این کاخ را چنین توصیف میکند.
«لفــظ شــونبرون بــه زبــان آلمانــی یعنــی
چشــمه صــاف ،این بــاغ با بعضــی عمــارات دیگر
و حوضخانههــای قدیمیســاز در دامنــه کوهــی
اســت پرجنــگل و ســبز (پــس از توصیف فــراوان از
چشمهســارها و فوارههــا و مجســمهها و میــدان و
خیابــان بــاغ) ورســای ســاخته شــده و بســیار زیبا و
مجلل اســت ،ســالها پیــش کلیه دیوارها و ســقف
یکی از اتاقهای این کاخ سلطنتی به دست یکی دو
تن از هنرمنــدان ایرانی مزین به نقوش و تابلوهای
مربوط بــه ایران مینیاتور شــده بود کــه در نوع خود
بســیار جالب بوده است .در سفر سوم اروپا این کاخ
و این اتاق در اختیار مظفرالدین شاه قرار داده شده
بود.
چــون یکــی از آن روزها مصــادف با عیــد قربان
بــود ،امیــر بهــادر وزیــر دربــاره بــه منظــور حفــظ
شــعائر اســام به هر زحمتی بوده از بــازار و خیابان
گوســفند خریــداری و بــه کاخ ســلطنتی شــونبرون
آورد و در وســط اتــاق مینیاتــور کاخ ،گوســفند را زیر
پای مظفرالدین شــاه بــه زمین زده و ذبــح کرد ،در
نتیجه فوران خون به در و دیوار قسمتی از تابلوهای
مینیاتور نقاشیها با خون گوسفند رنگین شده بود.
دولت اتریش سالهای سال قطرات خون گوسفند

را کــه روی تابلــو به وضــوح دیده میشــد ،به همان
وضــع نــگاه داشــت .بهدنبــال ســقوط امپراطوری
اتریش و اعالم جمهوری آن کشور تا زمان سلطنت
رضاشــاه راهنمایــان بــرای هــر دســته جهانگــرد و
ســیاح که از این کاخ زیبا و معروف دیدن میکردند
در برابر اتاق مینیاتور اشــاره بــه لکههای خون روی
مینیاتــور کــرده و شــرح گوســفند قربانی شــاه ایران
را چنــان بــا آب و تــاب بیــان میکردنــد کــه گویی از
وحشــیگری اقــوام بــدوی و مهاجمین تاتار ســخن
میگویــد .چــون این وضــع برخالف شــئونات ملی
ایران بود به دســتور شــاه ســابق آقای نادر آراسته با
دولــت اتریش مذاکره و قرار شــد تابلوهــای مذکور
شسته شــود و دیگر این دم شــبیه به مدح از پادشاه
قاجار بهعمل نیاید.
این بود شــرح کوتاهی از مســافرتهای سهگانه
مظفرالدین شاه به اروپا.
ëëچند کلمه درباره «رفیع»
حــاج آقارضــا رفیع بــه جنس زن عالقــه زیادی
نــدارد! میگوینــد روزی یکــی از ســفارتخانههای
خارجــی شبنشــینی باشــکوهی بــه نفــع یکــی از
مؤسســات خیریــه تشــکیل داده بــود که عــدهای از
رجــال و محترمیــن در آن جمع بودنــد و برای آنکه
درآمد بیشتری پیدا کنند ،دختران زیبای خارجی را

پشت بارها گذاشته بودند.
حاجی آقارضا که آنجا دعوت داشــت احساس
تشــنگی میکند و پیش یکی از آن دختران زیبا رفته
میگوید یــک لیــوان آب پرتقال بــه او بدهد ،دختر
فروشــنده جواب میدهــد :هر گیــاس آب پرتقال
پنج تومان است.
حاجــی آقارضا بــا خنده میگوید مــن ده تومان
میدهم! دختر فروشــنده برای اینکــه لطفی کرده
باشــد گیالس را اول به لب خود برده قطرهای از آن
مینوشد سپس به آقای رفیع میدهد.
آقای رفیع کــه از این حرکت ناراحت شــده بود،
یک پنــج تومانی دیگر از جیب خود بیرون میآورد
و بــه دختــر داده میگویــد :خواهــش میکنــم یک
لیوان دیگر که دهن نزده باشید به من بدهید!
«خاطرات سفر»
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