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 بخش ششم 

 قصرهای قسطنطنیه

 

اجتماع  در کنار خیابان پرا  و نروژ  سفارت سوئد  مجلل  آوریل در هتل    ٢٧عصر روز       

اعزامی شده    از طرف سلطان، آجودان سرپرست هیئت   همراه افسر جوانی که  کرده و به 

رفتیم. با یک کالسکۀ بزرگ که آن هم از  قدیم و چند قصر جدید شهر   بود به قصر سرای

طرف دربار در اختیار ما قرار داده شده بود به پائین خیابان پرا وارد شدیم. از روی پل 

های نشین استانبول رسیدیم. از مسجد والده و از فوارهمحلۀ فقیر   والده گذشته و به   سلطان

قصر قدیمی سرای در آنجا واقع   کهباالی تپۀ سرای    احمد و مسجد ایاصوفیه عبور کرده به

 شده، قدم نهادیم.

ترین تپه از  جزیرۀ سه گوش قرار دارد. این تپه، شرقی استانبول در نوک تیز یک شبه      

میالدی هم در این مکان واقع شده    13تپۀ شهر است. قصر سزارهای بیزانس تا قرن    ٧

به قصر بالچرنر در قسمت شمالی شهر نقل مکان کرد،   1که مانوئل کومنن  اما از زمانی 

  گشت. پس از فتح شهر به   یک مخروبه   موقعیت خود را از دست داد و تبدیل به  این منطقه 

این   ازسلطان  ٢۵و از آن هنگام تا کنون  ه شدنهادهای سرای پایه دست سلطان محمد دوم 

دستور ساختن قصر دولما باغچه    ٢دالمجیداند. در زمان ما سلطان عبحکومت کردهقصر  

نام سرای قدیم تغییر نام    بسفر اقامت گزید. از آن تاریخ این منطقه به   را داد و در سواحل

  حتی این  کردند اما  دربار در این مکان اقامت می   سالطین و خدمتکاران  داد. سابقأ زنان 

موزه،  یک    را هم از دست داده و تبدیل بهمحل اقامت سالطین بودن  و  قصر، این افتخار  

 مدرسه، پایگاه نظامی و انبار مهمات شده است.

رسد که سالطین کنونی برخالف سزارهای بیزانس و سالطین  بسیار عجیب به نظر می      

کنند چرا که اینجا زیباترین نقطۀ دنیاست  گذشتۀ عثمانی از این محل برای زندگی استفاده نمی

 ها، مساجد،  زیرپای بیننده قرار دارد. منظرۀ خانه و از روی تپه، تمام شهر مثل دریائی 
1  .Manuel Komnen  م،    11۸۰سپتامبر    ٢۴، درگذشت  111۸نوامبر    ٢۸، امانوئل اول کومنن، تولد

 ها شکست خورد. م در نبردی از ترک 11٧۶در سال  زمان مرگ، اوتا   11۴3قیصر بیزانس از  

تا   1۸3٩ژوئیۀ   1م، سلطنت  1۸۶1ژوئن  ٢۵، درگذشت 1۸٢3آپریل   ٢۵سلطان عبدالمجید اول، تولد . ٢

 سالگی به مرض سل در گذشت.  3۸زمان مرگ، فرزند سلطان محمود دوم که در سن 
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 های آنپایه  کند.ها، بیننده را شیفتۀ زیبائی خود می ها و جنگلی از دکل کشتیگنبدها، مناره 

سحرگاهان اولین اشعۀ    قرار دارد.طالئی و امواج خروشان بسفر  مرمره، شاخ   در دریاچۀ 

پنجره  تاالرها به درون تابیده و دیوارها را طالئی می آفتاب از  کند و هنگام  های بزرگ 

 بندند.که پرتو نارنجی خورشید از آن رخت بر می  است قسطنطنیه هغروب آخرین نقط 

باغ خارجی  د. این دروازه به  کرتوقف  کالسکۀ ما مقابل باب همایون یا دروازۀ سالطین       

ملقب به   ٢اولواقع شده بود. سزار کنستانتین  1شد و در نزدیکی کلیسای ایرنقصر باز می

همایون از   های جنگی شده است. باب کبیر دستور بنای آن را داده که اینک موزۀ سالح 

های های طالکاری شده به روی سنگ نوشته مرمرهای سیاه و سفید ساخته شده و با سنگ 

شد، جملۀ معروف سلطان  هائی که خوانده می تزئین شده بود. از جمله نوشته زینتی دیگر  

تر محکمهای این بنا را  محمد دوم بود "خدا اقامت کنندۀ این کاخ را تا ابد مفتخر کرده و پایه 

گناهکار  شد که در آن سر بریدۀ پاشاهای می  ای دیدهورودی غرفه  درب  دو طرفسازد". در  

 دادند.برای دید عموم قرار میگناه را و بی

  آنها که نوک    مسن  چنار نثاران با درختانهمایون وارد باغ جان   پس از عبور از باب     

های طوالنی  روز صف  باغ سابقأ عظمتی داشت. تمام  شدیم. این ه بود،  سر به فلک کشید

، سرداران پیروزمند که والیان را شکست داده بودند،  اونیفورمبا  پاشاها، اعیان و درباریان  

های بلند وارد و  ها و جان نثاران با عمامه برده و    ، اشخاص مورد عالقۀ سلطان روحانیون

  هم بهای  رسفرو رفته و حتی نگهبانان    مرگباری  اما اکنون باغ در سکوتشدند.  خارج می

ترکی قرمز    هایهای کهنه و کثیف و کاله حال با لباسهای بیند. ترک نکندرت آمد و شد می 

های کف آن  از البالی سنگ که هرز  هایعلف  با   این حیاط باعظمت. زدنددر آن پرسه می 

 .، پوشیده شده است روئیده بود

تزئین  دروازۀ اورتا قاپو رسیدیم. دو برج  حیاط دوم و  نثاران عبور کرده به  از باغ جان      

چهارچوب  زیر  هم مربوط بودند.    تیز در باال بههای نوک یافتۀ دو طرف دروازه با سقف

شد. در این داالن  های بزرگی باز و بسته می که دو طرف آن با درب   بودداالنی    دروازه

د. در شدناعدام میی مورد غضب هایا پاشا  ارتاریک که به اطاق جالدان معروف بود وز

، ندگشت های جالدان که از طریق راهروی زیرزمین به تاالر محکمه مربوط میینجا سلولا

کردند. ها به این محل آورده و مجازات می شد. مجرمین را از این داالن هنوز هم دیده می

  پرپیچ و خم تاریکاطالع بوده و مسیر  در بیشتر مواقع خود مجرمین از جزای خود بی

 سر آنهارسیدند اگر درب پشت  کردند. وقتی به این داالن می می زیرزمین را با وحشت طی  
قاپو که اکنون تبدیل به موزه شده است. کنستانتین کبیر در  سنت ایرن، کلیسای بیزانسی در نزدیکی توپ.  1

عنوان اولین کلیسای قسطنطنیه داد و تا ساخت کلیسای ایاصوفیه  قرن چهارم میالدی دستور ساخت آن را به

 اصلی شهر بود.کلیسای 

٢  .Konstantin  ،  ٢٧فالویوس والریوس آوره لیوس کنستانتینوس، کنستانتین کبیر یا کنستانتین مقدس، تولد  

  3٢۵م مسیحیت را مذهب رسمی روم کرد و در سال  313م، در سال  33٧مه  ٢٢، درگذشت ٢٧٢فوریۀ 

م تنها قیصر روم    3٢۴شکست دهد و از سال  را    های ویزیگوتم قسطنطنیه را بنا نهاد. او توانست ژرمن

 شود. 
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نفس جالد را به پیشانی  چشم دیده و    شد، مرگ خود را به بسته شده و درب مقابل باز نمی 

  کردند. از این دروازه، نمایندگان دولسنگینی گلوبند آهنین را بر گردن خود احساس می و 

د هم باید چند  قدرتمن  شدند. حتی سفرای کشورهایپیاده وارد باغ درونی می   خارجی پای

نشستند تا زمان شرفیابی آنها فرا رسد. به این طریق سلطان  ساعتی در این باغ به انتظار می 

کشید. امروزه ورود به این قسمت مگر با اجازۀ دربار ممنوع  قدرت خود را به رخ سفرا می

 است.

رساند. دو  تشکیل شده بود ما را به باغ سوم  سرو  داالنی که از شاخ و برگ درختان       

خوشبختی را نگه    سعادت یا دروازۀ  نام باب  دروازه بهستون مرمرین، سقف راهرو این 

 پیرمرد ریش داخلی  باغ  دادند. در  پوست در آن نگهبانی می  سفید  داشت. سابقأ خواجگان می

مانان  بلند و سیاه رنگ، میه دربار با رداهای سفیدی منتظر ما بود. گروهی از خدمتکاران 

جا نشود. این  به سلطنتی جا   آالتای از اشیاء قیمتی و زینت را دائمأ زیر نظر داشتند تا قطعه 

که با حرکت وی   ها در یک حلقۀ بزرگسلطنتی بود و دسته کلید پیرمرد مسؤل جواهرات

 آمد نشانۀ اعتماد کامل سلطان به او بود.می صدا در به 

جواهرات سلطنتی راهنمائی کرد. ابتدا درب بزرگی او پس از خیرمقدم، ما را به دیدن       

باز نمود. درب فلزی دیگری در قسمت داخلی وجود داشت.  توری  فلزی    ۀدر دیواررا  

اصلی را باز کرد و   شد. آنگاه دربسالن دیده می  میدان کوچکی با هفت ستون در ابتدای

ر شدیم.  های زیبائی در دور تا دوکاریخانۀ سلطنتی با تزئینات و کاشیما وارد سالن گنج 

خود جلب   باشد شئی عجیبی نگاه ما را به خانه می در وسط اطاق اول که سالن اصلی گنج 

قیمتی از قبیل مروارید، یاقوت و فیروزه تزئین   هایکرد. ظاهر طالکاری شدۀ آن با سنگ 

 1سلطان سلیم اول  باشد که شده بود. در پالک آن نوشته شده بود که این تخت سلطنتی می

دست آورده است. در   پادشاه ایران به   3با شاه اسمعیل اول  ٢میالدی  1۵1۴در جنگ سال  

 اندازه قیمتی و قدیمی از قبیل  دیوارهای این تاالر اشیاء بیمجاور ای شیشه  هایقفسه 
1.Salim   ،  پس از کشتن ولیعهد و سلطان سلیم  م،    1۵٢۰سپتامبر    ٢1، درگذشت  1۴٧۰اکتبر    1۰تولد

م به جای وی نشست.   1۵1٢برادر دیگر، پدر بیمار خود بایزید دوم را از سلطنت خلع کرد و خود در سال 

 سال سلطنت کرد. سلطان سلیم جسور، خونریز و مستبد بود.  ۸او فقط 

م میان سپاه قزلباش ایران به فرماندهی شاه    1۵1۴اوت   ٢3خ برابر   ۸٩3مرداد   31گ چالدران در جن. ٢

رخ داد. محل این نبرد در دشت چالدران در    اولاسماعیل اول با ارتش عثمانی به فرماندهی سلطان سلیم  

ری عثمانی جنگیدند هزار نف 1۰۰هزار نیروی قزلباش با سپاه حدود  ۴۰شمال آذربایجان بود. در این جنگ 

و به دلیل کمی نفرات و نداشتن سالح گرم از سپاه عثمانی شکست خوردند. ارتش عثمانی دارای توپخانه و  

 جنگیدند.های انفرادی بود ولی سربازان ایرانی با شمشیر، نیزه و تیر و کمان میتفنگ

  ٩۰1م در اردبیل، درگذشت    1۴۸٧ژوئیۀ    1٧خ برابر    ۸۶۶ملقب به ابوالمظفر بهادر خان حسینی، تولد .  3

حسن  الدین اردبیلی و مادرش مارتا دختر اوزونم، پدرش شیخ حیدر نوادۀ شیخ صفی  1۵٢۴مه    ٢3خ برابر 

قویونلو و کوراکاترینا شاهزاده یونانی ترابوزان بود. او مؤسس سلسله صفوی، اولین سلسه تمام ایرانی و  آق

باشد. سلطان سلیمان اول همسر او را به اسارت در آورد اما شاه م میحاکم بر سراسر ایران پس از اسال

اسماعیل برای بدست آوردن همسر محبوب خود حاضر نشد یک وجب از خاک ایران را تسلیم کند و از  

 سالگی درگذشت. 3۵دوری همسر خویش در سن 
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  ها بهها و تپانچه ها، تفنگ های قیمتی، شمشیرها، خنجرها، نیزهسنگ   های مزین بهاسلحه

 ها، خودها، سپرها، زره . در ردیف باال کاله ندقرار داشتمنظم    هایردیف   گوناگون دراشکال  

های جنگی از گرانبهاترین فلزات و مزین به جواهرات قیمتی به نمایش  بندران   بازوبندها،

 گذاشته شده بود.

های ها، جام آالت قیمتی، گلدانهای کامل چینی خانه، سرویسهای درونی گنج تاالر در       

به خود جلب مینقره به جواهرات نظرها را  های این  کرد. هر قطعه از سالحای مزین 

ویژه خنجری با یک قطعه زمرد  سازان ماهر و برجسته بود. به گنجینۀ گرانبها، اثر اسلحه 

طور مثال ظرف   کرد. چندین اثر کمیاب بههای بیننده را خیره می بزرگ در دستۀ آن، چشم

  طالئی و انواع  رنگ، زیرانداز زین پوشیده از مروارید، چند کاسۀ   های آبیآب با الماس

خانۀ سلطان هم مانند گنجینۀ  نمود. در گنج نایاب، بیننده را مجذوب خود می  قیمتی  هایسنگ 

های زمخت فرانسوی و اشیاء  ارزش مثل ساعت جیبی، چینی شاه ایران چند قطعه اشیاء بی

 شد.اروپائی نگهداری می نازل

قسمت مربوط به  های سالطین عثمانی بود. در  دیوارهای این اطاق پوشیده از نقاشی      

سالطین قدیم چگونه تغییر  سفید  شد که عمامۀ  میهای سالطین گذشته و جدید  اونیفورم،  البسه

ویژه  تبدیل شده است. در سالن  امروزی  کاله  به  نهایت  و در  داده  نام سالن  شکل  به  ای 

و شمشیرهای    صکمان و علم پیامبر اسالم  و  های شریف از عبا، عصا، شمشیر، تیرلباس

آن سالن را نداشت. هر   ای حق ورود به. هیچ غریبه شدمی   حفاظتاول مسلمین   خلیفۀ  سه 

با جشن و سرور  ماه رمضان سلطان به همراه اشخاص مهم دربار   1۵بار روز   سال یک 

 کند.از آنها بازدید می 

اجازه بدهید این اشیاء قیمتی را که هرکدام داستانی مخصوص به خود دارند رها کرده       

هائی نهفته داشت.  کان در زیر گنبد گرد خود زیبائی و به کوشک بغداد سری بزنیم. این م

نکته  می اولین  نظر  جلب  ضلعی  هشت  ایوان  این  در  که  دربای  بود.  کرد  آن    ورودی 

بود.    هایلنگه  با عاج فیل مزین گشته  تیره و محکمی ساخته شده و  این درب از چوب 

فرش اعالی تاالر محصول های آبی و سفید زیبائی داشت.  کاریدیوارهای داخلی آن کاشی

ها روکشی از زیباترین حریرهای  ها و مبلبافی شرق بود. صندلیهای قالیبهترین کارگاه 

های خارج از شهر در آن طرف شاخ طالئی با  های قصر، محلهآسیائی داشتند. از پنجره 

شد. قصر مجیدیه تاالر بزرگی و روشنی داشت و قسمتی از کف  زیبائی خاصی دیده می 

شد جزیرۀ سرای باز میهای گرانبها مفروش بود. ایوان آن به سمت شبه مرین آن با فرش مر

نظیری داشت. تنگۀ بسفر و اسکودار چشم انداز این ایوان بود. دریاچۀ مرمره  و منظرۀ بی 

و جزایر پرینس در سمت راست و گاالتا، پل سلطان والده، دلما باغچه و بسفر در سمت  

 خورد.های چند ساختمان قدیمی در کنار آب به چشم می به چپ قرار داشتند. خرا

    داخل سالن رفتیم. دو پیشخدمت یکی با  بردن از منظرۀ زیبای اطراف به پس از لذت     

مرغ خوری از قهوۀ  اندازۀ ظرف تخم کوچکی، به  هایمربای گل و آب و دیگری با فنجان 

و از اروپائیان    استسوم دربار سلطان  معروف ترک از ما پذیرائی کردند. این یکی از ر
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شود. پس از توقف کوتاهی در کتابخانه که چندین هزار کتاب  به این طریق پذیرائی می

تاج شدیم.    و   های چوب سدر آن موجود بود وارد سالن تخت ترکی، فارسی و عربی در قفسه 

فقط یک نردۀ فلزی که  خارجی را در حالیدر این تاالر سالطین سابق، سفرای کشورهای 

خورد که سقف آن به روی  پذیرفتند. تخت بزرگی به چشم میبین آنها بود، به حضور می 

با کاشی دیوارهای سالن  داشت.  قرار  بری شده،  ها و سقف گچ کاریچهار ستون طالئی 

ایننمود.  بسیار زیبا می با اعضاء دولت خود تشکیل جلسه    در  ترک  هم  سالن سالطین 

 دادند.می

اند با ساختن  قدیم زندگی کردهکه در قصر سرای  عثمانیاتفاق سالطین   اکثر قریب به     

شکل   تغییر  اطاق تاالرها،  ثبت  دادن  تاریخ  در  را  خود  نام  جدید  قصرهای  ساختن  و  ها 

  ٢ساخته شده و سلطان مراد  1اند. این سالن تاج و تخت در زمان سلطان سلیمان کبیرنموده 

که تمام مدت    است آخرین سلطانی    3دستور ساخت کوشک بغداد را داده بود. سلطان محمود

عبدالمجید اولین سلطانی است که این    سر برده است. سلطان  قدیم به عمر خود را در سرای

این    میالدی به   1۸۵3باغچه در سال  قصر را ترک کرد و پس از خاتمۀ بنای قصر دلما 

 رویم.قصر نقل مکان نمود. حاال ما به دیدار این قصر می 

دلما باغچه در شمال شرقی محلۀ فندقلی در کنار بسفر واقع شده است. انعکاس تصویر       

تا دور کند. دور هائی در دریا منظرۀ بسیار جالبی ایجاد می کاریساختمان سفید آن با کاشی 

نظر   شکل تار عنکبوت به  فلزی کشیده شده که از دور به   هایهای آن نردهقصر و باغ 

. معماری آن  ندهای به هم چسبیده بودشکل گل  ها بهرسد. وقتی نزدیکتر شدیم نقش نرده می

های ورودی و باشد. دروازهیک دست نبوده و مخلوطی از معماری شرقی و اروپائی می

رسد اما در مجموع از خت به نظر می چه بسیار زم خود قصر تزئینات فراوانی دارد. اگر

مسکونی رفته و از قصر غیر   همراه فرستادۀ سلطان به  ابهت خاصی برخوردار است. به

دیدنسالن دیگری  از  پس  یکی  به   ها  سالن  کردیم.  ورودی  ویژه  خیره دیده  عظیم  را   ها 

  هایروی پایه   آن به های  طبقۀ دوم برد. نرده  ما را به   ،مفروش  کرد. پلکان دو سویۀمی

قرار  شیشه  شیشه .  ندداشتای  سقف  از  خورشید  نور  به هنگامیکه  سالن  می   ای  تابید،  آنها 

رنگین اشعه  الوان  به های  می  کمان  پراکنده  طرف  ستون هر  را  گشت.  سقف  زیبائی  های 

 و آویز بزرگی از وسط سقف آویزان بود. ندکردنگهداری می

   زیبا ما را هایکردیم دیدنیهر طرف که نگاه می  بزرگ دیگری شدیم. به   وارد سالن     

سپتامبر   ۶در ترابوزان، درگذشت    1۴٩۵آوریل    ٢٧فرزند سلطان سلیم اول، تولد  . سلطان سلیمان قانونی،  1

، مشهورترین سلطان عثمانی، در جنگ با شاه طهماسب صفوی ارتش او زیر فرمان  در بوداپست  م  1۵۶۶

دسامبر همان    ۴تبریز پایتخت ایران را فتح کرده و در    1۵3۴ژوئن    13ابراهیم پاشا، توانست در  وزیرش  

 سال به بغداد دست یابد.

م، سلطنت   1۵٩۵ژانویۀ  1۵، درگذشت 1۵۴۶ژوئیۀ  ۴سلطان مراد سوم، فرزند سلطان سلیم دوم، تولد . ٢

 تا زمان مرگ  1۵٧۴از 

م، سلطنت    1۸3٩ژوئیۀ    1، درگذشت  1٧۸۵ژوئیۀ    ٢۰اول، تولد    سلطان محمود دوم، فرزند عبدالحمید.  3

 م تا زمان مرگ 1۸۰۸ژوئیۀ   ٢۸از 
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گرانبها   هایهای زیبا، مبلمان و فرش های اشرافی، کاشیکاریبا مبل  کرد. تاالرمی  مبهوت 

کردند. شرح زیبائی تاالرهای این قصر از عهدۀ این کتاب خارج است اما  با هم رقابت می 

  ها باشوئی کردند، دستجنگ را تصویر می  حوادثی از میادین  هنقاشی کباید از تابلوهای 

های کاریزیبا، دیوارهای مطال، تزئیناتی با مرمرهای خاکستری، تاالرها با کاشی  کفپوش

چینی    هایتاالرها، گلدان  کاری زینت یافته بودند، کف مرمرین زیبا که با گچبری و کنده 

ویژه سالنی که در   ای نام برد. بههای بزرگ و سنگین شیشهبزرگ و اصیل و شمعدان

کرد می  را نگهداریهای بسیار بلندی سقف زیبای آن وسط ساختمان قرار داشت و ستون 

نظیر بود. اعیان و اشراف شهر در مراسم سال نو در این تاالر اجتماع کرده و برای  بی

کردند. دربار سالطین اروپا به زحمت قدرت برابری با این  میسلطان سال خوشی آرزو  

تاالرها را داشته باشند. سلطان عبدالمجید و سلطان عبدالعزیز روزهای خود را در دولما 

سالن رخ داد که   میالدی کودتائی در این 1۸٧۶ماه مه سال  1۸اند. در باغچا سپری کرده

 امید.خلع سلطان عبدالعزیز و قتل وی انج  به

ها وارد بندرگاهی طوالنی با مرمر سفید شدیم. در این بندرگاه  پس از پائین آمدن از پله      

قایقی که سلطان در اختیار ما قرار داده بود منتظر ما بود تا ما را به ساحل آسیائی شهر  

قایق شدیم، روکش صندلی وارد  دیدن کنیم.  بگلربیک  از قصر  تا  از جنس  ببرد  آن  های 

در صندلیپارچه  گرفتن  قرار  از  پس  بود.  گرانقیمت  و  الوان  قایق های  خود،  رانان های 

زورق را به آب هل داده و به سمت قصر بگلربیک پارو کشیدند. هشت پاروزن ترک با  

های گرم آن  های قرمز در زیر نور خورشید و اشعه های سفید و کاله پاهای لخت، پیراهن 

کمانی زیبا بود.  پرتو نور خورشید بر امواج دریا مانند رنگین ما را به سمت آسیا بردند.  

ند. قایق مانند تیری ما را فت کوبدنۀ قایق می  نواخت و منظمی خود را بهامواج با آهنگ یک 

خانه و در باالی  اروپائی شهر فندقلو، توپخانه و گاالتا با هزاراناز ساحل جدا کرد. قسمت

ا در پشت سر ما قرار گرفت. در جهت دیگر، شاخ طالئی و نمای  انداز زیبآن پرا با چشم

ها که مستقیمأ به آسمان رفته و با اشاره به  استانبول با هزاران درخت سرو، گنبدها و مناره

شد. پس از چند پاروی دیگر به  کنند دیده میمحل بهشت، مؤمنین را به آنجا راهنمائی می 

 ر رسیده و از قایق پیاده شدیم.بندرگاه بگلربیک در قسمت آسیائی شه

شود وارد امروزه از آن استفاده نمی  که در قسمت آسیائی  سالطین  قصر تابستانی    به     

این قصر در سال   او    1۸۶۵گشتیم.  عبدالعزیز ساخته شده و  به دستور سلطان  میالدی 

و ولیعهد    1میالدی شاهزاده ائوژن  1۸۶٩برد. در سال  های گرم سال را در آن به سر میماه 

 قسطنطنیه در این قصر اقامت داشتند. این قصر از نظر تزئینات، با   در دیدار از ٢پروس
1  .Eugen  م، جوان   1٩۴٧اوت    1٧، درگذشت  1۸۶۵اوت    1، پرنس ائوژن ناپلئون نیکوالئوس، تولد  

 جای گذاشته است.  ترین فرزند اسکار دوم پادشاه سوئد و پرنسس صوفیا که چندین اثر نقاشی از خود به

توسط   1۵و از قرن    ها در مرکز اروپا بودپروس در ابتدا منطقه سکونت قوم بالتی غربی به نام پروس.  ٢

یک امپراتوری مستقل تشکیل داد و   1٧۰1شد. در سال  یک دوکنشین از خانوادۀ هوهنتسولرن، حکومت می 

شد. پایتخت و مرکز آن با گذشت امپراتوری آلمان تبدیل  های  به یکی از ایالت  1٩۴۵-1۸٧1های  بین سال

 زمان کالینینگراد، برلین و پوتسدام بود. 
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گذاشت و نمای سفید  نبود اما ظاهر آن تأثیر عجیبی بر آدم می   مقایسه   قصر دلما باغچه قابل 

روی  کرد. در قسمت درونی کاخ، تاالری وجود داشت که سقف آن می  چشمان را خیرهآن 

شش پایۀ بلند استوار بود. تاالر دیگری در طبقۀ پائین، استخر نسبتأ بزرگی داشت و دور  

  ای از آن از حیواناتباغ کاخ رفتیم، در گوشه   بود. آنگاه به  کشیده شده سنگی  نرده    تا دور آن

آهنین بودند اما    هایهای وحشی در قفسکردند. شیرها، ببرها و گربه داری مینگه   وحشی

را به  های گیالن شد مسلمأ غارهای تنگ و تاریک و جنگل از خود حیوانات سؤال میاگر 

مراد در قصر چراغان  دادند و عالقمند بودند مانند شخص سلطان  حیاط این قصر ترجیح می

کند، بدون غل و زنجیر به سر برند.  که در طرف دیگر این تنگه در آزادی کامل زندگی می

 شد.داخل قفس توری بزرگی نگهداری می حتی از تعدادی شترمرغ بزرگ هم در

  قصر آخرین برنامۀ امروز ما بود. امروز ما قسمتی از تاریخ سالطین  دیدار از این     

صورت    های آنان از قرون گذشته، که به عثمانی را در افکار خود مرور کرده و از یادگاری 

 .هائی هنوز هم پابرجا هستند، دیدن نمودیمقصرها و کاخ 


