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آشنایی با ناشناختهترین جشنوارههای بینالمللی و تاریخچهشان به همراه آدابورسومی که باورشان سخت است

پروانه موفقی | مترجم
جشنوار ههای مختلفی
پرونده
در سراسر دنیا برگزار
میشود که بیشتر آ نها
ریشه در آیین سنتی و
تاریخی دارد و آغازشان به سا لها قبل باز
م ـیگــردد .بعضی از آ نهــا مثل جشنواره
پرواز فانوسها در ژاپن ،جنگ پرتقالها در
ایتالیا و گوجهفرنگی در اسپانیا ،جشنواره
گلبازی در شهر بوریئونگ کرهجنوبی و ...
از مواردی هستند که بارها و بارها دربارهشان
شنید ه و عکسهایشان را دید هایم اما در
پــرونــده امـــروز زنــدگـیســام فهرستی از
جشنوارههای خاص ،شاد و پر رنگ و لعاب
را مشاهده خواهید کرد که هر سال هزاران
نفر را از سراسر دنیا دور هم جمع میکنند
اما کمتر مورد توجه رسانهها قرار میگیرند.
حاال که شانس شرکت در این رویدادهای
جــذاب و دیــدنــی را تاکنون نداشتهاید،
تماشای تصاویر آنها خالی از لطف نیست.
جشنوار هها و آداب و رسومی که در آ نها
برگزار می شوند ،میتوانند تجربیات جالبی
برای شما به همراه داشته باشند و شما را با
کشورهای جدید ،مراسم و سرگرمیهای
آنها آشنا کنند .با ما همراه باشید.

پرتاب تخممرغ به سمت دشمن فرضی!
چهجشنوارهایودرکجا؟کاسکاموراسدراسپانیا

جشنوارهکاسکاموراسدردوشهرگوئادیکیسوبارسلون،یکیازجشنوارههای
بینالمللی مــورد عالقه گردشگری مــردم اسپانیا اعــام شده اســت .طبق
آخرین برآورد حدود  20هزار نفر ،هر سال در این جشنواره شرکت میکنند.
شرکتکنندگاندرخیابانهامیدوندوسروصورتوبدنیکدیگرراباروغن،
گریس و رنگهای دیگر آغشته میکنند و بیشتر به سمت دیوارها و محلهای
خالی از جمعیت ،تخممرغ و آرد پرتاب میکنند! این جشنواره تاریخچهای
شگفتانگیزداردوافسانههایمختلفیدربارهآنوجودداردکهیکموردقابل
قبولتر به نظر میرسد .گفته شده هنگامی که کارگری اهل گوئادیکیس با
نام مستعار کاسکاموراس در حال ساخت خانهای در بارسلون بوده ،تندیسی
با ارزش پیدا کرده که در زمین دفن شده بود .سپس او تصمیم میگیرد این
تندیس را به شهر خود گوئادیکیس ببرد اما ساکنان بارسلون از این موضوع
مطلعمیشوندوپیشازرسیدناوبهشهرش،تندیسرامیربایند.بدینترتیب
کاسکاموراس دست خالی به شهر خود بازمیگردد .بنابراین در جشنواره
کاسکاموراس،افرادهرسالتالشمیکنندکهاینتعهدراعملیکنندوباپرتاب
تخممرغ ،آرد و روغن به سمت دشمن فرضی نگذارند که آن تندیس با ارزش به
مکاندیگریمنتقلشود!حاالفهمیدیدکهچراشرکتکنندگاناینجشنواره
بهسمتدیوارهاومحلهایخالیازجمعیت،تخممرغوآردپرتابوکلیمواد
خوراکیرااصرافمیکنند؟

معلق شدن در آسمان!

سوزاندن نماد خود!

چهجشنوارهایودرکجا؟مونتهپیانادرایتالیا

چهجشنوارهایودرکجا؟ مردسوزاندرآمریکا

ایــده خوابیدن در بــانــوج معلق
بــه فاصله صــدهــا متر از زمین
در مــکــانــی بـــاورنـــکـــردنـــی به
ســال  2001بــرم ـیگــردد .این
رویــداد که یکی از ترسناکترین
جــشــنــوارههــای جــهــان اســت،
نخستین بــار توسط «الساندرو
د امیلیا» و «آرمــیــن هــولــزر» ،دو
هــایــایــنــری(افــرادی کــه روی
یــک طــنــاب راه مـــیرونـــد) که
میخواستند مناظر دیدنی کوه
مونتهپیانا را در رشته کوههای دولومیت به اشتراک بگذارند ،انجام شد .در سالهای بعد این کار ادامه یافت به طوریکه در
تاریخ دهم سپتامبر  2001ایده تجربه گروهی آن زنده شد که نمادی از صلح و احترام به گذشتگان است .هدف از این رویداد
فراهم آوردن فرصتی برای ورزشکاران حرفهای و عالقهمندان به هیجان و طبیعت در سراسر جهان بود تا مانند بندبازها که
روی طناب راه میروند ،آنها نیز بین قلههای کوهستانی در داخل بانوج زنجیروار در آسمان آویزان باشند و با افرادی شبیه
خودشان روبهرو شوند .این مکان نه تنها به دلیل زیبایی طبیعی بلکه به خاطر اهمیت تاریخی آن ،خاص و به یادماندنی است.
یک قرن پیش ،جنگهای شدیدی در کنار کوههای مونتهپیانا در ایتالیا به وقوع پیوست و جنگجهانی اول آغاز شد .امروز این
منطقه یک موزه روباز برای ادای احترام به  18هزار سرباز جوانی است که در این مکان جان خود را از دست دادند .سنگرهایی
به طول هفت کیلومتر که در آنجا احداث شده ،هنوز هم از داخل بانوجهایی که افراد با شرکت در این جشنواره در آن استراحت
میکنند ،قابل مشاهده است.

سپردن افکار منفی به رودخانه!
چهجشنوارهایودرکجا؟لویکراتونگدرتایلند

چهجشنوارهایودرکجا؟ضیافتمیمونهادرتایلند

برنینگمن به معنی مرد سوزان ،جشنوارهای
است که هر سال به مدت یک هفته در بیابان
بلکراکدرایالتنوادایآمریکابرگزارمیشود.
ایننامگذاریبهایندلیلاستکهاختتامیهاین
جشنوارهباسوزاندنمردحصیرییاسازههای
مشابه آن همراه است .جشنواره مرد سوزان
اولین بار زمانی آغاز شد که فردی به نام «لری
هاروی» در سال 1986با دوستان خود برای
ابــراز احساسات شخصی ،یک آدمــک چوبی
207متریشبیه
خودش را در سن
فرانسیسکو آتش
زد .ســالهــا بعد
بــه دلــیــل افــزایــش
شــرکــت کنندگان،

بعضیازافرادمووناخنهایخودرادرونکراتونگقرار
میدهند .آنها با این کار میخواهند که اشتباهات
گذشته و افکار منفی خود را از بین ببرند .این یک
روش برای روشن کردن ذهن از نظر آنهاست .این
جشنواره در سراسر کشور و حتی در کشورهای
همسایه تایلند مانند الئوس و میانمار برگزار میشود
اما شهرهای تایلند مانند چیانگمای و بانکوک بهترین
مکان برای دیدن آداب و رسوم این جشنواره هستند.

تزیین غذای ارواح در گورستان!
چهجشنوارهایودرکجا؟روزمردگاندرمکزیک

جشن روز مردگان یکی از عجیبترین و
جالبترین جشنوارهها در مکزیک است
که هر سال در روزهــای اول و دوم نوامبر
برگزار میشود .روز مردگان یک سنت
قدیمیبیشازدوهزارسالهاستوبراساس
باورهای مردم این منطقه در این روز ،روح
عزیزان از دسترفته به زمین باز میگردند
تایکروزرادرکنارخانوادهسپریکنند .در

طول این جشنواره در بیشتر شهرها ،سکوهایی ساخته میشود
که روی آن بشقاب های حکاکی شده میگذارند و با شمع،
بخوراکبوقلمونو...آنها
دستههایگل،بادامزمینی،بشقا 
راتزیینمیکنند.کاترینایااسکلتشجاعمشهورتریننمادروز
مردگان و نماد فرهنگی مکزیک است که نشان دهنده مرگ
است .بسیاری از زنان چهره خود را شبیه تصویر بانوی مرگ
گریممیکنندوبهخیابانهامیآیند.یکیدیگرازمکانهای
اصلی برگزاری این جشن ،گورستان است .مکزیکیها
اطرافقبرهایعزیزانشانجمعمیشوندودربعضیاز
روستاها رسم است که کل شب را در گورستان همراه با
غذا،نوشیدنیوموسیقیمیگذرانند.

مکان آن را به نوادا منتقل کردند .این رویداد از
آن زمان هر سال از آخرین یک شنبه آگوست
تا دوشنبه اول سپتامبر(روز کارگر) برگزار
میشود .کسانی که در این جشنواره شرکت
میکنند شخصیت خود را از طریق ساختن
اشکال مختلف و در قالب هنری می سازند و
سپس ،نماد خودشان را به آتش میکشند.
شرکتکنندگانیابهتعبیریمردسوزهاآزادند
هرلباسیراهرچندعجیببپوشندومیتوانند
درکارگاههاوکالسهایساختآثارهنری
شرکتکنند.بسیاریازشرکتکنندگان
ایــن جشن را تجربه جدیدی از زندگی
اجتماعی توصیف میکنند که به افزایش
خالقیتشانکمکمیکندوباعثمیشودبه
مرگونابودیهمفکرکنند.

هر سال ،شهر لوپبوری در استان مرکزی تایلند ضیافتی باشکوه را برای
میمونهابرگزارمیکند.درآخرینیکشنبهماهنوامبر،ساکناناینمنطقه
میزبان ضیافتی برای حداقل سه هزار میمون ماکاک با دم بلند هستند.
این جشنواره در اطراف ویرانههای خانه تاریخی «فراپرانگ سامیوت» در
تایلند برگزار میشود ،جایی که تقریبا نیمی از میمونهای لوپبوری در آن
جا زندگی میکنند .این جشن با اجرای افرادی با لباسهای شبیه میمون
شروع میشود و در آن با برجهای عظیم میوه و سبزیجاترنگی و همچنین
تقریب ًاهرنوعشیرینیکهمیتوانیدتصورکنیدازمیمونهاپذیراییمیشود.
اینجشنوارهبرایقدردانیمردممحلیازمیمونهابرایجذبگردشگربه
شهرشانبرگزارمیشود.بااینحال،ریشههایاینضیافتبسیارعمیقتر
از یک قدردانی ساده است .رسم احترام به میمونها در تایلند به بیش از دو
هزارسالپیشبرمیگردد.طبقداستانهایاساطیری،رامایکشاهزاده
ایزدیتالشمیکندتاهمسرشسیتاراازچنگالاهریمننجاتدهد.سپس
هانومان ،سردار پادشاه میمونها ،به کمک راما میآید تا بار دیگر این زوج را
به هم برساند .در پایان این جشن ،میمونها پس از اینکه سیر شدند شروع
به رقصیدن روی میزها و پرتاب خوراکیها و نوشیدنیها به سمت یکدیگر
میکنندوموجبهیاهووهیجاندرفضامیشوند.

گردش در شهر با لباس وایکینگها
چهجشنوارهایودرکجا؟آپهلیآدراسکاتلند

یکیازبزرگترینرویدادهایاروپاجشنوارهآتش«وایکینگها»یا«آپهلیآ»استکهدرآخرینسهشنبهژانویههر
سال در جزایر شتلندبهخصوصشهرلرویک،واقعدراسکاتلندبرگزارمیشود.هزارانبازدیدکنندهازسراسرجهانبهشمالیترین
گوشهاسکاتلندسفرمیکنندتادرپایانزمستانوبابازگشتخورشیدبهجشنهایسبکوایکینگهایاسکاندیناویملحقشوند.
این جزایر ،جشنواره ساالنه خود را برای بزرگداشت وایکینگها برگزار میکنند که حدود  500سال پیش ،قبل از آن که در سال
1468بخشیازاسکاتلندشونداینسرزمینرااشغالودرآنحکمرانیکردند.دراینجشنوارهجمعیتیرامیبینیدکهلباسیاز
پوست گوسفند پوشیدهاند و با در دست داشتن تبر،
سپر و مشعل در خیابانهای شهر حرکت میکنند و
منظره زیبایی را در تاریکی شب به وجود میآورند.
این مراسم با آوازخوانی که توسط گروه موسیقی
محلی اجرا میشود ،همراه است .سپس گروه رژه
بههمراهفرماندهخودبهسویماکتیکهمانندقایق
بزرگ وایکینگها با دماغه سر اژدها ساخته شده،
پیشمیروند.آنهامشعلبهدستحلقهایدورقایق
تشکیل می دهند و آواز سنتی آپهلیآ را میخوانند.
سرانجام با انداختن مشعلها درون قایق ،آن را به آتش
میکشندوتماشاگرانرابهوجدمیآورند.
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جشن لویکراتونگ یکی از دیدنیترین جشنوارههای دنیاست.
این جشنواره در شب کامل شدن ماه در دوازدهمین ماه تقویم
تایلندکهمعموالدریکیازروزهایماهنوامبرمیالدیاست،برگزار
میشود .در زمان برگزاری این جشنواره ،رودخانهها و آبراههای
تایلند همه روشن میشوند .درباره معنای کلمه لویکراتونگ باید
بدانید که لوی به معنای شناور شدن است و کراتونگ به سبدهای
شناوری میگویند که به طور سنتی از یک تکه درخت موز با شکلی
شبیه گل نیلوفر ساخته شده است و در وسط آن شمع روشنی قرار
میدهندوباگلهاتزیینمیکنندوبهآبمیاندازند.کراتونگکه
روی آب شناور است ،تمایل فرد را برای رهایی از نفرت و عصبانیت
نشانمیدهد.رسماستکهدرزمانبرگزاریاینجشنواره،مردم
تایلند با رها کردن کراتونگ روی رودخانه برای سالمتی خود و
عزیزانشان آرزو میکنند .همچنین در این سبدها یک سکه قرار
داده میشود که نشانه ثروتمندی در سال آینده خواهد بود و گاهی

بفرمایید تماشای مهمانی  3هزار نفره
میمونها

