
  سفرنامه ازبكستان

  سمرقند و تاشكند) -زبخش دوم (شهرسب

اي زيبا كه ساكنانش آشپزخانه و رستوران براي نهاري بي نظير! توقف ميكنيم. خانهاز بخارا به سمت سمرقند حركت ميكنيم بين راه 
جوجه كبابي واقعي! البته بعضي از دوستان از شوربا و كوچك بين راهي دارند به دليل گرماي هوا از ما در داخل خانه پذيرايي مي كنند. 

من و دلبر بسيار اما جوجه ها گله داشتند و حتي يكي از همسفرها سيخ جوجه را زير آب گرفت كه مزه اش بهتر شود! و تندي شوري 
  ميز  يخرسند و راضي بوديم و لذت برديم از جوجه و بقيه خوردنيهاي دوست داشتني رو

 

تورسن "ساله و ازبك به نام  50-45منتظرمان بود با ما همراه شد. خانمي خانه راهنماي محلي شهرسبز كه از قبل در همين  ،بعد از نهار
به انگليسي بسيار خوب با دندانهايي كه روكش طال داشت!  بود بانويي زيبا ؛"ماهِ برآمده در ميان آسمان"ي نيعبه فارسي  اسمش "اوي

  شروع به صحبت كرد. 

به دنيا  قرار دارد» سمرقند«كيلومتري جنوب  80ر ه د.ق در شهر سبز كه 736در سال  خان مغولاز نوادگان چنگيز» ر گوركانيتيمو«
به عنوان پايتخش معرفي كنه اما مالحظات سياسي و اقتصادي شهرسبز را و تعلق خاطرش به اين شهر در حدي بوده كه قصد داشته  اومد

  ...مركز امپراطوريش قرار بده دوران باعث ميشه سمرقند رو

دور هم نشستن مكاني كه براي  درگذشته رفتيم كه شامل مسجدي زيبا و چند آرامگاه است."دور اوت تالوت "ابتدا به ديدار مجموعه
اره دلبر به ميشه گفت ازبكستان جامعه آروم و شادي د. آرامش جايي براي گفتار ازبكهابه ده، وبتمركز كردن قرآن خواندن و ذكرگفتن و 

زحمت گشاده با رويي ،ميشه گفت فقر حتيو  هاي بسيارمردماني اينهمه سختكوش كه عليرغم محروميتمشاهده فكر فرورفته بود 
. در همه شهر فعاليت زنان براي عرضه محصوالت براش تازگي داشت كردندميكشيدند و از هر فرصتي براي كسب درآمد استفاده مي

و زنان ازبك با صورتي  هاي مذهبي مكانهايي براي ارائه صنايع دستي اختصاص يافته بودحتي تو اين مجموعه هميشدستي و خانگي ديده 
مكانهاي مذهبي براي حضور در عكسها با احترام به دلبر همچنان در فكر بود همچنين  فرسوده اما پراز خنده ترغيبتان ميكنند به خريد!

 ...كرد خيلي پافشاري نمي

  



  

بسيار زيبا با تزييناتي متفاوت با كوچك اما  يمسجدمجموعه دور اوت تالوت شديم. حياطي باصفا ديديم با تعداد زيادي حجره و  وارد
  مسجد سالي دوبار براي نمازهاي عيد فطر و قربان مورد استفاده قرار ميگرفته: اين  !ميامساجدي كه تاكنون ديده

  

  

  تيمورآرامگاه يكي از استادان اينهم 

گي دارد. معروف است كه تاند. يكي از سنگ قبرها كمي فرورفكه چند بزرگسال و دو كودك در آن دفن شده زيبا آرامگاهيو در كنارش 
ن ميخواندند و از آبي كه در فرورفتگي روي سنگ جمع آمخصوصا كودكان، در كنار اين سنگ قبر قر همدآوقتي بيماري به نيت شفا مي

در تصاوير نماهاي از ديوارها و گنبد  شفا گرفتن به بيمار ميخوراندند و اعتقاد قلبي و نيرويهاي ماورايي موجب شفا ميشد!شده بود به قصد 
  شود.اين آرامگاه و سنگ قبر سياه رنگ شفابخش ديده مي



  

  ميكردند... يدورش ميچرخيدند و باز كودكاني كهداشت و  ساله 800- 700چناري  كهم يبا زيبا ديدمسجدي كوچك رفتيم و  كمي پيشتر

  
نوبت و تا حد امكان به جماعت ميخوانند. براي اينكه نمازگزاران بدون هيچ اشتباهي زمان دقيق  5در ازبكستان مسلمانان نماز را در 
  دهدرا نشان مينماز  كه وقتساعت در ورودي همه مساجد محلي نصب شده  5با  مشابه تصوير زير نمازهاي پنجگانه را بدانند تابلويي



  

  وعده نماز ذكر شده: بامداد، پيشين، عصر، شام و خفتن! 5باالي تابلو به زبان تركي نوشته شده: وقت نماز، و در ادامه نام 

  

هم  بندند! كاش ماتجهيزات اطفاء حريق اينجا هم به راحتي در دسترس است و اين يعني ازبكها به حفاظت ميراث تاريخي خود بسيار پاي
  ياد بگيريم...

  

  چسبيده به مسجد قديميآرامگاه فرزند تيمور 

  



آرامگاهي كه تيمور براي خود تدارك ديده بود ولي سرنوشت مرگ او را در جنگي رقم زد و بنا به صالحديد همسرمحبوبش هم و پايينتر 
كه  ايدر سمرقند كه مركز امپراطوري تيموري بود دفن شد و معماري اصفهاني برايش آرامگاهي با شكوه ساخت. مقبره اوخانم پيكر بيبي

با چند پله به زير زمين مي رود و روي ديوار آيات قرآن حكاكي شده، فضايي كه بسيار نمور و تاريك  طراحي كرده بود خودبراي تيمور 
اند كه كسي از هويت آنها دو بانوي جوان دفن شده در اين آرامگاه بعدها اشتيم امكان عكاسي نبود...است و با دوربين معمولي كه ما د

  احتمال دارد دختران تيمور باشند. ولي باخبر نيست و 

كه تيمور اند كه گفته شده استراحتگاه بود و بعضي گفتهرا در خود دارد. كاخي  "سرايآق"شهرسبز يكي از زيباترين آثار دوره تيموري 
خود را به رخ بكشد. بنايي بسيار و صدالبته قدرت خارجي استفاده ميكرد تا جبروت و حشمت مخصوص و بيشتر براي پذيرايي از مهمانان 

و  ايوان باقيمانده رو بعضي از مورخان دروازه ورودي! از آن باقي ماندهتندباد حوادث و وقايع طبيعي تنها بخشي اندك مسير  درمرتفع كه 
بيشتر داشته، خيلي فعلي قطعا ارتفاعي  متريِ 22 با پهناي مسلم است طاق حجيم هاند اما آنچبرخي ديگر بخش اصلي كاخ دانسته

غيرمتداول بوده از نكات جالب در آن زمان رنگي كاشيكاريهاي معرق و استفاده از اشعار فارسي و همچنين رنگ سبز در كاشيكاريها كه 
گويا اين كاخ عظيم و زيبا در اند. . اين طاق را بزرگترين ايوان دوره اسالمي نيز گفتهآيندبشمار مياص دوره تيموري توجه در اين بناي خ

 است.بنا شدهو تخريب زودهنگام آن موجب عدم استحكام  مصالح يكيفيتدر ساخت به همراه بي اين سرعت مدت كوتاهي ساخته شده و 
اين بنا داراي يك سرداب شش وجهي در گفته شده به مدفن تعدادي از سالطين اواخر دوره تيموريان تبديل شده است.  اً بعداين مجموعه 

 قرار دارد. حوالي و با فاصله از ساير بزرگزادگانبيگ، عبدالطيف كه به دليل كشتن پدرش اعدام شد در همين زيرزمين است. گور پسر الغ
  كه از دانشمندان و مفاخر عصر خود بوده است زيرا او قاتل پدرش بوده! پدري

  

  

 مه اميرتيمور از ميانه طاق ورودي مشخصسمجند در تصوير آخر هدن مياشن اتصاوير باال نماهاي مختلفي از ايوان عظيم آق سراي ر
چهره اي نافذ و تاثيرگذار از  ازشهرسبز در حال توسعه است و ميداني بزرگ در مقابل آق سراي شكل گرفته و تنديسي بسيار مرتفع . است

  را زيرنظر دارد!!! حركت كند  تيمور در آن برافراشته شده كه هر عابري به سمت آق سراي



  

  تيمور با هيبتتنديس دلبر و 

بر مردمان  آنچهشنيده بود و از  اوها و جنگهاي و آنچه از جهانگشاييو به خود تيمور! تيمور فكر ميكرد  تنديسِ نگاهِ متنفذِدلبر به 
انديشيد براي تحليل رفتار هر فرد بايد بسترهاي فكري و فرهنگي زمان او را سنجيد و از سويي ميرفته بود... توسط اوكشورهاي فتح شده 

گذشته چه سود؟ كاش امروز و فرداها ديگر داستانهاي اما خب از تكرار آيا اساسا بدون مستندات تاريخي بيطرف ميتوان داوري كرد!؟ 
شود اشك به چشمان دلبر آورد. دلش ... تاسف از جنايت گذشتگان كه امروز جور ديگري مقابل چشم همه جهانيان تكرار ميگي نباشدجن

ميخواست فرياد بزند بر سر همه ي آنهايي كه هزاران دفتر و دستك به راه انداخته اند و هزار آيين نامه و كنوانسيون جهاني و منطقه اي 
اما در مقابل فقر و نابرابري، ظلم و بي عدالتي و فجايعي كه پيش  .و به هزاران شيوه براي اجرايش فقط خودنمايي ميكننداند تصويب كرده

چشممان جاريست سكوت ميكنند و گاهي با لبخندي تصنعي اعالم بي طرفي ميكنند و حل مسائل را به مردمان همان كشور واگذار 
و نه حتي ابزاري ساده براي رويارويي با جنگ راي زنده ماندن دارند نه آگاهيي و توانايي براي مقابله! اندازي بميكنند! مردماني كه نه چشم

  .... افزارهايي كه به سويشان نشانه رفته!

  
  و توسعه نوسازي  همسايگان آق سراي و

  

  

  



  سمرقند 

نواي با  وند شيرين روستاييان پرتالش نشسته زيبا و لبخبه تماشاي غروب بوديم و هاي كه ديديم بعد از شهرسبز در حاليكه غرق زيبايي
دلمون به شوق  ندنداميخورودكي  ازكه  يدوستاني بازمزمه ؛سير آفاق و انفس بوديمدر موسيقي كه آقا برات عزيز برامون گذاشته بود 

بود. سمرقند چگونه رخ به ما تيمور در خود پروانده و به ثمرنشانده شمشير ِجبرِ به صدالبته شهري ميتپيد كه زيباترينها را به همت و 
  خواهد نمود؟ 

  

  مناظر جاده در مسير حركت به سمت سمرقند

رسيديم به سمرقند. از ورودي شهركامال مشخصه سمرقند هم بزرگتر هم مدرن تر از بخارا ست. به نظرم جذابتر هم اومد و  8حدود ساعت 
به محض رسيدن به هتل و تحويل گرفتن اتاقها به اتفاق   ...نيم قضاوت كنيم اشهرگردي و شبگردي رو شروع كنيم و بتوبايد صبر كرد تا 

خداييش انقدر اين آرامگاه با جبروت و تاثير گذاره كه نيمه شب و صبح زود و ميان روز هر  !سه نفر از دوستان رفتيم به ديدار گور امير
  زمان از حوالي اش گذر كنيد ناخودآگاه چشمتون به تماشاي اينهمه ابهت برميگرده و نميتونين مسحور زيبايي هاش نشين... 

  

شوكت (از پرسنل انتظامات مجموعه  به پيشنهاد آقاي اندر نهايت ب ساعت كار مجموعه تمام شده بود و امكان بازديد درشب وجود نداشت.
هم خلوته و راحت ميشه  به ديدار امير تيمور بياييم 7به اين نتيجه رسيديم كه صبح زود قبل از ساعت  كه اون شب شيفت كاريش بود)

   وروديه مون نصف خواهد بود!!! كهيناعكاسي كرد و با تمركز تماشا كرد هم
  ن خيابونهاي آذين بسته شده براي جشن استقالل رو تماشا كرديم و رفتيم به ريگستان ...قدم زنا

  



.  

  نگاه كنيد به شير و خورشيد در تصوير باال

 رونگارنده سفر رفته بارها نظرم  با همه جاي دنيا متفاوت است. البته دلبر بيشتر از منِ شها! آسمانسمرقند يا سمركند يعني شهر افسانه
ه، نظيرروشناي ستارگان كه در سمرقند ديده بيو در سمرقند باالي سرش ديده و شفافيت  كه اي رنگيتاييد كرد كه مخمل سرمه

  ست ... ست، فريبندهتسخيركننده

يبايي شهر ازبكستان كشور بسيار امن و آراميه. در ساعات پس از نيمه شب هم ميتونين قدم بزنين و تماشا كنين و از پاكيزگي هوا و ز
به عنوان سوخت هم استفاده از خودروهايي با آاليندگي پايين و فراگير بودن استفاده از گاز پروپان و بوتان  راز هواي پاك انرژي بگيرين.

و  شورولت بود ي شخصياتومبيلها %80و اينطور كه از مردم محلي شنيديمدر تمام شهرها و حتي روستاهايي كه ديديم ست! اتومبيلها
  . بدون استثنا حتي در روستاهاي دورافتاده! اي شامل هيوندا و دوومابقي خودروهاي كره

! !!وليشامي مفصل در سمرقند  اميدشب بود كه يادمون افتاد خيلي گرسنه هستيم و نهار مختصري خورده بوديم به  11نزديك ساعت 
   !!باشه به سيري و گشنگي؟؟؟جادوي گيسوي معطر سمرقند ميذاره شما حواستون جمع  فكر كردين

مَحكَم ميشه (يعني بسته ميشه) خالصه اينكه رستوراني  11مثل بخارا اينجا هم رستورانها، سوپرماركتها و خالصه همه جا قبل ساعت 
به هر حال  كه ناهار و شام هم سرو ميكنه...اي خانهيافتيم در آستانه تعطيلي رستوران كه چي بگم به روايت ايراني ميشه گفت قهوه

! در نهايت يه نون تو بساطشون (به گفتار ازبك ها خالص شده) پرسيديم براي خوردن چي دارن؟ خب نيمه شبه و همه چي تموم شده
مغازه ي  كنفر! هركدوم يه تيكه از نون رو خورديم و رفتيم به سمت هتل كه بين راه كورسوي نور ي 5پيدا شد و ما چهارنفر به اتفاق دلبر 

فردا سير نگهداريم اما زهي خيال با وعده صبحانه سعي كرديم با بيسكوييت و شيريني خودمون رو فسقلي ما رو به سمت خودش كشيد و 
  !!! و همچنان گرسنه باطل چون صبح قبل از صبحانه عازم ديدار اميرتيمور جهانگشا بوديم

مون وسوسه ،سمرقندصبحگاه ِ و به ديدار امير تيمور شتافتيم! هواي پر از نشاطِحاضر شديم سريع تا از همسفرها  3به همراه صبح زود 
بشينيم! ساعتي خلوت كرديم با كاشيها و مقرنسهاي آرامگاه امير... وقت برگشتن راهنماي  "ايران"ميكرد روزهاي بيشتري رو به تماشاي 

  از تيمور بگه و از افسانه هاي مرتبط با اون!  مون اومد و خواست كه اگه فرصت داريم برامونجوان مجموعه به سمت



حمد م در واقع يك آرامگاه خانوادگي است يك اثر منحصر به فرد معماري با همه ظرايف و زيباييهاي معماري ايراني كه توسط گور امير
ساخته شده، شاهكاري متعلق به اواخر قرن چهاردهم و اوايل قرن پانزدهم ميالدي. زمانيكه سلطان محمد نواده  ابن محمود اصفهاني

در جا دفن شد و بعدها تيمور نيز در همان، محبوب تيمور در جنگ با عثماني كشته ميشود تيمور دستور ساخت اين آرامگاه را مي دهد
صحن آرامگاه قراردارد و رنگ تيره سنگ ن در ميا قبر تيمورتكميل شد.  تيموربيگ، ديگر نواده به وسيله ميرزا الغ سالهاي بعد آرامگاه

  قبرش اورا متمايز ميكند. 

  

  مقرنسهاي داخل تاق ورودي اصلي آرامگاه (ديد از داخل)

  

  

  سنگ مزار اميرتيمور و فرزندانش زير گنبد اصلي آرامگاه

در واقع صورتي رنگ است و ميرزاالغ بيگ از سفر هندوستان آورده و روي مزار منحصر به فرد بوده و  راهنماي مجموعه ميگفت اين سنگ
خص ميشود. شبه سنگ ميتابد رنگ حقيقي سنگ م هتيمور نصب كرده وقتي اولين اشعه هاي نور خورشيد از نورگير گوشه شرقي آرامگا

كه تيمور  قرار دارد) بَرَكه(قبر ميرسيد بركت باالي سر تيمور  ،ياه سياه بودبه هر حال ما سنگ را بسيار تيره ديديم حتي ميشه گفت س



تيمور بسيار به اساتيد و بزرگان احترام قائل بوده و يه نمونه از اين احترام دفن . پيروزي هايش را در مرهون نَفَس قدسي او ميدانست
  استادش در باالي سر اوست! 

اند. در قسمت شاه و شاهرخ در سمت چپ تيمور قرار گرفتهبر محمدسلطان در دست راست و قبر ميرانبيگ در پايين پا و ققبر ميرزا الغ
، قبر شيخ عمر (پير و مراد تيمور) واقع است كه بر فراز آن، يك تير چوبي قرار دارد كه از آن يك دسته موي اسب آويزان صح آرامگاه چپ

نصب تير بسيار بلند را در مقبره بهاءالدين نقشبندي در  سنتاين  .ريقه نقشبنديه استطعالم بودن اوست و از رويه هاي شده كه نشانه 
  بزرگان طريقت ميشه ديد. علما و بخارا و در مزار بسيار ديگر از 

 
بقاياي از آنجايي كه تيمور زمان فتح يك كشور قبر بزرگان را ميشكافته وصيت ميكند مزارش مخفي باشد تا ساير فاتحين نتوانند به 

اه در گكليه قبور اصلي در محل سرداب آرامكه در آرامگاه ديده ميشوند نمادين بوده و  ييجسدش دست يابند از اين رو اين سنگها
  !!اندزيرزمين قرار گرفته

ور داد تا سنگ وقتي نادر شاه افشار، سمرقند را متصرف شد دستافسانه هايي بسياري در خصوص گور و بقاياي تيمور هست ازجمله اينكه: 
و (بعضي گفته اند دختر كوچك نادر كه بسيار برايش عزيز بود بيمار شد) قبر تيمور را به ايران ببرند اما در ايران بالفاصله آشوب برپا شد 

نصب  دستور داد تا سنگ را به سمرقند بازگردانده و در سر جاي خود اٌ�ًدانست مجددمي تيمورسنگ قبر  جابه جايينادر كه علت را، 
  ولي به محل آرامگاه منتقل و نصب شد... نمايند تا آرامش دوباره برقرار شود سنگ در راه برگشت شكسته شد

  
استالين دستور ميدهد كه گور را بشكافند و بررسي كنند آيا واقعا مزار تيمور هست يا خير! افسانه ديگر مربوط به عصر حاضر است؛ آنجا 

را بازسازي ميكند به همراه يك گروه تحقيقاتي اين كار را آغاز ميكنند. متوفي از روي جمجمه چهره  يك باستان شناس و يك هنرمند كه
كنند هنوز مردم با هيجان تعريف ميو  ي تلخ در جهان رخ خواهد داددر آن زمان مردم معتقد بودند كه اگر به اين گور اهانت شود حادثه

از كوتاهي ! بررسي كامل انجام شده و شدجنگ جهاني دوم آغاز  كردندروزي كه سنگ را برداشته و اسكلت تيمور را از خاك خارج 
به امير تيمور مسجل ميشود و از و استخوانهاي باقيمانده و آثار جراحتهاي ميدانهاي نبرد تعلق گور استخوان يكي از پاها نسبت به ديگري، 

رسيم شده توسط هنرمند مجسمه ساز با تصاوير باقيمانده از تيمور كامال مشابهت دارد و به اين ترتيب استالين مطمئن سوي ديگر چهره ت
شود روزي كه تحقيقات به نتيجه رسيد و بقايا جهت تدفين به آرامگاه گفته مي ميشود كه اين آرامگاه متعلق به امير تيمور است!

   ... ! رسيدپايان جهاني دوم جنگ به ده شد بازگردانده شد و سنگ روي مزار نها

ديگه  ككوچ رستوران (آشپزخانه)سريع به هتل برگشتيم كه به صبحانه برسيم و براي بقيه گشتها با جمع همراه بشيم بين راه چند تا 
كرديم براي شام كه دوباره گرسنه نمونيم غافل از  شونو نشونكه بوهاي خوشمزه شون نويد غذاهاي خوشمزه تر رو ميداد!!! هم ديديم 

   خواهد داشت!!!تا پايان سفر ادامه گرسنگي آنقدر شيفته ي تماشاي ازبكستانيم اين داستان  اينكه

از ايران ازجمله مرو، خيوه، بخارا و نواحي اطراف به همراه هرات و البته بخشهايي در شمال غرب ايران در دوران قاجار! منطقه ماوراء النهر 
ازبكستان جاريه. كافيه در پاسخ كنجكاويشون بگين كه ايراني هستين طوري با  فعلي جدا شده اما عشق به ايران هنوز در دل مردم

كه به ارج و قرب و جايگاه ارزشمند ايران در فرهنگ دنيا ايمان ميارين و غرور ملي در رگهاتون تحسين و احترام نگاهتون ميكنن 
   :ا ريگستان شروع كرديمبه همراه همسفرها بروز اول سمرقند رو گشت  ميجوشه!!



  
  

  دلبر در ريگستان
  

اي كه با يك مسجد در ميان و دو مدرسه در  مجموعه تاريخي ريگستان اوج هنرِ كنارِ هم نشستن عناصر شهري در سمرقند است. عرصه
شود بستر رودي بوده كه تغيير مسير داده و بر زمين رسوب خود را ميده مياگويا مساحتي كه امروزه ريسگتان ناحاصه شده است.  سودو 

شده كه امروزه مجموعه و بر اين سرزمين ريگي مجموعه از بناهاي علمي و فرهنگي بنا كه ريگهاي ريز و درشت هستند برجاي نهاده 
  است و البته بسيار قديمتر.اصفهان » نقش جهان«بسيار شبيه به ميدان  شوند. اين مجموعهريگستان ناميده مي

   :قرار داردمدرسه الغ بيك در مقابل مستطيلي كه ريگستان گفته ميشود كه مي ايستيد در سمت چپ شما 

نوه تيمور كه در بسيار از علوم مخصوصا هيات و نجوم صاحبنظر بوده بيگ ط الغميالدي توس 1420تا  1417هاي اين مدرسه طي سال
مدتي در اين  بيگ شخصاًالغ .اندبودهتحصيل مشغول به زمان در آن هم نفر طلبه 100بيش از و داشته حجره 50ساخته شد. اين مدرسه 
 طرح سردر جامي شاعر نغزگوي پارسي زبان بوده است. محل تحصيل بزرگاني چون عبدالرحمنبيگ مدرسه الغ ؛مدرسه تدريس داشته

، شدهانجام مياين مدرسه مطالعات هيات و نجوم و رصدستارگان در  الغ بيگ پر ستاره است و قبل از ساخت رصدخانه ي، آسمانمدرسه
  ميشود!  به اين معني هستند كه در اين مدرسه علومي غير از علوم ديني نيز تدريسبرسردر مدرسه ستارگان  نقش

  

  كنهنگاه ميبيگ به ورودي مدرسه شيرداري دلبر از داخل مدرسه الغ

  



  مسجد طال كاري با ظرافتهاي فوق العاده زيبا 
بناي ساخته شده قرار بود كاربري ساخته شده است.  »ميرزائي«سرايكاروان و در مكانبه دستور حاكم سمرقند طالكاري اين مدرسه 

مدرسه در ضلع شمالي ميدان ريگستان  - مسجداين در نهايت به نام مسجد طالكاري شناخته شد.  داشته باشد و مدرسه و مسجد جامع را
مرمت گرديد. اين بنا داراي يك گنبد و بعدا  بيخرتزلزله ايوان ورودي اثر در يكبار . باشدقرار گرفته و داراي دو طبقه و هشت غرفه مي

وجه تسميه طالكاري نيز استفاده از طال در تزيينات  خوردبري فراواني به چشم ميكاري و گچاشياي است و در زير گنبد، كبلند فيروزه
  شده است. . اين مدرسه به عنوان مسجد جامع و محل برپايي نماز جمعه مورد استفاده واقع ميآن بوده

  

  محراب زيباي مسجد طالكاري

  

  محصوالت و صنايع دستي در همه جا معمول است حتي داخل يه مسجد تاريخي فروشدر ازبكستان 

  مدرسه شيرداري با كاشيكاري هاي جالب توجه 
است و نقشه عبدالجبار بودهيك ايراني به نام سازنده آن  قرار دارد مدرسه شيردار ي موسوم به ادر سمت راست مجموعه ريگستان مدرسه

اهللا اصفهان دارد. در باالي ايوان ورودي، نقاشي شيرهاي در حال شكار آهو ديده لطفاري به مسجد شيخمعماري اين مدرسه، شباهت بسي
زيبا و دار دو گنبد ساقهاين مدرسه خانه قرار دارد. بعد از قسمت ورودي در دو طرف، دو فضاي بزرگ مخصوص نمازخانه و درس. شودمي

  چهل و هشت غرفه در دوطبقه دارد.



  
  شيرهاي سردر مدرسه شيرداريدلبر و 

  

  

هاي مدرسه شيرداري محصوالت فرهنگي و صنايع دستي ارائه ميشود همچنين يكي از اساتيد موسيقي با سازهاي متنوعي از در حجره
  آسياي ميانه و ايران موسيقي اجرا ميكند 

و هنگام ظهر و تعطيلي مدرسه محصلين از اين  هاي مختلف تحصيلي قراردارنددر خيابان پشت ريگستان تعداد زيادي مدرسه در پايه
مسير كه محور تاريخي و فرهنگي ارزشمندي هست عبور ميكنند. نزديكي مدارس هم از نظر رويارويي كودكان و نوجوانان با تعداد باالي 

ظر تاثيرگذاري اين محور تاريخي هم از من ،نظير آثار تاريخي كشورشان در ديد بيگانگان شايان توجه ستتوريستها و مشاهده ي جايگاه بي
  اي در خور براي كشورشان...در نوجوانان ازبك و تالش براي ساختن آينده مليغروردر شكل گيري 

  

يكي از هشت همسر تيمور كه محبوبترين آنها نزد تيمور و مردمان سمرقند نيز بوده است مغول تبار بوده و مردم بي بي خانم نامش نهاده 
  برايش شده بود. خاص المنفعه اش موجب شهرت نيكو و جايگاه اجتماعي فعاليتهاي عامهوشمندي و بودند. زني كه 



معماراني را براي اينكار  ،بنا كند يبي خانم تصميم ميگيرد براي خوشحالي همسرش مسجددر زمان يكي از جنگهاي تيمور، بي 
فراميخواند و نقشه مد نظرش را براي مسجد مطرح ميكند. فقط يكي از معماران براي بيان شرطي ميپذيرد كه اين مسجد را با آن نقشه 

  پيچيده و مشكل براي بي بي خانم بسازد ...... 

نظارت  اًشخصادامه ساخت مسجد  برپس از بازگشت از جنگ داشت  اواي كه به به خاطر عالقه تيمورگلي تيمور بود و خانم، سوبيبي
بار خراب و دوباره بازسازي شد. به هر حال عمر تيمور تا پايان بنا كفاف نداد و ساختمان آن در داشت. به دستور وي، قسمت ورودي يك

كردند در اين اي كه معماران در ساخت آن ميشايد عجله. م رسيد ولي بارها در طول تاريخ ويران شدم. پس ازمرگ وي، به اتما807سال 
اند. اين مسجد عظيم، داراي ديوارهاي بلند و قطوري هاي مختلف پا برجا باقي ماندههاي آن در دورهفقط ستون ؛تاثير نبودهها بيويراني

به اين رنگش هاي آبيبه خاطر كاشي .داري كنداست كه در حقيقت، دو ديوار در كنار هم ساخته شده تا بتواند بناي با اين عظمت را نگه
ن بازديد از اين بناي زيبا دلبر به داستانهاي جالب توجهي كه طراحي و ساخت اين بنا به خود ديده فكر ر زماد .گفتندمسجد، قصر آبي مي

  ميكرد!

  

  دلبر و بخشهاي مختلفي از مسجد بي بي خانم

  

نيروي برق كار ، ضمنا در ازبكستان از اتومبيلهايي كه با )باال تصوير سمت راستِ روبروي مسجد بي بي خانم ( و مادرشمقبره بي بي خانم 
ها و در معدودي از غرفه كه زناندر كنار مسجد بي بي خانم بازاري هست  ميكنند براي سرويس دهي به توريستها استفاده مي شود.

پردازند. از ماست و پنير و تخم مرغ تا سبزي و ادويه و حتي انواع ترشيجات و مربا و به عرضه محصوالت كشاورزي و دامپروري مي مردان
  شود. در اين بازار روز عرضه ميپارچه؛ كاله، محصوالت چرمي و پالستيكي  ...

  



  

  براي صرف نهار به رستوران كريم بيگ رفتيم! رستوراني در محله اي ايراني هاي سمرقند 

  

  براي دلبر جالب بود معطر ديگر يشبيه ساالد شيرازي خودمان در قطعات درشت به همراه ريحان و چند سبز ازبكي ساالد!

از زحماتي كه از دوستي او و ابوالقاسم الهوتي و در مسير هتل خانه صدالدين عيني شاعر پايه گذار ادبيات نوين تاجيكي را هم ديديم و   و
صدرالدين عيني شنيديم .... (در نسخه نهايي سفرنامه تصاوير مربوط به خانه براي احياء ادبيات تاجيكي در دوران كمونيستي كشيده بود 

  درج خواهد شد)

 به هتل برگشتيم و شب با آقاي برات همراه شديم براي ديداري ديگر با سمرقند. محله ايرانيهاي سمرقند رو ديديم با جواناني كه به اصالت
چانده شده اند يا در ايراني خود افتخار ميكردند با نشاط و شيرين زباني از اجدادشان صحبت ميكردند كه در زمان تيمور به سمرقند كو

ه (نرگس) زيباي تبريزي زمان قاجار كه هنوز اين مناطق بخشي از ايران بود براي تجارت به اين منطقه آمده و ماندگار شده اند. از نرگيزَ
   ...شيرين كه از انگلستان آماده بود در جشن عروسي دوستش شركت كند و تبار كه با همسر ازبكش تيمور ساكن سمرقند است تا 



كه البته ديدار اين باغ در روز خيلي بهتر بود ولي و باغ استراحت رو ديديم شيرنوايي، در بازگشت به سوي هتل مجموعه فرهنگي اميرعلي
  غ در روز خيلي سرسبز و فرح بخشه...اساله نشون ميداد كه اين ب صدفرصت نداشتيم. هواي معطر نيمه شب و چتردرختان چند 

بسيار به كه شديم اينستيتو كه مجموعه اي از دانشكده ها را در خود دارد و وارد بلواري و خيابان كنارش در بازگشت از باغ استراحت 
  چهارباغ اصفهان شبيهه...

  
  درخت و زيباي اينستيتو در شهر سمرقند دلبر و شيربالدار در بلوار پر

  

كه از مسافتي دور با نگاهي نافذ و تاثيرگذار به را در خود دارد. تنديسي ظيم از امير تيمور ع تنديسيانتهاي اين بلوار به ميداني ميرسد كه 
  !نگرد و گوشه چشمي نيز به سوي آرامگاه امير داردروبرو مي

  
  تنديس ديگري از اميرتيمور گوركاني

  .... كه ما مفتون خود كرده ي پرمهر و سحرآميزميزبان برگشتيم. ريگستانآرام آرام  و با نفسهاي عميق از هواي معطر سمرقند به سمت 

   آغاز كرديم. شاي اطرافها و محلهامير تيمور و خانهديدار آرامگاه روز را به همراه يكي از همسفرها دوباره با صبح زود 



  
  چشم اندازي از صبحگاه سمرقند

  

سه نوع پيراشكي  دوم اينكه فقطكه نشان كرده بوديم ديديم كه اوال فقط صبحگاه باز است و  هاييآشپپزخانهدر برگشت به هتل يكي از 
  هستند اي مدرسه نوجوانان كارمندها و  عموما و شيركاكائوي داغ و مشتريانش سبز كند با چايسرو مي

  

  

  برگشتيمبراي صبحانه و ادامه گشتها با همسفرها به هتل پيراشكيها رو داغ داغ خورديم و 



  

  دلبر و ميزصبحانه در هتل!

  فضاي زيبايي داشت و با لوازم قديمي تزيين شده بوددر نزديكي ريگستان. بود.  زرينههتل ما در سمرقند 

  

  شديم و ...ادامه سفر هسپار راتاقها  دادن بعد از صبحانه و تحويل

 شناسي ساختههاي ستارهبررسيبيگ براي با دستور الغكه اين بنا  ،آتا قرار گرفتهتپه چوپان رويبيگ در شمال سمرقند و رصدخانه الغ
موجود اي كه تنظيم كرده در آنجا روزه 365ابزار ستاره شناسي و زيج  بودهنيز  الدين جمشيد كاشانيغياثمحل كار اين رصدخانه  شد

بين ما اهالي معماري به كتابي كه در مورد محاسبات، نحوه ترسيم و اجراي انواع عالوه بر هيات و نجوم؛ الدين كاشاني (غياث ؛است
و علي قوشچي به رصد  زاده روميمنجمين بزرگي چون قاضيدر اين مكان همچنين  )،دارد معروف استقوسهاي كهن معماري ايراني 

  اند.اجرام آسماني پرداخته

ش يه موزه ساخته شده كه ابزار و لوازم مربوط به رصدخانه اونجا به نمايش گذاشته شده، از اين رصدخانه فقط يه داالن باقيمونده و كنار
متر رسيد كه امتداد آن  40هايش به ربع دايره بزرگي با شعاع توسط وياتكين در آغاز قرن بيستم كشف شد. او طي حفارياين مجموعه 
اين داالن با شيب تندي به پايين  .شده استير اجرام آسماني ديگر رصد ميمتري بود كه از طريق آن، خورشيد، ماه و سا 33داراي ارتفاع 

رسد. يك جفت ريل سنگي در طول اين داالن منحني شكل قرار گرفته كه محل حركت ابزار و آالت رصد متر مي 10رود و تا عمق مي



و  ، اين او بود كه به نتايج نهايي رسيد.م1948ر سال هاي اكتشافي وياتكين را، ششكين روسي بر عهده گرفت و دبوده است. ادامه فعاليت
  توانست شكل اوليه رصدخانه را ارئه دهد و ماكتي از اين طرح اولين ساخته شده

  

كه اولين تصوير از  اصلي رصد خانه از دو طرف به بيرون راه دارد درِساختمان باقيمانده مجموعه رصد خانه از دو بخش تشكيل شده. 
كه براي رصد ستارگان و جانمايي (تصوير دوم از چپ)؛ از اين مسير شيبدار زيرزميني زيرزميني مسير نورگير انتهاي سمت چپه و 

و تصوير اول از سمت راست ساختمان موزه است كه در آن ماكتها و و ابزار و كتابهاي مربوطه به  هدموقعيت آنها در آسمان استفاده ميش
  شود:بيك و ساير دانشمندان ديده ميي هايي از الغنقاش همچنين. تماشا گذاشته شده

  

ر آخر يوو تص گذار اين مجموعه علمي بودهبيگ نوه دانشمند امير تيمور كه بنياندلبر در ورودي موزه رصدخانه در حال تماشاي تصوير الغ
  داده در سمت راست ماكتي فرضي از آنچه كل مجموعه رصد خانه را تشكيل مي

  

  

همچنين در اين موزه كتابي خطي كه شود. باال اولين تصوير از سمت چپ مقطعي از ماكت پيشنهادي براي رصد خانه ديده ميدر تصوير 
ستاره در آسمان را شرح داده در ويتريني به نمايش گذاشته شده  1018بيك باقيمانده و جانمايي از زمان كار رصدخانه در حضور ميرزا الغ

سالروز  615و  600هاي ضرب شده و تمبرهاي چاپ شده به يادبود دهد؛ و سكهدانشمندان ايراني را نشان مي شناسيو اوج دانش ستاره
  بيك نيز در ويتريني به نمايش گذاشته شدهالغ تولد ميرزا

  



  
  

  كندتماشا ميآتا چوپاندلبر نگاهي دارد به تنديس ميرزا الغ بيك نوه دانشمند امير تيمور و چشم انداز سمرقند را از باال تپه 
  

  كارگاه كاغذ سازي 
. ميراثي كه سربازان چيني در سمرقند قراردارد هزار سال پيش كاغذ تهيه ميكندچندكه هنوز با روش  كاغذسازي در جهان تنها كارگاه

  اسير در سمرقند به ايرانيان آموختند و هنوز نزد سمرقنديها محفوظ است. 
كه كاغذ سمرقندي به خاطر رنگش كه كمي مايل به زرد  ميگويدبرايمان حاضر كارگاه را اداره ميكند  كه در حالظريف مختاروف آقاي 

است چشم را اذيت نميكند و به خاطر تركيبات موجود در پوست درخت توت توسط موشها خورده نميشود! و اين راز استفاده از اين كاغذ 
  طي قرون و اعصار گذشته بوده...

شود. سپس اين خمير طي مراحلي خاص توسط هاي جوان درخت توت كنده شده و خميري از آن تهيه ميپوست شاخهدر اين كارگاه 
سپس اين كاغذ براي ساخت پاكت، جعبه،  كندميكاغذي منحصر به فرد توليد صفحات متمركز شده و محصول و پس از خشك شدن 

  . كارت پستال و ساير يادگاري هاي سمرقند بكارگرفته ميشود

  

كند و در انتها با دلبر بر مراحل توليد خمير از پوست درخت توت و توليد محصوالتي كه در دنيا منحصر به فرد هستند نظارت مي
  .عروسكهاي سمرقندي عكسي به يادگار ميگيرد

بنا بر افسانه هاي كهن شهر سبز را افراسياب پادشاه توراني بنا كرده. هنوز بقاياي شهر كهنه در تپه افراسياب ديده مي شود. همچنين 
  اخته شده و در امتداد همين تپه و شهر كهنه مجموعه شاه زنده قرار دارد.سقديمي ترين مسجد در همين منطقه 



  

  افراسياب (شهركهنه سمرقند)قديميترين مسجد سمرقند و تپه 

اي لحظه .هاي بشري كه به غايت زيباستاي شگفت انگيز از دست ساخته، مجموعههروايتي ماورائي از هنر كاشيكاري مجموعه شاه زنده 
مسير پيش رو  رو خواهيد شد. انقدرهكه از پله باال ميرين حتي اگه از قبل عكسها رو ديده باشين هرگز نميتونين تصور كنين با چي روب

هاي فارسي تاثيرگذاره كه ساعتها محو ميشين غرق ميشين در ست؛ انقدر منظره مقابر روبروي هم و كاشيكاريهاي زيبا با كتيبهالعادهفوق
 انگيز كاشيهاي توري باف. به جرات ميتونم بگم هيچ جا تجميعي اينچنين ازور ميشين در پيچ و شكنهاي خيالهر نقش و نگار و غوطه

   گاه به آسمان رو نميتونين ببينينهنر و ن

سمرقند قرار دارد. مقبره  "افراسياب "هايي است كه در گورستاني در منطقه جنوب تپهاهمگها و آرا، عبارت از مقبره»شاه زنده« مجموعه 
م. به همراه سپاه اعراب به 676در سال عباس بنقثمباشد. هاي مجموعه مذكور ميترين مقبرهعباس، از خاندان پيامبر(ص) از قديميبنقثم

سمرقند آمد تا دين اسالم را تبليغ كند ولي در اينجا شهيد و مدفون شد. مردم سمرقند كه به وي خيلي احترام و اعتقاد داشتند ايشان را 
  .خوانندمي» شاه زنده« خاطر، ايشان را به نام زنده دانسته و بدين

 56با سپاه به اين ديار آمده و در سال فرزند عموي پيامبر به اين دليل به ايشان داده شده است كه قثم » شاه زنده« ، لقبروايتي ديگردر 
كه سر او را از بدن جدا كردند وي به ناگهان سر خود را در ميان دو دست گرفته و به هجري قمري در جنگ با كفار شهيد شد ولي زماني

اه مگين چاه، به باغي وصل شده و او اكنون زنده در آن باغ به سر برده و عاقبت روزي بر خواهد گشت. آرادرون چاهي فرو رفته است كه ا
معمار آن استاد يوسف شيرازي به صورت يك بناي چهارگوش ساده مربوط به قرن هشتم بوده و سقف آن چهار طاق است. » شاه زنده«

اند. در حاشيه سقف چوبي مسجد ها قرار گرفتهتابستاني و زمستاني قرار دارد و سپس مقبره، دو مسجد شاه زندهدر ابتداي مجموعه ... بوده
  :خوردتابستاني، اين شعر فارسي به چشم همه مي

 ليك اميدوار از كرمت لطف تو عام عفو تو بسيار........ ايم شرمنده از گناهان كرده ليل و نهارگرچه ما بنده



  

رو خواهد داشت و در سمرقند خيوه رتبه اول، سمرقند رتبه دوم كستان براتون پيشنهادي داشته باشم بايد بگم براي سفر به ازباگه بخوام 
 حتما براي ديدار از شاه زنده يك روز كامل اختصاص دهيد!! 

ان الزمه. براي در حال برگشت از شاه زنده محالت مختلف سمرقند رو ديديم. شهر بزرگيه و براي به چشم دل و جان ديدنش مدتها زم
شناسي و دروسي مرتبط با فرهنگ كهن به منزل سعيده خانم عزيز رفتيم. بانويي فرهيخته از خانواده اي اصيل كه در دانشگاه سكهنهار 

است. سعيده هايش در چند كتاب به چاپ رسيدهاست و نوشتهكند و به عنوان بانويي اديب و شاعر شناخته شدهشورش را تدريس ميك
مهمانوازيش يكي از ماندگارترين نهار لذيذ و اغراق بي ،سال عمر دارد از ما پذيرايي كرد 130اش كه بيش از در خانه اجدادي خانم

   خاطرات اين سفر است

  

  دلبر در خانه زيباي سعيده خانم

  تاشكند زيبا و پاكيزه 
در اثر زلزله اي  شهر بزرگ اتحاد جماهيرشوروي سابقشب رسيديم به تاشكند. پايتخت جمهوري ازبكستان چهارمين  8حوالي ساعت 

   .شود سال پيش كامال تخريب شد و مجدد ساخته شده بدين ترتيب اثري از معماري كهن و سنتي در اين شهر ديده نمي 150حدود 

 شفرزندان او و با آقا برات عزيز با چشماني پر از اشك خداحافظي كرديم و آرزو كرديم خيلي زود با به محض رسيدن به هتل شب هنگام
  كه به عشق ايران نامشان را بهاره، عزيزه و تهران گذاشته بود! در تهران پرهياهو ديداري تازه كنيم! 



 ،االن كه مينويسم دلتنگ مهرباني ها خالصانه ش شدم "د!آقا برات ميگفت با شما احساس ماندگي ندارم! آمدنتان نغز بود و رفتنان گن
  دلبر يادبود كوچكي كه تصوير خودش را داشت به آقاي برات داد و افسوس خورد كه لوح يا بج به همراه ندارد كه به دوستانش تقديم كند.

  

  آقا برات در حاليكه دلبر و هديه اش را در دستان خود دارد.
در خيابان امير تيمور قرار داشت با   City Palaceبه نام مانستاره 5هتل  !گشت شبانه در تاشكند را آغاز كرديم اتاقها را تحويل گرفتيم.

در اطرافش يك هتل! يك تاالر ه؛ ميدان اميرتيمور شهر تاكشنداينجا سوار بر اسب رسيديم. تيمور از امير  ايمهسروي به مجكمي پياده
كه ه ن اينو. مشخصه اين ميدهدار قرارساله از دوره تزاري  100يي، دوبرج ساعت كه درموردش خواهيم گفت و دوسه بناي نهايتا اگردهم

زيرزميني به زير اين ميدان بوده براي گريز در مواقع  يه راهبعدا خواهيم ديد  وهاي دور از كاخ زمستاني تزار كه تصويرش ردر گذشته
  ضروري!!! 

  

  مير تيمور و تنديس امير در ميانه ميدانميدان ا

از تصرف برلين  و در برجي مشابه اين برج قرارداشته، پسبرلين ميداني در در  )سمت راستشود (تصوير مي برج ديدهدر كه ساعتي 
. در برلين اين برج ساعت ميعادگاه عاشقان برجي مشابه برج اصلي برايش ساخته شدو ساعت به تاشكند آورده شده. توسط ارتش استالين، 

د! دلبر هم به ياد كوشكي با اين برج عكسي گرفت. شايد روزي وشميمحلي قرارهاي عاشقانه  را يافته وكاركرد  ينهمبوده در تاشكند نيز 
   هر دو با هم به تاشكند سفر كنند...



ظاهرا . محسوب ميشه تاشكند braoadway به قول مردم محلي كه ميشويم "سايه سار" sayaleghوارد خيابان امير تيمور از ميدان 
مسيري سرسبز و زيبا كه تمام يادمانهاي در بخارا لب حوض رو به اين اسم ميگفتند اينجا هم  .در ازبكستان هر شهري يك برادوي! داره

را در سينما و تئاتر، فروشگاه هاي مارك، كافه هايي پرطرفدار و صدالبته نهادهاي دولتي و امنيتي تاشكند رو كاخ زمستاني تزار، و تاشكند 
   ..شام مختصري خورديم و قدم زديم تا ساعتي پس از نيمه شب. خود دارد.محدوده اطراف 

در ازبكستان ازدواج زودهنگام جوانان است. اگر  كمي قدم زديم و با جوانان ازبك آشنا و شيوه زندگيشان آشنا شديم. نكته جالب توجه
  ازدواج نكرده باشد بسيار عجيب و در خور سرزنش است!!!!! سالگي 20و دختر تا  سالگي 4- 23تا پسري 

باالفاصله از نكته جالب توجه در گفتگو با مردمان ازبكستان (تاجيك يا ازبك) اين است كه در اول گفتگو از شما ميپرسند از كجا هستيد؟ 
شنيدن نام ايران غرق شادماني وتسحين از شما ميپرسند مسلمان هستيد؟ نماز ميخوانيد؟ و باالفاصله چند فرزند داريد!؟ بي برو برگرد از 

ي جايگاه دين را كه نظام كمونيسيتپرسشها اي اين مضمون خواهيد داشت و اين زن يا مرد پير يا جوان با هر كه همكالم شويد مكالمه
 ازبكستان كشوري وسيع با درآمد سرانه متوسط است؛ دهد.سعي در تضعيفش داشت و ارزشمندي نهاد خانواده در فرهنگ ازبكها نشان مي

كمونيستي و درآمد متوسط كم آنها را به سوي تعداد اند دولت ازبكها مردماني با سبك و سياق زندگيِ عشيره اي و بسيار پرفرزند بوده
ولي در راستاي كنترل جمعيت سياستهايي دارد هم فعلي استقالل رشد جمعيت بيشتر شده دولت  زاده بود و پس افرزند كم سوق د

  ي مورد استقبال مردم قرار نگرفتهخيل

هاي موزهيادمانهاي تاشكند شديم. موزه اميرتيمور در قياس با موزه اميرتيمور و ديدار مجدد با  بازديد ازبعد از صبحانه راهي صبح روز اول 
ندارد اما آنچه ارزشمند است تالش ازبكها براي معرفي يادمانهاي خود به دنياست. آنچه از  ايايران و سايركشورهاي جهان اثر قابل مالحظه

ه در آثار خود دارند به نمايش گذاشته اند و آنچه نزدشان موجود نيست مشابه سازي نموده و آدرس اثر اصلي را به بيننده ارائه ميكنند ك
گفتني است كه در ابتداي بازديد راهنما با كدامين موزه در تهران يا مسكو، يا موزه هاي ديگر شهرهاي جهان ميتواند اصل اثر را بيايد. 

افتخار اعالم ميكند براي طراحي و ساخت اين موزه هياتي از هنرمندان ايراني به تاشكند آمده اند و اين بنا ظرف شش ماه ساخته شده 
اميدوارم اينگونه بماند و وضعيتي مشابه آنچه در جمهوري آذرباييجان  گويا حضور ايرانيان براي ازبكها هميشه مايه افتخار است!!است. 

  شاهدش هستيم اتفاق نيافتد 
  

  
  دلبر و موزه اميرتيمور در تاشكند. چند گروه دانش آموز با شور و اشتياق به بازديد آمده بودند

  
  



  
  تنديس امير سوار بر اسبدلبر و تماشاي 

  

  
  نماهايي از خيابانهاي تاشكند و شورولتهاي پارك شده در خيابان

  
  دلبر و كاخ زمستاني تزار

در ادامه مسير محدوده يادمانهاي تاشكند ساختمان پارلمان و آبنماي زيبايش توجه دلبر و همسفرها رو جلب ميكنه، در تصوير زير سمت 
  : ميشوند كه از زير آبنما ميگذرند و در تصوير سمت راست يادگارهاي عاشقانه  زير آبنما مشخص استچپ دلبر و دوستان ديده 



  

پس از جنگ دوم جهاني بناي يادبودي براي كشته شدگان در جنگ كه از ازبكستان بودند در تاشكند ساخته شد، تنديس مادري غمگين 
نشسته! و در مقابلش ستاره ي سرخ و آتشي هميشه افروخته هست. اين تنديس  اشبه جنگ رفته و بازنگشتهچشم به راه فرزند كه 

  مربوط به دوران پيش از استقالل است.

  

در اين ديواره ها براي هر واليت ازبكستان فضايي اختصاص  ،در كنارش با كمي فاصله،  آبنمايي ساخته شد و در دو طرف آن دو ديواره
  ... شدهداي هر واليت و سال تولد و زمان شهادتش نوشته ، و روي ورقهاي فلزي نام شههيافت

  



در آن نقشه  . مادري جوان كه فرزند نوزادش را در آغوش دارد و باالي سرش كره زمين وهمچنين نمادي پس از استقالل ساخته شد
براي پيوستن به ساير كشورهاي دنيا و رساندن ازبكستان بسيار وسيع تر از مساحت حقيقي نمايش داده شده به استعاره از آرمان ازبكها 

  اين تنديس پس از استقالل ساخته شده و نمادي آرمان گرايانه براي جوانان ازبكستان است!آوازه ازبكستان نو به دنيا! 

  
  دلبر و نماد مام ميهن كه پس از استقالل ساخته شده

  

در تصاوير دلبر رو در  ن رستوران سرو ميشد و همينطور انواع كيك و شيريني!!انواع غذاهاي ملل در اينهار را در رستوراني تركي خورديم 
با دوستان راهي ديدار از بخشهاي ديگر تاشكند شديم. بازار محلي كه از ميوه و چاي پس از نهار حال تماشاي ويترين كيك ها ميبينين.  

  شد  و تره بار تا لباس و مايحتاج خانه در آن يافت مي

  
بازار زديم و غرفه هاي مختلف رو تماشا كرديم و مهمترين رسالت سفر كه خريد نمادي از ازبكستان به عنوان يادگاري بود! رو گشتي در 

هاي مختلف مالنصرالدين رو انتخاب كرده بود و در طول سفر چندين بار باالخره انجام داديم. دلبر براي اين كشور از بين گزينه
      );د اما من هربار ازش خواستم صبور باشه و پس از بررسي همه گزينه ها تصميم بگيره درخواستش رو تكرار كرده بو

  



سوي باغ ژاپني و برج تلويزيوني تاشكند. حركت كرديم به سمت  دوستان ه اتفاقِبدلبر رو يافتيم  پسندمورد  بعد از اينكه مالنصرالدينِ
سوال كرد كه چقدر با به زبانهاي مختلف از جمله ازبكي، فارسي و انگليسي چندين بار از مردم و پليس راهنمايي رانندگي  در مسيردلبر 

متر ديگه ست! ده  200برج تلويزيوني فاصله داره و چه مسافتي رو بايد طي كنه و هر بار در پاسخ به او گفته شد خيلي خيلي نزديكه 
منا باغ خيلي ضدلبر و دوستانش از پا افتادند تا به باغ ژاپني رسيدند و از همون جا برج تلويزيوني رو هم ديدن! دقيقه ديگه ميرسي! اما!!! 

شه، هم ژاپني نيست فقط يكي دوتا پل كوچولو و نماد هاي سنگي داره، بيشتر هم براي عكاسي و فيلمبرداري مراسم عروسي استفاده مي
ورودي سمت چپتون ورودي باغ ژاپنيه.  قتي مياين باالپياده شين و "بادامزار"به هر حال اگه خواستين باغ ژاپني رو ببينين ايستگاه مترو 

  باغ ژاپني، برج تلويزيوني و گفتوي دلبر و مالنصرالدين رو در اين تصاوير ميبينين: 

  

به مترو مسكو  از نظر زيبايي ه زبان انگليسي هست. خود مترو تزييناتي داره كه البتهاستفاده از مترو ازبكستان راحته. نقشه ها و اسامي ب
  ولي به هر حال مترو اينجا هم وسيله نقليه به صرفه و راحتيه.  نميرسه و از طرفي اجازه عكاسي هم ندارين!

يه كافه زيبا و تاشكند! ن اميرتيمور، برادوي شب دوباره ديداري داشتيم با تنديس اميرتيمور و ميدابه هتل برگشتيم چايي خورديم و 
  شامي و خريدي و بازگشت به هتل و ثبت و ضبط لحظه هاي آخر و مرور خاطرات با دوستان ...

تاشكند شهر تميز و زيباييست اما در قياس با آنچه ما ديده بوديم فقط براي يك شب اقامت مناسب است. اگر راهي ازبكستان هستين و 
در تاشكند را كم كنين و در مقابل به اقامت در  تانزمان اقامتو هدفتان ديدن بخشهايي از ايران فرهنگي ست؛  ،دارين حدوديت زمانم

اپيمايي ايران ضافه كنين. در حال حاضر پروازهاي ايران به ازبكستان فقط روزهاي جمعه از تهران به تاشكند با هوابخارا سمرقند و خيوه و 
   يتوانيد برنامه سفر به ازبكستان را با ديداري از تاجيكستان همراه كنين و بهره بيشتري از زمان ببرين.اما م هاير انجام مي ش



  

  دلبر و آخرين صبحانه در ازبكستان

دوباره انتهاي سفر فرارسيده ولي من و دلبر دلمون ميخواست چند روزي بيشتر اين سفر ادامه ميداشت. وقتي اين آرزو رو با جمع دوستان 
اند ما اين ساعات آخر منتظر بودهاند با فعاليتي كه كه از دلبر و همراهانش در اين سفر ديدهالقول گفتند كه طرح كرديم همسفرها متفقم

اما حقيقت اينست كه در نه در آرزوي اقامت بيشتر و جنب و جوش و شور شوق بيشتر! انرژي و خسته باشيم و مشتاق بازگشت رو بي
  ستيم هنوز...حسرت ازبكستان ه

دلبر پاي در خاك ايران گذاشت و فقط خودش ميتونه  14:30حدود ساعت ساعت و دقايق آخر به قرار و مدار ديدارهاي آينده گذشت و 
. همه همراه هايي كه لحظه لحظه اين سفر رو دلتنگ خواهد شد يكي يكي همسفرهاشقطعا براي روايت كنه چه حس و حالي داشت! 

احوالش رو ميپرسن و اميدوارن به زودي سفر ديگري رو سفرنامه رو مينويسم من از طرف دلبر و اين روزها كه  كردنبراش پرخاطره 
  تجربه كنن.  هاشبا

! و به نوعي براي دريافت كننده حس و حال و ويژگيهاي مقصد بودممحبته و اينكه در سفر به يادتون از قديم گفتن سوغات براي ابراز 
بعضي سفرها هرقدر هم تالشي كني هيچ سوغاتي بطور كامل بيان كننده مشخصات مقصد نيست ولي براي ؛ عي ميكنهسفررونده رو تدا

 سوغاتي رو بخارا اهالي كالم شادي و سمرقند مردم دل گرماي براتون روايت كني، و با كالم حس را منتقل كني! فقط! يفقط ميتوان
هيچي نمي تونه حال خوش و حس شيرين سفر به خيوه رو  نكشي نفس و نكني حس و نباشي تاهيچ! ميشه گفت ! ازخيوه ولي. ميآورد

  توصيف كنه

اميد به روزگار بهتر زحمت ميكنشد با نگاهي به آسمان و روشنايي ديديم كه مردمانشان پرتالشند و  يپاكمن و دلبر ازبكستان را سرزمين 
  . فرداهايي خوب خواهند بودو حتما شاهد 

   !!!!آشناستسرزميني كه  ؛ سرزمين دوستي و تالش رويايي بود بهسفري 

  در پايان خدا نگهدارتان تا سفر بعد

  "راهتان سپيد باشد و حياتتان بي ابر"اهالي ازبكستان  زبانبه 


