
 دلبر و آرمان در آلمان

 اقامت در شهر برج ها

باواریا و  بایرن یا  دومین شهر بزرگ ایالت. شهری تاریخی وزیبا  . و آرمان به کشور آلمان بود( دلبر)نورنبرگ دروازه ورود من 

مرکز مهم تجاری و اقتصادی شمال باواریا با مردمی نجیب و فهیم و مهربان والبته بیش از آنچه در تصور می گنجد منضبط ، بر 

!دگرگون همواره و احوالی و درست برعکس ما که آب و هوایی ثابت و ساکن داریم و حال.عکس آب و هوای اروپاییش   

میالدی در  0010میالدی است و پس از آن در سال  0101آن ذکر شده است، مربوط به سال  نخستین سندی که نام نورنبرگ در

آن را تکمیل  01و در قرن . میالدی اطراف شهر را دیوار کشیدند 00در قرن . سندی دیگر از قصر نورنبرگ نام برده شده است

 0011در سال . برگ ساخته شده بود به هم ارتباط دادندمیالدی نیز دیوارهایی را که در دو طرف رودخانه نورن 01در قرن . کردند

 0411سال نقاشی از یک اثر  .برج های بسیاری در تمام طول دیوار شهر ساختند 0051برج های دیده بانی احداث شد و در سال 

در آثار مصور . ارداست که قصر نورنبرگ را در دو بخش قلعه دفاعی و جایگاه شاهان به نمایش می گذ به جا ماندهاین شهر از 

 .میالدی در جنگ جهانی دوم این دیوار تخریب شد 0410در سال  .میالدی نیز دیوارهای شهر  به خوبی نمایان است 0311سال 

برج  33این شهر در پایان جنگ جهانی . متر از دیوار بدون بازسازی باقی ماند 10پس از پایان جنگ آن را بازسازی کردند اما 

بخشی از این آثار را از بین  ، توسعه شهری و تخریب دروازه های شهر برای تبدیل به خیابان. برج دارد 10نون داشت اما هم اک

. بیشتر خانه های مجاور برج ها در حال حاضر خوابگاه دانشجویی است. برده است  

 

 یکی از تابلوهای معرفی شهر نورنبرگ در ابتدای مسیر تاریخی بازدید از نورنبرگ



 

دروازه برداشته شده  ، که آرمان و دلبر ایستاده اند پیش از این دروازه ای بوده که حاال به خاطر تبدیل این گذر به خیابان جایی

.است  

 

 

 نمایی از خانه های بافت تاریخی نورنبرگ



 

پشت . شهر دیده می شودمع پشت سر یکی از برج های دیده بانی و دورتر برج کلیسای جا. دلبر روی دیوار تاریخی شهر ایستاده 

.دیوار نیز خندقی است که به به پارک تبدیل شده است  

 

 نمایی از قلعه تاریخی نورنبرگ از یکی از خیابان های اصلی شهر 



 

.ساختمان سمت چپ در عکس مدیریت  بافت تاریخی شهر نورنبرگ است. مرکز بافت تاریخی شهر  

 

 

 بخشی از همان ساختمان

 



 

یک زنگ  و یک آیفون قدیمی ،دلبر   

 

 

 نمایی از یک برج دیده بانی

 

 

 

 



 

 نمای شهر از باالی دیوار قلعه

 

 مرتفع ترین قسمت قلعه و چشم انداز شهر



 

این برج مکانی بسیار جالب و مفرح برای بررسی حواس پنج . نمای شهر از باالی یکی از برج هایی که تغییر کاربری داده است

. گانه و کشف ناشناخته های این حواس و خطاهای آن با ساده ترین آزمایش های علمی است  

!این برج خالیست در تنها حسی است که جای آن در ارزیابی حواس" عاشقی "   

 

.مقابل همان برج و افرادی که برای بازدید از آن صف کشیده اند  



 

با  زمان خود بود وترین گراورساز  بزرگ دورر .که در نورنبرگ متولد شددان آلمانی  آلبرشت دورر نقاش، حکاک و ریاضیمنزل 

برروی را دار خود  ن دست به دست چرخید و نفوذ دامنهزمی همتایی آفرید که در سراسر مغرب حکاکی روی چوب و فلزات آثار بی

.این خانه هم اکنون به موزه تبدیل شده است .هنر سدٔه شانزدهم اروپا تثبیت کرد  

 

 باغ گلی بر باالی قلعه

 

 



 

بر باالی قلعه یدر باغ گل(  0313 – 0111)ایمارت ستاره شناس اهل نورنبرگ  گئورگ کریستوفبنای یادبود   

 

بزرگ قلعه نورنبرگدر   



 

 

گنمایی دیگر از قلعه نورنبر  

 

. کتابخانه بزرگ شهر نورنبرگ  

 بر اساس یک سند تاریخی که در این کتابخانه موجود است، این کتابخانه نخستین کتابخانه در آلمان است 

.این کتابخانه محل کار شوهرخاله آرمان بود. داده استکه کتاب به شهروندان به امانت می   

 



 

 بزرگترین سینمای شهر ،روبروی همان کتابخانه

 موزه اسباب بازی

به همین دلیل از سال . سال در شهر نورنبرگ سابقه دارد 011سنت اسباب بازی سازی که حاال به صنعت تبدیل شده است حدود 

طبقه و هر  0این موزه  .تموزه ای بین المللی برای معرفی انواع اسباب بازی از سراسر دنیا  در این شهر احداث شده اس 0410

هر سال در شهر نورنبرگ  هم، بزرگترین نمایشگاه اسباب بازی جهانی ویژه متخصصان .متر مربع مساحت دارد  0111طبقه 

.برگزار می شود  

 

 

.  موزه اسباب بازیپوسترهای قدیمی یکی از   



 

 ورودی موزه با عروسک های تاریخی

 

 

 همان موزه



 

 کشتی نوح

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

. این فقط یک اسباب بازی است وگرنه من از تمام سیرکهای دنیا بدم می آید  

 

 

 

 

 

 

 

 



 باغ وحش نورنبرگ

گونه  111کیلومتر مربع مساحت دارد و  0این باغ وحش حدود . راه اندازی شد 0405ماه می  سال  00گ  در نورنبر باغ وحش

.گهداری می شودجانوری در آن ن  

 

ها می گردنددلبر و آرمان به دنبال محل زندگی یوزپلنگ . نقشه راهنمای باغ وحش نورنبرگ   

 

. خوب و بد نمی شناسد. اما اسارت ، اسارت است دیگر! در مقایسه با باغ وحش هایی که در ایران دیده ام اینجا فوق العاده است

خدایا ما چه کار کنیم از . دلم برای تمام حیوانات اینجا می سوزد.آسیایی و آفریقاییش فرقی ندارند. دلم برای دوستانم می سوزد 

هان؟ ! ؟ چه چیزی در این موجود بی مغز وجود داشت که وقتی او را آفریدی به خودت آفرین گفتی؟ناتوان دست این آدمهای نادان 

 چه چیز؟



 

 همان باغ وحش

 

 تابلویی در محل نگهداری یوزپلنک ها



 

 

 

. تابلویی دیگر که محل زیست یوزپلنگ ها را نشان می دهد  

 

 همان تابلو



 

. فاصله یوزپلنگ ها با بازدید کنندگان زیاد بود وعکاسی با دوربین آرمان از آنها بسیار سخت  

 

!از اینها خوشم آمد  



 

 و البته از این یکی

 

.اگرچه ظاهرا قهر کرده بود. و باالخره با او عکس گرفتیم  

  

 و دوستان آشنای دیگری هم دیدم

 



 

ها هم جالب بود این  

 

، من را یاد کارتون ماداگاسکار می انداخت بخشی از باغ وحش  

 

هوا بسیار شرجی و سنگین بود و پرنده ها و پروانه ها از باالی . آرمان در اینجا کمی ترسیده بود چون همه حیوانات آزاد بودند 

 سر بازدیدکنندگان این ور و آن ور  می رفتند و البته میمونهای شیطون 



 

!چه صحنه خنده داری خواهد شد... ه بدهم دوست داشتم با این یکی مسابق  

 

!اینها هم تماشایی بودند  

 

 و البته این یکی



 

می تواند از من و آرمان  یک جفت کفش آدیداس اصل نورنبرگ جایزه  ،اگر گفتید که این یکی چیست؟ هر کسی توانست حدس بزند

!بگیرد  

. 

. 
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. 

. 

. 
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. 
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. 
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.این یک کلونی مورچه است داخل یک ویترین شیشه ای! هم نیست از این خبرها. شوخی کردم  



 

 کجایند فالمینگوهای زیبای دریاچه ارومیه؟

 

.خدا را شکر که این یکی آزاد بود. سنجابی در پشت درخت  

 

 و این خوکهای تنبل



 

.استحیوانی زیبا که سالهاست کسی در خلیج فارس آن را ندیده . گاو دریایی در آکواریوم  دوگونگ یا  

 

 

بین خودمان باشد چون در پایان این بازدید .  عکس گرفتیم و خیلی هم خسته شدیم شتیم و از همه حیواناتگما تمام باغ وحش را 

روز از این سفر گذشته و تو تمام وقتت را با  51بابای آرمان می گفت که . مامان و بابای آرمان با هم یک دعوای حسابی کردند

خوب شد که کوشکی را به یک یوز پلنگ حسودی می کنی؟  حتیبعدش هم مامان آرمان گفت که تو ! بوده ای این یوزپلنگ مشغول 

یکی این می گفت و یکی آن می گفت که ناگهان خاله آرمان با چند تا بستنی وارد میدان شد و همه  ،خالصههمراهم نیاورده بودم ؟ 

راستش را بخواهید من از دعوای بین زن و مردها خوشم می آید چون همیشه به رستوران ختم  .چی به خوبی و خوشی پایان یافت 

او یا ترانه دلبرم . می کرد  با شوخی هایش ما را اذیت یک وقتهایی  حق داشت اماتا حدودی هم  اگرچه  این بابای آرمان .می شود

با  بعضی وقتها هم . گوش می دهم اصال چندشم می شود ترانه ها را این جور دلبر خانه خرابم کرد را برایم می خواند که من وقتی

دلبر گم شده است و آن وقت دیگر قیافه مامان آرمان دیدنی بود که می  ند کهو به مامان آرمان می گفت ندمن را قایم می کردآرمان 

صه این روز هم به پایان رسید و بابای آرمان ؟ خالبه کوشکی چه بگویم. حاال چه کار کنم ؟ جواب آقای نورآقایی را چه بدهم: گفت 

.برای جبران دعوایی که راه انداخته بود به ما قول داد که ما را یک شهر بازی درست و حسابی ببرد  



  و شهربازی  " فورش هایم" 

کیلومتری نورنبرگ قرار دارد و در زمانی  11این شهر حدودا در . فورش هایم شهری است کوچک شبیه به یک دهکده بسیار زیبا

من از شهربازیهای دیگر اروپا اطالعات دقیق  ندارم اما در . شهربازی برقرار بود، که ما در نورنبرگ اقامت داشتیم در این شهر 

یعنی در هر شهر به مدت حدود یک ماه تجهیزات سنگین و مدرن یک شهربازی نصب و . هستنداین منطقه شهربازی ها موقتی 

ظاهرا مزایایی دارد که مثال بچه ها در  ، این شکل اداره شهربازی. سپس دوباره جمع می شود و به شهر دیگری منتقل می شود

زی هیجان دارند  چون همیشه در ای استفاده از شهربابچه ها بر. همه شهرها می توانند شهربازی را در شهر خود داشته باشند 

این موضوع حتی می تواند از نظر رونق گردشگری شهرها موثر باشد چون در کنار شهربازی بسیاری از تفریحات . دسترس نیست

...ت وشکل خواهد گرفدر همان زمان دیگر   

جوالی به مدت سه روز در این شهر جشن بزرگی همه  50از . محاال این شهر یک رخداد دیگر هم دارد که ما توانستیم آن را ببینی

جشنی مقدس که امسال همزمان با آن شهربازی هم . است( ع)مادر حضرت مریم " آنا " ظاهرا این جشن مربوط به . ساله بر پاست

ز انواع خوراکیها و نوشیدنیها غرفه های بسیاری اقه دربند تهران با پوششی البته جنگلی ، طدر مسیری شبیه به من. بر پا شده بود

.روههای موسیقی به نواختن و خواندن مشغول بودندگو تفریحات کودکانه وجود داشت و   

 

 تصویری از شهربازی فورش هایم

  

  من و آرمان درون تونل قطار وحشت



 

 چشم اندازی از فورش هایم

 

 چشم انداز دیگری از فورش هایم

 

!!!مرغهای تخم ه و درختی با میو  

 این یک رسم است



 

.حیاط خلوت خانه ای در فورش هایم  

. صاحب خانه تاالبی کوچک برای خودش درست کرده است  

 

 نمایی از مسیر جشنواره

 

 

...در راه بازگشت به نورنبرگ  

   (اغلب ایرانی هاست این خاصیت )  .......همه چی خوبه ولی دلتنگم



 و در نهایت ، برخی عکس های پراکنده

 

مرکز اصلی آدیداس نیز همینطور که عکس . مرکز اصلی استدلر در شهر نورنبرگ است. مرکزی استدلر  دلبر و آرمان در فروشگاه

.هایش در نخستین سری عکس های این سفرنامه درج شد  

 

 استخری در شهر نورنبرگ با فضایی فوق العاده ، مجاور رودخانه نورنبرگ

 



  

.با محصوالت کامال طبیعیمقابل فروشگاهی   

 

خوب تابستانی برای دلبریک روز   

 

...اینجا پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد. روزی بارانی ، شدید بارانی که در حاشیه جنگل غافلگیر شدیم   

.با اینکه زاییده کویرم در باران حالی دیگر دارم (دلبر) ناگهان از حال بد به حالی خوب سیر می کنی و من   



  

.نورنبرگ در جشن فارغ التحصیلی دوره آموزش زبان فارسیدلبر در جمع کودکان ایرانی ساکن   

.این کودکان تا پیش از این فارسی نمی دانستند   

 

دلبر و آرمان آن شب تا . آخرین شب اقامت در نورنبرگ ، آرمان کتاب فریاد یوزپلنگ را دریافت کرد . و یک سورپرایز برای آرمان

برای همه ما جالب بود چون شروع این سفرنامه با کتاب و پایانش نیز با . انش خواندنددیروقت بیدار ماندند و این کتاب را تا پای

.کتاب بود  

 

در همین جا به پایان رسید سفرنامه ما   

 اگرچه هنوز حرف ها و عکس های بسیاری باقی مانده است

 به امید سفرهایی دیگر ؛ همراه  با هم

 دلبر و آرمان


