Pakistan

Islam
78 I MAXIM I Iulie-August 2008 I Maxim.ro

Pop
Cuvinte: Jan Wilms, Foto: Philipp Wente

Maxim.ro I Iulie-August 2008

I MAXIM I 79

Pakistan

Pakistanul a devenit un centru de interes nu
numai datorit= politicilor globale. Rivalitatea
grup=rilor, ierarhizarea societ=]ii [i luptele
pentru controlul politic sunt factorii care
afecteaz= constant stabilitatea na]iunii.
Datorit= statutului de singur= putere nuclear=
islamic=, Pakistanul de]ine cheia unei rela]ii
lini[tite \ntre Orient [i Occident. Ora[ul-port
Karachi este cea mai mare metropol= din ]ar=,
cu o popula]ie de 160 de milioane de locuitori
[i, \n prezent, cel mai potrivit loc pentru
a lua pulsul realit=]ii. Jan Wilms [i Philipp
Wente au petrecut o s=pt=m`n= \n cod ro[u de
bombardament, la grani]a dintre s=r=cie [i lux,
\n bazaruri exotice [i pie]e futuriste, la MTV
Pakistan [i printre predicatori ai urii.
PERICOL DE MOARTE
C=ldura lipicioas= a verii din Pakistan este
\nc= suportabil=. Cu str=zi pr=fuite [i aer poluat,
peisajul de aici este mai clar [i mai frumos dec`t
\n India, spun m`ndri [oferii de taxiuri. Cu
siguran]=, este mai periculos la Karachi dec`t
la Mumbai, zicem noi. De cur`nd, Pakistanul
a fost catalogat de revista Forbes unul dintre
cele mai periculoase locuri din lume, \nainte
de Congo, Somalia [i Liban, [i asta pentru c=
talibanii sunt st=p`ni pe tot ce se petrece
\n provincia de la frontiera nord-vestic=. Ei
r=sp`ndesc teroarea, fac bombe [i distrug
progresul. |n fiecare s=pt=m`n=, trimit trupele
mor]ii \n marile ora[e cu o frecven]= crescut=.
Asta s-a \nt`mplat [i \ntr-o zi de miercuri,
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\n martie, c`nd un atac asupra unui liceu de
marin= din Lahore a provocat patru victime.
Efectul: o s=pt=m`n= turbulent= \n Karachi sau
o s=pt=m`n= banal= \n Pakistan.
OMUL ORCHESTR+
|n ziua urm=toare atacului, sute de copii au
protestat \n Karachi \mpotriva Danemarcei [i a
caricaturilor cu Mahomed, milit`nd pentru un
drept de baz= al democra]iei: libertatea presei.
Fiecare intersec]ie era \mp`nzit= de solda]i [i
servicii secrete private, care au contribuit la

imaginea u[or \nfior=toare a zonei. Probabil,
de vin= sunt cagulele, armele, uniformele
camuflate [i camioanele Toyota HiLux. Vineri,
exact dup= rug=ciunea de pr`nz de la moschee,
vocea Mullah-ului r=suna \n urechile
poporului: “Vestul reprezint= r=d=cinile
r=ului”. {i Islamul este religia suprem=. Nu e
nimic nou aici, doar obi[nuita propagand=.
Surpriza a venit s`mb=t= seara, c`nd ni s-a
ar=tat o nou= fa]= a Pakistanului, despre care
nu a scris nimeni nimic: stilul de via]= al unui
grup de oameni boga]i. |l vedem pe Wiqar Ali

Khan, model, gazda MTV Pakistan [i director
a numeroase alte sta]ii de televiziune. La doar
37 de ani, este brand ambasador la Motorola
[i a fost imaginea Pepsi \ntr-o campanie
important=. Chipul lui este omniprezent pe
toate afi[ele mari, din centru [i p`n= la
aeroport, [i reprezint= garan]ia calit=]ii pentru
Wateen, cea mai mare re]ea de telecomunica]ii
din Pakistan. Prin hedonismul show-ului s=u
Guru Style, Khan este tocmai opusul bigo]ilor
care ]in predici pe Peace TV, postul ideologiilor
fundamentaliste. Datorit= influen]ei

pashtunilor, educa]iei britanice [i pio[eniei
islamice, este compatibil cu ambele lumi, cel
pu]in \n ceea ce prive[te profesionalismul.
Nu mai vorbim de integritatea care \l
caracterizeaz= mai mult dec`t pe orice alt=
personalitate din media pakistanez=.
iPHONE {I ISLAM
Partea colorat= [i dezvoltat= a Pakistanului
prezentat de Ali Khan se reg=se[te doar \n
ora[ele mari, cum ar fi Lahore, Islamabad [i
Karachi. Acest ora[-port, cu o popula]ie care
atinge 22 milioane de locuitori \n timpul
programului de lucru, este o comunitate cu
zone dezafectate, porturi murdare, gunoi [i
o central= electric= pe plaj=. |n balan]= stau
cl=dirile victoriene din perioada coloniilor
britanice, moscheele superbe [i monumentele
impun=toare. Iar c`nd se pun \n mi[care ric[ele,
autobuzele supraaglomerate, mopedurile [i
alte mijloace de locomo]ie, str=zile arat= ca
ni[te vene care pulseaz= via]=. Doar o pauz=
de Dude Patti, o b=utur= dulce din zah=r, lapte
[i frunze de ceai, poate fi refugiul din calea
bancherilor, poli]i[tilor [i comercian]ilor
agita]i. Bazarurile din ora[ul vechi sunt centrul
vie]ii pentru cei s=raci, reprezent`nd, poate,
cea mai mare platform= social= din lume.
Cei 40 de euro pe care un locuitor \i are de
cheltuial= \ntr-o lun= trebuie investi]i cu cap:
pe ceai, condimente, sau vit= [i pas=re, care
sunt t=iate c`nd e soarele mai puternic. La

umbr=, \n cu[ti, \[i a[teapt= cump=r=torii
coco[i, bufni]e, papagali [i alte viet=]i. De
exemplu, o maimu]= speriat= cost= cam 80 $.
Arunc`nd o privire \n vechiul port, \nt`lne[ti
elita creativ= a b=tr`nului Karachi. Se str`ng
pe o barc=, pentru “crabbing,” o tradi]ie a
locului, [i vorbesc despre vremuri apuse [i
[anse viitoare. O m`n= de oameni s-au adunat
[i de data asta, iar dezvoltarea st= \n barca lor,
mai mult sau mai pu]in. Doc Rafat a importat
viniluri din Londra, a deschis primul magazin
cu muzic= din Karachi \n 1980, a fondat
labelul Lips, iar acum manageriaz=
Mast FM 103, cel mai popular
post de radio rock din Pakistan.
Ifrahim este managerul agen]iei de
publicitate Manhattan [i a lansat
brandul Motorola \n ]ar=. Talha
vine din Arabia Saudit= [i este \n
prezent manager la Ufone, a
doua firm= de telecomunica]ii
din ]ar=. Irsad lucreaz= la Philipp
Morris. Designerul Abdul Samad
a \nv=]at meserie de la Tommy
Hilfiger \n SUA, iar acum combin=
moda din marile capitale ale
lumii cu influen]ele tradi]ionale
din Sindth [i Punjab. Nici
Nasrullah nu lipse[te: [eful
poli]iei se ocup= cu integrarea
unei baze de date a dosarelor
penale \ntr-un sistem
computerizat, \ncerc`nd astfel s=
reduc= timpul acestor proceduri.
Oamenii iubitori de BMW [i
Mercedez-Benz, iPhone [i
Microsoft, Adidas, Nike,
Lacoste [i Marlboro Silver [i
b=utori de Johhny Walker sunt
uni]i de dorin]a de progres. Religia
lor este islamist= cu puternice accente externe,
\mbog=]ite decunoa[terea \ndeaproape a
valorilor occidentale. C`nd vine vorba de
credin]=, tind s= eviden]ieze punctele comune
cu cre[tinismul, mai mult dec`t diferen]ele.
{i \n afar= de credin]a \n profetul Mahomed,
\i une[te [i lupta cinstit= pentru o pia]= larg=
de 160 de milioane de oameni. Cu toate astea,
majoritatea pakistanezilor sunt analfabe]i
[i extrem de credincio[i. Direc]ia pe care o
urm=resc toate capetele luminate

este una singur=: educa]ia [i civiliza]ia vor
ajuta la crearea unei societ=]i mai moderate
[i mai bine conturate, o comunitate a
oamenilor din zonele Hindu Kush [i Marea
Arabiei.
CLUBBING CLANDESTIN
Odat= cu bog=]ia, se arat= [i p=catele: c`nd
\ncepe week-end-ul, lumea bun= ([i t`n=r=)
cump=r= ecstasy [i organizeaz= petreceri
sofisticate, la care sunt adu[i DJ din Africa de
Sud [i Australia. Partea cea mai interesant=
este c= “nu exist= nici o regul=, pentru c=
oficialii nu [tiu ce se \nt`mpl= de fapt”, a[a
cum spune Faizan, VJ la MTV Pakistan. “{i dac=,
totu[i, spune cineva ceva, to]i sunt venali.”
{i cei din clasa de mijloc se \mbrac= frumos,
\[i iau Toyotele [i m=n`nc= la Pizza Hut sau
McDonald’s, iar duminica se relaxeaz= pe
plajele de la marginea ora[ului. Acolo, pe falez=,
este locul de \nt`lnire al adolescen]ilor
\ndr=gosti]i, care nu au voie s= locuiasc=
\mpreun= \nainte de c=s=torie. Pakistanul este
o republic= islamic=, cu tot ce implic= asta.
Alcoolul [i prostitu]ia sunt interzise. Cluburile
[i discotecile la fel, pentru c= atrag b=utur=
[i t`rfe. |n ciuda faptului c= triburile de pe
subcontinent au fost odat= foarte muzicale,
islamismul a exclus muzica din via]a public=.
|n moschee, singurul moment c`nd se aude
muzic= este la nunta cuiva. Oricum, oamenii
de r`nd, cu familii numeroase [i grija zilei
de m`ine n-au timp de activit=]i relaxante.
Muncesc p`n= la 20 de ore pe zi, f=r= vreo
[ans= real= de avansare. Cei mai noroco[i
dintre ei lucreaz= pentru cei \nst=ri]i. Un
buc=tar de lux c`[tig= aproape 50 de euro pe
lun=, un [ofer, 75, iar un majordom, disponibil
24 din 24, aproape 100 de euro pe lun=.
BAYWATCH {I CORAN
|ntr-o zi de luni, am fost invita]i de Ghazanfar
Ali, directorul MTV [i Indus Network, \n
re[edin]a sa colonial=. Cu Carlsberg rece [i
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WIQAR ALI KHAN

VJ KHAN

de el, cum pot eu mai bine. |ntors la Londra,
am f=cut planuri [i mai t`rziu am lansat ARY [i
The Muzik – primele programe interna]ionale
de muzic=, din Pakistan. Dup= asta, am f=cut
cuno[tin]= cu Ghanzanfar Ali, de la Indus TV, unul
dintre cei mai important]i oameni din industria TV
a Pakistanului. Mi-au pl=cut programele lui [i lui
i-au pl=cut ale mele. A[adar, m-a angajat s=
lansez MTV \n Karachi.
Care sunt diferen]ele dintre MTV Pakistan
[i alte sta]ii MTV?
Scopul este s= prezent=m lumii talentul
pakistanez, creativitatea [i diversitatea muzical=.
Tocmai de aceea, cei mai difuza]i sunt arti[tii
na]ionali, ocazional vedete interna]ionale.
Este foarte interesant c= acest concept \[i are
r=d=cinile \n 1970, c`nd Tom Preston, care a
devenit ulterior unul dintre fondatorii MTV USA,
a trecut prin Pakistan \n drumul lui din
Afghanistan. A r=mas impresionat de cultura
noastr= [i i-a sur`s ideea unui joint venture.

Din 2000, televiziunea independent= prin satelit
a ajuns [i \n Pakistan. |n 2006, MTV Pakistan
[i-a \nceput transmisiunile. Wiqar Ali Khan a
fost cofondator [i VJ, iar acum se ocup= de
dezvoltarea celei mai mari televiziuni digitale din
]ar=. Este, f=r= \ndoial=, cel mai potrivit model
pentru interpretarea modern= [i cosmopolit= a
valorilor islamice. Autorul Jan Wilms [i fotograful
Philipp Wente s-au \nt`lnit cu acest om ocupat
din media, la Karachi, \n martie 2008.
Wiqar Ali Khan este n=scut pe 16 ianuarie 1971,
\n provincia pakistanez= Swat. La v`rsta de doi
ani, s-a mutat cu p=rin]ii \n Londra. A studiat
Media [i Sociologie la South Bank University,
iar talentele de om de televiziune [i produc=tor
i-au fost descoperite de BBC. |n 1996, a c`[tigat
concursul “Primul Supermodel Asiatic,”
particip`nd astfel la campanii pentru Calvin Klein,
Pepsi sau Microsoft. Din 2006, Khan a lucrat
pentru MTV Pakistan ca prezentator, produc=tor
[i apoi vicepre[edinte. Recent, a preluat
dezvoltarea Wateen Digital TV. Wiqar Ali Khan
locuie[te, cu so]ia lui, Mitra, [i fiul, Arman Dean,
\n Lahore [i, ocazional, \n Londra.
Domnule Khan, a]i crescut \n Londra [i,
din 2006, sunte]i imaginea [i creierul MTV
Pakistan. Ce v-a determinat s= p=r=si]i
Europa?
Pentru postul de conducere al unuia dintre cele
mai mari branduri muzicale din lume, m-a[ fi
mutat oriunde. Dar Pakistanul este ca [i p=m`ntul
meu natal. Am avut oportunitatea s=-l descop=r
\ntr-un mod de-a dreptul minunat, \n ciuda
pericolelor pentru care este recunoscut. Ceea
ce mi se pare genial referitor la jobul [i re[edin]a
mea este c= pot s= compar lumile. E o mare
diferen]= \ntre societatea de consum occidental=
[i cultura arab=.
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Trebuie s= v= justifica]i stilul de via]=
european aici?
Nu beau, nu fumez, nu m= droghez. Sunt un
familist convins, nu am aventuri. C`t despre
felul \n care ar=t, pakistanezilor le place. Ba
chiar m= \ntreab= de unde-mi iau tricourile alea
caraghioase sau cum fac de-mi st= p=rul \n
sus. Copiii de pe strad= n-au auzit de gel de p=r
sau branduri ca Levi’s sau Diesel. Dar li se par
cool hainele de firm=. Aten]ia pentru \ngrijire [i
imagine a crescut foarte mult \n ultima vreme.
Asta e, ca [i \n multe alte p=r]i, o problem= de
accesibilitate, care a ap=rut aici cu pu]in timp \n
urm=.
Cum a fost trecerea de la BBC-ul londonez
la celebritatea pop \n proasp=tul MTV
din Pakistan?
C`nd am venit \n Karachi \n 1999 [i am v=zut
postul TV de muzic= mi-am propus s= m= ocup

Cum poate at`t de americ=nescul brand
MTV s= reziste \ntr-o ]ar= care este atacat=
cu bombe aproape s=pt=m`nal?
Toat= lumea [tie de MTV, inclusiv unde este
sediul, dar n-am fost ameninta]i niciodat=.
Da, MTV este un brand american, dar datorit=
con]inutului nu suntem o ]int= a
fundamentali[tilor. Din p=cate,
sta]iile cu anumit= ideologie
politic= au fost atacate.
Totu[i, mullahii sunt destul
de riguro[i [i interzic multe
activit=]i antiislamice, cum
ar fi petreceri [i evenimente
mondene...
...dar sunt de acord dac= sunt
pl=ti]i cum trebuie. Mul]i mullahi
sunt ipocri]i. |[i las= b=rbile alea
mari, dar sunt corup]i din cap
p`n= \n picioare.
Iar la frontiera provinciei
de Nord-Vest, talibanii
\[i iau canistrele, dau foc
magazinelor cu CD-uri [i-i
ucid pe proprietari.
Poate nu este chiar genul lor de
muzic= (r`de). Aici intervine lipsa
educa]iei. Oamenii de la munte au fost \nv=]a]i
carte \n [coli modeste, de profesori religio[i.
Asta \n cel mai bun caz, pentru c= nu exist=
\nv=]=m`nt obligatoriu \n Pakistan. Oamenii
cred tot ce li se spune, at`t timp c`t emi]=torul
mesajului le d= orez [i ceai. Cei s=raci devin
mult mai deschi[i la minte c`nd au [ansa s=
c=l=toreasc= [i s= \nve]e despre alte culturi.
Av`nd \n vedere c= [ti]i foarte bine cultura
occidental=, cum interpreta]i islamismul [i
cum se aplic= el \n via]a dumneavoastr=?
Destul de moderat. Pentru mine, totul trebuie
s= fie \n echilibru. Merg la moschei, la nun]i,
la petreceri, concerte, m= uit la TV – toate astea
sunt valori tradi]ionale, culturale, de indentitate
[i educa]ie. Restric]iile nu aduc pacea.

Pakistanezii vor deveni mai toleran]i c`nd
vor vedea cum pot oamenii s= tr=iasc= lini[titi
intr-un mediu urban modern. Interpretarea
islamului din punctul meu de vedere este liberal=
[i deschis=.
Poate [i televizorul s= aib= rol didactic?
Da, a[a cred. Pentru c= prezint= stilurile de
via]= diferite ale tinerilor, iar tinerii sunt agentul
schimb=rii, al accept=rii genera]iei viitoare.
|n Pakistan se recepteaz= aproape 300 de canale,
la un loc. Nici produc]iile de genul
Sex and the City nu mai sunt considerate
blasfemii. Controlul nu mai este \n m`inile
guvernului, ci \n telecomanda proprie. Floarea
culturii pop cre[te \ncet, dar sigur.
Ce are Vestul de \nv=]at de la Pakistan?
Exist= foarte multe concep]ii gre[ite, pe care
[i eu le-am avut. Am sc=pat de ele abia c`nd
am venit aici [i am descoperit ]ara. Eu
am copil=rit \n Londra, \n perioada 19731996. {i acolo era teroare, nu de la partea
musulman=, ci de la IRA. Personal, am auzit de
bombardamentele din Pakistan doar de la [tiri.
Mai mult, acesta este un fenomen destul de
recent, care a crescut \n ultimii doi ani. Oricum,
mul]i oameni care vin din toat= lumea spun:
“Nu e a[a r=u cum ne a[teptam”.

Ce pute]i, personal, s= face]i, ca s=
schimba]i aceste idei preconcepute?
Problemele ]=rii mele m-au preocupat
\ntotdeauna. |n cazul =sta, e chiar o problem= de
a prezenta lucrurile a[a cum sunt.
O misiune izvor`t= din pasiune, f=r= leg=tur=
economic=. C`nd am venit aici [i am v=zut
c= mass-media occidental= prezint= o imagine
distorsionat= a Pakistanului, m-am sup=rat foarte
tare. Acum, sunt mul]i oameni care a[teapt=
de la mine diferite chestii: pre[edintele
Musharraf, primul-ministru, oficialii guvernului,
decanii universit=]ilor, profesorii, studen]ii –
pe to]i \i auzi spun`nd: “Ai imaginea asta
modern=, dar nu bei alcool [i e[ti integru.
|ncearc= s= folose[ti virtu]ile astea ca s=
conturezi lumea modern=.”

Mutton Masala (tocan= condimentat= din
carne de miel) pe mas=, ne-a vorbit despre
influen]a masiv= a primei re]ele independente
de televiziune, pe care a fondat-o \n 2000.
“Programele noastre sunt un catalizator al
schimb=rii.” Pentru mul]i pakistanezi, nu exista
nici un factor de influen]= \nainte de 1999. O
dat= cu televiziunea prin satelit, r=sp`ndit=
\n toat= ]ara, a \nceput un proces de deschidere
a ochilor. Ast=zi, Pakistanul are mai multe sta]ii
de televiziune dec`t de radio, iar cele 300 de
astfel de centre sunt singurele c=i de acces c=tre
o lume diferit= de cea tradi]ional=, de provincie.
|n plus, sunt un suport pentru publicitate, dar
mai ales pentru educa]ie. “Oamenii de aici
erau obi[nui]i s= fac= ce li se spune, asta este
o mo[tenire a coloniz=rii [i regimurilor care
au urmat. Nu au fost niciodat= \nv=]a]i s= stea
pe propriile lor picioare”, spune Ali. |n timpul
pre[edintelul Musharaaf, poporul a devenit mai
autonom. Suntem la doar 15 ani diferen]= de
India acum. {i venim din urm= cu pa[i repezi.”
Guvernul militar al Generalului, dezaprobat
de majoritate, a \ncetinit democra]ia, dar a
instalat infrastructura modern=. Fiecare colib=
pesc=reasc=, fiecare gospod=rie de la ]ar= are
propria anten= satelit. |nv=]=turile Coranului
sunt completate de vocile dictatoriale ale altor
“puteri” ca CNN, Baywatch sau rock’n roll.
COD RO{U
Influen]a lui Mushararaf a sc=zut considerabil.
Asasinarea Benazirei Bhutto a adus valuri de
simpatie [i voturi mafiotului r=mas v=duv,
Asif Ali Zardari. Partidul islamic a beneficiat
de continuitatea lui “Busharraf,” din
Statele Du[mane ale Americii. Oricum ar fi,
instabilitatea puterii reprezint= o tradi]ie \n
Pakistan. Recent, ]ara a \nceput iar un proces
de schimbare. De opt ani, for]ele americane
sunt \n gard=. Guvernul lui Bush l-a sprijinit
pe Musharraf cu mai mult de zece miliarde de
dolari. Din banii =[tia, el a securizat grani]a
\mpotriva terori[tilor, a construit str=zi [i a
contribuit la crearea unui climat economic
prietenos. |n ciuda tuturor acestor merite,
timpul lui a trecut, iar sf`r[itul puterii a
afectat prosperitatea. Asta lu`nd \n calcul [i
faptul c= mul]i pakistanezi pleca]i \n toat=
lumea, poate singurii educa]i [i cu posibilit=]i
de a dezvolta zona, s-au \ntors datorit= lui
Musharraf. Nici unul dintre ei nu este
mul]umit de rezultatul alegerilor din

februarie 2008. “Am bagajele f=cute, s= plec
de aici, cu familie cu tot, dac= situa]ia se
\nr=ut=]e[te,” a spus un om de afaceri mai mult
neam] dec`t pakistanez, care conduce o fabric=
auto. De teama represaliilor, omul a preferat
s= r=m`n= \n anonimat. |n mar]ea imediat
urm=toare, a avut loc cel
mai sever atac de la asasinarea Benazirei
Bhutto, din decembrie 2007. 26 de civili [i
ofi]eri au fost uci[i \ntr-un atac asupra agen]iei
antitero din Lahore. Poli]ia [i armata au
proclamat cod ro[u \n toat= ]ara. Num=rul
victimelor din Pakistan, de la \nceputul anului,
se ridic= la 500. Pe l`ng= filmule]ul cu cl=direa
FIA din Lahore, distrus=, o nou= imagine
circul= \n toat= lumea, d`nd fr`u liber
imagina]iei. Reportajul este, ca de fiecare
dat=, monocrom [i \nf=]i[eaz= doar o frac]iune
din ce se petrece acolo. “C`nd media
interna]ional= a atins subiectul politicii
germane, la sf`r[itul anilor ’70, l-a asociat cu
RAF, care era nelipsit din titluri. A fost vorba
doar de 20 de radicali, sau tot poporul geman e
terorist?”, se \ntreab= Ghazanfar Ali. “Mi-a[
dori ca [i p=r]ilor noastre pozitive s= li se
acorde o [ans=”. }=rile de pe
subcontinentul indian fac parte
din Lumea a Treia. Totu[i, datorit=
ponderii pe care Pakistanul o are \
n politica interna]ional=, nic=ieri
nu e mai aproape de realitate
pulsul vie]ii dec`t aici. O c=l=torie
\n Karachi poate dezv=lui infinit
mai mult dec`t a reu[it presa
occidental= p`n= acum: credin]a
\ntregului popor [i nesiguran]a
viitorului, absorbite de speran]a
pentru vremuri mai bune [i mai
liberale, dorin]a de bog=]ie [i
infrastructur=, dorin]a pentru o
cultur= proprie revitalizat= [i vize
de c=l=torii \n Vest.
Dar, drumul p`n= acolo se anun]=
lung [i dureros.
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