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 ۱۷/۳۰/۶۳۱۲        نظیفه فارانی

 یک حقیت تلخ
 علم ۀعرص در زنان  نقش از  ارزندۀ نماد "هیپاتیا"

 
 ۀدار کتابخانو آخرین کتاب دانریاضی ۀ که به عنوان نخستین زن برجست ، یونانی افالطونیاندیشۀ نوی  فیلسوف "هیپاتیاخانم "
او  . تبحر داشت نجوممیکرد و در علم  ستدریشهر اسکندریه معروف  اکادمیدر ریاضیاسکندریه بود. او منحیث استاد معتبر

در عنفوان  اسکندریه  میالدی  در اسکندریه مصر که تحت حکومت رومی ها بود متولد شد. او درزادگاهش  ۰۷۳درسال 
به اتهام  ی وقتکلیساو با تحریک  مسیحیانبه دست  گیسال ۵۴عمر ه ب ۵۱۴و به تاریخ  جوانی به شهرت علمی رسید 

  ) در اخیراین نوشته گزارش از قتل فجیع او را میخوانید( .بشکل بسیار فجیع بشهادت رسیدجادوگری 
 نظرات او قرنها سانسور .علم است ۀزنان در عرص ۀنقش ارزند نماد از« هیپاتیا»

 .انندبه اثبات رسرا  هیپاتیاتوانستند نظرات گرامی  گالیلهو  کوپرنیکبود تا اینکه 
ه ببنابه لیاقت  بود که اسکندریهمعروف استاد دانشگاه  اسکندرانی " تئون"پدرش 

 معلم خصوصیبا اینکه   "تئون" پدرشسمت ریاست دانشگاه اسکندریه انتخاب شد. 
شعر زیبایی، و  به  فلسفه ، پدربود. عشق نیزدخترش دوران طفلی بازی هماو بود 

ریاضی زبان شعراست، گفت: می پدرش بود. انتقال یافتهریاضیات به دخترش نیز 
  دانی ناخواسته یک شاعر و سخنور است.هر ریاضی

ریزی و مدیریت  را برنامه هیپاتیا دخترش پدر همه جزئیات زندگی و دقایق اوقات
ه بعلوم، ریاضی و فلسفه  تعلیماتی کامل و منظم در هنر، ادبیات، چنانچه کرد. می 

آب بازی هایی چون سوارکاری و ورزشبه تشویق پدر مهربانش  . دخترش آموخت
ساعتها در کنار پدرش در  هیپاتیا. دوران کودکی را دایم دوام میدادو کوهنوردی 

با اشتیاق آمد هایی که بین پدر و همکارانش پیش میبه بحثو کرد موزیم مطالعه می
 .ُجستشد شرکت میهای بزرگ برگزار میتاالرو در سخنرانیهایی که در  شنید یم

که برای دخترش یکبار  ساختسخن زندگی ساز پدرش را آویزه گوشش هیپاتیا 
 بود:  گفته

بهتر  ،فکرکردنغلط زیرا حتی  ،دخترم حق فکر کردن را برای خودت حفظ کن ــ 

  از هرگز فکر نکردن است.
ویرایش بسیاری  تدوین ودر یکی از همکاران پدرش آموخت بلکه او نه تنها از پدر می

که با  ییوسبطلملق غدر تدوین یکی از آثار موقتی پدر را  هیپاتیا بود. تا جایکه شناسی  ریاضی و ستاره مغلق از متون قدیمی
علمیت  وهم بر بخشیدرا اعتبار  کتاب  در کتاب، هم هیپاتیانام ذکربا پدرش  .کرد علمی  یاریسروکار داشت مؤفقانه عناصر

 کرده است.و برسی دختر ریاضیدانم بازبینی  هیپاتیارا این کتاب تمام فصول او نوشت:  دخترش صحه گذاشت.
ط برایِ فق… اینه برای رسیدن به نقطهسفر کنم خواهدگفت: پدر! دلم می سکندرانی تئونپدر گرامی اش " به هیپاتیاروزی 

ف و های مختلاست تنها با خواندن کتاب آن رفتن از خطی به خط دیگر، دنیا بزرگتر از اسکندریه و آسمان وسیعتر از زمین
سی و شنا اینجا برای فهمیدن راز آسمان کافی نیست باید علم ستاره برسم، حقیقت توانم به روشناییمشاهدات است که می

سفر  ارمغان و سوغاترا پیشنهاد داد و گفت:  آتن و ایتالیابار نیز با چشمانی اشک یادبگیرم؛ پدرریاضی را در خارج از شهر 
  . نیستری چیز دیگ خرد و حکمتدر این دو شهر متمدن، جز 

یوسته بود او پ هیپاتیا، همه جا سخن از گذشتمرزها ازدرفلسفه و ریاضی آنقدر پرآوازه گردید که  هیپاتیاشهرت و محبوبیت 
 مواج درازشاشت. موهای گذ سر می رب های زیباکرد و تاجی از برگ ه تن میب اکادمیک چپن درازهمانند مردان باالپوش و 

غیر بارز ت  برگشتاز سفر  وقتی افزود. با این وضع  عازم سفر شد.می  به زیبای اش  حلقه در پشتش رها شده بود حلقهکه 
 . دمنحیث استاد  از او دعوت کر ریاضیاتو  فلسفه ۀ در رشتاینبار دانشگاه اسکندریه در فلسفه  ودانش وی  باعث شد که 

  ریمص -یونانیخدای سراپیس پرستش گاه  ،یک عمارت بسیار زیبا و بزرگ بود و مهمترین نقش آن ساختمان "سراپیوم"
 اهیپاتیبا آمدن بانو اکادمی اسکندریه که بنام دختر شهرت داشتدوم کتابخانۀ بزرگی بود و در درجۀ  (مرگ ودرمان)خدای 

 اخت کهمسمی سهیپاتیا به سبب ورود دخترش کتابخانه را به نام کتابخانه دخترم  "تئون"  هیپاتیاپدر که مشهور شدبخاطری 
 مشغول بود. منحیث استاد به تدریس در این دانشگاه  هیپاتیابانو کوتاه اش تا پایان عمر 

س او تدری ۀکرد؛ شیود ستایش میوشاهد و مدارک به صورت مستند درک که حقیقت بر اساس شو را هاییشیوه هیپاتیابانو 
اسخ پرسش و پ اتطی جلس محصلینبود به این معنی که  ییو ارسطو یبحث و گفتگوی منطقی و عقالنی به سبک افالطون

داشت و به دلیل اعتقاد عمیق به پرسشگری به این  بخصوص مشورتآموختند. بانو در نگرش خویش لب را از استاد میامط
 ، و بادهدشد که با متانت و اعتقاد قلبی این جلسات را تشکیل  نگاه دقیق او در این عرصه موجب می ، جلسات روی آورد
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دید، بردن به علوم جبه حس کنجکاوی شاگردان و با تالش برای یافتن و پی بردن به راز مجهوالت، همواره با پاسختوانایی پی
که  انطورانسان همگفت: کرد. او میجوی خویش را سیراب و در این راه بطور عجیبی احساس شادی و لذت میروح حقیقت

 به مبارزه برخیزد.نیز جنگد باید با خرافات برای برقراری حقیقت می
گفت و آنها را به تحمل سختیها و دانش آموختن دعوت آموزی بودند سخن می علم ۀ ه طالب و شیفتی برای دخترانی کروز
 : که گفت کرد. بانو در سخنرانی خود همه حضار را به حیرت واداشتمی
یتیم بلکه در کمبود آنها احساس حقارت کند، و  را از دست داده باشدیتیم کسی نیست که پدر و مادرش خواهران من، ـــ 

بهره باشند، مردان  ام اگر زنان در دانش و معلومات کمآموخته اندوختن بردارد.کسی است که دست از یادگیری و دانش
  د.خواهند نوشی وعسل شیر مثلو نادانی را جهالت 
کرد، می به تدریساسکندریه استاد شروع یم آمدند. وقتی در موزکه به اسکندریه می را کسانی باعث شد هیپاتیااستعداد شهرت 

همه برای شنیدن  که یکروزاو را بشنوند. دلپذیر کردند تا حداقل صدای ازدحام می ،یمنزدیک ساختمان موز یمردم در جاده ها
 :به مطلع ذیل سروددر مدح او را فریب  و دل زیبا ۀشاعری لب به سخن گشود و قصید آواز ملکوتی او گوش داده بودند

جودم و ۀ تو را با هم ماندساکنان ستارگان پاک می با صدایی که به پرهیزگاری شنومصدای تو را میوقتی تو نزدیک منی و 
  .! هیپاتیا ستایممی

شجویان ترین دانکوش سخت ،خانٔه او همانند اتاق کنفرانسدر او معلم محبوبی بود، »نویسد: مییونانی   ینمورخ یکی ازهمچنین 
 «داشتند. رفتآمد و 
 ازدواج
رفت به خاطر زیبایی هایش چه در کالم چه در جمال  که میبه مدت ده سال در اروپا سفر کرد و هرجا ً   تقریبا هیپاتیابانو 

ود همتای او بگرفت بخشی از محبوبیت بانو به دلیل ذهن تیزبین و خرد بیقرار میهمگان مورد ستایش  وچه درشخصیت 
گران فراوانی  ستایش ازین لحاظ .دبانه و حسن معاشرتش دوست داشتندؤفتار مرا به خاطر زیبایی و نیز رولی بیشتر مردم او 

صورتی کامال  یونانی و گیسوان  ،ی یونانی بودالهه "ناآت  "او شبیه  . شد داشت که غالبا  احترام آنها به او تبدیل به دلباختگی می
اینکه پیشنهادهای ازدواج . شدندعاشقش می)دختران وپسران (داشت او چنان زیبا بود که همه شاگردانش  یدرازو پرپیچ وخم 

ا رکرد و آنها بسیاری از شاهزادگان، فالسفه و سرداران بزرگی را رد می
کینۀ نا امیدی را از دل  خویش ان دلپذیرمهارت سخن با ، اماساختناامید می

و در عوض، آنها را روی ریاضی، فلسفه و اندیشیدن  آنها پاک میکرد
شیفتگی  عشق به  از بودند که دستزیادی  ای  عده ولی تشویق می نمود
که سردار  اُریستیس. روزی یکی از شاگردانش به نام او بر نمیداشتند
بود عشقش را به بزرگ  و خوش هیکل و خوش جمالی بزرگ و فاتحی 

د ود میکنرا از خ هیپاتیااو متیقن بود که  کردبرای چندمین بار ابراز  هیپاتیا
گریزند در عهدی که مردان از سایه زنان می: فتگاو بانو در جواب  لیو

و ، حتی برخورد می پندارندگناه  را و نزدیکی و همنشینی با آنان
، اگر چه مادر، همسر و یا  شهردر کوچه و را با آنها گفتن ن سخ

ن در ای باشند، پس متحمل رنج و سختی با احساس شرم باشند شان خواهر
و  شایسته رفاقت”  تنهایی”  ۀام که به انداز شهر کسی را تاکنون نیافته

 باشد. منبا   همسری
خودش  با ذهن و فلسفۀ اشاه به خواستگاری که ذهن و فلسفۀ او هیچگ 

، برخورد نکرد یا گویا برای او همسر مناسب و همتایی وجود باشد نزدیک
ی عشقهرکس خودش نویسنده داستان  »گفت: همیشه می هیپاتیانداشت. 

آل خاص خود را داریم. من با حقیقت ازدواج . همۀ ما داستان ایدهاستاش 
داد خود را وقف فلسفه و ریاضیات کند این جمله او ترجیح می« امکرده

دهنده طفره و تعلل او در ازدواج باشد، اصالت زیبای بانو قبل از آن که نشان

 * Agora داشمندازفلم پدر و هیپاتیاتصویر        .بیانگر بودرا  او یمنشبزرگ و ، مناعت 
 

  ریاضیات
گذراند، دانشجویان جوان از سراسر جهان برای شنیدن هیپاتیا تمام وقتش را باشاگردان به حل مسایل پیچیده فلسفه و ریاضی می

خواست فرمولی ، او تمام کتابهای ریاضی موجود در کتابخانه راعمیقا  مطالعه کرد و میشدندهای او راهی آن دیار می خطابه
 نیوسآپولوخاص برای حرکت زمین بیابد ولی قبل از اینکه به این کار دست بزند  بمسایل بغرنج تر هندسی مثل مخروطهای 

ها در زمان یورش مردم به معبد نوشت که بسیاری از آنمغلق و پیچیده های فراوانی در زمینه ریاضیات رساله هیپاتیاپرداخت. 
، دکارتهای جدیدی ارائه کرد که تا عصر طریقه  هندسهو  جبراز بین رفت. همچنین او در حل مسائل  سراپیس اسکندریه
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ا وجود نکتۀ جالب اینکه ب کرد فراتر نرفت.تدریس می هیپاتیاو چندین قرن بعد علوم ریاضی از آن حد که  و الیب نیتز نیوتن
غلظت »مخترع  هیپاتیاعالقه به مقاطع مخروطی همچنان بسیار مورد توجه بود.  هیپاتیادوران یونانی با عصر بعد از  نزدیکی

  .روداست که برای تعیین غلظت مواد حل شده در مایعات به کار می« سنج
 فلسفه

کرد. نامداران بسیاری در اسکندریه تدریس مییم را در موز ارسطوو آثار فلوطین و ایامبلیکوس ،نوافالطونیهای او نظریه
 آمده:  هیپاتیاهای بانوپرداختند. در یکی از نوشته و به دفاع از نظریات او می عالقمند بودندبانو  ی دشاگر

ها  ورهکایت واسطحعنوان  ها باید تنها به عنوان افسانه، حکایت تنها بهدارم،افسانهکنم بلکه در آینده گام بر میگذشته سیر نمیمن در  
        .تنها به عنوان اسطوره باید گفته شوند
پذیرد و یشۀ کودکان آنها را میآور و هولناکی است. تنها انداساس به عنوان حقیقت رخداد وحشتآموزش اعتقادات خرافی، باطل و بی

تواند از چنگ آورد و در سالهای بعد تنها با سختی و شکنجه میبه آنها اعتقاد می
آنها رهایی یابد. همیشه حقیقت را بگویید حتی اگر ارتعاش صدایتان به لرزه افتد 

جنگد باید با خرافات نیز طور که برای برقراری حقیقت می در حقیقت انسان همان
ه مبارزه برخیزد. چرا که موهومات، نامحسوس، درک ناکردنی و ُبغرنج هستند و ب

 ..«..تغییرپذیر  ،شود اما حقیقت نوعی نگرش استتکذیب آنها به سختی میسر می
 
   <رافایل اثر آتن مکتب نقاشی در هیپاتیا، خیالی تصویر            

 نجوم
یل ارزش باالیی قا هیپاتیابرای  او،یکی از دانشجویان برجسته  سینسوس

گذاشت، در یکی از بود.او همیشه نتیجه مکاشفات خود را در اختیار بانو می
بخاطر نداشتن علم کافی و  بحردر ی کشتی ملوانها یها او از سرگرداننامه

ها از استاد یابی ابراز نگرانی کرد حتی در یکی از نامه ندانستن جهت
ها هم با توجه به حرکات ستارهتوان از تصمیمات مپرسد چگونه می می

زمان  ۀپدرم همیشه آرزوی محاسبمطمئن شد؟ و بانو در جواب نامه نوشت: 
یاب  ها، خورشید، ماه و سیارات را داشت و ستارهطلوع و غروب ستاره

گیری  فعلی من از نوع مسطح آن است و این ابزاری نجومی برای اندازه
 . ها، ماه و خورشید را تعیین کردتوان ارتفاع ستارهمیفواصل وارتفاعات است که با آن 
مکان  ۀکنند هایی دارد که تعیینصفحه کردن ستاره هانموداربرای یاب،  : این ستارهگویدهمچنین در تشریح جزئیات آن می

مین به ه هیپاتیا .شدبازمان می استواربرهای ثابت ها نسبت به افق و مکان خورشید، ماه و سیارات نسبت به ستارهستاره
ها و حرکت آنها را روی آسمان نشان دهد. اسطرالب نما اختراع کرد که ستاره نمای مسطح ای به نام جهان علت نمودار یا نقشه

 دریانوردان بود.  اکثر عی او تا قرن هجدهم مورد استفادۀاخترا
نیز با   سیریلنمود و با مظاهر علم در ستیز بود. اسقف کلیسا به شدت خرافات را در میان مردم ترویج میدر آنزمان 

سیارات  ۀت و زمین مرکزی مقدس است که همهیات مسیحی معتقد بود اینکه زمین مرکز جهان اسبرخورداری و اعتقاد از اال
 هو فرضی تصورات در حقیقت همه هیپاتیااما  شرف مخلوقات است؛چرخند. بااین نظر زمین مرکز جهان و انسان ابدور آن می

وی در تضاد کامل با متون کتاب  ۀگون کرد، زیرا این ایددگرهای کلیسا را در مورد زمین 
دانست که شکوه و عظمت خورشید باید در مقدس و نظریات رهبران کلیسا بود. بانو می

ندید که خورشید با تمام قداست و شکوهش در پسآسمان تجلی پیداکند، در نتیجه، عقل نمی
ی با مشاهدات و فرمولها هیپاتیاجایی جز در مرکز عالم، قرار گیرد پس زمین مقدس نیست و 
. مبلغان ویوار است نه دایرریاضی اثبات کرد حرکت زمین به دور خورشید هم بیضی

متعصب به محض شنیدن این خبر موضع گرفتند و گفتند: کیست که به خود جرات دهد ایده 
القدس قرار دهد؟! او یک شیطان و جادوگراست و نادان را به جای سخنان روح هیپاتیای
که  ثابت بودن زمین و این . البته ضربۀ نهایی به نظریۀشد بزرگزمینه مرگ بانو این پیش

در حالیکه  )رد شد   هیپاتیااز طرف  چرخندن و سیارات به دور زمین میهمه ستارگا
 یککپرناز نظریه  گالیله چندین قرن بعد ارسطو و بطلمیوس مدافعان این نظریه بودند( 

پرنیک به جای زمین، ومبنی بر این که خورشید مرکز جهان است حمایت کرد. طبق نظر ک
دور آن  ویاست و در مرکز جهان قرار دارد و بقیه سیارات با مدارهای دایرخورشید ثابت 

 بزرگ هستند.  هیپاتیایمدیون  دیگران محصول و نظریات  روشنند وچرخ می
 مرگمتاسفانه 

 شدند.با عنوان کافرکیشی به شدت سرکوب می غیر دینیبود و تفکرات  مسیحیتدر آن زمان اسکندریه از مراکز مهم 
فه یک زن به فلس اینکه مردم مضر و گمراه کننده بود وکرد از دید روحانیون برای ها کار میبر روی آن هیپاتیاهایی که دانش
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 اسقف شهر اسکندریه متهم به جادوگری و« سیریل»توسط  اهیپاتیبود.  پوچ مغزان برای و ریاضیات بپردازد غیرقابل تحمل
 ۵۱۴سال  چماردر یکی از روزهای ماه  )چنانچه مال ایاز نیازی افغانی درمورد فرخندۀ شهید(  توطئه علیه مسیحیت شد.

سا خوانی کلی بود به رهبری پیتر نامی که قاری و نایب نوحه دادهکت حرامر آنها را  سیریلمیالدی مردم خشمگین که اسقف 
ه قرار دادند. یعنی زمانی کدینی شکرگذاری  مراسمشنبه پیش ازروز و زمان این کار را ند شد هیپاتیا یدرس صنف ۀبود روان

د موشها ماننگفت:  هیپاتیا، شاگردان از بانو خواهش کردند که با آنها به پناهگاهی برود، اما مسیح با افتخار وارد اورشلیم شد
ه کی کوچک سالهاست ها فرار نخواهم کرد. اینجا بهترین پناهگاه من است بر بلندای این کتابخانهبه سوراخها و زیرزمین

ب عق ۀ ام و لحظود محکم ایستادهاعتقادات خ برخودتان را خسته نکنید من موجب کنم. بیمشق دانایی و تحریر اندیشه می
واالتر ادامه خواهم داد، مرا از نوشتن هراسی نیست، من معتقد  ۀنخواهم کرد و هر روز پرشورتر از روز قبل با انگیز نشینی

اهم و خو م را از هم بگسلند، اینجا بهترین سنگر من است و من در همین سنگر خواهم ماندبه معجزه کلماتم حتی اگر بندبند
 .ردمُ 

زدن  را بر زبان داشتند. در یک چشم برهم هیپاتیا. آنها ناسزاگویان نام داخل شدندصنف به درون  هادر یک لحظه اوباش 
ُ کرا همه شاگردان وفاداری که او را در پناه گرفته بودند  پاره زرگ ب  هیپاتیاابریشمین را از سر  چادر. سپس شورشیان ندشتـ

ان گیسو . دندنموگرفته روی زمین لگد مال را از سرش  درختو تاج برگ  تکه تکه نمودندرا  اوچپن اکادمیک و  هکردپاره 
ای شهر درس تا کلیس صنفاز کشیدند بانو را که موهایش را میگرفتند و درحالیبا دستان آلوده با گناه عطرآگین و انبوهش را 

؛ در میان راه بروی سنگ فرشها کش میکردند  جاده هابردند. رهبران این مردم عادت داشتند مخالفانشان را در کشان کشان 
داخت، پرفهم کردن ریاضیات و فلسفه میعام کردن و  دستان پرتوان وی را که همواره بدان وسیله به ساده اول جاهل شورشیان
ن اشو در حالیکه اورا کش  ک زدند  بر تن ظریف او قمچین،  ساختند برهنهکرده  تن اورا  پاره  سپس لباسش را پاره شکستند.

مام تازشدت  ضربات   کردندخونین را  این زن بزرگ تاریخ زدند و سر تا پای می  هیپاتیابر سر و تن می بردند با سنگ 
اشتند.آنقدر ها بردجمعی و یکباره به او حمله کردند و از زمین سنگ د سپس دسته. تا به کلیسا رسیدناستخوانهایش شکسته بود

از سنگ به وجود آمد تا مردم شهر از این حادثه ناگوار خبردار شدند، یکی از بزرگترین زنان تاریخ با  خرمنبر او زدند که 
 . سپردجان  هیپاتیاشد و  خورد وخمیرسنگها  از های خرواروضعی ناخوشایند، در زیر 

 
 (م۶۶۱۱ فیگویر لوییس )اثر اسکندریه. هیپاتیا، مرگ >عکس

 
خردی بعد از آن نوبت به چاقوهای صدفی جهالت و بی

کندند. و در پایان با چاقو رسید، تا بدان وسیله پوست تنش را 
در راه باالبردن اندیشه  را مقاومتجان این مظهر جسد بی

دانش و آگاهی بر روی خرمنی از حقارت، فرومایگی و ،
تعصب کورمذهبی کلیسای آن زمان؛ گوشت تنش را 

تکه کردند و  تکه ساختهتراشیدند و از استخوان جدا 
غرض های اسکندریه به هر سو  های آن را در کوچه تکه

)محل  "سینارون"دند و در ز آتش ایجاد ُرعب وترس
 منتظر . جنایتکاران سوزاندندرا اوسوزاندن اجسادمردگان( 

 تا اورا نیز بقتل کندمیرامطالبه  هیپاتیاخاکسترکه کی بودند 
خواندند و آواز شادمانی سر بلند بلند جالدی شانرا   ریختند و از آن پس سرود فاتحانهدریا خاکستر را در خالصه . برسانند
 . و از عمل شان مفتخر بودنددادند. 

بمقصد رسیده بود و دکان ریکاری اش را از خطر حقیقت پرستان نجات داده بود، میخواست  ریاکار  یلسیر چون  فردای آنروز
 هید ش مقدسۀچهره یک اینبار  اهیپاتیتا از بانو  داده شوداز طرف کلیسا برای آرام ساختن  مردم. برای او لقب شهید مقدس 

، مورد ذهبو م دنیای مسیحیت ۀافسان مقدسۀاسکندرانی،  هیپاتیا وبنامبدهند  که در آینده بنام او دکان مذهبی دیگر باز کنند.  
 گیرد. استفاده قرار 

 ارد. جریان دها  را با شکنجه وصلیب کشتند و از مرده او برای تحمیق مردم  تا کنون سؤاستفاده  مسیحهمانطوریکه عیسی 
____________________________________________________________________________________ 

شد. از جمله بهترین فیلمبرداری، بهترین Goya Awards جایزه از سری جوایز 7برنده 2212در سال   Agoraفلم :  *

 .......، بهترین فیلمنامه اریژینال وبخصوصطراحی لباس، بهترین جلوه های 
 کارگردان: آلخاندرو آمنابار

 آلخاندرو آمنابار، ماتئو گیل  نویسنده:
 9002محصول: اسپانیا، 
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