
272 
 

 

 

 

 

 

 بخش بیست و نهم

 از دریای مازندران تا دریای سیاه
 

آهن باکو را به مقصد باتوم ترک کردم.  ژوئیه با راه  2٨و نیم بعدازظهر روز    2ساعت       

روبل   ١٨ساعت طول کشید. قیمت بلیط درجه سه  ٣2کیلومتر طول داشت و  ٨٠٠مسیر 

باشد که در های درجه سه یکی هم استفاده از هوای آزاد میبود. از مزایای سفر با واگن 

این فصل سال بسیار مطبوع و دلچسب بود. مزیت دیگر امکان آشنائی با اقوام گوناگون  

غربی دشت مغان گذشتیم. مناظر اطراف رود کورا   مردم قفقاز بود. برای بار دوم از دنبالۀ 

 . ندکننده بودنواخت و خسته کامأل یک 

توانم اطالعاتی در مورد پایتخت  صبح به تفلیس رسیدیم. متأسفانه من نمی ٨ساعت      

باشد. فقط به  قفقاز بدهم زیرا اقامت یک روزه در این شهر برای دادن اطالعات کافی نمی 

نمود.  های سبز رنگ داشت که بسیار زیبا میای سفید با سقف هه نم که خانکمی این بسنده 

ها پر رفت  . خیابان ندافزودبا گنبدهای زیبای چند رنگ به زیبائی شهر می کلیساهای متعدد  

دقیقه   2۵ردم قطار فقط به مدت کمیه من از تفلیس دیدن ک  میو آمد بودند. در این بار دو 

 توقف داشت و من این مدت را در سکوی ایستگاه به سر بردم.

گیاهی و  مناظر کامأل تغییر کرده و پوشش سیاه حرکت کردیم.  مقصد دریای سپس به      

آهن از سمت د. مسیر راهشمیای کوتاهی در اطراف مسیر دیده  هه . تپه بودمزراع بیشتر شد

رد.  کمیریزد، عبور  دریای مازندران می  چپ رود کورا با آب تیره رنگ که در نهایت به 

پل فلزی از روی شاخۀ جانبی  رفت. قطار از روی یک  جاده از آن طرف رود به تفلیس می

چندین بار از روی   ٣و کاسپی  2ای کزانکاهه گذشت. تا رسیدن به ایستگا  ١کورا به نام آراگوا

 ا دیده هه ای متروکه به روی تپهه جای مسیر، قلعه و صومعرودهائی عبور کردیم. در جای 

د. مسافرین قطار از افسران روسی، تاتارها، اهالی گروسین، زنان و مردان کشاورز  شمی

د. اکثرأ از اهالی گروسین بودند زیرا ما از سرزمین آنها که سابقأ کشور  شمیتشکیل 

ردیم. مردمان بسیار زیبائی بودند، صورت آنها  کمی شاهنشاهی گرجستان نام داشت، عبور  

رسید و سر آنها حالت خاصی داشت. آنها با کمرهای باریک  اصیل و پرانرژی به نظر می 

های الوان، رفتند. زنان آنها هم با لباس گمی ای پهن، سر خود را مغرورانه باال هه و شان

   باشند. آنها بسیار  می نوازیمردمان بسیار شجاع و میهمان ها بسیار زیبا بودند. گروسین 
١ .Aragva 2 .Ksanka ٣ .Kaspi 
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 . هستندبوده و کامأل شاد و مغرور درستکار 

طبیعت بین دریای مازندران تا تفلیس از یک طرف و از تفلیس تا دریای سیاه از طرف      

م ندارد. آنچنانکه نوشتم قسمت اول کامأل خشک و بدون محصول  ه  ه دیگر اصأل شباهتی ب

مانند یک مزرعۀ یک دست،   ١است در صورتیکه قسمت دوم یعنی گرجستان و مینگرلین

باشد. خاک این منطقه بسیار حاصلخیز بوده و گروهی از سایر مناطق قفقاز  سبز و خرم می 

اند. آنها مزارعی ساخته و با کار در آنها  و کشورهای همسایه به این منطقه کوچ کرده 

جنگل ای این منطقه جنگلی است و فشردگی هه دغدغه ای دارند. کوهپایزندگی ساده و بی

بارد باشد. در سمت شرقی فراسوی قفقاز باران به ندرت می در اطراف رودها بیشتر می 

اما در مناطق غربی آن بارندگی فراوان است. بادهای مرطوب دریای سیاه با برخورد به  

وند، رطوبت خود را از  شمی ای ارمنستان مربوط هه ای خشکی که در جنوب به کوههکو

ت سپس تبدیل به جویبارهائی شده، رودهای کورا و ریون و چند دهند. این رطوبدست می

ردند. گمی مازندران جاری    سیاه و دریای   سمت دریای   آورد و بهرود دیگر را به وجود می

آب و هوای این منطقۀ قفقاز عالی و سالم است. در سواحل دریای سیاه آب و هوا مرطوب  

 بوده و به خوبی این منطقه نیست. 

که یک شهر گروسینی بود و موقعیت جغرافیائی خوبی   2به شهر گوری ١١ساعت      

ا بنا شده بود. بقایای یک قلعۀ  هه تأتری دور تا دور کوهپایداشت رسیدیم. شهر مانند آمفی 

خورد. چندین کلیسا و باغ وسیع در شهر  چشم می روی بلندی به  قدیمی در وسط شهر به 

ه زیبای آن چند پسر بچۀ گروسینی مشغول فروش هندوانه و گالبی  د. در ایستگاشمی دیده

دار و کم ضخامتی داشت که با ساقۀ گیاهان پوشیده  ای سنگی شهر سقف شیب هه بودند. خان 

ا مقدار زیادی از باالی دیوارها گذشته،  هه شده بود. به علت بارندگی فراوان، سقف خان

شهر  . پس از چند ساعت بهنددادهائی را تشکیل میشده و ایوانائی نگهداریهه توسط پای

ای قرار داشت. روی تپه  قدیمی به  شهر هم بازماندۀ قلعۀ  رسیدیم. در این ٣سورام

.  نددشمیو در سواحل رود تبدیل به مزارع سرسبزی   ند ای سورام هم جنگلی بودهه کوهپای 

دو لوکوموتیو دیگر به قطار    ۴ووامحصوالت آن رسیده و آمادۀ درو بود. در ایستگاه میخائیل

بسته شد. در شرایط عادی وجود دو لوکوموتیو کافی بود اما قطاری که من با آن سفر  

دار و سه لوکوموتیو داشت تا آن را از مسیر شیب ردم بسیار طویل بود و احتیاج به کمی

شید و سومی قطار را از کمیسورام باال ببرد. دو عدد از آنها از جلو، قطار را    ایهه گردن

رفت. ردند اما قطار به آرامی پیش می کمی داد. لوکوموتیوها به سختی کار پشت هل می 

چی به دفعات از قطار پیاده شده و در کنار آن راه  قدری کم بود که کنترل سرعت آن به 

فوت در هر صد   ۵یعنی  ۵شیب مسیر ٪ عقب بماند. ضریب  رفت بدون آنکه از قطار می

صورت مارپیچ از گذرگاه سورام   باشد. مسیر بهجدأ شیب بسیار سختی می  فوت بود که 

رسیدیم به پوشش گیاهی و طراوت و شادابی محیط  چه باالتر می  خورد. هرتاب می   و پیچ 

 د.شمی تر تر و پاک شت و هوا خنک گمیافزوده 

١ .Mingrelin 2 .Gori ٣ .Suram ۴ .Mikailova   
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قفقاز از شیب مسیر  خاک این منطقه بسیار حاصلخیز است. در نزدیکی ایستگاه والدی     

ای فرسودۀ آنها از جنس  هه د که خانشمی کاسته شد. گاهگاهی چند روستای کوچک دیده 

چوب بود. وقتی از ایستگاه پونی به عقب نگاه کردم تنگۀ سورام با زیبائی و جذابیت خاصی  

تمام منطقه دید داشتم و روستاها، جویبارها، مسیر قطار، مزارع،    د. از این باال به شمی دیده  

و   ١کوتاایسی ا زیر پای من بودند. روستای پونی در مرز بین والیتهه ها و صخرجنگل

خورد و صدای جیرجیر آن به گوش  های شدیدی میها تکان تفلیس قرار دارد. واگن

دقیقه   ١2اتوبان قطار به مدت رسید. از تونل کوتاهی عبور کردیم و در ایستگاه بشمی

ها از این نقطه به سمت دریای مازندران و دریای سیاه سرازیر  توقف کرد. آب جوی

علت کنجکاوی در مورد    م در این ایستگاه وارد قطار شد که احتماأل به ردد. یک ژاندارگمی

ا بودم، نگاه کرد. سپس در  هه من بود. ابتدا ایستاد و مدتی مرا که مشغول رسم نقاشی صخر

نگامیکه  ه ه کنار من نشست و زیر زیرکی مرا تحت نظر داشت. پس از گذشت چند ایستگا

باشم از قطار یستم و فقط یک مسافر معمولی می مطمئن شد من تهدیدی برای کشور او ن 

 پیاده شد. 

که روستای بزرگی با یک هتل بود از ارتفاع مسیر کاسته   2پس از ایستگاه کویریلی     

شد. به زودی به محوطۀ مسطح بزرگی رسیدیم که مزارع سبز و خرم فراوانی داشت. در 

باعث   دار گروسینی سوار قطار شدند که ایستگاه عظیم این روستا چند مرد مو بور و ریش 

هائی به رسم قفقاز  تن داشته و جافشنگی  ای بهتراکم بیشتر واگن شد. آنها ردای بلند و تیره 

د. کاله  شمی ای آنها یک خنجر و یک هفت تیر دیده بر سینه بسته بودند. در کمربند نقره 

کوچک پشمی به سر داشتند که وسط آن از جنس پارچه بود. تعدادی از آنها چندین مدال  

یون، کویرلی و چند روسی به سینه داشتند. در جنوب کوتاایسی به دفعات از روی رود ر

های آهنی عبور کردیم. در کوتاایسی یک مسیر خط آهن به سمت  رود جانبی توسط پل 

ای بود. شمال جدا شد. رود ریون مسیر مارپیچی داشت که عمق آب کم و رنگ آن قهوه 

. حدودأ در میان مسیر کوتاایسی تا دریای سیاه  دوای فراوانی در سواحل رود روئیده بهه بوت

رفت.  و مسیر جنوبی به بندر باتوم می  ٣دو شاخه شد. شاخۀ شمالی آن به بندر پوتی  خط آهن 

شت. مه خفیفی مسیر  گمیدیم به رطوبت هوا افزوده شمیتر هرچه به دریای سیاه نزدیک 

وار دریا مشاهده شد. مسیر پیش از رسیده به دریا  را در بر گرفته بود. به زودی سطح آینه 

ادامه یافت، تا حدی    امتداد ساحلاز تونل نسبتأ طویلی عبور کرد و پس از خروج از آن در  

و نیم به باتوم رسیدیم.   ١٠. ساعت نددادکه امواج دریا زیرسازی ریل را شستشو می 

 پیاده شدم.  ای کرایه کرده و پس از چندی در مقابل هتل اروپاکالسکه 

هزار نفر است   22میالدی حدود  ١٨٨۶جمعیت باتوم مطابق سرشماری ژوئیۀ سال      

ها، یونانیان  ها، تاتارها، گروسین ها، ترکها، السباشند. گذشته از روس که اکثر روس می

  فرانسوی،نند. اروپائیان مقیم شهر اکثرأ آلمانی، کمی و انواع اقوام قفقازی در شهر زندگی 
١ .Kutaisi دومین شهر بزرگ گرجستان در قسمت غربی کشور 

2 .Kvirili ٣ .Puti 
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نند، در شهر  کمی انگلیسی، ایتالیائی بوده و چند سوئدی که در دفتر شرکت نفت نوبل خدمت  

شود. اکثر   صحبت های متعددی در شهر اقامت دارند. این تنوع قومی باعث شده تا زبان 

 زبان مختلف آشنائی دارند. ۶یا  ۵مردم به 

شهر از دو قسمت کامأل متمایز تشکیل شده که یکی شهر قدیمی ترکی و دیگری شهر       

ا از آجر و تیرهای  هه ثیف و تنگ بوده و خانک میهای شهر قدیجدید روسی است. خیابان 

ند که  کمیهستند که آدم تعجب ها به قدری قدیمی چوبی ساخته شده است. این ساختمان 

ا خمیده و در حال ریزش است.  هه ریزند. دیوار تعدادی از خانا فرو نمیهه چگونه این خان 

ای چوبین به  هه طرف شیب دارد. طبقۀ اول توسط پل  ۴ر ه ها سفالی بوده و ب هه سقف خان 

ای است. ا شیشه هه نای خاهه باشد. پنجرا دارای ایوانی میهه رسد. طبقۀ دوم خانخیابان می 

باشد که نمونۀ کاال را پشت پنجرۀ حجره قرار ا، چایخانه یا انبار می هه کف اکثر خان طبقۀ هم 

ا نصب شده  هها به روی تابلوهای بزرگی نوشته شده و در باالی حجرههاند. نام مغازداده

برپاست. در بازار شهر که  ها، چادرهائی برای خرید و فروش است. در کنار اکثر خیابان 

ود. شمیای پیچ در پیچ آن در تمامی جهت گسترده شده از این چادرها بسیار دیده هه کوچ

ای هه ماس از  های شهر سنگفرش نبوده و  ا درختان پربرگی دارد. خیابان هه باغچۀ اغلب خان

چینی  نه ا به داهه ها در اطراف باغچو مرغ  ها، مرغابی ها. اردکتشکیل شده است درشت

مشغولند. اهالی گذشته از اسب از االغ و گاومیش هم برای حمل محصوالت خود استفاده  

ا به پشت  هه نند. سقاهائی که مشک آب را برای خنک ماندن در میان شاخ و برگ بوتکمی

خورند. آنها حتی در شهر روسی هم دیده ها فراوان به چشم می نند در خیابان کمیخود حمل  

ها  ند. گذشته از سقا کنسوی خود جلب می ا را بههه و با فریاد "آب خنک" تشن وند شمی

ود که با فریاد، کاالی خود را به فروش  شمیهای شهر دیده مشاغل دیگری هم در خیابان 

 اهه میوسایر ها نام برد که گالبی، آلو، ذرت و فروشتوان از میوهرسانند. از جمله می می

نند. چند مسجد در شهر ترکی باتوم وجود  کمیدستی خود حمل را برای فروش در چرخ

. مانند مساجد ایران مالئی از آن باال رفته  استای بلند آنها از جنس چوب ههدارد که منار

ای آبی دیده  هه ها چای از خیابان خواند. در بعضانجام فریضۀ دینی فرا می  و مؤمنین را به 

ای سفالی خود برای برداشتن آب صف بسته و همدیگر را هه ود. تجار بازار با کوزشمی

شد. من  کمیکاری دهند تا زودتر به آب برسند. در بعضی موارد کار حتی به کتک هل می

ده و سپس دست  ای خود را به سمت دیگری پرتاب کرهه خود شاهد بودم دو تن از آنها کوز

 ردند.کمیزن ترک با لباس اندک در دریا آبتنی   ٣به یقه شدند.  

ا شبیه  هه پهن و تمیز بود. خان  هاشهر روسی باتوم ظاهر کامأل متفاوتی داشت. خیابان      

توانست با  ای اروپائی بوده و تعدادی از آنها به قدری عالی و باشکوه بود که می هه خان

ای فراوانی هه پترزبورگ برابری کند. در اطراف اماکن دیدنی شهر درشکای سنت هه خان

برای حمل مسافرین وجود داشت و قیمت آن از سوئد بسیار ارزانتر بود. امنیت شهر به  

های شهر نام برد.  عهدۀ پلیس روس بود. از بناهای زیبا و باعظمت شهر ابتدا باید از هتل 

مسجد شهر ترکی باتوم    ی سخن گفت. آنگاه نوبت بهسپس باید از کلیساهای روسی و یونان
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ضلعی با سقف آجری بوده و در باالی سقف آن یک هالل ماه از  ۶رسد که شبیه یک می

دهندۀ آئین مؤمنین این پرستشگاه بود. منارۀ بلند و ظریفی از این مسجد باال  جنس طال نشان 

د. قلعۀ شهر در  شمیمربوط ضلعی  ۶رفته که به شکل زشتی به یکی از دیوارهای این 

ود واقع شده بود. این قلعه گذشته از بارو،  شمی ای که خلیج باتوم در غرب به آن ختم  زبانه 

رسید. این  نظر نمی تری هم داشت اما در مجموع غیرقابل تسخیر به دیوارهای گلی کوتاه

به آن اضافه    هائیها قسمت یک بنای قدیمی ترکی بود که پس از افتادن شهر به دست روس

چند در  داشت.دریائی در مقابل این بنا قرار  هائی هم تعمیر شده بود. چراغشده و قسمت

ردند.  کمیتابستان نمایشی اجرا    ساله در فصلمه ه  هها و ارامنها، گروسین روس،  تأتر شهر

گوش چوبی شباهت   ۴ای هه معماری این تأترها چندان هنرمندانه و زیبا نبود و به جعب

مرد و یک   ۴د رفتم. شمیداشت. من به دیدن نمایشی که توسط یک گروه گروسینی انجام  

ائی کشیده شد. حرکات  هه ائی شلیک و قمهه ردند. در این نمایش گلولکمی زن نمایشی اجرا 

س از بردم. پا به قدری خوب بود که من به مفهوم نمایش که تحقیر ارامنه بود پیهه هنرپیش

رقص محلی زیبائی انجام دادند و با حرکات آرام و   ،پایان نمایش یک مرد و زن هنرپیشه

چرخیدند. دختر پاهای خود را بدون صدا حرکت  ها، به دور هم میموزون بدن و دست 

رسید که او دائمأ در هوا باشد اما مرد برد و به نظر میداد و با سرعت جلو و عقب می می

وفت تا ضرب آهنگ و ریتم رقص را کمی کم و با تمام قدرت به زمین پاهای خود را مح

جهید. برای انجام چنین رقصی  تعیین کند. گاهی هم مانند پلنگ این طرف و آن طرف می

ها  ها تمرین کرد. از سایر دیدنیبا توجه به سرعت حرکات و نوع و زیبائی آنها باید سال

خانۀ زیبا و تمیز که مظهر  ، چندین چایخانه و قهوه های باتوم باید از سیرک شهرو سرگرمی 

باشند، نام برد. در خاتمه باید از ایستگاه پست و تلگراف یاد کنم. در آنجا  وجود بشر می 

 . است دقیقه  ۵7مطلع شدم فاصلۀ زمانی باتوم تا سنت پترزبورگ 

بندهای طویلی از ساحل تا میان آب  عمق است تختهکم   ،وسعت زیاد  ا از آنجائیکه دریا ب     

. بندر در مجموع خوب بود و فقط بادهای شمالی و شمال غربی وارد آن استکشیده شده 

د. تعداد زیادی کشتی متعلق به کشورهای گوناگونی مانند ترکیه، فرانسه، روسیه،  شمی

م یک بندر تجاری  باتو  رد که کمیآلمان و اطریش لنگر انداخته و این فکر را در بیننده زنده  

ردند. اما از  کمی هائی یک بار در ماه به مقصد هامبورگ حرکت باشد. کشتی مهمی می 

به این   ١کشتی نظامی در بندر خبری نبود و در مواقع ضروری آنها از بندر سباستوپل

دند. کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، آمریکا، ترکیه و ایران در شهر شمیمنطقه اعزام  

 گری داشتند. کنسول

بعدازظهر    ۶باتوم سابقأ بندر آزاد بود اما اینک چنین نیست. در آن زمان پس از ساعت       

کسی حق ورود به شهر را نداشت. به این دلیل زنجیری از سربازان مسلح در شهر دیده  

  د و در نتیجۀ آن شهر از امنیت خوبی برخوردار بود. اما با توجه به تغییرات نظامی شمی

 رود شرایط امنیتی شهر هم تغییر کند. هنگامیکه باتوم بندر آزاد بود حکومت تظار می ان

 ١ .Sevastopol 
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ها در خارج از شهر مستقر  هائی در شهر داشته باشد و پادگان اجازه نداشت پادگان یا توپ 

اما  شید تا آنها به شهر رسیده و از امنیت آن دفاع کنند کمیساعت طول  ۴بودند. حدود 

 باشند. ا در خود شهر مستقر میهه اینک پادگان و سربازخان

. شرکت نفت نوبل  استای خوراکی، سیب و نفت هه مهمترین صادرات باتوم پنبه، دان      

هزار پود نفت از   2٠٠ای بزرگ و اسکلۀ خصوصی دارد و ماهانه هه در باتوم کارخان

ای فلزی حمل شده سپس بار کشتی  هه ند. این نفت در بشککمی شهر سیاه به باتوم ارسال 

ردد. هر دو  گمی شده و از طریق رود دانوب به اطریش و از بندر اودسا به روسیه حمل 

ائی در سر هه ود. لودویگ نوبل نقش شمیبلژیک ارسال  ١ماه یک کشتی نفتکش به آنتورپ

کیلومتر به باتوم برساند. این   ٨٠٠ای به طول دارد تا نفت را از باالخانی توسط خط لوله 

قفقاز عبور خواهد کرد. در طول مسیر به فواصل خط لوله از میان تمامی نواحی فراسوی

این یک طرح عظیم   هائی نفت را با فشار از دریا به دریا خواهد رساند. اگرچهمعین پمپ 

پشتکار  از  رسد اما اگر کسی از تأسیسات نفت باکو دیدن کرده باشد  نظر می  ای بهو پیچیده 

ریزی چنین طرحی متعجب  های عظیم آگاه شده و از برنامه این شرکت برای انجام طرح 

نخواهد شد. یکی از مشکالت این طرح عبور خط لوله از گذرگاه سورام است. باید  

ی ایجاد کرد تا نفت را با فشار زیاد از سرباالئی های کوه باال ببرد.  سرمایۀ این  تأسیسات

اندیشد آن را مقرون به  طرح بسیار هنگفت خواهد بود اما هنگامیکه آدم به نتیجۀ آن می 

 داند.صرفه می 

ها در آخرین جنگ  آیندۀ باتوم بسیار درخشان است. پس از اشغال شهر توسط روس     

این شهر پیشرفت سریع و فراوانی کرده است. این شهر در زمان حال    ،روس و ترکیهبین  

از رقیب خود پوتی پیشی گرفته است. شهر در  ،از نظر تعداد جمعیت و وضعیت بندر

بلند و جنگلی واقع شده و این باعث  ایههارتفاعی در پای کوجلگۀ مرطوب و باتالقی کم

م و مطبوع نباشد به ویژه در فصل بهار و پائیز که  ود آب و هوای شهر چندان سالشمی

 یرد.گمی بیماری تب تلفات زیادی 

اند و  های اطراف شهر را خشک کرده ها پس از گرفتن قدرت در شهر، باتالق روس     

هائی که برای مدتی در  تر شده است. ولی هنوز هم خارجی آب وهوای شهر بهتر و سالم

با دهانۀ   2روکووند. وجود رود چشمییش دچار این بیماری نند کم و ب کمیشهر اقامت 

رفته بیشتر  نیست. این دلتا رفته   تأثیرپهن و مرطوب در غرب شهر در شیوع این بیماری بی

ردد. گذشته از آن رطوبت  گمی  محلرود و باعث باتالقی شدن و بیشتر در دریا فرو می 

مستقیمی دارد. ابرهای بزرگ و سیاه از دریا بر  م اثر ه هسیا زیاد هوا در شرق دریای

بارند.  غلظت آنها افزایش یافته به شکل باران به زمین می  ،اهه خیزند و با اصابت به کومی

ای قفقاز  هه توان کوابر میود. در هوای صاف و بی شمی ها از شدت بارندگی کاسته  زمستان 

 مشاهده کرد.  ٣تا کرشرا در جهت شمال غرب 

 قفقاز به خوبیهم از باتوم و هم از والدی ١بلندترین قلۀ قفقاز به نام کوه البروس     

١ .Antwerp 2 .Tschorok ٣ .Kersch 
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ود اما گاهی امواج  شمی پیداست. دریا اکثرأ آرام است و معموأل یک بار در ماه طوفانی 

ای بسیار بوده و ساحل ماسه رسد. گاهی شدت آن خروشان آن وارد خلیج شده به بندر می 

 وید. شمی و سنگی دریا را 

روز در باتوم توقف کردم تا با یک کشتی بخار مستقیمأ به قسطنطنیه   ۵من به مدت      

های فراوانی در شهر وجود داشت. گاهی به  کننده نبود زیرا دیدنی بروم. این اقامت خسته 

ای شرق  هه آنها کلبۀ ترکی واقع در کوهپایرفتم. یکی از طبیعت زیبای خارج از شهر می 

ای گرفتیم کارمند شرکت نوبل به آنجا رفتیم. درشکه  2مراه آقای اولسونه ه باتوم بود که ب 

گذشته به زودی به جنگل انبوهی   ٣و از مقابل انبار نفت شرکت نوبل و پاالسکوفسکی 

به قدری خراب شد  رفته سرباالئی شد و پس از چند ساعترسیدیم. مسیر سنگفرش رفته 

ای منفرد با درختان بلند و پوشش  هه که مجبور شدیم پیاده حرکت کنیم. در دو طرف جاده تپ

خورد. ا و قصرهای قفقاز به چشم می هه ای قلعهه د و هر از گاهی خرابشمیگیاهی مشاهده  

ای ههای گسترده شده بود. در یکی از درطرف آن دره  ۴ای رسیدیم که در هر  به باالی تپه 

رد. کمی بزرگ پیدا    هایسنگ خود را از بین تخته   آلودی با شدت زیاد راهعمیق جویبار کف 

بود و حرکت را مشکل   ای سبز روئیده هه درختان نزدیک هم بوده و بین آنها چمن و بوت 

انداز دشت با  ای چشم ای درختان آویزان بودند. از باالی تپه هه ا و شاخهه نمود. ساق می

ا هه مزارع از هم جدا شده جدأ منحصر به فرد و زیبا بود. به روی شیب بعضی از تپ 

زیبائی تمام رؤیت  آلن به  ٨ارتفاع  ائی به هه روی پای ائی از جنس سنگ و گل به هه کلب

باشند و هر  رسید آنها آویزان مینظر می د. دور تا دور آنها را نرده کشیده بودند. بهشمی

ا با ایوان بزرگ از جنس  هه اهند ریخت اما ظاهر بسیار زیبائی داشتند. خان لحظه فرو خو

دار آنها به مقداری از روی دیوارها بیرون زده بود. مسیر  چوب بوده و سقف سفالی شیب 

ا هه مه طرف و به سمت این خان ه  های فرعی بهها امتداد داشت. جادهه نسبتأ پهن از پای تپ

ا به صورت پلکانی از جنس سنگ  هه یرهای فرعی در شیب تپد. این مسشمیاز آن جدا 

ساخته شده بودند. زیر درختان خنک و سایه بود. به طور کل هوای این منطقه خیلی گرم 

ردند. مردم ظاهر زیبائی داشتند  کمیمعاش    گیری امراراز طریق شکار و ماهی  نبود. اهالی

د و خرس قفقازی شمیجنگل کبک فراوان یافت    آزموده بودند. در اینو بسیار شجاع و کار 

دانند. گذشته از آن شغال  د. اهالی گوشت آن را بسیار خوردنی و لذیذ می نکمی هم زندگی 

 ود. مسیر از جادۀ دیگری به سمت باتوم امتداد داشت.شمیو عقاب هم دیده  

تی باری و مسافری  بعدازظهر روز سه شنبه سوم ماه اوت من باتوم را با کش  ٨ساعت       

روبل  2٨با کابین و غذا تا قسطنطنیه فقط  2اودسا ترک کردم. بهای بلیط درجه -روستوو

 رد. دریا آرامکمی بود. مسیر حرکت سواحل جنوبی دریای سیاه بود و از ترابوزان عبور 

   شد. صبح روز بعد به اولین توقف خود درو تمیز بود اما ابرهای تیره در افق دیده می 
١ .Elbrus چرکسیا در نزدیکی -بالکاریا و کاراچای-های قفقاز در کاباردینوای در باختر رشته کوه قله

 متر بلندترین نقطۀ روسیه و قارۀ اروپا است. ۵۶۴2مرز گرجستان است. این قله به ارتفاع 
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ای بلندی اطراف شهر را هه رسیدیم. کودایره شکلی قرار داشت، ترابوزان که در خلیج نیم 

ای سفید  هه روی شیب یکی از آنها ساخته شده بود. منظرۀ شهر با خان  فرا گرفته و شهر به

جزیره در ای به روی یک شبه نمود. قلعه محصول، از کشتی بسیار زیبا می های پرو باغ 

ده و آن را دو تکه  باالی صخرۀ منفردی قرار داشت که قسمت انتهائی آن به خلیج ختم ش

شهر   دقیقه به ۵مراه یکی از افسران کشتی به قایق پاروئی نشسته و پس از ه هرد. بکمی

پیچ شهر شیب تندی داشت. در وسط آنها    در  های سنگفرش و باریک و پیچ رسیدیم. خیابان 

ما از رد اکمیهای شهرهای ایران یک برآمدگی دو سوی خیابان را از هم جدا  مانند خیابان 

ا شبیه  هه ایران تمیزتر بود. بازار شهر هم تمیز و زیبا بود. خان  های شهرهایخیابان 

ای باتوم بود ولی بعضی از آنها در حال فروریزی بودند. برخی از آنها زیبائی  هه خان

نظیر بود. از کنسولگری  خاصی داشت، به ویژه ساختمان کنسولگری انگلیس که جدأ بی 

ۀ دفاع از منافع سوئد و نروژ را نیز به عهده داشت، دیدن کردم.  انگلستان که وظیف

های روسیه و ایران بسیار پرمشغله بودند. پل باشکوهی به روی رودی که از کنسولگری

های  رد ساخته شده بود. رفت و آمد زیادی در شهر جریان داشت. کاروانکمی شهر عبور 

مقصد ارزروم،   روز وارد شهر شده و یا بهبانه ش  میسنگین در تما  شتر و قاطر با بارهای 

آهن باتوم به باکو از ردند. با توجه به افتتاح مسیر راهکمی تبریز و تهران شهر را ترک 

تجارت و اهمیت شهر کاسته شده اما هنوز هم ترابوزان شهر تجاری بزرگ و فعالی به  

شمال ایران از ترابوزان عبور  االهای تجاری بین اروپا و ک می رسید. سابقأ تمانظر می 

د شمیکار در بازار شهر دیده  رد اما با کم شدن میزان تجارت، تعدادی کاروانساالر بیکمی

 که به تماشای بارگیری کشتی ایستاده بودند. 

ساعته برای بارگیری، کشتی لنگر برکشید و به سمت غرب حرکت   ١٠پس از توقف       

احل بود که تمام جزئیات ساحل جنوبی دریای سیاه قابل  کرد. حرکت به قدری نزدیک به س

برای بارگیری توقف کردیم. چند   2و اردو ١سونتشخیص بود. هنگام شب در بنادر کره 

 مسافر ترک نیز به سرنشینان کشتی اضافه شد. 

های بزرگ در دریا اندازه زیبا و دریا صاف و آرام بود. ماهی ماه اوت هوا بی   ۵روز       

پریدند. رنگ آنها در ناحیۀ شکم روشن بود و حرکات نرم و  بازی کرده و از آب باال می 

به بندر مهم سامسون رسیدیم. شهر درون خلیج پهنی واقع شده    ١2موزونی داشتند. ساعت  

ای نه چندان مرتفع دور تا دور آن را فرا گرفته بود. دامنۀ آنها به مزارع سرسبز  هه و کو

ا و بازار یادآور ترابوزان هه دیدن شهر رفتم. شهر با خان   د. بهشمی  ختم و باغات پرمحصول  

بود. از بناهای مهم شهر باید از مسجد بزرگ عثمانی با گنبدهای متعدد، یک قلعۀ مخروبۀ  

قدیمی در ساحل دریا، یک مسجد کوچک و زیبا که آب انباری در مجاورت آن بود و برج  

ز میادین شهر ساخته شده بود، نام برد. پس از دیدار ساعتی بزرگی که جدیدأ در یکی ا

  متحرک خود  محل اقامت  مراه یکی از افسران کشتی، بهه  ه کوتاهی از کنسولگری روس ب

 مراجعت نمودیم. 

١ .Kiresun 2 .Ordo   
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شد که اکثرأ ذرت، آرد و تنباکو بود که  تجاری بارگیریهزار بستۀ   ٣در بندر سامسون       

د. مزارع وسیع توتون و تنباکو در اطراف شهر شمیمقصد قسطنطنیه و اسکندریه ارسالبه 

ترین نوع تنباکو در ممالک  فراوان بود. این محصول که بوی خوبی داشت یکی از مرغوب 

 ود.شمی هائی از نواحی مرکزی آناتولی به سامسون حمل باشد که توسط کاروان شرقی می

ایرماغ و از خلیجی که بندر سامسون در آن واقع شده از شرق به دلتای رود یاشیل      

ایرماغ بسیار پهن بوده و به  ود. دهانه و دلتای یاشیل شمی ایرماغ محدود غرب به قیزیل 

که این رود در طول سالیان دراز با  ای مقدار زیادی در دریا پیشروی دارد. شن و ماسه 

ای از ساحل ها در فاصله این دلیل کشتی   عمقی را پدید آورده و بهخود حمل کرده محیط کم 

آغاز  ساعت در سامسون توقف کرده و هنگام غروب حرکت    ٨اندازند. ما به مدت  لنگر می

 عبور کردیم.  ١. در طول شب از بندر سینوپشد

ائی هه که در خلیجی واقع شده و کو 2بولیکشتی در نزدیکی بندر اینه صبح روز بعد      

ارتفاعی واقع ای کم هه دور تا دور آن را گرفته بود، لنگر انداخت. شهر به روی دامنۀ کو

ا مزارع، جالیزها و  هه د. در کوهپایشمی مرتفعی مشاهده  ایهه شده اما پشت آنها کو

سوزی ه من گفته شد که شهر در سال گذشته دچار آتشخورد. بهای وسیعی به چشم می بستان 

ا را تبدیل به خاکستر کرده بود. تعدادی خانۀ نوساز و زیبا در  هه مهیبی شده که اغلب خان 

 خورد.ساحل دریا به چشم می 

ائی محدود  هه ای بزرگ، به کوهه صغیر به جز دلتاهای رودخانسواحل شمالی آسیای      

ارتفاع بوده و جنگلی هستند اما در نزدیکی شهرها تبدیل به مزارع تقریبأ هم ا  هه ود. کوشمی

ها به اندازۀ باتوم نیست.  ا و تراکم جنگلهه وند. در مجموع فشردگی پوشش گیاهی کوشمی

ائی از میان آنها به سمت دریا جاری هه ائی ایجاد شده که رودخانهها درهه بین این کو

وند و  شمیائی تبدیل هه مجاورت دریا پوشش گیاهی نداشته و به صخرا در هه باشند. کومی

دهد. آب دریا تمیز و زالل بوده، از دریای مازندران تیره تر  امواج دریا آنها را شستشو می 

های فراوانی دارد. در سواحل دریا شهرها و روستاهای فراوانی وجود دارد و ماهی  است

ای ههمرکزی آناتولی توسط را ده شد. ارتباط نواحیترین آنها در باال نام برکه بزرگ 

های پاروئی این بنادر که ارتباط بین کشتی و بندر  رو با بنادر بر قرار است. قایق کاروان

 . ندنند چندان بزرگ نیست کمیرا برقرار 

سفر در دریای سیاه جالب و دیدنی بود. افسران روسی کشتی بسیار مهربان و دوست       

داشتنی بودند. هنگام غروب من به جمع گروهی از افسران و تجار ترک پیوستم که در  

های غیرتحصیلکرده  داخل سالن درجۀ دو کشتی اجتماع کرده بودند. البته گفتگو با ترک 

آموزد اما در مجموع جالب و دیدنی بود. یکی از افسران ترک که  چیز زیادی به آدم نمی

  ال درخشان مجیدیه را با ستارۀ شوالیه به سینه داشت مطالب آمد و مدبه نظر سروان می

میلیون جمعیت دارد و   ۵زیر را بیان نمود. ترابوزان که واحد وی در آن مستقر بود حدود  

   باشد. او ادامه داد روسیه قدرتمندترین کشور اروپاست و پساستانبول چند برابر لندن می 

١. Sinope 2.Ineboli  
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های بعدی را دارند. هنگامیکه  عثمانی، فرانسه، انگلستان و آلمان به ترتیب مقام از آن دولت  

و گفت قشون آلمان با دیدن    سر دادای  به او گفتم آلمان ارتش بسیار قدرتمندی دارد او قهقهه 

سخنانی گفت و   فرار خواهد زد. او حتی در مورد بهشت هم چند سرباز ترک دست به

آهن سفر  ود و با راهشمی شد، سوار کشتی بخار کمی م سیگار عقیده داشت در بهشت آد

در  د کهنباشد. فرشتگانی وجود دارند، درست مانند این دنیا ولی انسان پا در هوا میکمی

ها  نند. یکی دیگر از ترککمیای خود تمامی اعمال نیک و بد انسان را یادداشت ههدفترچ

سوئد در کجای جهان واقع شده و هرگز نام کشور  که اهل استانبول بود اطالع نداشت که 

ما را نشنیده بود. هنگامیکه گفتم پادشاه ما سال گذشته از قسطنطنیه دیدن کرده او با صدای 

فت که  گمیاو  ؟آمده بود" ١"اوه، اسکار؟ او که برای دیدار از سلطان عبدالحمید بلند گفت

 بود.اعلیحضرت اسکار را چندین بار در محلۀ پرا دیده  

ای مرتفعی  هه بعدازظهر روز ششم ماه اوت به روستای قراآغاج واقع در میان کو     

مقصد نهائی    . مقدار زیادی بهاستگردو معروف    خاطر صدور چوب   رسیدیم. این آبادی به 

ود. تنۀ سنگین  شمی هامبورگ بار کشتی شد. از این چوب در کار ساختن مبل و میز استفاده  

های پاروئی بزرگ و قوی به کشتی حمل شد. تقریبأ تمام قایق زیر آب  یق درختان توسط قا

در آب  که آنها را با طناب به قایق بسته و  ند رفته بود. بعضی از آنها به قدری سنگین بود

روید و توسط گاوهای  شیدند تا قایق غرق نشود. این نوع درخت در وسط کشور می کمی

کشتی آمدند که سر و صدای آنها   م با قایق به ه ه ود. تعدادی زن و بچ شمینر به بندر حمل  

 برهنه به روی تنۀ درختان مشغول بازی بودند. دهنده بود. پسران نیمه آزار

هم توقف نکردیم.  2لیگهاز قراآغاج تا بسفر توقفی نداشتیم، حتی در بندر بزرگ ار     

رد. بعدازظهر روز هفتم ماه اوت باد شدیدی کمی ی با فاصلۀ زیاد از ساحل حرکت کشت

وزیدن گرفت، دریا متالطم شد و امواج بلندی پدید آمد. کشتی عظیم ما با بار سنگین روی  

رد. گروهی از مسافرین حالت تهوع پیدا کردند. خوشبختانه تا مقصد  کمیامواج بازی 

تشخیص بود. دریا اغلب در تنگۀ  اروپائی و آسیائی شهر قابل  فاصلۀ زیادی نداشتیم و قسمت 

آن کمک    های زیردریائی به باشد اما علت آن فقط باد نیست بلکه جریانات آب بسفر مواج می

و دانوب   ۶، دنجستر۵، بوگ۴، دنجپر٣هائی که توسط رودهای بزرگی نظیر دنند. آب کمی

گردد. آب    میود باعث باال بودن سطح آب نسبت به دریای مدیترانه  شمیوارد دریای سیاه  

 شود. اضافی با جریان شدید از بسفر عبور کرده و باعث متالطم شدن دریا می

سواری در بسفر مشاهده کردم در مورد شدت جریان آب در قسطنطنیه من هنگام قایق      

 رفت. اما زدن با جریان آب با سرعت زیادی به سمت دریای مرمره می که قایق بدون پارو  
 م، سی و چهارمین سلطان عثمانی ١٩١٨فوریۀ  ١٠، درگذشت ١٨۴2سپتامبر  22عبدالحمید دوم، تولد . ١

م سلطنت نمود. صدراعظم او در تالش برای اصالح دولت اقدام   ١٩٠٩آوریل    27تا   ١٨7۶اوت    ٣١از    که

م مجلس را منحل نمود و بار دیگر حکومت مطلقه برقرار   ١٨7٨گذاری کرد اما او در    به ایجاد مجلس قانون

 کرد. در زمان او بیش از صد هزار مرد و زن ارمنی کشته شدند.

2 .Eregli ٣ .Don ۴ .Dnjeper ۵ .Bug ۶ .Dnjestr 
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اندازه آهسته  زدند اما حرکت ما بیهنگام مراجعت اگرچه پاروزنان با شدت تمام پارو می

ای آسیای صغیر مقدار آب رودها ههبود. هنگام بهار و اوایل تابستان با آب شدن برف کو

آید. جای تعجب ندارد ود و فرصت خوبی برای مطالعۀ این پدیده به دست میشمی دو چندان  

که سطح آب در دریای سیاه ولو اینکه وسعت آن بسیار زیاد است، باال باشد. در اواخر 

جریان آب در بسفر شدت   ،سطح شدن سطح آب این دو دریاتابستان و اوایل پائیز با هم 

ود زیرا تبخیر و خروج آب از طریق  شمییابد. البته آب این دو دریا هرگز همسطح ن می

. علت شوری آب دریای سیاه با توجه به  نیستر به اندازۀ ورودی رودهای آب شیرین بسف

ورود این میزان آب شیرین، جریانات زیر دریائی است که در اعماق داردانل و بسفر از 

متر   ١٠٠و  ۵٠وند. عمق متوسط بسفر بین شمی طریق دریای مدیترانه وارد دریای سیاه 

هزار متر گزارش شده   2بسفر عمق آب حدود  ریمه و تنگۀجزیرۀ کباشد اما بین شبه می

ود عمق دریای سیاه در قسمت  شمیا باعث هه است. گل و الی حمل شده توسط رودخان

 شمال غرب کم باشد. 

تشخیص شد. در های بندر قابل کشتی به نزدیکی بندر رسید و سایه روشن ساختمان      

فنر دیده  دریائی آناتولیو اندکی دورتر چراغ قسمت آسیائی شهر در سمت چپ قلعۀ ریوا 

 دو چراغ  فنر هم مشخص بود. نور ایننام روملی اروپائی شهر به دریائی سمت  چراغ شد.

مسیر بندر از طریق بسفر از بین این   دهد کههای دریای سیاه اطالع می دریائی به کشتی 

ا  هه که بنا به گفت  2و تنگۀ سیمپلیاد  ١ند. صخرۀ بزرگ و خطرناک سیانکمی دو چراغ عبور  

فنر وند، خارج از روملیشمیم نزدیک شده و زمانی از هم دور  ه  ه حرکت کرده و گاهی ب 

  ٣ر داستانی یاسونهای باستان از آن وحشت داشتند اما دواقع شده است. مردم در زمان

به سالمت از این تنگه عبور کرد. جزایر تخته سنگی کوچکی از   ۴هنگام سفر به کلخیس

ردند. هنگام مد، آب اطراف گمی ای به ساحل مرتبط  نگام جزر توسط زبانه ه  ه آب باال زده ک

  وند. احتماأل شمیای دورتر از ساحل مشاهده یرد و به صورت جزایر جداگانه گمی آنها را 

 یرد. گمینظریۀ حرکت آنها از این پدیده سرچشمه  

کشید.   ساعت طول 2آن  کیلومتر است و حرکت از میان ٣٠بسفر حدود  ول تنگۀط     

های دو طرف تنگه به وضوح کامل قابل  ای کم است که درختان و خانه آن به اندازه  عرض

 های دره نام دارد و قدری دورتر خانه ترین قسمت آن بیوک د. عریض نباشتشخیص می 
١ .Cyane 2 .Symplejad 

٣ .Jason  یاسون یا جیسون یکی از پهلوانان اساطیر یونان، پادشاه او را به یک سفر غیرممکن فرستاد تا

هایی بودند که توانستند از سیمپلیاد عبور پشم زرین را از کولخیس بیاورد. جیسون و همراهان اولین انسان

ی بدست آوردن پشم زرین کنند. وقتی آنها به کولخیس رسیدند، شاه آیتس خواستار این شد که جیسون، برا

همسرش مدیا این وظایف را انجام داد. آنها پس از بدست آوردن  همراه باید وظایفی را انجام دهد. یاسون به

 اش افتاد، کشته شد.ای که از کشتیپشم زرین از کولخیس فرار کردند. یاسون سرانجام در اثر ضربۀ میله

۴ .Kolchis کولخیس در  ،در گرجستان کنونی واقعری بود در غرب قفقاز در جغرافیای باستانی نام کشو

ها بوده و همچنین مکان پیدایش و آغاز اقامت اهالی اساطیر یونانی خانه اصلی آئیتس، مدئا و مقصد آرگونوت

 بود.  آماسون
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باشد قرار گرفته است. عبور از ای خارجی میهه که محل تابستانی سفارتخان اعیانی تراپیا 

ائی که در برابر  هه صحن . استاین تنگه بدون شک یکی از زیباترین خاطرات مسافر 

ند. گاهی قسمت آسیائی و گاهی  کمیرگز فراموش نه هآید را بیننددیدگان مسافر پدید می 

وند.  شمیند. قصرها یکی پس از دیگری در ساحل دیده کمی قسمت اروپائی شهر را نگاه 

  ردد که روستاها،گمیدر آخرین قسمت عبور از تنگه، مسیر به یک کانال ونیزی تبدیل 

خورند. پس از خروج  چشم می   م پیوسته به ه  ه صورت زنجیر بها، ویالها و قصرها به آبادی

های نگهبانی، گذرگاه بین روملی به قسمت تنگ بسفر رسیدیم که با برج ١از خلیج بیکوز

ها به آن محوطۀ  آید که ترک حصار است. در این قسمت گردابی پدید می حصار و آناتولی 

م نزدیک بودند. هرچه  ه  هقسمت بسیار زیاد بود و قصرها ب  ویند. تردد در اینگمی شیطانی  

گاهی    شت.گمیشکوه، جالل و بزرگی قصرها افزوده    دیم به شمیسمت بیزانس نزدیکتر    به 

  ردیم. عرشۀ کمی ردند، عبور  کمی م مربوط  ه  هبسفر را ب  های بخار که سواحلاز میان کشتی 

های عثمانی، یونانی، ایتالیائی و یهودی مشخص بودند.  آنها پر از مسافرانی بود که با لباس

ونیزی    2ردند که از نظر زیبائی با گوندوالهایکمیهای دراز و باریکی رفت و آمد  زورق

  قابل مقایسه بودند. از روستای قندیلی در ساحل آسیائی گذشتیم. کوه بورگورلو در پشت 

ای آن واقع شده بود. پس از عبور از  هه آنها قرار داشت و آبادی بیلربیک در کوهپای 

نظیری از این شهر شرقی با عظمت  انداز زیبا و بیدر ساحل اروپائی، چشم ٣اورتاکوی

 باشد. پدید آمد که غیرقابل فراموش کردن می 

اروپائی آن واقع شده محلۀ  کوی در ساحل ای که اورتاپس از عبور از دماغه      

در ساحل آسیای صغیر در سمت چپ مشاهده گشت. مساجد زیبائی با گنبدها   ۴اسکوتاری

ای متعدد قرار داشت. در پشت آن گورستان بزرگی واقع  هه ای زیبا در میان خانهه و منار

راست، سائیدند. در سمت  آسمان می  سرو با تاج سبز رنگ خود سر به   شده بود که درختان 

باغچه محل اقامت سلطان دیده  قصر مجلل و باشکوه بشیکتاش و اندکی دورتر قصر دلمه

رد، گذشتیم. منظرۀ  کمی عبور  ۵د. از خیابان بندر که از میان سواحل پرا و گاالتاشمی

شمار و مساجد فراوان از جمله مسجد  ای سفید و بی هه با خان روبرو شهر استانبول بود که 

 منفردیبه روی صخرۀ    7لئاندر  رد. برجکمی خود جلب    نظر مسافر را به   ۶صوفیه  ایا  زیبای

قدری زیبا   تنگه واقع شده بود و دریای مرمره در پشت آن قرار داشت. مناظر به میان   در

   محل تأثیری  های اینبیان نیست. جریان آب و باد شدید در میان صخره و دلنشین بود که قابل 

١ .Beikos 2 .Gondola ٣ .Orta Koj ۴ .Skutari 

ای در مرکز استانبول که بین شاخ طالئی و بسفر در منطقۀ بویوگلو واقع شده است.  یا پرای قدیمی محله. ۵

شد. برج آن به نام برج گاالتا م تحت نظر دولت جنوای ایتالیا اداره می  ١۴۵٣تا    ١27٣های  این محله در سال

 ساخته شده است. م  ١٣۴٨در سال 

م ساخته شد. پس از  ۵٣7یا حاجیاسوفیا، در ابتدا کلیسائی بود که به دستور سزار جاستنیانوس در سال . ۶

ای م به مسجد تبدیل شد. این مسجد اینک به موزه ١۴۵٣فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد دوم در سال 

 شود.تبدیل شده و مراسم مذهبی در آن انجام نمی

7 .Leander 
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مغرب تا نیمه در پشت ابرها بود  وزید و آفتاب در سمت غروبی مطبوعی می نداشت. نسیم 

  و رنگ سرخ و زرد جالبی را که مسافر آرزوی دیدن شهر در زیر این نور را دارد به

 افکند.روی شهر می

 

 
 

ها عبور کرده وارد بندرگاه  قزورکشتی از سرعت خود کاست و به آهستگی از میان      

رسید و تعداد زیادی  ها مانند جنگلی به نظر می شد. دکل زورق ١طالئیپرا واقع در شاخ 

زودی موتور کشتی خاموش شده،  لولیدند. بههای کوچکتر با حرکت آب در هم میقایق 

زدۀ لنگر بلند شد و کشتی در مقابل گاالتا از حرکت باز ایستاد. صدها  زنگصدای زنجیر 

شده ق در مدت کوتاهی دور تا دور کشتی را فرا گرفت. گروهی پاروزن وارد کشتی زور

ری پیدا کنند. دقیقأ همین اتفاق در دریای  شتو خود را به روی بارهای مسافرین انداختند تا م

اتفاق افتاده بود. من یکی از آنها را انتخاب کردم و او لوازم مازندران، بصره و بغداد هم 

مرا به قایق برد. دو پاروزن قوی قایق ما را به اسکلۀ گاالتا رساند. چند مأمور گمرک  

مشغول بازرسی دقیق اسباب من شدند. تمامی اسباب مرا زیر و رو کردند و حتی دفترچۀ 

  فرانک هم برای بر هم  2ره نماند. آنها حتی بهیادداشت و نقاشی من هم از توجه آنها بی 

زدن اسباب من پول گرفتند. پس از این خیرمقدم پیدا کردن حمال کار مشکلی نبود زیرا 

   تعدادی از آنها در بندر ایستاده و مشغول صحبت بودند. او چمدان سنگین مرا به روی شانۀ 
انس با کشیدن زنجیری در سرتاسر شاخ شاخ طالیی ورودی بسفر در قسطنطنیه است. امپراتوری بیز. ١

م این مانع   ١۴۵٣بست. در سقوط قسطنطنیه در سال طالیی، ورودی شهر را به روی ناوگان دشمن می

روی الوارهای ها را به توسط نیروهای سلطان محمد فاتح به این صورت بر طرف شد که سپاهیان او کشتی

 روغنی در ساحل کشیدند.
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ای تنگ آن به من نشان  هه مسیر را در سرباالئی خیابان گاالتا و کوچقوی خود گرفت و 

اقع  و ١تل پسته هداد. پس از عبور از قسمتی از پرا در بخش اروپائی قسطنطنیه، مرا ب 

 در خیابان اصلی پرا رساند. 
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