
  سفرنامه ازبكستان

  بخارا)-قسمت اول (خيوه 

فره، رويارويي با همه آنچه درونت هست و از آن بيخبري، شايد پاي در راه سفر گذاشتن آگاه شدن به راز هستي باشد. آشنا زندگي سَ
پاي به شدن با گستره گيتي چه سرزمينهاي دور باشد چه همسايگاني كه پيوندشان با رگ و پي و جان ِ ما ناگسستي ست. دلبر اين بار 

  پر رمز و راز، دوستي با مردماني از جنس آسمان را تجربه كند.  بكستانِتا در سفري به از راه گذاشت

در  شونكه تالش مديونيمعزيز، صبور و مهربان و آژانس آريابان فرهنگ و طبيعت  مرتضي دزفوليبه لطف و همت جناب آقاي رو اين سفر 
آقاي من و دلبر بسيار از همراهي با  همبرگزاري برنامه هاي فرهنگي و طبيعت گردي هميشه زبانزد دوستان و آشنايان بود و اين بار

  بهره برديم و از االن آرزوي سفرهاي بعدي را داريم.  دزفولي

ونك حاضر شد و به اتفاق ساير دوستان به  در ميداندر محل قرار دست جمعي همسفرها  7/6/1393صبح روز جمعه  30و  1دلبر ساعت 
با ازدحام و بي نظمي ناشي از فراواني يكباره تقريبا يه ساعت بعد به فرودگاه بين المللي امام خميني رسيد و سمت فرودگاه حركت كرد. 

مسيري  پيدا كردنشد. طوري كه مردمان كشورمان است روبرو  انكارنكردنيِ صفها كه ويژگيِپيچيدگي درهمآخرين ماه تابستان و در سفر 
! به اولين دروازه ده بهمراه مسافرها و مشايعت كنندگانفشرو بعدهم در مسير مارپيچ و درهم طول كشيد مدتي اولبراي عبور از گيت 

  . ورودي به سالن پروازهاي خروجي رسيد

  !ساعت در صف تحويل بار منتظر ماند 2نزديك صبورانه به هنگام تحويل بار به دليل خرابي نوار نقاله و مشكالت فني ديگر 

  

به لطف هموطنانمان كه تصور ميكردند خيلي زرنگ  -در صفي كه  دقيقه 10ساعت و  1در مرحله بعد و براي چك پاسپورت نيز حدود 
زد و خورد چند نفر  نظاره گر پرخاشگري و ،منتظر ماند و با چشماني غمگين از بي نظمي و بي انصافي هموطنان پيش نمي رفت - هستند

) برگه عوارض خروجي رو تحويل درج شده بودپرواز در بليطش به عنوان زمان دقيقه (كه  30و  5ساعت دقيقا !! و باالخره از مسافران شد
  چك پاسپورت عبور كرد!گيت از  داد و



  

  !!جلو نميرفتدلبر در صفي كه هيچ 

پرواز با هواپيمايي ايران اير . دقيقه طول كشيد بيستساعت سه آغاز شد و صبح  7ساعت و نيم ساعت تاخير  1با پرواز تهران به تاشكند 
  يه نكته خوب توجه دلبر رو جلب كرد.در اين بين بود. 

  

و  تبليغات هدفمند و آگاهانه در صنعت گردشگري خيلي موثره. چاپ تصاويري از جاذبه هاي گردشگري ايران روي ليوان شايد خيلي ساده
  . به نظر بياد اما به نظر دلبر هر قدمي كه براي معرفي ايرانِ فرهنگي و تاريخي برداشته بشه ارزشمنده متدوال

از آنجاييكه به داليل امنيتي عكاسي در فرودگاه ها و بسيار از فضاهاي شهري حتي مترو در به فرودگاه تاشكند رسيديم.  11تقريبا ساعت 
ابت تزيينات و طراحي هاي داخل فرودگاه ها خيلي متاسف شد كه نتونست عكس بگيره فقط ازبكستان ممنوع است دلبر مخصوصا از ب

عكس گرفت و از ذوق ازبكها در نمادپردازي ن نماد فرهنگي ازبكستان يمالنصرالدقبل از باجه چك پاسپورت و ورود رسمي به ازبكستان با 
  براي كشورشون شگفت زده شد....



  

  ورودي به داخل فرودگاه تاشكند هرويرادلبر و مال نصرالدين در 

اشياء ارزش ابزار يا  ،هاي خاصنوع دارومقدار و ، در اون مشخصات فردي و مقدار ارزهنگام ورود به ازبكستان الزمه يه فرم پر بشه و 
كه وارد ازبكستان ميكنين رو بنويسين. اين فرم در دو نسخه تكميل ميشه و... تكميل كردنش با توجه به گنگ  و تعداد چمداني قيمتي
طول ميكشه و  ييكمو  بسته به ميزان تسلط مسافر به زبان انگليسي و اينكه شانس بياره خودكار همراهش باشه!  موارد سوال بودن

  مسافرهاي خسته كلي كالفه ميشن...

  

ممكنه يهو متصدي باجه بلند شه بره و ديگه  ،تحويل فرم و كنترل نهايي بار و پاسپورت بايستيد كه اونم خيلي جالبه صفيد در بعدش با
نكته اما ) ;في شانس خودتون رو براي صرف زمان كمتر باال ببريد! دبرنگرده! و شما بايد حواستون به همه صفها و باجه ها باشه تا بطور تصا

زمانبر رو با آرامش پشت ماجراي پر اُفت و خيز و رويي مردم ازبكستانه كه موجب ميشه اين خوش خلقي و گشاده هافرآيندمثبت همه اين 
 .سر بذارين

به سمت فرودگاه پروازهاي داخلي حركت كرد تا با هواپيمايي ديگري به و طي مراحلي كه گفته شد به محض رسيدن به فرودگاه دلبر 
  اورگنج پرواز كند. 



  

  فرودگاه تاشكند! دراولين الدا 

مندي از نور طبيعي فضاي كوچك را بيشترين بهره با كه زيبا بود. طراحي معماري بسيار سادهكوچك اما فرودگاه پروازهاي داخلي تاشكند 
دلباز و استقبال كننده نشان ميداد و از سوي ديگر به سادگي از تمام امكانات براي معرفي ازبكستان و جاذبه هاي تاريخي و طبيعي اش 

  ود.بسيار تاثيرگذار و جالب توجه بكه اطالعي از پيشينه ازبكستان ندارند استفاده شده بود كه براي مسافران ورودي 

  

  دلبر بليط پرواز تاشكند به اورگنج رو بررسي ميكنه

 



  

  به سمت هواپيماي پرواز داخلي ميره

  

  خدمات را بررسي ميكنه! كميت و كيفيت دلبر در صندلي خودش مستقر شده و طبق معمول ؛ داخل هواپيما

خيلي عاليه كه اطالعات تصويري ارائه شده! و البته در جايي كه الزمه به ترتيب! به زبانهاي راضيه! همونطور كه در تصوير باال ميبينين 
زبان خيلي زود  . در بين جمهوريهاي استقالل يافته شوروي سابق ازبكستانروسي مواردي يادآوري شدهدر انتها زبان انگليسي، ازبكي و 

ه عنوان زبان رسمي اعالم نمود و حروف الفباي انگليسي را جايگزين خط بتركي است)  گويشهاي (كه ميتوان گفت يكي ازراازبكي 
با خط و نسل قبلتر كه  باعث يك شكاف عميق در جامعه شده، پدر و مادرها اقدام شتابزدهاين  حاالشوروي سابق نمود. سيريليك 
با مطالعه كتاب و روزنامه به خط جديد مشكل دارند و فرزنداني كه طي سالهاي بعد از استقالل اند تحصيل كرده و زبان روسيسيريليك 

  نند و امكان مطالعه مستندات پيشين را ندارند! را نميداسيريليك متولد شده و تحصيل كرده اند خط 

است. شايد خيلي از شما نامش را شنيده  اورگنج مركز واليت خوارزمپرواز داخلي از تاشكند به اورگنج حدود يك ساعت طول كشيد. 
  است. و ساير مفاخر ايران زمين ساخته شده  ، ابوريحان بيروني، خوارزميباشيد در سريالها و فيلمهايي كه در مورد بوعلي سينا



  

  به اورگنج خوش آمديد

! منتظر مسافرين ايراني بود تا به محبت و عشق مهمانشان كند. مرد نازنيني كه در مدت اين "فتوبوسآ"با  "آقا برات"در فرودگاه اورگنج 
  سفر از تبار ايراني و از مهر بي نهايتش به ايران زمين برايمان گفت. 

دروازه احاطه  11شهر بيروني كه زماني توسط ديواري با دوبخش اصلي دارد:  ،غرب آمودريادر و ي خوارزم ناحيهكهنسال در  خيوه شهري
به عنوان  1967سال  دراست. ايچين كاال شده  دربرگرفتهمتر،  10ديوارهايي آجري با ارتفاع كه با ايچين كاال و شهر دروني يا  شدهمي

كانديداي ثبت در فهرست و لقب گرفت  "اي در فضاي بازموزه"با عنوان  1969 درسالو  "هاي معماري و تاريخسرزميني از اندوخته"
است و به دو محور اصلي عمود بر هم منتهي اين شهر به شكل مربع مستطيلي است كه از جنوب به شمال كشيده شده.شدميراث جهاني 

وازه ، در مسير راه گرگانج قرار دارد. در»باغچه دروازه«شود. دروازه شمالي با نام دروازه در راستاي جهات جغرافيايي تقسيم مي 4به 
اي كه به ، در مسير جاده»پهلوان دروازه«شرقي، قوم است. دروازه(به معناي دروازه سنگي) است، رو به صحراي قره» دروازهتاش«جنوبي 

ميالدي مسير آمودريا تغيير يافته است).  17رود، قرار دارد (شايان ذكر كه در قرن سمت درياي خزر و محل سابق رودخانه آمودريا مي
  . استاستقراريافته(به معناي دروازه اصلي يا دروازه پدر) در نزديكي مقر حكومتي خان » آتا دروازه«غربي،  دروازه

كيلومتر را با افتوبوس طي كرديم و در حاليكه مشتاقانه مناظر اطراف را تماشا ميكرديم و به حافظه ي دل  30از اورگنج تا خيوه حدود 
منظره اي فوق  ،بارويي خشتي و دروازه اي تاريخي ماند!نفس در سينه هامان باقي با توقف افتوبوسبعد از ظهر  4ميسپرديم حدود ساعت 

  ورودي ايچين كاال شهر قديمي خيوه!  و دوست داشتني پيش چشم ما بود!العاده 



  

  مسيرورود ما به خيوه (ديد از داخل)  "باغچه دروازه"نمايي از 

 يك شهرِ مطالعات و پرس و جوهاي قبل از سفر، خيوه اي كه دلبر ديد با آنچه خوانده بود قابل مقايسه نبود! شكوهِ  همه با توجه به
  . را لرزانددلبر  دلِ(درون قلعه)  "ايچين كاال"تاريخي ِزنده از همان لحظه ورود به 

رمت شده و با فضايي بسيار الهام بخش و شاد براي اقامت ؛ خانه اي قديمي بود كه بسيار خوب مهتل شهرزاداقامتگاه دلبر در شهر خيوه 
 قدم در راه كشف يكي از زيباترين شهرهاي، بيصبرانه بعد از تحويل گرفتن اتاقهادر شهري محسور كننده مانند خيوه مناسب است. 

  . نهاديمتاريخي  مسكونيِ

  



  دلبر در مقابل هتل شهرزاد خيوه

  

  خيوه (به دستگيره در و روي مبل دقت كنين!)نماهايي از محل اقامت دلبر در 

از كوچه پشت هتل به راه افتادن و قصدشون اين بود كه از ساعتهاي پاياني روز و قبل از دلبر و همسفرهاش بيقرار ديدن شهر بودند. 
ره سحرانگيز ديدن و قدمهاشون غروب آفتاب بيشترين بهره رو ببرن و يه دوري تو خيوه بزنن! غافل از اينكه هر قدم كه جلو رفتن يه منظ

  سست شد! 

  

  پيش به سوي ديدار با خيوه



  

  عجب مناره ي بلندي! يعني ميشه ازش باال رفت؟

  

  و منار اسالم خوجه مدرسهمجموعه 

 

  اسالم خوجه مدرسهجلوي  صنايع دستيبازار 



قديمي در مركز شهر  (تك گنبد) "بيرگنبذ"زيباي در رستوران  ي ديرهنگامنهارقدمهاشون رو تند كردن كه تا فرصتي هست نهار بخورند. 
بسيار ساده اما زيبا با محصوالت دست زنان  آن رستوران كوچك در فضاي زير يك گنبد قديمي شكل گرفته بود. فضاي داخليخيوه. 

  خيوه تزيين شده بود. 

  

  دلبر و تماشاي تزيينات رستوران 

  

  همراه آقاي عليرضا عالم نژاد اهل خيوهبه  شيرينِ پسر كوچولويِ ،دلبر در دستان مامون

. ساعتها و ساعتها راه رفتيم و انگار هنوز از اين موزه زنده هيچ نديده باشيم! هر تماشاي خيوه به چشم ِ جاننهار قدم گذارديم به  از و بعد
خيوه حال و هواي عجيبي داشت مخصوصا بازيِ سايه ها و حِس  عصرگاه ،كوي و برزن برايمان تازگي داشت. از زيباهايي معماري گذشته

حضور در شهري كه كوچه هايش چندهزار سال آمد و شد مردمان را شاهد بوده اند انگيزه را براي پيش رفتن و ديدن و لمس كردن 
  ايراني بيشتر مي كرد. كامال فرهنگي 



  

  ديده ميشندر هر گوشه ي خيوه توريستهاي آلماني، اسكاتلندي، آمريكايي و صد البته ايتاليايي 

  

  "كرنيش خان"حكومت خان خيوه اقامت و مقر  "كنيا ارك"در مقابل در ورودي  - آلمانيگردشگر دلبر به همراه زوج 

خودنمايي  كلته منار (منار نيمه تمام) با كاشيكاري هاي زيبا مدرسه محمدامين خان وبه سمت آتادرووازه كه حركت ميكنين در ميانه راه 
منار با تمام زيباييها نيمه كاره است! گويا خان خيوه قصد داشته بعد از اتمام بناي اين مدرسه معمار را از باالي منار به پايين كلته . ميكند

نسازد!! معمار وقتي باخبر ميشود با نيمه كاره گذاشتن مناره پرت كند تا ديگر چنين مدرسه با شكوهي در شهر ديگر و براي خان ديگري 
از شهر ميگريزد!البته روايت ديگر اين است كه خان بخارا از معمار خواسته مناره اي در بخارا بسازد و خان خيوه براي جلوگيري از اين 



ميالدي بوده  1855تا  1845زمان ساخت اين مجموعه بين  متر ارتفاع دارد! و 26متر قطر و 14,2اقدام معمار را به قتل رسانده! اين مناره 
  است.

 

نقدر دلبر را به خود مشغول ميكند كه متوجه آو ارتفاع سر در ورودي مدرسه  هادلبر به سمت مدرسه محمدامين خان ميرود، كاشيكاري
ي براي يافتن مسير نيست جز مهتاب!!!! و بدين تاريكي هوا نميشود. در خيوه روشنايي معابر معني ندارد! هيچ تيرچراغ برق و هيچ امكان

  ترتيب از ادامه مشاهداتش در شب تصويري ندارد! 
شبهاي خيوه مثل روزهايش متفاوت و جالب توجه ست. اهالي خيوه انگار از يك خانواده اند و كوچه و خيابان بخشي از خانه ي آنها؛ 

هاي خانم خانه به گوش ميرسد؛ روزها كوچه ها زمزمه تركي همراه با پارسي وهميشه درها و پنجره هاي خانه باز است و صداي موسيقي 
محل شستشوي لباس و پختن نان است و بازي بچه ها؛ و شب هنگام محل گفتگو و دور هم نشيني با همسايگان و سپس گستردن 

. معابر روشنايي عمومي ندارد. شايد رختخواب و خوابيدن زير آسمان زيبا و ستارگان روشن. شبهاي خيوه حس و حال عجيبي دارد
كورسوي نوري از پنجره ي خانه اي دور راهت را روشن كند و در غير اين صورت با روشنايي موبايل يا چراغ قوه بايد زير پايت را ببيني و 

  بر سر راه را بيدار و وحشت زده خواهي كرد!!!!  اي گرنه مثل ما پيرمرد خفته
به  !، بايد صبح زود كوچه هاي خاكيِ خلوت را طي كنيحرف و داستاني دارد براي هم كالمي و هم دلي خيوه شهري ست كه هر ديوارش

نه را. بوي خاك آب خورده و نان تازه از تنور اپاشند جلوي خانه و كاشتماشاي زنان سحرخيز خيوه بنشيني كه جارو ميزنند و آب مي
  ندگي دور افتاده اي...درآمده را حس كني تا بفهمي چقدر از معني حقيقي ز

  

  صبح زود و اهالي خيوه كه در كوچه ميخوابند!



  

  زنان زحمتكش ازبكستان از آغازين ساعت روز تا پايان شب در تكاپوي زندگي

  

كودكان زيبايي كه در همسايگي هتل خانه داشتند، براي آشنايي با دلبر پيشقدم شدند و با زبان شيرين تركي براي دلبر  مامونو  مفتونه
  سفر خوشي آرزو كردند. 



 

 و آغاز كار روزانه! شمادرمامون و 

  شديم:سرشار از هنر ايراني روبرو  براي صرف صبحانه به هتل برگشتيم و با ميزي رنگارنگ و زيبا در فضاي

  

آماده ي گشت ديگري در خيوه شديم و دلبر مشتاقانه پيشتر از ساير دوستان حركت ميكرد. و در انديشه مناره اي  سبچدل بعد از صبحانه
  بود كه عصر ديروز ديده بود و روياي باالرفتنش را در سر پرورانده بود! 



  

  كوچه اي در خيوه

  

  با تنوري كه در كوچه قرار دارد ،زندگيعطر موسيقي و  و خانه اي كوچك پُرِمهر

  

  است كوچه هاي خيوه بخشي از خانه مردمان شهر



  

  دري قديمي در خيوه

خيوه يك مدرسه در بوده  1920تا  1863سالها  نامين خان و پسرش اسفنديار خان بيدخان خيوه در دوره محم ارشداسالم خوجه وزير 
است و باالترين و آسياي ميانه متر. امروزه اين منار مرتفعترين نقطه خيوه  45سازد در كنارش بلندترين منارآسياي ميانه را با ارتفاع  مي

  چشم انداز به خيوه را دارد. 

  

  منار) و ، مدرسهدمجموعه اسالم خوجه (مسج

  ؟بود دلبر در انديشه باالرفتن از منار بلند خيوه قبلروز يادتون هست كه 



  

 يبخشچشم انداز باالي بلندترين منار آسياي ميانه در مركز شهر خيوه،  ازدلبر با همراهي همسفرها آرزويش محقق گشت، روز دوم صبح 
  آيا باز هم به تو باز خواهم گشت؟  افسونگرخيوه ي شنيدم كه زمزمه مي كرد  تماشا ميكند. كالنخيوه از باالي منار از 

بعضي جاها احساس غربت نميكني، همه ي اين جهان پهناور در لك خويش ميهمان! در در اين شهر ما ميزبانيم و در مُ به راستي كه
كه تو  پررمز و راز، خيوه خيال انگيز و ولي معدودند امثال خيوه بعضي شهرها تو را به خودشان ميخوانند و در گوشت رازها زمزمه ميكنند

  تجربه خواهم كرد؟ خيوهآيا باز هم شبي را زير آسمان مهربان  را اسير سِحري بي مانند مي كند؛

  

  الي منار خيوهبايادگاري هاي 

اهالي خيوه مسافر و مهمان را با روي گشاده و دل پر مهر پذيرا ميشدند و چندين بار همسفرهامان را به جشن و مهماني و عروسي دعوت 
  كردند. 



  
  يا منار نيمه كاره  "كلته منار"

  
  صنايع دستي و محصوالت فرهنگي خيوه

  
  مقابر بزرگان خيوه



قرار  ي ايرانيدان پرآوازهابوعبداهللا محمد بن موسي خوارزمي، رياضيتنديسي از  "ايچين كاال"يكي از دروازه هاي اصلي "آتا دروازه"بعد از 
  دارد 

  

ي اصلي امروزه به عنوان يكي از كتابهااين كتاب . نوشته شده: حساب الجبر و المقابله؛يكي از آثار ارزشمند خوارزمي نام پايين تنديس 
ي روش ويژه"واژه جبر برگرفته از نام اوست و همچنين الگوريتم به معني  شود.رشته رياضيات در دانشگاه هاي اروپا و آمريكا تدريس مي

  .به يادگار ماندهاز نام او  "يمحاسبه در نوع خاصي از مسائل رياض

 

  اي در خارج آتا دروازه، ازبكستان سرزمين چاي و چاي و چاي! كافه



  
  دهد.اش را نشان ميها و بناهاي ارزشمند تاريخيو دروازه "ايچين كاال"از كاشي كه محدوده  يدلبر و قاب

  

  
كه روي پايه هايي از سنگ قرار دارند. نور از سه روزن اصلي در  داردمنبت كاري شده و زيبا ستون چوبي  212كه  جامع خيوهمسجد

  .سقف به داخل ميتابد. اين مسجد كه به سبك مساجد عربي ساخته شده در آسياي ميانه بي مانند است
  

  
  يك كارگاه منبت كاري انشاگرد ودلبر 



ميفرستند. و معتقدند اين آموزش بايد با همراهي موسيقي سالگي براي يادگيري هنر منبت پيش استاد  7- 6اهالي خيوه پسربچه ها را از 
و همراهي اين دو تلفيق زيبايي خواهد  صورت پذيرد. زيرا موسيقي ريشه در درون انسان دارد و منبت برخاسته از درون هنرمند است

  .ساخت

گرچه آب . خوش يمن است پراكنده است ق مختلف شهرطخيوه از ديرباز عقيده داشته اند كه نوشيدن از آب چاههايي كه در منا مردم
العات طبسيار كدر بود اما دلبر يادآوري كرد هندوها در آب گنگ سر و تن مي شوند و همان آبِ آلوده با فاضالب بيمارشان نميكند، م

يگري در ساختار علمي نشان داده ميزان اكسيژن آب گنگ قابل توجه بود و ممكنست اين اكسيژن فعال ضدعفوني كننده باشد يا دليل د
ترغيبم كرد به نوشيدن جرعه  دلبر ملكولي آب گنگ نهفته باشد؛ بدين ترتيب آب چاههاي خيوه هم شايد راز و رمزي دارند و ... خالصه

ا در شايد راز جواني ر از آنجايي كه اتفاقي برايم نيافتاد همه ي شمايان را توصيه ميكنم به نوشيدن آب چاه درخيوهو اي از آب چاه !!! 
   );خود داشته باشد 

  

 ! آب چاه در تصوير مشخص است!!!يكي از چاه هاي قديمي خيوه ميزان شفافيت

ميشناسيم. شايد جالب باشد بدانيد كه مقبره اين مرشد عاليقدر كه مثال پهلواني ولي  پورياي پهلوان محمود خراساني را ما ايراني ها به نام
مردم خيوه بسيار با اعتقاد به زيارت و جوانمرديست در ميانه شهر خيوه واقع است و در زمره بناهاي مقدس اهالي خيوه به شمار مي آيد. 

اشان براي زيارت آمدند و روحاني حاضر در داخل مقبره برايشان دعا خواند يند حتي در زمان بازديد ما سه عروس و داماد با خانواده هآمي
  و با نان و نوشيدني متبرك بدرقه شان كرد.

  

  ورودي و فضاي حياط آرامگاه پورياي ولي 



  مي نوشند.يكي ديگر از چاه هاي متبرك براي مردم خيوه در محوطه آرامگاه پورياي ولي قرار دارد زيارت كنندگان به قصد تبرك آب 

  

  از خيوه ينماي

. براي خيوه چندين رور اقامت هم كافي كرديم و اميد داريم دوباره تجربه اش كنيم شبا حسرت تركبا ما همدل و همزبان بود خيوه 
را در حالي مسير خيوه تا بخارا ، پس از بازگشت از اين شهرگردي كوتاه آماده شديم براي تحويل اتاقها و حركت به سوي بخارانيست... 

لبخند شيرين مردمان و آمودريا پيش چشممان پنبه زار بود و بوديم، طي كرديم كه غوطه ور در خاطرات شيرين روز و شب گذشته 
  ...  دستي تكان مي دادند از سرِ مهرروستايي كه به خوشامدگويي برايمان 

  در رستوراني بين راهي مهمان شهنازه خانم بوديم و نهار خورديم. 

 

با توجه به شيوه زنذگي عشيره اي و ايلياتي ازبكها هم عمده در سبد غذايي ازبكها متعلق به گوشته! گوشت گوسفند يا گوساله. س
 اجدادشون غذاها رو بسيار شور ميپزنذ. 



در مكانهاي توريستي كارهاي دستي سنتي رستوران و سوپرماركتهاي بين راهي دارند، زنان ازبكستان نقش مهمي در اقتصاد كشور دارند. 
خود را عرضه ميكنند در شهرهاي بزرگتر در تمامي مشاغل فعال هستند. نكته بسيار مهم آشنايي آنها به زبان انگليسي بود كه بيشتر به 

كه  انگليسي داشتندان متوسطي به زب آشناييميزان زنان چشم مي آمد. كه در بين اهالي خيوه و شهرهاي ديگر حتي در بازارهاي سنتي 
  چشمگير و تحسين برانگيز بود. كوچه و بازار ايران به زبان انگليسيبسيار نسبت به آشنايي مردم 

  ! ي شريف بخاراو اما 

به ما  هتلهمه جا چراغوني شده بود   مين سالروز استقالل ازبكستانبيست و سومراسم شب به بخارا رسيديم. به دليل برگزاري  8حدود 
در حاشيه رود زرافشان قرار داشت. فضاي داخل بنا و اتاقها با وسايل به همين نام سراي قديمي بود كه در كوچه اي  كي "مختار انبار"نام

  .قديمي و صنايع دستي ازبكستان تزيين شده و بسيار زيبا بود

 

  اقامتگاه دلبر در بخاراي شريف

بعد از نيمه شب طول كشيد از هتل خارج شديم و بعد از  1از همسفرها تا ساعت  براي گشتي كوتاه كه البته به لطف همراه بودن چندتا
تماشاي لب حوض در شب، صرف بستني، ديدار با چند عروس و داماد در كنار حوض، شركت در جشني كه در يكي از رستورانها برپا شده 

شدن از نشاطي كه در هواي بخاراست! در بازار زرگرها و صرافها  نماد شهر بخارا و صد البته سرشار !بود، مالقاتي صميمانه با مالنصرالدين
، مسجد مدرسه ميرعربساعتي را كنار  ...و گوشِ دل بخارا را ديديم و شنيديميخي بخارا رو تماشا كرديم به چشمِ قدمي زديم و بافت تار

و سپس در كوچه پس كوچه هاي بخارا به كشف و شهود پرداختيم و چه خوبه كه  آرام گرفتيم بخارا (منار كاليان) مناركالنپاي و  كالن
  من و دلبر اميدواريم سفرهاي بيشتري با اين دوستانِ جان همراه باشيم ؛ا همراه باشند و اينهمه هم سليقههمسفره



  

  ن شتر نشسته است!، در تصوير سمت چپ هم روي كوهان اوليدلبر با مالنصرالدين در لب حوض خوش و بشي مي كند

شب تعطيل  11سوپرماركتها ساعت  %90ها و فروشگاه ها حتي نكته جالب توجه در شهرهاي ازبكستان اين بود كه كليه رستورانها و كافه
ي شهر بخارا از زمان هاي بافت در هم پيچيدهميشدند. يكي از همين شبها كه دوستان دلبر به دليل جذابيت تماشاي كوچه پس كوچه

ها اميدي به شام خوردن نداشتند در تاريكي به خاطر تعطيلي رستورانهاي و مغازه)و D:اتفاق بارها تكرار شد ن(و البته ايغافل شده بودند 
  ...ي زيباديدند و كافه يكورسوي اميدخيابان 

ون گپ زد و مآماده كرد و يه عالمه با پارسي شكرين باها )نتوم(ون مسوتالنا خانم مهربان كه ميخواست كافه رو تعطيل كنه محبت كرد برا
  دلبر پذيرايي كردن.ما و به همراه همسر دوست داشتنيش آقا رحمت از 

من و دلبر كه دوست بسيار شور بود!  .كه از خمير و گوشت آماده ميشه و در آب بهمراه ادويه پخته ميشهافغانيه منتو يه غذاي سنتيه 
عليرغم اينكه شب خيلي دير برگشتيم صبح زود دلبر قبل از همه ي ما آماده  )تصاويرش در نسخه نهايي سفرنامه درج خواهد شد(داشتيم 

  ديدار با آقاي الهام و گشت دوباره در بخارا بود.

با آواي ) آماده بودند تا دقيقه صبح روز اول آقاي الهام راهنماي ما در شهر بخارا در كنار رود زرافشان (جلوي در هتل 40و  7ساعت 
. الزمه اينجا بگم كه طنز گفتار و قاطعيت برنامه ريزي رهبه هيجان بياروبراي گردش در شهر بخارا ما "قدم 3ايراني! هر ثانيه "خاطره انگيزِ

و لبهاشون به  يادش ميافتنوقتي آقاي الهام براي همسفران دلبر لحظه هاي خوش ولي سخت و پر جنب و جوشي فراهم آورد كه هنوز 
  خنده باز ميشه . اميدواريم كه روزي در ايران ميزبان آقاي الهام و دوست ديگرمون آقاي قاسموف (راهنمامون در سمرقند) باشيم.

بنايي ساده اما با وقار روبرو شديم و موسيقي ميدانگاهي جالب و كمي از كوچه پيمايي! در بخارا نگذشته بود كه در انتهاي يك كوچه با 
   ..رفتن ترغيب كرد. ازبكي شاد ما را به پيشتر



  

  و تزيينات زيبا و متفاوت مناره ها  چهارمنارمدرسه 

اال گويا يكي از بزرگان بخارا كه چهارپسر داشته از معماري ميخواد مدرسه اي بسازه كه چهار مناره با تزيينات متفاوت داشته باشه، تصوير ب
همسفران دلبر كه در ؛ حياط و حجره هايي هم داشته كه تخريب شده رو نشون ميده، اين مدرسهبخش باقيمونده از مدرسه چهارمنار 

  خيوه ركورد مناره پيمايي رو شكسته بودند! سريع باالرفتند و از بام چهارمنار اطراف را تماشا كردند.

  

خانواده اي ازبك كه روبروي چهارمنار خانه دارند و محصوالت فرهنگي ازبكستان را عرضه ميكنند و البته سروي  سروي ناز دخترك زيباي
  مسفران ما رو مهمان كرد.رقص زيباي سنتي ه بهناز 

وتي مدرسه ديوان بيگي و مدرسه كوكل تاش از بزرگترين مدارس كهنسال بخارا هستند كه به خوبي مرمت شده و كاربري هاي متفا
  اند اما هر دو با شكوه و زيبايي خود روزهاي اوج بخارا به عنوان قطب علمي و فرهنگي در خراسان بزرگ را يادآوري ميكنند.يافته



نشستند و امروز محل ارائه صنايع ها و اساتيد در حجره ها و صحن زيباي آن به درس و بحث ميبيگي كه روزگاري طلبه مدرسه ديوان
  و برگزاري رقصهاي سنتي و پذيرايي از توريستهاست. و در ادامه تصاويري از اين مراسم را خواهيم ديد.دستي ازبكستان 

مردمان شيرين سخن بخارا يكي پس از ديگري با مهرشان به شگفتي ما افزودند، در كنار مدرسه ديوان بيگي جهانگير پسرك دوست 
  با دلبر بگيرد! داشتني ازبك دلبر را صدا زد و خواست عكسي به يادگار

  

  جهانگير و مادرش به همراه دلبر، مقابل در ورودي مدرسه ديوان بيگي

در حاشيه لب حوض به سمت بازار كه حركت ميكنين كارگاه عروسك سازي آقاي ذاكر سر نبش يه كوچه جلب توجه ميكنه. دنياي از 
  عروسك منتظر شماست!

  

  سازيكارگاه عروسك آقاي ذاكر مدير دلبر در دست     

كارگاه تصاويري از  داخلظريف و دوست داشتني اما پر زحمت كه اعضاء چند خانواده در كنار هم انجام ميدن. اين كسب و كاربسيار 
آدمي وارد اين كارگاه بشه  رمراحل مختلف توسعه كارگاه به نمايش گذاشته شده و يه عالمه عروسك با مزه! خود آقاي ذاكر معتقده ه

  !!!اين نظريه رو به ما ثابت كردن تو جمع همسفرها حتما يه عروسك شبيه خودش رو پيدا ميكنه و البته 



  
،كه در اين سفر بسيار ازش آموختيم ونامه، راهنماي گردشگري و يكي از همسفر عزيز ِدست ميثم امامي آرنديدلبر در   

حشم ايشون!كنار خان بخارا و خدم و در    
 

  

  دلبر در كنار علي بابا و چهل دزد بغداد

  



  سالگي بخارا به تازگي مرمت شده ... 2500كه به مناسبت  بخارازيباي و اما ارگ 

  

  ميره كه نگهبان ارگ رو در آغوش بگيرهدلبر 

  

  صندلي اميربخارا!



  

  !دلبر هم مثل هر دختري به زيورآالت عالقه منده

همسران اميربخارا مثل ساير بانوان مشرق زمين پرده نشين بودند و به هنگام برگزاري مراسم در ميدان مقابل ارگ از پنجره هاي سه گانه 
  برج سمت راست (در مقابل ايواني كه امير رو به مردم مي ايستاد) به تماشاي شهر و مردم مينشستند. 

  

  ميكنه دلبر از يكي از پنجره ها بيرون رو تماشا

و  بعد از بازديد از ارگ زيباي بخارا دلبر و همسفرهاش براي نهار به رستوران رفتند. در ازبكستان به رستوران (آشخانه) و به جايي كه چاي
 ي پلو كه با گوشت وعنام غذاي سنتي ازبكستان آش پلو ست در واقع نو قهوه و در بعضي موارد قليان ارائه مي شود (چايخانه) ميگويند.

  حبوبات مخلوط شده است.



  

  

  (آش پلو) سنتي ازبكستان يغذا

اين غذا رو در شهرهاي مختلف با دستورهاي متفاوتي آماده ميكنند.در بخارا پلو جداگانه پخته شده و هنگام سرو با ساير مواد مخلوط 
ا ادويه آماده شده و برنج و ساير مواد به آن د. در سمرقند گوشت باو البته با مقدار زيادي دنبه و تخم بلدرچين روي ميز شما مي هميش

  شود و همزمان فرآيند پخت صورت مي گيرد. اضافه مي

  

شما جات ارگانيك صيفيبينظير ولي و با عطر و طعم ماست هاي بسيار خوشمزه بهمراه سبزهاي معطر و ساالدي كه به ساده ترين شكل 
  رو دعوت ميكنه به تست كردن! 

بود رفتيم و عالوه بر تلفيق معماري سنتي و ايراني با  "ستاره ماهِ خاصه"بازديد كاخ تابستاني اميربخارا كه نامش  بعد از صرف نهار به
  شايد بعدها... مجالي براي بازگويش نيست!البته االن  معماري روسي روايتهايي از اميربخارا و همسرانش شنيديم كه

  



  

  ستكاخ تابستاني اميربخارا "ستاره ماه خاصه"پذيرايي كه تاالر  تماما سفيد و آينه كاري شدهدلبر در تاالر 

  

   "ستاره ماه خاصه" عمارت اصليدلبر در 

و يكي از تاجيكستان  ملي مردمانكه قهرمان  شد مردبزرگيدلبر با شوق فراوان رهسپار ديدار در ادامه اين روز پر از شگفتي و زيبايي، 
زبان فارسي به او مديون است. جوانمردي كه تاريخ ايران و مخصوصا خراسان بزرگ از رشادت و اميري كه افتخارات ايران زمين است. 

گفتني ها در مورد امير اسماعيل بسيار است و يكي از انگيزه هاي دلبر از اين سفر عشق به ديدار و اداي بزرگواري او بسيار به ياد دارد....
يكي از شگفتيهاي معماري جهان است. اولين بناي  آرامگاهي كوچك و ساده كه. استآرامگاهش در بخار احترام به اين مرد بزرگ بود

آجري كه گنبد دارد و تمام تزييناتش با سادگي محض فقط از آجر است. و اينهمه شكوه و ظرافت و سنجيدگي در طراحي و گوشه سازي 
  پس از اينهمه سال در هيچ بناي ديگر تكرارپذير نبوده



  

  آرامگاه امير اسماعيل ساماني شاهكاري از معماري. نمونه اي از زيباترين و پيچيده ترين آجركاري هادر حال ورود به 

از صنعت توريسم دارند. تالششون براي فراهم كردن زيرساختها در خور تحسينه، از طرف ديگه براي  خوبيمردم ازبكستان به نسبت درك 
ستند. كودكانشون براي صحبت كردن با گردشگران و دعوتشون به همراهي روي پاي خود ايستادن بسيار سخت كوش و زحمتكش ه

در بازارها، مدارس و مساجد قديمي زنان با ارائه محصوالت خانگي و  پيشقدم ميشن و در حد خودشون زبان انگليسي رو تمرين ميكنند.
  صنايع دستي خودشون تحسين برانگيز رفتار ميكنند 

  

  شام در مدرسه ديوان بيگي

به همراه اين شام مهمانان موسيقي و رقص سنتي ازبكستان را كه ريشه در آيينها و سنتهاي زندگي مردمان اين سرزمين دارد مي بينند و 
براي فروش تهيه شده با پارچه هاي سنتي ازبكستان كه در بين اين برنامه هاي سنتي، شو لباس برگزار شده و لباسهاي سنتي يا مدرن 

د از شام در مدرسه ديوان بيگي دلبر و دوستانش دوباره رهسپار قدم زدن در بخاراي زيبا شدند و دوباره راهشان به پاي بععرضه مي شود. 
  و زمزمه ي:مناركالن افتاد! نشستند و ساعتي آسمان سرمه اي رنگ بخارا را سير تماشا كردند و از هر دري سخني...



  آسمان آيد همي ماه سوي.........  مير ماه است و بخارا آسمان

  مير زي تو شادمان آيد همي: ... اي بخارا ق كهحو با اين آسمان كه در بخارا ميبينيم ب

به خود سمرقند  فردا شبِ گدرانديم و دورشدن از بخارا را بااميدِ اساطيريبه اين خاكِ دوباره و آخرين شب در بخارا را به آرزوي بازگشت 
  . دلداري داديم

و با اميد به بازگشتي نزديك  ؛، پر نشاط و پرخاطرهاشريف نغز بود. شيرين مثل شيريني ها و حلواهاي سنتي بخار اقامتمون در بخاراي
 ه امير تيمور گوركاني حركت كرديم. كه جزيياتش در بخش دوم سفرنامه خواهد آمدو زادگا بخارا رو ترك كرديم به سمت شهر سبز


