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 بخش چهارم 

 بازدید از حومۀ قسطنطنیه
 

خارج از درب ورودی هتل  کوچک ولی قوی  آوریل سه اسب    ٢۶صبح روز    8ساعت       

ساعته برای دیدن باروی قدیمی استانبول ببرند. سه    ٣تا ما را به یک گردش    ندآماده بود

ساعت آنها را به ما تحویل  کردند و سر  های کهنه از آنها مراقبت میمرد ترک با لباس 

در انگلیسی داشتند.    هایبوده و زین  یونانی  1هاراالمبیس  ها متعلق به اسطبل دادند. اسب

به دیدن باروی قدیمی شهر که دور  یر جناب سفیر روترشلد و مسئول دربار، فن گه کاب ر

 .رفتیم ،تا دور استانبول را فرا گرفته

ما        محدود  کردسمت    به گروه  حرکت  کوچه و    استانبول  و    هایاز  کثیف  باریک، 

های ارمنی، خانه های ترکی، چایخانه از کنار قهوه .  گذشت  بوبدپیچ بازار    در  های پیچ خیابان 

هائی با فواره عبور کردیم. از ها و حوضهای یونانی، میادین، مساجد، گورستان صرافی

ت از باروی استانبول  قسماز میان میادین سر باز، به آن  ،  های آبو جوی  های دیوارهاکناره 

برج در این محل    ٧که در نزدیکی دریاچۀ مرمره واقع شده بود رسیدیم. قلعۀ یّدی کاله یا 

 قرار داشت.

ای ساخته شده به مخروبه   1۵در نیمۀ دوم قرن    ٢این قلعه که به دستور سلطان محمد دوم     

های کف  سنگ بین  است.  محوطه را پوشانده  د عظیم  در ابعا. گیاهان خودرو  استتبدیل شده  

مانده و    برج باقی   ۴برج اولیه فقط    ٧. از  نددر هم پیچ خورده بودهای وحشی  آن رستنی

هائی از دیوار آن . قسمت اندفرو ریخته و انبارها ها در محوطۀ پادگان ها بقیه در طول سال

هنوز پابرجا بود در طول سالیان سال شاهد اتفاقات خونین و عملیات وحشتناکی بوده    که 

  سر یا خود را از دست داده  گرسنگی جانه و  شکنج با  قلعه وزیران بسیاری  است. در این 

. در داننثاران از سلطنت خلع شده دست جان  بهسالطینی  در اینجا  .  است  ریده شده بآنها  

گناهکاران منتظر حکم دادگاه  های مخوفی وجود داشت و  چالسیاه   قلعه، داخل محوطۀ این 

 شد. مثأل در پوست بدن  ترین مجازات اعمال می ظالمانه  هاچالاین سیاه در خود بودند. 
1 .Harralambis 

م،    1۴81مه    ٣، درگذشت  1۴٣٢مارس    ٢٩. ملقب به سلطان محمد فاتح، فرزند سلطان مراد دوم، تولد  ٢

م با چیرگی بر قسطنطنیه به   1۴۵٣سلطان عثمانی که در سال  تا زمان مرگ، هفتمین    1۴۵1سلطنت از  

 فرمانروائی امپراتوری روم شرقی پایان داد. 
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. سرها را از بدن جدا کرده  ریختندگداخته می  قیر شیارهائی ایجاد کرده و در آن    ندانیانز

 کردند.را با آنها تزئین می  هابرج و 

بردند گروهی از سربازان، زندانیان جدید را به داخل می  .مراسم آن دوران چنین بود     

نمایندۀ  کردند. گاهی  و همزمان جالدان، جسد و یا فقط سر محکوم دیگری را خارج می

شد و همزمان سوارکاری، خبر انجام موفقیت آمیز  محکومی وارد می  قتلسلطان با دستور  

برد. حتی اتفاق افتاده که نمایندگان و  مأموریت و یا قتل شخص دیگری را برای سلطان می

، از  دادمی   اعالم جنگ و یا خبر بد دیگری  ه به سلطانکهای خارجی را  قاصدان دولت

اند تا آثار آنها به طور کل محو گردد. مطمئنأ  رده پرت ک  محوطه به    هابرج یکی از  باالی  

اند اما کسی از زمان و طرز انجام  داده  قلعه از دست  خود را در این  سفرای زیادی جان 

دیپلمات فرانسوی بود که    1ای که وارد این قلعه شده روفنآنها آگاهی ندارد. آخرین نماینده 

سال   هفت   1٧٩8در  به  حمیالدی  شد.  آورده  روزنه برج  در  ویرانه  مخفی  های  اال  این 

اند و از گریزان از نور پنهان شده   و سایر حیوانات  هامارها و موش ها،  عقربها،  عنکبوت 

 باشد.گیاهان سرسبز خودروئی آویزان می  ،هابرج

  پس از چند گام بهبه سمت شمال بود. بالفاصله  ها اسب بهتر بگویم یا  مسیر حرکت ما      

باشد که مطابق  ای میدروازه  هماندروازه که اکنون مسدود شده  دیم. این  رسیدروازۀ طالئی  

ها فاتح آیندۀ قسطنطنیه از این دروازه وارد خواهد شد و ترک  ،هاترک یشگوئی قدیمی  یک پ

بسیار مشکل به نظر  ند. اما اهبرای جلوگیری از این پیشگوئی، این دروازه را مسدود کرد

  ویران شده   به کلیبه طور کل این دروازۀ طالئی  .  خبر باشداز آن بی رسد که فاتح آینده  می

 آن باقیدر دو سوی  کعبیفقط دو ستون مکه از جنس مرمر است  آناز شکوه و جالل و 

است. از مجسمۀ    تمامی تزئینات آن که نام دروازه کنایه از آن دارد، از بین رفته  است.مانده  

  ٣پس از شکست دادن سزار ماکسیموس  ٢طال که سزار تئودوسیوس  ویکتوریا با روکش آب

 دستور ساخت و نصب آن را داده بود اثری باقی نمانده است.

رفت خوب  های اطراف بارو باال و پائین میدر پستی و بلندی تپه   مسیر حرکت ما که      

بود. باروی شهر    شبیه یک کمان طویل و مارپیچ کردم  نگاه می   باروانتهای  بود. وقتی به  

ده بودند. در قسمت بیرونی  هم ساخته ش  های نگهبانی نزدیک به سابقأ دو جداره بود و برج 

های آن اثری  ریخته و از برجآن خندقی وجود داشت اما دیوارها در چندین قسمت فرو

 بود. روی آن  شده و حتی درختان بزرگی در درون آن روئیده  پابرجا نبود. خندق هم پر

1 .Ruffin 

٢  .Theodosius  ژانویۀ   1٧م در سویا در اسپانیا، درگذشت    ٣۴٧اکتبر    1٣، تئودوسیوس کبیر، تولد

م این امپراتوری را بین پسران خود تقسیم کرد. قسمت   ٣٩۵امپراتور روم که در سال  م در میالن،    ٣٩۵

غربی به هونوریوس رسید، در خدمت کلیسای کاتولیک در آمد و پس از مدت کوتاهی افول کرد اما قسمت  

توسط   م که پایتخت آن  1۴۵٣تا سال    کلیسای ارتودوکس پایبند شده بود  آرکادیوس رسیده و به  شرقی که به

   داد. سلطان محمد فاتح تسخیر شد، تحت سلطۀ سزارهای روم شرقی به حکومت خود ادامه

٣  .Maximus    حدود تولد  ماکسیموس،  قتل  ٣٣۵ماگنوس  به   ٣88اوت    ٢8،  ملقب  هیسپانیا  سزار  م، 

 ماکسیمیانوس که به دستور تئودوسیوس کبیر به قتل رسید.
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بارو که به صورت مخروبه  بوته قسمت از  باقی مانده، گیاهان و  لباس سبز رنگ    هاای 

ها قرار داشت منظرۀ جالبی ایجاد  در زیر بوته   . آن قسمت از بازماندۀ بارو که دانانیدهپوش

 کرد.می

ی در نگهداری این برج و بارو تالش نموده  اگرچه چندین تن از سزارهای روم شرق     

که در ابتدای    1شود تئودوسیوس دوماند اما گفته می و بارها آن را مرمت و تجدید بنا کرده

این برج و بارو خدمت   کرد بیش از هر سزار دیگری به قرن پنجم میالدی فرمانروائی می 

آن را برای    و  درک کرده بودکرده است. او نقش بارو را در محافظت از شهر به خوبی  

دیوار با   کاری کرد. اینمحکم   در آن واقع شده بودپایتخت او   ای کهجزیرهحفاظت از شبه 

های متعددی را دیده است. گذشته از آن  ها، تصرفات و محاصره قرن، جنگ   1۵گذشت  

بارها این زلزله به   های مختلف که  شهر آسیب  های  بارو و ساختمان   منطقه را لرزانیده، 

فراوانی وارد کرده اما این یادبود او پابرجاست و چند برج باقیماندۀ آن، هنوز هم از شهر  

پهنای خندق حدود    ٢0کنند. فاصلۀ دو دیوار حدود  مراقبت می  .  باشدمیمتر    18متر و 

هائی ساخته شده که محافظین شهر  خارجی ایوان  داخلی بلندتر است. در دیوار  ارتفاع دیوار

و از طرف سربازان مستقر بر دیوار داخلی حمایت    کردهآنها برای تیراندازی استفاده    از

ضلعی و گاهی گرد ساخته شده بودند    8یا    ۴های نگهبانی که گاهی  شدند. فاصلۀ برج می

هائی وجود داشت. بدین ترتیب این  متر بود. در محوطۀ بین دو دیوار هم برج  ۵0حدود  

بود.بارو در سرتاسر قسمت غرب تا شاخ طالئی کشیده شده  از دریاچۀ مرمره   ی شهر 

گورستان شهر در سمت چپ این محل قرار داشت. این گورستان آنچنان بزرگ بود که  

 شد.انتهای آن پیدا نبود و قبرهای زیادی در آن دیده می 

ترک       ما  ها  قبر  گورهای  نداردو    نداشته حضانت  مانند  خاصی  اینجا  احترام  در   .

دهند و گاهی در حاشیۀ آنها جمالتی به  روی گورها قرار می  های باریک و بلندیسنگ 

اند که  خورد. روی تعداد زیادی از آنها عمامه و یا کاله ترکی از جنس سنگ نهاده چشم می

های مسلمان دارد. دهندۀ پوشاک سر درگذشته است و نشان از اعتقادات مذهبی ترک نشان 

های کردن عالمت ور کنید در عوض حک البته این عمل برای ما بسیار مضحک است. تص

ای از کاله روی سنگ قبرها که در کشور ما معمول است، مجسمه   ابدی و صلح به  زندگی

های متداول در کشور را روی گور عزیزان از دست رفتۀ خود قرار سیلندر و یا سایر کاله 

 دهیم.

حک و مطال گشته بود اما  ای و در بعضی دیگر شاخه گلی،  در بعضی از قبرها ستاره      

شد. در کنار بیشتر قبرها یک کاسۀ سنگی هم به  در اکثر آنان آیاتی از قرآن مجید دیده می

زنم که پس از بارش باران و  خورد که من از علت آن اطالعی ندارم اما حدس میچشم می

 کنند.  جمع شدن آب، پرندگان از آن نوشیده و روح درگذشته را با آواز خوش خود شاد می 
م، پس از مرگ پدرش آرکادیوس    ۴۵0ژوئیۀ    ٢8، درگذشت  ۴01آوریل    10فالویوس تئودوسیوس، تولد  .  1

السلطنه داشت. او بیشتر به  های اول نایبسزار روم شرقی شد اما به خاطر کمی سن در سال  ۴08در سال  

   گذشت.ادن از اسب در. وی بر اثر افتاست  خاطر قوانین تئودوسیوس و برج و باروی کنستانتینوپل شناخته شده
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 رسد به نظر می ای از سنگ  مثل مزرعه به صورت فشرده که    ی این گورستان قبرهاسنگ 

اما وجود درختان    ردمنظره برای بازدید کنندۀ اروپائی جذابیتی ندا  . این ندتا افق امتداد داشت

کرد، بسیار جالب و تماشائی  سرو پر شاخ و برگ که قسمت اعظم گورستان را سایه دار می

تر شوند روح  برگ   و  بیشتر رشد کرده و پر شاخ  این درختان   هرچه   اعتقاد اهالی  بود. به

 .شودمی خدا نزدیکتر  به   عزیزان آنها

گورستان آمده بودند    که برای زیارت آشنای خود به   بازماندگانیحتی دیدن چند تن از       

ما    به از دیدن این گورستان با درختان سرو    هم نتوانست احساس مرگ و نابودی را که 

سر و دیگری    ای بهدست داده بود برطرف کند. دو نفر یکی پیرمردی با ریش سپید و عمامه 

ترین حرکتی، در سکوت کامل بر  اشت بدون کوچکچرده که دستمالی بر سر دجوانی سیه 

  سرپا نشسته   سبکسر گوری چمباتمه زده بودند. بر سر گور دیگری چند زن با حجاب  

کردند. احتماأل همگی همسران مردی بودند که در از آنها با هم صحبت می بودند. چند نفر 

  نمودند. در مزار سومی چند ترک زیر خاک خفته بود و ایشان برسر مزار وی از او یاد می

  . اینخوردندمی  همراه داشتند ای را که با خود به بچه نشسته و غذای ساده پسرمسن و چند  

همراه تعدادی از آشنایان    نیک ترکان است و اغلب به یک چنین که پیداست گورستان محل پ

بر سر قبر آشنای خود سپری کنند. البته این  را    بدون غم آفتابی و    روزیک  آیند تا  بدانجا می 

چرا که آنها مرده را تمیز ندانسته و پس از    استعادت در میان مسلمانان بسیار عجیب  

 ولی پس از خاکسپاری اغلب سر قبر آنها  کنندفوت، جسد را به سرعت از منزل خارج می

ها در خارج از  روند. در تمام طول سفر و عبور از شهرهای مختلف، همواره گورستان می

سفر ما  اما در    بودندواقع شده  ، حتی گاهی در مرکز شهر  ندشهرها و روستاها قرار داشت

ها در کنار جاده بودند. احتماأل به این سبب که مسافر از  مناطق شمالی ایران گورستان در  

 .ایستگاه آخر خود آگاه شود

چشمۀ  آب  در انتهای دیگر گورستان یک صومعۀ یونانی به نام بالیخلی قرار گرفته و       

شود های مختلف شهرت فراوانی دارد. گفته می های قدیم برای شفای بیماری آن از زمان 

ها به این صومعه رسید راهبی در کنار این چشمه  وقتی خبر سقوط قسطنطنیه به دست ترک 

ود. او از شنیدن این خبر آنچنان تعجب کرد که گفت "مثل این  مشغول سرخ کردن ماهی ب

 هایماند که این ماهی سرخ شده مجددأ در آب جوی شنا کند". این عمل اتفاق افتاد و ماهیمی

که یک طرف بدن ماهی سرخ    . از آنجائیندبریان در آب چشمه به شنا کردن پرداختنیمه 

جویبار سرخ و طرف    ماهیان این  طرف بدن  شده و طرف دیگر خام بود هنوز هم یک

 باشد.ای میدیگر نقره 

زد و هر  این قلعه به سر آدم میتئودوسی  افکار عجیب و غریبی در پای دیوارهای       

های ریزنقش  که دیروقت بود به اسب  دروازه و برج داستان خود را داشت اما از آنجائی

که آمده بودیم مراجعت کردیم.  کم رفت و آمد  خاکی از همان راه به سرعتخود نشسته و 

کاالی خود به شهر    در حال بردندر طول راه آمد و شد زیاد نبود و گهگاهی یک پیاده  

 شد.دیده می
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 ریست راقاپو که همه ساله هزاران تو  در این شهر هیچ دیدنی به اندازۀ مشاهدۀ توپ      

های خود را خارج از این کشاند جالب نیست. سلطان محمد فاتح، توپ به قسطنطنیه می 

توپ    به   با دروازه مستقر کرد و با توپ عظیم خود به نام اوربان از اینجا آتش گشود و  

. او با این عمل مردم شهر را به  آورد ارمغانمرگ و نفرت را به ، بدبختشهر این ن بست

 ند.هراس و واهمه انداخت و تعداد زیادی از آنها را به قتل رسا

معروف سال        نبرد  بود که  اینجا  و کنستانتین  1۴۵٣در  او  بین  در گرفت.    1میالدی 

حملۀ نهائی  با تمام قدرت سلطان محمد نیروهای خود را خارج از این دروازه جمع کرد و  

آغاز نمود اما مسیحیان اندک مدافع شهر که هنوز جرأت خود را  را  به پایتخت کنستانتین  

برابر   ٢0گرفتند در مقابل قشونی که تعداد آنها الهام می  از دست نداده و از شجاعت سزار

کردند. سربازان متعصب و بنیادگرای تا دندان مسلح  میثمری  بیآنها بود از شهر دفاع  

و در صورت مرگ بهشت و حوریان آن را    مسلمانان در صورت پیروزی، غنایم فراوان

 آوردند.به دست می 

ب      گونه ترس و وحشت در مقابل مهاجمین مسلمان  دون هیچ آخرین سزار روم شرقی 

بود. شب  ای میدفاع جانانه  ماه مه، او و    ٢٩کرد و نمونۀ خوبی برای زیردستان خود 

درصدد بودند خندقی حفر کنند. آنها در نظر داشتند  اهل جنوآ شجاع   ٢جیووانی جوستینیانی

در این زمان حساس، سربازان را برای دفاع مقدس، حفظ دین، مملکت و افراد فامیل خود  

خود    اعتقاداز  ای  تهییج نمایند. سزار از قصر خود به کلیسای ایاصوفیه آمد تا نیروی تازه 

س چشید و با همه  بگیرد. در کلیسا پس از اعتراف به گناهان خود از نان و شراب مقد

های فراوان زخم هم که  از شدت نبرد خسته و کوفته بودند. سزار    انخداحافظی کرد. مرد

نزد مدافعان شهر رفت  و  ا به خود غلبه کرده  امداشت اندکی شهامت خود را از دست داد  

و مشغول تدارک آخرین دفاع گشت. شب تابستانی زیبائی بود و قشون ترک زیر نور ماه  

 شد.در حال تدارکات حملۀ روز بعد به خوبی مشاهده می 

داده بود اولین کسی که وارد شهر شود والی ثروتمندترین والیت کشور  سلطان قول       

ها گردد. تمام غنایم و زنان شهر از آن  ها و نشان شده و مفتخر به گرفتن واالترین مدال

های آن بسنده خواهد کرد. ندای جهاد  سربازان خواهند بود و خود سلطان فقط به ساختمان 

های لمان را از ته دل به صحنۀ نبرد کشیده بود. نیمه و جنگ علیه کفار، چند صد هزار مس

های آتش قشون ترک، سزار سوار بر اسبی از بارو  شب پس از خاموش شدن آخرین شعله 

های ای کم بود که در هر یک از برجو نگهبانان آن بازدید کرد. تعداد مدافعان به اندازه

و باقی مدافعین در کنار دروازۀ  قسمت شمالی فقط یک نفر مشغول نگهبانی و مراقبت بود

 قاپو سازمان یافته بودند.  رومانوس یا توپ 

1 .Konstantin  م،  1۴۵٣مه  ٢٩، قتل 1۴0۵فوریۀ  8کنستانتین یازدهم، آخرین سزار روم شرقی، تولد

م سزار شد. او در نبرد با سلطان محمد    1۴۴٩ژانویۀ   ۶پس از مرگ برادرش جان هشتم پاالئیولوگوس، از  

 ری روم شرقی برای همیشه در کتاب تاریخ بسته گشت.دوم در قسطنطنیه کشته شد و فصل امپراتو

٢ .Giovani Giustiniani 
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صدها  ندای "به جز هللا خدائی نیست" در لشکر    تازه آفتاب از شرق سر زده بود که      

  مهاجمینگروهی از  ها بر شهر باریدن گرفت.  ها طنین انداخت و آتش توپ ترکهزار نفرۀ  

گروه    اماساعت خندق از جسد سربازان سلطان پر شد  . پس از دو  حمله را آغاز کردند

باروی شهر رساندند. پس از درگیری کوتاهی سپاه ترک به    مهاجمین خود را به اصلی  

نثار  هزار سرباز جان  ٢0نتیجه ماند. های سلطان و فرماندهانش بی عقب رانده شد و تالش 

ی زخمی شد و برای مجددأ آمادۀ حملۀ دیگری شدند. در این حال جوستینیانی به وسیلۀ تیر

 روی؟". او در حالیترک کرد. سزار از او سؤال کرد "کجا میرا  پست خود   ،بستن زخم

پاسخ داد "آنجائیاش دیده نمیکه هیچ اثری از شجاعت در چهره  به   شد    که خدا راه را 

کنی؟ به پست خود مراجعت  این کار را میا نشان داده است". سزار گفت "برادر چرا  هترک

تر است و نجات شهر به  کن، زخم تو کاری نیست. باز گرد که وجود تو در آنجا ضروری

تو بستگی دارد" اما جوستینیانی به همراه چند نفر از مدافعین شهر به گاالتا و سپس به  

 درگذشت. رفت و در آنجا مانند چند تن از همراهان خود از شدت پشیمانی 1چیوس

نثاران به نام حسن خود را به باالی  ها از این اغتشاش استفاده کردند. یکی از جانترک      

بارو رساند و نبرد را به آنجا کشاند اما او بر اثر اصابت سنگی سرنگون شد و نیروهای  

نشینی شدند. آنها حملۀ خود را در اطراف دروازۀ رومانوس  ترک مجددأ مجبور به عقب 

جنگیدند  ز کرده بودند و گروهی از آنها وارد شهر شدند. اطرافیان سزار مثل شیر میمتمرک

شد. ناگهان سزار شنل خود را انداخت و با نشان دادن  رفته از تعداد آنها کاسته می ولی رفته 

شود که سر  فریاد زد "آیا یک مسیحی پیدا می که خون از آنها جاری بود  های بدن خود  زخم

ترک  دست  به  تا  کند  جدا  تنم  از  از  هامرا  یکی  حال  این  در  نشوم؟".  مسلمان هالک  ی 

ساله    ۴٩نثاران به وی نزدیک شد و آخرین ضربه را به پیکر او نواخت و جسد سزار  جان 

 و نشان افتاد.نام در میان سربازان بی 

سر    شهر هرچه را که   ها پس از ورود بهای بود که در خرمن افتاد و ترک این جرقه      

ها ها تجاوز کرده و خانه آتش کشیدند. مردان را از دم تیغ گذرانده، به زنراهشان بود به  

را تاراج نمودند. اولین کار آنها تعویض صلیب کلیساها با هالل ماه بود. از آن تاریخ هرگز  

صدای ناقوس از باالی آنها به گوش نرسیده تا مسیحیان متدین را دعوت به عبادت کند. در 

خواند. گفته  نان هر روز آنها را برای ادای فریضۀ دینی فرا میعوض، صدای مؤذن مسلما

اما با توجه به شرایط  شود پس از آنکه سلطان وارد قصر شد از شکوه آن متحیر گشت می

  شکست متوجه شد که  و  ا  .حالت گرفتگی به او دست داد،  حاکم بود  ر شهرکه د  ی غمو  تسلیم  

یافت و  بالفاصله  اما    باشددردناک می  اندازهچه   باز   گفتۀ معروف فرمانده سپاه خود را 

ایران را پس از پیروزی در جنگی تکرار کرد که "عنکبوت تار خود را در قصر سلطنتی 

 است". ٢رج افراسیابتنیده و جغد مشغول خواندن آیۀ یأس از ب
1 .Chios 

 ای توران و پسر پشنگ در شاهنامه است. او دشمن ایرانیان بود و داستان نبرد افراسیاب شاه اسطوره.  ٢

 سرانجام به دست کیخسرو کشته شد. هایش با ایرانیان و به ویژه رستم در شاهنامه نقل شده است. او 
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آنگاه سلطان دستور داد جسد سزار را پیدا کنند. سربازان جسد او را از روی نقش       

زحمت از زیر سایر اجساد بیرون کشیدند.    اش بود شناخته و بهعقابی که بر روی چکمه 

کلیسای  دستور سلطان سر وی از بدنش جدا شد و بر روی ستون جوستینیان در مقابل    به 

ایاصوفیه نصب گشت و تا غروب همان روز در معرض دید اهالی قرار داشت. سپس آن  

را با کاه پر کرده و در تمامی ایاالت آسیائی کشور به معرض تماشا گذاشتند تا همه از 

دستور سلطان به    مرگ سزار و سقوط امپراتوری عظیم وی آگاه گردند. اما پیکر او به

 ت.ای دفن گشطرز شاهانه 

م. به یک جادۀ فرعی که به موازات بارو بود یگردبه ادامۀ سفر خود باز اجازه بدهید      

 اندازه زیبا بود. شاخ های ایوب رسیدیم. منظره بی بلندیتری به  راه باریکاز  وارد شده،  

. آری، این قسطنطنیه  ندشدهای شهر در زیر پای ما مثل امواج دریا دیده میطالئی و خانه 

تماد نبود اما  توسط پلی از قسمت درونی خلیج کوچکی گذشتیم. این پل از دور قابل اعبود.  

نعل  چهار  بردم. آنگاه از قسمت شمالی خلیج حرکت کرده،  اشتباه خود پی   به  با عبور از آن

کاظم پاشا عبور کرده و بزودی به هتل محل    سرباالئیهای  ها تاختیم. از خیابان از روی تپه

مت بزرگی  ساعت طول کشید اما موفق شدیم قس   ٣ی ما حدود  کاراقامت خود رسیدیم. سوار

 از شهر را دیده و از مناظر زیبای آن لذت ببریم.

برای شرکت در    1ساعت یک همان روز به همراه اعضاء سفارت از طرف خانم وایت     

گردشی در مقر تابستانی سفارت انگلیس در تراپیا در کنار بسفر دعوت داشتیم. یک کشتی  

از رسیدن تمامی شرکت کنندگان،   کوچک بخار در بندر میدان توپخانه منتظر ما بود. پس

بندر میدان   به آرامی به روی امواج دریا به حرکت درآمد. در  کشتی لنگر بر گرفت و 

های بزرگ اروپا های قدرتهای بخار بزرگ و کوچک و کشتی ها و کشتیتوپخانه قایق 

یا چند نفر ترک    ٢بلند و باریک که توسط    هایقایق، زورق پهلو گرفته بودند. تعداد زیادی  

. این پاروزنان عمامۀ سپید و کاله قرمز ترکی و  شددیده می  فراوانشدند نیز  رو زده می پا

 ای به تن داشتند.قبای قهوه 

پس از حرکت، از دولماباغچه و فندقلو عبور کرده و از بندر بشیکتاش گذشتیم. جریان       

دی به  آب در خالف جهت حرکت ما بود و در تنگه، آب دریای سیاه با سرعت نسبتأ زیا

با معماری    ٢سمت دریای مرمره در جریان بود. دیوارهای سفید قصر سلطان عبدالعزیز

های  باغ گذاشت. کوشک ییلدیز، مسجد حمیدیه و  زیبا و شکوه فراوان در آدم تأثیر عجیبی می 

بلندی به  سلطان به روی  بودند. پس از مدت کوتاهی از مقابل قصر چراغان که  پیدا  ها 

 ، سلطان مخلوع  ٣سلطان عبدالعزیز ساخته شده و اینک محل اقامت سلطان مراددستور 
1 .White 

م، پس از مرگ برادرش    18٧۶ژوئن    ۴، درگذشت  18٣0فوریۀ    8. فرزند سلطان محمود دوم، تولد  ٢

روز    ۴م سلطان بود اما    18٧۶مه    ٣0م به سلطنت رسید و تا    18۶1ژوئن    ٢۵سلطان عبدالمجید اول در  

 پس از خلع شدن به طرز مشکوکی درگذشت. 

تولد  ٣ سلطان عبدالمجید،  پنجم، فرزند  مراد  سلطان  درگذشت  18۴0سپتامبر    ٢1.  م،    1٩0۴اوت    ٢٩، 

 روز  ٩٣م به مدت  18٧۶اوت   ٣1تا   18٧۶مه  ٣0سلطنت از 
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 باشد گذشتیم.ترک می 

  ۵00ترین نقطۀ تنگه رسیدیم. عرض آب در این نقطه حدود  پس از مدتی به باریک      

حصار در زمان سلطان  متر و فشار آن بسیار زیاد بود. قسمت اروپائی آن به نام روملی

تمام   خواهم راجع بهشود. نمی می  حصار خواندهشده و نقطۀ آسیائی آن آناتولیمحمد دوم بنا  

کنم که در تمام  آثاری که از مقابل آنها عبور کردیم مطلبی بنویسم و تنها به این بسنده می 

شد. پس از یک  های زیادی در دو طرف آب دیده می طول مسیر، مساجد، قصرها و باغ 

خانه  اولین  نیم،  و  تراپیا  هساعت  شد.  نمایان  دور  از  شهر  اروپائی  ساحل  در  تراپیا  ای 

 های کشورهای خارجی، مقر تابستانی خود را در آنجا روستائی است که اکثر سفارتخانه 

بنا از نظر    انگلیس را نداشت و این  ی قدرت برابری با بنای سفارتساختماندارند. هیچ  

ذوق و سلیقه، بزرگی، جاداری و موقعیت جغرافیائی جدای از تمامی بناها بود. از پنجرۀ  

 خورد.آن دریای سیاه که در آن طرف بسفر تا امتداد افق گسترده شده بود، به چشم می 

سالن بزرگی تدارک دیده بود. پس از دیدار از    میزبان ما میز بزرگ صبحانه را در     

ها رسیدیم. دریای سیاه تا امتداد افق در زیر پشت تپه   بنا از میان باغ بزرگی عبور کرده به 

پای ما بود. آنگاه پس از یک سفر خوب به بندرگاه توپخانه مراجعت کردیم. راه بازگشت  

حرکت    سیاه به  سمت دریای  ره بهفقط یک ساعت طول کشید زیرا جریان آب از دریای مرم

 بخشید.ما به سمت شهر سرعت می 


