م ش تخمه و بودند نشسته خیابان

خورده واکس کفشهای کنار تخمه پوستِ های تپه انگیزتر تعجب اما بود جالب برایم بود فرهنگ این در تفرج

بود!
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شهر دیدنِ ٣ . ۶

سپس و مسجد‐کلیسا از بازدید و قبل روز تور بلیت همان با شهر در زن گشت سفرمان، نهم روز برنامه

و بخش این در را پیاده تور و اتوبوس تور به مربوط های شنیده و ها دیده بود. پیاده تور بعدازظهر، ی ساعت

م نویسم. ۴ . ۶ بخش در را مسجد‐کلیسا بازدیدِ به مربوط مطالب

که بودیم گرانادا شهر عازم غروب نزدی که زیرا رفتیم، اتوبوس ایستگاه به چمدانها با صبحانه، از پس

به برای هایی قفسه اروپا، در قطار و اتوبوس ایستگاههای بیشتر در . نوشت خواهم موردش در آت فصل در

صرفه برای هم ما دارد. وجود یورو) ۴-۵ (معموال مبلغ دریافت ازای به وسایل و چمدان گذاشتن امانت

به نباشیم مجبور عجله و نگران با ظهر از بعد که گذاشتیم اتوبوس ایستگاه در را چمدانهایمان زمان در جویی

شدیم. ری گردش اتوبوس سوار اتوبوس، ایستگاه مقابل از سپس بازگردیم. هتل

با دیدن برای چندان مسیر و است شده ممنوع) خودرو آمد و رفت (یعن ١١ راه پیاده قرطبه تاریخ قسمت

جالب قسمت ی چرخاند. شهر دور را ما ساعت ی از کمتر در اتوبوس دلیل همین به ندارد، وجود اتوبوس

.(٨ . ۶ (عکس بود قرطبه شهر وسطایی قرون تاریخ دیوار داد توضیح موردش در اتوبوس گویای راهنمای که

ایستگاهها آن در ما که گذشت هم قرطبه وحش باغ مقابل از سپس و قرطبه روم پل با موازی پل از اتوبوس

ی ساعتِ سر بود ما اتوبوس ری گردش بلیت شامل که ای پیاده تور برای م خواستیم چون نشدیم پیاده

باشیم. پل مقابل بعدازظهر

٢٣ شاید و ٢٢ بود؛ شده التحصیل فارغ اه دانش از تازه خودش گفته به که بود جوان پسر ما تور راهنمای

انگلیس به چندان تمایل که شدیم متوجه دقیقه چند از بعد اما اسپانیول و انگلیس بود؛ زبانه دو تور ساله.

توضیح ته و سر انگلیس کوتاه جمله دو با بعد و م داد توضیح اسپانیول دقیقه چند ندارد. کردن صحبت

درخواست که بودیم نفر ۴ تنها بود. هویدا نگران اش برافروخته صورت و دستش حرکات از م آورد. هم را

همسر و اسپانیول مرد ر، دی زوج آن البته بودیم. ما هم انه بی جهانگردان تنها و بودیم داده انگلیس زبان تور

دقیقه ده حدود گذشت از بعد م کرد. کم ترجمه در تور جوان راهنمای به اه گه مرد بودند. اش ایی آمری

پیش که تورهایی تمام گفت او است! افتاده راه به تازگ به تور این که گفت ما به تور راهنمای تور، آغاز از

کرده سامانده ر دی کشورهای حت و ر دی شهرهای از جهانگردی شرکتهای را م شد برگزار قرطبه در این از

City شرکت از نفر چند اینکه تا نداشتند شهر این به توریست عظیم خیل از درآمدی هیچ قرطبه مردم و بودند

١١Pedestrianized
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١١٩ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

دیوار :٨ . ۶ ل ش
بر قرطبه، تاریخ
قرون از مانده جای

وسطا

این و گرفته قرطبه برای نمایندگ ی دارد توریست اتوبوسهای شهرها از بسیاری در که ١٢ Sight Seeing

شده راهنمایشان او که هستیم گروه دومین ما که واقع در گفت بود. آغازین هفته این و اند انداخته راه را تور

به وقت آمد. تر پایین ما توقع سطح چون کرد آسوده را خود شرایطش، دادن توضیح با م کنم گمان است.

خوب که گفت او به گروهمان در ایی آمری خانم و م دادیم گوش او به آرامش با ما م گشت کلمات دنبال

. واقع نظرِ ابرازِ تا داشت دادن رم دل قصد بیشتر من نظر به البته که م کند صحبت انگلیس

گفت مسجد‐کلیسا مورد در اندک سپس و داد توضیح قرطبه روم پل تاریخچه مورد در کم ما راهنما

بتواند تنهایی به خود خارج ی نداشت ان ام که مسیرهایی م برد؛ پیش قرطبه باری های کوچه از را ما و

پیچ پر مسیر ادامه در رسید!  جای به بتوان نم کنم گمان اما شد گم م توان ها کوچه این در کند. کشف را آنها

ی گذشته در که داد توضیح راهنما رسیدیم. (٩ . ۶ (عکس ١٣ قرطبه قدیم میدان به باری های کوچه خم و

بار چند ما اینکه با اند. کرده پر را میدان رستوران پرشمار امروزه بود! گاوبازی میدان این اصل کاربردهای از

بودیم! ندیده را میدان این اما بودیم گشته را منطقه این پیاده

ثابت شهرها این در زمان انگار که دارم دوست جهت این از را اروپا شهرهای تاریخ قسمتهای در زدن قدم

پله مسیر کوچه چند کند. عبور آن از م توان پیاده فقط که بودند تنگ آنقدر ها کوچه بیشتر است؛ شده فریز و

١٢http://www.city-sightseeing.com
١٣Plaza de la Corredera
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قرطبه تاریخ میدان :٩ . ۶ ل ش

از بردن لذت بیشتر قرطبه پیاده تور نم شود. دیده امروزی شلوغ و مدرن شهرهای در که عناصری بودند. ای

قدرتمندان. باروی و کاخ بر نظاره تا بود عادی مردم زندگ و تاریخ

که کند معرف ما به را غذاخوریی به تا خواستیم کم رستوران کردن پیدا برای راهنما از ما تور پایان در

ناهار برای خودش روز هر که م گذرد رستوران جلوی از تور دفتر به برگشت مسیر در گفت او نباشد. توریست

گروه برای و خداحافظ او از ما پایان در برویم. همراهش م توانیم باشیم داشته دوست ما اگر و م رود آنجا

کردیم. آرزو را بهترینها نوپایشان

سوزن جای رستوران در . توریست هیچ بی ، عال کیفیت با و ارزان غذای بود؛ خوبی رستوران راست به

از زدن حرف اسپانیول بلند بلند صدای بودیم. من و رستم رستوران در حاضر های انه بی تنها نبود. انداختن

شدیم. گرانادا راه اتوبوس با دیروقتمان ناهارِ از پس م رسید. آسمان به طرف هر
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١٢١ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

قرطبه مسجد‐کلیسای ۴ . ۶

البته که بنا، خود از تر دیدن من نظر به است. آن ١۴ مسجد‐کلیسای قرطبه شهر جهانگردیِ جاذبه ترین دیدن

است. آن انگیز حیرت تاریخ است، انگیز فت ش بسیار بنایی

بوده! معبد ی کلیسا، این روم امپراطوری دوره در ان م این در که دارند اذعان باستانشناس کاوشهای

ششم قرن میانه در که (١۵ ویسنت قدیس ای (بازیلی کاتولی کلیسای دارد؛ کاربری تغییر کلیسا به معبد پس

عبدالرحمان خلیفه دستور به ٧٨۶م. سال در گرفتند. را قرطبه م. ٧١۴ سال در مورها سپس شد. ساخته میالدی

اندلس، دوم خلیفه دوم، عبدالرحمان م الح زمان در شد. ساخته قرطبه مسجدِ جایش به و تخریب بنا این ١۶ اول

آن (در م کرد رقابت دمشق مسجد با عظمت و زیبایی در مسجد این که آنچنان یافت، ادامه مسجد گسترش

و زیباتر دمشق از را قرطبه که م خواست دوم عبدالرحمان و بود خالفتشان مرکز دمشق و خلیفه عباسیان زمان،

استادکاران (بیزانس)، شرق روم وقت امپراطور ،١٧ دوم ه فوروس نی امپراطور زمان، این در بسازد). تر وه باش

معماری ِ سب بر عالوه بنا این در دلیل همین به فرستاد، قرطبه به مسجد ساختِ در اری هم برای را معماران و

به کشید؛ طول قرن دو حدود مسجد این ساختِ م شود. دیده هم بیزانس معماری سب از های نشانه  مورها،

افزودند. آن به قسمت مور مرانان ح از ی هر که معن این

یرد. ب مورها از را قرطبه توانست ١٢٣۶م.، سال در اسپانیا، پادشاه که م شود جالب جایی از داستان اما

به کلیسا تبدیل بارها اروپا تاریخ در و نیست ای تازه چیز دگرگون این شد. تبدیل کلیسا به مسجد زمان این در

پادشاه که است این م کند خاص را قرطبه مسجد‐کلیسای آنچه اما است داده رخ کلیسا به مسجد یا مسجد

عجیب مساله شود. تبدیل کلیسا به را مسجد درون قسمت که داد دستور ،١٨ پنجم آلفونسوی اسپانیا،  وقت

حت نساخت! آنطرفتر را کلیسا چرا اینکه یا نکرد صادر را مسجد تخریب دستور چرا که است این من برای

ساختمانِ وسط دقیقا کلیسا پنجم، آلفونسوی دستورِ طبق شود! ساخته مسجد حیاط در کلیسا که نداد دستور

چطور که شد مطرح پرسش این برایم بودم خوانده را تاریخچه این سفر از پیش که زمان شد! ساخته مسجد

نریخت؟! فرو اش میانه کردن ویران با بنا سقف

ببینید. م توانید ١٠ . ۶ عکس در را اش هوایی عکس که شد عظیم بنای قرطبه مسجد‐کلیسای سرانجام

ثبت بشر میراث در را کلیسا این و قرطبه تاریخ قسمت م. ١٩٨۴ سال در و، یونس بشر، میراث سازمان

١۴Mosque–Cathedral of Córdoba
١۵San Vicente Basilica
١۶Abd-el-Rahman I
١٧Niceforo II Foca
١٨Alfonso X
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از هوایی عکس :١٠ . ۶ ل ش
قرطبه مسجد‐کلیسای

کرد[مرجع١٩].

نقشه :١١ . ۶ ل ش
مسجد‐کلیسای

قرطبه

کلیسای موقعیت بهتر توصیف برای شدیم. نخل درختهای با ای گسترده حیاط وارد بلیت خرید از بعد ما

عکس در را آن م توانید و گرفتم امانت به ٢٠ قرطبه رسم کلیسای سایت وب از را بنا این نقشه مسجد، درون

و آمد برای درها این از ی تنها امروزه که م دهند نشان را ورودی دربهای ۶ تا ١ های شماره ببینید. ١١ . ۶

١٩http://whc.unesco.org/en/list/313/
٢٠http://www.catedraldecordoba.es/descplano.asp
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١٢٣ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

شمال ضلع مسجد‐کلیسا، نمای :١٢ . ۶ ل ش

اطراف نورپردازیی ببینید. را درها این از تا سه ١٣ . ۶ و ١٢ . ۶ عکسهای در است. گشوده بازدیدکنندگان شد

این با را درها این من که اول شب بود. کرده زیبا و داشتن دوست بسیار را آن فضای شب در مسجد‐کلیسا

نشست. دلم به بسیار دیدم نورپردازی

مسجد‐ درهای از ی نمای :١٣ . ۶ ل ش
روز در کلیسا



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

ُقرطَبه .۶ فصل ١٢۴

از ی ،٢١ اسبی نعل قوسهای بود؛ رف ش حیرتِ ی من برای که شدیم بنا وارد حیاط از گذر از پس

این دیدن ببینید. ١۴ . ۶ عکس مجموعه در را قوسها این بنا! ستونهای بین ، اسالم معماری های مشخصه

بود گفته من به هستم ایران م دانست که ایرلندی دوست بار ی نبود! باورپذیر برایم اسپانیا جنوب در قوسها

در دید! خواه اش تاریخ معماری در آشنایی های شناسه آنجا ، کن سفر اسپانیا جنوب به بار ی باید که

بی م رفتیم. راه سقف به دوخته نگاه با بلند ستونهای بین در ما افتادم. سخنش و دوست آن یاد به من قرطبه

اسبی نعل قوسهای این از م کردم نگاه که را طرف هر گرفتیم، فاصله در از کم وقت م رسید. نظر به انتها

چتر ی که راهنمایشان با جهانگرد گروه ی هم گاه از هر دست. به دوربین بازدیدکننده عظیم خیل و بود

م گذشت. کنارمان از نکنند، گم را او گروهش اعضای که بود گرفته باال را تابلو یا

قوسهای مثال بودند؛ شده آمیخته در اسالم و مسیحیت نمادهای که بود جاهایی بنا، این جالب بسیار قسمت

بود شده کاری کنده مسیح شدن مصلوب مضمون با هایی مجسمه دیوار روی و شده مسدود دیوار با اسبی نعل

سمت عکس دوم‐ (ردیف قوس ی درون مصلوب مسیح یا (١۵ . ۶ عکس عکس مجموعه در باال ردیف )

عکس دوم‐ (ردیف م خورد پیوند کلیسا سقف به اسالم معماری با تاق که بود جایی جالبتر همه از چپ).

سوم). ردیف و راست سمت

اسالم معماری کمال و تمام های ویژگ با بزرگ قوس ی به که حال در م رسید. عظیم فت ش سپس

این در بود. برانگیز سوال اش چشمه و تاق این آنسوی کننده خیره روشنایی م شدیم، نزدی (١۶ . ۶ (عکس

ی بود؟! چه تاق این پشت م زنید حدس کنید. مقایسه آدمها قد با را قوس ابهت و ارتفاع م توانید عکس

بزرگ. ارگِ و رف ش گنبدِ بلند، سقفِ با کلیسا ی مسجد. میانه در بزرگ، کلیسای

این کلیسا این در برایم توجه جالب نکته ببینید. ١٧ . ۶ عکس مجموعه در را گرفتیم کلیسا از که عکسهایی

صد حداکثر شاید نبود چندان صندل ردیفهای داشت. عمودی گسترش ، افق گسترش از بیشتر کلیسا که بود

مناسب کلیسا این گنجایش برابر چند با کلیسایی ی برای گنبد این م رسید نظر به بود. مرتفع گنبد اما نفر! 

باشد.

بعد نوشتم. قبل بخش در را پیاده تور شرح که رفتیم ناهار سپس و پیاده تور برای کلیسا این دیدن از پس

شدیم. گرانادا راه اتوبوس با و گذاشته سر پشت را زیبا قرطبه آن از

٢١Horseshoe arch
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مسجد بخش مسجد‐کلیسا. درون :١۴ . ۶ ل ش
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قرطبه مسجد‐کلیسای در بهم آمیخته اسالم، و مسیحیت مذهب دو نمادهای :١۵ . ۶ ل ش



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

١٢٧ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

در کلیسا، ی تاق این آنسوی :١۶ . ۶ ل ش
داشت! وجود مسجد قلب
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مسجد میانه در کلیسایی :١٧ . ۶ ل ش
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گرانادا

چنگ از را آن تا تالش کرد اسپانیا امپراطوری قرنها که گرانادایی همان رسیدیم؛ گرانادا١ به سفر نهم روز غروب

در م کند. ایجاد آن از ذهن تصویر ی سفر، از پیشتر شهر ی توصیف و تاریخ خواندن دربیاورد. مورها

نامور َالْحمرای که شهری مورها، ومت ح اصل شهر بود؛ بزرگ بسیار من ذهن در تصویر این گرانادا، مورد

بود. کوچ شهر ی گرانادا تصویر، این خالف بر اما است. شده ساخته آن در

جهانگردها حضور بودیم، کرده سفر آن در که قرطبه) (سویل‐ اندلس رِ دی شهرِ دو خالف بر گرانادا، در

ر دی زبانهای ، اسپانیول گفتگوی صدای از بیشتر زیرا بود، گیر گوش ویم ب باشد بهتر شاید بود. گیر چشم

هم بود شده فراهم جهانگردان به خدمات برای گرانادا در که انات ام م شد. شنیده بیشتر انگلیس جمله از

قسمت سالن، ورودی درِ روی به رو اتوبوس، ایستگاه در بود؛ شهر این به ر گردش پرشمار آمد و رفت گواه

خریدیم. تاریخ منطقه نقشه ی بود،  نشسته آنجا خانم که از ما بود. شده گرفته نظر در رسان اطالع برای

با شهر نقشه که ان رای نقشه ی همیشه و است رسان اگاه اطالعات قسمت وظیفه شهرها، از بسیاری در

ما داشت. هم تبلیغات وظیفه گویا گرانادا در کیوس این اما م شود داده مراجع به دارد را اش دیدن مناطق

است روی پیاده گرانادا، دیدن راه بهترین که گفت او پرسیدیم. شهر در گشت برای اتوبوس مورد در خانم از

اینجا از بخرید شهر در اگر را تور این که گفت زیرا بخریم، را تور که شدیم قانع ما کرد. پیشنهاد توری ما به و

برای ما وید!!! ب دروغ او است ن مم که نکرد خطور ما ذهن به هم لحظه ی حت و است گرانتر یورو چند

خریدیم. روی پیاده تور سفرمان) دهم (روز بعد روز بعدازظهر

با است بهتر که داد پاسخ او هتل، نام دیدن از پس نه. یا است شده شروع سنتا سمانا آیا که پرسیدیم او از

عمل پیشنهادش به ما نگفت). دروغ را ی این (البته است شده بسته االن ما هتل به مسیر چون برویم تاکس

گران چندان شدن سوار تاکس و بود کوتاه و نزدی مسیر خوشبختانه شدیم. هتل راه تاکس با و کردیم

١Granada

١٢٩
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نشد. تمام

بود. باری خیابان در ما هتل خیابان داشتند. جا خودرو دو همزمان حرکت اندازه به فقط خیابانها بیشتر

غروبی مانند من اما بود برپا شهر در هیاهویی پذیرفتیم. ما و کند پیاده خیابان سر را ما که داد پیشنهاد راننده

فشرده برنامه م کردم. حس را خستگ ر، دی احساس هر از بیشتر نبودم. زده فت ش بودیم رسیده سویل به که

بود. کرده خسته را جسمم پیاپی سفرهای

هتل صاحب بود. شده داده کاربری تغییر هتل به که بود آپارتمان طبقه سه مجموعه ه بل نبود هتل ما هتل

از بدهد. ما به گرانادا مورد در اطالعات م کرد تالش اش بسته و سته ش انگلیس با که بود خلق خوش مرد

هر به که است ای توصیه اولین (این دادیم مثبت پاسخ ما اید. خریده آنالین بلیت الحمرا برای که پرسید ما

را اندلس وگرنه بخری بلیت باید قبل از الحمرا برای م شود. گفته دارد را اندلس دیدن قصد که جهانگردی

.( کن ترک مجبوری اش تاریخ اثر زیباترین دیدن بدون

به را اکتشاف های برنامه تمام و نداشتیم را گرانادا دیدنِ و رفتن بیرون توانِ که بودیم خسته سفر از آنقدر

کردیم. موکول بعد روز صبح

گرانادا در زن گشت ٧ . ١

خواهیم گیر ماالگا، بعدی، مقصدِ به اتوبوس بلیتِ که بیشتر اطمینانِ برای ما سفر، دهم روز بعد، روز صبح

سفر مسیر در شهر آخرین ماالگا خریدیم. اتوبوس بلیتِ شنبه، ی بعد، روز ٢ برای و رفتیم اتوبوس پایانه به آورد

از پیش اتوبوس، بلیت خرید از پس نوشت. خواهم آن مورد در را بعد فصل بازگشتیم. برلین به آنجا از و بود ما

م نویسم. ٧ . ٢ بخش در را شرحش که داشتیم پیاده بلیت تور ظهر، از بعد برای پرداختیم. شهر دیدن به ظهر،

در گرانادا مهم دیدنیهای نبود. بزرگ چندان شهر نفری هزار پنجاه و دویست حدود جمعیت با گرانادا

ما که گرانادا اصل خیابان چند دید. و رفت م شود پیاده را همه که ای گونه به دارند. قرار هم نزدی فاصله

.(٧ . ١ (عکس بودند طبقه چند ساختمانهای با شده احاطه و عریض چندان نه زدیم، قدم آنها در

ی م شوند منته آن به اصل خیابان چند که ٢ ایزابل میدان در گرانادا، شهر مرکز در اول، نگاه در

بر نشسته م.) ١۵٠۴ ‐١۴۵١) ٣ ایزابل ه مل از ای مجسمه م کند. جلب را واردی تازه هر توجه مجسمه

سمت به دریایی سفر هزینه تاییدِ م ح کنارش، ایستاده خم نیمه کلمب، کریستف به که اش پادشاه تخت

٢Plaza Isabel La Catolica
٣Queen Isabel
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گرانادا خیابانهای :٧ . ١ ل ش

را مجسمه این م توانید ٧ . ٢ عکس در کرد. کشف را ا آمری قاره آن در کلمب که سفری همان م دهد. را هند

تنها نه که داد رخ مهم بسیار اتفاق دو م. ١۴٩٢ سال در نیست. دلیل بی گرانادا در مجسمه این نصب ببینید.

ای ریشه با (مسلمانان مورها م. ٧١٨ سال حدود از داد: تغییر را بشریت تاریخ ه بل اسپانیا امپراطوری تاریخ

این به اسپانیول زبان (در داشتند جنگ اندلس تصرف سر بر اسپانیا) (امپراطوری مسیحیان و آفریقا) شمال از

قرن در مورها قدرت های پایه فروپاش و شدن ضعیف با م گویند). گیری بازپس یعن Reconquista دوره

کنترل در گرانادا فقط ١۴٩٢م. سال تا که جایی تا کنند تصرف را بیشتری مناطق توانستند مسیحیان یازدهم،

هزینه صرف با نبود. آسان کار تسخیرش شهر، دفاع دیوارهای و ای کوهپایه موقعیت دلیل به که بود مورها

گرانادا ١۴٩٢م. ژانویه ٢ روز در ١۴٩٢م.، سال آغاز از پس روز دو سرانجام اسپانیا، ارتش کردن مجهز و بسیار

واقعه، این از پس ماه سه شدند. شهر وارد ۴ دوم فردیناند شاه همسرش و ایزابل ه مل و شد فتح رسما هم

که پرداخت را هند به سفر هزینه کلمب کریستف به ایزابل ه مل داد: رخ م. ١۴٩٢ سال مهم رویدادِ دومین

از ای گنجینه با و رسید ا آمری قاره به هند، جای به کلمب کریستف بود. مایل هزار دو تنها کلمب برآورد طبق

اسپانیا امپراطوری سلطه در عظیم جهش ی سرآغاز این و برگشت اسپانیا پادشاه کاخ به ا آمری قاره از طال

۴Ferdinand II
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م دهد. را هند به تازه مسیر کشف برای دریایی سفر مجوز کلمب کریستف به وقت ایزابل، ه مل مجسمه :٧ . ٢ ل ش

رسم زبان اسپانیول زبان و نابود بوم زبانهای شدند، اسپانیا مستعمره التین ای آمری کشورهای تمام .۵ شد

به اتکا با شد. وفا ش اسپانیا امپراطوری و سرازیر اسپانیا سمت به التین ای آمری طبیع های گنجینه شد. شان

این دانستن با شاید رفت. پیش آسیا شرق افتاده دور جزایر تصرف تا حت اسپانیا امپراطوری که بود ثروت این

است. شده نصب گرانادا شهر قلب در مجسمه این چرا که کرد درک بشود ، تاریخ کوتاه زمینه پیش

خالفِ بر کلیسا، این رفتیم. آن دیدن به که دارد قرار گرانادا جامع کلیسای مجسمه، این از کم فاصله در

نمادی تا شد آغاز کلیسا این ساخت ١۴٩٢م. سال در گرانادا فتح از پس است. نوساز اسپانیا، کلیساهای بیشتر

از پس اسپانیا امپراطوران مقبره گرانادا جامع کلیسای که بود قرار باشد. گرانادا بر حاکم مسیحیت قدرت از

فیلیپ شاه جانشینش و پسر درگذشت ۶ پنجم چارلز شاه آنها، نوه که زمان اما باشد فردیناند شاه و ایزابل ه مل

در وریال اس ال به سفر مورد (در کند دفن وریال اس ال در گرانادا جای به را پدرش که گرفت تصمیم دوم

جامع کلیسای عکسهای شد. امپراطوران مقبره گرانادا) نه (و وریال اس ال ترتیب، این به ام). نوشته ٢ فصل

پادشاه دانمارک، پادشاه مثال است فرهنگ و زبان ی با کشور ی بر مران ح تنها پادشاه امپراطوری: و پادشاه بین ۵تفاوت

کشورهای که وقت ترتیب این به است. متفاوت زبانهای و فرهنگها با کشور چند از ای مجموعه بر مران ح امپراطوری مقابل، در سوئد.

است). نادرست دوره این برای اسپانیا پادشاه (نام گرفت ل ش اسپانیا امپراطوری شدند، اسپانیا مستعمره التین ای آمری
۶Charles V
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گرانادا جامع کلیسای :٧ . ٣ ل ش



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

گرانادا .٧ فصل ١٣۴

گرانادا  بازار منتظره غیر سوغاتیهای :۴ . ٧ ل ش

ببینید. م توانید ٧ . ٣ عکس مجموعه در را

میالدی، پانزدهم قرن از بازاری بود. نزدی همان در که رفتیم گرانادا تاریخ ٧ بازار به کلیسا دیدن از پس

بازارهای بوی با بازاری مهمتر، همه از و ماند زنده هم گرانادا فتح از پس که مورها دوره از مانده جا به بازاری

فروش سوغات بازار های مغازه بیشتر امروز بود. رونق پر ستدی و داد محل بازار این روزگاری میانه. آسیای

جهانگردهاست. تسخیر در ش باری های کوچه که اند

عکس ببینم اروپا در نداشتم انتظار که سوغات چند از کاالهایش. هم و بازار خود هم بود. دیدن بازار

را آن در رفتن راه ران گردش هجوم و بود باری و تنگ بازار ببینید. م توانید ۴ . ٧ عکس مجموعه در ام گرفته

خود از عکس گرفت. عکس بازار خود از نم شد که بود باال جمعیت تراکم آنقدر بود. کرده جذاب اما زمانبر

گذاشتم. ۵ . ٧ عکس در ام کرده پیدا اینترنت از که را بازار

٧Alcaicería
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گرانادا  بازار :۵ . ٧ ل ش

پیاده تور ٧ . ٢

نیم از بیشتر ما است، اساس رکن اسپانیایی فرهنگ در برنامه و وقت به اهمیت و سنج زمان که آنجا از

بلیت روی اما ایم ایستاده اشتباه را ان م که کردیم فکر ابتدا بودیم!  تور راهنمای فرمایی تشرف منتظر ساعت

است. زمان از ه بل نیست، ان م از ل مش فهمیدیم جو و پرس از پس و بود شده نوشته تور آغاز محل نشان ما

آخر در م شد. بیشتر داشتند دست در ما بلیت مشابه بلیتهایی همه که منتظر جهانگردان شمار زمان، گذشت با

به تور بود قرار کردند. معرف تور مسوول را خود که شدند هویدا ساله بیست حدود پسر و دختر ی نفر، دو

و ما شد. آغاز آنها تور و فراخواند را اسپانیول زبان متقاضیان دختر . انگلیس و اسپانیول شود: ارائه زبان دو

ساعت نیم سریعش و برم گردد سریع که گفت ما به پسر بودیم. انگلیس تور متقاضیان تنها ر دی زوج ی

کشید. طول ر دی

آنها بودند! ایران ر دی زوج کردیم: کشف جالب بسیار واقعیت ی بودیم، راهنمایمان منتظر که مدت در

تر، سخت خیل دانمارک سالِ آن زمستان م گفتند بودند. آمده اسپانیا به دانمارک) کشور (پایتخت کپنهاگ از

آنها بودند. آمده گرما و خورشید کم برای اسپانیا جنوب به آنها و بوده ر دی سالهای از تر پربرف و سردتر

بودند! خریده ارزانتر یورو پنج نفری ول اتوبوس ایستگاه درون راهنمای از ما مانند را بلیت

در پایین چپ سمت (عکس شد آغاز ٨ آنا قدیس کلیسای مقابل از ما پیاده تور و آمد راهنما سرانجام

٨Santa Ana



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

گرانادا .٧ فصل ١٣۶

گرانادا باری های کوچه :۶ . ٧ ل ش

گرانادا نماد انار، :٧ . ٧ ل ش

شیب با باری کوچه رود این ر دی سوی در است. رود ی ساحل در کلیسا این .(٧ . ١ عکس مجموعه

باال مالیم شیب با کوچه برد. گرانادا قدیم خیابانهای سمت به کوچه آن از را ما راهنما و داشت وجود مالیم

م رفتیم. باال تپه از و گذشتیم (۶ . ٧ (عکس سفیدرو های خانه با ، باری های کوچه از مسیر در م رفت.

در انار تاریخ مورد در جالب بسیار توضیح و (٧ . ٧ (عکس داد نشانمان مسیر در را انار نمادهای راهنما

سفر اروپایی کشورهای بقیه به آنجا از انار و کاشتند گرانادا شهر در را انار مورها بار نخستین گفت: گرانادا

Pome ) Pomegranat انگلیس زبان به انار هم خاطر همین به شد! گرانادا نماد انار آنکه جالب نکته و کرد
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کاش و بشقاب با شده تزیین خانه :٧ . ٨ ل ش
گرانادا در

م شود. گفته گرانادا) از سیب (یعن Apfelgranat آلمان در و گونه) سیب میوه یعن

کاش و بشقاب را دیوارهایش که ای خانه مثال بودند؛ جالب خیل دیدیم مسیر در که هایی خانه بعض

شهر این که بود این گذشت ذهنم از که فکری نخستین خانه، این دیدن این با .(٧ . ٨ (عکس بود شده تزیین

‐ خانه داد نشان ما به مسیر در تور راهنمای که گرانادا دیدنیهای از ی باشد! داشته سخت زمستانهای نباید

انجیر درخت وجود ها، خانه این بارز ویژگ م گویند. Carmen آن به اسپانیول زبان در که است باغهایی

راهنما است. شده اقتباس کلمه این از هم ها خانه این اسم و م گویند Karm آن به عربی زبان در که است

گرفتم. را ٧ . ٩ عکس اش فلزی در بین از و داد نشان مسیر در ما به را ها زیباترین از ی

پرسید ما از و داد نشان را گل کوچ ساختمان ی ما به راهنما گرانادا، خم و پیچ پر های کوچه در

جواب بود، آنجا ایران کویر از هم ری دی کس هر من از غیر البته م دانستم. من فقط چیست. این م دانید

کنار در انبار آب ی همیشه گرانادا در م گفت راهنما ببینید). را ٧ . ١٣ (عکس انبار آب م دانست؛ را سوال
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به معروف خانه‐باغهای :٧ . ٩ ل ش
گرانادا در کارمن

راست) سمت (عکس انبار آب . آبادان و آب :٧ . ١٠ ل ش

انبار آب عکس کنار در آن از عکس که دیدیم هم آب کوچ های فواره جا چند مسیر در م ساختند!! کلیسا

ببینید. م توانید

من رسیدیم. اندلس، در مورها از مانده جا به بنای ترین وه باش ،٩ الحمرا به مشرف تپه به مسیر ادامه در

ای عده باور طبق داد پاسخ او م شود؟ گفته سرخ) (یعن الحمرا بنا این به چرا م داند که پرسیدم راهنما از

رنگ نوع هیچ من (البته م رسند نظر به سرخ کم دور از کاخ دیوارهای و است سرخ منطقه این خاک چون

باید کوتاه بسیار دوره در الحمرا چون که است آن ر دی عده نظر اما و ندیدم) الحمرا دیوارهای در سرخ

از مردم وقت م افروختند. مشعل شب، در کار برای و م کردند کار باید روز شبانه کارگران م شد، ساخته

٩Alhambra
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دوردست در الحمرا منظره :٧ . ١١ ل ش

نام دلیل همین به و م دیدند رنگ سرخ بنای ی م کردند، نگاه ساخت حال در الحمرای و تپه باالی به شهر

این دامنه در ببینید. ٧ . ١١ عکس مجموعه در م توانید رو روبه تپه از را الحمرا عکسهای الحمرا! شد الحمرا

ببینید). را ٧ . ١٢ (عکس است شده گسترده گرانادا شهر ها، تپه

دیدیم اتاقهایی تک حت و کوچ بسیار های خانه تپه، باالی داشت. ادامه همچنان ما سرباالیی مسیر

و کرد اشاره کوه باالی به او است. گرانادا کولیهای به متعلق گفت م راهنما که (٧ . ١٣ عکس در ای (نمونه

مستندی سفر این از پیش من م کنند. زندگ برق، و کش لوله آب بدون باال، آن که هستند کولیهایی گفت

رقص کافه، چند در جهانگردها برای شبها اینجا گفت او بودم. دیده گرانادا کول مردم زندگ سب مورد در

کولیها واقعا گفت و کرد پیشنهاد ما به را ها کافه از تا دو او م شود. گذاشته نمایش به کولیها رقص فالمینکو،

دیدن برای نشد، برگزار سنتا سمانا شب اگر گرفتیم تصمیم ما نیست. توریست تله و م کنند اداره را اینجا

بیاییم. کولیها رقص

به که آمدیم پایین مسیری از بودیم. آمده که مسیری از نه اما برگرداند شهر سمت به را ما سپس راهنما
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تپه روی از گرانادا انداز چشم :٧ . ١٢ ل ش
مشرِف

کولیهای کوچ های خانه :٧ . ١٣ ل ش
ها تپه باالی گرانادا
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شهر به بازگشت مسیر در :١۴ . ٧ ل ش

گفت م راهنما بود. ایستاده قدم ثابت بلندباال ای تپه روی ما چپ سمت الحمرا شد. منجر رودخانه ساحل

نشان ما به هم را رودخانه قدیم پل چند باقیمانده او بوده. عشاق مویه و گریه محل قرنها برای ساحل این

آغازین، نقطه آنا، کلیسای مقابل به را ما راهنما آخر در .(١۴ . ٧ عکس مجموعه در چپ سمت (عکس داد

کرد. خداحافظ و بازگرداند

زدیم. گپ و نشستیم کافه ی در کم مان ایران تازه دوستهای و من و رستم پیاده، تور شدن تمام از پس

چندان کم هم چای نوشیدن کردم. م حس کم کم را خودم خوردن سرما و گرفته گلویم م کردم احساس

نکرد.

هم من و رستم برسند. اتوبوس به که رفتند غروب از پیش کم و بود ماالگا شهر در دوستانمان هتل

کلیسای سمت به که شد سنتا سمانا لباس به ملبس مردم به توجهمان که برویم مان هتل سمت به خواستیم

ما بودیم. منتظر کنارش ساعت ما و بشود آغاز آن کنار از تور بود قرار که کلیسایی همان م کردند. حرکت آنا

کنیم. پیدا گرانادا سنتای سمانا تماشای برای خوب جای ی که رفتیم کلیسا سمت به شتابان

گرانادا در سنتا سمانا ٧ . ٣

آمده گردهم پراکنده مردم نفری دو‐سه گروههای بودیم. رسیده آنجا مراسم شروع از زودتر خیل ما گویا

کلیسا درون به و م کردند باز راه گروهها این میان از سنتا سمانا لباس با نفر چند بار ی دقیقه چند هر و بودند

م رفت.

م کردند. تکرار را جمالت مدام و ایستادند ما سر پشت پیرزن سه بودیم، ایستاده آنجا ما آنکه از بعد کم
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ردیف بیایند که کرد اشاره دست با و زد حرف اسپانیول آنها به برگشت بار چند و بود ایستاده من کنار خانم

در زدنشان غر م زنم حدس و بودند نقش ریز و قد کوتاه بسیار سه هر کردم. نگاه سر پشت به برگشتم جلو.

با چرخیدم سمتشان به وقت و زدند هم من دست به بار ی دید. توانست نخواهند هیچ که بود این مورد

نم فهمم شما حرفهای از هیچ من گفتم انگلیس به هم من کردند. تکرار را قبل جمالت همان بیشتر سرعت

چرخاندم. را صورتم و

به را ای دفترچه م شود، آغاز ک مراسم م دان بودم پرسیده که من پرسش به پاسخ در ام کناری خانم

بدهد. جواب من به دفترچه کم با م کرد تالش اما بود نشده متوجه را سوالم م دهم احتمال داد. نشان من

عکس ی ر دی ستون و بود لباس نوع و کلیسای مورد در توضیح ستون ی داشتند؛ ستون دو دفترچه ورقتهای

لباس در رنگها این از کدام هر فهمیدم تازه من و زد ورق را دفترچه خانم توضیح. به مرتبط لباس با فردی از

دفترچه این از هم انگلیس نسخه پرسیدم او از است. مذهبی گروههای یا کلیساها از ی به مربوط سنتا سمانا

داد! منف جواب سر با م رفت انتظار که همانطور هست.

بهم را آدم اعصاب خُلق تُرش نفرِ سه این گفتم رستم به م زدند. غر همچنان سرمان پشت پیرزنهای

برویم گفتم رستم به کنار. بروید ما جلوی از م گفتند مردم به و بایستند جلوتر بیاین نم خواستند م ریزند.

و بودند گذاشته را تلویزیون فیلمبرداری دوربین طرف آن بایستیم. نشده شلوغ هنوز که ان م همین روی به رو

من و ایستادیم ها نرده جلوی رفتیم ما نروند. تر نزدی ای فاصله از مردم که بودند کشیده فلزی نرده جلویش

ر، دی نفر چند ما، رفتن از بعد م آید. گیرشان جایی چه آخر ببینم که م کردم نگاه پیرزن سه آن به چشم زیر

سه این که م دیدم و م کردم نگاه سمت آن به اه گه مراسم، بین در ایستادند. جلویشان ما، قامت و قد در

شدند. گم جمعیت پشت کم کم نفر

طَبق، از پیش اما بیاورند. بیرون را طَبقها که کردند باز را کلیسا بزرگ درهای شد؛ آغاز مراسم سرانجام

آغاز از را ری دی شهر هیچ سنتای سمانا مراسم من چون .(١۵ . ٧ (عکس آمدند بیرون آهنگ پیش نفر چند

در آمدند. کودکان آهنگها، پیش از پس خیر. یا دارند را مراسم همین هم شهرها بقیه که نم دانم بودم، ندیده

هم اما بود متفاوت سنها م کرد. اش همراه بزرگسال ی که ساله ٣ یا ٢ ای پسربچه حت بودند، سن هر

ببینید). را ١۶ . ٧ عکس (دو بودند تن به سنتا سمانا لباس

بیشتر خیل رنگها تنوع مختلف. رنگهای در لباسهایی رسیدند؛ سنتا سمانا لباس با بزرگساالن آن از پس

حت بودند، متفاوت هم ها سینه روی شده دوخته نمادهای نبود؛ رنگ در فقط تنوع بود. سویل سنتای سمانا از

(عکس م رسید هم پا پشت به که بود بلند آنقدر ها بعض پشت داشتند؛ متفاوت های اندازه هم ها روبنده

و نقره مثل سفید بعض داشت، دست به هم خاص عصای گروه هر .(٧ . ١٧ عکس مجموعه در اول‐پایین
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گرانادا در آنا سنت کلیسای از مراسم آغاز :١۵ . ٧ ل ش

گرانادا سنتای سمانا مراسم در کودکان :١۶ . ٧ ل ش
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گرانادا در سنتا سمانا :٧ . ١٧ ل ش

هر ویژگیهای داشت. معنایی چه بود خانم آن دست که ای دفترچه شدم متوجه تازه من چوبی. دسته با بعض

بزنم حرف اسپانیول م توانستم کاش کردم آرزو دل ته از لحظه آن در بود. شده داده توضیح دفترچه در دسته

طرح تنوع همه این با دارد مذهبی گروه یا کلیسا چند شهر ی ر م چیست. نمادها این معن بپرسم مردم از که

! رنگ و

بودیم دیده سویل در آنچه مانند طبق اما عکس٧ . ١٨)، (مجموعه رسید راه از اول طَبق پوشان، خرقه از پس

نم شدند. دیده طبق، زیر حامالن، از کدام هیچ و بود شده پوشیده سیاه مخمل با زمین تا طبق اطراف نبود.

زیر م دویدند گیر عرق با مردان که رسید سویل سنتای سمانا از تر رسم و تر جدی خیل مراسم این نظرم به

خوش لباسهایشان م رفتند. راه نظام لباس یا شلوار و کت با ها کننده هماهنگ هم طبق اطراف در طبق!



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

١۴۵ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

سمانا مراسم اند. مشخص هم دور از کیفیت بی و ارزان های پارچه بود. گرانقیمت های پارچه از و دوخت

م آمد. نظرم به تر منضبط خیل گرانادا در سنتا

رسید راه از طَبق اولین :٧ . ١٨ ل ش

لباسشان به توجه با البته که رسیدند راه از رتبه عال مقامهای و نظام فرماندهان از گروه اول، طبق از پس

شلوارها اتوی خط و خیره را چشم کفشهایشان واکس بودم. ندیده جا ی شی لباس همه این زدم. حدس

عکس مجموعه اول (ردیف بود چنین این شخصیت یا شهردار اول ردیف م کنم گمان م کرد. قاچ هندوانه

کنیم. تماشا را آنها م توانستیم نزدی بسیار فاصله از داشتیم، اول ردیف در خوبی خیل جای ما چون .(٧ . ١٩

.(٧ . ٢٠ (عکس بود وسطا قرون مردم فیلمهای یا نقاشیهای مانند لباسهایی که رسیدند راه از ای عده سپس

بودند. قشری چه نماینده گروه این که نشدیم متوجه ما
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م کردند. حرکت سنتا سمانا طبق پشت باالرتبه نظام و شخصیتهای :٧ . ١٩ ل ش

وسطا! قرون لباسهای به شبیه لباسهایی با ای عده :٧ . ٢٠ ل ش



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

١۴٧ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

گرانادا سنتای سمانا در زنان :٧ . ٢١ ل ش

م گیرند کار به سنتا سمانا در زنان که توری و مو آرایش نوع از که بودم دیده عکسهایی اینترنت در قبال

سر رویِ دیدم. مو آرایش این با زن ردیف چند اما، گرانادا، در بودم. ندیده قرطبه یا سویل در نزدی از اما

در م اندازند. رویش بلندی مش رنگ سیاه توری پارچه سپس و م گذارند عمود پالستی بزرگ شانه ی

لباس هم ببینید. م توانید مو آرایش مدل این از سر پشت از ی و رو روبه از عکس ی ٧ . ٢١ عکس

در صلیبی با تسبیح ی راست دست و بلند شمع ی چپ دست دست، بر سفید کش دست تن، بر مش

داشتند. میانش

سویل در اش مشابه طبق از تر ساده خیل ببینید). را ٧ . ٢٢ (عکس مریم سوگواری رسید؛ دوم طبق سپس

و بستند را کلیسا در ، موسیق گروه از پس و رفت م راه موسیق گروه طبق این سر پشت زیبا. اما ساده بود.

کردند، م حرکت فراوان پوشان خرقه طبق دو هر بین که سویل مراسم برخالفِ شد. پراکنده جمعیت کم کم

مریم سوگواری طبق سر پشت و رفتند رژه اول طبق از قبل فقط رنگارنگ لباسهای با پوشان خرقه گرانادا، در

نبود. پوش خرقه

ی برگشت راه در م شد. بدتر من سرماخوردگ رفتیم. حرکت هتلمان سمت به هم ما و شد تمام مراسم
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سوگوار مریم دوم؛ طبق :٧ . ٢٢ ل ش

به رستم با یورو. چهار نوشیدن هر و بخواهید که تاپاس هر بود؛ زده اطالعیه تاپاس برای که دیدیم باز کافه

ما و بود مهمان از پر کافه م خواهم. چای فقط و ندارد تفاوت من برای تاپاس نوع که گفتم و رفتیم داخل

پول آنکه بی کرد آبجوش را قوری بار چند نیست، خوب من حال دید وقت گارسون نشستیم. پیشخان کنار

یرد. ب بیشتری

دوان دوان ما شد. نم باورم م آیند. ما مقابل از سنتا سمانا دسته دیدیم رسیدیم هتل کوچه سر به وقت

شلوار وقت باال، از سنتا سمانا تماشای داشت. خیابان به مشرف کوچ ن بال اتاقمان چون رفتیم. اتاقمان به

ناکاف روشنایی خاطر به گرفت دسته از رستم که عکسهایی بود. بخش لذت خیل داشتم تن به خانه راحت

نشدند. خوب کوچه
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حمام ی تابلوی :٧ . ٢٣ ل ش

حمام ۴ . ٧

پیاده تور راهنمای .(٧ . ٢٣ (عکس حمام کرد: جلب را توجهمان تابلو ی گرانادا، در قبل روز پیاده تور در

بود. داده توضیح کم مورهاست زمان از بازمانده که حمام مورد در گفت

رفتیم. حمام سمت به اوانه کنج م داد نشان تابلو که مسیری کردن دنبال با رستم و من بعد، روز صبح

نتوانستم حمام ورودی (از داشت ورودی قسمت و پذیرش میز حمام؛ تا بود هتل شبیه بیشتر حمام ورودی درِ

پرسیدیم حمام مورد در مسوول خانم از کنید). نگاه را ١٠ حمام سایت وب هستید عالقمند اگر یرم. ب عکس

اگر حمام. خود برای فقط یورو، ٢۵ هم نفر هر ورودی است. شده بازسازی و تاریخ حمام ی این گفت

گران اینقدر که دیدیم وقت هم ما بیشتر. خیل بخواهید ماساژ اگر و بیشتر باشید داشته الزم هم وسایل و حوله

رفتیم. نبود حمام ر دی البته و بود ان رای اش ورودی که ١١ گرانادا تاریخ حمام سمت به و آمدیم بیرون است

از قبل. دهه شش پنج‐ حدود تا شاید قدیم، چندان نه البته بود؛ ایران قدیم حمامهای ای مشابه حمام

عکس مجموعه در شود. نم انجام حمام بازسازی با نگهداری برای چندان تالش که بود ار آش حمام ظاهر

ببینید. حمام این از عکس چند ٢۴ . ٧

١٠http://granada.hammamalandalus.com/en/
١١Hammam El Bañuelo
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گرانادا در تاریخ حمام :٢۴ . ٧ ل ش

رفتیم. الحمرا بوس مین ایستگاههای سمت به حمام دیدن از پس

َالحمرا ۵ . ٧

است. خارج شمار از الحمرا دیدن برای متقاض بودیم. داده اختصاص الحمرا دیدن برای را سفر یازدهم روز

خوشبختانه ببینند. را الحمرا که م آیند اندلس به بسیاری و م رود الحمرا به م آید اَندلس به که مسافری هر

برای زود، خیل صبح باید باشد نخریده آنالین بلیت که هم کس است. ن مم قبل ماهها از آنالین بلیت خرید

به سفر راهنماهای در بیا ورد. گیر بلیت شاید باشد شانس خوش اگر که بایستد طوالن صف در بلیت خرید

ببینیم را تلیدو بود کرده توصیه من به که اسپانیایی دوست بخرید. بلیت قبل از حتما که م شود توصیه اندلس

طرف! ی الحمرا و طرف ی اندلس تمام زیرا بخر قبل از را الحمرا بلیت که بود کرده تاکید هم

سلسله موسس االحمر١٢، بن محمد ١٢٣٨م. سال در بود. ساده دژ ی تنها الحمرا ٨٨٩م.)، (سال ابتدا در

١٢Mohammed ben Al-Ahmar
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گرانادا سلطان اول، یوسف زمان در ساخت. را اش امروزی دیوارهای و افزود الحمرا به قصر چند نصرید١٣،

حاکم هشتمین پنجم١٧، محمد را ١۶ شیرها کاخ شد. اضافه الحمرا به ١۵ کمارِس کاخ (١٣۵۴-١٣٣٣م.)، ١۴

به کند، تسخیر را گرانادا توانست اسپانیا پادشاه ١۴٩٢م.، سال در افزود. مجموعه به نصرید سلسله مور

به هست. امروز که شد این الحمرا سرانجام و شد افزوده مجموعه این به قصری هم تازه فرمانروایان دستور

ثبت بشر میراث در را الحمرا ١٩٨۴م. سال در و یونس معماری، نظیر بی های جلوه و گرانبها پیشینه این دلیل

[مرجع١٨]. کرد

این به ورود ساعت بلیت روی که است (٢۵ . ٧ (عکس ١٩ نصرید کاخهای الحمرا، دیدن اصل قسمت

است شده نوشته بلیت روی اما دید را باغها و شد الحمرا مجموعه وارد زودتر م توان است. شده نوشته قصر

نم توانید ر دی و است رفته دست از فرصت نباشید، نصرید کاخهای ورودی در جلوی مقرر زمان در اگر که

بار ی ربع ی هر بود. گرفته ل ش ورودی در مقابل طوالن صف بود. گونه این هم راست به بشوید. وارد

م کردند. ن اس دستگاه با را بلیتشان و م شدند فراخوانده گروه ی

بازار برای م کردم گمان هست. چه کاخ این ر م حاال م کردم فکر خود با قصر، این به ورود از قبل تا

بی و معنا تمام به ار شاه ی کاخ این بود. نادرست تمام به تصورم اما اند. کرده اغراق همه این گرم

ام. دیده سفرهایم در حاال تا که بود کاخهایی تمام به شباهت

روی که وقت ورود، هنگام بازدیدکنندگان تعداد کردن کنترل است. جمعیت الحمرا، دیدن در اصل ل مش

از دید! خوب نم شود را الحمرا آنکه یده چ ندارد! تاثیری باشد نداشته وجود زمان قید بازدیدکننده خروج

تا دید. نم شد که را کف کاشیهای کف. و سقف م ماند فقط دید. نم شد که را دیوارها که آدمها خیل بین

دیدن قدر هر تاریخ بنای ی م خوری!  تنه راست و چپ از که بشوی هم زیبا سقف تماشای محو بخواه

با بنایی چنین برای کند. کننده خسته یا بخش لذت را بازدید م تواند ریزی برنامه و مدیریت باشد، هم زیبا و

(در ٢٠ اشتاین نیوشان کاخ دیدن برای مثال کرد. استفاده بهتری روشهای از باید کننده بازدید باالی شمار این

درون به ساعت حسب بر دسته ی بار ی ربع ی هر ام)، نوشته موردش در آلمان سفرنامه در آلمان‐ جنوب

١٣Nasrid dynasty
١۴Yusuf I, Sultan of Granada
١۵Comares Palace
١۶Palace of the Lions
١٧Muhammed V of Granada
١٨http://whc.unesco.org/en/list/314
١٩Nasrid Palaces
٢٠Neuschwanstein
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به :٢۵ . ٧ ل ش
کاخهای سمت

نصرید

هدایت خارج به را گروه سپس و م دهد توضیحات و م کند همراه را آنها راهنما ی م شوند. داده راه

م کند.

٢۶ . ٧ عکسهای نم آمد. خیال در زیبایی همه این بود. انگیز فت ش الحمرا هم باز جمعیت، این وجود با

ببینید. را ٧ . ٢٧ و

غیرمنتظره رویداد با که ببینیم را الحمرا ر دی قسمتهای داشتیم قصد نصرید، کاخهای مجموعه دیدن از پس

بود. نشده بودند الحمرا از بازدید مشغول که کسان برای ریزی برنامه هیچ سنتا. سمانا شدیم؛دسته مواجه ای

نصرید مجموعه از خروج از پس ما یعن بودند، بسته را قسمتها بقیه مسوولیت بی نهایت در الحمرا مسووالن

این بین درهای چون ببینیم بودیم ندیده که را قسمتهایی و بازگردیم الحمرا مجموعه درون به نم توانستیم

به توجه با که م شدیم وارد اصل در از باید بشویم الحمرا وارد م خواستیم ما اگر و بودند بسته را قسمتها

اما شدم ین خشم الحمرا مدیران مسوولیت بی همه این از اول ثانیه چند نداشت. ان ام ر دی ما بلیت زمان

به دارم. نگه باال را سرم نم توانستم که طوری به م شد. بدتر و بدتر ام سرماخوردگ چون خوشحال، سپس

ی از رستم هتل، به مسیر در نوشیدم. چای فنجان چند من کردیم. پیدا رستوران ی مسیر در و بازگشتیم شهر

بتوانم که بود آن از بدتر من حال خرید، میوه آب قوط چند نبود، بسته روز آن چرا نم دانم که کوچ بقال

بخوابم. م خواستم کنم.فقط فکر چیزی به

المثل ضرب این مشابه من م گیری. یاد و م کن زندگ م گوید که هست انگلیس زبان در المثل ضرب



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

١۵٣ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

الحمرا نصرید کاخهای درون :٢۶ . ٧ ل ش
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الحمرا نصرید کاخهای درون :٧ . ٢٧ ل ش



نکیسا ی
وردها

فرآ
س

١۵۵ شده فراموش تاریخ اسپانیا؛

ی حاال تا چرا کردم فکر من که بود سفر این در م گیری. یاد و م کن سفر ویم: ب م توانم سفر برای را

بنوشم چای یا جوش آب شب طول در م توانستم من و داشتیم کتری اگر ایم. نخریده سفری برق کتری

وقت از نداشتیم! همراه اولیه های کم و دارو کیف خود با چرا اینکه مهمتر آن از نم شد. بدتر ام سرماخوردگ

داروخانه تمام اما بود فاصله روز ی از بیشتر شد، چیره من بر تب وقت تا کردم سرماخوردگ احساس من که

استامینوفن قرص فقط من خرید. دارو نم توان که هم پزش نسخه بدون این بر عالوه و بودند تعطیل ها

نم بیمار آنطور بودیم، کرده سفر آمادگ با کم ما اگر نبود. کاف سرماخوردگ برای این که داشتم همراه

شدم.

صبح نشدم. بهتر اما خوابیدم را شب و غروب تمام من نرفتیم. بیرون سنتا سمانا دیدن برای ما شب آن

داغ چای لیوان ی و بازگردد خانه به م خواست فقط من خسته تن رفتیم. ماالگا سمت به اتوبوس با بعد روز

م نویسم. بعد فصل در سفر شهر آخرین مورد در کند. دریافت
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هزاران مقصد ساالنه اسپانیا، شهر ترین جنوبی ماالگا، سفر. دوازدهم روز بود، ماالگا١ ما سفر مقصد آخرین

تابانند. آفتاب و اقیانوس ساحل جستجوی در که است ر گردش هزار

نزدی هتل رفتیم. ماالگا به گرانادا از اتوبوس با م شد، بدتر و بد من تب و سرماخوردگ ه حالی در

ناپذیر تحمل من برای هم دقیقه ده همان اما داشت روی پیاده دقیقه ده تنها که بودیم گرفته اتوبوس ایستگاه

بنویسم. شرح بتوانم که ندارم خاطر به مطلبی ها صحنه و اطراف از خیل بود.

اما برویم ساحل به یا و بزنیم قدم ماالگا شهر مرکز کم در خوردن، ناهار از پس که بودیم کرده ریزی برنامه

ناهار خرید برای رستم و خوابیدم من بروم. بیرون هتل از ناهار برای حت نم توانستم که بودم حال بد آنقدر من

اهها فروش همه تقریبا و بود شنبه ی متاسفانه اما میوه. و پرتغال کردن پیدا برای هم ناهار از بعد و رفت بیرون

که رستم بخرد. میوه آب بسته چند و کند پیدا کوچ مغازه ی بود توانسته جو و پرس با رستم تعطیل.

زیباست. بسیار ماالگا طبیعت که م گفت بود پیموده اه فروش کردن پیدا برای را طوالنیی مسیری

و اولیه های کم کیف بدون کردیم؛ سفر ناشیانه چقدر ما که م کردم فکر این به من تب، در شب، آن

که کشوری در باز داروخانه کردن پیدا تعطیل روزهای در نیست. ای عاقالنه روش رفتن سفر قرص نوع چند

و تب بود. ما ضعیف ریزی برنامه عاقبت این و نیست ای ساده کار نم زنند حرف خیل انگلیس مردمش

ضدتب، داروهای با را آن و بخریم اولیه های کم کیف سفر، این از بازگشت از پس شد سبب شب آن بدحال

هم نم یا جوش آب ما شب، آن که بود آن بدتر همه از کنیم. پر زخم چسب تا چند و سرگیجه ضد ن، مس

سفری برق قوری سفر، این از بازگشت از بعد کنم. قرقره نم آب یا بنوشم چای من که نداشتیم دسترس در

کردیم! فکر م شوند الزم سفر در که وسایل به تازه و خریدیم

بود. ما هتل از دورتر متر چند تنها شهری اتوبوس ایستگاه داشتیم. برگشت پروازِ بلیتِ بعد، روز صبح

١Malaga

١۵٧
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نشسته منتظر اتوبوس ایستگاه در وقت بود. اتوبوس ایستگاه همین بودیم برگزیده را هتل این که دالیل از ی

دارم. نگه باز را چشمهایم م توانستم زور به اما م کردم حس تبدارم پوست روی را بهاری لطیف نسیم بودیم،

ما ظهر ِ نزدی پرواز، ساعت دو از بعد صبح، ده ساعتِ پروازِ برد. فرودگاه به را ما و رسید وقت سر اتوبوس

بازگرداند. برلین به را

نظیر بی سفر این اما برویم، پیش برنامه طبق نتوانیم شد باعث سفر، آخر روز چند در من بیماری آنکه با

زندگ سفری های تجربه بهترین از ی نزدی از سنتا سمانا تماشای پرداختیم. ریزیهایی برنامه بیشتر به بود.

سفرنامه این نوشتن و داد رخ نوشتنم در ای وقفه بار چند ارزشمند. ای تجربه هم سفرنامه این نوشتن و بود ام

انگلیس زبان به های سفرنامه خواندن به را آزادم وقت بیشتر مدت، این در کشید. طول نیم و سال ی حدود

کردم. بازنویس اول از را نوشته این بار چند و بیاموزم ران دی های نوشته از که دادم اختصاص آلمان و

کرد..... زندگ بیشتر باید کرد؛ کشف بیشتر و نوشت بیشتر و رفت سفر بیشتر باید

نورایی نکیسا

٢٠١۵ برلین‐فوریه


