
 در پاکستان

 (مگابایت(. ۰۳۱حدود  هر فایلدنلود کنید )حجم  فایل دومو  فایل اولاز  توانید های سفرم به پاکستان را می عکسکلیه )

های  یک هفته را در ماه فوریه در پاکستان گذراندم. مادرم اصالتاً پاکستانی است و همه فامیل

ام که به سنگاپور مهاجرت کرده است( در شهرهای الهور و کراچی زندگی  ام )به جز خاله مادری

شان آنجا هستند ولی  خانوادهکنند. بیشتر این مدت را در الهور گذراندم که دایی و پدربزرگم و  می

یک شب را هم باالجبار در کراچی گذراندم چون پرواز مستقیمی از تهران به الهور وجود ندارد و 

گشتم. اوضاع کراچی از لحاظ امنیتی زیاد خوب نیست و  بایست از طریق کراچی به تهران برمی می

گیرد و شبی که مجبور بودم  می جا به کرات صورت های مسلحانه و عملیات تروریستی در آن دزدی

جا بمانم را هم به توصیه مادربزرگم از فرودگاه خارج نشدم و در نمازخانه فرودگاه خوابیدم )و  آن

حمالت به خصوص متوجه  .جالب این که مسئول آنجا برای نماز صبح مرا از خواب بیدار کرد!(

ور که بعد از کراچی دومین شهر های ضدشیعی مثل طالبان است. ولی اله شیعیان و از سوی گروه

 بزرگ است، شهر امنی است.

ام که خودش هم خیلی  روزهای سفرم به دیدن جاهای دیدنی شهر الهور گذشت و دایی

خواهم  برد. در این سفرنامه می وگذار را دوست دارد هر روز مرا به این طرف و آن طرف می گشت

ابتدا به طور کلی از اوضاع مردم پاکستان و مختصری درباره جاهایی که رفتیم بنویسم ولی در 

آید اینست که استاندارد سطح زندگی و رفاه  نویسم. نخستین نکته که به چشم می شهر الهور می

تر است و مثال بارزش این که آب گرم  از ایران پایین -حتی در شهر بزرگی مثل الهور–عمومی 

)با این که خانواده نسبتاً مرفهی محسوب  شود یافت میبرای حمام در خانه پدربزرگم به زحمت 

دو این کند.  شوند و خانه بزرگی دارند( و این مسئله انگار طبیعی است و کسی را هم اذیت نمی می

 خانه پدربزرگم در الهور است:حیاط از  عکس
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توان دید.  وبرقی دارند و این را از نحوه لباس پوشیدنشان می زرق عموم مردم زندگی ساده و کم

است. این کشور بیش از صدوهفتاد میلیون نفر تر  استانداردهای بهداشتی هم اندکی از ایران پایین

جمعیت دارد و فقر وسیعی هم در مردم وجود دارد که برای دیدن این مسئله کافی است به 

آمد  و شوند رفت های که با االغ کشیده می بینید که با گاری هایی را می آدم –ها بروید  خیابان

ن مشغول حمام کردن هستند. البته احساس من بینید که کنار خیابا کنند و افراد دیگری را می می

این بود که اکثریت مردم از اوضاع خودشان نارضایتی شدیدی ندارند و به آن چه دارند قناعت 

آید که عموم آنان نسبت به مردم  اند( و به نظرم می اند )یا شاید به فقیر بودن عادت کرده کرده

ای از اوضاع کشور  نشینی گالیه تاکسی که می که انگار مدام در استرس هستند و در هر–تهران 

 تر هستند. تر هستند و با یکدیگر مهربان تر و خوشحال آرام -شنوی می

هایی که کمی مرفه هستند برای  آید اینست که همه خانواده مسئله دیگری که زود به چشم می

اشد که قبالً ذکر کردم. انجام امور خانه نوکر دارند و این دلیلش شاید همان جمعیت زیاد و فقری ب

آید استحکام روابط خانوادگی در پاکستان است به طوری که  مسئله دیگری که دیرتر به چشم می

تر شده، این روابط در پاکستان  رنگ قرن پیش کم برخالف ایران که روابط خانوادگی نسبت به نیم

ر را دارند و به همدیگر هوای همدیگ خیلیهای حتی بسیار دور  همچنان بسیار قوی است و فامیل

های  ها در ایران طی ماه ها در پاکستان )حتی با وجود افزایش شدید قیمت کنند. قیمت کمک می

چهار یا پنج مدل نان سنتی وجود دارد که همگی گرد و  اخیر( از ایران هنوز تا حدی بیشترند.

ها در منزل و توسط خانم  الً این ناندانم و اصو نمی  اندازه هستند و من تفاوتشان را دقیقاً تقریباً هم

 شوند: یا نوکرها روی اجاق پخته میخانه و 

 



عربی( است و  آن مانند فارسی )و الفبایزبان رایج پاکستان زبان اردوست که زبان جالبی است و 

کلمات مشترک زیادی هم بین فارسی و اردو وجود دارد مثل سبزی، . چند حرف اضافه دارد

زبردست، دیر، گرم، پرنده و کلماتی هم هستند که معنایشان در اردو اندکی با فارسی مدرن 

و ظاهری که به معنای آشکار است و صفائی   متفاوت است مثل گاری که به معنای ماشین است )!(

ل مشترک کمی بین این دو زبان وجود دارد. امروزه همه که به معنای بهداشت است. ولی افعا

ها و اکثر مدارس شهرهای بزرگ به زبان انگلیسی هستند و افرادی که تحصیالت  دانشگاه

 کردم.  دانند و من به کمک این زبان با مردم ارتباط برقرار می دانشگاهی دارند هم انگلیسی می

ای رفتم و آویزی به عنوان سوغاتی  به مغازه من روز خروجم از پاکستان در فرودگاه کراچی

ساز است و  پاکستان خواستم بخرم که از فروشنده قیمتش را پرسیدم و او گفت که این دست

روپیه بیشتر  ۰۱۱روپیه تقریباً یک دالر است(. من گفتم من  ۰۱۱روپیه است )هر  ۰۳۱۱قیمتش 

م که به صورت فیزیکی جلویم را گرفت و دهم و او قبول نکرد و خواستم از مغازه بیرون برو نمی

من جنس را روپیه را بده! و  ۰۱۱بده گفتم ندارم که بدهم و گفت باشد همان  ۰۰۱گفت حاال 

که با دقت بیشتری آویز را نگاه کردم خط چینی را روی آن شناختم!! غذای مردم  اًبعدخریدم و 

که آنجا بودم توانستم بخورمش لذا مدتی  پاکستان بسیار تند و پرادویه است و من به زحمت می

ها بسیار  پخت. ولی دسرها و شیرینی ای به طور خاص برای من می مادربزرگم غذاهای بدون ادویه

 شود. متنوع و متفاوتی نسبت به ایران دارد که من بسیار به آنها عالقه دارم و دلم برایشان تنگ می

 park race courseو  gardens Lawrenceهای  روز اول به دیدن دو پارک بزرگ رفتم به نام

های بسیار زیبا و  و درخت گذاری شده نام ۰۶۸۱های  که اولی به نام حاکم انگلیسی هند در سال

ختلف دنیا به الهور آورده بودند و من در این پارک برای اولین بار ای داشت که از نقاط م سالخورده

 های واقعی را دیدم که از درخت آویزان بودند که در زیر عکس آنها و چند عکس دیگر از خفاش

دوانی داشت و زمانی اساساً یک  پارک دیگر هم یک پیست بزرگ اسب بینید. ین پارک میدرختان ا

عداً به پارک تبدیل شد و به همین خاطر این نام را پیدا کرده دوانی بود و ب ورزشگاه مسابقات اسب

 است.
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های مشترک بین این سه  اند و بسیار سنت ها مملکت واحدی بوده هند و پاکستان و بنگالدش قرن

مملکت تحت سیطره  این ۰۶۰۶از کشور وجود دارد )از جمله عادت به خوردن غذاهای تند!( و 

نتهی در عین م خود را بازیافت استقاللری گاندی به رهب ۰۴۰۰تا این که در  درآمد بریتانیا

دو دین عمده این مملکت هندوئیزم و اسالم . شد تجزیهاستقالل یافتن این مملکت به دو کشور 

هایی هم  در پاکستان و بنگالدش بیشتر بود و هر از چند گاهی درگیری بودند و چگالی مسلمانان

آمد. به همین خاطر پس از استقالل از بریتانیا، دو کشور پاکستان  بین این دو گروه دینی پدید می

قسمت جزو  بنگالدش فعلینشین و دومی هندونشین بود.  و هند پدید آمد که اولی مسلمان

ل خود را استقال ۰۴۰۰شد. این کشور در  قع پاکستان غربی نامیده میبود و آن مو نشین پاکستان

بود که در پاکستان به قائد اعظم  محمدعلی جناح. نخستین رهبر پاکستان از قسمت غربی بازیافت

و خیابانی هم در تهران به نام اوست. او نقش شهرت دارد ( به معنای رهبر استدر عربی قائد )

 مؤثری در استقالل پاکستان ایفا کرد.

ها  های مهم الهور مانند پارلمان و دادگاه عالی پنجاب در زمان سلطه انگلیسی بسیار از ساختمان

قرار دارند که زمانی عبور و مرور در آن فقط   Mall roadاند و در خیابانی به نام  ساخته شده

نام دارد اگرچه با نظام  جمهوری اسالمیها مجاز بود. امروزه نظام حکومتی پاکستان  برای انگلیسی

گوید که فساد زیادی در حکومت  ام می البته داییوری است. ایران فرق دارد و تقریباً یک جمه

وجود دارد و ارتش قدرت زیادی دارد )از زمان استقالل سه بار در این کشور کودتای نظامی صورت 

ترین شهر این  گرفته است(. با این حال حکومت توانایی )یا شاید عالقه به( برقراری امنیت در بزرگ

آلی که به فکر رفاه مردم باشد بسیار فاصله دارد، اگرچه  با حکومت ایدهکشور )کراچی( را ندارد و 

های مختلف را به گوش مردم  های آزاد و متعددی است که حرف گروه که این کشور دارای رسانه

شود که به  های مختلف برگزار می های زیادی بین نماینده جناح رسانند و در تلویزیون مناظره می

صدایی سیاسی وجود ندارد. رکود  شود. بنابراین مثل ایران تک تهی میناسزاگویی طرفین من

ترین  که بزرگ  PIAاقتصادی شدیدی هم در این کشور وجود دارد و به عنوان مثال شرکت دولتی 

خط هوایی پاکستان است روزی که من به کراچی رسیدم، پروازش را به یکی از شهرهای کوچک 
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دن مسافر به تعداد کافی و به صرفه نبودن پرواز( که این امر منجر به لغو کرد )احتماالً به دلیل نبو

بینید )البته من سوار شدم و  اعتراض شدید مسافران در فرودگاه شد که عکس آن را در زیر می

 نفهمیدم که آخرش چه شد!(:

 

 

پادشاه هند بزرگ  جهانگیرروز دوم به دیدن سه جای تاریخی نزدیکی الهور رفتیم که اولی مقبره 

دوره شاه عباس صفوی بود. او چهارمین پادشاه از  کرد و هم حکومت می ۰۸۶۰تا  ۰۸۱۰بود که از 

کردند و این امپراتوران همگی  بر هند حکومت می ۰۰۰۰تا  ۰۰۶۸که از  بود امپراتوران مغولی هند

معماری در این دوره به اوج مسلمان بودند و در زمان آنان فارسی زبان رسمی حکومتی هند بود. 
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جهانگیر بنای مقبره هم توسط یکی از این امپراتوران ساخته شد.  محل تاجبنای معروف  رسید و

 بینید: که نمایی از آن را در زیر می زیبایی بود
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مقبره جهانگیر درضمن بسیار خلوت بود و ما به راحتی تا نزدیکی سنگ قبرش رفتیم و روی 

 تا از اسماء الهی نوشته شده است. ۴۴بینید  سنگ قبرش همان طور که می

 

 



هم در همان نزدیکی بود: خان عبدالحسن آصفمقبره برادرزن جهانگیر یعنی 

 

بالی است که لوزی آن تبدیل به یک  است که بسیار شبیه بیس کریکتپاکستان  ورزش ملی

خط شده، در بین پیر و جوان بسیار محبوب است و هرگاه به پارکی در الهور بروید حتماً  پاره

بینید در  هایی را خواهید دید که مشغول کریکت هستند و این افرادی که در این عکس می گروه

 هستند !! نزدیکی مقبره آصف خان مشغول کریکت

و  قلعه الهورکیلومتری الهور قرار دارد، به الهور برگشتیم تا  ۸پس از دیدن مقبره جهانگیر که در 

است و گفته بسیار قدیمی که بغل هم قرار دارند را ببینیم. قلعه الهور بنایی  مسجد پادشاهی

سال پیش از میالد ساخته شده ولی بنای آن به صورت  ۶۱۱های آن  شود نخستین قسمت می

های متعددی دارد  ها و باغچه این قلعه ساختمانصورت گرفته است. اکبر شاهتوسط  ۰۰۰۸اخیر در 

)شیش همان شیشه نام دارد  Sheesh Mahalها بالکنی است که  ترین آن و یکی از جالب
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ها که شمعی در آن  های زیادی کار گذاشته شده و شب است!( و در دیوارهای آن آینه نخودما

اند. متأسفانه قسمت  ی کردهشده انگار که آنجا را چراغان ها منعکس می کردند در آینه روشن می

 آن عکسی بگیرم:های  یکی از آینهاصلی آن بسته بود ولی توانستم از 

 

  



و  شد که نماد استقالل کشور پاکستان است دیده می منار پاکستاناز باالی قلعه نمای زیبایی از 

 .مقبره سینگهمچنین از سوی دیگر شهر الهور و در طرف دیگر مسجد پادشاهی و 

 

 که نماد ملی این کشور استدر الهور منار پاکستان 
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 قلعه الهور فرازنمایی از شهر الهور از 



 

ان درختان پنهنمایی از مسجد پادشاهی و مقبره سینگ از باالی قلعه الهور. ساختمان سفید سمت راست که قسمتی از آن پشت 

بینید متعلق به مسجد  می که در مرکز اند( )که سرخ هستند ولی پشت دود پنهان شده ده مقبره سینگ است و سه گنبد بزرگش

 پادشاهی هستند.

 

  



 نیست: های یونانی ساختمانشباهت به  ساختمانی هم در قلعه الهور بود که بی

 

 

  



بود. بناهای تاریخی که دیدم تا حدی شبیه معماری بناهای سنتی خودمان  های ولی کالً معماری

ارتفاعی برای باال رفتن فیل  های عریض و کم رو بود که پله لکان فیلپ چیز جالبی که دیدم یک

 های جنگ بین دو برادر بر سر جانشینی پدر جای گلولهو  ز مدخل آن عکس گرفتم(که اداشت )

:توانید مشاهده کنید می این عکس  در باال سمت راست شد که دیده می باالی مدخل پلکان

 



، یکی دیگر از امپراتوران مغول در زیب رنگاوکه توسط  رفتیم مسجد پادشاهیسپس به دیدن 

های سرخ استفاده  مسجدی بسیار زیبا بود که در ساخت تمامی آن از سنگ .ساخته شده ۰۸۰۳

این مسجد گنجایش صدهزار نمازگزار را دارد و پنجمین مسجد بزرگ دنیاست. عظمت  شده است.

 دهد. ای را تحت تأثیر قرار می آن هر واردشونده

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Badshahi_Mosque
http://en.wikipedia.org/wiki/Aurangzeb


 

 صحن مسجد پادشاهی الهور

 

  



زرگ وجود داشت یکی برای الهور رفتیم. دو قفس ب safariه پارک روز آخری که در الهور بودم ب

 ها شد و حیوانات را دید: داخل آن شد شیرها و یکی برای ببرها، که با ماشین می

 

  



و داشتم که از نزدیک ببینمش ر قفس ببرها فقط یک ببر سفید بسیار زیبا داشت که توفیق این

 ن وقتی نزدیکش بودم دوربین همراهم نبود(:از دور هستش چو بینید میجا  )اگرچه عکسی که این

 

  



شد رفت در  ها بودند و می سپس به قفس دیگری رفتیم که پرندگان زیادی )اکثراً طاووس( در آن

 ها قدم زد: بین آن

 

 

ای دارد. خوشبختانه مدتی که  وهوای پاکستان کالً بسیار گرم است و تابستان بسیار آزاردهنده آب

در الهور  شد. برخی روزها سحر سرد می ه فوریه هوا خیلی خوب بود فقط دمجا بودم در ما آن

آمد انگار  ها بوی دود به مشامم می شد که من نفهمیدم چیست بعضی وقت دیده می غباری در هوا

 مان مشغول سوزاندن چوب هستند. که در نزدیکی

 عباس محرابیان

 ۰۳۴۰مطابق با بیستم اسفند  ۶۱۰۳دهم مارس 
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