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 بخش پنجم 

 صرف شام و مالقات با سلطان 
 

عالیجناب ترشکو مأموریت داشت دست خط    ، سرشکاربان دربار،رئیس هیئت اعزامی     

اعلیحضرت پادشاه سوئد و نروژ را به سلطان عبدالحمید دوم تقدیم کند. در پنجمین روز  

و  اقامت ما در قسطنطنیه، رئیس تشریفات دربار از طریق سفارت از   سرپرست هیئت 

آوریل در قصر    2٨بعدازظهر روز    ٧دعوت کرد تا برای صرف افطار ساعت  اعضای آن  

باشیم.  س داشته  حضور  از  لطان  واالمقام  یکی  اهالی  که  است  این  سلطان  دربار  مراسم 

. بسیار  کندبرند برای صرف غذا دعوت می کشورهای اروپائی را که در پایتخت به سر می 

افتخار نصیب طبیعی است که   پادشاه    این  اعزامی  این  وشب نیز  هیئت  د. خود سلطان در 

پردازد. اما در ماه  مراسم حضور پیدا کرده و پس از صرف غذا با میهمانان به صحبت می 

در سالن  باشد و سلطان غذای خود را به تنهائی  رمضان تشریفات صرف افطار متفاوت می 

نماید. رئیس تشریفات دربار نقش میزبان را به عهده داشته و با  صرف میخصوصی خود  

آن را شرح  ه و من  که ما هم حضور داشتدر این افطار  این اتفاق    کند.میهمانان افطار می 

دهد که توجه  روی میی  تفاقاتاها  از آنجائی که در این گونه جشن   .نیز روی داد  دهممی

 کنم.می یادآوریمراسم این در مورد من نکات زیر را کند حضار را به خود جلب می 

کالسکه از هتل محل اقامت به قصر رفتیم. در    2پس از پوشیدن اونیفورم رسمی با       

 ونکالسکۀ اول رئیس هیئت، سفیر کشور ما و آقای تیمونی و در کالسکۀ دوم بارون له 

ل بود و کالسکۀ دوم هاپت و من نشستیم. پیرمرد ترکی به عنوان بلد، سورچی کالسکۀ او

افسران شکاربانی دربار می نیم ساعت بود اما سورچیرا یکی از  ها  راند. مسیر حدود 

دادند. ما نگران بودیم  ای به خرج نمی بدون آنکه به غروب آفتاب توجهی داشته باشند، عجله 

رست ادبی بود زیرا افطار دکه مبادا پیش از غروب آفتاب به قصر نرسیم و این نهایت بی 

د داده نبندهای خورشید از گنبد مساجد قسطنطنیه رخت بر می که آخرین اشعه   پس از آن

ها مقابل  وقتی کالسکه آشنائی بهتری به مسیر داشتند.  نسبت به ما    هاشد. اما سورچیمی

داشت.   فاصله  غروب  تا  هنوز  آفتاب  کردند  توقف  قصر  و  دروازۀ  پستی  حرکت  مسیر 

فراوانی داشت و این ما را در مورد غروب آفتاب گمراه کرده بود زیرا کوشک  های بلندی

دروازۀ قصر سلطان رسیدیم اشعۀ آفتاب    که ما بهشت. هنگامیای قرار داتپه ییلدیز بر باالی 
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پنجره خانه  از بود اما آخرین پرتو آن از  بسته  تاالرها و  های شهر رخت بر  های قصر، 

 کرد.های کاخ را سرخ رنگ می اطاق

ما  او  .  ه بودبه استقبال ما آمدشود  باز می  باغکه به  بیک تا مقابل دروازۀ قصر  غالب      

ترک  . خدمتکاران  راهنمائی کردمحل مراسم افطار    سالن ده و به  داعبور    از میان باغ را  

های بیک از پله های ما را گرفتند. با راهنمائی غالب باالپوش  ،باشکوه  ورودیدر راهرو  

وارد سالن بزرگی با دیوارهای مزین به    ه وهای گرانبها باال رفت مرمرین پوشیده از فرش

های های اعال مفروش بود. مبلشدیم. کف تاالر با فرشرنگ  طالئی  ابریشمی  کاغذ دیواری  

بزرگی   . لوسترهایداشتنداز ابریشم اصل  روکشی    ،اروپائی گرانقیمت کنار دیوارهای تاالر

سیاه و کوتاه، به  قامتی با ریش  کرد. در این مکان منیر پاشا، مرد بلندسالن را روشن می

خیرمقدم گفت. آنگاه وارد سالن بزرگ دیگری شدیم و سایر  سرپرست هیئت و اعضای آن 

بارون    ما پیوستند. گذشته از هیئت ما، سلطان از سفیر مجارستان و اطریش   میهمانان هم به

بارون کال،  ١کالیس بارون بال ژه 2معاون اول وی  پاشا و  چهنی برادر ژنرال ژهچه ،  نی 

رئیس تشریفات هم دعوت کرده بود. مسئول تشریفات این جشن    ٣شاهزاده شوارتزنبرگ

معاونت او را   ۴پاشا، شیر نبرد پلوناپاشا بود و وزیر جنگ سابق ژنرال قاضی عثمانمنیر 

پاشا دبیر اول سلطان و    پاشا فرمانده گارد، ثریا   ولی رضاآجودان  عهده داشت. ژنرال    به 

تا باز شدن سالن غذاخوری معرفی میهمانان  بیک هم در مجلس حضور داشتند. پس از  غالب

 به مکالمه با این اشخاص سرشناس مشغول شدیم.

کرد. ای بزرگ تاالر را غرق در نور میشمعدان نقره ۴ .این سالن خیلی بزرگ نبود     

در مقابل هر صندلی کارتی با عالمت ویژۀ سلطان قرار داشت که نام میهمان روی آن  

پاشا به روی صندلی همه در مقابل نام خود قرار گرفتند قاضی عثمان نوشته شده بود. وقتی  

بود. بارون   میز نشسته   هایکردیم. او در یکی از طول  خود نشست و همه از وی پیروی

. در سمت راست  ندو بارون روترشلد در سمت چپ وی قرار داشتکالیس در سمت راست 

بارون روترشلد، آقای تیمونی نشسته بود.  نی و در سمت چپ  چه بارون کالیس، بارون ژه

در سمت چپ ثریا پاشا که در وسط طول دیگر میز نشسته بود سرشکاربان ترشکو، من و  

هاپت در سمت راست او جای  ونبیک قرار داشتیم. شاهزاده شوارتزنبرگ و بارون له غالب

. در ابتدا جلسه  های زربفت در خدمت میهمانان بودندداشتند. شش خدمتکار ملبس به لباس

نمودند در گوش هم نجوا می  طفق  یاکردند  خیلی جدی بود و میهمانان یا با هم صحبت نمی

دیگر های مدالبودند. نور مدال برلیان امتیاز و سایر    اما پاشاها مثل مجسمه ساکت نشسته

تنباط  کرد. از ظاهر آرام و جدی آنها چنین اسدرخشید و نظرها را خیره میبر سینۀ آنها می 

 از  کیگذشت و هیچ همین ترتیب    دقیقه به  ۵شد که اتفاق ناگواری رخ داده است. حدود  می

١ .Calice 2 .Call ٣ .Schwartzenberg   

۴  Plevnaمنطقۀ پلونای بلغارستان در  های عثمانی در  ، نبردی بین ارتش متحد روسیه و رومانی با ترک

ها در تنگۀ شپتا به پایان رسید و به قرارداد برلین به ضرر  م که با پیروزی نهائی روس  ١٨٧٧  -٧٨های  سال

 دولت عثمانی منجر شد. 
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 بردند.پاشاها دست به غذا نمی 

بشقاب  از میهمانان چندین  مقابل هر یک  مرباجات،  کوچک گوشت ورقه   در  ورقه شده، 

های تازه و آبدار مثل گالبی، سیب، انگور، انجیر، خرما، بادام و کشمش قرار عسل، میوه 

  های گرانقیمت پر از آب و شربت بود. همچنان سکوت حکمفرما بود تا اینکه داشت. تنگ 

عثمان  قاضی  به  و  وارد شد  آنگاه  پیشخدمتی  افطار شلیک شده است.  که توپ  پاشا گفت 

تن دیگر به محض    ۴ناگون را تعارف کرده و  پیشخدمت غذاهای گو  ۴صرف غذا آغاز شد.  

گیالس  شدن  می خالی  پر  را  آنها  ما  شراب  ترک های  خود  آنجائیکه  از  شراب  کردند.  ها 

نوشیدند در مقابل آنها فقط دو لیوان یکی برای صرف آب و دیگری برای صرف شربت  نمی

ای و سنگین  های ما هم نقرهشد و بشقاب ای آورده میهای نقرهگذاشته شده بود. غذا در سینی 

هائی از رودۀ گوسفند هم  . غذاها کامأل ترکی بود. ابتدا سوپ سبزی شیرینی که تکه ندبود

،  پلوترکی از جمله   نوع غذای  ١۵شد. سپس    های ما ریخته شد در بشقاب می  در آن دیده

ها سس شیشلیک که گوشت گوسفند کباب شده در سیخ است، مرغ و چندین غذای دیگر با  

کوچک، یک  پیاله های  و ساالدهای متنوع و خوشمزه تعارف شد. آنگاه با بستنی ترکی در  

  شد، شیرینی و میوه از ما پذیرائی شد.نوع حلوای شیرین که در ظرف طالئی سرو می

پاشا از جای خود بلند شد و ما هم بلند شدیم و  در خاتمه عثمان   دسرها هم طالئی بود.  قاشق

قهوه پرداختیم. سلطان    ف چای، صرعالی سلطان  کشیدن سیگار  در سالن دیگری سرپا به 

هنوز از صرف افطار فارغ نشده بود. پس از مدت نسبتأ طوالنی رئیس تشریفات خبر داد 

 ایستیم. که به جای خود به 

  ١٨٧٧  -٧٨ها در سال  ها و ترک پاشا در نبرد بین روسکه میزبان ما عثمان   از آنجائی     

نویس آلمانی داده چند سطری از نوشتۀ یک تاریخ میالدی در پلونا شجاعت زیادی به خرج  

 کنم.را در مورد او بیان می

به صوفیا،   2از نیکوپولی ١شولدنر -"با حرکت قشون روس به فرماندهی ژنرال شیلدر     

  2٠٠٠پاشا روبرو شد و با دادن حدود   روس با مقاومت سرسختانۀ عثمان  ارتشلشکر پنجم  

ژوئیه با تقویت شدید واحد پنجم   ٣٠ها روز آنگاه روس نشینی گشت. تلفات مجبور به عقب 

ها روبرو شد و نیروهای خود، حملۀ شدیدی انجام دادند. این حملۀ آنها هم با پاتک ترک 

 نشینی شدند. عثمانمجددأ مجبور به عقب   زخمیهزار کشته و    ٨ها با دادن حدود  روس

یمین قشون  ی محکم تبدیل کرده بود و  پاشا با تدارکات نظامی خود پلونا را به یک خط دفاع 

علی و سلیمان از   . نقشۀ او چنین بود که با یکی کردن قوای محمدکردرا تهدید میروس، 

سمت شرق، قسمتی از قشون روس را از بقیه جدا کند. چون موفقیتی در این عمل حاصل  

گشت. امیر محلی پلونا    نشد قشون روس در ماه اوت موفق به تجدید قوا و محاصرۀ پلونا

 ها روز فرمانده نیروی محاصره کنندگان شد. واحد توپخانۀ روس  ٣به نام کارل اهل رومانی
١  .Schilder-Schuldner  2  .Nikopoli  ٣  .Karl av Romani  ١٨٣٩آوریل    2٠، کارل اول، تولد  ،

م، فرزند کارل آنتون از هوهنزولر و ژوزفین از بادن، پرینس رومانی از سال    ١٩١۴اکتبر    ١٠درگذشت  

 م ١٨٨١مارس   2۶پادشاه رومانی از  م و  ١٨۶۶
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سپتامبر قشون    ١١باران کرد. روز  ها را در اطراف پلونا گلولهسپتامبر مراکز سپاه ترک   ٧

نتیجه  حمله بی ها انجام داد اما  ترکسپاه    اتفاق نیروهای رومانی حملۀ شدیدی به   روس به

 نمایند.  نشینیماند و مجبور شدند به موضع قبلی خود عقب 

سپتامبر فتح کرده بود    ١١روز    ١حتی سه قلعۀ کوچکی را هم که ژنرال اسکوبلوف     

ها باقی ماند.  ها باز پس دادند و فقط یک قلعه در اختیار روس سپتامبر به ترک   ١2روز  

سپتامبر    ١٨در    هاهزار نفر رسید. دو حملۀ رومانی   ١۶های آنها به  ها و زخمیتعداد کشته 

 اکتبر به عقب رانده شد. ١٩و 

ها اردوگاه روس مقر فرماندهی به   2بنتصمیم بر آن شد که پس از رسیدن ژنرال توتله      

پاشا با لشکر   اکتبر رابطۀ عثمان  2۴تری انجام شود. روز  و تقویت نیروها، محاصرۀ جانانه 

رساند قطع  که نفرات، آذوقه و مهمات به نیروهای او می   ٣و واحد پشتیبانی در اورکانجی

بود شده  گرفته  میان  در  هم  غرب  سمت  از  او  نیروهای  روز  ندشد.  ژنرال   ٩.  نوامبر 

پاشا  نوامبر عثمان   ١٣اسکوبلوف حملۀ شدیدی به تپۀ سبز در جنوب پلونا انجام داد. روز  

اکتبر نفرات    ١٠که او از روز    جائیبرای تسلیم شدن را رد کرد. از آن  ۴پیشنهاد نیکوالئوس

نفس، آذوقه و مهمات دریافت نکرده و تمامی انبارهای وی خالی شده بود مجبور شد    تازه

دسامبر از جبهۀ غربی عملی شد و    ١٠به خط محاصرۀ دشمن حمله کند. این حمله روز  

به حرکت   ۶رسید و تصمیم گرفت تا ویدین  ۵ها به ویداو پس از عبور از خط محاصرۀ روس

ها را بشکنند، اسکوبلوف  ها سعی داشتند خط محاصرۀ روسکه ترک   ادامه دهد. در حالی

پاشا  پلونا و مناطقی را که سپاه ترک تخلیه کرده بود اشغال نمود. ظهر همان روز عثمان 

قبضه    ٧٧هزار افسر و   2هزار سرباز،    ۴٠در حالیکه به شدت زخمی بود مجبور شد با  

 د".توپ تسلیم شو

این مرد ریش سفید و غیور را که با    من  ،  گذشتاین افکار از سر من میدر مدتی که       

زبان    کرد که بهسکوت خود ابهتی داشت، زیر نظر داشتم. او فقط با میهمانانی صحبت می 

طان آمادۀ پذیرفتن  نمود سل  پاشا وارد شد و اعالم  ترکی یا تاتاری آشنا بودند. آنگاه منیر 

  باشد. با رسیدن نوبت شرفیابی ما، جناب سفیر و سرپرست هیئت اعزامیهیئت اعزامی می 

  وارد سالن محل حضور سلطان شدند و منیر پاشا نقش مترجم را به عهده گرفت. پس از
١  .Skobeleff  م،    ١٨٨2ژوئیۀ    ٧، درگذشت  ١٨۴٣سپتامبر    2٩، میخائیل دیمیتروویچ اسکوبلوف، تولد

سالگی    ٣٩یای مرکزی و جنگ با دولت عثمانی در پلونا، او در سن  های آسفرمانده معروف روسی در جنگ

 پس از یک سکتۀ قلبی درگذشت.

2  .Totlebenم، افسر مهندسی اهل بالتیک   ١٨٨۴ژوئیۀ    ١، درگذشت  ١٨١٨مه    2٠بن، تولد  ، ادوارد توتله

 روسیه شرکت داشت.  ١٩های متعدد قرن و ژنرال روس که در جنگ

٣. Orkhanji 

۴ .Nikolaos ،شاهزاده نیکوالس نیکوالئوویچ فرزند تزار نیکوالس اول روسیه و الکساندرا فئودوروونا ،

های متعددی از جمله نبرد م، فرمانده نظامی که در جنگ  ١٨٩١آوریل    ١٣، درگذشت  ١٨٣١ژوئیۀ    2٧تولد  

 پلونا شرکت کرد.

۵ .Vid ۶ .Viddin 
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معرفی رئیس هیئت، ایشان دست خط اعلیحضرت پادشاه را تقدیم سلطان نموده، جمالتی  

ترجمه به   سلطان  برای  را  آن  پاشا  منیر  و  کرد  بیان  فرانسه  گفتند    زبان  ایشان  نمود. 

که چند روز پیش    خط اعلیحضرت پادشاه سوئد و نروژ را"عالیجناب، افتخار دارم دست

ایشان را داشتم خدمت شما تقدیم نمایم. ایشان به من مأموریت  افتخار حضور در خدمت  

  اند که شفاهأ استحکام روابط حسنۀ بین دو کشور را خدمت شما ابالغ نموده، اطمینان داده

آنگاه سلطان    باشد".نمی   دار شدنسرکار عالی، قابل خدشه   دهم که ارادت ایشان نسبت به 

پیش   د و از احواالت اعلیحضرت پادشاه که چندینامه را گرفت و از صمیم قلب تشکر کر

خاطرات آن  که  میهمان او بودند، سؤال نمود. سلطان گفت  قسطنطنیههمراه خانواده در  به 

سفر هنوز هم در خاطر ایشان باقی مانده و اطمینان خاطر داد که پیوند میان این دو رهبر  

هیئت اعزامی سؤال کرد و اینکه آیا هنگام  تا ابد ادامه خواهد داشت. آنگاه سلطان در مورد  

عبور خواهیم کرد یا نه تا در این صورت پاسخ نامه را    قسطنطنیهمراجعت از ایران از  

ادامه ایران  سفر  مورد  در  گفتگو  سپس  کنیم.  هیئت    دریافت  رئیس  از  سلطان  و  یافت 

 های ایشان را به پادشاه ایران ابالغ نماید.درخواست کرد سالم

نگاه نوبت ورود ما شد. سالن بسیار بزرگی بود که آویزهای زیبای متعددی در سقف، آ     

های بسیار شیک در کنار دیوارها داشت. منیر پاشا ما  های گرانقیمت بر زمین و مبل فرش

کرد. هنگام ورود به سالن تعظیم بلند باالئی کردیم و چند قدم بعد تعظیمی  را راهنمائی می 

زدیکی سلطان رسیدیم تعظیم سوم را انجام دادیم. پس از معرفی ما سلطان  ن  دیگر و وقتی به 

هاپت عالقۀ خاصی نشان داد و به منیر  ونبه نرمی با ما دست داد. او به اونیفورم بارون له 

پاشا دستور داد روز بعد عکسی از اونیفورم وی تهیه شود. صحبت زیادی رد و بدل نشد  

مالقات    در طولنمود. او جثۀ کوچکی داشت و چون    بی و سلطان برای ما آرزوی سفر خو

ایستاده بود این نکته به خوبی پیدا بود. او سر متناسبی با ریش کوتاه داشت. موی سر او  

رنگ بود و بینی زیبای او دراز و آویزان    ترکی بیرون زده بود خاکستری  از زیر کاله  که 

رسید در بود و به نظر می   افسردهداشت، چشمان او  شد. او لبخند ملیحی به لب  دیده می 

به  پریده  او کمی  بود. رنگ چهرۀ  اندیشمند  و  نافذ  بسیار  نگاه وی  ولی  باشد  نظر   رؤیا 

های دیگر کامأل متفاوت بود. اونیفورم او در زیر رسید. به یک کالم ظاهر او با ترکمی

ده بود. سلطان شمشیری در کمر داشت  های طالئی پنهان شباالپوش بلند آبی رنگ با دکمه 

های داد. در سینۀ او نشان سرافیمر و تعدادی مدالو دست چپ خود را به دستۀ آن تکیه می 

پایان  کوچک طالئی می  به  درخشید. وقتی سلطان با اشارۀ دست عالمت داد که مالقات 

ول کشید.  ساعت ط 2رسیده ما تعظیم کرده و از درب سالن خارج شدیم. این جشن حدود  

پس از خداحافظی از میزبان خود به کالسکه ها نشسته، به سرعت از کوشک ییلدیز دور 

 شدیم.


