
 دلبر و آرمان در آلمان

 گردش در شهر زیبای روتنبورگ

سومین روز سفر ما دو گردشگر کوچک )دلبر و آرمان( به گشت و گذار و بازدید از شهر تاریخی روتنبورگ گذشت. این شهر در 

کیلومتر با نورنبرگ شهر محل اقامت ما فاصله دارد. این شهر دو بخش کامالً  011ایالت بایرن یا باواریا آرمان قرار دارد و حدود 

جموعا ده هزار نفر جمعیت آن است. بخش قدیمی این شهر بسیار زیباست . من و آرمان اسم آن را شهر مجزای قدیم و جدید دارد و م

عروسک ها و تجهیزات مربوط ، عروسک ها گذاشتیم چون تمام فروشگاههای این شهر از عروسک پر است.بعضی از فروشگاهها 

ون وسطی. لباسها و صنایع دستی این شهر هم در بعضی ها عروسک ها و تجهیزات قر به کریسمس را می فروشند و برخی از آن

های مخصوص این شهر است. داشتنی این بازدید مربوط به خرید شیرینی شود و البته بخش دوست فروشگاهها دیده می  

پنی هم زیاد دهند آنقدر که در فروشگاههای آن فروشنده ژا گردشگران این شهر را بیشتر ژاپنی ها و آمریکایی های پولدار تشکیل می

ها ارایه دهند. در یکی از  توانند به آن کنند تا ببینند که چه خدماتی می ها به خوبی گردشگران خود را شناسایی می دارند . آن

خواهیم ببینیم که به فروشنده  ها راجع به ما خیلی از خاله آرمان سؤال کردند. وقتی علتش را پرسیدیم گفتند که می فروشگاهها آن

نیاز هست یانه. البته بین خودمان باشد ما آنقدر پول دار نیستیم که بتوانیم در این شهر خرید کنیم به همین خاطر شاید فروشنده ایرانی 

ایرانی هم به کار نیاید! در این شهر به ما گفتند که شاه سابق ایران یعنی محمد رضا پهلوی و همسرش یک شب در اینجا اقامت داشته 

ار بر اثر آتش سوزی و دو بار بر اثر زلزله و یک بار بر اثر سیل خراب شده اما هنوز به زیبایی پابرجاست. در اند. این شهر یک ب

شود. من و آرمان خیلی به این موضوع فکر کردیم که چرا شهرهای تاریخی کشور ما اینگونه  آمد شهر منحصرا با توریسم اداره می

.اداره نمی شود  

 

 
مرکزی شهر روتنبورگ آرمان و دلبر در میدان  

 

 



 
 تابلوی راهنمای شهر روتنبورگ

 

 
 مقابل یکی از فروشگاههای شهر عروسک ها. داخل فروشگاه تماشایی است.

 



 
 مقابل همان فروشگاه

 

 
داخل همان فروشگاه . هر عروسک به صورت زنده مشغول کاری است. در نگاه اول چیزی شبیه داستان شهر قصه خاله سوسکه ما 

ها از کودکی به کودکان خود می آموزند که هر کس به کاری مشغول است چون حتی یک عروسک  . من به آرمان گفتم که ایناست

 هم بیکار نبود.

 



 
 داخل همان فروشگاه

 
 کنار در ورودی همان فروشگاه

 



 
های خوشمزه روتنبورگ شیرینی  

 

 
العاده اس. جای شما خالی! فروشگاهی با خوراکیهای خوشمزه . پیتزاهای این شهر فوق  

 



 
 مقابل موزه شهر روتنبورگ

 

 
 گیوتینی مقابل موزه قرار دارد .

م!برای آرمان این گیوتین تازگی داشت اما ما یوزپلنگ ها سالهاست که با آن آشنا هستی  



 
این نوازنده همانجا آلبوم موسیقیش را می فروخت.. من و آرمان و یک نوازنده محلی  

کردیم که در ایران اگر کسی آلبوم داشته باشد چند نفر باید اسکرتش کنند! از طرفی اینجا آنقدر هنر  با آرمان راجع به این صحبت می 

تواند آلبوم شخصی کارهایش را منتشر کند و همینطور که  گرد هم می در زندگی مردم جای دارد که حتی یک خواننده به قول ما دوره

برایش پول می ریزند آلبومش را هم بفروشد مردم کنار خیابان  

 
داخل یک فروشگاهی که لوازم قرون وسطی را می فروخت. من و آرمان کلی از این لباسها را امتحان کردیم اما هر وقت که برای 

 عکس گرفتن به دوربین نیاز داشتیم، مامان آرمان غیبش می زد!



 
 مقابل همان فروشگاه

 

 
اهنمامن و چند تابلوی ر  

 



 
 داخل کلیسای پروتستان ها

 

 
 من و آرمان از یک نمایشگاه هنرهای تجسمی در روتنبورگ بازدید کردیم.

 



 
 خانم میانسالی که این نمایشگاه رو بر پا کرده با باک بنزین موتورسیکلت پرنده های زیبایی ساخته بود.

 

 
های خود برای بازدید به  شوند که همراه معلم ی دانش آموزی دیده میمن و آرمان در میدان مرکزی روتنبورگ. پشت سر ما گروهها

 اینجا آمده اند. راستی چرا مدارس ما برای برگزاری این اردوها در ایران، اینقدر اکراه دارند!

 



 
 من نقش یک سرباز قرون وسطی را در کنار برج دیده بانی شهر ایفا می کنم. همه چیز امن و امان است. 

 

 
های این شهر. یادبودی در پارک بزرگ روتنبورگ مربوط به کشتار یهودیبنای   

 

 

 



 

 
اهای زیب شطرنج های دست سازی با مهره  

 

 

 سفرنامه ما ادامه دارد......


