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 بخش بیست و دوم

 شرفیابی به حضور شاه 
 

با مشیرالدوله، افتخار آشنائی با سه تن از   ٢3روز        ماه مه پس از صرف صبحانه 

الخلوت به دیدار به نام امین   دربارمتشخصین  ایرانی را پیدا کردیم. ابتدا یکی از    هایقام م

بلند قامت با موهای بلوند بود و مثل دو نفر  ما آمد و از طرف شاه خیرمقدم گفت. مردی  

تن داشت. او یک ردای بلند و گلدوزی شدۀ ابریشمی   دیگر اونیفورم قدیمی و تمیزی به

شد. تصل می با دو نوار به هم مدر سینه لباس  خواب ما به نام جبه پوشیده بود.  شبیه لباس 

دار و قلیان از وی پذیرائی شد. قسمت  در سالن پذیرائی که در اختیار ما بود با شربت یخ 

 بود.ای با یاقوت و فیروزه آویزاننقرهاینقره بود و از اطراف آن زنجیرهجنس قلیان از  فلزی

خان آمد و هیئت اعزامی را از زمان شرفیابی  آنگاه مسئول تشریفات دربار محمدعلی     

ها و سفرای دول ران، هیئتروز بعد آگاه کرد. طبق سنت دیرینۀ دربار ای  ۴برای ساعت  

 روز پس از ورود به پایتخت باید شرفیاب شوند. 3خارجی حداکثر 

وارد شد و    1السلطنهات، اعتمادیر مطبوعات و ادبیسپس مترجم مخصوص شاه و وز     

داشت و    هشیاریاز طرف هیئت وزیران خیرمقدم گفت. او مرد بلند قامتی بود که ظاهر  

  کردگان تحصیل  داد که یکی ازرد. ظاهر او نشان می کمی خوبی صحبت    زبان فرانسه را به 

 فرنگ همراه وی بود.اخیر شاه به   بود. او در سفربرجسته بوده و مدتی در اروپا  بسر برده

آباد رفتیم. موردی که مرا ای شاه به عشرت هه بعدازظهر برای دیدن یکی از تفرجگا     

فرانسوی بود. من در سفر پیش،    ٢حتی بیشتر از این بازدید خوشحال نمود مالقات فارگ

نشدنی در شیراز میهمان وی بودم. در آن زمان، وی رئیس تلگرافخانۀ  چند روز فراموش

 برد.سر می  ه ایالت فارس بود اما اینک در تهران بها در انگلیسی

تن کرده و منتظر    ماه مه لباس رسمی خود را به  ٢۴بعدازظهر روز شنبه    3ساعت       

کاله بود، با    ل نام شا  ه عمامۀ سفید و بزرگی بهکمی  خان با سرپوش رسشدیم. محمدعلی

 داشت   ما در تهران در اختیار ما قراراقامتسلطنتی در مدت  وارد شد. سه کالسکۀ تمام  وقار  
  1۴خ در مراغه، درگذشت  1٢٢٢شهریور   ٢۶السلطنه، تولد الدوله، بعدها اعتماد. محمد حسن خان صنیع1

همایونی،   خ در تهران، از عالمان دورۀ قاجار که ناصرالدین شاه وی را به ریاست دارالترجمه1٢۷۵فروردین  

 وزیر چاپ و نشر گمارد. مترجم خود و همچنین

٢ .Fargues 
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در    تا ما را به جائی که میخواهیم ببرند.  و همواره بیرون از دروازۀ کاخ منتظر ما بودند

، عالیجناب  شدمیبنفش کشیده با نوار  ی  ئهااسب سفید رنگ با دم   ۴کالسکۀ اول که توسط 

محمدعلی و  گه ترشکو  فن  نمایندگان  انجمن  عضو  دوم  کالسکۀ  در  محمدآقا  خان،  و  یر 

های سمت چپ  هاپت و من قرار گرفتیم. روی اسبون بارون له مهماندار و در کالسکۀ سوم  

پیشاپیش گروه حرکت  ای  آهنگانی با چوبدستی نقرهپیشا، سوارکاری نشسته بود.  هه کالسک

، ده آهنگپیش دستۀ  دویدند. پس از  ا می هه در کنار کالسک  و شاطرفراش    ۴٠  کردند.می

به همان تعداد سوارکار و    ردندکمی، ما را همراهی  ندازهای مخمل سرخبا زیرا  ،اصیل  اسب

های  تمامی مسیر به آرامی طی شد. در دو طرف خیابان .  افسار آنها را در دست داشتند

 طویل و خاکی، مردم برای دیدن میهمانان شاه گرد آمده بودند. پس از حدود نیم ساعت  

 

 
 

ادای احترام کردند. در این   زینوهای  اونیفورمچند سرباز با  و    شدیم  قصر  باغ اولوارد  

ها پیاده شده و پیاده به سمت باغ دیگری که تاالر شرفیابی در آن واقع شده  باغ از کالسکه 

باغ   بود، قدم برداشتیم. این  بود و مانند نگینی در میان تمامی  بسیار زیبا  های ایران باغ 

های سرخ در نهرهای زالل فواره داشت و ماهی هائی بزرگی با  . باغ، حوض درخشیدمی

خنک بود. گلها بی  زیر سایۀ درختان  سنگچین بوده و  رو باغ  آن مشغول شنا بودند. پیاده 

با  بوی  اندازه بزرگ بوده و   نداشتندبوی آنها  هیچ گلی  با  . دیوارهای قصر  توان رقابت 

ای پای دیوار، به  هکاری. نقش کاشی ند های متفاوت تزئین شده بودهائی با طرح کاریکاشی

 ایههآنگاه به قصر رسیدیم. ورودی آن بین نردهای سربازان بود. شکل چاتمه فنگ تفنگ 

فلزی قرار داشت و دروازۀ آن باز بود. شاه از پنجرۀ بزرگ طبقۀ دوم ما را پنهانی زیر  

مکف  پوشاند. در پلکانی که به طبقۀ های اعال، قسمتی از پنجره را می ههنظر داشت. پرد
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نت خان ایستاده بودند. به اطاق کوچکی با  بهتعدادی از درباریان و ژنرال هی   شدمیوارد  

هائی از پادشاهان  با نقاشی   آندیوارهای  طالئی  کاری  کاشی مبلمان کامل راهنمائی شدیم.  

 مزین شده بود.  اویر دیگر  ص تو  گذشتۀ ایران

 

 
 

ها و  تن از درباریان به پیشواز ما آمدند و من در بین آنها مسئول جشن در این اطاق ده  

را که مرد جوانی با ظاهری  بسیار آراسته   1مراسم دربار، دوست نزدیک شاه ظهیرالدوله

های تن داشت و مدالهای تاب داده شدۀ بلوند بود، شناختم. او لباس رسمی قدیمی به  و سبیل

خان و  درخشید. ژنرال نصرهللاهمایون بر سینه و گردن او میمختلفی از جمله مدال تمثال 

آمد با به نظر طوالنی می آمیزی که در مدت انتظار هیجانخان هم بین آنها بودند.    قلیعباس 

ای از ما پذیرائی شد. با چای و قلیان سر نقرهمطابق معمول آقایان مشغول صحبت شده و 

مقابل   در  و  شد  سالن  وارد  شخصی  گفت  آنگاه  بلند  صدای  با  و  ایستاد  ظهیرالدوله 

را   میهمانان  پله می به حضور  "اعلیحضرت  از  رفتن  باال  از  پس  که  پذیرند".  زیبا  های 

 در طبقۀ دوم   صورت خبردار ایستاده بودند، وارد تاالریکشیده به   سربازانی با شمشیرهای
شاه، سیاستمرد و صوفی ه ق، معروف به صفاعلی  13۴٢، درگذشت  1٢۸1خان ظهیرالدوله، تولد  ی. عل1

 دورۀ قاجار 
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خود جلب    در این تاالر نظرها را به   1طاووسنام تخت   شدیم. تخت معروف شاهان ایران به

مزین قرار دارد. روی شش پایۀ  است که به گوشی  چهار میزرد. این تخت معروف، کمی

تر این مستطیل ساخته شده است. در ضلع مقابل پلکان،  ع کوتاه ضالیکی از اای آن در  ههپل

پشتی تخت با آفتابی در وسط و دو طاووس در اطراف، زینت داده شده است. سرتاسر 

تخت با الیۀ ضخیمی از طال روکش شده و مرواریدها و جواهرات مختلفی آن را مزین  

 به غنیمت گرفته شده است. دهلیهمتا، توسط نادر شاه از ف و بی ند. این تخت معروکمی

 

 
 

تن داشت و ردای بلند    رنگی به  ناصرالدین شاه در مقابل تخت ایستاده بود. لباس سیاه     

برلیان بزرگ به شکل دو    4۸قسمت گردن دکمه شده بود. به روی سینۀ او    تاایرانی او  

  ای او در هر طرف سه زمرد بزرگ و بر روی کمر هه روی شان  ه. ب شدمی چهارخانه دیده  

ای با زنجیر  خورد. شمشیر خمیده چشم می  او یک زمرد بسیار بزرگ به  ۀ شد یکاربند طال 

صورت فشرده و نزدیک    های قیمتی بهطالئی به کمر بسته بود. غالف طالئی آن با سنگ 

خورشید طالئی و یک برلیان   و هم، تزئین شده بود. کاله ابریشمی سیاه او عالمت شیر به 

 داشت.

سمت       در  در  شاه  عباس   ۵چپ  میرزا  خارجه  وزیر  پشت وی،  قوام قدمی  الدوله خان 

ایستادهه سال  ۷٠مرد  پیر شرقی  ظاهر  و  سیاه  بلند  ریش  با  میرزا   ای  کشور  وزیر   بود. 

  ٢٠مشیرالحضور نقش مترجم شاه را داشت. در کنار دیوارهای تاالر حدود  عبدالقاسم خان  

 های تن داشته و نشان   رسمی مرتبی به   اونیفورمبزرگان دربار صف بسته بودند. همه  تن از  

های جواهر نشان سلطنتی ایران بود که به  خورشید نام داشت، از تختتختطاووس که در آغاز  . تخت1

ه ق توسط جواهرسازان اصفهان    1٢1۶الدوله در سال  مباشرت صدراعظم وی نظامشاه و بهعلیفرمان فتح

ن طاووس نامیده شد. اینام وی تختالدوله این تخت بهعلی شاه با طاووس تاجساخته شد. پس از ازدواج فتح

طاووس نادر با مرگ وی  طاووسی که نادرشاه از هندوستان با خود آورده تفاوت دارد. تختتخت با تخت

 توسط غارتگران تخریب و به یغما برده شد. 
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تجارت سابق  درخشید. در بین آنها دو برادر بزرگتر شاه یکی وزیر  برلیان بر سینۀ آنها می 

زده ، پیرمردی شبیه شاه اما با محاسن سفید و با ظاهر هیجان 1آرامیرزا ملکشاهزاده عباس 

  یچ سمت دولتی نداشتند. پسر عموی ه  هآشنا بودند. برادران شا  ٢و دیگری عبدالصمد میرزا

میرزا در کنار آنها ایستاده بود. مشیرالدوله دوست و میزبان ما و پسر او  حاجی سلیمان شاه  

 ها حضور داشتند.معتمدالملک پسر خواهر شاه، همواره در شرفیابی 

 

 
 

پس از ورود به تاالر، تعظیم بلند باالئی کردیم. در وسط سالن تعظیم دیگری و در سه       

یچ واکنشی نشان نداد  ه  هانجام دادیم. مطابق رسوم دربار ایران، شاقدمی شاه تعظیم سوم را  

معمولی ای ساکن، قوی، جدی و آرام خود زیر نظر داشت. قیافۀ او زیبا، هه و ما را با نگا

رسید. بینی  ابهت بود. اطراف لب او حالت خشنی داشت و چشمان او بانفوذ به نظر می   و با 

و سخن گفتن    داد. حرکاتده، به چهرۀ او حالت استبدادی میهای سیاه تاب داعقابی و سبیل 

سریع و کوتاه  وی حکایت از انرژی سرشار او داشت. او به سرعت حرکت کرده و خیلی 

 نزدیک وی   رنگی با قاب طالئی به چشم داشت. وقتی ما به گفت. عینک آبی سخن می

ه ق در تهران متولد شد و    1٢۵۵در تاریخ رجب سال    کهمیرزا برادر کوچکتر ناصرالدین شاه  . عباس1

قریب هشت سال از ناصرالدین شاه کوچکتر بود. او پس از بیست و هفت سال اقامت در عراق و مدت کمی 

 آرا نمود.ه ق به تهران بازگشت و شاه او را ملقب به ملک 1٢٩۵در استانبول، در محرم سال 

خ، چهارمین پسر محمدشاه که در    13٠۸، درگذشت  1٢٢۴، تولد  . عبدالصمد میرزا ملقب به عّزالدوله٢

شاه، لقب عّزالدوله را دریافت کرد و به حکومت قزوین و سپس همدان، ه ق به فرمان ناصرالدین    1٢۷1

 زنجان، و مالیر و تویسرکان منصوب شد. 
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. ما  را از روی چشمان خود برداشت. او در تمام مدت شرفیابی ایستاده بودرسیدیم عینک 

 به رسم دربار ایران کاله از سر بر نداشتیم.

هیئت اعزامی پادشاه سوئد و نروژ    وقتی مترجم ما را معرفی کرد و اعالم نمود که      

شرفیاب شده، سرپرست هیئت اعزامی، عالیجناب ترشکو پیش رفت و  برای مسئلۀ مهمی  

وی را برای شاه ترجمه  های  گفته شد. مترجم شاه تمامی  با صدائی رسا مشغول سخنرانی  

فهمید چرا که پیش  رسید که خود شاه سخنان سرپرست را میکرد اما چنین به نظر می می

زد. پس از خاتمۀ  از ترجمۀ مترجم، سر خود را از روی خوش آیند تکان داده و لبخند می

شاه   شدۀ زیبائی را تقدیمسخنرانی، او نامۀ اعلیحضرت پادشاه سوئد و نروژ و بستۀ تزئین 

  آن را نگاه داشت تا شاه  جعبههر دو را گرفت و جعبه را به مترجم داد. مترجم  نمود. شاه 

با خوشحالی گفت "خیلی   باز کند. پس از دیدن محتوای جعبه، چهرۀ شاه درخشید و  را 

جلب  خوب، خیلی خوب". جعبه، حاوی مدال سرافیمر بود و زنجیر آن توجه شاه را به خود  

جعبه را بست و مترجم آن را به روی صندلی مخمل در کنار شاه قرار   کرده بود. آنگاه 

شاه توسط مترجم تشکر خود را ابالغ نمود و گفت که از صمیم قلب از دریافت این  داد.  

که در سطح  و پادشاهان آنها  مدال خوشحال شده و اطمینان داد که مناسبات حسنۀ دو کشور  

اگر چه فاصلۀ دو کشور بسیار  بسیار مطلوبی قرار داشت پس از این بهتر هم خواهد شد و  

 رد.کمیزیاد است اما او خود را به اهالی کشور ما و شاه آن نزدیک احساس 

  وی   های پادشاه ما بود کهای که به راستی احساسات او را برانگیخت، مسافرت نکته      

سفرهائی به اروپا  نمود. خود شاه  از آنها اطالع داشت و آنها را با نهایت عالقه دنبال می

  که او عالقۀ شدیدی بهاست. از آنجائی   انجام داده اما تا کنون از سوئد و نروژ دیدن نکرده

عمل آورد و این کشور،    رد در آیندۀ نزدیک از آن بازدید به کمیاین کشور داشت آرزو  

ما  وع  اروپا باشد. سرپرست هیئت اعزامی اعالم نمود که کشور متب  مقصد سفر آتی وی به

باشد و در صورت انجام یافتن این مهم، نهایت افتخار نصیب  آمادۀ پذیرائی از ایشان می 

 کشور ما خواهد شد.

البته احتمال سفر وی به اسکاندیناوی بسیار ناچیز است زیرا سفر آخر وی به اروپا،       

سفر را با اعتراضاتی از طرف زنان حرم روبرو شد. گذشته از آن روحانیون انجام آن  

دانستند. چند سال پیش شاه قصد سفر به مکه را نمود اما  باعث صدمه دیدن دین اسالم می

طبیب وی به علت دوری راه و سختی سفر، وی را از انجام آن منع کرد. اگر شاه ایران  

بود و موقعیت او در مقابل    شدمی حاجی   برعکس سفرهای اروپائی، اتفاق بسیار مهمی 

رفت اما حاال وی قصد دیدار از آمریکا را داشت. اگر این سفر انجام  روحانیون باال می 

گیرد یا نگیرد شاه ایران تنها پادشاه یک کشور اسالمی است که قسمت بزرگی از دنیا را 

شناسد و اقصی نقاط کشور  سیاحت کرده است. او بهتر از هر ایرانی، کشور خود را می

،  1۸۷3های  سفرهای اروپائی خود در سال  باعظمت و بزرگ خود را دیده است. شاه در

هائی تزئین کرده  برداری نموده و آن را با نقاشیمیالدی شخصأ یادداشت  1۸۸٩و  1۸۷۸

گرفت اما هنگام مراجعت، او با  هائی انجام میاست. اگر چه پیش از این سفرها مخالفت 
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آمدند. به پیشواز وی می ها  شد و تمامی اهالی شهر در کنار خیابان استقبال شدیدی روبرو می 

برای تسهیل شرکت تمامی اقشار مردم تهران در مراسم پیشواز، شاهزاده نایب السلطنه،  

تجار و خریداران برای دیدار او حضور   داد بازار تعطیل شود.وزیر جنگ، دستور می

 داشتند.

 

 
 

به مراسم شرفیابی برگردم. شاه از سرپرست هیئت سؤال نمود که آیا بین استکهلم و       

های سوئد  نه. او از این که کریستیانیا هم یکی از پایتخت  کریستیانیا خط آهن کشیده شده یا

ا در کشور سوئد  هه تعداد دریاچ  توجه به  با   باشد تعجب کرد. آنگاه سؤال نمود کهو نروژ می

د. پس از شنیدن  نزنا را دور میهه د یا دریاچننکمیها عبور  از روی پل   هاو نروژ، آیا قطار

پذیرائی اعلیحضرت پادشاه سوئد و نروژ از هیئت اعزامی پاسخ سرپرست هیئت، شاه از 

خان، در  او در تابستان گذشته ابراز امتنان نمود و یادآور شد که رئیس هیئت، میرزا محسن 

 ها گفته است.نوازی وی سخن سوئد و نروژ و میهمان پادشاه  عالقۀ  مورد 

 ها باشد و از بدی راه  باخوشی همراه بودهتهران    سپس شاه آرزو کرد که سفر ما به     

پوزش خواست. سرپرست هیئت، سرشکاربان ترشکو از فرصت استفاده کرد و از میزبانی 

و ابراز  های ایشان  نوازیاعلیحضرت پادشاه ایران قدردانی نمود و تأکید کرد که میهمان 

در انزلی تا رسیدن    مردم شهرها و روستاها، از لحظۀ ورود هیئت به خاک ایران   احساسات

خاطره  از  که  گذاشته  خاصی  تأثیر  هیئت  اعضاء  در  تهران،  و  به  شد  نخواهد  محو  ها 

باشد. آنگاه شاه سؤال کرد که  عظمت می نوازی شاه در پایتخت، مانند قلۀ این کوه با میهمان 
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او شخصأ،   که  داد  ادامه  و  نه  یا  اقامت خود راضی هستیم  از محل  و  بهترین  آیا  قصر 

ترین باغ تهران را برای اقامت هیئت در نظر گرفته است. او ابراز امیدواری کرد که  زیبا

 در تهران به ما خوش بگذرد و ما در پایتخت او در نهایت سالمت باشیم.

های سلطان ترک را به های شاه، سرپرست هیئت اعزامی سالمپس از خاتمۀ صحبت      

 های ام مراجعت مجددأ او را مالقات نمودید، سالم هنگ  شاه ابالغ کرد. شاه پاسخ داد هرآینه 

در این هنگام او توسط مترجم خود رو به عضو  گرم و دوستانۀ مرا به ایشان بازگو نمائید.  

  ونها و القاب وی سؤال نمود. اونیفورم بارون له یر کرد و از مقامانجمن نمایندگان فن گه 

هاپت که اونیفورم سوارکاران گارد شاهنشاهی بود، نظر شاه را بسیار جلب کرده بود و آن  

 باشد.ای میرد. شاه از او سؤال کرد که این اونیفورم چه دسته کمی را به دقت تماشا 

  که   لحظۀ بعد نظر شاه به سمت من برگشت و توسط مترجم از من سؤال کرد که من      

شان پاسخ دادم. در این هنگام سرپرست هیئت، شاه را از سفر پیشین  و من به سؤال ایهستم  

آذری از من سؤال کرد "ترکی بیلیرسن؟". سپس    زبان ترکی   من به ایران آگاه نمود. شاه به 

ام باکو به سر بردهام، چه مدت در  با همان زبان پرسید که این زبان را در کجا فرا گرفته

ام. او پس از شنیدن پاسخ من گفت "چوخ یاخچی".  فر کردههائی از ایران سو به چه قسمت 

به اصفهان و شیراز سؤال کرد که آنها را چگونه دیده  پاسخ دادم که  آنگاه راجع  ام. من 

ام. شاه پس  ام، اما ایران را از همه بهتر یافته های زیادی از کشورهای شرقی را دیدهقسمت 

به مترجم گفت و اعالم شد شرفیابی به پایان    از تکان دادن سر و لبخند ملیحی، چند جمله 

رسیده است. ما بدون پشت کردن به وی به سمت درب تاالر حرکت کرده و سه بار تعظیم  

 آبی خود همچنان ما را زیر نظر داشت.  نمودیم. شاه با گذاشتن عینک

در میان رؤسای  خارجه رفتیم. او    الدوله، وزیرخان قواممحل کار میرزا عباس   آنگاه به      

های مختلف وزارتخانۀ خود نشسته بود. مشاغل وزارت خارجۀ ایران چنین است که  قسمت 

ر کدام دفتر خاص خود را ه  هویژه روسیه، انگلستان و ترکی   های همسایه به تمامی کشور

دارند.   وزارتخانه  این  رسیدگی    دفتریدر  کشورها  سایر  کارهای  به  میرزا کمی هم  ند. 

رنگ   رئیس دفتر روسیه، مرد بلند قامت و زیبائی با ریش سیاه ،  الملکخان مصباح   نصرهللا 

باشد. ما هنگام عبور از دریای مازندران با  شود انسان کارکشته و مؤثری میبود. گفته می 

بودیم. رئیس دفتر انگلستان میرزا خانلرخان اعتصام بود و  پسر او همسفر  بیمار  الملک 

مهماندار ما محمد آقا مسئول دفتر ترکیه بود. امور سایر ممالک به عهدۀ  حضور نداشت.  

 رد.کمی خان بود. او به عنوان مترجم وزیر هم انجام وظیفه    میرزا عبدهللا

به رشت رفت.   1خان برای مهمانداری وزیر مختار جدید روسیه بیتسوفمیرزا عبدهللا      

تنهائی به پایتخت مراجعت نمود.   روز پیش از ما بهکه سفیر تأخیر داشت، چند  از آنجائی

در اواخر تابستان وزیر مختار روس به ایران رسید و او مجددأ عازم رشت شد. او در 

سفر با افراط در نوشیدن ودکا به تب شدیدی مبتال شد و مطابق سنت عجیب ایرانیان   طول

 های گرمی اد دارند که بیماریخوردن هندوانه قصد معالجۀ خود را کرد. ایرانیان اعتقبا 

1 .Bytsoff 
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در تهران به مداوای وی   1شوند. پزشک روسی دکتر دانیلوفبا خوردن سردی مداوا می

تر گشت و چند روز پس از رسیدن به  پرداخت اما معالجه مؤثر واقع نشد، حال وی وخیم

 تهران درگذشت. مراسم خاکسپاری وی با شکوه و جالل خاصی برگزار شد.

دندانی  الملک، شغل مشاور وزیر را داشت. او پیرمرد کوتاه قد و بی د صادق میرزا محم     

سرخ و ریش  مزین    بود  را  او  نورمنکمی رنگی صورت  بارون  از  باید  باالخره    ٢رد. 

تن از رؤسای    ۵٠خارجه بود. گذشته از این آقایان حدود    بلژیکی نام برد که مترجم وزارت

 سایر مسئوالن هم در تاالر حضور داشتند.ها و ادارات، منشی

السلطنه رفتیم. او میرزا نایب آنگاه به دیدن پسر سوم شاه وزیر جنگ شاهزاده کامران      

ما را در قصر خود به حضور پذیرفت. مرد بسیار دوست داشتنی بود و زبان فرانسه را با  

همایون بر    مدال تمثال  تن داشت و  رد. وی اونیفورم کامل به کمیلهجۀ شیوائی صحبت  

با مبلمان اروپائی نشسته بود. در یکی    قصر خود  درخشید. او در تاالر بزرگسینۀ او می 

. پس از مکالمه با سرپرست هیئت  شدمی از اضالع کوتاه تاالر، نقاشی تمام قد شاه دیده  

گه  فن  عالیجناب  و  له اعزامی  بارون  نمایندگان  انجمن  با عضو  هاپت در ونیر، شاهزاده 

 که مبحث مورد عالقۀ وی بود به صحبت نشست.کشور سوئد و نروژ  نظامی  مورد مسائل  
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