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 بخش سی و یکم

 ترکیه سفر در
 

آهن ترک کردم. ایستگاه راه  ١ماه اوت قسطنطنیه را با قطار به سمت آدریانوپل  ١٨روز       

در شرق دهانۀ جنوبی پل والده در استانبول واقع شده بود. مسیر از کنار دریاچۀ مرمره  

از خروج از شهر، مسیر از میان  برج از باروی شهر خارج شد. پس    ٧گذشته و در قسمت  

رد. سطح آب دریاچۀ مرمره جدأ شبیه مرمر  کمیای بدون پوشش گیاهی عبور هه تپ

های گوناگون  هائی به رنگ درخشد و علت آن سرازیر شدن آب رودهای مختلف با آبمی

خورد. منظرۀ  چشم می  های برافراشته بهگیری با بادبان های ماهی توک قایق  و . تک است

ا و روستاهائی که عبور  هه در کنار جویبارها، رودها، ایستگا . سمت راست بیابان بود

ها  های عجیب و غریبی داشت. این پیچ د. مسیر پیچ شمیردیم مزارع و درختانی دیده کمی

آمد. گاهی از کنار  م نزدیک بودند که قطار به حالت مارپیچ در میه ه اغلب به قدری ب

ها چرا ها، گاوها و اسب ردیم که چهارپایان، به ویژه گاومیشکمیائی عبور ههچراگا

از پس .عبور کردیم ٣چکمجهو چیچیک  2چکمجهردند. از کنار روستاهای بیوک کمی

شد و به پوشش گیاهی اطراف افزوده  ۶مسیر وارد درۀ رود ارگنه ۵و چاتالجا ۴چورلو

های  باشد که ما به دفعات توسط پلمی ٧ای جانبی رود ماریتزاهه گشت. ارگنه یکی از شاخ 

در این دره   9کپریو اوزون  ٨برگاسهای لیله آهنی بزرگی از روی آن عبور کردیم. آبادی

ارگنه بسته شده بود که از  کپری پل آهنی بزرگی به روی رود واقع شده بودند. در اوزون

  ماهور مسیر را چمنزارهای سرسبز و وسیعی فرا گرفته روی آن گذشتیم. هر دو سوی تپه 

که    ١٠ردیم. در نزدیکی کوللی برگاسک میهای کوچکی عبور  بود. گاهی هم از میان جنگل

آدریانوپل و  سمت  شد. مسیر شمالی به در ساحل رود مارتیزا قرار داشت مسیر دو شاخه

رفت. آب رود در این فصل سال خیلی  در ساحل دریا می  ١١مسیر جنوبی به سمت دموتیکا

 باشد.داد که این رود در فصل بهار پر آب می زیاد نبود اما پهنای آن گواهی می

و نیم قطار وارد ایستگاه   ۶زودی مساجد آدریانوپل در دوردست دیده شد و ساعت    به     

   ش از توقف کامل قطار، چند باربر وارد کوپۀ ما شدند تا بارهای ماجمعیت آن شد. پی پر
١ .Adrianopol 2 .Bjuk Tschekmedje ٣ .Kytjyk Tschekmedje ۴  .Tschorlu 

۵ .Tschataldja ۶ .Ergene ٧ .Maritza ٨ .Lyle Bergas 9 .Uzun Köpry 

١٠ .Kuleli Bergas ١١ .Demotika 
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حمل نمایند. در کنار درب خروجی سالن چند مأمور پلیس ایستاده و برگۀ عبور مسافرین    را

 ردند. کمیرا کنترل 

ای کرایه کرده و به سمت شهر  ساعت با شهر فاصله داشت. من درشکه ایستگاه نیم     

ائی از آن  هه چرخ داشت و پرد ۴سقف و  چوب طویلی بود که  ۴حرکت کردم. درشکه 

د که چیزی  شمیوا بلند ه ه ده پهن و سنگریز بود. به قدری گرد و خاک ب آویزان بود. جا

پراند که  کالسکه را به قدری باال و پائین می  ،سازی موقتشت. این گونه جاده گمیمشاهده ن 

کردن سیگار خود را ندارد. حتی قدرت صحبت کردن با مرد ترک  مسافر امکان روشن 

های شهر شده و از روی را نداشتم. باالخره وارد خیابان  بودم چاقی که با هم همسفر شده 

سنگی درازی عبور کردیم. برای عبور از این پل عوارض   ماریتزا توسط پل رود

د. وارد خیابان پهنی شدیم که شبیه خیابان روستاها بود. درشکه در مقابل  شمیگرفته 

بهترین    ،فت این هتل بلغارساختمان مخروبه ای توقف کرد و سورچی به من نگاه کرده و گ 

 است. هتل شهر 

پنجرۀ  این راهرو یک سمت  .ای چوبی هتل باال رفتم و به راهروئی رسیدمهه از پل     

های کوچک  د. سمت دیگر راهرو درب اطاقشمی ای باز  ای داشت که به سمت باغچه   شیشه 

ها، اسباب در یکی از اطاق راهرو بودند. پس از نهادن  پنجرۀ آنها هم رو به   و تاریکی بود که 

مستقیمأ به رستوران هتل رفته و سفارش یک فنجان قهوه دادم که بسیار تلخ و بدمزه بود و  

من  پوشی به من نزدیک شد، سر میز ای با آن داده نشد. مرد اونیفورمهیچ شیر یا خامه 

و هم فنجانی  یکی از فرماندهان پلیس شهر معرفی نمود. ا  زبان فرانسه خود را  نشست و به 

قهوه سفارش داد. به زودی مشغول صحبت شدیم. انسان بسیار محترمی بود و تا پاسی از  

نبال  به دصبح روز بعد    ١١من گفت ساعت    شب با هم صحبت کردیم. او هنگام جدا شدن به

 تم.کمال میل پذیرف  من نشان دهد. من پیشنهاد او را با   های شهر را به من خواهد آمد تا دیدنی 

صبح روز بعد پس از صرف صبحانه، به خیابان پهن مقابل هتل رفتم. این   9ساعت      

های اصلی شهر بود که رفت و آمد فراوانی داشت. دو سوی آن بازار بود یکی از خیابان 

دند و قاطرها شمی ا توسط گاومیش کشیده  ههد. ارابشمی  ی دیدهزیادهای  و انبارها و صرافی

های سواره در رفت و آمد بودند. به یک  ردند. دراویش و ترککمی مل  بارهای سنگین را ح

ای ایستاده و دفترچۀ رسم خود  منظرۀ جالب و زیبائی مقابل چشمان من بود. در گوشه   ،کالم

را از جیب خارج کردم. در یک چشم بر هم زدن گروهی اطراف مرا احاطه کردند.  

دم. این  کرروی شانۀ خود احساس  ی را بهمن مشغول رسم بودم دست سنگین همچنان که 

مراه او به کالنتری بروم. من علت را  ه ه دست یک مأمور پلیس بود که از من خواست ب

کاره رها  "در کالنتری مشخص خواهد شد". من رسم را نیمه از او جویا شدم و او گفت

دنبال ما راهی بودند.  ای بیکار شهر به  ههمراه او حرکت کردم. گروهی از بچه  هکرده و ب

از حیاطی گذشته و وارد دفتری شدیم. چند ژاندارم نشسته و مشغول صرف قهوه بودند.  

مأمور پس از گزارش به فرمانده که بدون کفش و دو زانو به روی مبلی نشسته بود، از 

یادگار مانده بود. او کتابچۀ مرا گرفت    اطاق خارج شد. میز کار وی از زمان عهد عتیق به



دین سون هه                                                          رودان و قفقازپرسیا، میان 

29٧ 
 

و تمامی تصاویر را به دقت نگاه کرد و در مورد هر یک از آنها از من سؤاالتی نمود.  

پس از شنیدن توضیحات من به زبان ترکی مجددأ دفترچه را از آخر به اول ورق زد تا  

تصاویر زیبای سایر شهرهای کشور خود را مجددأ ببیند. با دیدن تصاویر پس از خروج  

نوز پایان نیافته  ه ه به آدریانوپل و دیدن تصاویر اخیر ک  از قسطنطنیه و پیش از رسیدن

بود، چین و چروکی بر پیشانی او دیده شد. نقاشی اسب ایرانی توجه تمامی حضار را که  

دور فرمانده جمع شده بودند، برانگیخت. آنگاه بازجوئی سختی آغاز شد و از من در مورد  

پرسید که چه مدت قصد   . او از من ملیت، سن، نام، مسیر حرکت و مقصد سؤاالتی کرد 

اقامت در آدریانوپل را دارم و چرا از این خیابان که زندان شهر در آن واقع شده،  

ردم. تصمیم بر آن شد تا آمدن رئیس پلیس حدود دو ساعت بعد، در  کمیبرداری تصویر 

استم تا آنها  کالنتری بمانم. او گذرنامه و دفترچۀ رسم مرا در کشوی میز نهاد. من از او خو

"یواش، یواش، افندی". الجرم به روی نیمکتی نشسته،   را به من پس بدهد اما او گفت 

ها متعجب ژاندارم ساعت گذشت و در مقابل دیدگان پلیس شدم. نیم  منتظر ورود رئیس

"روز   وا بلند کرده بود، وارد شد و گفت ه  ه های خود را بشخصی با عجله در حالیکه دست 

ندی، شنیدم که شما اینجا هستید" و این همان مرد محترمی بود که من روز پیش او  بخیر اف

بود. من داستان را برای او  بودم و حاال فرشتۀ نجات من شده را در هتل مالقات کرده

د. فرمانده  دامن  شرح دادم که موجب قهقهۀ او شد و او گذرنامه، دفترچه و آزادی مرا به

سینه و پیشانی    بهادای احترام    خود را برای  کردند و دست   تعجب ما را نگاه   ها بامو ژاندار

باشد که در همان اولین روز  موجودی می بردند. آنها مطمئنأ در این فکر بودند که این چه 

 گرفتم. ورود به شهر ما با رئیس پلیس آشنا شده است. من هنگام خروج قیافۀ جدی به خود 

دوست جدید من انسان بسیار دوست داشتنی بود و تمامی روز را با من بود. همراهی       

با او دو حسن داشت یکی او برای این کار از من پولی درخواست نکرد و دیگری اینکه  

خانوادۀ او از چند نسل پیش در این شهر زندگی کرده بود و به تمام زوایای شهر آشنائی  

دستی زیادی   ر شهر دیدن کردیم که بسیار تمیز و زیبا بود اما صنایعداشت. ابتدا از بازا

های د. در شهر از سگشمیارزش اطریشی و آلمانی دیده نداشت و بیشتر، اجناس بی 

 نمود. وحشی و زباله خبری نبود و در مجموع شهر بسیار زیبا و تمیزی می 

دینی ظهر   نجام فریضۀ دیدن مسجد قدیمی اسکی رفتیم که مؤمنین مشغول ا سپس به     

بودند. هیچ غیرمسلمانی حق ورود به مساجد ایرانی را ندارد اما در ترکیه چنین قانونی  

ای خیره و غضبناک مسلمانان موفق شدم در طول نماز  ههوجود نداشت و من دور از نگا

 رد،کمیآنها در مسجد باشم. شنیدن صدای مالیم و دلنشین مال که از روی منبر سخنرانی 

 روی زمین افتادن و بوسیدن آن واقعأ گیرا بود. شدن مؤمنین و به   جدأ جالب بود. منظرۀ خم 

  ای بود رفتیم. کنسولگری در یک اطاق مخروبه  کنسولگری سوئد و نروژ که  آنگاه به      

سرای قدیمی صد ساله قرار داشت. شخص کنسول در قسطنطنیه بود اما من موفق  کاروان

شدم هر دو معاون ایتالیائی وی را مالقات کنم. آنها بیکار نشسته، قهوه و سیگار صرف  

ردند. دیدگان من در جستجوی عالمت دربار سوئد و نروژ یا تصویر اعلیحضرت  کمی
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نداشت و نزدیک بود روی آنها علف سبز شود.   شت اما دیوار اطاق تزئیناتیگمی پادشاه 

 من پس از صرف فنجانی قهوه خارج شدم. 

که دیدن آن چند ساعت طول    استترین بنای این شهر فقیر، مسجد سلطان سلیم  باشکوه      

کاری آبی، سفید و سرخ  مناره داشت و سطح داخلی آن را کاشی  ۴کشید. گنبد بزرگ آن 

د. به روی شمیای مرمرین دیده هه هائی به روی پاینیمکت  زینت داده بود. در وسط تاالر

کاری شده بود. هر شخصی که از این مسجد دیدن  یکی از آنها گل آفتابگردان معروف کنده 

 ند باید آن را لمس کند تا سایرین باور کنند که او از این مسجد دیدن کرده است. به کمی

بود. سایر دیوارهای تاالر تزئیناتی با    نصب شدهروی یکی از دیوارها سپر سلطان محمود  

اندازه بلند بود ای آن بی هه کننده و موزائیک داشت. منارهای خیره کاریخطوط زیبا و کاشی

  های آنها این بود ک هه از مشخصیکی د. شمی ائی به دور آنها دیده هه ایوان، مانند حلق  ٣و 

ایوان   خواست از ایوان اول به خود را داشت. اگر بیننده می ای مخصوص هه ر ایوان پله

رفت. ای مخصوص طبقۀ دوم یا سوم باال می هها پائین آمده و از پلههدوم برود باید از پل

پله بسیار مشکل بوده    علت تنگی راه  پله داشت و باال رفتن از آن به  ٣٠٠سوم   ایوان طبقۀ

که از   رفته کمتر شده و هنگامیپا ممکن بود. قطر مناره رفتهدست و  ۴و فقط به حالت 

لرزید. از باالی  رسید که مناره مینظر می ردم چنین به کمی پائین نگاه  ایوان سوم به  نردۀ

در  ١شرفلیای به نام اوچ مناره بیننده دید کاملی به شهر و حومه داشت. مسجد سه مناره 

شهر،    های نظامی حومۀ رد. پادگان کمی خود جلب    ایزید تمامی نظرها را به خیابان سلطان ب

سرای قدیمی، کلیسا، مدرسۀ ارامنه، مدرسۀ جنگ، قصر والی و چندین مسجد و بازار 

رد. یکی رود مارتیزا در  کمی رود از اطراف شهر عبور  ٣آورد. جالبی را پدید میمنظرۀ 

 ٣رد و سومی رود آرداکمی که شهر را به دو نیمه    2تونجا  حومۀ جنوب غربی شهر، دیگری

ریخت. محلۀ ایلدیریم با کلیسای سبک یونانی خود در خارج از شهر  که به رود مارتیزا می 

ائی فرا گرفته بود که پوشش گیاهی نداشتند. کوه دسپوتو  هه واقع شده بود. اطراف شهر را تپ

 ای بالکان در ناحیۀ شمالی شهر قرار داشتند.هه در جنوب غربی و کو ۴داغ

بود و   ها ویران شدهقدیم دیدن کردم که در آخرین نبرد با روس  در خاتمه از سرای     

ای بیش نبود. پارک زیبائی در نزدیکی آن قرار داشت که اهالی در ساعات  اکنون خرابه 

 زدند.بیکاری و روزهای آخر هفته در آن قدم می 

هزار جمعیت   9٠اروپائی ترکیه است که حدود  آدریانوپل دومین شهر بزرگ قسمت     

پوستان هم در آن اقامت دارند.  ها، یونانیان، یهودیان، ارامنه و سیاه دارد. گذشته از ترک 

گروه تقسیم   ۴سرباز که به قبضه توپ و تعداد زیادی ۵٠ند. کمیای از شهر حفاظتقلعه

زیادی برخوردار نیست.  شهر اسکان دارند. البته شهر از امنیت های حومۀ ر پادگان وند دشمی

باشند زیرا زندان می رسد دائمأ در فعالیت  ند که به نظر می نکمی پلیس از شهر حفاظت    ١۵٠

 زندانی داشت. من این اطالعات را از دوست پلیس خود دریافت کردم.  ۵٠٠شهر حدود 
١ .Ytjscherefeli 2 .Tundja ٣ .Arda ۴ .Despoto 
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ای رود ههدیدنی زیادی نداشت. تقریبأ تمام مسیر از میان در ١سفر از آدریانوپل تا فیلیپوپل

ای بزرگ  ههداد گلنواختی آن تغییری می رد. تنها چیزی که در یک کمی مارتیزا عبور 

ردند. گذشته از آن تعدادی  کمیگاومیش و گاو بود که در چمنزارهای اطراف رود چرا 

د. با توجه به حرکت آهستۀ آب به نظر  شمیذرت هم دیده  وسیعآسیاب آبی و مزارع 

فصل سال آب کمی    های آسیاب کم باشد. رودخانه در اینرسید که سرعت حرکت سنگ می

از آن خشک بود. بزرگترین روستاهائی که از کنار آنها عبور   های بزرگیداشت و قسمت 

بودند. در تیرنوا   ۵و پاپازلی ۴، تیرنوا٣، مصطفی پاشا، خرمنلی2کردیم عبارت از چیرمن

سمت شمال، از  سمت فیلیپوپل و دیگری پس از انحراف بهمسیر دو شاخه شد. یکی به 

 رفت.توجا میدر کنار رود   ٧به یامبولی ۶طریق درۀ ساسلی

هزار نفر جمعیت در ساحل    2۵است که با حدود    ٨لی شرقیرومفیلیپوپل پایتخت منطقۀ       

آهن تپه با شیب زیاد قرار دارد. ایستگاه راه ٣رود مارتیزا واقع شده است. شهر به روی 

در چند کیلومتری خارج شهر واقع شده و هنگام خروج گذرنامۀ مرا بازدید کردند. من با  

های آن از هتل بلغار تل بلغار برد. اطاق ه ه ای گرفتم که مرا ب درشکه  9پیاستر ۵ پرداخت

هائی با این نام  تله ه آدریانوپل بهتر بود. باید گفت که در شهرهای این قسمت از ترکی 

های پهن آن  رسید. خیابان فراوان است. کل شهر در مجموع بهتر از آدریانوپل به نظر می

ا  ههدست آوردن موقعیت شهر به روی یکی از تپ  رو داشت. برای بهپیاده سنگفرش بوده و  

رسید.  تپه رفتم و از باالی آن شهر کوچک، بسیار زیبا و جالب به نظر می ١٠پهبه نام نه 

های عمومی اطراف رود  ها و پارک قصر مالی، مساجد قدیمی، بنای بانک عثمانی، پل 

ها و  چی. در سواحل رود درشکهندبسیار زیبا بود ند،کمی مارتیزا که از بین شهر عبور 

های خود را با آب نه  ای خود را شستشو داده و سقاها مشک هه ها و کالسککشاورزان اسب

 ردند.کمی چندان زالل رود پر 

رد. در کمی آهن از درۀ رود مارتیزا عبور مسیر راه ١١تا ایستگاه تاتار بازارجیک     

داغ بودند. پس  ای دسپو هه تر از کوبالکان آغاز شد که بسیار مرتفعای هه سمت راست، کو

از یک ساعت به تاتار بازارجیک رسیدیم که مانند باغ بزرگی در میان دشت اطراف واقع 

های هزار نفر آن بلغار بودند. دیدنی  ٨هزار نفر جمعیت داشت که  ١۴شده بود. این شهر 

ای بیش مخروبه   شهر هم وجود داشت که  م بلغار در ایننا  زیادی در شهر نبود ولی هتلی به

نبود. از اینرو من در هتل مارتیزا با ظاهر تمیز و زیبا اقامت کردم اما داخل آن اصأل شبیه  

های ترکیه با توجه به نظافت آنها و حشرات موذی، دست  خارج آن نبود. در مجموع هتل

 کمی از کاروانسراهای ایران ندارند.
 

١ .Filippopol 2 .Tschirman ٣ .Harmanli ۴ .Tirnova ۵ .Papazli ۶ .Sasli 

٧ .Jamboli 

٨ .Ostrumelien امیر  با  مرز درعثمانی  سالطین حکومت تحتبه مرکزیت پلودیو، ی خودمختار ناحیۀ

 .بود برقرار ، م ١٨٨۵ تا  و شد تشکیل م ١٨٧٨ سال در برلین کنفرانس درکه  بلغارستاننشین 

9 .Piaster ١٠ .Nepe ١١ .Tatar Basardjik 


