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 بخش هفتم 

 عبور از دریای سیاه 

 

  خاور دورکشور  دو روز آخر اقامت ما در قسطنطنیه صرف تدارکات سفر به سمت       

 شد اما چند میهمانی عالی و یک گشت و گذار هم در برنامه بود.

این  گشت ما همراه با اعضاء سفارت انگلیس بود و با کشتی این سفارتخانه انجام شد.      

بخار در تنگۀ بسفر در نزدیکی میدان توپخانه پهلو گرفته بود و پس از سوار شدن   کشتی 

به سمت دریای مرمره بین استانبول و اسکودار حرکت کرد. مقصد ما جزایر پرینس بود  

اندکی توقف کردیم و صبحانۀ مفصلی در سالن غذا   ١اما در نزدیکی ساحل پرینکیپوس

که هوا صاف نبود و غباری سطح دریا را فرا گرفته بود    از آنجائیخوری کشتی داده شد.  

تابلو    شدند وگرنه یک دیده نمی   استانبولهای مساجد  زیبا و گنبدها و مناره سواحل چنین 

ها و  مناره   ویژه دقایقی پیش از غروب که   کرد. بهای را خیره می زیبائی چشم هر بیننده 

  فراموش نشدنی، منظرۀ  در حال غروب  تابآفرنگ    زیر پرتو کم نور سرخدر افق  گنبدها  

 .ندپیدا کرد

به افتخار هیئت اعزامی ترتیب داده بود از   ٢جشنی که سفیر انگلیس آقای ویلیام وایت     

سلطان در قصر    افطار  برایکه  بود  ، همان روزی  آوریل  ٢8رقیب بود. روز  تمام جهات بی 

رساندیم. هنگام رسیدن  برگزاری جشن سفارت انگلیس   هتل محل  ، با عجله خود را بهبودیم

بودند. وقتی وارد سالن زیبا   ۴٠٠ما حدود   تاالر    و روشن  میهمان دیگر آنجا  هتل شدیم 

کرد. گذشته از میهمانان  بسیار دیدنی بود و نوای آرام پیانو، میهمانان را به رقص دعوت می 

استانبول   اشراف  و  اعیان  تمامی  تقریبأ  و  خارجی  پاشاها  داشتند.  جشن حضور  این  در 

انداختم میهمانی  شدند. به هر طرف که نظر می ترک در میان سایر میهمانان دیده می  نظامیان 

می فراک  لباس  در  کالهرا  شیک   هایدیدم.  بانوان  و  پاشاها  نمای سرخ  به  پوش،   جالبی 

می  بطریمیهمانی  زیر  میز،  ظرفداد.  شامپاین،  شیرینی های  میوه،  صهای  و  دها  جات 

نکه ما آن روز خیلی فعالیت کرده بودیم پیش آعلت    کرد اما به خوردنی دیگر سنگینی می

 از پایان رقص، میهمانی را ترک کردیم.

خان برای صرف عصر روز پیش از حرکت از طرف سفیر ایران آقای میرزا محسن     

 مفصلی که    ایران دعوت داشتیم. پس از صرف شام  سفارتولی جالب  شام در هتل کوچک  
١ .Prinkipos ٢ .William White 
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اندازه و هم طرز پخت، از غذاهای اروپائی چیزی کم نداشت به سالن دعوت    هم از نظر

تئاتری که چند دختر کوچک ایتالیائی و پدر و مادر آنها انجام دادند ما  میزبان ما با شدیم.  

این که موضوع  د را به خوبی انجام دادند. های خردسال کار خوهنرپیشه را غافلگیر کرد. 

 .میپی بردهم زبان آنها حضار کمدی بود را ما از کف زدن نمایشنامه  

آوریل آخرین روز اقامت ما در خاک اروپا بود. صبح زود از خواب   3٠چهارشنبه       

  ١اودسا  -در کشتی عظیم روستوو  تارسانده  بیدار شدیم تا وسایل خود را به بندرگاه توپخانه  

بخار سفارت انگلستان در اختیار ما    د. مجددأ قایقکردیم بارگیری شونکه با آن سفر می 

سار نمود. از زحمات سفیر دولت انگلستان آقای  قرار گرفت و ما را یک بار دیگر شرم 

ای ما را مورد  گونه   ویلیام وایت که در مدت اقامت ما در قسطنطنیه تقریبأ همه روزه به 

 اندازه تشکر کرد.داد باید بیمهربانی خود قرار می

یر با  آقای روترشلد سفیر محترم کشور ما، دختر سفیر انگلستان و همسر آقای فن گه      

بخار  ما از سرنشینان قایق قایق بخار سفارت انگلیس ما را تا کشتی روسی همراهی کردند.  

به  به  باعث شد    خاطر خدمات وی در مدت اقامت ما در قسطنطنیه که   ویژه آقای سفیر 

فراموش به روزهای  قدم  کرده  باشیم، خداحافظی  داشته  کشتی روسی    نشدنی دراین شهر 

ساعت ده صبح کشتی سوت سوم خود را به عالمت حرکت به صدا در آورد و از    نهادیم.

نیم  و    سمت دریای سیاه به حرکت افتاد. عبور از تنگه حدود یک ساعت   دهانۀ بسفر به 

از   کشید.  قصرهایطول  یکی  مقابل  دیگری  سلطان  از  روملی  پس   ، حصارگذشتیم. 

تراپیا  حصار  آناتولی پنهان  یک بهو  پیشرفتۀ  یک از نظرها  اروپا و آسیا    شدند. سواحل 

تراپیا را    جلوی فانوس دریائی  گرفتمیدید  از  عبور  از  پس  آسیائی  .  و  جهت  اروپائی 

 صغیر تغییر مسیر داد. حرکت عوض شد و کشتی به سمت سواحل آسیای

این یک کشتی عظیم بود که مسافرین و کاال را بین بنادر سواحل شمالی آناتولی حمل       

کشید و کشتی  می  روز طول ۴بود. سفر   ٢کرد. مبدأ آن استانبول و مقصد آن بندر باتوممی

شدن مسافران و    زیادی از سفر صرف سوار و پیاده  کرد اما مدتدر شش بندر توقف می 

ای و گشت. کاالهای اروپائی معموأل پارچه، شکر، اجناس کارخانه کاال در بنادر می حمل  

کنسروجات بود و هنگام بازگشت به استانبول کاالهای آسیائی مثل گردو، میوه و پنبه را 

فراسوی نقاط  می   3کاسپیناز اقصی  اروپا حمل  آسیائی محصوالت  به  بزرگ  تجار  کرد. 

  ۴توسط ژنرال آننکوف  آهن جدیدی که   ده و با استفاده از خط کر داران را خریداریمزرعه 

رساندند. سپس اجناس توسط کشتی به  می قلب آسیا  روز به  احداث شده، ظرف حداکثر سه 

د. من خود در انبارهای بندر باتوم کوهی از پنبه دیدم. گذشته از  دنشبنادر اروپائی حمل می 

 مسافر را نیز داشت. از میان مسافرین، فقط   3٠٠پیکر قابلیت حمل  کاال، این کشتی غول 

١ .Rostov-Odessa ٢ .Batum 3 .Transkaspien 

۴  .Anenkoff  تولد آننکوف،  نیکوالیوویچ  میخائیل  درگذشت    ١83۵،  پترزبورگ،  سنت  ژانویۀ   ٢٢در 

خط  ١899 مهندس  و  نویسنده  افسر،  پترزبورگ،  سنت  در  فرمانداری    م  سمت  به  بعدها  که  آهن روسی 

 ترکمنستان رسید. 
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  طبقۀ میانی  درجه یک اقامت داشتیم. عرشۀهای  ما و یک افسر ارمنی ارتش در کابین

ها  ها زن ترک در قسمت عقب کشتی با آویختن پتو از ریسمان منظرۀ غریبی داشت. ده کشتی  

های خود را پهن کرده و در تمام مدت سفر  یک حرم موقتی ایجاد کرده بودند. آنها تشک 

بودند. سایر نقاط این کشتی در اختیار مردانی   سیگار  و  از کشیده و مشغول صرف چایدر

داشت لباس که    قرار  محلی  با  بودآنها  های  متفاوت  آنهاخیلی  به    .  و  شده  جمع  هم  دور 

ها و  ها، تاتارها، ایرانیکشتی را ترک  کردند. اکثر مسافرینهای گوناگون گفتگو میزبان 

بازی بودند و برخی  از آنها مشغول ورقبعضی  دادند.  می   متفاوت تشکیل  هایارامنه با لباس 

خود را روی   هایکردند. گروهی هم در عرشه بقچه قلیان صرف می و  فقط نشسته و چای

کرده باز  می   هرگاه  بودند.  زیراندازها  لنگر  بندری  در  آسایش  کشتی  هم    آنهاانداخت  به 

های انبار کشتی پهن کرده بودند و  دریچهخورد چرا که اغلب آنها بساط خود را روی  می

 شدند.باید جا به جا می 

 

 
 

داشتیم.    ٢بود و سپس توقفی در سینوپه  ١بولیدر آن لنگر انداختیم اینه  اولین بندری که      

  دو تپۀ  ای با مزارع سرسبز قرار گرفته بود.تپه  در پای ت وموقعیت خاصی داشبولی اینه 

زیادی ندیدیم زیرا هنگام غروب و تاریکی  از سینوپه چیز  شد.  نیز در آنجا دیده می سرسبز  

شد و سوسوی  از دور دیده می در زیر آسمان پر ستاره،  به آنجا رسیدیم. باروی قدیمی آن  

حدود شش ساعت توقف    3داد. در بندر سامسونها وسعت شهر را نشان می های خانه چراغ

ای، قهوه،  شد اغلب کاالهای کارخانه حمل می   بندر  ها به کردیم. کاالهائی که توسط زورق

 شهر را در بر گرفته بود به زودی  بامداد  که   نازکیروجات، شکر و پارچه بود. مه  کنس

١ .Ineboli ٢ .Sinope 3 .Samsun 
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و    ١اردودر بنادر  کوتاهی  توقف  شد و جای خود را به هوای پاک و تمیز داد.  برطرف  

 .عبور کردیمشبانه ه و داشت ٢سینگیره

لنگر انداختیم و کشتی حدود ده    3در ترابوزانساعت هشت صبح روز سوم ماه مه       

ای که با پارو زدن دو  گرد و قلمبه   از صرف صبحانه با زورق  ساعت توقف داشت. پس

  یانباردولت روسیه در این شهر  هیکل ما را به بندرگاه رساند به شهر رفتیم.  مرد قوی

. از البالی آنها عبور کرده به  ه بودمقدار زیادی کاال رویهم انباشته شد و در آنجا    داشت

خیابان اصلی شهر رسیدیم. سرکنسول دولت بلژیک که مسئولیت دفاع از منافع کشور ما  

  ملوان آلبانیائییک  خود را با پاروزنان آن در اختیار ما قرار داد.    عهده داشت قایق   را هم به

پس از مالقات کوتاهی با کنسول به دیدن    .کردآن را هدایت می مسلح    تا دندان  خوش هیکل

داشت  شهر رفتیم. ملوان قسمت   وظیفه  به  کلیسای  ما را  از  ابتدا  ببرند.  دیدنی شهر  های 

تبدیل به   صوفیای بود   مقدس در خارج از شهر دیدن کردیم. این کلیسا هم  و    مسجد شده 

داشت قرار  شهر  از  خارج  شهر،  اندکی  دیدنی دارای  .  و  تاریخی  بودهای  آثار  .  زیادی 

 کاری شده بسیار جالب بودند.های بلند کندهی با تزئینات زیبا و ستون های قدیمساختمان 

خدمتکار سرشکاربان سلطنتی آن   ۵شود و فرانکهم گفته می ۴دزونترابوزان که تراپه      

باشد که اکنون عظمت  میدر شمال کشور  صغیر  نامیده، بزرگترین بندر آسیای  ۶را ترومسو

اروپا    به  ایرانکاال از    حملن حیاتی  ترابوزان شریاگذشتۀ خود را از دست داده است. سابقأ  

به  و    ندکردتبریز و ارزروم عبور می   بود کاالها از ترابوزان هر روزه چندین کاروان 

آنجائی.  رسیدمی شرکت   از  حملکه  کوتاه   و  های  دنبال  به  همواره  و  نقل  مسیر  ترین 

اند رو کردهآهن را جایگزین این راه کاروان گردند راهترین راه میترین و مطمئن راحت

کند که شهر سابقأ باعظمت بود. اینجا و آنجا بازارهائی  ولی بیننده بالفاصله احساس می

شد. بطور کل در  وجود داشت که یا مخروبه شده و یا هیچ کسب و کاری در آنها انجام نمی 

هائی زمین شکوفا نبود اما هر از گاهی کاروان   شهرهای مشرقاین شهر، تجارت به شکل  

شدند. وجود تعداد  صغیر وارد شهر می داخلی آسیای  هایاز غرب ایران، ارمنستان و قسمت 

ویژه   ، بهاییا قهوه  خاکستری آبی، های بلند و سیاه و رداهای بلندایرانی با کاله  زیاد تجار 

 آن بود که تجارت با ایران به طور کل از بین نرفته است. دهندۀدر اطراف بازار نشان 

محیط  ترابوزان        استزیبائی  در  شده  شبه واقع  در  شهر  قلعۀ  با  جزیره.  مرتفع  ای 

های بلند، در سمت راست محلی که ما از زورق پیاده شدیم واقع شده بود. پرچم  صخره

ها  به روی صخرهدر داخل و دو طرف این قلعه  .  در اهتزاز بودای بر فراز آن  برافراشته

. برای رسیدن به داخل شهر باید از ارتفاعات نسبتأ بلندی عبور  دیده می شود  یتأترآمفی

  های روی دره  سنگی متعددی بههایپیچ بود. پل  در  و پیچ   کرد. خیابان اصلی شهر طوالنی

گذشت و صدای  شده بود. جویبارهائی از وسط شهر می ساخته شهر  سرسبز و نسبتأ مرتفع 

 رسید. قلعۀ مخروبۀ دیگری با دیوارهای گلی خاکستری می گوش  به ها از دور قورباغه 
١ .Ordu ٢ .Kiresyn 3  .Trebisond ۴ .Trapezunt  ۵ .Frank 

۶ .Tromsö شهری در شمال نروژ ، 
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یکی   چپ  سمت  در  رستنیپلاین  از  رنگ  داشت.  قرار  خودرو  ها  تیهای  در  دار  غ و 

دیوارهای آن سبز شده بود. در دوردست مسجد زیبائی در میان گورستانی که روی قبرهای  

خاطر محدودیت زمانی فقط   گشت. بههای سنگی گذاشته شده بود مشاهده میآن هم عمامه 

  مقایس نه تنها  ،  محل اقامت متحرک خود مراجعت کردیم  به   باشیم. وقتیچند ساعت در شهر  

ویژه    یم. به ه بودهای آن لذت بردروی در شهر از دیدنیبا پیاده   به دست آمده بود بلکهشهر  

دد قدم به خشکی نگذاشته  که روزهای متعروی برای ما    به خاطر سفر با کشتی این پیاده

 بسیار الزم بود. ،بودیم

ماه مه به باتوم رسیدیم.    ۴بامداد روز    ۶عبور کردیم. ساعت    ١شبانه از شهر ریسه     

مراه است اما خوشبختانه به خاطر نامۀ  رفتن به ساحل باتوم در شرایط عادی با مشکالتی ه

های بارهای ما بازرسی نشد و فقط گذرنامه   ٢دوفلیآقای نه در قسطنطنیه  روس    کنسول   سر

دستور او   استقبال ما آمده بود و به  به  3ما کنترل گشت. کنسول ما در باتوم آقای اولسون

 کرد صبح حرکت می   ربع و    9. قطار تفلیس ساعت  ندآهن منتقل شدراه  بارهای ما مستقیمأ به 

ساعت وقت داشتیم    . پس از انجام امور، یک فقط چند ساعت وقت داشتیمدر بندر باتوم  و ما  

آهن  ایستگاه راه  دریا گذراندیم. سپس به   روی در پارک جدید شهر در ساحلکه آن را با پیاده 

از  پس  بودند.  قطار  حرکت  منتظر  قفقاز  مختلف  مناطق  اهالی  از  زیادی  تعداد  رفتیم. 

قطار پس از سوت سوم ما را به سمت تفلیس  سوار شدیم و  اولسون  خداحافظی از کنسول  

 برد.
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