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 بخش سوم

 مراسم سالم

 

های مختلف نوشته شده که  های سالطین عثمانی به قدری مطلب به زبان در مورد سالم     

شود  قدری باشکوه بود که نمیه  آوریل ب  ٢۵احتیاج به نوشتن مجدد ندارد اما مراسم روز  

تعداد زیادی از   نادیده گرفت. در این مراسم  اروپائیان مقیم قسطنطنیه هم شرکت  آن را 

ناگفته    توانکه نمی  بخشیدی  به این مراسم شور و حال  چنانهوای آفتابی و عالی  .  داشتند

 .گذاشت

رود تا در یکی از مساجد شهر می   دانید جمعۀ هر هفته سلطان بهکه می   طوری همان     

شود. خارج میمراسم نماز جمعه شرکت کند. او فقط در این روزها و مراسم بایرام از قصر  

های ها و شکارگاه ییلدیز محصور بوده و فقط در باغ   باقی روزها در میان دیوارهای کوشک 

برد. در روزهای عید، سلطان پس از عبور از پل گاالتا به استانبول آمده و آن به سر می

او بزرگان کشور،    ،پیامبر را ببوسد. در این مراسم  ردایرود تا  به قصر سرای قدیم می

این  به عظمت  پذیرد.  باغچه به حضور می   وزرا و پاشاها را در سالن بزرگ قصر دولما 

از گشته ور طول سالدمسجد    دیدار  افزوده  و  مهماینک    ها  موقعیتی  تر شده است  تنها 

داشته و از زنده بودن  زدیک از نها و ما اروپائیان امکان دیدن سلطان را باشد که ترک می

گاهی به این مسجد و گاهی به آن  هفته    هادر این روزاو  البته    کنیم.او اطمینان حاصل می 

 .رودمی  مسجد

زیبا  کوچک  آوریل این مراسم در مسجد حمیدیه انجام شد. این مسجد    ٢۵روز جمعه       

در زمان سلطان کنونی  حمیدیه  مسجد  دارای یک گنبد و یک مناره است.  نای سفید رنگ  ب با  

شود. مسجد کوچکی در نزدیکی  به نام او خوانده می از این رو  ساخته شده و    1عبدالحمید دوم

هر دو این بناها به روی یک بلندی و به این دلیل مسیر طوالنی نیست.  کوشک ییلدیز است  

باغچه واقع شده در شما   بنائی به دستور سلطان در مقابل مسجد،    .اندل شرق کاخ دولما 

   خوبیدهند تا آنها مراسم را بهاروپائی قرار می ساخته شده و ایوان آن را در اختیار مقامات 
م، سی و چهارمین سلطان    1۹1۸فوریۀ    1۰، درگذشت  1۸۴٢سپتامبر    ٢٢عبدالحمید دوم تولد  . سلطان  1

سلطنت نمود. صدراعظم او در تالش برای اصالح م    1۹۰۹آوریل    ٢۷تا    1۸۷۶اوت    ۳1عثمانی که از  

م مجلس را منحل نمود و بار دیگر حکومت   1۸۷۸دولت اقدام به ایجاد مجلس قانونگذاری کرد اما او در سال  

 مطلقه برقرار کرد. 
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  ن و همراهان ویسلطاکند که  ببینند. بین این ساختمان و بنای مسجد، خیابان پهنی عبور می

   ند.وشمی از این طریق وارد

مسجد  کالسکه به    با دو  ٢تیمونی  خانه آقایبه همراه سفیر خود آقای روترشلد و منشی سفارت 

تعداد زیادی از   بود.  یر عضو مجلس دربار در آنجا منتظر ما رفتیم. آقای فن گه حمیدیه  

ایتالیا   و  روسیه  سفرای  بودند.  آمده  گرد  ساختمان  این  در  قسطنطنیه  مقیم  اروپائیان 

.  در میان آنها بودند های خود  همراه اعضاء سفارتخانه   به  ٢و بالنک  1عالیجنابان، نلیدوف

 ۴ویرشو  و پرفسور معروف رودلف  ۳کیلهچنی، بارون ته گذشته از آنها چهرۀ بارون بال ژه 

در قسطنطنیه به   ،آسیای صغیرشناسی خود در در سفر باستان  ۵مانشلیههمراه آقای   که به

چشم    برد، برای من آشنا بود. در بین جمعیت تعداد زیادی مسافرین غربی هم به سر می 

 خورد.می

 

 
 

به    ند.بین مسجد و ساختمان مستقر شدفشرده  با حالت  نظامی    هایدر این هنگام دسته      

های زیبا در دو ردیف قرار گرفتند. گروهی  اونیفورمبا  نظام  سواره  های پیاده و  واحد  زودی

همه  نظم خاصی در پشت آنها ایستاده بودند.   اهالی قسطنطنیه بدونهای کنجکاو و ترکاز 

 شد. ها به سمتی دوخته شده بود که کالسکۀ سلطان از آن جهت وارد مینگاه منتظر بودند و  

1 .Timoni ٢ .Nelidoff ۳ .Blanc  

۳  .Teleki م، بارون، جهانگرد و   1۹1۶مارس    1۰، درگذشت  1۸۴۵نوامبر    1کی، تولد  له، ساموئل ته

 آفریقاشناس مجاری 

۴  .Rudolf Virchow  1۹۰٢سپتامبر    ۵درگذشت  ،  1۸٢1اکتبر    1۳، رودلف لودویگ کارل ویرشو، تولد  

 شود. م، پزشک، مورخ و سیاستمدار آلمانی که پدر آسیب شناسی خوانده می

۵  .Schliemannشلیه هنریش  تولد  ،  درگذشت  1۸٢٢ژانویه    ۶مان،  ناپل،    1۸۹۰دسامبر    ٢۶،  در  م 

نی یونان از آنها  ویژه ترویا بود که هومر شاعر باستا شناس آلمانی که در جستجوی اماکن باستانی، بهباستان

 نام برده است.
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  سکوت ایوان بنای ما و بودند. در  باش مشغول مکالمه با یکدیگرراحت  تسربازان در حال

  آفتاب قدری آزار مستقیم  رسید. نور  گوش می  پچ و نجوا به   ود و فقط صدای پچبرقرار ب

  سلطان به  از افسران عالیرتبۀ ارتش و عضو مجلس نمایندگان  ترک واالمقام  یک  داد.می

اعزامی پادشاه   سمت ما آمد و از طرف سلطان به هیئت   بهنظامی بگ با اونیفورم نام امین 

 سوئد و نروژ خیرمقدم گفت.

مؤمنین را برای ادای نماز مسجد    از منارۀبا صدای بلند  مؤذن  وقتی صداها خوابید       

دهم یابد "گواهی می و ادامه می  شده. این اذان با جملۀ "هللا بزرگتر است" آغاز کرددعوت  

فرستادۀ خداست"، "برای   صدهم محمدبه جز هللا خدای دیگری وجود ندارد"، "گواهی می

نماز بشتابید"، "برای رهائی بشتابید"، "هللا بزرگتر است" و با جملۀ "غیر از او هیچ خدائی 

 رسد.نیست" به پایان می

سربازان مقابل ما به حالت خبردار ایستادند و سایر سربازان تا  انتظار  ی  پس از مدت     

  ند. اینها از دور نمایان شدبا پای پیاده  اشا  درب مسجد از آنها پیروی کردند. آنگاه گروهی پ

فریاد بلند  پس از آن  قرار گرفتند.    حمیدیه  در کنار درب ورودی  وعالیرتبه بودند  افسران  

کالسکۀ    ینحدر این  "عمر سلطان طوالنی باد" به گوش رسید.  جملۀ متداول  با  سربازان  

و بزرگ  اصیل    سلطان مشاهده گشت. کالسکۀ سیاه رنگ کوچکی بود که دو اسب خاکستری

داشت. در داخل کالسکه،    تن  طالئی به  قرمزی با نوارهای  کشید. سورچی لباسآن را می

مسئول  و  نشسته بود  رنگ  سیاه    سادۀ  سلطان عبدالحمید دوم با کاله سرخ عثمانی و باالپوش 

. هنگام عبور کالسکه از مقابل  در صندلی مقابل او قرار داشت  1دربار به نام عثمان پاشا

حیاط مسجد پیچید   ما سلطان دست خود را به سمت ما تکان داد. کالسکه بالفاصله به داخل

داخل مسجد نهاد. پس از   ها توقف کرد. سلطان از کالسکه پیاده شد و قدم بهو مقابل پله 

 کرد.  تماشا شد رژۀ سربازان را  ای که رو به ایوان ما باز میحدود نیم ساعت وی از پنجره 

نشانی در خدمت  سال در مقام مسئول آتش  1۸تر پرفسور،  نی، برادر جوان چه ژنرال ژه     

هزار نفر    ۴۰گفت که تعداد سربازان قسطنطنیه حدود  سلطان انجام وظیفه کرده بود. او می 

که   و    ٢۰است  داخل شهر  آنها در  از  نفر  مستقراکثرأ  هزار  نزدیکی قصر سلطان    در 

 هزار نفر در مراسم شرکت داشتند. ۸اما آن روز فقط   باشندمی

غاز کرد. آنها کاله سرخ ترکی به سر، اونیفورم کوتاه  نظام رژه را آ  ابتدا واحد پیاده     

های بلند مشکی به پا داشتند. پیشاپیش آنها دستۀ  آبی رنگ با شلوارهای سرخ به تن و چکمه 

و در مقابل پنجرۀ سلطان مستقر    نواختهای نظامی می مارش   و در حرکت بود  موزیک  

هائی با گتر، رژه  ترکی و پوتین های سبز به دور کاله سرخ  گشت. سپس واحدی با عمامه 

به  نوبت  آنگاه  ارتش  رفتند.  آلبانیائی  پیاده   واحد  آتش  نظام   عثمانی،  نشانی، ژاندارمری، 

 دستۀ سواره در انتها سربازان نیروی دریائی و واحد توپخانه با اونیفورم خاکستری رسید. 

 از مقابل سلطان  ،  موزیک خود را داشتند  گروهدر حالی که    اصیلهاینظام، نشسته بر اسب 
م، فرمانده کل   1۹۰۰آوریل  ۵، درگذشت 1۸۳٢عثمان نوری پاشا، معروف به قاضی عثمان پاشا، تولد . 1

 م که موفق به کسب لقب قاضی شد. 1۸۷۷قشون ترک و قهرمان نبرد پلونا علیه قشون روسیه در سال 
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.  ، شداونیفورم آنها سبز رنگ بودنظام که  گروه دیگری از سواره  نوبت آنگاه .  عبور کرد

های سرخ رنگی با جلد چرمی به کمر بسته و نیزهای  تپانچه آنها  .  بودسفید  آنها  های  اسب

کرد. آنگاه واحد دیگری سوار بر  سوارکار حرکت می  هر ردیف سه  داشتند. دردر دست  

با یقۀ سرخ وارد محوطه شد. کیف چرمی مهمات  اونیفورم آبی  به  ملبس  و    ایهای قهوهاسب

به بود  سرشانه   ازرنگ سفید    آنها  نهایت  .آویزان  وارد شدند و  سواره نظام    گروهی  در 

کشیده  با شمشیری    . این گروههای طالئی آنها بودبا دستۀ پیش سرشانه   آنها  اختالف اونیفورم

 کردند.سوار بر اسب حرکت می

نشست و به    یک فایتونخارج شد و به  حمیدیه  پس از خاتمۀ رژه، سلطان از مسجد       

مستقیمأ به سمت بیمارستان ارتش حرکت کرد تا شخصأ  رضا پاشا  همراه ژنرال فرمانده ولی

از سربازان بیمار و مجروح بازدید کند. در این دیدارها او به هر یک از بیماران یک پوند  

 دهد.ترکی هدیه می

  ه و با رفتن اروپائیان ما هم پس از خداحافظی از دوستان جدید خود به کالسکه نشست      

به  تا پس از رسیدن به منزل    خارج شدیمبا آن تابلو زیبا  از آن محیط دیدنی  ،  به سرعت

 .یمبپرداز، شدیدأ به آن نیاز داشتیمکه استراحتی 


