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اؤزبکیستان سفرنامهسی

اؤزبکیستان یعنی م .م .م
سفريمیز تاشکنددن باشالنیر .مین اوچ يوز دوخسان دؤردونجو
گونش ايلی ،آذر آيینین آلتینجی گونو ،جومه گونودور .ايران ائیر
طیّارهسی ايکی ساعات ياريم اوچوشدان سونرا قوش کیمی اورتا
آسیانین أن بؤيوک هاوا آالنیندا يئره قونور .گؤمروک سالونونا
گیرديییمده أسکی بیر بینا ،سلیقهسیز و قیريق -قوپوق ياشیل
دؤشمهنی گؤرونجه ذؤوقوما توخونور .خیالیمداکی هاوا آالنی
چوخ دبدبه -کبکبهلیدی .اورتا آسیانین أن بؤيوک هاوا آالنی بئله
اولسا ،کیچک هاوا آالنالرينین دوُرومالری گؤر نئجه اوال بیلر!
گؤمروک مأمورالرينین يونیفورمالری ايکینجی دونیا
ساواشینین عسگرلرينی خاطیرالدير .مستقل بیر جمهوريّت اولماغا
دئییل ،هله ده سووئت دؤورونون ايزلرينی تاشکندين گؤمروک
مأمورالرينین يونیفورمالريندا ،داورانیشالريندا ،کؤهنه آختاريش
اوصول -قايداالريندا گؤرمک اولور .گیريش مؤهورو
پاسپورتالريمیزا ويريلمادان اؤنجه ايران کونسولگريسی طرفیندن
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گلن بیر نوماينده «ايرانلی مسافیرلر اؤزبکیستانین گؤمروک
فورمونو دولدورمالیديالر» ،دئییر .قالماقالدا سوروشا بیلمیرم کی
بو قانون اوروپادان گلن توريستلره ده شامل اولور يوخسا يوخ؟
کیملیيیمیزی ،و همچنین اؤزبکیستانا گتیرديییمیز دوالرالرين
مبلغینی بو فورمالردا يازماغا مجبور قالیريق .أسکی بیر دئییم
ذهنیمدن

کئچیر:

«خانیمین

ياشینی،

آغانین

معاشینی

سوروشمازالر» آخی! آمما تاشکندين آستاناسیندا نه خانیملیق
وئجه گلیر نه آغالیق .ايراندان گلن آيری مسافیرلرله بیرگه ،بیزيم
ده کیچیک کولتورل قوروپ اؤيهلرينین هم ياشالرينی ،هم ده
مالالرينی سوروشوب ،ثبت ائديرلر .قوروپ اؤيهلری جواد مجابی
(آدلیم فارس يازيچی ،شاعیر) ،اونون حیات يولداشی آسیه جوادی
(فارس يازيچی ،ناستین تخلوصلو) ،جواد مجابینین قیزی پوپک
مجابی (فارس شاعیر) ،مهرين ايرانی (رسّام) و اونون حیات
يولداشی ،االهه رئیسدانا (رسّام و گالری مودورو) و حیات
يولداشی ،بیر ده مندن عبارت اولور.
مسافیرلره اختصاص وئريلن «انتظار سالونو» هاوا آالنینین
حیطیدير .مأمورالر مسافیرلرين استقبالینا گلنلری نردهلرين
دالیسیندان ايچريیه گلمهيه يول وئرمیرلر .اورتا آسیانین «انتظار
سالونو» اولمايان أن بؤيوک هاوا آالنی!!! ايکینجی ذؤوقوما
توخونان بیر گؤرونتو اولور.
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گؤمروکدن چیخیب ،چمدانالريمیزی حیطده نردهلرين
دالیسیندا توپالشمیش جاماعاتا ساری سوروروک .مسافیرتی
توُرون يئرلی بلدچیسی تورون آدی (ژيوار) يازيلمیش پالکارت
ألینده ،بیر مینیبوسون کناريندا بیزيم قوروپو گؤزلهيیر.
«اؤزبکیستان هوتئل»ينه گئتمزدن اوّل ،سوروجو ماشینی
تاشکندين بیرينجی توريستی مکانینا ساری سورور .بلدچیمیز يوال
نرديوان قويسون دئیه اؤزل و شیرين بیر دانیشیقال «اؤزبکیستان ام،
ام ،امده خالصه اولور» ،دئییر .سونرا بیزيم هوُيوخدوغوموزو
گؤروب ،گوله -گوله ساناديغی اوچ «ام»ين معناسینی آچیقاليیر:
«اؤزبکیستان يعنی مسجید ،مدرسه ،موزه».
اونون اؤزل دانیشیغی اؤزبک ،تاجیک ،آنادولو تورکوسو و
اينگیلیس ديللرينین قاريشیمی بیر ديلدير .او ،بو ديللردن يارديم
آالراق ،چالیشیر بلکه سؤزلرينی بیزه آنالتسین .الکین،
اؤزبکیستانین رسمی ديلی اؤزبکدير .جواد هئیتين يازديغی
«سیری در تاريخ و زبان و لهجههای ترکی» کیتابی اساسدا اؤزبک
ديلی کارلوق -اويغور يا شرق تورکی ديلینین لهجهلريندن سايیلیر.
بو اؤلکهنین خطّی سؤوئت دؤوروندن میراث قالمیش کیريل
خطّیدير.
سوروجو ماشینی نم -نیشانینی تانیماديغیمیز خیاوانالردا
سورور .بلدچی ايسه اوجا سسله تاشکندی بیزه تانیتديرماغا
چالیشیر« :تاشکند  500مئتیر ،سمرقند  700مئتیر دنیزدن هوندورده
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قرار تاپیب .بو دو بیتینی سمرقند و بخارا شهرلرينین تانیتیمی
سايماق اوالر:

سمرقند صیقل روی زمین است
بخارا قوّت اسالم و دين است»
اؤز -اؤزومه دئییرم« :بس تاشکند نئجه؟ اونو هانسی دو بیتی
له تعريفلهمک اوالر؟!»
بیر اوخ نئچه هدفی بیرلیکده نیشان آلیب ،کاماندان بوراخیلديغی
کیمی سؤزلر ده اينانیلماز بیر انرژيله بلدچینین بوغازيندان
ماشینین محدود فضاسینا بوراخیلیر« :اؤزبکیستانین سیاستینده
اؤزبکلر اينانجالرينی ،دين و ايمانالرينی اورکلرينده ساخاليیرالر.
بلکه ده ائله بو سببه گؤره  -16جی عصرده ياشايان بیر شاعیر بئله

بويورموش" :دل بیار و دست بکار" .اوستهلیک ،آرتیرمالیيام کی
اؤزبکیستانین پرئزيدئنتی اسالم کريماوو دا شاعیردی و بئله بیر
سیاسته اينانیر».
اسالم کريماووون آدينی ائشیتمکده ،کئچن ايل گولناره
کريماووادا ن 1اوخودوغوم مناقشهلی بیر خبر ياديما دوشور.
 .1گولناره کريماووا اؤزبکیستان پرئزيدئنتینین بیرينجی خانیمیندان اوالن بؤيوک قیزیدير.
گولناره سون کئچمیش ايللرده اقتصادی ساحهده اورتا آسیانین گوجلو خانیمالريندان
سايیلیردی .دئدی قودوالرا گؤره بو خانیم «چیرکلی پولالر يويولماسی»نا (پولشويیيه) متّهم
اولموشدور .گولناره عئین حالدا «قوقوشا» آدی ايله اؤزبکیستانین مشهور پاپ اولدوزو دا
سايیلیردی .اوٍستهلیک ،مودليئر (ديزاينئر ،مد طراحی) اولوب و اؤزونه مخصوص اقتصادی
ايمپئرياسی (امپراطورلوغو) وارمیش .آمما ندنسه کئچن ايل آتاسینین فرمانینا گؤره
اؤزبکیستان حؤکومتی طرفیندن ائو دوستاغیندا ساخالنیلیر.
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ايستیرم سوروشام گولناره گئنه ده ائو دوستاغیندادير؟ آمما
بلدچینین کريماووايا گؤسترديیی سايغی و حؤرمت و اونون اؤزل
لحنی ،سوآلیمی سوروشماغا مانع اولور .او ايسه تاشکندی
تانیتديرماغا دوام ائدير:
«تاشکند زلزلهخیز بیر شهردير .کئچن آی بو شهرده اوچ دفه
زلزله اوز وئريب .تاشکندين تاريخینده بوراجان  1000زلزله ثبت
اولونوب .أن دهشتلی زلزله  -1966جی ايلده ( 8/7سککیز ممیز
يئددی) ريشتر قووّتده ايمیش .مینلر اينسان بو زلزلهده جانالرينی
ألدن وئرسهلر ده آنجاق سووئت حؤکومتی زلزلهده اؤلنلرين
سايیسینی  4نفر اعالن ائتمیشدير .سای و آماردان سؤز گلديکده
بو ساختا آمارالرا بئله بیر مطلب ده آرتیرمالیيام .سؤوئت
دؤولتینین اعالنینا گؤره اؤزبکیستاندا  6میلیون تون پَخته (پامبیق)
بیچیلیرمیش .حالبوکی بئله بیر آمارين واقعیّتی يوخ ايمیش.
توريستلر تاشکندين خیاوانالرينی و جادّهلرينی گؤرنده عادت ًا
تعجّوبلهنیرلر .دئییرلر بوراسی اؤزبکیستان دئییل .الکین بو گئنیش
خیاوانالرين سببی -1966جی ايلین زلزلهسی اولموش .زلزلهدن
سونرا شوروی دؤولتینین  14جمهوریسیندن تاشکنده يارديم
گلمیشدی .بو جمهوریلر أل -أله وئريب ،يئنی و مدرن بیر
تاشکندين بینؤورهسینی قويموشدوالر .اونا گؤره اؤزبکیستان
شهرلرينین ايچینده پايتخت يئنی تیکیلمیش بیر شهر سايیلیر.
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زلزلهدن اؤنجه أن هوندور بینانین اوجالیغی اوچ مئتیردن آرتیق
دئییلدی.
تاشکند بیر نئچه زمینده شان -شؤهرت صاحیبی اولموش.

بیرينجی" ،دوستلوق شهری"دير .بو آدين شأن نزولو زلزله
گونلری آيری جمهوریلردن گلن يارديمالر اولموش .زلزله
گونلری سووئت سوسیالیت رئسپوبلیکاالر اتّفاقی (اتحاد جماهیر
شوروی)نین  14جمهوریسیندن تاشکنده دوستلوق ألی
اوزاديلیب ،شهری يئنیدن تیکیلمهيینه يارديم گؤسترمیشلر.

تاشکندين ايکینجی آدی "چؤرک شهری"دير .ايکینجی دونیا
ساواشیندا تاشکند اهالیسی اوچ ائوينه ايشلهيیب ،دؤيوشن

عسگرلرين آذوقهسینی تأمین ائتمیشلر .اونا گؤره بو شهره "چؤرک
شهری" ده دئییلیر .تاشکندين اوچونجو آدی "اوشاقالر
شهری"دير .اؤيرنجیلر اؤزبکیستانین هر بؤلگهسیندن تحصیل
آلماق

اوچون

بورايا

گلیب،

تاشکند

بیلیمگاهالريندا

(دانیشگاهالريندا) درس اوخويورالر.

تاشکندين أسکی آدی "چاچ" ايمیش .سککیزينجی قرنده

عربلرين هجومو نتیجهسینده عرب ديلینده "چ" حرفی
اولماديغی اوچون بو شهر اؤنجه "شاش" ،سونراالر "شاشکند" و

اونبیرينجی قرندن بری "تاشکند" آدينی داشیییر .تاشکند ايپک
يولو اوسته قرار تاپديغی اوچون چوخلو هجومالرا معروض
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قالیب ،تاريخ بويو داش کیمی دايانمیشدير .اونا گؤره ده تاش
(داش) سؤزو تاشکند میللتینین دايانیش سمبولو اولموشدور».
اؤزبکیستانین أن بؤيوک بايرامی (بلدچینین ديلیجه بايرام
بزرگ اؤزبکیستان) نوروز بايرامیدير .آمما بو فرقله کی
اؤزبکیستاندا "هفت سین" تؤرهنی يوخدور .نوروز بايرامیندا

بوتون شهرلرده دؤولت طرفیندن اؤزل تؤرهنلر کئچیريلیر .بايرامین
اؤزل خؤرهيی خلیسه (حلیم)دير .بو خؤرهيی يالنیز نوروز
بايرامیندا پیشیررلر».
يئتیشمیشیک حضرت امام مجموعهسینه .اؤزبکیستاندا هر
شهرين اؤزل بیر امامی وار .اؤزبکیستان میللتی تسنّن اهلی و حنفی
مذهب مسلمانالرديالر .حضرت امام مجموعهسی -16جی
عصرده تیکیلمیشدير .بو تیکینتی «موی مبارک»« ،قفال» و
«براقخان» مدرسهلرينی اؤزونده احتفا ائدير .اوستهلیک،
تاشکندين اؤزل دينی رهبری حضرت امامين مزاری دا بو
مجموعهده يئرلهشیر .يئرلی جاماعاتین دئییملری و اينانجالرينا
گؤره اسالم پیغمبرينین توکو موی مبارک بیناسینین گومبذينده
قالیبدی .اوچونجو خلیفه ،عثمانین مصحفی ده گويا بو
مدرسهدهدير .بو مصحف جئیران دريسینده  338واراقدا
يازيلمیشدی .بو مصحفین  13واراغی هانسیسا بیر حرّاجا بازاردا
لندن موزهسینه ساتیلمیشدی .بلدچینین دئديیینه گؤره عثمانین
کاتیبی زيد ،بو قرآنی -644جو میالد ايلینده کوفی خطی ايله
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يازمیشدی .دئییملره گؤره عثمان خلیفه ،قرآن اوخويارکن
دوشمنلرين هجومونا معروض قالیب ،اونون قانی مصحفه
داشالنیر ،هله ده قان لکهلرينی بو مصحفین اوستونده گؤرمک
اوالر-1401 .جی میالد ايلینده امیرتئیمور بو مصحفی بغداددان
سمرقنده گتیرمیش-19 .جو عصرده روس دؤولتی  100قیزيل
روبل قیمتینه بو مصحفی آلیب ،سنپترزبورق موزهسینه آپارير.
نیقااليین أمريله  50نسخه بو مصحفدن کپی اولونوب ،تؤحفه
اوچون بعضی اسالمی اؤلکهلره گؤندهريلیر .کپی اولونموش
نسخهلرين بیر جیلدی ده ايرانین میللی کیتابخاناسیندا ساخالنیلیر.2
اوکتوبر انقالبیندان سونرا مصحف تاتارستان جمهوريتینین اوفا
شهرينه منتقل اولور-1924 .جو ايلده مصحف تاشکندين لنین
موزهسینه گتیريلیب-1989 ،جو ايلده موی مبارک مدرسهسینه
آپاريلیر .بو مدرسهنین  30000جیلد کیتابی واردی .سونرا کیتابخانا
آيری يئره منتقل اولور .جومه مچید و نامازگاه دا بو مجموعهنین
کناريندا قرار تاپیبالر».
بلدچینین سؤزلری باشا چاتیر .بو بیلگیلرين نه قدر صحیح
يا سقیم اولدوغوندان خبريم يوخدور .بو بیلگیلری آنجاق
اؤزبکیستان توريزم سازمانینا باغلی اوالن بلدچینین بیزه
چاتديرديغی معلوماتی سايماق اوالر.
 .2سازمان اسناد و کتابخانهی ملینین مجازی صفحهسینده بئله بیرکیتابی تاپا بیلمهديم.
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هرچند بیزه عثمان مصحفیندن شکیل چکمهيه اذن وئرمیرلر،
الکین مصحفین شکیلینی اينترنئتده گؤرمک ائله ده چتین بیر ايش
دئییل .يئری گلمیشکن آرتیرمالیيام کی عثمانین مصحفی -1997
جی ايلده يونسکونون حفظ اولونموش اثرلری سیراسیندا ثبت
اولونموشدور.
زلزلهدن ضرر گؤرموش بو مجموعهنین بیناالری سووئت
دؤورونده بیر قدر مرمّت اولموش ،نهايتده -2008جی ايلده اسالم
کريماووون فرمانیله کاشیکارلیقالری تعمیرات اوزو گؤروب،
أسکی کاشیالرين پارچاالری هله ده صنايع موزهسینده
ساخالنیلیر .بو مجموعهده تاختا تاغالر ،گؤزل مقرنسکارلیقالر،
کندهکاری اولمونموش سوتونالر و قاپیالر گؤزدن قاچمیر.
بلدچینین سؤيلهديیینه گؤره قاپیالر و سوتونالر جئويز
(گیردهکان) آغاجیندانديالر.

قفال چاچی مدرسهسی
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موی مبارک عبادتگاهی (حضرت امام مچیدی)
عثمانین مصحفی بو عبادتگاهدا قوْرونور.

براقخان مدرسهسی

قوروپ خانیمالريندان ايکیسی حضرت امام مجموعهسینین
قارشیسینداکی

کوچهيه

کئچیرلر.

کوچهنین

ديوارالری

سوُواقداندير .يئرلی بیر جوان خانیم کوچهنی سواليیب ،سوپورور.
ياديما گلمیر بئله بیر صحنهنی اؤز اؤلکهمیزده نه زامان گؤرموشم.
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ياشايیش طرزينین دهيیشیلمهسی ،آپارتماننشینلیق چوخداندی بو
گؤزل صحنهلری ذهنلريمیزدن سیلمیش .بو صحنه نسه ذهنیمی
نشئهلنديرير .ديل -دوداغیم ترپنمهدن میزيلدانیرام:

کوچهلره سو سپمیشم ...کوچهلره سو سپمیشم
يار گلنده توز اولماسین ،يار گلنده توز اولماسین
ائله گلسین ،ائله گئتسین ،آرامیزدا سؤز اولماسین...
دی گل کی کئچمیشدن نه لـله قالیب ،نه يوردو .بونونال بئله،
ألینه سوپورگه آلمیش تازا گلینه باخماقدان دويمورام .بلدچیمیز
هوشلی -باشلی آدامدی .بو صحنهيه ديققت وئرديییمی گؤروب،
اؤزبکیستانین عنعنهلريندن سؤز آچیر:
«اؤزبکیستاندا رسمدير تازا گلینلر هر گون سحر ائوی،
کوچهنی

سیلیب

سوپوررلر.

اونالر

بئلنچی

ايشلرله

جوُوانأزنلیکلرينی قاپی -قونشويا گؤستريب ،اؤزلرينه اعتیبار
قازانارالر».
ألینده سوپورگه اوالن گلین ،چاالچوخور کوچه ،س ُوواق
ديوارالر ،سلیقهسیز و بدترکیب گاز لولهکشلیکلری و...
قارشیدا حضرت امام مجموعهسینین عظمتلی و گؤز
قاماشديريجی بیناالری ،ماوی رنگلی کاشیالری ،ماوی
گونبذلری !..پارادوکس ...پارادوکس ...پارادوکس ...و...
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تاشکندده کوچهنی سوپورن بیر تازا گلین

حضرت امام مجموعهسی بوتون عظمتی ايله اؤز يئرينده
دورور .بیز ايسه ماشینا مینیب ،هوتئله گئديريک .بلدچیمیز ماشیندا
ايستهديییمیز قدر دوالری« ،صوم» (اؤزبکیستان پولو) ايله دهيیشیر.
هر بیر دوالر آزاد بازاردا  5000صوم ،الکین اؤزبکیستان دؤولتی
اعالن ائتديیی قیمت  2500صومدور .اؤزبکیستاندا يئییب-
ايچمک چارشیالر و سنتی بازارالردا صوم ايله ،آمما توريستی
مکانالردا آلیش -وئريش دوالر واسیطهسیايله انجام تاپیر.
بلدچی ،يولوموز اوسته قرار تاپمیش امیرعلیشیر نوايی
محلّهسینی ،اونون کیتابخاناسینی (اؤزبکجه معرفت مرکزی
يازيلمیشدی) ،أنهار کانالینی ،اؤزبک توريزم دفترينی بیزه
گؤسترير« .اؤزبک توريزم ،اؤزبکیستانین باشاباشیندا بوتون توريزم
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شیرکتلرينه نظارت ائدير .توريستلرين هر بیر شیکايتی اولورسا
بو شیرکت شکايتلره يئتیشمهلیدی» ،دئییر.
اوتاقالريمیزا گئتمزدن اوّل ،هوتئلین بوفهسینده چای ايچیريک.
ياشیل چای يورقونلوغومو چیخاردير .پوپک ايله بیر اوتاغی
پايالشاجايیق .بو بیرينجی دفهدير کی عايیلهدن عالوه بیر شخصله
اوتاغیمی پايالشیرام .من تنهالیق سئون بیر انسانام .مسافرتی
شیرکته آد يازديراندا تک بیر اوتاق ايستهديییمی وورغوالمیشديم.
الکین ،سفره بیر -ايکی گون قالمیش پوپک ايله اوتاقداش
اولدوغومو سؤيلهديلر .دئمک ،ياشامامیش بیر تجربهنی
ياشییاجاغام.

 ■ 14اوزبکیستان سفرنامهسی

امنیتلی یئرده حاجی لئیلک بیر آیاغی اوسته دایانیر
جومه گونو ،گونورتادان سونرادير .بلدچی قرار قويدوغو
ساعاتدا هوتئلدن چیخیب ،بیزی ناهار يئمک اوچون بیر اؤزبک
رستورانینا آپارير .اؤزبکیستانین سنّتی مطبخینی قاباقجا تئلويزيوندا
گؤرموشم .اوغلوم احسان اؤزبک پیلوو يئمهيینی برک -برک
تاپشیريب .آمما بو رستوراندا اؤزبک پیلووو سئرو اولونمور .يئمک
منوسیندا شکیللرين ايچینده منه تانیش گلن بیر خؤرهيی سفارش
وئريرم .رستورانین يئرلی دکوراسیونو ديققتیمی چکیر .گؤزلريم
رنگلرين ديلینه دالیر .سالونون اورتاسیندان تاغا دوغرو اوزانمیش
ديرهيین باشیندا پايیزالمیش يارپاقالر تاغی بزهيیب .تاغا ياخین
دؤرد دؤره ديواردا مؤو آغاجیندان آسالنمیش اوزوم سالخیمالری،
میز باشیندا باغ زاغان اوزوموندن گئدن سؤزلر بیر -بیريله اويغون
گلیر .باغ زاغان ايندی شوشهلرين اوستونده بیر ائتیکئت اولسا دا،
تئیموریلر دؤورونده هرات شهرينده بیر باغین آدی ايمیش.
حؤکومت آدامالرينین سور -ساتالری هله کناردا قالسین،
دؤکتور مجابینین بويوردوغونا گؤره بو باغین اوزوملرينین
شؤهرتی واختیله چوخ يئرلره يايیلمیشدی .حتی بو باغین
اوزوملری حاقدا شعرلر قوشولموشدور.
آرتیرمالیيام کی ،تاريخه گؤره امیرتئیمور ساواشدان عالوه هنر
و طبیعتی عزيرلهين بیر حاکیم ايدی .تئیموریلر دؤورونده
سمرقندين أطرافینی باغالر چئورهلهمیشدی .بو باغالر آرشیتئکت
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کیتابالريندا تئیموری باغالری آدينا تانینیر .باغ نو ،باغ شیمال ،باغ
بهشت ،دلگشا و دؤلتآباد باغالری سمرقندين أطرافیندا
تیکیلمیش أن اؤنملی باغالردان سايیلیرمیش .يازيالر و آرکئولوژی
تدقیقاتالرا گؤره باغ بهشت منطقهالبروُجو ن

3

بوُرجالری

سايیسیندا  12باغدان عبارت ايمیش .بو عصرده تیکیلمیش باغالر
حتی رسّاملیق صنعتینه ده تأثیر بوراخمیشدير .4تئیموری باغالرينی
اورتانجیل بیر حلقه کیمی گؤرمک اوالر .اؤز عصريندن اؤنجه
آلديغی تأثیرلر و اؤز عصريندن سونراکی دؤورانالرا باغیشالديغی
ائتگیلر باغ معمارلیغیندا اؤنملی بیر يئر توتور .بو معمارلیقالر
حاقدا چوخلو تدقیقات آپاريلیب.
گؤزوم رنگلری سئیر ائدرکن همسفرلرين اوجا سسله
دانیشديقالرينا دا قوالق وئريرم .همسفرلريمی ياخشی تانیماديغیما
گؤره ندنسه میز باشیندا بیر نؤوع غريبلیک حیسّیم وار.
يئمکدن سونرا أنهار چايینین کناريندا ماشیندان أنیب،
مستقیللیک خیاوانینا گئديريک.
 -3منطقهالبروُج :حَمَل ،ثوُر ،جوزا ،سرطان ،اسد ،سونبله ،میزان ،عقرب ،قوس ،دی،
دَلو ،حوُت .بو فلکی بوُرجالرين سماوی مکانالرينی -964جو میالدی ايلینده
ايرانلی منجیم عبدالرحمان صوفی تعیین و ترسیم ائلهمیشدی.
 -4بو مؤوضوع حاقدا آرتیق اوخوماق اوچون میللی شورا مجلیسینین ديجیتال
کیتابخاناسیندا تئیموری عصرينین خاطرهنويسلريندن شرفالدين علی يزدینین
«ظفرنامه» کیتابینا و مجتبی انصاری و الهام صالح يازديقالری مقاله« :بررسی تطبیقی
نگارگری مکتب دوم تبريز و باغ ايرانی در دورهی تیموری و صفوی» و آيری
قايناقالرا مراجعت ائتمک اوالر.
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تاشکندین اورتاسیندا آخان أنهار چایی

چئرکو و 5يا کلیسا بو خیاوانین أسکی آدی ايمیش .نیقاالی
رژيمی دئوريلندن سونرا لنینين  33مئتیرلیک هئیکلی خیاوانین
باشیندا ديکلمیش و خیاوانین آدی قیزيل خیاوانا (خیابان سرخ)
دهيیشیلمیشدی .بلدچینین دئديیینه گؤره -1991جی ايلده
استقاللدان سونراکی حادثهلر اوزره لنینين هئیکلی دئوريلیب،
سینديريلمیشدی.
داها دوغرو 33 ،مئتیرلیک بیر هئیکل خیالیما سیغمیر .آخی بو
هوندورلوکده هئیکل منجه حتی اوکتوبر انقالبیندان دا بؤيوک نظره
گلیر .ائشیتديییمه يقین ائلهيیم دئیه ،بیر داها بلدچیدن هئیکلین
اوجالیغینی سوروشورام 33« .مئتیر!  ،»33دئییر.

Cherkov -5
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خیاوان باشیندا بؤيوک بیر تابلودا اؤزبکیستانین استقاللی حاقدا
بیر پارا يازيالر يازيلیب .هر ايل معیّن بیر گونلرده استقالل
تؤرهنلری بو خیاواندا کئچیريلیر.
سووئت حؤکومتیندن اينديیهدک بو اؤلکهده هئیکللر اوچون
اؤزل يئرلر اختصاص وئريلیب .خیاوانین اؤزو هم گئنیش ،هم ده
يامياشیل گزمهلی بیر پارک کیمیدير .بیر جوت پارادوکسیکال
هئیکل بو خیاوانین اؤزل بزهيی کیمی گؤزه چارپیر .بیرينجیسی
بؤيوک بیر ياسلی آنا هئیکلیدير .اونون آياغی آلتدا سؤنمهين بیر
اوجاق يانیر .آنا ايسه ديزينی قوجاقاليیب ،توتقون و غم -غصهلی
باخیشینی اوجاغا تیکیبدير .دئمک ،بو بیر شهید آناسینین
سمبولودور.

یاسلی آنا سمبولو ،مستقیللیک(استقالل) خیاوانی
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ايکینجی عظمتلی هئیکل قوجاغینا کؤرپه آلمیش بیر خوشبخت
آنا سمبولودور .هئیکللرين پارادوکسیکال دورومالری منه ده
ضديّتلی تأثیرلر بوراخیب ،اؤز -اؤزومه میزيلدانیرام:

تو برای وصل کردن،
يا برای فصلکردن آمدی..؟
بو هئیکللری ايکی ناساز سؤزون مصداقی يوخ ،بلکه ده ياشام
آدلی بیر فنومنين ديالئکتیکی باغلیلیغینی دوشونمک اوالر .باريش
و ساواش ،وصل و فصل ،کدر و سئوينج و ...اينسانا گلديکده ،او
اؤز چئشیدلی ياشامینین فصیللريندن تأثیرلهنرکن چیچکلهنیب،
چیلپاقالنیر .حیات آدلی بیر آخیمدا بیريسی اؤلوب ياشايیش
دايرهسیندن چیخارکن ،باشقاسی اولوب ،ياشام عرصهسینه قدم
قويور .بو فیکیرلرين آردينجا ،ايستر -ايستهمز ،مؤوالنین سؤزو
ياديما دوشور:
هر زمان نو میشود دنیا و ما
بیخبر از نو شدن اندر بقا
عمر همچون جوی نونو میرسد
مستمری مینمايد در جسد
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست
مصطفی فرمود دنیا ساعتیست
بو اؤزل و گؤزل سمبولالر منجه بو اؤلکهنین کولتورل
نیشانهلريندن سايیلیر .منه ائله گلیرکی ،بو اؤلکهده ده شرقین بیر
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چوخ اؤلکهلری کیمی ،بیر خانیم اؤز خوشبختلیک و غم-
غصهلرينی يالنیز ائوالدالريندا عکس ائتديرير .ائوالدالريندان باشقا
اؤزونه عايد اؤزل بیر غم -غصهدن ،اؤزل بیر خوشبختلیکدن هئچ
بیر نَم -نیشان يوخ!

تاشکند ،خوشبخت آنا سمبولو ،مستقیللیک خیاوانی

اينديسه بیز خوشبخت آنا سمبولونون قارشیسیندا دايانمیشیق.
بلدچیمیز اوزاقدان شوشهلری پاراليان بؤيوک بیر بینانی
گؤستريرب ،دئییر :اؤزبکیستانین سنا پارالمئنتینین بیناسی.
اؤزبکیستانین ايکی پارالمئنتی (مجلیسی) وار :قانون کئچیرن يا
سفلی مجلیسی و سنا يا علیا مجلیسی .سنا مجلیسینین 100
نمايندهسیندن  -16سی جمهور باشقانی طرفیندن و قاالنی محلی
شوراالرين طرفیندن سئچیلیر .قانون کئچیرن مجلیسین
سئچیملرينده قانونی و ثبت اولونموش پارتیاالرين (حزبلرين)
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نومايندهلری اشتراک ائديب 150 ،نفر سئچیلمیش نومايندهدن 15
نفری (يعنی اوندان بیری) ياشام چئورهسی (محیط زيست)
پارتیاالرينا اختصاص وئريلمهلیدير .دئمک ،اؤزبکیستاندا طبیعتین
قورونماسی مجلیس سئچیملرينده رول اوينايیر 150.نومايندهنین
( 8/35سککیز ممیّز اوتوز بئش) فايیضی خانیمالردان سئچیلیر .بو
اؤلکهنین حؤکومتینین عنوانی آناياسادا «دموکراتیک اؤزبکیستان
جمهوريتی» آدالنیب و سیاسی حاکیمیّت اوچ قووّهدن تشکیل
تاپیر :ايش گؤروجو (اجرائیّه) ،قضاوت ائديجی (قضائیّه) و قانون
کئچیريجی (مقنّنه) قووّهلری .هرچند بو قووّهلر أن آزی قانون
اوزرينده مستقیل حساب اولونور ،آمما مقنّنه و قضائیّه قوّهلری
جمهور باشقانینین نظارتی آلتیندا ايشلهيیرلر .اوُزون سؤزون
قیسّاسی ،اجرائیّه قوّهسی «دموکراتیک اؤزبکیستان جمهوريتی»نده
أن گوجلو قو ّوه سايیلیر.
خوشبخت آنا سمبولونون قارشیسیندا حاجی لئیلک
سمبولالری قانادالنیب ،اوچماقداديالر .لئیلکلری گؤرونجه
ذهنیمین قارانلیق يئرينده گیزلی قاالن ايکی لئیلک ،يادداشیمی
قیديقاليیر .بیرينجیسی ،آنا يوردوم خوی شهرينین گیرهجاغیندا بیر

جوت يؤندمسیز لئیلک؛ ايکینجیسی ايسه اورهان پاموکون منیم
آديم قیرمیزی اثريندهکی لئیلک آدلی بیر رسّام .آز قالیر منیمله
آياقباآياق گئدن رسّام همسفريمیز مهريندن سوروشام« :پاموکون
لئیلکينی تانییرسان؟ آخی آلاله قويسا سن رسّامسان!»
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الکین ديلیمی ديشلهيیب ،واز کئچیرم .همسفرلريمیزين خوُلق-
خوُيالرينا هله ياخچی بلد دئییلم.
لئیلکدن سؤز گلمیشکن دئمهلیيم کی ،اوخودوقالريما گؤره
لئیلک هر هانسیسا بیر جغرافیا و کولتورده فرقلی شخصیت
داشیییر .میصیرده جوان لئیلکلر قوجالمیش لئیلکلردن گؤز-
قوالق اولدوقالرينا گؤره بو قوش عايیلهده بیرلیک و حؤرمت
سمبولودور .لئیلکلر ياز فصلینده شیمالی اوروپايا کؤچدوکلرينه
گؤره بو اؤلکهلرين فولکلوريک ناغیلالريندا اؤزلری ايله کؤرپه
اوشاق گتیريب ،عايیلهلر آراسیندا پايالشارالر .آفريقا نژادلی لئیلک،
مارابو ،لئشدن قیداالنديغینا گؤره منفی بیر شخصیتی وار .غربی
آفريقادا ياشايان يئرلیلرين اينامالرينا گؤره لئیلک دهنیز ،يئر و
گؤی آراسیندا بیر چرخهده ايکی دونیا آراسیندا آوارا قالمیش بیر
وارلیغین ياشام سمبولودور .نئچه ايلدير ايرانین زنجان شهرينده
آغ لئیلکلره ياشام چئورهسی (محیط زيست) سمبولو وئريلیب.

اوستهلیک ،بو شهرين أطرافینداکی کندلرين بیرينده لئیلکلر
قاالسی آدلی بیر قاال وار .بو قاال فولکلوريک اينامالر أساسیندا
کندلیلرين طرفیندن دهلیکلی داش آدالنیر .الکین اؤزبکیستاندا
ايسه لئیلکلر عومومیّتله مثبت بیر سمبول داشیییرالر .بلدچیمیزين
دئديیینه گؤره لئیلکلر هارادا صلح و تمیز هاوا وارسا ،او مکاندا
يووا سالیرالر .اؤزبکیستاندا بخارا شهری لئیلکلرين أن چوخ
ياشاديغی مکاندير .ألده ائتديییم معلوماتا گؤره بو اؤلکهنین جمهور
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باشقانی ،اسالم کريماوو ،لئیلکلردن فرقلی بیر تأويل اورتايا
قويموشدور« :هاردا أمنیت وارسا ،لئیلک اورادا بیر آياغی اوسته
دايانار» .بئلهلیکله اؤزبکیستانین بوتون لئیلک هئیکللری يا
اوچماق حالینداديالر يا بیر آياغی اوسته دايانیرالر! اؤز -اؤزومه
دئییرم گؤرهسن اورهان پاموک ياراتديغی لئیلک آدلی رسّام ندن
بیر دفه ده اولسون بئله ناققیشلی گئتمیر ،همیشه ايکی آياغی اوسته
يئريییر؟ و ...دوغما شهريم خويدا يؤندمسیز لئیلکلر ندن ايکی
آياقالری اوسته دايانیبالر!!!

تاشکند ،لئیلک سمبولو ،مستقیللیک خیاوانی

ياسلی آنا سمبولوندان بیر آز قیراقدا ،بیر داالن ايچینده ،هر
واليتین شهیدلرينین آدالری هر بیريسی آيريجا ،میس رنگلی دهمیر
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صحیفهلرده يازيلیبدير .بو آدالر يالنیز ايکینجی دونیا ساواشی
شهیدلرينین آدالريديالر.
استقالل خیاوانیندان بیرباشا پیادا يول ايله شهیدلرين
خاطیرهلرينی عزيزلهمک اوچون تیکیلمیش بیر بینايا گئديريک.
تاشکند تئلويزيونونون بوُرجو بو بینانین کناريندادير .بوُز سو چايی
گؤزو نوازش ائدن بیر گؤرونتو کیمی بو بینانین أتهيینده آستا-آستا
آخماقدادير .بو خاطیره بیناسی  -2000جی میالدی ايلده اسالم
کريماووون فرمانیله تیکیلمیشدير.
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تاشکند ،مستقیللیک خیاوانی ،شهیدلرین آدالری یازیلمیش صحیفهلر
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تاشکند ،شهیدلرین خاطیره بیناسی

تاشکند ،تئلویزیون بوُرجو و بوُز سو چایی

بلدچیدن اؤزبکیستاندا ياشايان جمعیّتلره گؤره سوروشورام.
او دئییر« :اؤزبکیستانین  12واليتی وار .بیلديییز کیمی ،مرکزی
تاشکنددير .بو  12واليتدن عالوه قرهقالپاق آديندا خودمختار بیر
بؤلگه ده وار .ياشايان جمعیتلرين ايچینده يوزه يئتمیش دوققوزو
اؤزبک ،يوزه يئدديسی روس ،يوزه دؤردو قزاق ،يوزه دؤردو

 ■ 26اوزبکیستان سفرنامهسی

تاجیک ،يوزه ايکیسی تاتار و يوزه بیری قرهقالپاق ،قاالنی دا
قیرقیز ،کوره ،اويغور ،باشقیر ،آذربايجانلی ،ائرمنی ،يهودی،
ايرانلی ،ترکمن و کريمه تورکلری و بیر نئچه آيری
جمعیتلرديلر».
اونون وئرديیی معلوماتا گؤره بوتون جمعیتلر قانون قاباغیندا
برابر حوقوقلو وطنداشالر سايیلیرالر .اوستهلیک ،قادين و کیشی
قانون قاباغیندا ائشیدديلر .هئچ جمعیتین آيری جمعیته اوستونلويو
يوخدور .بونونال بئله ،تاجیک جمعیتینین بیر چوخونون
پاسپورتالريندا اؤزبک میللیّتی يازيلیبدير .او اوزدن رسمی
آمارالردا يازيلمیش تاجیکلرين سايی شوبههلیدير .بو اؤلکهده
کیمیلک آدلی برگه يالنیز همن پاسپورتدور .بلدچیدن ائشیتديییم
سؤزلر منی گیجلدير .نئجه اوال بیلر کی تاجیک اوالسان ،آمما
پاسپورتوندا اؤزبک يازيلسین!؟ ايندی ياخشی باشا دوشورم کی
دونیانین بیر چوخ يئرينده حاکیم ديل و حاکیم کولتور ،قدرت و
حاکیمیتین ديلی و کولتورو اولماق ،نه دئمکدير !..بیر چوخ
اؤلکهلر کیمی بو اؤلکهده ده تاجیک جمعیتینی اؤزبکلشديرمک
ايستهمیشلر.
بلدچی آرتیرير« :اؤزبکیستاندا ياشايان ايرانلیالرين بیر چوخو
بخارا و سمرقندده ياشايیرالر .بخارادا ياشايان ايرانلیالر فارسجا،
آمما سمرقندده ياشايان ايرانلی کؤچریلر آذربايجان بؤلگهلريندن
گلديکلرينه گؤره اؤزبکجه دانیشیرالر».
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بو اؤلکهنین يوزه بیر جمعیتینی تشکیل وئرن آمودريانین
أتهيینده ياشايان قرهقالپاقالرين خودمختارلیغی ،اوستهلیک ،شهر
بؤلمهلرينده پايتخت  12واليتدن مستقل بیر شهر اولدوغو منه
ماراقلی گلیر .دئمک اوالر کی تاشکند شهری  12واليتین هئچ
بیرينه شامل اولمور.
شهیدلرين خاطیره بیناسیندان پیادا حالدا ماشینین دايانديغی
يئره گئديريک .بلدچی يول اوسته استخبارات (اطالعات
وزيرلیيی) بیناسینی گؤسترهرک کامئراالريمیزا اشاره ائديب
«شکیل چکمهيین ،يوخسا زيندانا گئدرسیز» ،دئییر .استخباراتدان
بیر آز آرالی ،سووئت رژيمیندن قاباقکی حؤکومتدن میراث
قالمیش رومانووالرين سارايینی گؤسترير .اؤزبکیستان دؤولتینین
خارجی قوناقالری بو سارايدا قارشیالنارديالر.

تاشکند ،رومانوْوالر سارایی
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استخبارات بیناسینین کنارينداکی خیاوان برادوی خیاوانیدير.
گويا بیزيم اؤلکهنی چیخاندان سونرا هر اؤلکهنین مرکزينده
برادوی آدلی بیر خیاوان وار .برادوی خیاوانی نیويورک شهرينده
دونیا تئاترينین پايتختی کیمی تانینیر.

تاشکند ،برادوی خیاوانی

قاش قارالیب .قارانلیق آستا-آستا شهرين

اوستونه

چؤکمکدهدير .مینا قوشالری شهری باشالرينا آلیبالر.
جويويلتولری تبريزين شاهگؤلوسونون پايیز آخشامالرينی
خاطیرالدير .اؤزبکیستان کولتورنده مینا قوشو اوغرو بیر قوش
اولدوغو اوچون خوشيومن قوش سايیلمیر .بو قوشالر اينسان
کیمی ايجتماعی ياشايیب ،مئیوه آغاجالرينین بؤيوک دوشمنلری
حؤکموندهديلر.
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کیچیک قوروپوموزون اؤيهلريله برابر امیرعلیشیر نوايینین
تئاتر بیناسینا ساری آدديمالياراق بلدچیمیزدن اؤزبکیستان
بیلیميوردالريندان (دانشگاهالريندان) ،خانیمالرين ايجتماعی
دورومالريندان ،اؤزللیکله فئمئنیست قوروپالريندان سوروشورام.
فئمئنیست سؤزو بلدچینی خئیلک گولدورور.
«بورادا فئمئنیست اولماغا نه احتیاج؟ خانیمالر کیشیلرله
ائشیدديلر .بیر پارا قانونالر دا شوروی دؤنمیندن بیزه میراث قالیب.
ايندی اؤزبکیستانین  70دانشگاهیندان  - 20سی تاشکندده
يئرلهشیر .جاوانالر بوتون واليتلردن تحصیل آلماق اوچون
تاشکنده گلیرلر .دونیانین اينترناشنال دانشگاهالرينین بیريسی
تاشکنددهدير .حال حاضیردا دانشگاهدا تحصیل آلماق اوچون پارا
وئرمهلیسن،

الکین

شوروی

دؤنمی

جمعیتین

99/8

(دوخساندوققوز ممیّز سککیز) فايیضی ساوادلی ايدی .هامی
پاراسیز تحصیل آلیردی .او زامان ايشسیزلیک و ائوسیزلیک آديندا
بیر پرابلم يوخ ايدی .همیشه هامی اوچون ايش وار ايدی.
عوضینده اؤزبکیستانین قیزيل معدنلريندن ،پَخته (پامبیق)
زهمیلريندن و آيری ألده ائديلمیش محصولالرين هامیسی
روسیهيه گؤندهريلیردی .استقاللدان بويانا ،بونالرين هامیسی
اؤزبکیستاندا قالیر .شوروی زامانی سفر ائتمک چتین مسئله ايدی.
پولون دا اولسايدی سفره گئده بیلمزدين .آمما ايندی ألیمیزدهکی
پاسپورت ايله هر هارا ايستهسک سفر ائده بیلهريک .ايندی اگر
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عاغلین اولسا ،راحات ياشايا بیلرسن .پارا قازانماق اوچون هم
عاغیل ،هم ده زحمت الزيمدی»
امیرعلیشیر نواي ی 6آدلی تئاتر بیناسینا چاتمیشیق .بینانین
اؤنونده بیر حوووض وار .هاوانین سويوق اولدوغونا گؤره نه
فوّاره سو آتیر ،نه ده فوّارهنین اطرافینداکی چیراقالر ايشیلدايیر.
فوّارهنین باشی ،اؤزبکیستانین اؤنملی محصولو پامبیق قوزاسی
شکلیندهدير.

 -6امیرعلیشیرنوايی تئیموری حؤکومتینین عالیم ،شاعیر و سیاستمداراليندان
ايمیش .فارسی و جغتايی تورکوسونده يازديغینا گؤره ،اونا ذولسانین لقبی
وئريلمیشدی .تورکجه شعرلرينی «نوايی» و فارسجا شعرلرينی «فانی» تخلّوصو ايله
يازارمیش.
امیرعلیشیرنوايینین جغتايی تورکوسو و فارسجا شعرلريندن ايکی بیت اؤرنک
اوچون:
غربتدا غريب شادمان بولمَس ايمیش
ايل اونگا شفیق و مهربان بولمَس ايمیش
آلتین قفسايچره گر قیزيلگؤل بولسه
بولبولغه تیکَندَک آشیان بولمَس ايمیش
***
گر بهمیکدهام يک شب انجمن باشد
چراغ انجمن آن به که يار من باشد
چه میل باغ کنم با وجود قد و رخش
که صد فراغتم از سرو و ياسمن باشد
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تئاتر بیناسینین تیکیلمهيی لنین مقبرهسینین معماری الکسی
شوسف معمارلیغی ايله -1939جو میالدی ايلده باشالنیب و
-1947جی ايلده باشا چاتمیشدير .بینانین ايچريسینی گؤرمک بیزه
مومکون اولمور .آمما اوخودوقالريما گؤره بو بینادا «تاشکند»،
«بخارا»« ،خوارزم»« ،سمرقند»« ،فرغانه» و «ترمذ» آديندا اؤزل
سالونالر وار .هر سالونون آدينی داشیديغی واليتین معمارلیغی
أساسیندا بزهنیبدير.
جواد مجابی و االههنین حیات يولداشی يورقون اولدوقالری
اوچون ،هوتئله گئديرلر .اونالری چیخاندان سونرا هامیمیز
نومايیشی گؤرمهيه قرار وئريريک.
بلدچی بلیت آلماق اوچون ايچری کئچیر .تأسّوفله آخیرينجی
اجرانین قورتارماسینا آز قالیر .چارهسیزلیکدن تئاتر بیناسیندان بیر
نئچه شکیل چکیب ،سونرا بیر هايپر مارکته گئديب ،بیر آز مئیوه
و آيری قیوير -زيوير آلیريق .بو گون پوپک خانیمین دوغوم
گونودور .اونون آد گونونو قوتالماق اوچون اوتاقالرين بیرينه
يیغیشیب ،کیچیک بیر جشن توتماق قرارينا گلیريک.
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امیرعلیشیرنوایی آدینا تئاتر بیناسی

تئاتر بیناسینین لوسترلری اؤزبک بؤرکو (اؤزبکجه کلهپوش) شکلیندهدیر.
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خالق رستورانی و اؤزبک پیلوْوو
شنبه گونو ،صبحانهدن سونرا صنعت موزهسینه گئديريک.
بلدچیمیز امیرتئیمور مئیدانیندا اونون آت اوستهکی تنديسینی
گؤستريب ،دئییر« :کئچن يوز ايلین عرضینده بو مئیداندا بیر نئچه
تنديس يئرلرينی بیر -بیريله دهيیشمیشدی-19 .جو قرنین سون

ايللرينده بو مئیدانین بیرينجی تنديسی ژنرال کونستانتین فون
کافمنين 7تنديسی اولموشدور .سووئت حؤکومتی ايش اوسته
گلندن سونرا اونون يئرينی استالینین هئیکلی آلمیشدی .سونراالر
لنین ،مارکس و ...نهايت ،امیرتئیمورون هئیکلی اونالرين
آخیرينجیسی اولور».
صنعت موزهسینه يئتیشمیشیک .همسفرلريم «صنعت» سؤزونو
ائشیتجک تعجّوبلو گؤرونورلر .دؤکتور مجابینین خانیمی حئیرتله
«بس نییه بیزی صنعت موزهسینه گتیريبلر؟» دئیه ،سوروشور .منسه
«بورا تجسّومی هنرلرين موزهسیدير .تورکلر اينسان ألیله
يارانمیش هنری محصولالرا "اينجه صنعت" دئییرلر .بو سؤز

 -7کونستانتین فون کافمن روس قوشونونون آلمانلی ژنرالی -19جو قرنین سون
ايللرينده تاشکند والیسی اولموشدور .فون کافمنه عايد ،خطّی بیر مجموعه «وين
شهرينین میللی کیتابخاناسیندا اؤنملی بیر گنجینه کیمی مخافظت اولونور .بو
گنجینهنین ايچیندهکی کیتابالرين بیری «زرتشت بهرام پژدو»نون أرداويرافنامه آدلی
کیتابیدير .زرتشت بهرام پژدو ايلخانیلر دؤورونده کرمانلی بیر شاعیر ايمیش .نجوم
و حساب اوخوموش ،أرداويراف نامه کیتابینی پهلوی ديلیندن منظوم صورتده
فارسجايا چئويرمیشدی .أرداويراف نامه کیتابینین روايتی ويراف آدلی بیر زرتشتی
عاريفین يئددی گون عرضینده جنّت ،جهنم و برزخه سفر ائتمه روايتیدير.
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يونانجا هنر آنالمینی وئرن "تئخنه" سؤزوندن آلینمادير .هنرهای

مستظرفه تورکجه "اينجه صنعت" سؤزونون معادلی دئمکدير.
اؤزبکلر ايسه عبارتی قیسّالداراق اينجه سؤزونو گؤتوروب ،يالنیز
صنعت دئییرلر» دئیه ،اونا آچیقالما وئريرم.
أل چانتاالريمیزی موزهنین گیريش يئرينده تحويل وئريب،
يوخاری قالخیريق .اوچ مرتبهلی بیر موزهدير .اؤزبکیستان
قازينتیالريندان أله گلمیش ماتريالالر ،اورتا عصرلره (قرون
وسطی) و اؤزبکیستان تاريخینه عايد تئیموری دؤورونون،
همچنین اوندان اؤنجه و سونراکی عصرلردن قالمیش هنری اثرلر
بو موزهده يئرلهشیبلر .حضرت امام مجموعهسینین کاشی
قیرينتیالری ،قازينتیالردان تاپیلمیش هئیکللر ،خط ايله
ناخیشالنمیش ساخسی اثرلر ،سوُزندوُزیلر (سوزَنی) ،خالچاالر،
موسیقی آلتلری ،محتشم کندهکاری اولونموش قاپیالر ،تزيینی
شئیلر و عومومیّتله اؤزبکیستان مدنیّتینه عايد بیر چوخ دهيرلی
اثرلر بو موزهده نومايیشه قويولوبدور.
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حضرت امام مجموعهسینین کاشی قیرینتیالری ،صنعت موزهسی

خط ایله ناخیشالنمیش ساخسی اثرلر

بو موزهده کوفی خطی ايله ناخیشالنمیش محتشم ساخسی
اثرلر يئرلهشیب .ساخسیچیلیغی أن قديم هنرلردن سايماق اوالر.
جواد مجابینین وئرديیی معلوماتا گؤره اسالم دينینده اوّل بیر
گوندن حئیوان و اينساندان شکیل چکمک حرام سايیلمیشدير .او
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اوزدن او عصرين مسلمان هنرمندلری خوشنويسی هنريندن
فايداالناراق خط واسیطهسیله ساخسیالرين اوزرينده حئیوانا بنزر
ناخیشالر و رسملر چکیرمیشلر .بو محتشم اثرلری گؤردوکده دايم ًا
آختاريشدا اوالن بشرين ذهنی گوجونو دوشونورم .تاريخ بويو
محدوديتلر و ياساقالر اونون ذهنی خالقیتینین قاباغینی آال
بیلمهمیش ،حتی بئله بیر دورومالردا اونون ذهنی هر زاماندان
آرتیق يئنیلیکلره و اؤزل اثرلر ياراتماغا جان آتمیشدير .گؤزومون
اؤنونده اوالن اثرلر بو فیکیری ثبوتا يئتیرير کی اينسان منفعل بیر
مؤوجود دئییل .حتی ياشامین أن قارانلیق دؤورولرينده بئله ،ايشیق
يولو تاپماغی باجارا بیلمیشدير.
بو ساياق ايشلره «چکیده نگاری» دئییرلر .چکیده نگاری منیم
اوچون «آز و اوُز» سؤزونون مصداقیدير.

صنعت موزهسی ،جئویز آغاجیندان کندهکاری اولونموش محتشم قاپیالر
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کندهکارلیق هنری حتی تئیموری عصريندن اؤنجه ده رؤونقلی
بیر هنر سايیلیرمیش .سمرقندده ،بخارادا و اؤزبکیستانین ديگر
واليتلرينده جئويز آغاجینین بول اولدوغونا گؤره هله ده بئله بیر
هنر بو اؤلکهده رؤونقدن دوشمهمیشدير .کوچهلرده و خیاوانالردا
گؤزه دهيَن قاپی -پنجرهلر ،هوتئللر و رستورانالرداکی تزيینات،
آيدينجا بو هنرين رؤونقینه داللت ائدير .قاپی ،رحل ،صانديق،
میز و ...کیمی گؤرکملی اثرلر بو موزهنین گؤزه گلن
أشیاالريندانديالر .ايپک و کتان نسنهلری اؤلکهنین يئرلی
محصولالری اولدوغونا گؤره سوُزندوُزی هنری اؤزبکیستانین
أسکی هنرلريندن سايیلیر .بو سوُزندوُزیلر اؤزبکیستانین کولتورل
سمبولالرينی اؤزلرينده نقش ائتديرمیشلر .گؤزل گؤيچک جبّهلر،
چکمهلر ،چانتاالر ،ديوارکوبالر او جملهدنديلر.

سوُزندوُزی اولونموش ساعات سمبولو
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بو موزهده دونیانین بیر نئچه مشهور هنرمندين کپی و يا
اورجینال اثرلری ده يئرلهشیبدير .پابلو پیکاسونون بوشقاب
اوزرينده چکیلمیش اورجینال اثرلری همین موزهده ساخالنیلیر.

پیکاسونون بوْشقاب اوزرینده رسم ائلهدییی شکیل

رقیه کبیری ■ 39

ورقه و گلشاه منظومهسینین دیوار رسیملری (دیوار نگارهلری)

جواد مجابیيه گؤره بو اثر ورقه و گلشاه منظومهسی أساسیندا
رسم اولونموشدور .امیرتئیمور و ها بئله اونون جانشینلری
فتوحاتالريندان عالوه رزمی روحیّهيه صاحیب اولدوقال برابر اؤز
ايمپرياالرينین هر يئريندن عالیملر و هنرمندلری سمرقند ،هرات و
بخارا شهرلرينه دعوت ائديب ،هنره رؤونق وئرمک يولوندا جی ّدی
حالدا چالیشمیشديالر.
هنر و اينجه صنعتین اينسانی اينجه روحلو بارا گتیرمهسی
تعجّوبلو دئییل کی هئچ ،چوخ دا طبیعی و نورمال
بیر فنومندير .الکین تاريخده بیر سیرا رحمسیز و قانتؤکن
حاکیملره راستالشیريق کی بونالر بیر طرفدن کلّه لردن میناره
سالديقالری حالدا هنر و اينجه صنعته ده ماراق گؤستريب،
هنرمندلری و صنعتکارالری عزيزلهيیب و اونالرا حامی

دورموشالر .امیرتئیمور دا بو پارادوکسیکال احوال – روحیهنی

 ■ 40اوزبکیستان سفرنامهسی

داشییان حاکیملردن بیريسی اولموشدور .بیر ياندان دايم ًا
دؤيوشوب و باشارديقجا حؤکمرانلیق ائتديیی جغرافیانی
گئنیشلنديرمهيه چالیشماق ،او بیری ياندان عالیملر و هنرمندلره
يییه دورماق ،آنجاق اينسان آدلی بیر وارلیغین ضديتلی يؤنلرينین
گؤستريجیسیدير.
ورقه و گلشاه منظومهسینی عیوفی «عروه و عفرا» آدلی بیر
عرب ناغیلیندان اقتباس ائدهرک ،بو منظوم اثری ياراتمیشدی.
عیوفی غزنویلر پادشاهی ،سلطان محمودون درباری شاعیرلريندن
ايدی .بو منظومهنی حال -حاضیردا الکترونیکی کیتاب شکلینده
اينترنئتدن ائنديرمک مومکوندور.
رسّاملیق تئیموری دؤورونون رؤونقلی هنرلريندن سايیلیرمیش.
تئیموری سبکی رسّاملیق هنرينده اؤزونه مخصوص مستقل بیر
سبکدير .بو سبکین ايکی اؤنملی قولو هرات و شیراز مکتبلری
اولموشدور .اؤرنهيین« ،کمالالدين بهزاد»ی تئیموری عصرينین أن
آدلیم رسّامالريندان سايماق اوالر .يئری گلمیشکن قئید ائتمهلیيم
کی ،اورتا آسیادا هنرين رؤونقلی دؤورهسی ،اوروپانین رنسانس
دؤورويله همعصر ايدی.
موزهدن سونرا ناهار يئمک اوچون اؤزبک پیلووو سئرو ائدن
بیر رستورانا گئديريک .ماشیندا بلدچیدن ايستهيیريک بیزی
اؤزبکیستانین يئرلی رقصلرينی گؤرمهيه ده آپارسین .آمما
بلدچینین دئديیینه گؤره بئله رقصلری سمرقند و بخارادا تاماشا
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ائلهمک اوالر .تاشکندده آنجاق استريپ دانس و گئجه کلوبالری
اولور .بونونال بئله قرار اولور شامی سیمسیم آدلی بیر رستورانا
گئديب ،اورادا جانلی موسیقی ائشیديب و اؤزبکیستانین میللی
رقصلرينی تاماشا ائدک.
اؤزبک پیلووو پیشرن رستورانا چاتیريق .بؤيوک قازانالر قديم
ساياقکی کیمی حیطده اوجاقالر اوستونه دوزولوب .جاماعات
ايسه قازانالرين دؤورهسینه توپالشیبالر .ياغ ايچینده اوزهن اؤزبک
پیلوووندان شکیل چکندن سونرا يئمک اوچون رستورانین ايچینه
کئچیريک .منسه عؤمرومده بو بؤيوکلوکده رستوران و بو قدر
جمعیت گؤرمهمیشم .پوپکله بیرگه خئیلک دايانیب ،جاماعاتین
يئمک طرزينه تاماشا ائدندن سونرا ،بو دا «خالق رستورانی» دئییب،
گولوشوروک.
اؤزبک پیلووو ايکی نؤوعدور :فرغانه و عروسی .من عروسی
اؤزبک پیلووو سفارش وئريرم.
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اؤزبک پیلوْوو

ناهاردان سونرا تاشکندين سنتی چارشی بازاريندايیق .بو
چارشی بازار (استقاللدان اؤنجه کالخوز بازاری) نئچه بؤلومدن
عبارتدير :چؤرک بازاری (اؤزبکجه بازار نان) ،أت بازاری (بازار
گوشت) ،خشکبار بازاری و لبنیات بازاری .اؤزل و آيری -آيری
سالونالردا گؤی -گؤيرتی ،مئیوه ،ادويه و باشقا قیوير -زيور دا
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بؤيوک بیر سالوندا گؤزه گلن انتظام ايله هر بیری اؤزل يئرلرينده
يئرلهشیبلر.
چؤرک بازاريندا خوشا گلیم دهيیشیک تنديرلر گؤزومدن
قاچمیر .يئر تنديرلريندن عالوه ،بیزيم سنگکپزلريمیز کیمی يئر
اوزريندن اوجادا اوالن تنديرلرده کوندهلری تنديرين تاغینا ياپیب،
چؤرک پیشندن سونرا چؤمچهيه بنزز بیر نسنه ايله چؤرهيی
تنديردن چیخاريرالر.
ديگر ماراقلی مسئله بو کی ،خشکبار بازاريندان أت بازارينا
باخاندا بیر آن نظريمه گلیر بوراسی بورس بازاری اولمالیدی.
دوغوز ،آت ،قويون ،اينک ،تويوق ،خوروز ،اؤردک و ساير
حئیوانالرين بورس بازاری.

ایکی نؤوع تندیر :یئرده و یئردن اوجاداکی تندیرلر
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بازاردا ديققتیمی چکن اؤزل بیر مسئله ساتیجیالرين
جینسیتیدير .چؤرک بازاريندا تندير باشیندا دوران ،خشکبار و أت
بازارينداکی ساتیجیالرين چوخو کیشیديلر .آمما گؤی -گؤيرتی،
لبنیات و آيری قیوير -زيوير ساتانالرين يوزه دوخسانی
خانیمديالر .اوستهلیک ،گؤی -گؤيرتی بازاريندا اؤزبک پیلووو
اوچون الزيم اوالن گؤی -گؤيرتیلری گؤز قاباغیندا دوغرايیب،
ساتیرالر .حتی يئمهلی نوخود دا ايسالنمیش حالدا ساتیلیر.
عؤمرومده بیرينجی دفهدير کی ايسالنمیش نوخودون ساتیشینی
گؤرورم.

أت بازارینداکی ساتیجیالر
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بازاری گزندن سونرا استراحت اوچون هوتئله قايیديريق .آيری
اؤلکهلردهکی کیمی بورانین هوتئللرينین اوتاقالريندا برقی
چايداندان خبر يوخدور .بیر ايستیکان چای ايچمک اوچون
هوتئلین بوفهسینه گئتمک زوروندا قالیرسان .منیم کیمی چوخ
چای ايچن اينسانا اوتاقدا چايدانین اولماماسی بؤيوک بیر
بوشلوقدور.
گئجه سیمسیم رستورانینا ساری يولالنیريق .قاباقجا رئزرو
اولونموش میزلرين أطرافیندا أيلهشیريک .رستوانین فضاسی ائله
های -کويدور کی ،گوُم -گوُم گوُمبولدايیر .دانیشاندا بیر-
بیريمیزين سسیمیزی ائشیتمیريک .جاز موسیقیسینین گورولتوسو
قوالقالريمیزی اذيّت ائلیر .رستورانین يوخاری باشیندا بیر دسته
رقص ائديرلر .بوراسی فیلیملردهکی گئجه کلوبالرينا بنزهيیر .جواد
مجابی بیرينجی شخصدير کی ناراحات اولدوغوندان آياغا
قالخیر .بلدچی بیزيم ناراضیلیغیمیزی حیسّ ائديب ،گئديب
رستورانین مودورلريله دانیشیر .بیزيم قوروپا قارشیداکی سالوندا
يئر وئريرلر .دينج و خوشا گلیم بیر سالوندور .بورادا تک بیز
دئییلیک ،بیزدن عالوه بیرنئچه میزين دؤورهسینده أيلشیب ،يئمک
يئین شخصلر ده وار .جانلی کالسیک موسیقیيه دالیرام .ويولون
چاالن خانیمی گؤردوکده اونون بئلچانتاسی گؤزومه تاخیلیر.
يقین میزلرين باشیندا أيلهشنلرين وئرديکلری ائنعامالری
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بئلچانتاسینا قويور .اؤز اؤلکهمیزدهکی هنر و هنرمندلرين
جايگاهینی دوشونورم...
خئیلک سونرا قارشی سالوندان گلن تانیش بیر موسیقی سسی
مهرينی ،پوپکی و منی اورايا چکیر .آذربايجان ماهنیالری هر
اوچوموزو ده ائتگیلنديرير .پوپک ايله مهرين تهراندا ياشايیب،
فارس ديللی اولساالر دا بو موسیقی يابانجی بیر اؤلکهده اونالرا
دوغما اولماسا دا ،آنجاق تانیش گلیر« .بابک احمدی»نین سؤزو
ياديما دوشور« :هانسیسا بیر هنرين پئیغامی اؤزونده اولسا ،او هنر،
میديادير ».رقص هنرینین ده پئیغامی اؤز ايچیندهدير .اينسان هر
هانسی بیر زامان ايچیندن گلديیینی گؤسترمهلیدير.
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قاطار مراقندهیه دوغرو آخیر
هفتهنین ايکینجی گونو ،سحر ساعات سککیزده قاطار
تاشکنددن سمرقنده ساری يولالنیر .زامانال طبیعت أل -أله
وئريب ،بیرلیکده گؤز اؤنومده ماراتون اويونو اوينايیرالر .ياخشی
بیلیرم کی ،زامان انتزاعی بیر آنالمدير .اوستهلیک ،زامانی قاطار
سرعتینین أساسیندا اؤلچمک اولماز.
أزل -أبدين اينسان ياشامیندا تأثیری يوخدور .آنجاق اينسان
طبیعتین بیر پارچاسی اوالراق ياشام حالقاسیندان قیراق دورا
بیلمیر .اينسان اولور ،ياشايیر ،اؤلور .آمما او ،طبیعتین اؤزل و يئگانه
بیر وارلیغی اولماقال ،زامان آخیمیندا اونون اؤز تاريخی يارانیر.
زامان اينسانین ذهنینده ،اؤز آخیمیندان عومومی بیر ايز
بوراخیر .کیمیسی آينا قاباغیندا دوروب ،بو ايزی اؤز سیر-
صیفتینده گؤرور ،کیمیسی دوست -آشنانین دهن دوشموش
ساچیندا ،آلنینین جیزگیلرينده ،دوشوک چیینلرينده ،بوکولموش
بئلینده ،يازيلمیش خاطیرهلرينده و يا چکیلمیش شکیللرده گؤرور.
بعضیلری ده ائو أشیاالريندا ،أسکی پال -پالتارالردا ،بیناالرين
باشدان کئچیرتديیی حاديثهلرده زامانین ايز -توزونو آختارير!..
گئنیش بیر گؤرونتوده أسکی زاماندان بری هانسیسا بیر
سواللهنین تاريخینی اونون ألده ائتديیی تورپاقالر و يا قازانديغی
مدنی -کولتورل اثرلرينی گؤروب اوخوماقال مومکون اولور.
تئیموریلر سواللهسی اورتاآسیادا  130ايلدن آرتیق دوام تاپديغی
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حؤکومتلريله شرق تاريخینین أن چوخ موناقشهلی سواللهلريندن
بیری اولموشدور .بیر ياندان باشارديقجا دؤيوشوب ،تورپاقالرينین
گئنیشلییینی آرتیريب ،او بیری ياندان هنر و مدنیّته دهير وئريب،
اؤز عصرينین هنرمندلرينی ماورالنهرين هر بیر بؤلگهسیندن
سمرقند ،بخارا و هرات شهرلرينه دعوت ائديب ،بو هنرمندلره يییه
دورموشالر .بئله بیر پارادوکسکاللیغی طبیعتدن عالوه ،اونون
شوعورلو پارچاسی ،يعنی اينساندا دا گؤرمک اولور.
طبیعت سرعتله گؤز اؤنومدن قاچیرکن ،ذهنیمده اونونال پارالل،
زامانین قاچیشیندان اؤزل بیر تصوير يارانیر .منه ائله گلیر کی قاطار
زامانین آخیمی عکسینه ،مدنیّت قاالرقیسی اولموش بیر مکانا
دوغرو آخیر .نهايت ،منسه اورتا عصرلر تاريخیندن يادگار قالمیش
بیر بؤلگهده قاطاردان ائنیب ،تاريخین ايچینده آدديماليیب ،اورادا
نفس چکیب و بیر ايکی گون بو بؤلگهده ايرهلیيه يوخ ،بلکه
گئریيه دؤنهجهيم.
سمرقنده چاتیريق .ماشین ،قاطار دوراغیندان بیرباشا
امیرتئیمورون مزارينا ساری ايرهلیلهيیر .شوشه آرخاسیندان شهره
باخیرام .اينسانالرسا عادی ياشايیشالريندا ،گلیب -گئتمهدهديلر.
گويا منیم کیمی توريستلرين عکسینه ،زامانین مادی بیر سمبولو
اولموش بؤلگهده ياشاماق هئچ ده اونالرين وئجینه دئییل.
پارادوکس حالالرين گؤزللییینه دالیرام .پايیزالمیش آغاجالر ،يام
ياشیل پارکالر ،خیاوانالر و...
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بلدچی سمرقندين اينديکی مدنیت و تاريخیندن دانیشیر:
«سمرقندين اؤنملی استحصاالتیندان ايکی نؤوع ماشین و بیر ده
بیر آسانسور فابريکاسیندان آد آپارماق اوالر .سمرقند قديم
زاماندان ايپک يولو اوسته اولدوغونا گؤره اورتا آسیانین تجاری
مرکزلريندن بیری اولموشدور .بو اؤلکه چین و اوروپانین
اورتاسیندا بیر اتصال حلقهسی ايمیش .سمرقند تاجیرلری ايران،
تورکیه ،آمئريکا ،چین و بیر چوخ اؤلکهلرله آلیش -وئريشده
اولموشالر .سمرقند سُغد دؤولتی زامانیندا مراقنده آدالنیرمیش.
دؤرد قرن میالددان اؤنجه مقدونیّهلی اسکندر (ذوالقرنین) مراقنده
والیسینین قیزی روخشارک (رکسانا) ايله ائولنمیشدير».
جواد مجابی بلدچینین سؤزونون آراسیندا بیر بند شعر
اوخويور:
«سمرقند کَندمَند -بذَينَت کی افکند؟»
بلدچی ايسه اؤز سؤزلرينین آردينی توتور« :سمرقندين أسکی
بیر شهری ده وار .بو شهرين قديم آدی شهر افراسیاب ايدی 8 .تا

-13جو قرنهدک ،يعنی  5قرن بويوندا بوراسی شهر افراسیاب
آدالنیردی .البته اينديکی شهردن قیراقدايدی .ايندی افراسیاب
شهريندن يالنیز تورپاق و اوچولموش ديوارالر قالیر .سمرقندين
باشیندان بیر چوخ حاديثه لر کئچیب .چنگیزخانین هجوموندا
افراسیاب شهری تورپاق ايله بیر اولوب .سونرا امیرتئیمور گلیب
شهری يئنیدن تیکیب و اورانی اؤز پايتختی اعالن ائديب .تئیموری
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دؤولتیندن سونرا سمرقند شهری بخارا والیسینین حاکیمیتی
آلتیندايدی .سونرا روس دؤولتی -1865جی ايلده تاشکنده و
-1868جی ايلده سمرقنده حاکیم اولور .آبراهام بیک سمرقندين
بیرينجی روس والیسی ايدی .اونون زامانیندا مسلمانالر ايله
ياخچی کئچینه بیلمهديکلرينه گؤره ،شهرده روس معمارلیغی
أساسیندا يئنی بیناالر تیکیلمیش و چوخلو چینار آغاجی أکیلیر.
رومانووالر سواللهسیندن سونرا شوروی حؤکومتی گلیب
تزارالرين تیکديیی بیناالردان بیر آز قیراقدا يئنی بیناالر تیکمهيه
باشاليیب».
ماشین يامياشیل بولواردان کئچیر .بلدچی بیر بینانی گؤستريب،
دئییر« :بوراسی سمرقندين مديسین بیلیمگاهی (حکیملیک

دانیشگاهی)دير ».بولوار اؤنجه آبراهاماوو ،اينديسه طلبه بولواری
آدالنیر .طلبه بولواری باشا چاتديقدا بیر مئیدانا يئتیشیريک.
امیرتئیمورون تخت اوسته أيلشمیش بؤيوک هئیکلی مئیدانین
اورتاسیندا يئرلهشیب .بلدچیدن ايستیرم ماشینی ساخالتديرسین تا
هئیکلدن شکیل چکیم .بیر سوآل ذهنیمده گل -گئت ائدير:
«گؤرهسن تئیمورون هئیکللری تاريخین هانسی چاغینا جان بیر
میللتین گوج و مدنیت سمبولو اولوب ،مئیدانالرين اورتاسیندا آت
چاپیب ،امپراطورلوق تختینده أيلهشهجک؟  6قرن آز بیر زامان
دئییل .بو نئچه گونده گؤروب ائشیتديکلريم أساسیندا گويا
امیرتئیمور هله ده بو میللتین کؤنول سلطانیدير».
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سمرقند ،امیرتئیمورون هئیکلی

بلدچی آرتیرير« :امیرتئیمور -1336جی میالدی ايلینده
شهرسبز آدلی بیرشهرده دونیايه گؤز آچیر .او ،اؤنجه مغول
حکمدارلیغیندا سرلشکر اولور .میالدين -1405جی ايلینده
حؤکومته چاتیر 35 .ايل سورهسینده  15دفه بؤيوک دؤيوشلرده
اشتراک ائديب ،سونونجو قوشونکئشلییینده وفات ائدير .تئیمور
شهر سبزده آق سارای آديندا بؤيوک بیر بینا تیکديريب ،وصیت
ائتمیشدی کی اونو اورادا دفن ائتسینلر .الکین او ايل آغیر بیر قار-
ياغیش ياغماسیندان ساری شهر سبزين يولو باغالنیر .او سببدن
واريثلری اونو سمرقندده نوهسینه تیکديرديیی بینادا باسديرماغا
مجبور قالیرالر»
تئیمورون مزارينا چاتمیشیق .بلدچینین دانیشديغی سؤزلرده
بیر مسئله ديققتیمی چکیر .امیرتئیمورون آدی کاريزماتیک بیر آد
کیمی اونون آغزيندان چیخیر .ايچری کئچمهمیش اوجو گؤيه
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ساری يؤنلمیش گؤزل بیر گونبذه باخیريق .جواد مجابینین
وئرديیی معلوماتا گؤره تئیمورون مزار گونبذی دونیانین أن گؤزل
و محتشم گونبذلريندن بیری سايیلیر.

امیرتئیمورون مزار گونبذی
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گؤيونن گونبذين رنگی گؤزل بیر همنوالیق ياراديب .مزارين
ايچینه کئچمهدن اوّل بلدچی بیزيم قوروپو حیطین بیر
گوشهسیندهکی حوووضا بنزر بیر داشین کنارينا آپاريب ،دئییر« :بو
سنگتختی شهر سبزين آق سارايندانگتیريبلر .بو سنگتختين

واختیال اؤزونه عايد اؤزل بیر عنعنهسی واردی .دئمک ،سنگ
تختين ايچینی نار سويويال دولدوروب ،تئیمورون عسگرلری
ساواشا گئتمزدن اوّل دوشمن قانینین سمبولو کیمی بو نار
سويوندان ايچرمیشلر .سونرا هر بیر عسگر خیردا بیر داش
گؤتوروب ،اؤز آدينا سنگ تختين ايچینه آتارمیش .ساواشدان
قايیداندان سونرا گئنه همین حوووضون ايچیندن اؤز آدينا
آتیلمیش داشی گؤتوررمیش .بئلهلیکله ساواشدا اؤلن عسگرلرين
سايیسی معلوم اوالردی».

سنگتخت
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بلدچی گونبذين آلتینداکی پنجرهنی گؤستريب ،دئییر« :مزارين
ايچینه کئچن قاپی قاباقجا بو پنجرهنین يئريندهيدی .اولوغ بَی
(بیگ) حؤکومته چاتديقدا قاپینین يئرينی دهيیشیر .چونکی قاپیدان
ايچری کئچنلر بیرباشا تئیمورون مزاريله قارشیالشیرديالر ،و بو
قارشیالشما امیرتئیمور اوچون سايقیسیزلیق حسابالنیردی».
پنجرهيه ياخینالشیرام .جئويز آغاجیندان يونولموش مشبّک بیر
پنجرهدير .پنجرهنین دالیسیندان قیزيل قاريشیمی کاشیالرين
عظمتلی گؤرونوشو اؤزونو نومايیشه قويوب .تئیمورون فتح
ائتديیی اراضیلری اينديسه يالنیز تاريخ کیتابالريندا ايزلهمک اوالر.
منسه امیرتئیمور آدلی شخصیّتین هر ايکی يؤنونو ذهنیمده
اؤلچورم .آنجاق اونون هنر و مدنیّته گؤسترديیی قايغی ديققتیمی
چکیر .زامانین بو آنیندا و بو مکاندا منیمله يالنیز هنر ديلی دانیشیر.
هنر تاريخین اؤنملی جیلوهگاهالريندان بیريسیدير .بو تاماشادان
لذت آالرکن هیجانلیيم.
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امیرتئیمورون اوستادی ،سید برکهنین مزاری

تئیمورون مزاری سید برکهنین آياغی آلتیندادير .بلدچینین
ايضاحینا گؤره تئیمورون وصیتی بئله ايمیش کی اونو اوستادينین
آياغی آلتیندا تورپاغا تاپشیرسینالر .تئیمورون ايکی اوغلو:
شاهروخ و میرانشاه ،ايکی نوهسی :محمدسلطان و اولوغ بیگ و
ايکی نتیجهسینین مزارالری دا ائله همین بینادا يئرلهشیبلر.
امیرتئیمورون مزاری بارهده بوراجان افسانهلر سؤيلهنیلیبدير .او
جوملهدن :کیمسه تئیمورون أبدی آرامیشینه توخونسا ،قادا -باليا
اوغرايار .آيری بیر روايته گؤره سووئت دؤورونده میالدی ايلینین
جوُن آيیندا علمی تدقیقات ايستیقامتینده مزارين داشینی گؤتورن
گون ،شوروی ايله آلمان ساواشا گیريب و اونون آرديندان
ايکینجی دونیا ساواشی باشالنمیشدير.
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مزارین درگاهیندا ،طاغآلتی مقرنسکارلیق

امیرتئیمورون مزاری (اورتاداکی قارامتیل داشلی مزار)
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دئییرلر اؤلومدن سونراداکی دونیادا امیرتئیمور کیمی آدلیم
سرکرده ايله هانسیسا بیر نم -نیشانسیز اينسانین دورومالری
برابردير .الکین بورادا منی و همسفرلريمی هر ندن آرتیق
ايلگیلنديرن بو بینانین سامباللی قیزيل قاريشیم کاشیالری و
عومومیّتله بینانین معمارلیغیدير .بو بینا اسالمی معمارلیغین
محتشم اثرلريندن بیريسی سايیلیر .اسالمی معمارلیغینین آذری
سبکینده ايکی قولو وار .بیر قولو ايلخانیلر حؤکومتینه چاتیر،
ايکینجیسی ايسه تئیموری دؤورونه عايد اولور.
مزار چئورهسینین هر ايکی طرفینده دوزولموش نیمکتلرده
يئرلی زيارتچیلر دسته -دسته گلیب ،مزارالرين أطرافینداکی
نردهلر اوزرينه آغ پارچاالر سالیب ،أيلهشیرلر .سونرا بیر روحانی
شخص گلیب ،اونالرين کناريندا أيلهشیب و بیرلیکده دوعا
اوخويورالر .زيارت دبلری بیزيم اؤلکهنین زيارتگاهالرينین
دبلريله فرقلیدير.
جاماعاتین زيارت دبلرينی گؤردوکده ،بو اؤلکهده
امیرتئیمورون معنوی مقامینی ياخچی باشا دوشمک اولور.
حیطده آدام بويوندان آلچاق قاپیالر گؤزه چارپیر .بلدچیدن او
قاپیالرا گؤره معلومات ايستیرم .او ايسه «چیللهخانا»دان آد آپارير.
تخمینیم دوغرو چیخیر .شرق عیرفانیندا چیللهنشینلیيین اؤزل
بیر مقامی وار .صوفیلر سئیر و سلوک ائتمک اوچون
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چیللهخاناالرا سیغینیب ،دونیانین بوتون لذتلريندن أل اوزوب و
قیرخ گون ،قیرخ گئجه چیللهنشینلیک ائديرلر.
بیر آن خیال قوشوم اوچور .شمس ايله مؤوالنا ذهنیمدن کئچیر.
اگر بیر آز بوندان آرتیق ذهنیمه مئیدان وئرسم خیالیم بويالنیب،
قاپینین دئشیییندن شمس ايله مؤوالنانی گودهجک .يازيچی
اولدون ،خیالین زامان -مکان تانیماز .ايستهديیی واخت ذهنیوين
بوتون بور -بوجاغیندا دؤرد ناال آت چاپديرار .الکین بئلنچی
يئرلرده خیال آتیوين جیلووونو بوراخسان ،همسفرلريندن گئری
قاالرسان .شمس ايله مؤوالنانین چیللهنشینلیییندن آز
ائشیتمهمیشم .آمما بوراجان هئچ واخت اونالرين چیللهنشینلیک
مکانالريندان هئچ بیر تصوّوروم اولمامیشدی .اينديسه
«چیللهخانا»الرين محتشم کندهکارلیق اولونموش قاپیالری
آرخاسیندا نه کئچديیینی گؤرمک ايستیرم .تأسّوفلر کی ،قاپیالرين
هامیسی قیفیللیدير .گويا زامان ايرهلیلهيیب مدرنلشديکجه،
اينسان ايچ دونیاسینا آچیالن قاپیالری قاپاتیب ،عالقهسینی دونیايا
آزالتماق عوضینه ديش (ائشیک) دونیا ايله داها آرتیق ايلگیلهنیر.
گون اولموشدو کی من ده دونیانین لذتلريندن أل اوزمهيیم
گلديکده ايچیمه قاپانیب ،اوتاغیما سیغینیب ،اؤزومله باش -باشا
قالمیشام .يالنیز بو فرقله کی ،ورد يئرينه کیتاب اوخوموشام .آمما
بئله کئچیرديییم گونلريمین سايی هئچ واخت قیرخا چاتمامیشدی.
دئمک ،مندن دوز -عمللی بیر صوفی چیخماز!..
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يالنیز بیرجه آچیق اوالن چیللهخانانین پیللهلريندن آشاغی
ائنیريک .بورادا اؤزبکیستانین أل ايشلری ساتیشا قويولوب .جئويز
آغاجیندان کنده کاری اولونموش زينتی أشیاالر ،سوزندوزی
چانتاالر ،میز اؤرتوکلری ،پال -پالتارالر و سايره.

امیرتئیمور مزارینین حیطیندهکی بیر چیللهخانا

امیرتئیمور مزاريندان سونرا ناهار يئمک اوچون بیر رستورانا
گئديريک .رستورانین اؤنونده بیر قادين تنديسی دوُرور ،چیل-
چیلپاق؛ ألینه چتیر آلمیش .تنديس سمرقندين سنّتی فضاسینا
اويغون دئییل .اوستهلیک ،گؤزلريمیز بئله چیلپاقلیقالری گؤرمهيه
عادت ائلهمهيیب.
ريگستان آدلی بیر مکانا گئديريک .ريگستان دئديیین بؤيوک
بیر مئیداندا اوچ بینادان تشکیل تاپمیش بیر مجموعهدير .اولوغ
بیگ مدرسهسی ،شیردار مدرسهسی ايله طالکاری مچید -مدرسه.
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بلدچینین ايضاحینا گؤره بايرام نامازالری بو مئیداندا قیلینیر.
اولوغ بیگ مدرسهسینین بیناسی میالدين -15جی عصرين و طال
کاری مدرسه ايله شیردار مدرسهسی -17جی عصرين معمارلیق
گؤستريجیسیدير.

ریگستان
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ریگستان ،شیردار مدرسهسی

ریگستان ،اولوغ بیگ مدرسهسی

اولوغ بیگ مدرسهسینین ايچری حیطیندن گؤروشن ايکینجی
مرتبه ،بو مدرسهده تحصیل آالن طلبهلرين ياشايیش مکانی ايمیش.
آمما حال حاضیرده يالنیز توريستی بیر مکانا چئوريلیب .قئید
ائتمهلیيم کی اؤزبکیستانین توريستی مکانالرينداکی کیچک
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حجرهلرده بو اؤلکهيه عايد اوالن أل ايشلری ساتیلیر .بئله مکانالردا
آلیش -وئريش دوالر واسطهسیله انجام تاپیر.

ریگستان ،طالکاری مدرسه
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بو مدرسهنین معمارلیغینین اؤزللیکلريندن بیری بودور کی،
گونبذ آلتینداکی مقرنسکارلیق ،باصره خطاسی اوزوندن هامار

گؤرونور .بلدچینین ايضاحینا گؤره شوروی – آلمان (ايکینجی

دونیا) ساواشیندا ،بو مدرسه سمرقنده قاچانالرين پناهگاهی
اولموشدور .سونراالر ديققتسیزلیکدن بینا اود توتوب و چوخلی
ضرر گؤرور .اؤزبکیستانین استقاللیندان سونرا بو مدرسه مرمت
اولونموشدور.
ريگستاندان چیخیب ،هوتئله ساری گئديريک .اوچ مرتبهلی
هوتئلین فضاسی سنتی و اؤزبکیستانین مدنیت و کولتورونه
يارارلی گؤزل تزئیناتدان بهرهلهنیر .هوتئلین البیسینده قناره
قوشالری قفسلرين ايچینده بیرباشا چهچه ووروب ،اينسانی ذؤوقا
گتیريرلر .پوپک قفسلره ياخینالشیب ،هانسیسا بیر قنارهنی
دانیشديرماغا چالیشیر .قارشی قفسدهکی قناره بیر آن سوسور.
اونون سوسماغی ديققتیمی چکیر .پوپک بو دفه سوسان قنارهنی
دانیشديرير .قناره گئنه ده سوسور .اينديیهجن بونجا ياخیندان بیر
حئیوانین قیسقانجلیغینا شاهید اولمامیشديم! اؤز -اؤزومه دئییرم:
مین رحمت منه!
آرتیرمالیيام کی هوتئلده قالديغیمیز سورهده بو قناره
سوسموش قالیر .دفهلرجه پوپک و اونون آناسی خانیم مجابی
قنارهنی دانیشديرديالر .آمما قنارهدن سس چیخمادی کی

 ■ 64اوزبکیستان سفرنامهسی

چیخمادی !..سعدی دئمیشکن :آن سوخته را جان شد و آواز
نیامد!..

سمرقندده یئرلشدیییمیز هوْتئل
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یئرله گؤیو بیر -بیریله باریشدیران سمرقند
بويون هفتهاوچو ،بیرينجی مقصديمیز افراسیاب شهریدير.
أسکی سمرقنددن قالمیش بیناالری ياخیندان گؤرومک اوچون
حاضیرالشیرام .ماشین دره -تپهلی گئنیش بیر زهمینین قاباغیندا
ساخاليیر .ذهنیمدهکی افراسیاب شهری بیر آن يئرله يکسان اولور.
تعجّوبله دئییرم« :بوردا کی تورپاقدان سورا بیر شئی يوخدی!»
بلدچی ماشینین ايچینده ايضاح وئرهرک بیز ايسه پنجرهدن دره-
تپهيه باخیريق.
«بو زهمینین میالددان اؤنجهکی آدی افراسیاب شهری ايمیش.
چنگیزخان اورتا آسیايا هجوم گتیرنده بو  209هئکتار يئرين آدی
مراقنده ايدی .چنگیز بخارانی فتح ائدندن سونرا مراقندهنی
تااليیب ،تورپاقال بیر ائلهيیر .امیرتئیمور حؤکومته چاتاندان سونرا
شهری آوادانالشديريب ،بورانی اؤز پايتختی اعالن ائدير».
سوروجو ،ماشینی «خوجا دانیال» مزارينا ساری سورور.
همسفرلريم بیر -بیرلريله دانیشیرالر .منسه مدنیّت سمبولالرينی
داشییان شهرلرين تورپاغا چئوريلمهسینی دوشونورم .خیالباز
ذهنیمین بور -بوجاغیندا قیلینجالرين چاققاچاغی ،قالخانالرين
تاققاتاغی ساغدان سوال ،سولدان ساغا أيیلیب ،اوخالرا ،قیلینجالرا
سیپر اولماسی .عسگرلرين ذهنیمدهکی مراقندهده آت چاپماسی،
شهری توزاناق ايچینده ايتیريبدير .آتدان يئره دوشن کیم ،آت
قويروغوندان ياپیشیب يئرده سورونن کیم ،باشی ياريالن ،بدنی
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چاپیالن ...اؤز -اؤزومه دئییرم گؤرهسن هیروشیما و ناکازاکینین
آتومی بومباردومانی آرتیق وحشیانه ايمیش ،يوخسا اورتا
عصرلرده آت چاپیب ،قیلینج -قالخان ايله ساواشماسی؟ داعشين
قارا بايراغی ذهنیمین سماسیندا يئللهنیر .داعش دهوه اوتاران
چاغالردان گلمهسینه رغماً ،اينديسه مر َکبینی آتدان تويوتا و
لندکروزا چئويرمیش ،قیلینجی مدرن سیالحالرال يئربهيئر
ائلهمیش ،گوناهسیز -دفاعسیز اينسانالرين باشینا اود ياغديريب،
شهرلری يئرله يکسان ائلهيیب ،حتی أسکی پالمیرا شهرينه ده رحم
ائلهمیر .بلدچیدن سوروشورام« :اؤزبکیستاندا طالبان و داعش
قوّهلرينین ده طرفداری وار؟» بلدچی سوآلیمدان هويوخور .بلکه
ده ذهنیمده نه کئچديییندن خبری يوخدور .باشینی ترپهدهرک،
دؤنه -دؤنه تیکرار ائلیر« :نه ...نه ...نه!» ناچار قالیب ،اؤزبکیستانال
افغانیستانین اورتاق سرحدلرينی و بو کئچیددن ترورچو قووّهلرين
نفوذ ائتديیینی اونا وورغواليیرام .سونرا بو نظامی -امنیّتی مسئلهدن
کئچیب ،اؤزبکیستاندا نارکوتیک مادّهلر و نارکوتیکه عايد
مجازاتالردان سوروشورام .اويسا دئییر« :البته کی بو مادّهلر بعض ًا
تاپیلیر .مثالً ،هروئین يا ترياک آز -چوخ تاپیال بیلر .آنجاق
نارکوتیک مصرف ائلهمهيین و نارکوتیک مادّهلرين ساتیشینین
مجازاتی زينداندير .اؤزبکیستاندا اعدام مجازاتی يوخدور .بو قانون
شوروی زامانیندان قالیر .استقاللدان سونرا همین قانون هله ده
اعتیبارينی ساخاليیر».
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ايراندا راديو و تیویده ائشیتديییم نارکوتیکلرين آدالرينی
«ائکس»دن توتدو «کراک»اجان ساياراق اؤزبکیستاندا بئله بیر
نارکوتیکلرين اولوب -اولماماسیندان سوروشورام .سايديغیم
آدالر گويا قوالغینا دهيمهيیب بئله.
بلدچی يول اوستهکی بیر -بیريندن بیر آز آرالی ايکی قبريستانی
گؤستريب ،دئییر :بونالرين بیريسی مسلمانالرين و او بیريسی
ايسه يهودیلرين قبريستانیدير« .سمرقندده اوچ دين تاريخ بويو
بیر -بیريله صلحده ياشامیشالر .اسالم ،خريستیانلیق و يهوديّت».
خوجا دانیال هر اوچ میللتین اورتاق خوجاسی سايیلیرمیش .چوخ
غريبهدير !..نئجه اوال بیلر يهودی پئیغمبر هر اوچ دينه اينانان
جاماعاتین خوجاسی اوال بیلسین!؟
خوجا دانیالین مزارينا چاتیريق .ماشیندان ائنرکن أطراف
ديوارالرداکی سمبولالرين نه اولدوغونو سوروشورام .جواد
مجابینین وئرديیی معلوماتا گؤره «بونالر فلکی بورجالرين
سمبولیک شکیللريديلر».
تر -تمیز بیر بولواردا سیرايال دوزولموش آالچیقالر« .سیاب»
چايیندان بیر آز آرالی بیر تپه اوستونده خوجا دانیالین زيارتگاهی،
زيارتگاهین أتهيینده گومبذلی باالجا بیر دامچا ،دامچانین اؤنونده
بیر جوت ائش و بیر بلديّه ايشچیسی ،زيارتگاها يؤنهلن پیللهلرين
کناريندا أکیلمیش رنگبهرنگ بنؤوشهلر اورهيه ياتیم بیر تابلو
کیمی گؤرونور .بنؤوشهلری مهرينه گؤستريب «پايیز فصلینده ده
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بنؤوشه اوالر؟» دئیه ،سوروشورام .مهرين ايسه تاشکند
خیاوانالرينداکی چارشیالرين و توريستی يئرلرين تمیزلییینی
وورغواليیب ،چئورهنین و «سیاب» چايینین أطرافلی تمیزلییی
گؤزوندن هئچ قاچمیر بئله .تمیزلیک و بهداشت مهرينین ديققتینی
چکن بیرينجی مسئلهدير .دائماً بورانین تمیزلییینی اؤز اؤلکهمیزله
توتوشدورور« .سیز طبیعت رسّامیسیز؟» دئیه ،اوندان
سوروشورام.
«منیم چئشیدلی ايشلريم وار ،تابلو و قاب اوزرينده ده شکیل
چکیرم» ،دئییر.
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خوجا دانیال زیارتگاهینین محوطهسی
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سیاب چایی و تپهنین اوستونده خوجا دانیال زیارتگاهی
تپهنین أتهیینده گومبذلی دامچا
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بلدچی دامچانی گؤستريب ،دئییر« :اورادا شفالی سو وار.
امیرتئیمور ايرانا هجوم ائدنده شوش شهريندن دانیال پئیغمبرين
قیچینین بیر سومويونو اؤزويله سمرقنده گتیريب ،بورادا تورپاغا
تاپشیرماق ايستهمیشدی .تئیمورون آتی اينديکی شفالی سو
اولدوغو يئره يئتشنده ،دايانیر .دانیال پئیغمبرين سومويونو تپهنین
اوستونده تورپاغا تاپشیراندان سونرا آتین دايانديغی يئردن سو
جوشور».
اؤزبکیستاندا سو ايله مقدس مکانالر ،بیر -بیرينین کناريندا
يئرلهشمهلری منه ماراقلی گلیر .دئمک ،حاکیملر سوُيو قورماق
اوچون مقدس مکانالردان و مقدس مکانالری قوروماق اوچون
سوُدان فايداالنمیشالر .بو اؤلکهده مقدس مکانالرال سوُالر بیر-
بیرلرينه هؤرولموش کیمیدير.
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خوجا دانیالین  18مئتر اوزونلوغوندا سوموک مزاری

قبیرين اوزونلوغو هامیمیزی حئیرته سالیر .بلدچی 18
مئتیرلیک بو قبیرين افسانهوی ماجراسینی بئله ايضاح ائدير.

«روسال سمرقنده هجوم ائدنده جاعات" ،معجزه اوز وئريب،

خوجا دانیال روسالرين بوردا اولماقالريندان ناراضیلیغینی بئله

گؤرستريب" دئیه ،روس سربازالرينین جانینا قورخو دوشور».

مزارين کناريندا دوزولموش میز -صندللر ديققت چکیر.
بللیدير بورادا اؤزل مراسیملر کئچیريلیر .اوستهلیک ،قاپینین
بؤيرونده بیر میز يئرلهشیب و اونون اوستونه اؤزبکیستان
أسکناسالری تؤکولوب .نذير -نیاز بیزيم میللتین ايچینده ده
مرسوم بیر عنعنهدير ،الکین بیزيم اؤلکهنین زيارتگاهالريندا نذير
پولالرينی معجرلرين دالیسیندان ضريحین ايچینه سالیرالر .پولالر
بو راحاتلیقدا أل ائوينده اولمور .دئمک ،خوجا دانیال مزارينا نذير
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دئمک اؤزبکیستانین دينی عنعنهلريندندير .مزارين کنارينداکی نذر
اولونموش أسکناسالر همدان شهرينده گؤردويوم يهودیلرين
زيارتگاهی «ائستر 8و مردخای» مزارينی خاطیرالدير .او زامان
«ائستر»ين مزاری اوسته گؤردويوم رنگبهرنگ شیريق و باهالی
پارچاالرين سببینی سوروشموشدوم .مزارين میجووورو «نذير
پارچاالريدير ،مسلمانالر دا ائستره نذير دئیرلر» ،دئمیشدی .و
باجیم قیزی «خاال ،سن ده ائستره بیر نذير دئه» دئینده ،خئیلک
گولموشدوم؛ و گولهرک دئمیشديم« :اگر کیتابیم نشر اولوب
ايشیق اوزو گورسه ،من ده ائستره بیر شیريق پارچا گتیرهرم».
اينديسه بو ماجرادان ايللر کئچیر .آمما عجیبه بوراسیدير کی،
خوجا دانیالین باجاق سومويونون مزاريندان بیلینجآلتیم گؤزلهنیلمز
بیر آندا بیلینج اوزرينه يول آچیب ،همن ماجرا ياديما دوشور .نه
بیلیم ،بلکه ده گیزلی بیر گوج ائستره بورجلو اولدوغومو منه
خاطیرالدير!..
زيارتگاه ديوارينین بؤيرونده گؤيه ساری اوزانمیش علَم
دستهسینه بنزر آغاجین باشیندا بیر يوُماق توک گؤرونور .بلدچیدن

 -8ائستر خشايارشاهین يهودی خانیمیسی ،اونون اصل آدی «هدسه» ايدی .تایسیز
گؤزللییی اوزوندن اونا ائستر لقبی وئرمیشديلر .تاريخ کیتابالريندا يازيالنالرا گؤره
وزير ،خشايارشاهی يهودیلرين علیهینه تحريک ائدير .شاه ايسه يهودیلرين قتل
عام فرمانینی وئرير .فرمان اجرا اولمامیش ،ائستر بو فرمانی باطل ائتديرمهيی
باشارمیشدی.
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اونون نه اولدوغونو سوروشورام« .توغ » 9دی ،دئییر .توغون
باشینداکی دا آت توکودور .آت توکو مزار صاحیبینین کیشی
اولدوغونو بیلديرير.
مزاردان بیر آز قیراقدا يارپاقسیز و ياشلی بیر آغاجین أطرافینا
حاصار چکیلیبدير« .بو دا مقدس آغاجدی بئله حاصارالنیب؟»
دئیه ،بلدچیدن سوروشورام .او ايسه بئله بیر ايضاح وئرير« :بو،
قوُروموش بیر جئويز آغاجی ايدی .روسیه خريستیانالرينین
رهبری ايکینجی آلکسی بورا گلنده بو آغاجین اوستونه سو
چیلهمیشدی .اونون ألی شفالی ايدی .سو چیلهيندن سونرا
قوروموش آغاج جانالنیب ،يارپاق گتیرير .باهاردا گلسن گؤرهسن
نئجه بار وئرير».
بئله گؤرونور کی يالنیز منیم خیالباز ذهنیم دئییل ،اؤزبکیسیتان
مقدس

نیشانهلر،

سمبولالر

و

دينی

ناغیلالرين

اؤلکهسیدير.آغاجدان بیر آز آرالی ،تپهنین قارنیندا حالقا-
رئزهسیندن

قیفیل سالالنمیش چیلهخانايا گؤزوم ساتاشیر.

خیالبازلیغیم گئنه منی راحات بوراخمیر .نظريمه گلیر بو
چیللهخانا بیر نوطفه کیمی داغین بطنینه هوپوب و محتشم
کندهکارلیق قاپی دا داغین دؤل ائوينین قاپیسیدير .دئمک،
صوفیلر قیرخ گون سورهسینده نوطفه کیمی بو دؤل ائوينده چیلله
 -9توغ ،توک معناسیندادير .توغبندان شیعهلرين محرم آيی ايله باغلی
عنعنهلريندندير .بو عنعنه صفوی حؤکومتیندن میراث قالمیش.
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ساخاليیب ،يئنیدن دوغولوب و حیاتا دؤنورلر .قاپینین دئشیییندن
ايچری باخیرام .بو چیللهخاناالردا اوز وئرن ناغیلالری دينلمهيه
چوخ هوسلیيم .دی گل کی ،تامام چیللهخاناالرين قاپیالری
اوزومه قیفیللیدير .داغین قارنیندا يئرلشمیش بو قاپینین دا اعال
کندهکارلیقالری وار .کلمهلر ياغ کیمی ذهنیمه سوزولدوکده
موبايلیمی نوت دفتری يئرينه قوُلالنیرام:
دؤرد اپیزود
میالدين اونبئشینجی يوز ايلی
هوشلو -باشلی ،بیر توپال دؤيوشچو
ترکینده چانتا
چانتا ايچینده يهودی پئیغمبرينین باجاق سومويو،
شوشدان سمرقنده دوغرو
دؤردناال آت چاپیر.
آت ،دروازادا دايانیر
تورپاق اوزرينده نال ايزی
خوشبختلیک تورپاغین آلنینی دئشهرک
دوُمدوُرو قوتسال بیر بوالغ جوشور...
و بیر صوفی
گوناهالردان سیلکهلهنیب
يئنیدن دوغولماق اوچون
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داغین قارنیندا،
دؤل ائوی قازير...
*
میالدين اوندوققوزونجو يوز ايلی
خوجا دانیالین باجاق سومويو
روسالرين کابوسونا چئوريلیب،
گونو گوندن تورپاق آلتدا اوُزون اوُزون اوُزانیر...
داغین دؤل ائوينه هوپموش چیللهخانا
قیرخ گوندن بیر دولور ،بوشالیر...
*
میالدين ايیرمینجی يوز ايلی،
خوجا دانیالین روزگارال يئللهنن توغ کؤلگهسینده
قوُروموش بیر جئويز آغاجی
توپال تئیمورون ذکا ورثهسیدير.
روس پاپاسی ،ايکینجی آلکسی
تعمید سوُيو چیلهيیر جئويز آغاجینا
آغاج يارپاقالنیر
و داغین دؤل ائوينده بیر صوفی
چیللهسین بوراخیب،
قاپی دئشییندن ديشاری باخیر...
ياغیشدک چیلهنن سويا ايسالنماغی گلیر.
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يئر ،جاذيبه مرکزیديرسه،
گوناهسا جئويز دئییل
ايسالنیب ،يارپاقالنیب ،مئیوه وئريب ،سیلکهلهنیب ،يئره
تؤکولسون.
صوفی يئنیدن چیللهسینه قايیدير...
*
میالدين ايیرمیبیرينجی يوز ايلی
حضرت شمسين مزاری قیراغیندا،
اورتادوغودا دوغولموش بیر قادين
جئويز آغاجینین کؤکوندهکی گیزلی هوش -باشا
و داغین دؤل ائوينین
قیفیلالنمیش قاپیسینا
حئیرتله باخیر...
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خوجا دانیال مزارینداکی جئویز آغاجی و تپهنین قارنیندا قازیلمیش چیللهخانا

خوجا دانیال مزاريندان میرزا اولوغ بیگ رصدخاناسینا
گئديريک .بلدچی يول اوزو سمرقندين تیوی بیناسینی
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گؤستريب ،دئییر« :سمرقندين بئش و تاشکندين ايیرمیبیر تیوی
شبکهسی وار».
اولوغ بیگین هئیکلی محوطهنین گیريشینده يئرلهشیب.
آرخاسیندا ايسه سماوی سمبولالر گؤزه چارپیر .همسفرلريمدن
بیريسی گوله -گوله «دئییرلر بو آدام تئیمورون نوهسیدی .آمما
نئجه اينانماق اوالر تئیمورون دانیشمند بیر نوهسی اولسون!؟»،
دئییر .ائشیتديییم سؤزه گولمهيیم گلیر« .يعنی تئیمورون نوهسی
دانیشمند اوال بیلمز؟!» ،سوروشورام .هسفريم گولمهيه سالیب،
دئديیی سؤزدن واز کئچیر.
پیللهلردن يوخاری قالخیريق .يوخاريدا هانسی سمته باخیرسان
سمرقندی آياغین آلتدا گؤرورسن .بلدچیمیز سمرقندين اؤزل
مکانالرينی گؤستريب ،بیربهبیر ايضاح وئرير« :سمرقند بخارانین
عکسینه ،دوّار بیر شهردی .بخارا بیر
يئرده مرکزلهشیب ،قالیب .سمرقند ايسه بؤيوک بیر وسعتده
منتشر اولوب .بو منتشر اولماغین سببی ده سو اولموشدور.
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سمرقند ،رصدخانا ،اولوغ بیگین هئیکلی

سمرقند سويو بول بیر شهردير .چنگیز سمرقنده هجوم ائدنده
سیاب چايینین قاباغینی باغاليیب ،شهر يئنیلمه زوروندا قالیر .مین
نفره ياخین عسگر مچیدده پناه توتور .چنگیز مچیدی اودا چکیر.
چنگیزدن سونرا سمرقند بیر قرن بويوندا اؤلولر شهرينه چئوريلیر.
تئیمور عرصهيه گلندن سونرا أسکی شهردن بیر آز آرالی يئنی بیر
شهر تیکديريب ،آدينی سمرقند قويوب ،بو شهری اؤز پايتختی
اعالن ائدير-19 .جو عصرده روسالر سمرقندی فتح ائدندن سونرا
مسلمانالرال بیرگه ياشايا بیلمهديکلرينه گؤره ،شهردن قیراقدا يئنی
بیناالر تیکديريب ،آدی «روسالر شهری» اولور .سووئتلر حاکیم
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اوالندان سونرا شهره يئنی بیر بؤلوم ده آرتیريلیر .بو سببلره گؤره
سمرقندين وسعتی چوخ بؤيوکدور».
بلدچی آرتیرير« :تئیمورون ،دؤرد اوغلو ،هم ده نوهلری،
نتیجهلری و نبیرهلری هامیسی جنگاور ايديلر .اولوغ بیگین آتاسی
شاهرخ ،تئیمورون دؤردونجو اوغلو ايدی .تئیمورون نوهلرينین
ايچینده يالینز اولوغ بیگ جنگاور اولمامیشدير .او علم و
دوشونجهيه کؤنول وئرن بیر حاکیم ايدی .اولوغ بیگین اصل آدی
محمد ايمیش.آتاسی شاهرخ ،ايرانین حاکیمی اوالن زامان اويسا
سلطانیه شهرينده آنادان اولموشدور .اونو اوشاقايکن سمرقنده
گتیريرلر .تئیمورون اؤلوموندن سونرا هرات شهری پايتخت اعالن
اولوب ،آتاسی شاهرخ سمرقندين والیلییینی  15ياشلی اوغلونا
تاپشیرير .اولوغ بیگ سمرقندی اورتا آسیانین علم مرکزينه
چئويريب ،اعالن ائدير کی درس اوخويوب ،علم اؤيرنمک بوتون
مسلمان قادين و کیشیلره واجیبدير .سمرقندين دين خاديملری
بئله بیر امريّهنی ائشیتجک اولوغبیگدن ناراضی قالیرالر« .میللت
علم اؤيرنسه بیزيم سؤزلريمیز اونالرين يانیندا اعتیباردان دوشر»،
دئییرلر .اولوغ بیگین ايکی اوغولو واردی :عبدالعزير و عبداللطیف.
سمرقندين امامالری عبداللطیفه گیزلیجه وعده وئريرلر کی
آتاسینی اؤلدورسه سمرقندين والیلییینی اونا باغیشالياجاقالر.
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عبداللطیف -1494جو میالدی ايلینده حج سفری يولچولوغوندا
آتاسینی اؤلدوروب ،سمرقندين والیسی اولور .اوچ آی سونرا
آتاسینین طرفدارالری اونو اولوغ بیگ مدرسهسینده (ريگستانداکی
مدرسهده) آسیرالر .او اوزدن اولوغ بیگین جسدينی شهیدلر
ساياغیدک پالتارالری ايله دفن ائديرلر .اولوغ سؤزو اولو و بؤيوک
آنالمیندادير .دئمک ،اولوغ بیگ يعنی بؤيوک بَی ،بؤيوک والی.
سمرقندين تورپاغی يومشاقدير ،داشلیق دئییل .اولوغ بیگ
-1429جو میالدی ايلینده اينديکی اوستونده دايانديغیمیز داشلیق
تپهنی تاپیب ،بورادا  30مئتر اوجالیغیندا بیر رصدخانا تیکديرير.
 20ايل عرضینده نجوم علمی حاقدا تدقیقات آپاراندان سونرا
 1018اولدوزو رصد ائلهيیر .رصدخانادان عالوه سمرقندده اوچ

مدرسه ده تیکديرير .اونون نجوم علمینده أن اؤنملی اثری ذيج
اولوغ بیگ مشهوردور».
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سمرقند ،رصدخانا ،ذیج اولوغ بیگ کیتابینین کوْپیهسی

بلدچی رصدخانانین اؤنوندهکی قازينتیالر پراسسینده کشف
اولونان بؤلومه گؤره ايضاح وئرير-16« :جی قرنهدک اورتا آسیادا
رصدخانا

يوخ

رصدخاناسیدير».

ايمیش.

بو،

اورتا

آسیانین

بیرينجی
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بلدچی آرتیرير« :اولوغ بیگی اؤلدورندن سونرا مجتهدلرين
فتواالرينا گؤره رصدخانانی و بو علمی مرکزده اوالن کیتابالری
يانديريب ،کول ائلهمیشلر .علی قوشچی اولوغ بیگین شاگیردی،
اونون کیتابالرينی گؤتوروب ،گیزلیجه آنادولويا آپارير-17 .جی
قرنده اونون کیتابالری التین ديلینه چئوريلیب ،علی قوشچی ايسه
اولوغ بیگی اوروپادا علمی بیر شخصیّت کیمی تانیتديرير .روسالر
سمرقنده حاکیم اوالندان سونرا ايیرمنجی عصرين اوّللرينده
وياتکین آدلی بیر آرکولوق رصدخانانی گؤرمک اوچون سمرقنده
گلیر .الکین او زامان رصدخانادان هئچ بیر ايز -توز قالمامیشدير.
هئچ کیم رصدخانانین هارادا اولدوغوندان بئله خبری يوخ ايدی.
بیر گون وياتکین سیاب بازاريندا بیر عطار دوکانیندان
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اوْلوغ بیگ رصدخاناسینین ماکئتی.
-15جی عصرده بینا بو شکیلدهیمیش

اولوغ بیگ رصد خاناسی ،آرکولوژیک قازینتیالردا کشف اولونان گونیا مئتر( زاویهیاب)
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اولدوزالرین زاویهلرینی اؤلچمک اوچون گونیا مئتر (زاویه یاب)

باهارات (ادويه) آلیرمیش .عطار ايسه باهاراتی عرب ديللی بیر
کیتابدان جیريلمیش واراغا بوکوب ،اونا وئرير .قضادان وياتکین
عرب ديلینی ده بیلیرمیش .او ،ائوده باهاراتی بوشالداندا گؤزو اونو
احتفا ائدن کاغیذ پارچاسینا دوشور .دئمه اولوغ بیگ
رصدخاناسینین هارادا اولدوغو بو کاغیذ پارچاسیندا يازيلمیشدی.
کیتابین آدی وقفنامه ايدی .بو حاديثهنین آرديجا قازينتی ايشلری
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باشالنیر ...و نهايت ،اينديکی رصدخانا تاپیلیر .سووئت حؤکومتی
دؤورونده بو مکاندا اولوغ بیگین آياق اوسته دايانمیش هئیکلی
يونولور و اوستهلیک ،بیر موزه ده بینا اولور.
استقاللدان سونرا اسالم کريموو ،اؤزبکیستانین جمهور باشقانی
دئییر :اولوغ بیگ آياق اوسته دورماقدان يورولوب ،اونو تخت
اوسته أيلشديرمک گرک .أسکی هئیکل يئرينه ايندی گؤردويوز
هئیکل يونولور .سووئت رژيمی تیکن موزه ده سؤکولوب ،اونون
يئرينه يئنی بیر موزه تیکیلیر».
اؤز -اؤزومه فیکیرلهشیرم کی ،شرق کئچمیش عصرلرده حقیقت ًا
عجوباتلی حاديثهلر مکانی اولموشدور .يهودی بیر پئیغمبره
مسلمانالر نذير دئین بیر جغرافیادا ،بئله حقیقی ،آمما افسانهيه بنزر
روايتلر هئچ ده غیرمومکون دئییل.
جواد مجابی آرتیرير« :تئیموری حؤکومتی قانتؤکن بیر
حؤکومت اولدوغويال برابر ،دينی بیر حؤکومت دئییلدی .بونونال
بئله هنر و علمه يییه دوروردوالر .بیزيم بوتون تجسمی
هنرلريمیزين شاهاثرلری مغولالر و تئیموریلر عصرينه عايددير و
بو عصرده هنر انکیشاف ائتمیشدير» .دؤکئور مجابی سؤزلرينین
قووّهتینده حافظدن بیر شعر اوخويور« :عیب می جمله بگفتی،
هنرش نیز بگو»...
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سمرقند ،رصدخانا موزهسی ،باهارات (ادویه) بوکولموش کاغیذ

اولوغ بیگین شاگیردی ،علی قوشچونون کیتابی
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ویاتکینین قازینتیالریندا ألده ائدیلن آسترونومی آلتلر
تاغدان آسیالن - 15جی عصردن قالمیش بیر اوسطورالب

قاضی زادهی رومینین کیتابی ،اولوغ بیگ رصدخاناسی
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قاضیزادهی رومی (صالحالدين موسی پاشا ،رياضیّاتچی و
ستارهشوناس) ،اولوغ بیگ و بیر نئچه عالیمله برابر بو رصدخانادا
تدقیقات آپاران عالیملردن بیری ايدی .قاضیزاده اولوغبیگین
اوستادی سايیلیرمیش.
آرتیرمالیيام کی ،اولوغ بیگین آناسی گوهرشاد ،ايرانین مشهد
(مشهدالرضا) شهرينده گوهر شاد مچیدينی تیکديرمیشدی .بو
مچید معمارلیق باخیمیندان تئیموری دؤورونون شاهاثرلريندن
سايیلیر.
اولوغ بیگ رصدخاناسیندا گؤردوکلريمیز بیزيم کیچیک
قوروپو ماراقالنديريب ،ذؤوقه گتیريب .سمرقندين کاغیذ
کرخاناسینا چاتانادک بوتون سؤز -صؤحبتلر اولوغ بیگ و
رصدخانايا گؤرهدير .بلدچی ماشیندان يئره ائنمهدن اؤنجه دئییر:
«بو کاغیذ کرخاناسی -8جی میالدی ايلیندن قالمیش بیر
کرخانادير .استقاللدان سونرا بینا مرمّت اولوب ،آمما کاغیذين
دوزهلینمهسی عئیناً او زمانداکی کیمیدير».
کاغیذ کرخاناسینا آياق قويوب ،دوُمدوُرو سويون ايچینده
س
أسکی بیر دهيیرمانی گؤردوکده ،اؤزومو تاريخین قاتالريندا حی ّ
ائديرم .بو گوُر آخیملی چايین ايچیندهکی أسکی دهيیرماندا زامان
مادّی بیر نسنه کیمی اؤزونو نومايیشه قويوب .روزگارين
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دهيیرمانی ساچیما دهن سالسا دا پوپکله برابر اوشاق کیمی
دهيیرمانا ساری دو گؤتوروروک .سفر اينسانی پیشیرر ،دئییبلر .آمما
من ايسه بو آن گؤردوکلريمه داياناراق سفره چیخديغیمدان نه قدر
ممنون قاال بیلديییمی هله ديلیمه گتیره بیلمیرم .دهيیرمانین فیرالنان
پرهلريله برابر بیر فیکیر ذهنیمده فیرالنیر« :آن ...آن ...آن »...زامانین
آخیمیندا «آن»الری ياشاماق! گونلر بو دهيیرمانین باشیندا
اوتوروب ،اونون پرهلری فیرالنديقجا من ده ياشاديغیم و
ياشاماديغیم «آن»الری دوشونه بیلیرم.
بلدچی کاغیذين سنّتی شکیلده عمله گلمه مرحلهلرينی بیزه
گؤسترمک ايستهيیر .دهيیرمانی دوردوغو يئرينده بوراخیب،
قوروپوموزون اؤيهلريله برابر بلدچینین آرخاسیجا گئديريک.
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بیرينجی مرحلهده توت آغاجالرينین بوداقالری سودا
ايسالناندان سونرا اونالرين قابیقالرينی سويورالر .قابیق سويان
قیزجیغازاؤز اؤلکهمدهکی ايش اوشاقالرینی منه خاطیرالدير.
آمما بلدچینین کاغیذ بارهده دانیشديغینی کسیب ،ايش اوشاقالری
حاقدا سوروشماغی دوغرو بیلمیرم .قیزجیغازين سیماسی ندنسه
منی کدرلنديرير .گلیب -گئدن توريستلرين اؤنونده ايتی پیچاقال
قابیق سويما خوش بیر حیسّ – أن آزی منیم اوچون – يارادا
بیلمیر.

رقیه کبیری ■ 93

ايکینجی مرحلهده سويولموش قابیقالر اوجاق اوسته قاينايان
قازانالرين ايچینده  5الی  7ساعات سورهسینده ،يومشانینجا
قاينايیرالر .يومشالیب موم کیمی اوالندا قازانالردان چیخاريريرالر.
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قابیق اؤز رنگینی سويا وئرير .بئلهلیکله هم طبیعی بیر رنگ أله
گلیر ،هم ده قابیقالر اوچونجو مرحلهيه حاضیرالنیرالر.
قئید ائتمهلیيم کی ،ساغداکی شکیلی همسفريم االهه خانیم
رئیسدانادان بورج آلمیشام.

اوچونجو مرحله منیم روحومو ديريلدن سو دهيیرمانیا باغلیدير.
دهيیرمانین پرهلری فیرالنديقجا لومالر (اهرمالر) ايشه دوشوب،
يومشالمیش قابیقالر دؤردونجو مرحلهيه حاضیرالنیر.

رقیه کبیری ■ 95

پرهلر فیرالنديقجا ايچريده لومون بیر باشی يومشالمیش
قابیقالری دؤيور 12-10 .ساعات سورهسینده قابیقالر بیرباشا
دؤيولندن سونرا مومدک يومشالیب سونرا خمیر کیمی اولور .بو
وضعیّتی گؤرجک اوشاق چاغالريمدا گؤردويوم ايکی نسنه ياديما
دوشور :بیر ديبک داشی ،بیر ده هَونگ -دسته .بوغدادان يارما ألده
ائتمک اوچون ايسالنمیش بوغدانی ديبکده دؤيوب ،سونرا أل
دهيیرمانیندا دارتارديالر .چوخ اوزاغا گئتمهيیم .نئچه ايل اؤنجه
من اؤزوم ده

بیر چوخ شئیلری هونگده دؤيرديم .آمما

آپارتماننشینلیک بئله نسنهلرين قولالنديغینا مانع اولور .آتام
ائويندن جئهیز گتیرديییم هونگ -دسته هله ده آپارتمانین آنباريندا
توز يئییر.
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دؤردونجو مرحلهده خمیرلشمیش قابیقالری بیر کیچیک
حوووضدا سويون ايچینه تؤکوب ،بیر مدت قالديقدان سونرا اونو
قالیبالرين ايچینه تؤکورلر .خمیرين سويو سوزولندن سونرا
قالیبالنمیش خمیری پامبیق جینسیندن اوالن بیر پارچانین اوستونه
قايتاريرالر .الیباالی بیر قالیب کاغیذ خمیری ،بیر واراق پارچا
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اونون اوستونده ...بئلهلیکله کاغیذالرين سايی -50يه چاتینجا
آيری مرحله باشالنیر.

بئشینجی مرحلهده الیباالی دوزولموش خمیرلری داشاليیب
بوتؤولوکله سويو آلینیر .خمیرلر ايکی تاختا واراغین آراسیندا
يئرلهشیب ،اوستونه بؤيوک بیر داش قويولور .بو صحنهنی
گؤرجک گئنه بعضی آنیالرا قايیديرام .منجه بیر چوخ اينسان
ياشاديغی سورهده ،منیم کیمی ايکی داش آراسیندا قالمیش حیسلر
ياشايیب ،سیخیلیب ،سینسیییب ،سارسیلیب ...آمما بو
سارسیديجی دورومالرا رغماً اؤزنو بونالردان قورتارماغا
چالیشیب و نهايت ،هامیسی دا اولماسا بئله ،بیر چوخو قورتولوشا
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نائل اولموشالر .نه ياخچی کی اينساندا فینفسه اوالراق بئله بیر
قابلیّت وار دئیه ،دوشونورم.
بو شکیلی ده قاباقکی کیمی االهه خانیم رئیسدانانین چکديیی
شکیللريندن بورج آلمیشام.

آلتینجی مرحلهده داشی تاختاالرين اوزريندن گؤتوروب،
داشالشمیش و فورماالشمیش کاغیذالری الیباالی بیر -بیريندن
آيیراندان سونرا بیر مدت أل دهيمهدن اونالرين قوُروماغینا مجال
وئريلیر .يای فصلینین ايستی گونلرينده کاغیذالرين قوُروماسی
اوچون ايکی ساعات يئترلی اولور.

رقیه کبیری ■ 99

يئددينجی مرحلهده ،کاغیدالر قوُروياندان سونرا شکیلده
گؤروندويو کیمی اؤزل بیر نسنه ايله (بلدچینین دئديیینه گؤره بو
نسنه اينک بوينوزوندان اولمالی) کاغیذالری بیربهبیر زومباتااليیب،
صیقل وئريلیب ،سهماناليیرالر.
بو مرحلهلری گؤردويومدن سونرا ايندی کاغیذين هر بیر
واراغینین دهيرينی داها آرتیق بیلیرم .هر بیر کاغیذ واراغی طبیعتین
بیر پارچاسینین ألدن گئتمهسیله بیزيم ألیمیزه گلیب چاتیر .دئمک،
طبیعتین جانلی آغاجالرينین قول -بوداقالری سینیب ،دريسی
سويولوب ،باشیندان ماجراالر سوووشاندان سونرا ألیمیزدهکی
کاغیذا چئوريلیر .اوشاقالريمیز طبیعت بیزه بخش ائتديیی
نعمتلرين قدرينی بیلیب ،اونالری ياخشی قوروماق اوچون بلکه
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گلهجکده بو کرخانادا گؤردوکلريمی بیر اوشاق کیتابی کیمی
حاضیرالديم.
کرخانین ساتیش مرکزی ده وار .قوروپوموزون رسّام
خانیمالری بو کاغیذالری رسّاملیغا مناسب گؤرورلر .هئچ واخت
تصوّور ائتمزديم کی بیر واراق کاغیذ بو قدر باهالی اولسون .يازی
دفتری بويوندا بیر واراق کاغیذ  2دوالر باهاسینا قورتولور.
کاغیذالرين اندازهلری بؤيودوکجه طبیعی کی ،قیمتلری ده
يوکسهلیر .شوبههسیز ،بو کاغیذالرين باهالی اولماغینین سببی
اونالرين چتینلیکله عمله گلديییندن آسیلیدير.
من رسّام دئییلم ،آمما رسّامالری و رسیملری سئويرم! همین
کاغیذالردان بیر نئچه واراق تبريزده ياشايان رسّام دوستالريما پای
آلیرام .قوروپ اؤيهلرينین باشالری آلیش -وئريشه قیزيشديقدا،
منسه کرخانانین حیطینه چیخیرام .بینانین آرخا طرفیندن يئمک
ايیسی گلیر .بويالنیب باخیرام .اودونال قاالنمیش بیر اوجاغین
اوستونده ايکی يئنیيئتمه قیز يئمک پیشیرمهيه مشغولدوالر.
اونالرال تورکجه -فارسجا دانیشیرام .تورکجهنی ياخچی باشا
دوشورلر .مندن وايبر و تئلئگرام عنوانیمی سوروشورالر .اودون
اوجاغی اوستونده ،او توستو دومان ايچینده يئمک پیشیرن
قیزالرين

أللرينده

سامسونگ

موبايلالرينی

گؤردوکده
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تعجّوبلهنیرم .قلوبالالشما ،اوجاق اوستهکی دومان کیمی دونیانین
هر يئرينه چؤکوب و هئچ بیر بور -بوجاغی بوش بوراخمايیب.
يئنی تکنولوژيک اينسترومئنتلر (وسیلهلر) دونیانی حقیقتاً بیر
کنده چئويرمیش .زامان -مکان مدتلر اؤنجه سقوط ائتمیش.
تکنولوژی اؤزبکیستان میللتینین عنعنهوی ياشام طرزلريله برابر
آستا -آستا اؤز حضورونو اعالم ائتمیش .تاشکندده غرب
سمبولالری هر يئرده گؤزه چارپیردی .بئله کی گئدير ،سمرقند
خیاوانالريندا يئرلی پالتارالر گئیمیش اينسانالر گؤرونسهلر ده
گئج -تئز او پالتارالری سويونوب موزهلره تاپشیراجاقالر.
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قیزالردان بیر آز آرالی آيری بیر دهيیرمانین پرهلری فیرالنیر.
پرهلره جوشالنمیش مشقفهلر سو ايله دولوب ،هر دؤور
فیرالنديقجا سويو حوووضچايا بوشالدير .بو منظرهيه دالیب،
قالیرام .مشقفهلرين دولماغی ظاهیرده چايین ايچینده نارين بیر
تالطوما سبب اولسا دا نهايت ،هئچ بیر تأثیر بوراخمیر .دول-
بوشال دونیا کیمی عئیناً.
بینانین اؤنوندهکی دهيیرمان داها آرتیق روحومو ديريلدير.
قايیديب بیر داش اوستونده اوتورورام .ماشین يولالنینجا
دهيیرمانا باخیرام .پرهلرله سو ،هر بیری اؤز ايشیندهدير .سو اؤز
يولوندا آخیر .پرهلر ايسه سويون آخیمینی کسیر .باخديقجا لذت
آلیرام.
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کاغیذ کرخاناسیندان چیخیب شاه زنده مجموعهسینه
گئديريک .بو مجموعهنین آد شأن نزولو اسالم پئیغمبرينین عَمی
نوهسی قثمبنالعباسبنعبدالمطلب ،ابن عَمالنبینین مزاری
اولدوغونا قايیدير .دئمک-8 ،جی عصرده عربلر اورتا آسیايا
هجوم ائدنده سمرقند جاماعاتی زردوشت دينیندهيديلر .عربلر
هجوم گتیرندن سونرا اسالم دينینی قبول ائتمیشلر .اؤزبکیستاندا
بئله بیر اينام وار کی ،قثمبنعباس قتله يئتیشندن سونرا  ،اؤز
کسیلمیش باشینی قولتوغونا ووروب ،ايندی دفن اولدوغو مکاندا

بیر قوُيو ايچینه گیريب و اورادا غئیب اولور .بو سببدن اونا شاه
زنده (ديری شاه) دئییلیر .امیرتئیمور حؤکومته چاتاندان سونرا او
مکاندا شاه زندهنین مقبرهسینی تیکديرير .تئیموری دؤولتیندن
اؤنجه بو مکاندا بیر نئچه بینا وارمیش ،آمما بو دؤورودهکی

معمارلیقالر مجموعهيه اعتیبار باغیشالمیش .شاه زنده
مجموعهسینه اورتا آسیانین میرواريسی دئییلیر .مجموعه
بیناالرينین بیر چوخو -15جی الی -17جی عصرده ايرانلی
معمارالرين ألیيله تیکیلمیشدير.
پیللهلردن يوخاری قالخیب ،داريسقال بیر کئچیده چاتیريق.
کئچیدين هر ايکی طرفی ماوی رنگدهدير .يئر ايله گؤی آراسیندا
بوش فضا چوخ يئرده بئله ماوی گؤرونور .تایسیز
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کاشیکارلیقالرال فیروزه رنگلی گونبذلر گؤيه دوغرو يؤنهلیبلر.
باخاندا کیريخ قالیرسان کی ،گؤرهسن هانسی کاشیکارلیغا باخیب،
هانسیندان واز کئچهسن .بورادا کاشیکارلیق هنری او قدر
چئشیدلیدير کی لذّت ،لذّته قاريشیر .بیر بینانین کاشیکارلیق
هنريندن لذّت آلیب ،ايکی آدديم کئچمهمیش ،يئنی بیر لذّته
دالیرسان .بو مجموعهده توپالشمیش هنردن نه قدر دانیشسان بئله،
آنجاق چکديیین لذّتی آيريسینا چاتديرماقدا عاجیز قالیرسان.

شاهِ زنده مجموعهسیندن بیر بینا

رقیه کبیری ■ 105

شاهِ زندهنین مقبرهسینین نامازخاناسی و تاقچاداکی نذیر پولالری

شاه زندهنین مزاری بو قاپینین آرخاسیندا يئرلهشیر .منه ائله
گلیر کی بو اؤلکهده هنر اؤزللیکجه دين خدمتیندهدير.
ديققتیمی چکن مسئله بودور کی ،شاه زندهنین مزار بیناسی ،آيری
مزارالرال مقايسهده أن ساده و تزيیناتی آز اوالن بیر بینادير.
زيارتچیلر گلیب بو محرابا بنزر نامازخانادا ناماز قیلیب ،دوعا
ائديرلر .آمما تکنولوژی اينسانین روحونو حتی معنوی بیر فضادا
دا تسخیر ائلهيیر.
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بینانین ایچ مقرنسکارلیغی
شاه زنده مقبرهسینه گلن زیارتچیلردن بیر قادین سئلفی شکیل چکیر

رقیه کبیری ■ 107

مقبرهنین ایچینده -11جی قرندن قالمیش کندهکاری اولونموش بیر ستون
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شاه زنده مجموعهسینده میثلی تاپیلمایان بیر قاپی .گیریش قاپیسی و قاپینین اوستونده
فیل عاجیندان تزئینات

بو قاپینین کناريندا تانیتیم بیر تابلودا يازيلیب 1404 :الی
-1405جی میالدی ايلینده اوستا يوسف شیرازی آدلی بیر شخص
بو قاپینی کندهکارلیق و فیل عاجی ايله تزيین ائلهمیش .قاپینین
گؤزللیییندن دويماق اولمور .منجه اينسانین هنری اؤزوندن داها
گؤزلدير!..

رقیه کبیری ■ 109

اولوغ بیگین اوستادی ،قاضیزادهی رومینین مقبرهسی

گؤی ايله گونبذلرين همنوالیق رنگی اينسانین روحونون
تئللرينی تیترهدير .يالنیز ذهنی لذت دئییل ،گئت -گئده بو
همنوالیغا مفتون اولورسان.
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امیرتئیمورون باجیسی شیرین بکانین مزار بیناسیندا محتشم بیر کاشیکارلیق

رقیه کبیری ■ 111
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شاه زنده مجموعهسینده محتشم کاشیکارلیقالر

عظمت دولو گؤزللیک مجموعهسیندن دويمازدان ،ماشینا

ساری دؤنوب ،ناهار يئمک اوچون بیر رستورانا گئديريک .شاه
زنده مجموعهسینین تایسیز گؤزللیکلريندن عالوه سمرقندين هر
بوجاغیندا فیروزه رنگلی گونبذلر ،ماوی کاشیالر ،گؤزلريمی
نوازيش ائدير .سمرقندده تاريخ ايله جغرافیانی اؤزلجهسینه بیر-
بیرينه هؤرولموش گؤرورسن .بو جغرافیادا تاريخ ايله
آدديمالديغیم اوچون اؤزومدن چوخ ممنون قالیرام.
بو ياشیما قدر گؤزلريم بیر يئرده و بیر آندا بیر بو قدر معمارلیق
هنرينین گؤزللیییندن پای آلمامیشدير .گؤردويوم بیناالر بوی ،ائن،
حجم و هر هانسیسا بیر سمت و زاويهدن آنالیز اولورسا اولسون،
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آنجاق اونالری هنر -خصوصیله معمارلیق هنری  -دونو گئیمیش
تاريخسل عاغیل و شوعورون تمثالی گؤرمک اوالر .تئیموریلر
عصری نئچه يؤنلو و ضديّتلی بیر عصردير .او عصرين
دوامچیسی تانینمیش سمرقندده هر کاشی بیر شعیر ،هر کرپیج بیر
صنعتکارين بارماق ايزی و هر ناخیشلی قاپی بیر حئکايهدير.
هاوا توتقوندور .ائديت پیافين سسینی پوپکین موبايلیندان
ائشیديرم .بیر قارانقوش ذهنیمده قاناد چالیر .گؤروم هانسی فیروزه

گونبذه قوناجاق .آمما دئیهسن آوارا -سرگردان قالیب .پیاف
پاريسین دوغما قارانقوشو اولسا دا ،آنجاق بو آن منه ائله گلیر کی
سمرقندين ماوی کاشیالری فیروزه گونبذلرين سماسیندا
داشالشیب ،دونور .اينديسه يالنیز و يالنیز ششمقام موسیقیسینی
دف و تنبور سسسیله دينلهمهيیم گلیر .موبايلین سسی کسیلیر.
اؤگئی قارانقوش ذهنیمدن اوچوب گئدير .پوپکسه بارماق بويو
بیر دفترده نوت يازير .بلکه ده شعر يازير .من ايسه
خیالبازلیغیمدايام .سمرقند ايشیلدايیر .او اؤز گؤزللییینه
واقفدير .آمما بونونال بئله هئچ کیمسهيه فخر ساتمیر .سمرقند
تورپاقال گؤيو رنگ واسیطهسیله باريشديريب .هنر ،يئرله گؤيو
بیر -بیرينه هؤروب.
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بیبی خانیم مچیدی

ناهار يئیندن سونرا امیرتئیمورون ائشی بیبی خانیم آدينا
تیکیلمیش مچیده گئديريک .بینانین اؤنونده مرمر داشیندان
يونولموش بؤيوک بیر رحلی قرآن وار.
قاش

قارالیب .سمرقندين تئاتر سالونالرينین بیرينده

فولکولوريک رقصلر اجرا اولونور .بلدچی بوگون آخشام ساعات
آلتی اجراسینی بوتؤولوکله بیزيم قوروپ اوچون رئزرو ائلهيیب.
بیزيم قوروپ اوچون اؤزل اجرا اوالجاق .منه چوخ عجیبه گلیر.
ترجیحیم بو ايدی کی اؤزبک تاماشاچیالريال بیرلیکده بو سالوندا
أيلهشیب ،تاماشا ائدرديم.
نه ايسه...
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اؤزبکیستانین فولکولوریک رقصلری

تاماشادان سونرا هؤتئله دؤنوروک .بیر ساعات استراحتدن
سونرا قوروپ اؤيهلری هؤتئلین رستورانینا توپالشیب ،يونگول بیر
يئمکدن سونرا جواد مجابی «جهان ايرانی» نظريهسیندن صؤحبت
آچیر .جهان ايرانی شهريار عدل آدلی بیر آراشديريجی و
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آرکولوقون نظريهسیدير .مجابینین آچیقالماسینا گؤره جهان
ايرانی دئديیین دونیا ،کولتورل بیر دونیادير« .جهان ايرانی» سیاسی
سرحدلر اوزره قورولمايیب و بو نظريه اساسیندا ايران جغرافیاسی
مرکز کیمی تانینمیر .دونیانین هر هانسی بیر نؤقطهسینده ايران
کولتورونون ايزی -توزو وارسا ،دئمک بو چرچیوهده يئرلهشیر .بو
ايزی دونیانین بیر چوخ يئرلرينده موسیقی ،نقاشی ،معماری ،باغ
آرايی و آيری هنرلرده آختاريب تاپماق اوالر .او جملهدن نقاشی
هنرينده مانَوی سبکینین تأثیری چین مینیاتوروندا ،يا ايرانی
موسیقیسینین تأثیری عرب موسیقیسینده ،و ايرانی باغ آرايی هنری
دونیانین بیر چوخ يئرينده تأثیر قويموشدور .اآلغانی عرب
موسیقی و شعیر تاريخینه عايد اؤز يازديغی کیتابیندا ايرانی
موسیقیسینین تأثیرينی وورغوالمیشدير .مجابینین صؤحبتلری
سیدجواد طباطبايینین ايرانشهری و دؤولت -ملّت نظريهسینی
ياديما ساالرکن ،بیر سوآل ذهنیمده جانالنیر« :جهان ايرانی» آدلی
کولتورل بیر دونیانی هانسی عنصرلر و اؤلچولر معین ائدير دئیه،
سوروشورام .جواد مجابی بیر نئچه عنصرله برابر اؤزللیکله ديل،
کولتور ،اينام ،ياشايیش طرزی ،فولکلور ،هنر و ادبیاتدان آد آپارير.
ايران جغرافیاسیندا ياشايان غیرفارس ديل و کولتوره صاحیب
اوالن جمعیتلردن سوروشورام .او دئییر ايراندا ياشايان قومیتلر
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ده بو «جهان ايرانی» دايیرهسینده يئرلهشیرلر .شهريار عدلين
نظريهسی طباطبايینین ايرانشهری نظريهسیندن بیر آز فرقلی
گؤرونور .بو نظريهده هئچ بیر اؤلکه و دؤولت محور سايیلمیر.
بو سفرنامهده شهريار عدل و طباطبايینین نظريهسینه گؤره
تارتیشمانی يئرلی گؤرمورم.
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قاطار؛ شئیطان آراباسی
هفتهنین دؤدونجو گونو ،سحر چاغی هوتئل اوتاقالريمیزی
تحويل وئريب ،واغزاال گئتمزدن اوّل سوروجو ماشینی امام محمد
بخاری مزارينا ساری سورور .مزارين قاپیسیندا چانتاالريمیزی
آختاريرالر.
امام بخارینین مزار حیطی بؤيوک بیر باغ کیمی گزمهلی و
صفالیدير .پايیزين سون آيی اولماغینا باخماياراق بوردا هر طرفده
ياشیللیق گؤرونور.
بلدچی بیر معللیم کیمی امامبخاريدان دانیشیر:
«امام بخاری هجرتین ايکینجی ايلینده ،میالدين -9جو يوز
ايلینده بخارادا دونیايا گؤز آچمیش .چوخ کیچیک بیر اوشاقايکن
آتاسی دونیادان گئدير .آناسی اونو مدرسهيه گؤندهرير .آمما او
ايسه ناخوشلوق اوزوندن کور اولور .آناسی هر گون ناماز اوسته
دوعا ائديب ،اونون شفاسینی آلالهدان ايستهيیرمیش .بیر گون
آناسینی نامازدان سونرا يوخو توتور .يوخودا ابراهیم پئیغمبر
اوغلونون شفا تاپديغینی اونا خبر وئرير .آيیالندا اوغلونون
گؤزلری گؤرورموش»...
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بلدچینین سؤزلری آراسیندا قوروپ اؤيهلرينین هر بیری امام
بخارينین هانسیسا ناخوشلوقدان کور اولدوغونو تخمین
وورورالر .بیری قیزديرمادان ،بیريسی چیچکدن ،منسه قیزيلجا
ويروسی دا کور ائلر ،دئییرم.
بلدچی ايسه بیزيم آنالمسیز بحثیمیزدن باش تاپمايیب،
سؤزونون آردينی توتور« :امام بخارينین آناسی اونو قارداشیال
بیرلیکده حج سفرينه آپارير .اويسا مکّهده قالماغا قرار وئريب،
آناسیله قارداشی بخارايا دؤنورلر .امام بخاری مکّهده تحصیل
آلماقال برابر حديث يیغماغا باشاليیر .ائشیتديیی حديثلرين
بوتون روايتلرينی توپاليیر .بو ايشیله آسیلی بغداد ،مرو ،بلخ،
نیشابور و بیر نئچه شهره سفر ائديب ،ائیشتديیی حديثلرين
فرقلی روايتلرينی جمع لشديرير .امام بخارينین اؤزللیکلريندن
بیری اونون چوخ گوجلو حافیظهسی ايمیش 700 .مین حديثی
ازبردن بیلیرمیش .سونوندا ،توپالديغی حديثلردن  7100حديثی
صحیح بیلیب و صحیح بخاری آدلی کیتابدا ثبت و ضبط ائدير.
بغداد عالیملری امام بخارينی امتحانا چکمک قصديله  100حديثی
دهيیشديريب ،اون نفر طلبه واسیطهسیله اونالری امام بخاریيه
گؤندهريرلر .او ايسه طلبهلرين سؤزلری باشا چاتاندان سونرا 100
حديثین دوغرو روايتلرينی بیربهبیر سؤيلهيیر.
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او نهايت ،اؤز دوغما شهرينه دؤنور .بخارا جمعیتی علم
اؤيرنمک اوچون اونون محضرينه اوز گتیريرلر .بخارا حاکیمی امام
بخاریيه سؤز گؤندهريب ،ايستهيیر کی اونون ائوالدالرينا درس
وئرمک اوچون والینین ائوينه گئتسین .امام بخاری جوابیندا دئییر:
علم اؤيرهنن گلیب عالیمین اؤنونده تعظیم ائديب ،اؤيرنمهيی تمنّا
ائدر .من بخارا جمعیتینی بوراخیب سنین ايکی ائوالديوا درس
وئرمک اوچون والیلییه گله بیلمرم .او اوزدن والی امام بخارينی
شهردن ائشییه سالیر .او ايسه سمرقنده گلیر .بیر هفته سونرا بخارا
جمعیتی والینی بیر ائششک اوسته مینديريب ،کوچهبهکوچه
گزديرهرک اوزونه توپوروب ،اونو شهردن ائشییه سالیرالر».
بلدچی دانیشارکن اؤز -اؤزومه دوشونورم« :اگر من اورتاآسیادا
دونیايا گلسهيديم ايندی هانسی دوشونجه و اينام صاحیبی
ايديم..؟ نه بیلیم !..بلکه ده اورتاآسیانین مقدس ناغیلالرينی
توپاليان بیر قادين»!..
بلدچی هله ده امام بخارينین کراماتیندان دانیشیر« :امام بخاری
دونیادان گئدندن اوچ گون سونرا اونون قبريندن نور قالخیر .اونون
قبری اوسته بیر مقبره تیکیرلر .چنگیز خان سمرقندی غارت ائدنده
اونون دا مقبرهسی ويران اولور .آنجاق استقاللدان سونرا -1997
جی ايلده اسالم کريموو ،اؤزبکیستانین پرئزيدئنتیندن امر گلیر کی
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امام بخاری اورتا آسیانین بیرينجی دينی عالیمیدير ،اونون مزاری
اوسته بیر مقبره تیکیلسین!»
بو نئچه گونده گؤروب -ائشیتديکلريم اساسدا اؤز -اؤزومدن
سوروشورام «گؤرهسن اؤزبکیستانین پرئزيدئنتینی امیرتئیمور
ذکاسینین دوامچیسی سايماق اوالرمی!..؟» .سووئت حؤکومتیندن
سونرا بو جمهور باشقانی اؤزبکیستان میللتینین بوش دامارينی
ياخچی تاپیب ،اينانجالرينی ياخچی باشا دوشوب و أن آزی دينی
مکانالرينی مرمت ائتمکله بیر اوخ ايله ايکی نیشان توتوب.
بیرينجیسی ،میللتین اينانجالرينا حؤرمتله ياناشیب ،ايکینجیسی
ايسه ،غربی توريستلرين آياغینی بو اؤلکهيه آچیب .شرق
بؤلگهسی ،غرب اوچون اوخونولمامیش بیر تاريخدير.
امام بخارينین مزارينا دالیرام .بو اؤلکهنین هر مقدس بیر مکانینا
عايد ،أن آزی بیر افسانهوی روايت سؤيلهنیلیر .آندره يولسين
ساده روايتلر نظريهسینین دوققوز بؤلوموندن بیريسی مقدس
افسانهلردير .ايران آذربايجانیندا بیر چوخ فولکلوريک ناغیل
توپالنیب .آمما من بیلهنی بو ناغیلالر دستهبندلیک اولمايیب هله.
قرآن ناغیلالريندان عالوه ،مقدس ناغیل ژانری آديندا ناغیل
توپلوسو نه ائیشديب ،نه ده گؤرموشم .اولموش اولسا دا ،أن آزی،
منیم خبريم يوخ.
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امام بخارینین مزاری

مزارين ماوی کاشیالری و گومبذين رنگیله گؤيون رنگینه
دالیب ،قالمیشام .بلدچی مزارين کنارينداکی مرمر سوتونالری
گؤستريب دئییر« :بو مرمرلر ايراندان گلیب .کئچن ايل امر گلدی
کی ،اون گونون ايچینده أسکی سوتونالر مرمر سوتونالرال
دهيیشیلسین».
بیرلیکده مزارين کنارينداکی موزه بیناسینا گئديريک .بلدچی
موزهدهکی خطی کیتابالردان عالوه ديواردا بؤيوک بیر چرچیوه
ايچینده آيه يازيلمیش بیر قارا مخمر پارچانی گؤستريب دئییر« :بو
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کعبهپوشی اسالم کريموو -1992جی ايلده حج سفريندن
گتیرمیش».
بو قارا کعبهپوش خوجا دانیال مزارينین اوستونده آيه
يازيلمیش ياشیل مخمر پارچانی ياديما سالیر .بیر داها اسالم
کريموو امیرتئیمور ذکاسیندان ارث آپاريب دئیه ،دوشونورم.

اسالم کریموْوون حج سفریندن اؤزبکیستانا گتیردییی کعبهپوش

امام بخارينین مزاريندان چیخیريق .سوروجو ماشینی سمرقند
واغزالینا ساری سورور .هله بیر ساعاتدان آرتیق قاطارين گئديشینه
قالیر .بلدچی بیزی واغزالین ياخینلیغینداکی بازارا آپارير .يول
اوچون مئیوه و گؤزوموزو توتان يئمهلیلردن آلیريق .هر دؤنه
بازاردا اؤزبکیستانا عايد اؤزل بیر شئی کشف ائديريک .بو دؤنه
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پوپک ايله برابر قووون (تبريز دئییمی قوهون) سبدينی کشف
ائديريک.

سمرقندین چارشی بازارالریندان بیریسی .قوْوون سبدی

بازاردان چیخیب ،واغزاال دوغرو پیادا يولدا گئدرکن خیاوان
قیراغیندا بیر پینهچی موبايلینی چرخین دستهسینه يئرلشديرمیش
گؤرونجه اذن آلیب ،شکیل چکیرم .اؤزبکیستاندا دا بیر چوخ
اؤلکهلر کیمی موبايل جاماعاتین ضروری أشیاالرينا چئوريلیب.
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منه ائله گلیر کی ضرورت باخیمیندان موبايل ديش چؤرتکهسی
و بیر چوخ اؤزل أشیانی بئله قاباقاليیب .گويا کی بوندان بئله
موبايلسیز جاماعاتین أمری آشا بیلمز!..

خیاوان قیراغینداکی بیر پینهچی

واغزالین حیطینده بلديّه ايشچیلری حیطی سوپورورلر.
ايشچیلرين هامیسینین خانیم اولدغونون ندنینی بلدچیدن
سوروشورام .باکیدا دا بلديّه ايشچیلرينین خانیم اولدوغونو
گؤرموشم« .بورادا آنجاق زور ايشلر ارککلرين بوينونادير .حتی
أکین ايشلری ده خانیمالرين ايشیدير .اؤزبکیستاندا  4میلیون تون
پَخته (پامبیق) أله گلیر .بو محصولو أکیب ،توپالماغین هامیسی
خانیمالرين بوينونادير .ايپک ايشی ده پختهيه تایدير» ،بلدچی
دئییر.
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سؤزو سؤزه قاتیب« ،ايپک و پامبیق استحصاالتی اولدوغونا
گؤره اؤزبکیستانین نئچه پارچا توخويان کرخاناسی وار؟»،
سوروشورام .بلدچی «هئچ نئچه .پخته ايپلیک صورتینده آيری
اؤلکهلره صادير اولور» ،دئییر.
واغزاال يئتیشمیشیک .گئنه ده قاپیدان ايچری کئچنده
چانتاالريمیزی آختاريرالر .سمرقنددن بخارايا اوچ ساعات قاطار
يولوموز وار .ساعات 12ده يولالنیريق .قاطارين دمیر چرخلری بیر
جوت اوزون اوزادی پارالل ريللره توخونور .اونون کوبود ،الکین
موزون سسی خوشوما گلیر .بو ياشیمادک يالنیز بیر دفه قاطارال،
او دا  28ايل بوندان اؤنجه ،تبريزدن تهرانا گئتمیشم .تاشکند-
سمرقند ايکینجی ،و اينديسه بو اوچونجو قاطار سفريم اولور.
تاشکند -سمرقند قاطاری الکتريکی قاطاردی .ريللرله چرخلرين
توخونوش سسی موسیقايی سس دئیل .چرخلر ريللرين اوستونده
زويوشورلر دئیهسن .آمما اينديسه ائشیتديییم سس فیلملردن
ذهنیمده قالمیش سسه بنزهيیر .بیر آن ايکی رياضی -مکانیکی
مسئلهسی ذهنیمده جوالن ائدير .واقونالر عمودی حالدا پارالل
ريللرين اوستونده حرکتدهديلر .ريللرين بیر -بیرلريله تماسی
يوخدور ،آمما چرخ اوستوندهکی واقونالر عئین حالدا هر ايکی
ريللرله تماسی وار .اؤزومدن سوروشورام «گؤرهسن بونون
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اوچلوک کیمی معناسی اوال بیلر؟ پارالل ريللر واقون واسیطهسیله
بیر -بیرلريله تماس تاپیرالر .يعنی بو ايکی پارالل خط بیر واسیطه
ايله بیر -بیرينه »...مدرسه زامانی همیشه رياضی درسیم افتضاح
ايدی .اؤز فیکريمه گولمهيیم توتور« .سفسطهبازلیغی بوراخ»،
دئییرم اؤزومه .مهرين و اونون حیات يولداشی ايله واقونداشام.
گؤزومو يوموب ،قاطارين کوبود و نوستالژيک سسینه دالیرام.
سفسطه بازلیغی بوراخسام دا ذهنیم هله ده پارالل ريللر و اونالری
بیر -بیرينه ربط وئرن واقونالرين هندهورينده گزير.
گؤزومو آچديقدا االههنی مهريننین حیات يولداشی يئرينده
أيلشمیش گؤرورم .سؤز -صؤحبتله يوال نرديوان قويوروق .االهه
اؤز موبايلینین گالريسیندهکی بیر نئچه اثری منه گؤسترير .اثرلرين
هامیسی خوروز رسمیدير .آغزيم آچیق قالیر .دوداقالريمی برک-
برک سیخیرام کی حئیرتیم بیلینمهسین .آمما اؤزومو اولدوغو قدر
أله آال بیلمیرم« .اينديهجن خوروز چکن بیر رسّام گؤرمهمیشم!»،
دئییرم .بیر داها ديققتله االههيه باخیرام؛ بلکه اونون ظاهری
گؤرونوشو آرخاسیندا اوالن فیکرلردن بیر ايز تاپديم .االهه چوخ
معقول بیر خانیمدير .آمما گؤردويوم خوروز رسیملری چوخ
فرقلی رسیملرديلر .گؤزومه گلن بیرينجی مسئله خوروزالرين
لهلکلرينین فرقلی طرحلری و رنگلریدير .لهلکلری قیزيل
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گولدن اوالن خوروز رسمینه نئچه دفه باخیرام .بلکه بو رومانتیک
بیر خوروز سمبولو اولمالیدير ،دئیه ،دوشونورم .رسیملرده سمبول
آختاريرام .شرقده خوروز فلکی بورجالرين ايچینده يئرلهشیر.
اوستهلیک ،بو قوش گونشدن اؤنجه بانالديغینا گؤره گونش پئیکی
کیمی بیر آنالمی خاطیرالدير .الکین غربده فرقلی سمبولالر
داشیییر .غربده خوروز شانس سمبولو اوالراق فرانسانین میللی
فوتبال تیمینین پرچمینه قونموش گؤرونور .االههنین اثرلرينده بو
قدر فرقلی خوروزالر هانسی سمبولالرين گؤستريجیلریدير؟
خوروز ،قوشالر جرگهسینده اولسا دا قانادالری قارتال قانادی
کیمی بؤيوک اولوب اونو گؤيون يوخاری قاتالرينا چاتديرا بیلمز.
چوخ گوجلو اولورسا ،نهايت ،يیخیق ديوارالرين باشینا قدر
اوچوب ،آنجاق کلّهسیندهکی قیرمیزی تاجینا فخر ائده بیلر .بو
يوزوما داياناراق بو قوشون ألی گؤيدن اوزوشوب ،تانريسل بیر
قوش اوال بیلمز .بلکه ده قارتال کیمی بیر قوش اولماديغی
بوشلوغو بانالماق سسیله دولدورماق ايستهيیر!
آمان بو خیالبازلیق ألیندن .موبايلی االههيه قايتاريرام .نوت
دفتريمی آچیب ،خوروزوالر بارهسیندهکی خیالبازلیغیمدان
يازيرام .خوروز رسیملری ذهنیمه ايلیشیب ،قالیر .بلکه بیر گون
خوروز رسمی چکن بیر رسّامدان حئکايه ده يازديم .بیر آن قاطار
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سسینی ائشیتمهديییمی آناليیرام .خوروزالر دونیاسی منی قاطارين
کوبود موسیقی هاواسیندان اوزاقالشديريب .ايکی هاوالیيام.
بیلمیرم «ياشاسین خوروزالر!» دئییم ،يوخسا «وار اولسون پارالل
ريللری بیر -بیرينه اتصال وئرن واقونالری!» سؤيلهيیم!..
بوراسی بخارا .بخارانین کؤهنلمیش واغزال بیناسی ،سمرقندين
عکسینه چوخ قاالبالیقدير .اوستهلیک ،شهردن ده اوزاقدير .بلدچی
دئییر« :بخارا خط آهنی نیقاالی زامانی تیکیلمیشدير .خط آهن
اينديکی مکانا يئتیشنده بخارانین دين خاديملری "قاطار شئیطان
آراباسیدير" دئیه ،خط آهنین شهر ايچینه چکیلمهسینه مانع
اولموشالر .ائله او زاماندان بری واغزال اينديکی مکاندا دايانیب،
قالیر .آمما روسالر اؤزلری اوچون ،واغزاال ياخین بیر شهر
تیکمیشديلر».
بو اؤلکهنین يالنیز مقدس مکانالری دئییل ،هر گوشهسینده
افسانهوی بیر حئکايه ياتیب .جواد مجابی اؤز اؤلکهمیزده اوالن
بئله اينامالردان دانیشیر« :ناصرالدين شاه زامانی بیر عدّه المپ
ايشیغینی گؤرنده ،دئمیشديلر نئجه اوال بیلر کی بیر حباب ايچینده
ياغ يانمادان ايشیق ساچسین ،يقین کی بو شئیطان ايشیغیدير .ائله
کی جاماعاتا تورکه ساياغی دئمیشديلر بو حباب ايکی سیم
واسیطهسیله يانیر ،سیملرين بیريندن يئل ،او بیريسیندن توستو
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گلیب حباب ايچینده ايشیق تولید ائلیر ،اوندا شک -شوبهه
آراسیندا ياغسیز يانان ايشیغی قبول ائتمیشلر».
مجابی حئیدرعموغلونون مشهد شهرينه برق چکديییندن
دانیشیر« :حئیدرعموغلو هم برق موهنديسی ايدی ،هم ده
بومباچی .مشروطه زامانی بومباالری حئیدرعموغلو دوزلديرمیش.
مشروطه دؤورونون بومباالرينا عايد بیر شاعیر گؤزل -گؤيچک
بیر خانیمین گؤزلری بارهده بیر بئیت شعر يازمیشدير:
چشم مست تو مگر يئپرم بمبانداز است
يا ز ترکان صحیحالنسب قفقاز است؟»
منسه خويدا حئیدرعموغلويا عايد قوشولموش شعرلری
اوخويورام .سؤز -صؤحبت مشروطهيه دوغرو يؤن آلیب ،هر کس
بیر سؤز دئییر.
قئید ائتمهلیيم کی ،تاريخی يازيالرا گؤره ائرمنی يئپريم
شجاعتده ستارخانا ،ذکادا ايسه حئیدرخان عموغلو ايله برابرلیک
ائدرمیش.
بلدچی بو گون يول يورقونو اولدوغوموزا گؤره استراحتدن
سونرا يالنیز هوتئل ياخینلیغینداکی «لب حوض» آدلی بیر مکانا
گئتمهيیمیزدن خبر وئرير.
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هوتئلین ايکی مرتبهلی بیناسی هئچ ده دبدبهلی بیر بینا دئییل.
تاختا قاپیسی ،کرپیج و سوُواق ديواری او قدر صمیمی و سادهديلر
کی ،بیر ائوه قوناق گلديییمی حیس ائديرم .سمرقندين فیروزه و
ماوی کاشیکارلیقالری و گونبذلرينی چیخاندان سونرا بخارانین
سوُواق ديوارالرينا واله اولموشام .بوراسی سمرقندين عکسینه،
گويا گؤيدن أل اوزوب ،يئره ياخینالشماق قصديندهدير .هر يئر
تورپاق رنگی آلیب اؤزنه.

بخارادا قالدیغمیز هوْتئلین ائشیک گؤرونتوسو
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بلدچی بیزی هوتئله بوراخیب ،عايیلهسینه باش چکمک
اوچون اؤز ائوينه دؤنور .بخارا ،بلدچیمیزين دوغما شهریدير.
سوُواق ديوارين دالیسینداکی بینا چوخ شیک و تمیزدير .کیچیک
بیر حیطین دؤرد -دؤورهسی ايکی مرتبهلی بیر بینادير .پوپکله
اورتاق پايالشديغیمیز اوتاغین قاپیسی حیطه آچیلیر .قاپینین حیطه
آچیلماسیندان چوخ خوشالنیرام.
قاش قارالماقدادير .بلدچی هوتئله قايیديب ،کیچیک
قوروپوموزال برابر «لب حوض» آدلی مکانا گئديريک .يول اوزو
بلدچی قالديغیمیز هوتئلین أسکی زامانالر بیر يهودی شخصین
ائوی اولدوغونو سؤيلهيیر .قارباچووون پروسترويکاسیندان سونرا
بورادا اقتصادی دوُروم چتینلشدی .يهودیلرين بیر چوخو
اسرايیل و آمئريکايا کؤچدولر ،دئییر .دئمک ،منیم هوتئلدهکی
حیسلريم ،ائوده اولدوغوم حیسلر تک يئرسیز دئییلمیش.
گؤرهسن بوردا ياشايان عايیله نئجه بیر عايیله ايمیش!
بلدچی بیزی پارک کیمی بیر مکانا آپارير .پیللهلرين آشاغیسیندا
ائششک اوسته أيلشمیش خوجانصرالدين (مالنصرالدين) هئیکلی
بیرينجی گؤرونتودور .بو هئیکل اوشاقلیغیمدا مالنصرالدينه عايد
بوتون حکمتلی گولمهجهلرين سمبولودور .آياقالريندان
زويوشموش نعلینلری ،گولر اوزو ،اؤزل اوتوروشوغو و اوستونده
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أيلشمیش عینادکار ائششک ،اينسانین دوداغینا گولوش قوندورور.
خوجانصرالدين اؤزبکیستاندا چوخ سئويلن بیر شخصیتدير.
اؤزبکیستانین توريستی مکانالريندا اونون سمبولو اوالن کیچیک
ساخسی تنديسلر ساتیشا قويولوب.

بخارا ،خوجانصرالدینین هئیکلی

خوجانصرالدينین هئیکلیندن بیر آز آرالی چوخ بؤيوک بیر
حوووض وار .حوووضون دؤرد -دؤورهسینی تیکیلمیش بیناالر
آلیب .بو بیناالرين بیری رستوران ،ايکیسی دينی مدرسه و بیريسی
ده خانقاهدير .بو حوووض میالدين -15جی يوز ايلینده شهرده
آخان چايالرين سويو هدره گئتمهسین دئیه ،تیکیلمیشدير .بلدچی
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حوووضون قیراغیندا ،اوستونده لئیلکلر يوُوا باغالمیش کؤکلو-
کؤتوکلو بیر آغاجی گؤستريب ،ديلک آغاجیدير ،دئییر .آمما
آغاجین قول -بوداقالری چیلپاق گؤرونور .باشقا يئرلرده
گؤردويومون عکسینه ،بورادا ديلک آغاجیندان شیريق پارچاالر
آغاجین قول -بوداقالريندان سالالنمیر .سببینی سوروشدوغومدا
بلدچی دئییر« :بوردا بلديه مأمورالرينا امر اولونوب هر گون او
شیريقالری آچیب ،آغاجی تمیزلهسینلر» .دئمک ،اينسانالرين
ديلکلری هر گون زيبیل قابالرينا تؤکولور .بو اؤلکهده جاماعات
آراسیندا هر بینانین اؤزونه گؤره افسانهوی حئکايهلری اولسا دا،
دؤولت طرفیندن مذهبی بیناالرين ياخچی ساخالنیلماسینا و
تعمیراتینا همت گؤستريلسه بئله ،بو حئکايهلری سؤزدن عمله
کئچیرمهيه مانع اوالن بیر قدرت وار .جاماعاتین دويونلهديیی
ديلک سمبولو اوالن شیريق پارچاالری هر گون آغاجدان
تمیزلهمک ،منیم بو فیکريمه آيدين بیر مصداق اوال بیلیر.
قاش قارالیبدير .حوووضون کنارينداکی مدرسهنین اوزرينه
دوشموش ايشیق او قدر گؤزلدی کی ،اؤزومو بیر حئکايه ايچینده
ياشاديغیم کیمی دوشونورم .بو قدر گؤزللییه باخماقدان دويمورام.
بورانین گوندوزو ،گئجهسیله چوخ فرقلیدير .ايشیقالر بو مکانی
رومانتیک و افسانهوی بیر فضايا چئويريبدير .منجه رومانتیک بیر
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گئجه کئچیرمک ذهنیمدن کئچیر .تک -تنها حوووض قیراغیندا
اوتوروب ،خیال بازلیق ائتمهيیم گلیر...
همسفرلريم رستورانین ايچینه گئتمیش .من ده گئتمهلیيم.

لبِ حوض .گئجهسی و گونوزو
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شام يئیندن سونرا جواد محابی ايرانین رسّاملیق هنری باره
سینده صؤحبت باشاليیر.
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مدرن اینسانین هر ایشی یاریمچیق قالیر
بويون چارشنبه گونو بیرينجی گؤرمهلی يئر «ايوب
چشمهسی»دير .اوزاقدان بینايا باخیرام .کرپیجله تیکیلمیش بیر بینا.
بلدچی بینانین گومبذين گؤستريب ،دئییر« :خوارزم شهرينین
گومبذلرينه بنزهيیر ايوب چشمهسینین گومبذی»

بخارا ،ایوب چشمهسی

ايکی تايلی ،تام نظم -نیظامال گولمیخالنمیش تاختا قاپیدان
ايچری کئچديکده ،دئییرم بَه يئنی بیر ناغیلین قاپیسیندان ايچری
کئچیرم .بینانین ايچینده بیر قوُيو ،قويو قاپاغینین دستهسینه کندير
دويونلنمیش بیر آلومینیوم وئدره ،قويونون آرخاسیندا بیر مزار،
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مزارين قیراغیندا بیر توغ ،توغون باشینا میخالنمیش بیر پنجهالبه
(بئش بارماقلی أل تمثالی) و چشمهدن لولهکشلیک اولونموش
سو قیرناالری .بینانین يئنی گچکارلیق اولونموش دؤرد ديواريندا
شوشه قفسهلرده شکیللر ،ماکئتلر و سو مَشکلری.

سوُ مشکلری

ایوب چشمهسینین قوُیوسو
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ایوب چشمهسی

جاوانلیغیمدا راديونون گئجه ناغیلالرينا قوالق وئرن کیمی
بلدچینین روايتینه قوالق وئريرم.
«چوخ قديم زامانالر بخارادا سو قحطلیغی دوشور .جاماعات
يیغیشیب أللرين گؤيه توتوب دئییرلر :آی آلـاله ،اؤزون بو شهره
سو يئتیر ».بلدچی ائله صمیمیتله دانیشیر کی ،دئییرم بَه ائله الپ
اينديجه قويونون کناريندا ديزه چؤکوب ،گئنه ده بخارا
چشمهلرينین جوشماسینی تانريدان ايستهيهجک .بیلمیرم «مین بیر
گئجه» حئکايهلری دونیاسیندا ياشايیرام يوخسا گئرچک دونیادا.
ديققتله اونون سؤزلرينین آردينا قوالق آسیرام.
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« آلـاله ايوب پئیغمبری بورا گؤندهرير .پئیغمبر ايسه بورانی
قازيب ،بیر چشمه جوشور .آنجاق علمی آنالیزلره گؤره چشمهنین
سويوندا معدنی يود عنصری وار .بو سوُدان سونرا بخارانین سويو
عومومیّتله شوردور .تکجه ايوب چشمهسینین سويو شیرين و
ايچمهلیدير .امیرتئیمور بو بینانی چشمهنین اوستونده تیکديريب،
آمما سونراالر خاراب اولموش و گئنه ده مرمت اولونور».
بلدچی ألینی قفسهدهکی شکیللره دوغرو اوزالديب ،بخارانین
خريطهسینی گؤسترير« :بخارانین قديم خريطهسی دهوه باشی
شکلیندهيدی .اينديسه بیر آز دهيیشیلیب .خريطه اوستونده

بخارانین چشمهلری عالمتلهنیب .خريطهده سیاووش ارگی
دهوهنین گؤزونده يئرلهشیر-12 .جی چشمه حضرت ايوب
چشمهسیدير .قديم بخارادا  114چشمه وارمیش .قرآنین دا 114
سورهسی وار!»
حضرت ايوب چشمهسی خريطه اوزرينده -12جی ،يعنی
مقدس بیر عدد اوستونده گؤرونور .دهوه کوير جغرافیاالرين يئرلی
حئیوانیدير .کوير اقلیمینده يئرلهشن بخارا شهرينین خريطهسی ده
دهوه باشی شکلینده اولدوغو اوچون منه چوخ ماراقلی گلیر.
خريطهيه باخیرام103 .چشمه آديندان آرتیق بیر آد گؤرمورم .قاالن
 11چشمهنین يالنیز خريطه اوزرينده نومرهسی وار .بو اؤلکهنین

رقیه کبیری ■ 141

هر اؤنملی يئرينه عايد دينی بیر روايت ائشیده بیلرسن .بو
روايتلرين دوغرو يوخسا يالنیش اولدوغونو بیلمیرم .آمما
ائشیتديییم روايتلر اساسیندا ،نظره گلیر بو اؤلکهنین جاماعاتی
آراسیندا خرافهپرستلییین اؤزل بیر يئری وار.

بخارانین خریطهسی

بلدچی آرتیرير-1920« :جی ايلده شوروینین قیزيل اوردوسو
 3گون دالبادال بخارانی بومباردومان ائلهديکده سو سیستئمی آغیر
ضرر گؤرور .ساواشدان سونرا وبا مرضی تاپیلیر .اونا گؤره 99
چشمهنی کور ائلیرلر تا وبا مرضی يايغین (اپیدمیک) اولماسین.

-1920دن -1924جو ايلهدک بخارا حؤکومتی خلق جمهوريتی
اعالن اولونوب و فیضالـله خواجه بخارانین جمهور باشقانی
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تعیین اولور-1924 .جو ايلده شوروی حؤکومتی اورتا آسیانین
جغرافیا خريطهسینی دهيیشیب ،تاجیک ديللی ايکی شهر ،يعنی
بخارا و سمرقندی اؤزبکیستان تورپاغینا قاتیب و فیضالـله
خواجه اؤزبکیستانین جمهور باشقانلیغینا منصوب اولور .نهايت،
-1937جی ايلده استالین فیضالـله خواجهنی اؤلدورتدوروب،
اوشاقالرينی سیبریيه تبعید ائلیر».
قوُيونون آرخاسینداکی مزارين کیمه عايد اولدوغوندان
سوروشورام« .امام بخارينین معللیمینین مزاریدير .مزارين باشیندا
توغ اوسته پنجه عالمتی گؤرورسوز .بو پنجه ،اسالمین بئش
اؤنملی سمبولودور».
بلدچی ديوارداکی بیر خريطهده -1960دان -2010جو ايلهدک
اورال درياچهسینین قوُروماسی مرحلهلرينی گؤستريب ،دئییر:
«اورال درياچهسی بارهده دئمک اوالر کی اکولوژيک بیر فاجیعه
اوز وئرمیش .بو درياچهنین قوُروماسینین اصل سببی پخته (پنبه)
أکینی اوچون سوُدان حدسیز -حسابسیز استفاده اولونماسی و
بونونال باغلی يئرسیز سد ويرماالردير» .اورمیه درياچهسینین
فاجیعهسی ياديما دوشور.
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بینادان چیخمازدان اوّل بیر -ايکی اوووج حضرت ايوب
چشمهسینین سوُيوندان ايچیرم .تیروئیديمه فايدالی اولماسا دا
صبريمین چوخالماسینا يارديم ائتدی بلکه !..خوجا دانیالین شفالی
سويونون دادی توُرشا چالیردی .آمما ايوب چشمهسینین سويو
همیشه ائوده ايچديییم سويون طامینی وئرير .اوستهلیک ،بو
اؤلکهنین يئمکلرينی يئییب ،آدلیم چشمهلرينین سويونو ايچمهيی
ده اؤزومه واجیب گؤرورم.
ايوب چشمهسیندن پیادا يوال دوشوب-9 ،جو عصرده
تیکیلمیش اسماعیل سامانینین مزارينا ساری گئديريک.
پايیزالمیش يارپاقالر گؤزلريمیزی توماراليیب ،بخارا شهرينین
يونگول و تمیز هاواسینی نفس آلیريق.
بو محتشم بینانین ايچینده ،تورپاق آلتدا ياتمیش شخص
بیرينجی نصر ،سامانی سواللهسینین سرسلسلهسیدير .بیر آن

 ■ 144اوزبکیستان سفرنامهسی

مزارين میثیلسیز گؤزللییینه دالیب ،اؤز -اؤزومه دوشونورم:
سواللهلر و حؤکومتلر بو گلدی -گئدر دونیادا گلیب -گئديب و
يئرلرينی بیر -بیرينه وئرمیشلر .تاريخده و گؤز اؤنونده قاالرقی
اوالن يالنیز هنرمندين ياراتديغی اثرلر اولموشدور .بو گؤزل بینانین
کرپیجلرينین ماالتی تورپاق ،دؤيولموش کولش ،دهوه سودو و
يومورتا قاريشیمینداندير .بو بینانین  18نؤوع کرپیج هؤرمهسی
(آجر کارلیغی) وار.
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بینا ایچیریسینین کرپیج هؤرمهسی
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اسماعیل سامانینین مزاری

اسماعیل سامانینین مزاريندان گئنه پیادا يوال دوشوب ،قديم
زامانالر بخارا شهرينی حاصاراليان ديوارين کناريندان بو شهرين
بازارينا گئديريک .ديوارين تاريخی ،میالدين -16جی قرنه چاتیر.
أسکی زامانالر حاصارين  12دروازاسی وارمیش.
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بخارانین حاصار دیواری

ديواردان بیر آز آرالی بخارانین بازارينا گئديريک .تاشکند و
سمرقندده گؤردويوموز کیمی بو بازارين دا نئچه بؤلومو وار.
چؤرک ،لبنیات ،خشکبار ،أت ،گؤی -گؤيرتی و سايره.
ساتیجیالرين يوزه دوخسانی خانیمديالر .اوستهلیک ،بازارين
تمیزلییی گئنه ده همسفريمیز مهرينين ديققتینی چکیر .يئرده
زيبیل آدلی آتیلمیش هئچ بیر شئی گؤرونمور .خشکبار بازاريندا
هر بیر ماطاح تاباغینین کونجونده کول قابینا بنزز بیر زيبیلقابی
ياراشديريبالر.
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بخارا بازارینین بؤلوملری
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بخارا ،چارشی بازار

بازاردان چیخیب ،افراسیاب شهرينه گئتمهمیش ،يول اوسته
بخارانین -18جی عصرده تیکیلمیش باالی حوووض خانقاه-
مچید بیناسینین گؤرمهيینه گئديريک .بو بینانین ائیوانینداکی
حجرهلرده صوفیلر چیلله ساخالرمیشالر .اينديسه بو بینادان يالنیز
مچید يئرينه استفاده اولونور .دئمک ،زمانه مدرنلشديکجه
صوفیلرين ده نسلی کسیلمکدهدير .ايندی بئش ائوينه ناماز قیلماق
اوچون بو مچیدين قاپیسی بوتون مسلمانالرين اوزونه آچیقدير.
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بو مکاندا دا باشقا مقدس مکانالر کیمی سو توپالماق اوچون
حیطده بؤيوک بیر حوووض وار.

باالی حوْووض خانقاهی

خانقاهی ترک ائديب ،بیرباشا ريگستان مئیدانینداکی سیاوش
أرگی (بخارا أرگی) آدلی بیر قااليا گئديريک .بو قاال سووئت
حؤکومتیندن قاباق گئرچکدن بیر قاال کیمی قولالنیرمیش ،الکین
اينديسه يالنیز توريستی بیر مکانا چئوريلیب .قاال قاپیسینین ايکی
طرفینده بیر جوت میناره و مینارهلرين اورتاسینداکی نقّارهخانه
ريگستان مئیدانیندان گؤرونور .بلدچینین دئديیینه گؤره جشن،
عزا و ديگر عنعنهلرده ،نقّارهچیلر اورتا ائیواندا نقّاره چالیب،
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جاماعاتی يئنی اوز وئرمیش اواليدان آگاه ائدرمیشلر .بخارا
حاکیمی همین ائیواندان ،حرم خانیمالری ايسه مینارهلرده گؤرونن
معجرلرين آرخاسیندان تاماشا ائدرمیشلر .قاالنین گؤرکمی ذوذنقه
شکلیندهدير .بینانین کؤکو بلدچینین دئديیینه گؤره  4قرن
میالددان اؤنجهيه قايیدير .تاريخ بويو ساواشالردا قاالنین اوست
بؤلومو دفهلرجه يیخیلیب ،تیکیلمیشدير .ايندی گؤردويوموز بینا
-18جی قرندن ،قاراآغاجدان دوزهلینمیش گولمیخلی قاپیسی
ايسه -19جو قرندن قالیر .من أسکی تاختا قاپیالرين وورغونويام.
بو قاالنین قاپیسی اوشاق چاغالريمدا گؤردويوم کروانساالرين
قاپیالرينی ياديما سالیر.
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قاپیدان ايچری کئچیب ،اوزو يوخاری ،قااليا قالخیريق .يولون
هر ايکی طرفینده زيندان ايچینده سمبولیک دوستاقالری
گؤردوکده اورهيیم سیخیلیر .دونیا – منجه – اؤزو اؤزلويونده
بؤيوک بیر زيندان اولدوقدان عالوه ،مدنیّتله برابر هر بیر اؤلکهنین
ده اؤزونه عايد زيندانالری اولموشدور .دؤولت آدلی بیر
قورولوش تکوين تاپاندان بری« ،زيندان»ی مدنیّت چرچیوهسینده
گؤروب ،دهيرلنديرمک اوالر.
نه ايسه ،اؤز سؤزوموزه قايیداق .قاالنین باشیندا اؤزبکیستانین
موسیقیسینی کابینلر ايچینده ،قولچاقالر (اؤزبکجه عروسچا)
سوزندوزیلر و آيری -آيری أل ايشلرينی آچیق بیر فضادا ساتیشا
قويوبالر.
هاوا توتقوندور .پوپک گولوشهرک حاصاردان اوزاقالشیب،
«خیلی بامزه است» دئییب ،قاالنین باشقا طرفینه دوغرو گئدير.
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منسه اونون «بامزه» دئديیی هانسیسا بیر مکانا باخماق اوچون
سیاوش قاالسینین حاصاريندان بويالنیب باخیرام .بخارا شهری
قاالنین آياغی آلتدا قالیب .بلدچی اوزاقالردا فیروزه رنگینده بیر
ياريمگومبذی گؤستريب ،دئییر« :نیمگونبذ مسجیدی! مدرن
معمارلیقدير ».اينديیهجن بئله بیر معمارلیق گؤرمهمیشم .گومبذين
ياريسی بینانین ايچینه دوغرو يؤنهلیبدير .ياريم گومبذه دالیب،
قالیرام .بیر آن ذهنیمه ائله گلیر کی،گؤيه دوغرو چکیلن گومبذلره
قارشی بو مدرن معمارلیق استعال يا همن متعاللیغی
(ترئنسئندئنتاللیغی) سوروغو -سوآال چکمیش بلکه .ائله بیل
گومبذ بیر کوره کیمی اؤز محورينده فیرالنیب ،بو دفه ايچ اوزونو
ده نومايیشه قويور .سان کی اينسان اؤز ايچینه دالیر .بو گومبذين
ياريسی گؤی (تعالی) ،ياريسی ايسه ايچ (حالّ) آختاريشینین
سمبولودور.
خیالباز ذهنیم يارمچیق قالمیش سئوگیلری ،ياريمچیق
قالمیش کیتابالری ،ياريمچیق قالمیش هنری اثرلری ياريمگومبذ
ايله توتوشدورماقدادير .مدرن اينسان توتدوغو هر بیر ايشده
ياريمچیق قالیرمیش عجبا!..؟
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یاریمگومبذ مچیدی

قاالنین باشیندا تکجه بیر آغاج وار .سکساوول آغاجی آدالنیر.
بلدچیدن معناسینی سوروشورام .او ايسه معناسیندان عالوه
آغاجین حئکايهسینی ده سؤيلهيیر« :سکساوول يعنی آران آغاجی
(درخت دشت) .دئییرلر بو نؤقطهيه بیر قطره سیاووشون قانیندان
داممیش ،و او دامالدان بو آغاج گؤيرمیش» .عجیبهدير! قاندان
آغاج گؤيهرير!..
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سکساوول آغاجی

قاالنین باشیندا بخارا حؤکمرانینین تختگاهی هله ده اوّلکی
حالیندا أل دهيمهمیش ،قالیر .حؤکمران هفتهده ايکی گون تخته
چیخیب ،اؤز زيارتچیلری و همچنین آيری اؤلکهلرين ائلچیلری
(سفیرلری)له گؤروشرمیش .تختگاهین گیريش يئرينده تختین
اوزبَهاوزونده ،ديواردان بیر پرده چکیلیبدير .قوُللوقچوالر حاکیمین
اوزونو گؤرمهسین دئیه ،بو پردهنین آرخاسیندا دايانیب ،يئییب-
ايچمه لوازيمینی ايچريدهکی قوللوقچوالرا وئررمیشلر .ندنسه
ذهنیمه گلیر بو پرده حاکیمی قوللوقچوالرين گؤزوندن گیزلی
ساخالماق اوچون يوخ ،بلکه قوللوقچوالری حاکیمین گؤزوندن
اؤرتولو ساخالماق اوچون ايدی .سعدینین شعری ياديما دوشور:
به پوشیدن ستر درويش کوش
که ستر خدايت بود پرده پوش
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تختگاه

تختگاهین اوزبهاوزوندهکی پرده
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قاالنین گؤرونوشو ریگستان مئیدانیدان
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زامان؛ اوُجوزلو بیر میدادسیلن
سیاوش قاالسیندان چیخیب ،ناهار يئمک اوچون -19جو
قرندن قالمیش بیر ائو -رستورانا گئديريک .بلدچی بیر گون قاباق
رئزرواسیون ايشلرينی گؤروبدور .ائو -رستوران بخارانین سوُواق
ديوارالری و کندهکاری قاپیالری اوالن داريسقال دربندلرينین
بیرينده يئرلهشیب .بعضی ديوارالرين سوُواقالری تازاالنمیش نظره
گلیر .اوُزون بويلو دربندی آدديمالياراق حقیقتاً قديم زامانا
دؤندويومو حیس ائلیرم .أسکی بیر قاپینین اؤنوندن راحات کئچه
بیلمیرم .دايانیب ،قاپیدان شکیل چکیرم .زامان ،اوجوزلو بیر
میدادسیلن کیمی قاپینین گولمیخالرينین اوستوندهکی گوللرينی،
آشاغیداکی کندهکارلیقالر کیمی سیلسه ده ،هم گوللرين ،هم ده
کندهکارلیقالرين ايزی هله ده قاپی اوزرينده بیلینیر .آز قالیر
کئچیب قاپینی دؤيوب،سسلهيیم« :آی ائو يییهسی »!..گؤيلوم چوخ
ايستهيیر قاپی آرخاسیندا نهلر اولدوغونو گؤروم .آمما حئییف...
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ائو -رستورانین حیطینده سوواقدان تیکیلمیش اوجاق و تندير
چوخ خوشوما گلیر .سمرقندين کاغیذ کرخاناسیندا قیزالر بونا
اوخشار بیر اوجاغین اوستونده يئمک پیشیريرديلر .اوستهلیک،
سمرقندده گؤردويوم اوجاغین ياناجاغی اودون ايدی .آمما بو
اوجاغین ايچینده گاز لولهکشلییی گؤرونور ،الکین اوجاق
سؤنوکدور .يئمکلری تنديرين قیراغینداکی مطبخده پیشیريرلر.
منسه دايانیب تنديره و اونون قیراغینداکی اوجاغا باخیرام .بلدچی
مطبخین قاپیسینی آچیب ،ناهاردان سونرا يئمهيیمیز اوچون
بازاردان آلديغی قوهونالری مطبخدهکی ايکی قوُللوقچو خانیما
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وئرير .مطبخدن باخان خانیمالر ،تنديرين قاپاغینی گؤتوروب،
ديققتله اونون ايچینه باخديغیما گولوشورلر.

ائو اوجاغی و تندیر

ايچری کئچیريک .ائوين چوخ صمیمی و گؤزل بیر فضاسی
وار .هارا باخیرسان ،آنتیک اشیاالر و پالتارالر گؤزه دهيیر .حتی
ساپا دوزولموش قیرمیزی بیبرلر بئله ديوارالرين بیريندن آسیلیب.
بو ائو -رستوراندا بیزدن عالوه ايکی اوروپالی توريست ده باالجا
بیر میزين دؤورهسینده أيلهشیب ،چای ايچیرلر .بو ائوين قوناق
اوچون يالنیز بیر اوتاغی وار .اونا گؤره قاباقجادان رئزرو ائلهمک
الزيمدير.
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میز اوستونده اؤزبکیستانین اؤزل يئمکلری ،تورشوالری،
دئسرلری دوزولموش .يئمکلردن آرتیق ،اوتاغین دکوراسیونو
خوشوما گلیر .بورانین رستوراندان داها آرتیق ائو حال -هاواسی
وار .آنجاق ائو صاحیب يا صاحیبلری هله مطبخدن ائشییه
چیخمايیبالر .يالنیز ايکی قوُللوقچو مطبخ و اوتاق آراسیندا گل-
گئتدهديلر .جواد مجابی يئمک سورهسینده هنرمندين جمعیت
ايچینده يئر آلديغی مقامدان دانیشیر« .هنرمند توپلوم تعريف
ائلهديیی استانداردالردان يوخاری قالخمالیدير .شاملو ،سپهری،
ملکالشعرای بهار ،امیرعلیشیر نوايی ،اولوغ بیگ ،حافظ و سايره،
اورتاباب دوُرومدان يوخاری قالخمیشديالر .هر اينسان اورتاباب
دوُرومدا قالیرسا ،اوندا سورويه قاريشیب و گؤزدن ايتهجک .قئید
ائتمک الزيمدی کی ،بو مقامین هم مثبت ،هم ده منفی يؤنو وار.
منفی يؤنونو گؤسترمک اوچون هیتلری ،رضا شاهی و اونالرا تای
باشقاالرينی مثال چکمک اوالر .استاندارد دورومدان يوخاری
قالخماق اوچون هنرمند اؤز فرديتینی قوروماقال برابر ،ياشاديغی
توپلومو دا تانیمالیدير .بیزيم فردی آلین يازيمیز ،جاماعاتین جمعی
آلین يازيسیله ايلگیلیدير .استاندارد دئديیین مؤوضوع هانسیسا
دؤوران ظرفیتینین يئکونالشماسیدير».
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ائو -رستوران

يئمکدن سونرا بخارانین قديم حاکیمینین يای سارايینا
گئديريک .باغ -سارايین آدی «ستارهی ماه خاصه»دير .قاپیدان
ايچری گیرجک طوووز قوشالريال قارشیالنیريق .اونالر تورپاقلی
کرديلرين ايچینده ائشهلهنیرلر .بلدچی دئییر :بو طوووز قوشالری
چتیرلرينی باهاردا آچیرالر .اؤزومدن اختیارسیز ،بیر تصنیف
ديلیمین اوجونا گلیر:
هر زمان برخود نظر بودش سراپا
نخوتش افزون شد ازآن چتر زيبا
بیخبر از کار دنیا
منکه خود مفتون هر نقش و جمالم
هر زمان پابند يک خواب و خیالم
خوش بُدم گرم تماشا
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چو شد ز شور او ،فزون غرور او ،پای زشتش شد هويدا...

بیر اؤز آياقالريما باخیب ،بیر ده طوووز قوشالرينین آياقالرينا
باخیرام .سونرا سسسیز -سمیرسیز قوشالردان اوزاقالشیرام.
بخارا حاکیمینین ائوينی سئیر ائتمک هر ايشدن يئیدير .بلدچی
سارايین تاريخین بئله آچیقاليیر:
«بو بینانین معماری اوستاد شیرين مراداوودور .بینا -1917
 1911سورهسینده تیکیلمیشدير 35 .مئتر مربع بويوندا بیر پارچا
توخونموش فرش اؤزبکیستاندان ،موبلالری روسیهدن ،لوسترلری
ورشودان ،چینیلری ايسه ژاپن اؤلکهسیندندير .بخارا امیرينین

خانیمیسینین آدی ستاره ايدی .او اوزدن بو سارای ستارهی ماه
خاصه آدالنیب .يعنی اؤزل آيین اولدوزو!»

 ■ 164اوزبکیستان سفرنامهسی

رقیه کبیری ■ 165

شیرین مراداوْوون سَردیسی و ستارهی ماهِ خاصهنین نیشانی
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ستارهی ماه خاصه سارايینین ياراديجیسی شیرين مراداوو
تورپاق آلتینا گئتسه ده آنجاق اونون روس معمارلیغی بیچیمینده
تیکديیی بینا بیر هنری اثر کیمی بیر قرندن آرتیق اوالراق هله ده
تورپاق اوزرينده دوُرور.
اؤزل آيین اولدوزونون نئجه بیر شخصیت اولدوغونا
فیکرلهشیرم .يقین کی حاکیمین گؤزونده گئجه گوندوز پاراليان
بیر اولدوز ايمیش کی اونون اوچون بئله بیر سارای حصر
اولونوب .اؤز يانیمدا فیکیرلهشیرم ،گؤرهسن اقتصاد و قدرت
باخیمیندان ضعیف اوالن کیشیلر «ستارهی ماه خاصه»لرينه نهلر
تقديم ائدرلر!..
شیرين مراداووون شکیلینی چکیرم .منه ائله گلیر کی،
بوداقالرينی تنديسین باشینا چتیر توتموش آغاجین بیر سويو
تنديسه بنزهيیر!
بخارا حاکیمینین يای سارايیندان چیخیب« ،چهار منار» آدلی
بیر مکانا گئديريک .بوُروق -بوُروق دربندلردن پیادا يوال دوشوب،
نهايت بیر مئیدانچايا يئتیشیريک .دربندلرده گئدرکن تاشکند
شهرينده گؤزومه گلن بیر مسئله بو دار دربندلرده بئله ديققتیمی
چکیر .بو اؤلکهنین کوچهلريندهکی گاز لولهکشلییی چوخ بدسلیقه
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و يؤندمسیزدير .ائله بیل بونالری ناشی بیر صنعتکار ايشلهمیش.
بورادا توريستی مکانالرين گؤزللیینه او قدر ديققت وئريلديیینه
رغماً گؤز قاباغیندا اوالن گاز لولهکشلیکلری افتضاح و
غیرپروفئسیونالدير .منه ائله گلیرکی بو چیرکین لولهکشلیکلر
تاريخین اورهيه ياتیم سوواق ديوارالرينا آغیز بوزورلر .بئله بیر
چیرکین وضعیّتده سنّتی مدرنیزمه دويونلهمک ذؤوقوما توخونور.
ايکی جوت ائکیز میناره گؤيه دوغرو يؤنهلیب و بیر -بیرينین
کناريندا دايانیبالر .قاباقداکی بیر جوت مینارهنین باشینداکی
کیچیک فیروزه گومبذلرين طرحی آرخاداکی جوت میناره ايله
فرقلیدير .بلدچی بو مینارهلرين حئکايهسینی بئله سؤيلهيیر« :بو

دؤرد میناره مدرسه دروازاسی ايدی-1807 .جی ايلده نیازگول
آدلی بیر تاجیر بو مینارهلری تیکديرمیش .نیازگول هندوستانا
تیجارت مقصديله گئدير و اورادا بؤيوک مینارهلر گؤرور .بو
تاجیرين دؤرد يئتیشکن قیزی وارمیش ،الکین قیزالرين ائلچیلری
يوخ .او اوزدن هر قیزين آدينا بیر میناره تیکديرير .اوندان سونرا
قیزالرا ائلچی گلیر و»...
بو شیرين حئکايه چوخ خوشوما گلیر .اؤز -اؤزومه دئییرم:
«اؤلمهديک قالديق ،نهايت بو اؤلکهده بیر غیرمقدس ناغیل دا
ائشیتديک!»
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مینارهلرين باشیندا لئیلکلر يوُوا قوروبالر .بیرينین اوستونده بیر
قوش اوتوروب .بوتون ديققتیمله باخسام دا آنجاق هانسی قوش
اولدوغونو سئچه بیلمیرم .بلکه ده لئیلکدير و اسالم کريموو
دئديیی کیمی بیر آياغی اوسته دايانیبدير .لئیلک يوخسا آيری بیر
قوش اولورسا اولسون ،آنجاق ندنسه نیمايوشیجین هئیکل قوش
(مرغ مجسمه) آدلی شعری ذهنیمدن کئچیر:
مرغی نشسته بر سر بام سرای ما
مرغی دگر نهفته به شاخ درخت کاج
و ...الخ.
بو اؤلکهده امنیت و تهلوکهسیزلیک حیسی حقیقتاً هامیمیزا تأثیر
بوراخیر .قاالبالیق خیاوان يا بازارالردا چانتاوی برک برک سیخیب
ساخاليیب ،امنیتسیزلیک حیسی ياشامیرسان .ائلهسه ،اوندا
ياشاسین بیرآياقلی دايانمیش حاجیلئیلک!
ياشاسین باريش و امنیت!
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چهار منار

 ■ 170اوزبکیستان سفرنامهسی

سفر در وطن ،خلوت در انجمن
(بهاالدين نقشبند)
بو گون جومه آخشامی ،بخارا شهرينده کئچیرديییمیز سون
گوندور .گئجه ساعات -9دا طیارهيله تاشکنده گئديب ،گئجهنی
هوتئلده قالیب ،سحر ساعات - 8:30دا تهرانا دؤنهجهيیک.
بو گون گئدهجهيیمیز بیرينجی مکان بهاالدين نقشبندين
مزاریدير .بخارانین بوتون مقدس مکانالرينا تای بو مزاری
چئورهلهين بؤيوک بیر پارک کیمی مکاندا سو ايله دولو بیر
حوووض وار .بخارانین کويری اقلیمی اوزوندن بو بؤيوک
حوووضالر (گؤللر) سوُيون هدره گئتمهيینین قاباغینی آلیب و
أسکی زامانالردان بری س ُو توپالماق اوچون بیر يول -يؤندم
اولموشالر .ياغینتیالرين سويو ،سو يولالريندان آخیب گلیب ،بو
حوووضالرا يیغیشیر .سمرقند و بخارادا گؤردويوم سو يولالری
شهر معمارلیغیندا گؤزل ايشلردن بیريسیدير.
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حوْووض و سوُ یوْلالری

کرپیچله هؤرولموش بیر بینانین ايچیندن کئچیب آرخا حیطه
گیريريک .بهاالدين نقشبندين آغ معجرله حاصارالنمیش اوستو
آچیق مزاری حیطین اورتاسیندا يئردن اوجا بیر مکاندا يئرلهشیر.
حیطین اوچ ضلعی بويوندا تیکیلمیش ائیوانی ،بیر نئچه
چیللهخاناسی

و

کندهکارلیق

قاپیالری

گؤزه

چارپیر.

چیللهخاناالرين تازا قاپیالری بینانین يئنی مرمت اولدوغوندان
حئکايت ائلیر.
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مزارین ائشیک حیطی و قوُرموش توت آغاجی (دیلک آغاجی)
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بهاالدین نقشبندین مزاری و مزار باشیندا پنجه یئرینه نار نیشانی اوالن توغ

بلدچی همیشهکی کیمی بو مکانالردا تورپاغا تاپشیريالن اؤزل
اينسانالرا عايد حئکايهلر سؤيلهيهرک ،آچیقالما وئرير« :چوخ
قديم زامانالر هندوستانلیالرين بورادا ياشاديقالرينا گؤره بو
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مکانین آدی هندوان قصری آدينا تانینیرمیش .سونراالر عارفان
قصری آدالندی .ايندی گؤردويونوز بو بینا -19جو قرنده

تیکیلمیش .نقشبنديه طريقتینین باشچیسی بهاالدين نقشبند
میالدين -1318جی ايلینده دونیايا گؤز آچمیشدير .خواجه
محمدبابا سماسی کی او عصرين تانینمیش عاريفلريندن ايدی،
بیر گون قصر هندوانين اؤنوندن کئچنده دئییر بورادان اؤزل بیر
اينسان ايیسی گلیر .بو ايیین صاحیبی گلهجهيین بؤيوک
عاريفلريندن اوالجاق .محمد (بهاالدين) دونیايا گلندن اوچ گون
سونرا آتاسی اونو خواجه محمدبابا سماسینین حضورونا آپاريب،
اوندان اوغلونا خئیر -دوعا ديلهيیر .بابا سماسی بهاالدينی گؤرجک
دئییر" :قصر هندواندان همین بو کؤرپهنین ايیسی گلیرمیش .بو
کؤرپه بخارانی اسالم مرکزينه چئويرهجک".
بهاالدينالدين بويا باشا چاتیب و اؤز عصرينین بؤيوک
عاريفلريندن اولور .اونون شاگیردلرينه وئرديیی درس بو ايمیش:
سفر در وطن ،خلوت در انجمن .او ،ذکر جهری 10ايله راضیالشا
بیلمیردی .اوستادين اصل اؤيرهتیسی «دل بیار و دست بکار» ايدی.
بهاالدين دئییردی کی ،گرکلی دئییل بیر صوفی طريقت يولوندا
 -10ذکر جهری :اوجا سسله عبادت ائتمک و ديندارلیغی ظاهری و ريايی
داورانیشالردا گؤسترمک.
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سئیر و سلوک ائتمک اوچون ياشامین نعمتلريندن أل اوزسون.
صوفی ده سايیر اينسانالر کیمی ياشامالی ،معاش اوچون هامیالر
کیمی ايشلهمهلی ،عايیله قورمالی و عومومیّتله ياشامال برابر
صوفیلییین دؤرد مرحلهسی يعنی شريعت ،طريقت ،معرفت و
حقیقته چاتمالیدير».
بلدچی دانیشاراق پوپک ائیوانداکی بیر چیللهخانانین ياريمچیق
آچیق اوالن قاپیسینی آچیب ،ايچری کئچیر .نئچه ثانیهدن سونرا
پالتارالری گچه بوالشمیش حالدا ائشییه چیخیب ،اوست باشینی
تمیزلهيیر .بلدچی سؤزونو کسیب گولهرک دئییر« :پوپک آلوده شد
به گچ روحی!» .اونون سؤزونون آرديجا هامی گولوشور« .آلوده»
سؤزو منیم اوشاقلیق چاغالريمدا گرگین و بعضاً ده بیر جور منفی

باغلیلیق آنالمیندا ايشلهنردی .مثال عاشق بیر اينسانا آلوده
ال نارکوتیک مادّهلره معتاد اوالن بیر شخصه.
دئیرمیشلر ،هم ده مث ً
اينديسه عوموماً بیر معنالی ايشلهنیر(بیر شئیه ،او جملهدن
سئوگیيه بوالشماق) .اؤز -اؤزومه دئییرم :گؤرهسن صوفیلیک ده
بیر جور معنوی آلودهلیک (گرگین باغلیلیق) دئییلمی؟
بلدچینین ناغیلسل روايتی هله باشا چاتمايیب« :بیلیرسیز کی
 ،7مقدس بیر عدددير .بهاالدين نقشبند -1318جی ايلین
يئددينجی آيینین يئددينجی گونونده آنادان اولموش .يئددی
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ياشیندا قرآنی بوتؤولوکله أزبرلهمیش .يئتمیش ياشیندا ايسه دار
فانینی ترک ائتمیش .بهاالدين يعنی بهای دين (دينین دهيری) و
نقشبند ايسه (ناخیش ووران) اونون لقبی ايدی .پارچاالر و
علَملری ناخیشالماق اونون أل صنعتی ايمیش .بهاالدين وصیت
ائلهمیشدی کی اونون مزاری اوسته هئچ بیر بینا تیکیلمهسین .اونون
مزارينین قیراغینداکی توغدا پنجه عالمتی (تَسنّون اهلینین بئش
فرضی دين سمبولو :شهادتین سؤزلری ،ناماز ،زکات ،اوروج و
حج) يئرينه نار عالمتی گؤرونور .نار ،نقشبنديه طريقتینین
سمبولودور .بو سمبولون رمزی بئله يوزولور کی ،نقشبنديه
طريقتینین مريدلری نار دهنهلری کیمی هم آرتیرالر ،هم ده بیر-
بیرلريله سیخ عالقهده اولورالر».
قاباقجا گئتديییمیز بیر چوخ مکانالردا سوزندوزی ايشلرينین
اوستونده «نار» طرحلرينی گؤرموشم .همسفرلريمین بیری دئییر:
«قضادان بو طريقتین مريدلری هئچ ده نار کیمی چوخالمايیب.
جمعینده  2000نفر دونیادا مريدلری وار».
آرتیرمالیيام کی اينترنتده بهاالدين نقشبنده گؤره اوخودوغوم
نئچه مقالهده اونون دوغوم تاريخینه گؤره فرقلی تاريخلر
يازيلمیش .بلدچینین «-7جی گون-7 ،جی آی 70 ،ياش» روايتی
او مقالهلرله اوست -اوسته دوشمور.
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مزارين حیطینده قوروموش بیر توت آغاجی وار .بلدچی
آغاجین ايکی قوروموش هاچاسینی گؤستريب ،دئییر« :ديلهيی
اوالن آدامالر بو ايکی هاچانین اورتاسیندا دايانیب ،تانريدان اؤز
ديلکلرينی ايسترلر .بهاالدين ايکینجی حج سفرينده بیر گئجه
يوخوسوندا حضرت ابراهیم پئیغمبری گؤرور .پئیغمبر سوروشور
بس سن بخارايا نه تؤحفه آپاراجاقسان..؟ بهاالدين دئییر :هله کی
ألیم بوشدور .ابراهیم پئیغمبر اونا بیر آغاج دالی 11وئريب ،دئییر:
بو آغاجی أکسن بار وئرر .بهاالدين يوخودان آيیلیب ،کناريندا بیر
توت آغاجینین دالینی گؤرور .بخارايا دؤندوکده اؤز باغیندا آغاج
دالینی أکیر ،و آغاج بار وئرير .ايندی بويلو اولمايان خانیمالر و
آيری ديلک ايستهينلر گلیب آغاجین هاچاسی آراسیندا دايانیب،
آرزيالرينین حیاتا کئچمهسینی ايستهيیرلر».
بیر مقدس حئکايه گئنه ده ائشیتديکلريمه آرتیر .االهه ايله من
نؤوبتی حالدا هاچانین اورتاسینا کئچیب ،شکیل چکیريک .بیلمیرم
االههنین ديلهيی وار يوخسا يوخ ،آمما من ديلکلريمی ورد ايله
دئییل ،آنجاق چالیشماقال ألده ائتمک ايستهمیشم .بونونال بئله
همیشه اينسانالرين اينامالرينا
اونوتمامیشام.
 -11دال :بوداق ،شاخه.

حؤرمتله ياناشماغی

دا
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بلدچی آرتیرير« :سووئت دؤورو بو مکان قاپالیيدی.
استقاللدان سونرا ،هم مرمت اولونوب ،هم ده قاپیسی
توريستلرين اوزونه آچیلیب».
مزارين بیناسینداکی کیتابخانادان اؤزبکیستان حاقدا ايکی
کیتاب آلیرام .ساتیجی خیوه شهرينه گؤره مصوّر بیر کیتاب منه
هديه وئرير .اؤز -اؤزومه دئییرم« :ديلهيیم اولمادان آلـاله اؤزو
يئتیردی!»
نقشبندين مزاريندان بخارانین سووئت دؤورونون سونونجو
جمهور باشقانی فیضالـله خواجهنین ائو -موزهسینه گئديريک.
بلدچی ماشینین ايچیندن بیر نئچه بینانی گؤسترير« :عسگرلرين
بیناسی ،تئنیس مئیدانی ،ژيمناستیک سالونو ،بانک مدرسهسی،
مديسین مدرسهسی .»...خانیم مجابی چوقان اويونوندان
سوروشور .بلدچی باشا دوشمور .فیضالـله خواجهنین ائو-
موزهسینه يئتیشیريک .بلدچی دئییر« :بخارانین وارلی عايلهلرينین
ائولری بو ائو کیمیدير .بو ائو سمبولیک بیر ائودير».
ائوين اوچ حیطی وار .بیرينجی حیط باغ کیمیدير .اورتانجی
حیطین بیناسی دؤولتی ايشلره يئتیشمک اوچوندور .اوستهلیک،
حیطین اورتاسیندا فیضالـله خواجهنیین هئیکلی دورور.
فیضالـله خواجه  1920-1924ايللرينده بخارانین و 1937
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ايلهدک اؤزبکیستانین جمهور باشقانی اولموشدور .همین سووئت
خاديمی -1937جی ايلده بیر چوخ بلشويک کادرالری کیمی
استالیننین امريله اؤلدورولور .اونون وار -يوخ بیر قیزی سیبریيه
سورگون اولور .فیضالـلهين تنديسی ماياکوفسکینی منه
خاطیرالدير .بو تنديس حقیقتاً ده ماياکوفسکیيه چوخ بنزهيیشی
وار.
اگر بخواهید
تن هار میکنم
همانند آسمان
رنگ در رنگ
اگر میخواهید
حتی از نرم نرمتر میشوم
مرد
نه
ابری شلوارپوش میشوم...
ديلمیده ابر شلوار پوش شعرينی میزيلداياراق اوچونجو حیط،
يعنی خانیمالرين اؤزل حیطینه کئچیرم.
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فیضالـله خواجهنین هئیکلی

اوچونجو حیط ايکی مرتبهلی و اوچ ائیوانلی بؤيوک بیر ائودير.
بو ائو گونشین شعاالری اساسدا يای ،ياز ،پايیز و قیش ائولرينه
بؤلونوب .هر فصیلده او فصیله عايد ائوده ياشارمیشالر .حیطین
بیر طرفینده ائوين مطبخی يئرلهشیر.
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فیضالـله خواجهنین ائوی
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قئید ائتمک الزمدير کی ،اؤزبکیستانین أسکی معمارلیقالريندا
ائولرين پنجرهلری حیطه ساری آچیلیرمیش .بو ائولرين کوچه و
دربنده دوغرو پنجرهلری يوخ ايمیش.
ائوين ايچینده جمهور باشقانی و اونون عايلهسینه عايد اؤزل
أشیاالر ،قوناق اوتاغی ،أل اوتاغی و بیر چوخ پال -پالتار و ائو
أشیاالری گؤزه دهيیر .بو ائوده ناخیشلی تاقچاالر ،اؤزل تزئیناتلی
پیشبخاریلر ،پردهلر ،حتی صانديق اوسته الیباالی قاالنمیش
يورقان -دؤشکلرين جانلی رنگلری اينسانی ماراقالنديرير.
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قوناق اوتاغی ،أل اوتاغی
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ائو مطبخی و اوراداکی قاب -قاجاق

ائو -موزهدن چیخیب ،بؤرک آلماق اوچون بؤرکچو بازارا
ساری يولالنیريق .بؤرکچو بازاردان قاباق بلدچی بیزی زرگره
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بازارا آپارير .بوراسی عجیبه بیر مکاندير .تبريزين امیربازاری هارا،
بورا هارا !..يئردن گؤيه فرقی وار .بورانین زرگره بازاری تبريزدهکی
کرهنئیخانانین أل ويترينلری ايچره عقیق اوزوک و شاه مقصود
تسبئح ساتانالرينی ياديما سالیر .بو فرقله کی تبريزين
ساتیجیالرينین هامیسی کیشی ،آمما بخارانین زرگره بازاريندا،
کابینه اوخشار توکانالرين ايچینده أيلهشن ساتیجیالرين هامیسی
خانیمديالر .منه ائله گلیر کی مینلر ايل اؤنجه ،داش دؤوروندهکی
بیر بازاردا آدديماليیرام .بیر زرگر خانیم منی سسلهيیب ،دئییر:
«خانوم ،شما از کجا..؟» فارسی دانیشماغیندان تاجیک اولدوغونو
تخمین وورورام .هم سمرقند ،هم ده بخارا جمعیتینین يئتمیش
فايیضیندان چوخو اؤزبکلشمیش تاجیکلرديلر« .ايراندان
گلمیشم» ،دئییرم .گولهرک دئییر« :تهران ،شلوغ ...خیلی شلوغ»...
بازارالردا ،زرگره بازاردا و بیر چوخ ساتیش مکانالريندا
ساتیجیالرين خانیم اولدوقالرينا رغماً ،خیاوانالردا ماشین سورن
خانیم چوخ آز گؤزه دهيیر.
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بخارانین قیر -قیزیل ساتان خانیمالری

زرگره بازاردان بؤرکچو بازارا گئديريک .بخارانین قرهگول
بؤرکو مشهوردو .قرهگول بؤرکو قوُزو دريسیندن تیکیلیر .احسان
تاپشیريب اونا قرهگول بؤرکی آلیم .بؤرکدن عالوه اعال پالتوالر دا
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وار .نیما ايله احسانا ،هر بیرينه بیر قرهگول بؤرک آلیرام .بؤرکچو
بازاردا دا بیر چوخ توريستی يئرلر کیمی آل -وئر دوالرال انجام
تاپیر.

قرهگول بؤرکلری

بؤرکچو بازاردان چیخیب ،بخارانین سمبولو سايیالن پای کالن
مینارهسینی گؤرمهيه گئديريک .بو محتشم مینارهنی گؤردوکده،
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اينسانین ذهنی نهلر يارادا بیلر ،دئیه ،دوشونورم .بو کرپیجله
هؤرولموش میناره برابرينده اؤزومو قاريشقا کیمی حیس ائلیرم.
من قاريشقا کیمی يورولمادان چالیشان بیريسی اولسام دا ،آنجاق
بو احتشامین آياغیندا اؤزومو چوخ کیچیک گؤرورم .منجه بو
عظمته زيبايیشناسی بحثلری دايرهسینده «امر زيبا» يئرينه «امر
واال» دئمک الپ دوزگون و يئرلی -يئترلی اوالر.

پای کالن مینارهسی
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پای کالن مینارهسینین محتشم کرپیج هؤرمهلری
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پای کالن و اونون کنارینداکی مچید

بو میناره -12جی قرنده بخارا حاکیمی ارسالن خانین امريله
تیکیلمیشدی 47 .مئتر هوندورلويو 10 ،مئتر بینؤورهسی14 ،
کمری و هر کمرين اؤزل کرپیج هؤرمهسی وار .سمرقندين
سمبولو ريگستان مئیدانی (اوچ مدرسه -مچید) ،و بخارانین
سمبولو پای کالن مینارهسیدير (اؤزبکجه هانسیسا بؤيوک بیر
نسنهيه کالن دئییلیر) .بو میناره اؤزللیکله اذان وئرمک اوچون
تیکیلمیشدير .آمما بلدچینین دئديیینه گؤره أسکی زامانالردا
گئجهلر مینارهنین باشیندا اود يانديرارمیشالر کی کروانالر بخارانین
يولونو ايتیرمهسینلر .اوستهلیک ،ساواش زامانی گؤزتچیلیک يئرينه
ده ايشلهنیرمیش.
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اولوغ بیگ مدرسهسی و میرعرب مچیدی پای کالنين کناريندا
يئرلهشیبلر.
اؤزبکیستاندا منه ماراقلی اوالن بودور کی گلینلر گلین
پالتارالرينی گئیمیش حالدا دينی مکانالرين زيارتینه گلیرلر.
سمرقندده ،شاه زنده مجموعهسینده ،اولوغ بیگ رصدخاناسیندا و
ديگر دينی مکانالردا بو منوالال زيارته گلمیش بیر چوخ گلین
گؤردوک.

دینی زیارتچی ،اؤزبک گلینی

پای کالنی گؤرندن سونرا ايلمک ساالن قیزالرين زيارتینه
گئديريک .بؤيوک بیر سالوندا خالچاالر هم يئره دوزولوب ،هم ده
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ديواردان آسیلیبالر .سالونون آرخاسیندا ايلمکچی قیزالر دويونو
دويونه دويونلهيیب ،فرش توخويورالر .بو يئنیيئتمه گؤزل-
گؤيچک قیزالری گؤردوکده ذهنیمدهکی تصوّورلريم ايلمکچی
قیزالرا گؤره دهيیشیلیر .تصوّور ائتديییم ايلمکچی قیزالرين
هامیسینین ياناقالری سولغون ،بیر قارنیم آج ،بیر قارنیم توخ،
خسته قیزالر ايمیش کی اوشاقلیق چاغالريندا مدرسه يولو اوسته
فرش کرخاناسینین کوچهيه آچیلمیش قاپیسیندان اونالری
گؤررديم .ذهنیمدهکی فرش کرخاناالرينی دخمهدن باشقا هئچ نه
آدالنديرماق اولمازدی .تأسّوفله اينديیهجن فرش کرخاناالرينی
ياخیندان گؤرمهيه امکانیم اولمامیشدی .تیوی ده گؤردوکلريم
صحنهلر ذهنیمدهکی تصوّورلريمی قوّوتلنديرمهسه ده ،آنجاق
اونالری ضعیفلتمهمیشدير.
ايلمکچی اؤزبک قیزالرینین چوخو ياشجا -18دن آشاغی
گؤرونورلر .دئمک «ايش اوشاقالری»ديالر .بونونال بئله قیزالرين
ذاتاً قادينسل داورانیشالری دا گؤزومدن قاچمیر .اونالر
توخودوقالری

فرشلردن اؤنجه ،هنرلرينی اؤز خوشا گلیم

گئیینیشلرينده و ساچالرينین بزهيینده گؤستريب ،هر بیری هنری
بیر اثر کیمی فرش دزگاهالرينین باشیندا اوتوران قیزالرديالر.
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مدرنیزمین تؤرتديکلری حتی ايلمکچی قیزالری بئله فرش
دزگاهالرينین باشیندا دا اؤزباشینا بوراخمايیب ،اونالری ديجیتال
محصولالرينی آلماق زوروندا قويموش .هامیسینین موبايلی وار.
کیمیسی موبايلینی دزگاهین بیر کونجونه ياراشديريب ،کیمیسی،
بؤيرونده يئره قويوب ،بلکه ده سئوگیلیسی يا عايلهسیندن مئساژ
گؤزلهيیر .قیزالرال خالچاالرين گؤزللییی بیر -بیرلرينی
تاماماليیرالر .بو گؤزللیکلردن بهرهلهنن آنجاق بیر کرخانا
صاحیبلری ،بیر ده منیم کیمی گلدی -گئدر توريستلر اولور.
قیزالرين داورانیشالريندان بللیدير کی ،اونالر دا اؤز
گؤزللیکلريندن چوخ دا خبرسیز دئییللر .بونو ساچالرينین
بزهيیندن ،گؤز آلتی باخیشالريندان ،شیرين گولوشلريندن آنالماق
ائله ده چتین ايش دئییل.
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خالچا گؤزلدیر یوخسا خالچا توْخویان..؟

ايلمکچی قیزالری گؤرندن سونرا بلدچی بیزی أل ايشلری
ساتان بیر بازارا آپارير .گؤزل سوزندوزی اولونموش چانتاالر ،میز
اؤرتوکلری ،ديوارکوبالر ،اؤزبکستانین يئرلی پالتارالری بورادا
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ساتیشا قويولوبدور .سوزندوزی ائلهين خانیمالردان بیريسی اؤز
تیکديیی ايشلرينین نئجه تیکیلمهسینی منه گؤسترير.

اؤزبک خانیمالرینین أل ایشلری ،سوزندوزی

بازاردا اؤزبکیستانین سنّتی پالتارالر تیکن بیر درزیخانايا
گئديريک .گولتیکن درزی قیزالر مانیکورلو و اوُزون ديرناقالريال
برابر قوُالقالرينا هئدسئت تاخیب ،هم موسیقی دينلهيیرلر ،هم ده
قوالقالرينی درزی چرخینین يوروجو سسیندن قورويورالر.
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درزی قیز

بازاردان

هوتئله

قايیديب،

پاسپورتالريمیزی

آلیب،

اوتاقالريمیزی تحويل وئريريک .سونرا چمدانالريمیزی ماشینا
قويوب ،ناهار يئمک اوچون بیر رستورانا گئديريک .بو ناهار
اؤزبکیستاندا سون ناهاريمیز اولور .رستورانالردا آت أتی دئسر
کیمی میزلرين اوزرينه قويولور .بورادا جاماعاتین يئمهيینین
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چوخو أتدن حاضیرالنیر .هر جوره أت رستورانالردا سئرو
اولونور .آنجاق سمرقند و تاشکنده تای بخارادا دا دوغوز أتی
سئرو اولونمور .الکین آت أتینه پیش غذا عنوانیندا هئچ بیر سؤز
اوال بیلمز.
طیارهنین اوچوش ساعاتینا بئش ساعات قالیر .ناهاردان سونرا
يئنیدن لب حوض مکانینا گئديب ،اورادان گزهگزه قولچاق
دوزلدن بیر فابريکانی گؤرمهيه گئديريک .يول اوسته -16جی
قرندن قالمیش سیفالدين کروانساراسینا دا باش چکیريک .بو
کروانسا اؤزبکیستان استقاللیندان سونرا مرمت اولونوب.

سیفالدین کروانساراسی

قولچاق دوزلدن فابريکادا ،کاغیذال قولچاق (اؤزبکجه
قوقیرچوق) دوزلتمک مرحلهلرينی بیزه گؤستريرلر .کاغیذ
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خمیرينی قالیبالرا تؤکوب ،قالیبالنديقدان سونرا اونالری
ايستهنیلمیش شکیلده بزهيیرلر .أل ،آياق ،اوز ،هر بیری آيريجا
قالیبالنیب ،سونرا بیر -بیرلرينه سوار اولورالر .همین قولچاقالر
اؤزبک ناغیلالرينین شخصیتلريديلر .ناغیلالری بو قولچاقالر
واسیطهسیله تاماشاچیالرا نومايیش ائتديريرلر .بو قولچاقالرين
ايچینده اوبامايا بنزهر ،اوباما آدلی بیر قولچاق هامیمیزی
ماراقالنديرير.
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قولچاق قالیبالری و قولچاقالر

بخارانین هاوا آالنی يئنی تیکیلمیش بیر بینادير .يوکلريمیزی
تحويل وئريب ،ايچری کئچیريک .بیر آز سونرا مهرين ،پوپک و
منیم چمدانالريمیزين ايچلرينده مشکوک نسنه تشخیص
وئريلديیی

اوچون

بیزلری

نظارت

يئرينه

چاغیريب،

چمدانالريمیزی گؤزلريمیز اؤنونده آچیرالر .مشکوک نسنهلر
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موبايل و کامئرا شارژرلريندن باشقا هئچ نه دئییل .گويا سیملرين
بیر -بیرينه دوالشماسی مأمورالرا شوبههلی صحنه دوزلتمیش!
گئجه -12ده تاشکنده يئتیشیريک .اؤنجه قالديغیمیز هوتئلده
گئجهلهيیب ،سحر ساعات -6دا تاشکندين هاوا آالنینا يولالنیريق.
گئنه ده مسافیرلرين همراهالری اوچون انتظار سالونوندان خبر
يوخدور .هاوا آالنینین حیطینده بلدچیمیزله وداعالشیب ،ايچری
کئچیريک .چیخیش سالونو ،گیريش سالونوندان تمیز گؤرونور.
گويا بو سالونو دا يئنی تیکمیشلر .گلديییمیز کیمی گئنه ده فورم
دولدوروب ،چانتاالريمیزداکی مؤوجود دوالرالرين مبلغینی
يازيب ،قالديغمیز هؤتئللرين وئرديیی قبیضلرله بیرگه ايچری
کئچیريک .کئچمهدن اؤنجه باشماقالريمیزی چیخاتماغا امر
اولونور .بو ايشدن کیمسه مستثنا دئییل .هامی باشماغین
چیخارديب ،موبايل ،کامئرا ،قول ساعاتی و چانتاسیال برابر
آختاريش سیستئمینین اوستونه قويوب ،ايچری کئچمهلیدير.
سیستئمدن عالوه مأمورالر شالوار قاتینداکی کئشدن توتدو،
ساچیمیزا باغالديغمیز کئشهدک آچیلماغینا امر ائلهيیب ،حتی
توکلريمیزين آراسینا دا باخیرالر .آز قالیر بیر دفهلیک آدامی
سويوندورب ،بدنینین الپ لوتونو ده گؤرسونلر .سونکی مرحلهده
نؤوبتی حالدا بیر اوتاغا کئچیب ،چانتاالريمیزی آختاريش مأمورونا
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وئريريک.

مأمورالر

فورمالردا

يازديغیمیز

مبلغلرله

چانتاالريمیزداکی أرزلری توتوشدوروب ،مغايرت گؤرونمهديیی
شرطیله چیخیش مؤهورو وورماق اوچون بیزی گؤمروک اوتاغینا
گؤندهريرلر .پوپک ايله من بیرلیکده آختاريش اوتاغینا کئچیريک.
مأمورالرين بیريسی منیم پولالريمی سانايیب ،چانتامی
ائشهلهديکدن سونرا «گئت» فرمانی وئرير .پوپکی آختاران مأمور
اونون چانتاسینداکی بوتون قیور -زيوری میز اوسته بوشالديب،
بیربهبیر باخیر .بو وضعیّته ناراضی قالماق پوپکین اوزوندن ياغیر.
بونونال بئله او اؤزونو سويوققانلی گؤسترمهيه چالیشیرکن،
دؤشهمهنین کاشیالری اوزرينده آياغی ايله ريتم توتور .نهايت،
پوپک ده آيری همسفرلريمیز کیمی موشکولسوز اوالراق
گؤمروک کابینینه گلیب و پاسپورتو چیخیش مؤهورو ايله
دامغاالنیر.
طیارهده اؤزبکیستان سفريندن آلديغیم تجربهلری و گؤروب
ائشیتديکلريمه عايد ذهنمیه چاتان سون سؤزلری نوت دفتريمده
يازيرام:
«اؤزبکیستان سفری منیم اوچون تاريخه سفر ائتمک کیمی گلیر.
سفره چیخمامیشدان دا بئله حیسّلريم وار ايدی .آمما ايندی سفر
باشا چاتاندان سونرا ،حاقلی ايديم دئیه ،دوشونورم .بو اؤلکهده
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هنر ساحهسینده بیر اؤلکه فخری سايیالن بوتون وارلیقالر
کئچمیش تاريخه ،اؤزللیکله تئیموریلره عايددير .گؤردويوموز
اوچ شهرده ،خصوصیله سمرقند و بخارادا يالنیز کاشیالرين و
هؤرمه کرپیجلرين دانیشماغا سؤزو وار .گؤردوکلريم اساسدا
دئمهلیيم کی اوزون مدت تزارالرين حاکیمیّتی ،و سونرا ايسه
سووئت رژيمیندن آسیلی اوالراق بو اؤلکه صنعت ،موسیقی،
ادبیات و هنر ساحهسینده گلیشمهيیب .بلدچینین دئديیی کیمی
اؤزبکیستان بؤيوک بیر قازاندير .بو قازاندا مختلف کولتورلر،
مدنیّتلر و ديللر بیر -بیرينه قاريشیب ،قاينايیب .مدرنیزمین
آياغی هله ده بو اؤلکهنین چوخ شهرلرينه چاتمايیب ،و يا چوخ
عئیبهجر شکیلده چاتیب .ايللرجه سووئت حؤکومتی و «روس
سوسیالیزمی»نین اؤيرنتیلرينین تأثیری آلتیندا قالسا دا ،اؤزبکیستان
جاماعاتی اؤز سنّتی کولتور و تاريخی وارلیقالريندان هله
اوزولمهيیبلر .خرافه و دينی اينانجالر ائله بیر -بیرلرينه هؤرولوب
کی ،گاهدان اونالری ائشیدنده اينسانین قوالقالری تاققیلدايیر.
گؤزدن قاچمايان و اؤنملی مسئله دؤولتین بو خرافه و اينانجالری
قوروماغیدير .بلکه ده حاکیملرين نفعی ائله همین قوروماقدا تأمین
اولور.
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کولتورل بیر قوروپ اوالراق ،چوخ کؤنوللويدوک کی
گوردويوموز شهرلرين دانشگاهالرينی ،کیتابيايینائولرينی،
کیتابساتیجیالرينی ،موسیقی سالونالرينی و ساير کولتورل
مکانالری ياخیندان گؤرک .آمما تأسّوفلر کی مسافرتی شیرکتین
برنامهلرينده بئله يئرلرين آدی گلمهمیشدير.
هر ندن اؤنملی بیر مسئله ،قوروپ اؤيهلرينین اورتاق
عالقهلريدير .اؤزللیکله دؤکتور جواد مجابینین وئرديیی
معلوماتالردان عومومیّتله هامیمیز فايداالنمیشیق .منسه کیچیک
قوروپوموزون اؤيهلريندن تک به تک راضی قالیب ،خوش
خاطیرهلر و يئنی تجربهلرله ائويمه دؤنورم».
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