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 بخش سی و دوم

 عبور از بلغارستان
 

رفت اما تصمیم گرفتم  می ١بگبه روستای سورام یآهناز شهر تاتار بازارجیک راه      

لی روم  ای در غرباز دره  در ساحل رود دانوب را که   ٢کیلومتری تا لوم پالنکا  ٢۵0مسیر  

جادۀ صوفیه در سمت چپ   . سفر کنمرد، با کالسکه  کمی و از میان بلغارستان عبور  شرقی

 م. در شهر از روی پل عبور کردو به این دلیل رود مارتیزا واقع شده بود 

ای در خارج از هتل منتظر من  اسبه  ۴ کالسکۀاوت  ٢٢و نیم صبح روز  ٧ساعت      

مرد   3خارج شدم. سورچی به نام آریستوبود. از مسئول هتل خداحافظی کرده و از درب 

ای بود که به زبان تاتاری آشنائی داشت. او مرد مؤدب، دوست داشتنی،  بلغار قوی جثه 

دراز صفات   و  سرحال و حرف شنوئی بود. این مشخصات برای همراهی در این سفر طول

کنار   کالسکهاسب  ۴رد. کمی آید. مسیر از میان بلغارستان عبور حساب می  شایسته ای به 

رسیدند اما قدرت زیادی  ها در ظاهر ریز و ضعیف به نظر می. این اسب ندهم بسته شده بود

چند   داد کهباید بگویم که ظاهر آن نشان می   کالسکهدند. در مورد  شمی داشته و زود خسته ن

ذشت. ظاهر زمختی داشت و سقف آن تاشو بود. چمدان خود را به  گمی سالی از عمر آن 

سر سورچی نهاده و خود در صندلی راحت عقب آن جای گرفتم. جاده   صندلی پشت روی

و صندلی نرم و راحت آن از   کالسکهای فراوانی داشت اما فنرهای قوی هه ها و چالسنگ 

های باریک شهر عبور کردیم. مردم ما را نگاه  است. از میان خیابان کمی  ات شدت ضرب

به دنبال  نظر داشتند. چندین پسر خردسال ا ما را زیرهه مغاز کرده و تجار از پشت شیشۀ 

ا زنان  هه ای خانهه ردند. گاهی از پشت پنجرکمیو سر و صدای زیادی ایجاد    هدوید  السکهک

 انداختند. از کنار یک مسجد ترکی و بازار گذشته و به زودی به بلغار هم نظری به ما می 

دو طرف آن را مزارع پرمحصول ذرت فرا گرفته  که    ای خارج از شهر رسیدیم جادۀ ماسه 

از روی یک نهر چوبی در جریان بود و جاده از  ۴بود. در خارج از شهر رود توپل نیتزا

خورد اما قدری چشم می ا و درختان اندکی در میان مزارع بههه ذشت. بوتگمیزیر آن 

 ا تعداد درختان بیشتر بود. هه دورتر در کوهپای

ای واقع شده و در شیب تپه  رسیدیم که  ۵ترناروستای بزرگ ویه  و نیم به  ١١ساعت      

   ارتفاعی فرا گرفته بود. جاده از خیابان اصلی روستا های کماطراف آن را کوهپایه 
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بودند. سقف آنها از ساقۀ گیاهان یا سفال از جنس چوب و بسیار ساده ها خانه  گذشت. می

رسیدند. لباس زنان بسیار  بود. اهالی بلغار روستا بسیار سالم و تندرست به نظر می 

به درۀ   ، ساعت استراحت کردیم. پس از حرکت ٢رنگارنگ و زیبا بود. در این روستا 

گیاهی   رفته پوششچپ مسیر در جریان بود، رسیدیم. رفته جویباری از سمت  باریکی که

د. مناظر طبیعی زیبائی مقابل چشمان ما پدید آمد اما جاده خوب و  شمیتر اطراف فشرده

که در نزدیکی مرز   ١تر شد و روستای ایشتمانمسطح نبود. پس از مدتی جاده عریض 

آبادی عبور کرد و   بلغارستان قرار داشت، در دوردست دیده شد. جاده از کنار گورستان

ای داشت. تابلوی هتل بلغار را دیده و به درون  ی کوچک و ساده هاخانه   خیابانی رسید که   به

ا باال رفته  هه ها را در حیاط هتل بست و به آنها غذا داد. من از پل آن پیچیدیم. آریستو اسب

ای باریک، تاریک و لرزان هتل مرا به یکی از بهترین  ههای شدم. پلوارد هتل مخروبه

داد. کف اطاق گل فشرده بود و به روی دیوارهای  های آن رساند اما بوی نا میاقاط

زدۀ آن خزه سبز شده بود. مبلمان آن یک میز شکسته، یک صندلی و سه تخت بود.  کپک 

د و اگر تصمیم داشتم در اطاق تنها باشم باید  شمیهر تخت به مبلغ یک فرانک کرایه داده 

. چون در راهرو هتل به چند بلغار و تعدادی یهودی که مشغول  ردمکمیفرانک پرداخت    3

ای نداشتند برخورد کرده بودم تصمیم گرفتم اطاق را و ظاهر دوستانه  هخرید و فروش بود

روی طوالنی در آبادی و صرف شام نسبتأ خوبی که از  دربست اجاره کنم. پس از پیاده 

د به اطاق خود مراجعت کرده و در تخت  شیممرغ، نان، قهوه و شراب تشکیل مرغ، تخم

رد. به نظر  کمیدراز کشیدم. نور چند چراغ روغنی ضعیف دیوارهای اطاق را روشن 

ای شب به  هه رسید که صدها سال از عمر شمد، پتو، تشک و متکا گذشته باشد. نیم می

نهاد و به آهستگی به  صدای درب اطاق بیدار شدم. مرد الغر بلند قدی قدم به داخل اطاق 

های خالی رفت. او در یکی از آنها دراز کشید و به خواب رفت. من  طرف یکی از تخت

بردم که صاحب هتل قصد داشت مرا اغفال کند اما حیلۀ او کارگر واقع نشد.  بالفاصله پی 

 روز بعد هنگام پرداخت پول موضوع را به او گوشزد کردم و او مجبور شد قبول کند. 

بود. مسیر از بین   لی شرقیروممرز بین بلغارستان و  ٢های ایشتیمان و واکارلروستا     

رد.  کمیسازد، عبور ارتفاعی که ارتفاعات بالکان را به دسپو داغ مربوط میای کم هه تپ

د اما جاده اندکی بهتر شده بود. آریستو دائمأ  شمیای دیده نپوشش گیاهی چندان فشرده

بردند، زیرنظر پیچ و خم پیش می را در این مسیر پر کالسکهزیاد سرعت  ها را که با اسب

ود به ویژه  شمیآور نواخت و خواب اندک اندک، یک  کالسکهداشت. صدای دلنواز حرکت 

اگر هوا گرم باشد. اندکی بعد از واکارل مسیر از روی تپۀ مرتفعی گذشت. از باالی آن  

زیبائی    ، نهرهای فراوان و روستاهای سرسبز بهمنظرۀ جلگۀ صوفیا با مزارع پرمحصول

  ۶ریزد ساعت که در نهایت به دانوب می  3د. پس از عبور از رود ایسکرشمی تمام دیده 

 بعدازظهر به صوفیا پایتخت بلغارستان رسیدیم. 

   پستی قرار گرفته و  هزار نفر جمعیت دارد و در میان جلگۀ 30تا  ٢۵صوفیا بین       
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اند. شهر از دو قسمت ترکی و مدرن تشکیل شده  ویتوش در جنوب شهر واقع شده  هایکوه

ای در حال فرو ریختن با  هه ست. خان ا  است. قسمت ترکی آن شبیه سایر شهرهای عثمانی

های باریک و کثیف، چند مسجد قدیمی و مردمانی نه چندان دارا از سقف سفالی، خیابان 

رشد کرده   ١ندرلکساا  شاهزادهباشد. اما قسمت مدرن آن در زمان حکومت  مشخصات آن می 

ها، محل اقامت سفرا و  است. در این قسمت شهر بناهای زیبائی وجود دارد و کنسولگری

قصر امیر که از خارج بسیار زیبا و باشکوه است در آن قرار دارد. در مقابل قصر امیر 

ر مرتب و تمیز است. در این پارک محلی برای استقرار دستۀ  اند که بسیاپارکی ساخته 

های زیادی ندارد تنها بنائی که توجه مسافر را به  اند. شهر دیدنیموزیک در نظر گرفته 

ای کلیسای قدیمی صوفیا و مساجد ترکی شهر است. در شهر  هه ند خرابکمی خود جلب 

رسد. شهر در رجۀ سانتیگراد مید  ۵0ای آب گرمی وجود دارد که حرارت آنها به  هه چشم

 شاهزادهمجموع چندان سرزنده نیست به ویژه در ایام اقامت من که فقط چند روزی از ترور  

  ذشت. به این دلیل گذرنامه و اسباب من بسیار به دقت جستجو شد. سربازگمی الکساندر

رفتند. پرچم میای ملی رژه  ههای طرفدار روسیه و گروههمسلح در شهر فراوان بود و گرو

 ای شهر در اهتزاز بود. هه روسیه در اکثر خان

مراه آریستو و  ه  ه سفر خود ب  اوت به   ٢۵روز توقف در صوفیه عصر روز  ٢پس از       

های او ادامه دادم. ابتدا از میان قسمت ترکی شهر عبور کردیم و سپس به جادۀ مسطح  اسب

رسید و هیچ روستا، خانه یا باغی  خارج از شهر رسیدیم. محیط خالی و مرده به نظر می

شت. هنگام عصر هوا سرد شد و مه  گمی د. گاهی چند پیاده یا سواره مشاهده شمیدیده ن

ارتفاعات بالکان    زودی به  د و به شمیا اضافه  هه تعداد تپ   رفته بهسطح زمین را پوشاند. رفته 

رکت خود ادامه دادیم تا به  جنوبی رسیدیم. هوا کامأل تاریک شده بود اما ما همچنان به ح

رسید، عبور کردیم.  نظر می  بسیار عجیب به   رسیدیم. از مقابل اردوئی که  ٢روستای بوچین

گاری پر از محصول دور تا دور توقف کرده و صاحبان آنها در وسط آن آتشی   ١0حدود 

 های فراوانی در اطراف مشغول چرا بودند.افروخته بودند. گاومیش 

از بوچین حرکت کردیم. جاده مجددأ خرابتر شد و از سینۀ ارتفاعاتی    ماه اوت  ٢۶روز       

باال رفت. منظره به کلی عوض شد و جنگل هر دو طرف جاده را در بر گرفت. هر چه 

د. البته زیبائی مناظر به پای مناظر ارتفاعات  شمی رفتیم به زیبائی مسیر افزوده باالتر می 

شمالی   ای در جبهۀ در دره  رسیدیم که   3آبادی کیسورا  بهد. بعدازظهر  یرسقفقاز یا البرز نمی

ساعت در این قریه   ۴رد. کمیآب چند آسیاب را فراهم  ۴زاتکوه قرار داشت. نهر بری

و  ۵استراحت کرده، آنگاه از ارتفاعات بالکان شمالی از میان روستاهای برکوویتزا

 سرازیر شدیم. در شرایط معمولی حتی این قسمت از مسیر هم زیبا و دلنشین   ۶کوتلوویتزا

١. Furste Alexander در ١٨۵٧ آوریل ۵ تولد باتنبرگ، شاهزادۀ و بلغارستان حاکم اول، الکساندر 

 آوریل ٢٩ از که مدرن عصر در بلغارستان حاکم اولین گراس، در م ١٨٩3 نوامبر ١٧ درگذشت ورونا،

 . کردمی حکومت م ١٨٨۶ سپتامبر ٧ تا  ١٨٧٩
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زودی رعد و برق در  باران باعث شد نتوانم از زیبائی آن لذت ببرم. به  بود اما بارش

گرفت، منظره زیبائی خود را از دست داد و جاده تبدیل به یک مسیر گلی شد. جای چرخ  

نواختی  ریتم یک  کالسکهباران به روکش  برخورد قطرات ماند.درشکۀ ما در آن باقی می

رد اما من در داخل آن از شر باران در امان بودم. شب را در روستای  کمیرا ایجاد 

ماه اوت با باال رفتن از آخرین تپه به    ٢٧صبح روز    ٩به صبح رساندیم. ساعت    ١زاراوینا

  ٢پاالنکا در سمت دیگر دانوب پدیدار گشت. مستقیمأ به سمت هتل بلووناگاه روستای لوم 

راندیم. من اجرت آریستو را پرداخت کردم و از او به خاطر همراهی در طول بلغارستان  

ای آن به  هه بارید و دانتشکر نمودم. سپس وارد هتل شدم. باران همچنان با شدت زیاد می 

 خورد.پنجرۀ اطاق می

حرکت   ۴یک کشتی اطریشی متعلق به شرکت لوید 3هوفتی تگت صبح روز بعد کش     

کرد و مرا تا بلگراد برد. از بلگراد با قطار از تمامی مجارستان، اطریش و آلمان عبور  

مرا بسیار خوشحال   ۵سوندرسیدم. سوار شدن به کشتی سوئدی در استرال میهن کرده و به 

نگام عصر و  ه ه تر از همه آن بود کهای خود یافتم. جالبنمود و خود را بین همشهری 

. احساسات من در این سفر طوالنی دور ببینمرا    ۶فالستربوموفق شدم  پیش از تاریکی شب  

تواند شادی مرا در ای که می از سرزمین پدری، معطوف مسائل دیگری بود و تنها کلمه 

 باشد. می منزللحظه بیان کند کلمۀ این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
١ .Zarawina ٢ .Bellvue 3  .Tegetthoff ۴ .L’loyd  ۵ .Stralsund 

۶ .Falsterbo میالدی در این شهر ساخته شده  ١٢ قرنکه در  باشدمیای احتماأل اشارۀ نگارنده به قلعه

 است. 


