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ةمدقم

هزنتم سلجأ يف  تنك  ماع 1902  ـ فيرخ  رخاوأ  كلذ يف  ناك 
ةقيتع ءانتسك  راجشأ  تحت  تاتشيون » يف   » ةيركسعلا يف ةيداكألا 
نأ ظحلأ  ىتح إ   ةءارقلا  ادج يف  اًقمعتم  تنكو  .باتك  أرقأ يف 
سِق كشتاروه ،» ، » انتذتاسأ نم ب  ديحولا  يركسعلا  صخشلا غ 

، يدي نم  باتكلا  ذخأ  .َّيلإ  سلج  دق  بيطلاو ، فقثملا  ةيداكألا 
 : ًالمأتم لأس  مث  هسأر ، زهو  فالغلا  صحفت 

؟» هكلير ايرام  يار  «ـ راعشأ ل - 

رظني مث  راعشألا ، ضعب  اًعيرس  أرقي  كانهو ، انه  باتكلا  بِّلقي يف  ذخأ 
 : لاقو هسأرب  أموأ  ًاخأو  قفألا ، ىلإ  اًركفتم 

 . اًرعاش هكلير » هينير   » ىتفلا حبصأ  اذكه  - 

ام لبق  هادلاو  هقحلأ  يذلا  بحاشلا ، فيحنلا  ىتفلا  كلذ  نع  تفرعو 
تكناس  » ةيركسعلا يف ةيدادعإلا  ةسردملاب  اًماع  رشع  ةسمخ  ىلع  ديزي 

كلذ لمعي يف  كشتاروه »  » ناك ًاطباض .  اًموي  حبصي  لوب ،» 
.اًديج قباسلا  ذيملتلا  كلذ  ركذتو  ةيلخادلا ، ةسردملا  ًاظعاو يف  تقولا 

لمحتيو لازعنالا ، بحي  ًابوهوم ، اداج ، ًائداه ، ىًتف  ناك  هنأب  هفصو 
تاونس عبرأ  دعب  لقتنا  دقو  ربصب ، ةيلخادلا  ةسردملا  ةايحلا يف  طوغض 

«. نشكسياف شيرام   » ةيركسعلا يف ةيوناثلا  ةسردملا  ىلإ  نيرخآلا  عم 
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هجرخأ كلذل  ةيفاك ، ةجردب  حلصت  ةيندبلا ال  هتقايل  نأ  حضتا  كانهو 
نكي .غارب و  هتنيدم  هتسارد يف  لمكيل  ةيلخادلا  ةسردملا  نم  هادلاو 

 . اهدعب ةماعلا  هتايح  تراس  فيك  فرعي  كشتاروه » »

لسرأ نأ  اهسفن  ةظحللا  ررقأ يف  نأ  اًموهفم  ناك  هلك  كلذ  دعب 
.اهيلع  همكح  نع  هلأسأو  هكلير » ايرام  يار  «ـ ةيرعشلا ل الواحم 
دض اهارأ  ةفيظو  باتعأ  ىلع  تنكو  نيرشعلا ، يماع  تلمكأ  دق  نكأ 

رعاشلا ىدل  كلذ  نوكي  نأ  يعضول ، ًهفت  تدجو  ول  تينمتف ، يلويم ،
تأشن ينم ، ةقبسم  ةيقيقح  ةين  البو  اذب .» ًءافتحا   » باتك فَّلأ  يذلا 

، ظفحت يأ  نود  نم  يسفن  نع  اهيف  ُتَّربع  ةبحاصم  ةلاسر  يراعشأ  عم 
 . رخآ ناسنإ  عم  اهدعب  لعفأ  لبق و  نم  لعفأ  ك  

سيراب ديرب  متخ  باطخلا  زربأ  .درلا  ءاج  ىتح  ةثك  عيباسأ  ترم 
حضاولا طخلا  فورظملا  ىلع  لمحو  يدي ، ًاليقث يف  ناك  قرزألا ،

ىلإ اهروطس  لوأ  نم  ةلاسرلا  هب  تبتُك  يذلا  هسفن  قثاولاو  ليمجلاو 
يتلا هكلير ،» ايرام  يار   » عم ةمظتنملا  السارم  تقلطنا  اذكهو  .اهرخآ 

ىلإ تقلأ   ةايحلا  نأل  جيردتلاب ، تشالت  مث  ماع 1908  ىتح  تدتما 
نأ ديري  ةرثؤملاو  ةنونحلا  ةئفادلا  هتياعرب  هكلير »  » رعاشلا ناك  نكامأ 

 . اهدايترا نم  ينيمحي 

يتلا رشعلا  لئاسرلا  وه  طقف  مهملا  رمألا  .نآلا  هم  سيل  اذه  نكلو 
يذلا اعلا  ىلع  ةرظن  انئاطعإ  نم  اهتيمهأ  بستكت  يتلاو  انه ، عبتتس 

مه نم  لكل  اًضيأ  ةمهم  اهنأ  ك  عدبأو ، هكلير » ايرام  يار   » هيف شاع 
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ميظع صخش  ملكتي  امدنعو  .اًدغو  مويلا  روطتلاو ، جضنلا  ةلحرم  يف 
 . اوتمصي نأ  راغصلا  ىلعف  ٌّذفو ،

وينوي 1929 يف  لرب ،

 « سوباك رفاز  ستنارف  »
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رياربف 1903 يف 17  سيراب ،

، زيزعلا يديس 

ةبكلا كتقث  ىلع  كركشأ  نأ  دوأ  .مايأ  ةعضب  لبق  الإ  كتلاسر  ينلصت   
مِّيقأ نأ  ينعسي  .اهنم ال  كأب  كلدابأ  نأ  نع  زجعأ  داكأ  يتلا  ةيلاغلاو ،
نك ام  َّلقأ  نإ  .ةيدقن  ةين  يأ  نع  اًما  ىأن  أل  كراعشأ ؛ ةدوج 
اهدنع قلعتي  رمألاف  ةدقانلا : تلكلا  وه  اينف  ًالمع  هب  سمالي  نأ  ءرملل 

.ىرخأب وأ  ةجردب  ظحلا  اهيف  انفلاحي  يتلا  مهفلا  ءوس  نم  تالاحب 
نأ ةداع  سانلا  بحي  لوقلا ك  وأ  مهفلل  ةلباق  اهلك  ءايشألا  تسيل 

، تلكلاب اهنع  بعتلا  نك  ثادحألا ال  مظعمف  دقتعن ، انولعجي 
نع زجعن  يتلا  ءايشألا  كأو  .ٌةملك  اًموي  هأطت  ناكم   ثدحتو يف 

ةنراقم اهتايحو  ةضماغ ، تادوجوم  يهف  ةينفلا ، لعألا  يه  اهنع  بعتلا 
 . ىقبأ ةينافلا  انتايحب 

سيل كراعشأ  نإ  كل  لوقأ  نأ  حمساف يل  ةظحال ، يمالك  ُتللهتسا  اذإ 
نم ةيفَخو  ةئداه  تاحمل  ىلع  يوطنت  اهنكلو  اهزِّي ، صاخ  عباط  اهل 

ةخألا كتديصق  نوكي يف  ام  كأ  هب  ترعش  ام  اذهو  .كصخش 
هتلكب هسفن  نع  بعتلا  ديري  صاخ  ءيش  دجوي  ثيح  يحور ،» »

نم عون  يدرابويل » ىلإ   » ةليمجلا ةديصقلا  ومني يف  ارو  .هتقيرطو 
ًااق اًئيش  دئاصقلا  لث  كلذ ال  عم  .ديحولا  بكلا ، كلذ  عم  ةبارقلا 

ىلإ ةادهملا  كلت  الو  اهنم ، ةخألا  ىتح  الو  القتسم ، اًئيش  دعب ، هتاذب 
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ِّرصقت يف كدئاصق   تقفار  يتلا  ةركلا  كتلاسر  يدرابويل .» »
نأ نود  نم  كراعشأ  أرقأ  انأو  اهتسمل  يتلا  صقاونلا ، ضعب  حيضوت 

 . اهمساب اهتيمست  عيطتسأ 

لبق يغ  تلأس  كلعلو  انأ ؛ ينلأست  .ةديج  كراعشأ  تناك  اذإ  لأست 
قلقلاب ترعشو  ىرخأ ، دئاصقب  اهتنراقو  تالجم ، ىلإ  اهتلسرأو  كلذ ،
تحمس كنأل   ) نآلاو .كتالواحم  ريرحتلا  تائيه  ضعب  تضفر  امدنع 

رظنت كنإ  .هلك  كلذ  نع  ىلختت  نأ  كوجرأ  حصنلا ) كيلإ  يدُسأ  نأب  يل 
سيل .لعفت  الأ  كيلع  بجي  ام  ىلوألا  ةجردلاب  اذهو  كجراخ ، ىلإ 

: ةدحاو ةليسو  الإ  دجوت  .دحأ ال  ال  كدعاسيو ، كحصني  نأ  دحأ  عسوب 
ىلإ كعفدي  يذلا  ببسلا  ثحبلاب يف  كيلع  كتاذ ، راوغأ  ربسب  كيلع 
لأساو كبلق ، ناكم يف  قمعأ  ةلغوتم يف  هروذج  تناك  اذإ  رظنا  ةباتكلا ،

لأسا مهألاو ، .توملا  اهنوُد  كيلإ  ةبسنلاب  ةباتكلا  تناك  اذإ  كسفن 
بَِّقن يف بتكأ ؟ نأ  َّيلع  له  ًانوكس : ليللا  تاعاس  كأ  كسفن يف 

اذه ىلع  كدر  ناك  اذإ  باجيإلاب ، درلا  ناك  اذإو  .ةقيمع  ةباجإ  نع  كسفن 
ينبت نأ  كيلعف  بتكأ ،» نأ  َّيلع  : » ةطاسببو ةوقب  كلوق  وه  داجلا  لاؤسلا 
يتلا اهتاظحل  ىتح  كتايح ، حبصت  نأ  بجي  ةرورضلا ؛ كلتل  اًعبت  كتايح 

.اهيلع اًدهاشو  ةحُلملا  ةرورضلا  هذه  نع  ًابعت  اًما ، اهل  ثرتكت  ال 
ربعت ع نأ  لوألا ، ناسنإلا  ك  لواح ، مث  .ةعيبطلا  نم  ِبرتقا  اهدنع ،

ةيادبلا بَّنجت يف  بح ؛ دئاصق  بتكت  .دقفتو ال  بحتو  شياعتو  ىرت 
ىلإ جاتحي  ءرملا  نأل  بعصألا ، اهنإ  ةداتعملاو : ةدوهعملا  لاكشألا  كلت 

تايمك هيف  انتلصو  لاجم  اصاخ يف  اًئيش  بتكي  ةجضانو   ةبك  ةقاط 
عيضاوملا ةجلاعم  نم  كسفنب  ُجنا  .ًانايحأ  ةرهابلاو  ةديجلا  تاباتكلا  نم 
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كنازحأ فِص  ةيمويلا ، كتايح  كل  اهحيتت  يتلا  كلت  ىلإ  ةيمومعلا 
كلذ فِص  ام ـ  لج  يأب  كناإو  كضرتعت  يتلا  راكفألاو  كينامأو ،
، كسفن نع  ربعتل  مدختساو ، عضاوتمو ، ئداهو  ميمح  قدصب  هلك 
، كمالحأ رهظت يف  يتلا  روصلاو  كطيحم ، ةدوجوملا يف  ءايشألا 

ةيمويلا كتايح  كل  تدب  اذإ  امأ  .كتركاذ  اهب  ظفتحت  يتلا  ءايشألاو 
يفكي ا  اًرعاش  تسل  كنإ  كسفنل  لق  كسفن ، ْمُل  لب  اهُْملت ، الف  ةلحاق 

ًاناكم ىري  الو  رقفلا ، فرعي  عدبملا ال  ناسنإلا  نأل  اهتاورث ؛ يعدتست   
تاوصأ هراوسأ  عن  ٍنجس  سيبح  تنك  ول  ىتحو  .لاب  يذ  وأ غ  ًاقف 
كلذ كتلوفط ، كيدل  ىقبت  نلفأ  كعماسم ، ىلإ  ىمارتت  نأ  نم  اعلا 
ىلإ كهابتنا  فرصا  كلت ؟ تايركذلا  ةنازخ  عتمملا ، لملا  ءالا 

؛ ديعب ٍضام  بهايغ  تباغ يف  يتلا  سيساحألا  ديعتست  نأ  لواح  .كانه 
حبصيل كتدحَو  ءاضف  عستيسو  كتيصخش ، حمالم  خسرتتس  اهدنع 

نم ْتَجَرخ  اذإف  .هنع  اًديعب  نيرخآلا  جيجض  ر  قفشلا ، ةعاس  ًالزنم يف 
، صاخلا كملاع  صوغلا يف  كلذ  نمو  كلخاد ، ىلإ  لوحتلا  كلذ  محر 
؛ ةديج اًراعشأ  تناك  اذإ  اًدحأ  لأست  نأ  اهنيح يف  ركفت  نل  كنإف  ُدئاصق ،

اهيف ىرتس  كنأل  لعألا : كلتل  تالجملا  متها  بسك  لواحت  نل  ك 
.اهل ًاتوصو  كتايح  نم  اًءزجو  هكل ، كبلق  ىلإ  اًببحم  ايعيبط  اًئيش 

رعشلا ال ىلع  مكحلا  .ةرورض  نع  أي  اًديج ح  ينفلا  لمعلا  نوكي 
كل دجأ  زيزعلا ،  يديس  كلذل ، هذه ؛ هئشنم  ةيعون  ىلع  ءانب  الإ  نوكي 

اهنم عبنت  يتلا  اهقعأ  ثحباو يف  كتاذ  قَّمعت يف  كلت : الإ  ةحيصن 
.عدُبت نأ  كيلع  ناك  اذإ  ام  لاؤسلا  نع  ةباجإلا  دجتس  اهعبن  يفف  كتايح ،

نوكتل تقلُخ  كنأ  اهدنع  حضتي  ار  .ليوأت  نود  نم  ودبت ، اهذخ ك 
نم هتمظعو ، هتاناع  رَدقلا  اذه  لمحتو  ةرماغملا  ضُخ  اهتعاسو  .ًانانف 
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عدبملا نأل  .جراخلا  نم  أت  نأ  نك  يتلا  ةأفاكملا  اًدبأ  بلطت  نأ  نود 
هسفن لخاد  ءيش يف  لك  دجي  نأو  هتاذب ، ًااق  ًَلاع  نوكي  نأ  بجي 

 . اهب طبترا  يتلا  ةعيبطلا  يفو 

نع ىلختت  نأ  كتدحو ، يفو  كتاذ  صوغلا يف  كلذ  دعب  رطضت ، ارو 
هناكمإب نأ  ءرملا  رعشي  نأ  ُتلق ، ك  يفكي ،  ) اًرعاش حبصت  نأ  ةركف 

نكلو اًما .) بتكي  الأ  هب  ردجألا  نوكي  ىتح  ةباتك ، نود  نم  ةايحلا 
نل هب ، مايقلا  كوجرأ  يذلا  ناطبتسالا ، اذه  نإف  ةلاحلا  كلت  ىتح يف 
اًقرُط ةظحللا  كلت  نم  لاح  يأ  ىلع  كتايح  دجتس  ذإ  ىدُس ، بهذي 

ةديج قرطلا  كلت  نوكت  نأ  هلوق ، يننك  كأ م  ىنأو ، اهب ، ةصاخ 
 . ةبحرو ةينغو 

هظح ذخأ  دق  ءيش  لك  نأ  ودبي يل  دعب ؟ كل  لوقأ  نأ  َّيلع  بجي  اذام 
ومنت يف نأ  اًضيأ  كحصنأ  نأ  دوأ  ار  ًاخأو  يغبني ؛ ديكأتلا ك  نم 

رظنت نأ  نم  كأب  هلقرعت  نأ  كنك  ذإ ال  ةيدجو ؛ ءودهب  كروطت  راسم 
ار ال ةلئسأ  نع  جراخلا  نم  كيتأت  تاباجإ  رظتنت  نأو  كجراخ ، ىلإ 

 . ًانوكس كتاعاس  كأ  قيمعلا يف  كساسحإ  ىوس  كل  اهمدقي  نأ  نك 

انأ كتلاسر ؛ يف  كشتاروه »  » ذاتسألا ديسلا  مسا  دجأ  نأ  دعسأ  دقل 
وجرأ .نسلا  ربع  اًخسار  ًانانتماو  ريدقتلا ، ميظع  دودولا  مِلاعلا  اذهل  نِكُأ 

، نآلا ىتح  ركذي  نأ  ادج  بيط  رمأل  هنإ  كلت ؛ يرعاشم  هيلإ  لقنت  نأ 
 . كلذ هل  ردقأ  انأو 
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ةقث اهايإ يف  ينتعدوتسا  يتلا  دئاصقلا  هتاذ ، تقولا  يف  كيلإ ، دُرأ  ك 
نم تلواح  يتلا  اهفطلو ، كتقث  ميظع  ىلع  ىرخأ  ةرم  كركشأو  .دوو 
نوكأ نأ  ملع ، نم  تيتوأ  ام  لضفأب  هُتبتك  يذلا  قداصلا ، اوج  لالخ 

 . كنع اًبيرغ  اًصخش  رمألا  ةقيقح  يفصوب يف  هيلع  انأ  كأ م  اهل  ًالهأ 

، ةيبلقلا ةكراشملاو  نانتمالا  ميظع  ينم  كلو 

هكلير ايرام  يار 
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 ( ، ايلاطيإ « ) ازيب  » نم برقلاب  وجديرايف » »

ليربأ 1903 يف 5 

خَّرؤملا كباطخ  ىلع  يدر  رَّخأت  نأ  زيزعلا ، يديس  اًرذع ، كحيمتسأ 
ةرتفلا لاوط  اعأ  تنك  مويلا : ىتح  اًركاش ، هتيقلت  يذلاو  رياربف ، بـ24 

هبشي ءايعإ  ينباصأ  نكلو  ةملكلا ، ىنع  اًضيرم  نكأ  ةيضاملا ؛ 
تبأ نأ  دعب  ًاخأو ، .ءيش  يأب  مايقلا  ىلع  رداق  ينلعج غ  ازنولفنإلا 
هرثأ دعاس  يذلا  ونجلا ، رحبلا  اذه  ىلإ  ترفاس  نسحتلا ، يتلاح 
اذل .ةباتكلا  لقثب يف  رعشأو  دعب ، َفاعتأ  ينكلو   .لبق  نم  بيطلا 

 . ًالعف هيلع  يه  كأ م  ةليلقلا  يروطس  ىرت  نأ  كيلع 

، هلسرت باطخ  لكب  ًااد  دعستس  كنأ  فرعت  نأ  بجي  لاحلا  ةعيبطب 
رفص ًاثك  ككرتيس  ار  يذلا  درلا ، عم  اًحماستم  نوكت  نأ  كيلع  نكلو 

نوكن اهمهأو ، ءايشألا  قمعأ  ةصاخو يف  ساسألا ، هنأل يف  نيديلا ؛
نأ وأ  رخآلا  حصني  نأ  اندحأ  عيطتسي  يلاتلابو   اًما ، نيديحو 

ةفيلوت قفاوتت  نأ  بجي  ثكلا ، حجنيو  ثكلا  ثدحي  نأ  بجي  هدعاسي ،
 . ةرم رمألا  كلذ  حجني  ىتح  ءايشألا ، نم  ةلماك 

 : نيرمأ مويلا  كل  لوقأ  نأ  طقف  تدرأ 

بيغي يتلا  تاظحللا  ًةصاخو يف  كيلع ، رطيست  اهكرتت  ال  ةيرخسلا :
اهفصوب اهلغتست ، نأ  لواحف  عادبإلا  تاظحل  امأ يف  عادبإلا .  اهيف 
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نوكي نلو  ةيقن  لظتسف  ءاقنب  اهَتمدختسا  اذإ  .ةايحلا  مهفل  ةيفاضإ  ةليسو 
َشخاف يغبني ، كأ م  اهتِفلأ  كنأ  ترعش  اذإو  .اهنم  لجخت  نأ  كيلع 

ودبت ةداجو  ةميظع  رومأ  بوص  كتفد  رِدأو  ةديازتملا  ةفلألا  كلت 
كانهف ال ءايشألا ، قعأ  نع  ثحبا  .ةزجاعو  ةليئض  اهمامأ  ةيرخسلا 

رمألا كلذ  ةفاح  نم  برتقت  امدنعو  اًدبأ .  ةيرخسلا  طقست  نأ  نك 
ةرورض نم  عبنت  هذه  مهفلا  ةقيرط  تناك  اذإ  هتاذ  تقولا  ربتخا يف  بكلا ،
اذإ  ) كنع بيغتس  امإ  ةداجلا  رومألا  ثأت  تحت  اهنأل  .كنايك  ةنماك يف 

، ىوقأ كيف ) ةلصأتم  ًالعف  تناك  اذإ   ) حبصتس امإو  اًضراع ،) اًئيش  تناك 
غيصت نأ  كيلع  يتلا  لئاسولا  ةلسلس  جردنت يف  ةداج  ةادأ  ىلإ  لوحتتل 

 . كَّنف اهب 

 : وه مويلا  هايإ  كرابخإ  دوأ  يذلا  اثلا  رمألاو 

نانثاو هنع ، ىنغ يل  يذلا ال  ليلقلا  ىوس  دجوي  يبتك ال  عيمج  نم ب 
، سدقملا باتكلا  انه : ىتح  تنك ، ثيح  اقلعتم  ًااد ب  اهنم 

نأ يلابب  رطخ  نسبوكاي .»  رتيب  سني   » بكلا رادلا  رعاشلا  بتكو 
اًءزج نأل  ةلوهسب ، اهيلع  لوصحلا  كنك  .هبتك  فرعت  تنك  نإ  كلأسأ 

لازرفينوأ مالكير   » ةلسلس ةيناملألا يف  ىلإ  ادج  ديج  لقن  رهظ يف  اهنم 
كلذكو نسبوكاي ،» «ـ ل صصق » تس   » باتك ءارشب  كيلع  كيتويلبيب .»

لمحت يتلا  لوألا ، باتكلا  ةصق يف  لوأب  أدباو  هنول ؛ »  سلين   » هتياور
هتمظعو هئارثو ، هتداعسب ، ٌاع ، اهدنع  كاشغيس  حابصلا .» يف   : » ناونع

مَّلعت بتكلا ، كلت  تقولا يف  ضعب  شِع  .اهمهف  نع  ءرملا  زجعي  يتلا 
بحلا اذه  .اهَّبحأ  ءيش  لك  لبق  نكلو  ملعتلاب ، اًريدج  هارت  ام  اهنم 
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كتايح هيف  ستس  يذلا  راسملا  ناك  ام  ايأو  تارملا ، فالآ  كيلع  دوعيس 
نم طويخلا  مهأ  نم  دحاوك  كروطت  جيسن  للختيس  هنأ  نم  نقيتم  انأف   ـ

 . كتاجاهتباو كتاطابحإو  كتاربخ  طويخ  لك  ب 

، هقمعو عادبإلا ، رهوج  نع  اًئيش  ُتملعت  نمم  لوقأ  نأ  َّيلع  ناك  اذإو 
رعاشلا نسبوكاي ،» : » هركذ يننك  مسا  ىوس  دجأ  نلف  هتيدمرسو ،
هل ب ليثم  يذلا ال  تاَّحنلا  نيدور ،» تسوجوأ  و« ميظعلا ، ميظعلا 

 . ءايحألا نانفلا  عيمج 

 ! كامدق كتداق  ثيح  حاجنلا  كل  ىنأ 

، صلخملا

هكلير ايرام  يار 
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 ( ، ايلاطيإ « ) ازيب  » نم برقلاب  وجديرايف » »

ليربأ 1903 يف 23 

عم نمازتلاب  ينلصو  يذلا  كباطخب  زيزعلا ، يديس  ًاثك ، يَنتدعسأ  دقل 
ينتَدعسأ ك  كنع ، بيطلا  ثكلاب  مني  كباطخ  نأل  حصفلا ، ديع 

دكأ ام  وهو  قيقرلا ، ميظعلا  نسبوكاي »  » نف نع  اهب  َتثدحت  يتلا  ةقيرطلا 
 . مخز نم  هب  مستت  ام  بو  كتايح  تطبر ب  امدنع  ئطخأ  يل أ  

؛ تاساكتنالاو داجمألا  باتك  هنإ  كل ، اًعفان  هنول » سلين   » نوكيس نآلاو 
لقأ نم  هيف ، اًدوجوم  ةايحلا  ام يف  لك  ادب  هتءارق  ءرملا  داعأ  لكو 

ءيش هيف  دجوي  .ةليقثلا ال  اهرثل  بكلا  لماكلا  قاذملا  ىلإ  تسنلا 
تابايغ شِعتُرملا يف  هتوفخ  فاشتكا  وأ  هرابتخا  وأ  همهف  نكُ  م ال 

هنأكو حتفتي  ثدح  رغصأو  َحُي ، نأ  نم  لقأ  فقوم  دجوي  ال  ةركاذلا ،
دوقي هنم  طيخ  لكو  عساوو ، عئار  جيسن  هنأكو  هتاذ  رَدقلا  ودبيو  رَدق ،
ىرخألا طويخلا  راوجب  هعضيو  ةقيقرلا  طويخلا  نم  اهنال  ددع  هاطخ 

ةبك يف ةداعس  دجتس  .ىرخألا  طويخلا  تائم  هلمحتو  هب  كسو 
الو دُعت  يتلا ال  هتآجافم  ربع  ستسو  ةرم ، لوأل  باتكلا  اذه  ةءارق 

كربخأ نأ  يننك  نكلو  .ديدج  ملح  تابَنَج  ست ب  كنأكو  ىصُحت 
هسفن شهدنملا  صخشلا  ةرم ، لك  يفو  اًضيأ ، كلذ  دعب  نوكي  ءرملا  نأب 

اهتوق نم  اًئيش  دقفت  اهنأو ال  بتكلا ، كلت  تاحفص  لوجتي ب  ح 
اَهئراق يف هب  رمغت  يذلا  بالخلا  اهلج  نم  ءيش  نع  ىلختت  الو  ةعئارلا 

 . ةرم لوأ 
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طسبأو لضفأ  ام  ةقيرطب  حبصيو  اهل ، اًركشو  اهب  اًعاتمتسا  ءرملا  دادزي 
ةمظعو ًةيبوط  كأ  حبصي  ك  اهب ، ناإلا  قمعأو يف  ةايحلا ، ةيؤر  يف 

 . ةايحلا يف 

، اهقاوشأو هبورج » يرام  ةديسلا   » رادقأ باتك  أرقت  نأ  كيلع  كلذ  دعبو 
ًاخأو ةلمتكملا ، هلعأو غ  هتايمويو  نسبوكاي »  » لئاسر كلذكو 
تغن شيعت يف  ةبسانم ) ةروصب  تمجُرت  دق  تناك  نإ   ) يتلا هدئاصق 

لعأل ةليمجلا  ةلماكلا  ةعومجملا  ءارشب  كلذ  كحصنأو يف   . ) ةدلاخ
راد نع  ءازجأ  ةثالث  ترهظ يف  دقو  هلك ، كلذ  مضت  يتلا  نسبوكاي ،» »

وأ ةسمخ  يملع  بسح  اهنو  جيزبيال ،»  » يف سكيرديد » نجيوأ   » رشن
 (. ءزجلل تاكرام  ةتس 

ةعاربب مستي  لمع  وهو  « ) ...روهز عضوت  نأ  بجي  انه   » كيأر يف نع  امأ 
كيأر اًعبط يف  قحلا  لك  كعمف  هتاهاضم ) نك  دأ ال  لكشبو 

 : اجر نع  ربعأ  نأ  انه  حمساو يل  .ةمدقملا  بتاك  يأر  رياغي  يذلا 
ةزيحتم ءارآ  امإ  يهف  يلجلا ، دقنلا  لعأ  نم  نكمم  ٍّمك  لقأ  أرقا 
رهام بُعالت  امإو  تيملا ، اهرجحت  اهاودج يف  تدقف  ةرجحتم 

مستت .هضيقن  هيلع  زوفي  اًدغو  مويلا  حبري  يأرلا  اذه  لعجي  تلكلاب 
هدحو .دقنلا  وه  اهسمالي  نأ  نك  ام  لقأو  ةيدبأ ، ةدحوب  ةينفلا  لعألا 

ِطعأ .ةلداع  ًةلماعم  اهتلماعمو  اهيلع  ظافحلاو  اهكاردإ  هنك  بحلا 
تاجلاعملا كلت  لث  قلعتي  يف  قحلا  ةرم  لك  كساسحإو يف  كسفن 
ومنلا نإف  ًالعف ، قحلا  كعم  نكي  نإو   تامدقملاو ؛ تاشاقنلاو 

ىلإ تقولا  رورم  عم  كدوقيسو  اًئيطب  حبصيس  ةيلخادلا  كتايحل  يعيبطلا 
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يذلا اهب ، صاخلا  ئداهلا  نكاسلا  روطتلا  كماكحأل  عد  ىرخأ .  فراعم 
الو لخادلا  قعأ  نم  مُّدقت ـ  يأ  نأش  اذه  هنأشو يف  أي ـ  نأ  بجي 

ةرتف ىلإ  ًالوأ  جاتحي  ءيش  لكف  هاطخ .  عرسُي  وأ  هعفدي  نأ  ءيشل  نك 
، اهتاذ لمتكت يف  ٍروعش  ةاون  لكو  عابطنا  لك  عدت  نأ  .دلوي  َمث  نمو  لمح 

الو يعولاب ، هتطاحإ  الو  مالكلاب ، هنع  بعتلا  نك  يف ال  مالظلا ، يف 
داليم ةعاس  ربصو  قيمع  عوشخ  رظتنت يف  نأ  مث  لقعلاب ؛ هيلإ  لوصولا 

ىلع ءاوس  ةينفلا ،» ةايحلا   » هتيمست نك  ام  بسحو  اذه  ديدج : حوضو 
 . عادبإلا وأ  مهفلا  ىوتسم 

تاونس رشعو  ةنس ، دجوت  ال  نمزلا ، تاباسح  كلذ  ىلع  يرست  الو 
لثم جضنت  نأ  دعت ؛ الو  بسحت  الأ  ينعي :  ًانانف  نوكت  نأ  ءيشال ، اهنأك 
نم عيبرلا  فصاوع  ةنئمطم يف  فقتو  اهتراصع  لجعتت  يتلا ال  ةرجشلا 

الإ أي  هنكلو ال  أيس ، فيصلاف  .فيص  هبقعي  الأ  ىشخت  نأ  نود 
نوكس انئَمطم يف  مهمامأ  فقي  دولخلا  نأكو  نوشيعي  نيذلا  نيرباصلل 

وه ربصلا  نأ : اهل ، ٌّمم  انأ  مالآ  طسو  ملعتأو  موي ، لك  ملعتأ  .عاستاو 
 ! رمألا رادم 

*

هفرعأ اًصخش  لباقأ  امدنع  كلذكو   ) هبتك أرقأ  امدنع  لد :» دراشير  »
اهيلت يتلا  ةحفصلا  ىشخأ  ةليمجلا ، هتاحفص  ىدحإ  دجأو  رباع ) لكشب 
.هل ةميق  ءيش ال  ىلإ  بحلاب  ريدجلا  لِّوحتو  ءيش  لك  دسُفت  دق  يتلا 

فقت لعفلابو  قبشب .»  بتكيو  شيعي   : » تلق ذإ  هفصو  تنسحأ  دقل 
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يوطنت ا  ةيسنجلا ، ةبرجتلا  نم  ةلوقعم  ةبرقم غ  ىلع  ةينفلا  ةبرجتلا 
الإ ةقيقحلا  اتسيل يف  ترهاظلا  اتلك  نإ  ىتح  ةبغرو ، نم أ  هيلع 

: لوقي نأ  ءرملل  حص  ولو  .اهسفن  ةذللاو  هسفن  قوشلل  فلتخم  لكش 
يذلا يقنلا  عساولا  بكلا  هانع  سنجلا  قبشلا ،»  : » نم ًالدب  سنجلا ،» »

ًيظع نوكيس  هنف  نإف  ةسينكلل ، ةئطاخلا  تاءاعدالا  هتروص  ثوُلت  ال 
ةزيرغ لثم  ةيوقو  ةلئاه  ةيرعشلا  هتقاط  .اهل  ةياهن  ةيمهأ ال  اذو  ادج 

نم قلطنتو  اهسفن ، الإ  اهل  ةيعجرم  ةصاخ ال  تاعاقيإ  اهلو  ةيساسأ ،
 . لابج نم  قفدتت  اهنأكو  هلخاد 

.عانطصا نود  نمو  ةقداص  ًااد  نوكت  ةقاطلا ال  كلت  نأ  ودبي  نكلو 
بجي ذإ  عدبملا ، اهب  ر  يتلا  تارابتخالا  بعصأ  نم  اًضيأ  اذه  نكلو  )

ديري ناك ال  اذإ  اهل ، كردم  غو  هلئاضف  خل  ٍعاو  ًااد غ  لظي  نأ  هيلع 
هنايك لالخ  نم  ًةبخاص  جيهت  امدنعو  اهتيرذعو .)! اهتيوفع  اهدقُفي  نأ 

يذلا ءيربلا  ناسنإلا  كلذ  دجت  اهنإف ال  ةيسنجلا ، هرعاشم  ىلإ  لصتو 
ا ٍّاسنإ  ًَلاع غ  لب  ايقنو ، اًجضان  ٍسنج  مَلاع  دجت  .هجاتحت ال 

ماكحألاب ًالَّمحُم  قرأو ، بخصو  قبش  مَلاع  طقف ، ايروكذ  ًَلاع  يفكي ،
بحلا لجرلا  اهب  فَّيز  يتلا  ءالبنلا  طالب  تايكولسبو  ةدقلا  ةقبُسملا 
اذل ًاناسنإ ، هفصوب  سيلو  بسحو  ًالُجر  هفصوب  بحي  هنألو  .هلقثأو 

، دقاحو ايرهاظ ، سرشو  قيض ، ءيش  سنجلاب  هساسحإ  دجوي يف 
.كش عضومو  ىنعملا  جودزم  هلعجيو  هَّنف  صلُقي  يدبأ ، غو  ينمزو ،

هنم ىقبي  نلو  فغشلاو ، ةيتقولاب  مستي  لب  ةبئاش ، نود  نم  هنف  سيل 
!(. فصولا كلذ  هيلع  قبطني  نفلا  مظعم  نكلو   ) .ليلقلا ىوس  رمتسيو 

نف ميظع يف  وه  ا  ادج  عتمتسي  نأ  ءرملل  نك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 
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، اذه هَملاع  عابتأ  دحأ  حبصيو  هيف  هسفن  دقفي  نأ  نود  نم  نكلو  لد ،» »
نع اًما  ديعبلاو  ةحلاو ، ةيجوزلا  ةنايخلاو  ديدشلا  قلقلاب  ءيلملا 

حن اهنكلو  ةتقؤملا ، تابآكلا  هذه  نم  كأ  ؤت  يتلا  ةيقيقحلا  رادقألا 
 . ةيدبألا ةهجاومل  ربكأ  ةعاجشو  ةمظعلل  ربكأ  اًصرف  اًضيأ 

اهيف دجت  كلعل  اًعيمج ، كل  اهلسرأ  ول  دوأف  يبتكب ، قلعتي  يف  ًاخأو 
انأ .اهروهظ  درج  لم  دوعت  يبتكو ال  ادج ، قف  ينكل  كعتُ ، ام 

كئلوأل ًاثك ـ  بغرأ  ك  اهءادهإ ـ  الو  اهءارش ، عيطتسأ  يسفن ال 
 . بحلا نم  اًئيش  اهل  نورهظيس  نيذلا 

رودو  ) يبتك نم  رهظ  ام  ثدحأ  نيوانع  ةقرو  ىلع  كل  بتكأس  كلذل 
ينعسي الو  ًاباتك ،) وأ 13  ًالجإ 12  ترشن  دقف  طقف ، ثدحألا  اهرشن ؛

 . رسيت لك  ًاباتك  اهنم  بلطت  نأ  كل  كرتأ  نأ  الإ  يزيزع  اي 

 . كيدي يبتك ب  نوكت  نأ  دعسي 

اًعادو

، صلخملا

هكلير ايرام  يار 
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 « ، نرب  » نم برقلاب  هديفسبروف »  » ايلاح يف

ويلوي 1903 يف 16 

، قاهرإو ةيقيقح  ةاناع  رعشأ  انأو  اًبيرقت ، مايأ  ةرشع  لبق  سيراب  ترداغ 
هؤودهو هتباحر  َّيلإ  ديُعت  نأ  ىسع  بك ، يلش  لهس  ىلإ  ترفاسو 

، هرهنا نمز  لاط  ٍرطم  تحت  ترفاس  ينكلو  .اًددجم  يتحص  هؤسو 
، مويلا الإ  ةفصاعلا  ةبرطضملا  ضرألا  نع  ًاليلق  عالقإلا  أدبي يف  و 

يديس ةيحتلاب ، كيلإ  هجوتأ  ءايضلا   نم  ىلوألا  ةظحللا  هذه  زهتنأو 
 . زيزعلا

نود نم  ةليوط  ةرتف  كلئاسر  ىدحإ  تكرت  دقل  سوباك :»  » ديسلا يزيزع 
يتلا ةيعونلا  كلت  نم  تناك  دقف  سكعلا ، ىلع  لب  اهتيسن ، سيل أل  در ،

نم كيلإ  تفرعت  دقو  هلئاسر ، اهدجو ب  لك  اهتءارق  ءرملا  ديعي 
ةخَّرؤملا ةلاسرلا  كلت  تناك  .كنم  ةبك  ةبرقم  ىلع  فقأ  أكو  اهلالخ 

لعفأ ك  اهأرقأ ، امدنع  .اهركذت  تنأ  ديكأتلابو  ويام ، رهش  نم  اثلاب 
كقلق َّيف  رثؤي  ديعبلا ، ناكملا  اذه  بكلا يف  ءودهلا  لظ  يف  نآلا ،

لك يوُدي  ثيح  سيراب ، هب يف  ترثأت  كأ م  ةايحلا ، ىلع  ليمجلا 
هنم زتهت  يذلا  لئاهلا  بخصلا  ببسب  ةفلتخم  ةقيرطب  تُفخيو  ءيش 

نم ةمداقلا  حيرلا  اهيوطت  ةعساش  ضرأ  طيحت   ثيح  انهو ، .ءايشألا 
كلت نع  كل  ةباجإ  ميدقت  هنك  ناسنإ  دجوي  هنأب ال  رعشأ  انه  روحبلا ،

نم ىتح  هنأل  ةصاخلا ، اهتايح  اهقعأ  اهل يف  يتلا  رعاشملاو  ةلئسألا 
نع بعتلا  نوديري  تلكلا ح  رايتخا  اًضيأ يف  نوئطخي  لضفألا  مه 
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كنأ ال كلذ ، عم  دقتعأ ، ينكلو  .لاُقي  داكي ال  عو  ةنماكلا  رومألا 
نكست يتلا  كلت  هبشت  ءايشأب  كسمتت  امدنع  لح  نود  نم  ىقبت  نأ  بجي 

اهيف ةغصلا  ةطيسبلا  رومألابو  ةعيبطلاب ، تكس  اذإ  .نآلا  اهيلإ  يانيع 
ةبك عقوت ، ىلع غ  حبُصت ، نأ  نك  يتلاو  دحأ ، اهاري  داكي ال  يتلا 
، تلواحو ةغصلا  رومألل  بحلا  كلذب  تيلحت  اذإ  ةدودحم ، الو 
ءيش لك  نإف  ًاقف ، ودبي  ام  ةقث  بسك  اًعضاوتم ، اًمداخ  كفصوب 
ةقيرطب هسفن  عم  اًحلاصتو  اًدحوت  كأو  لهسأ ، كيلإ  ةبسنلاب  حبصيس 

نكلو يف اًشهدنم ، َكرتُيس  يذلا  لقعلا ، ىوتسم  ىلع  سيل  ار  ام ،
باتعأ ىلع  فقت  اباش ، لازت  كنإ ال  .كتفرعمو  كتظقيو  كيعو  قعأ 
ربصلاب ىلحتت  نأ  يزيزع ، اي  عيطتسأ ، ام  لكب  كوجرأ  يلعلو  تايادبلا ،

ىتح بحت  نأ  لواحت  نأو  كبلق  الح يف  هل  دجت  ام   لك  ةهجاوم  يف 
.ةبارغلا ةديدش  ةغلب  ةبوتكم  بتك  وأ  ةقلغم  جاردأ  اهنأكو  اهسفن  ةلئسألا 

نل كنأل  كل ، ىطُعت  نأ  نك  يتلا ال  تاباجإلا  نع  نآلا  ثحبت  ال 
ةلئسألا شِع  .ءيش  لك  شيعت  نأب  قلعتي  رمألاو  .اهايحت  نأ  عيطتست 

نود نم  ةباجإلا ، يف  جيردتلاب ، ام ، اًموي  شيعت  كلذ  كلعجي  ار  نآلا ،
فصوب ليكشتلاو  ءانبلا  ىلع  ةردقلا  كلخادب  نوكت  ار  .ظحالت  نأ 

ام ذخ  نكلو  كلذ ، ىلع  كَسفن  ِّبَر  ةايحلل ؛ ةيقنو  ةديرف  ةقيرط  كلذ 
ام يف ٍةرورض  نمو  كتدارإ ، ضحم  نم  كلذ  ءاج  اذإو  ةبك ، ةقثب  أي 
وه بعصلا  نكلو  .معن  بعص ؛ سنجلا  .اًئيش  هركت  الو  هلَّبقتف  كلخاد ،

.داج ءيش  لكو  اًبعص ، نوكي  داج  ءيش  لك  اًبيرقتو  هب ، انليمحت  متي  ام 
كتاربخو كتقيرطو  كتعيبط  نم  اًقالطنا  تعطتساو ، كلذ  تمهف  اذإو 
رثأت نود  نم   ) سنجلاب ةصاخ  ةقالع  نِّوُكت  نأ  كتوقو ، كتلوفطو 

نأ وأ  كسفن  دقفت  نأ  نم  قلقلا  كيلع  نوكي  نلف  ديلاقتلاو ) تاداعلاب 
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 . مئالم ًالماعت غ  كل  ام  ىلغأ  عم  لماعتت 

ةصلاخلا ةدهاشملا  نع  فلتخت  ةيسح ال  ةشياعُم  يه  ةيدسجلا  ةبغرلا  نإ 
ةربخ اهنإ  ةليمج ؛ ٌةر  َناسللا  هب  أل  يذلا  صلاخلا  ساسحإلا  وأ 

ةفرعم لك  ما  يهو  اعلاب ، ٌةفرعم  اهنإ  انل ، ىطُعت  ةيئاهنال  ةميظع 
لالغتسا ةءاسإ  وه  ئيسلا  لب  اهل ، انيقلت  وه  ئيسلا  رمألا  سيلو  .اهقيربو 

ةراثإ يف لماعك  اهمادختساو  اهل ، مهعييضتو  ةربخلا  هذهل  اًبيرقت  عيمجلا 
تيتشت لماعك  اهمادختساو  بعتلاب ، اهيف  نورعشي  يتلا  مهتايح  عضاوم 

ماعطلا رشبلا  لَّوح  دقل  .ةمقلا  تاظحل  ىلإ  يدؤي  ٍعمج  لماعك  سيلو 
رَّكع رخآ  بناج  ضئافو يف  بناج  ةمزأ يف  دوجو  رخآ : ءيش  ىلإ  اًضيأ 

ةقيمعلا تاجايتحالا  لك  اًضيأ  ترَّكعت  اذكهو  جايتحالا ، اذه  وفص 
اهيقني نأ  درفلل  نك  نكلو  .ةايحلا  اهلالخ  نم  ددجتت  يتلا  ةطيسبلا 

، ةدشب قلعتلا  اعي  يذلا  درفلا  نكي  نإو    ) ءافصب اهشيعيو  هسفنل 
لجلا يف لاكشأ  لك  نأ  ركذتي  نأ  هنك  اًديحو ؛) شيعي  يذلا  درفلاف 

، قوشلاو بحلا  نم  ةرمتسم  ةئداه  ةروص  الإ  يه  ام  تابنلاو  ناويحلا 
ومنيو رثاكتيو  دحوتي  فيك  تابنلا ، ىري  ك  ناويحلا ، ىري  نأ  هنكو 

ةباجتسا لب  ةيئايزيف ، ةاناعمل  سيلو  ةيئايزيف ، ةبغرل  سيلو  ةعاطو ، ربصب 
ول هآ  .ةمواقملاو  ةدارإلا  نم  فنعأو  ةاناعملاو  ةوهشلا  نم  ربكأ  تارورضل 

رغصأ ىتح  ضرألا  هب  جعت  يذلا  رسلا ، كلذ  لابقتسا  ناسنإلا  عاطتسا 
روعشلاو كأ ، ةيدجب  هلمحتو  هلمح  عاطتسا  ولو  ربكأ ، عضاوتب  اهئايشأ ،

يه يتلا  هتبوصخ  عم  عوشخب  لماعت  ول  .هب  فافختسالا  نم  ًالدب  هلقثب 
أشني اًضيأ  يلقعلا  عادبإلا  نأل  ةيدسج ، وأ  ةيلقع  تدب  ءاوس  هسفن  ءيشلا 

اًجايه كأ  راركت  ةباث  هنكلو  دحاو ، نايك  هعم  وهو  يدسجلا ، نم 
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بجنُيو اًعدبم  ءرملا  نوكي  نأ  ةركف   » .دسجلا ةبغرل  ًاتوفخو  اًماودو 
ْنيَبكلا ْنيَّرمتسملا  قيقحتلاو  ديكأتلا  نود  نم  اًئيش  نوكت  ال  ئشنُيو »

ةرركتملا تاناويحلاو ، ءايشألا  ةقفاوم  نود  نم  اًئيش  نوكت  ال  اعلا ، يف 
، فصوي يذلا ال  ءالاو  لجلا  اذهب  هتعتم  نإف  كلذلو  تارملا ، فالآ 

شيعت .يالملا  باجنإو  لسانتلا  نم  ةثوروم  تايركذ  ىلع  يوطني  هنأل 
.ولعلاو ةمظعلاب  هألو  ةيسنملا ، بحلا  يلايل  نم  فالآ  عدبملا  راكفأ  يف 

يلايللا ةوهشلا يف  بهايغ  نولخادتيو يف  نوعمتجي  نيذلا  ءالؤهو 
رعاش ةينغأل  ةوقلاو  قمعلاو  ةوالحلا  نوعمجيو  داج  لمعب  نوموقي 

.مالكلا ك اهيوحي  ٍعُت ال  ىنغتيل  ضهني  مهدعب ح  نم  أيس 
نإف ىده  ىلع غ  اوعمتجاو  اوأطخأ  ول  ىتح  لبقتسملا ؛ نورضحتسي 

ودبت يتلا  ةفدصلا ، ضحو  ديدج ، صخش  ضهنيس  أيس ، لبقتسملا 
ىلع اًرداق  ايونم  ًاناويح  لعجي  يذلا  نوناقلا  ظقيتسي  انه ، ققحتت  اهنأكو 

ةيحطسلا رومألا  عدت  .هل ال  حتفنت  يتلا  ةضيوبلا  قرتخي  ةمواقملا 
رسلا نوشيعي  نيذلاو  .ًانوناق  ءيش  لك  حبصي  قعألا  يفف  كعدخت ،

مهسفنأ ىلع  الإ  هنوعيضي  ال  نوثك )  مهو   ) ةئيسو ةئطاخ  ةقيرطب 
عدخنت الو  .اوفرعي  نأ  نود  نم  ةقلغم  ةلاسر  اهنأكو  مهغل  هنوطعيو 

ةبك ةماع  ةمومأ  لكلا  قوف  نوكي  ار  تالاحلا ، ديقعتو  ءسألا  ةكب 
تنأ تلق  ك   ) نئاك لج  ءارذعلا ، لج  .ًاكرتشم  اًقوش  اهفصوب 

اهدوجو رعشتست  ةمومأ  وه  نآلا » ىتح  اًئيش  ِّدؤي   ( » ةليمج ةقيرطب 
زوجعلاو مدخت ، ةمومأ  ىلجتي يف  مألا  لجو  .قوشتتو  فاختو  زهجتتو 

، دقتعأ ام  ىلع  ةمومأ ، اًضيأ  لجرلا  دجوتو يف  .ةبك  تايركذ  لمحت 
ةقيرطب ةدالولا  ةباث  دَُعت  هيدل  عادبإلا  ةيلمعف  ةيحورو ؛ ةيدسج  ةمومأ 

نوكي ب ارو  .ديدج  ءيشب  هقعأ  ضيفت  نوكت ح  ةدالولاو  ام ،
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اعلل يف بكلا  ثيدحتلا  نمكي  ارو  دقتعن ، ىوقأ م  ةبارق  سنجلا 
ةئطاخلا رعاشملا  نم  اوررحتي  نأ  دعب  ءاسنلاو ، لاجرلا  فقوتي  نأ 

اإو اًدادضأ  مهفصوب  ضعب  نع  مهضعب  ثحبلا  نع  تاوهشلاو ،
ةطاسبب اوموقي  اًرشب ،  مهفصوب  نوعمتجيو  ًاناجو ، ةوخإ  مهفصوب 

 . مهل رِّدُق  يذلا  ليقثلا  سنجلا  لمحب  ربصو  ةيدجب  اًعم 

هزهجي نأ  ديحولا  درفلا  عسوب  ام ، اًموي  اًنكمم  حبصي  دق  ام  لك  نكلو 
نأ كيلع  يزيزع ، اي  كلذلو ، .نائطُخت  لق  تللا  هيديب  نآلا  هينبَيو 

ينُغت نأو  هيف ، كل  ببستت  يذلا  ألا  لمحتت  نأو  كتدحو ، بُحت 
اذهو َتلُق ، ك  نوديعب ، كنم  بيرقلا  نأل  ةليمج ، تغنب  كاوكش 
كنم برقلا  حبصي  امدنعو  .كلوح  نم  عستت  تأدب  ةايحلا  نأ  حضوي 
ًخض نوكيسو  موجنلا  تحت  ام  ىلإ  لصيس  كيدل  عاستالا  نإف  اًدُعب 

ُنكو اًدحأ ، اهيف  بحطصت  نأ  نك  يتلا ال  كوُ  ةلحرب  عتمتسا  ادج ؛
ءودهو ةقثب  مهعم  لماَعتو  كئارو ، نم  مهفلختس  نيذلا  كئلوأ  عم  اًبيط 

نل يتلا  كتداعسب  وأ  كتقثب  مهمدصت  الو  كتحو  كِّكشب  مهبذعت  الو 
كعمجي قداصو  طيسب  كرتشم  رمأ  يأ  نع  ثحبا  .اهمهف  اوعيطتسي 

حبصتو تنأ  غتت  امدنع  رمألا  كلذ  غتي  نأ  يرورضلا  نم  سيلو  مهب ،
نيذلا نسلا  رابك  َعراو  بيرغ  لكش  ةايحلا يف  مهيف  بحأ  اًفلتخم ،

برضت يتلا  يسآملا  ةيذغت  بنجتو  .تنأ  اهفلأت  يتلا  ةدحولا  نوشخي 
يذلا رابكلا  بُح  كلهتستو  ءانبألا  ةوق  كلهتست  اهنأل  ءانبألاو  ءابآلا  ب 

؛ مهفلا رظتنت  الو  ةحيصنلا  مهنم  بلطت  .مهُفي ال  ول   ىتح  ئفديو  رثؤي 
كلذ نأ  ِقثو يف  ثرإلا ، لثم  كل  نوزخم  بُحب  نمؤت  نأ  كيلع  نكلو 

ىتح اهفنك  نم  جورخلل  ارطضم  نوكت  نل  ةكَرَبو  ةوق  ىلع  يوطني  بحلا 
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 ! اًديعب اًديعب  بهذت 

القتسم كلعجت  ةنهم  لمعلا يف  ىلإ  لبسلا  كب  يدؤت  نأ  بيط  رمأل  هنإ 
ام ىرتل  ربصب  رظتنا  .ةملكلل  ىنعم  لكبو  ةيلكلاب  كسفن  ىلع  اًدمتعمو 

.ةنهملا هذه  لكش  ببسب  ةديقُم  اهنأب  رعشت  اهقعأ  كتايح يف  تناك  اذإ 
فارعأل عضخت  اهنأل  ادج ، ةيلاع  تابلطتم  تاذو  ادج  ةبعص  اهربتعأ  انأ 

نكلو .اهماهم  نع  ةيصخش  ةيؤر  نيوكتل  ًالاجم  عدت  داكتو ال  ةثك 
، اًنطوو ًأجلم  ةبارغلا  ةديدش  ثادحألا  طسو  اًضيأ  كل  نوكتس  كتدحو 

 . قرطلا عيمج  دجتس  اهنم  اًقالطناو 

 . يتقثو اينمأ ، بيطأ  كبحصتلف 

، صلخملا

هكلير ايرام  يار 
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ربوتكأ 1903 يف 29  امور ،

، مرتحملاو زيزعلا  ديسلا 

ـ » سنرولف  » انأو يف سطسغأ  خيراتب 29  ةرداصلا  كتلاسر  تيقلت  دقل 
ىلع ينحماس  .كيلإ  بتكأ  اذ  انأ  اه  لماك  نيرهش  يضُم  دعبو  نآلاو 

جاتحأ أل  لحترأ ، انأو  لئاسرلا  ةباتك  بحأ  ينكلو ال  خأتلا ، اذه 
ءودهلا ىلإ  جاتحأ  ةيرورضلا : ةباتكلا  تاودأ  نم  كأ  لئاسرلا  ةباتكل 

 . ةبرغلاب روعشلا  اهيف  َّيلع  ىغطي  ةعاسو ال  ةدحولاو 

ةغراف امور  هيف  تناك  تقو  يف  عيباسأ ، ةتس  لبق  امور  ىلإ  انلصو  دقل 
، اذه لعج  دقو  ًااد ، اهتعمس  ىلإ  ءيست  يتلا  ىمُحلا  اهولعتو  ةنخاسو 

نم قلقلا  ةلاح  تازيهجتلاب ، ةقلعتملا  تابوعصلا  ضعب  ىلإ  ةفاضإلاب 
ىلع لقث  نم  اهيف  ِل  ةبرغلا  انرودص  ىلع  تثجو  يهتنت ، انلوح ال 

نمل  ) ثأت اهل  نوكي  امور  نإف  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب  .نطولا  قارفل  سفنلا 
ءاوجأ ببسب  اذهو  ىلوألا ، مايألا  بيئك يف  نيزح  دعب ) اهفرعي  ال 

نم ٍثك  لالخ  نم  ةنيدملا  كلت  اهثفنت  يتلا  ةاغلاو  ةبيئكلا  فحتملا 
اهيلع شيعتو   ) ةبوعصب اهيلع  ظفاحتو  اهرضحتست  يتلا  ةيضاملا  بقحلا 

اهفرعن ءسأ ال  اهمعدت  ةغلابم  لالخ  نم  رضاحلا ،) نم  ةصق  ةبقح 
سأتم يف ايلاطيإ  ىلإ  نولحترملا  اهدلقيو  ةغل  ءاهقفو  ءلعل  ىرخأو 

يه يف يتلاو  ةفلاتو ، ةهوشم  ءايشأ  مييقت  ةغلابم يف  لئاوألاب ، كلذ 
ةايحو رخآ  نمز  نم  ةفدصلا  انل  اهتلمح  اياقب  نم  كأ  تسيل  ساسألا 
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عيباسأ دعبو  ًاخأو ، .كلذك  حبصت  نأ  بجي  الو  انتايح  يه  ىرخأ ال 
ديعتسي هتح ، نم  مغرلا  ىلع  هسفن ، ءرملا  دجي  ةيمويلا ، ةمواقملا  نم 

نم هادع  ام  هيلإ  رقتفت  لج  انه  دجوي  ال  ال ، هسفن : لوقيو يف  هتاذ  ءرملا 
تدتماو لايجأو ، لايجأ  اهب  ترهبنا  يتلا  ءايشألا  كلت  لكو  نكامألا ،

بلق الو  اًئيش  تسيل  اهل ، ىنعم  ال  لكإلاو ، سحتلاب  عابتألا  دي  اهيلإ 
ثك لج  دجوي  هنأل  لجلا  نم  ٌثك  انه  دجوي  نكلو  ةميق ؛ الو  اهل 

ةدقلا لوادجلا  ربع  قفدتي  هل  ةياهن  ةايحلاب ال  عَبشُم  ءام  .ناكم  لك  يف 
ةيرجحلا قابطألا  ىلع  ةثك  نيدايم  صقارتيو يف  ةبكلا ، ةنيدملا  ىلإ 

عفتريو راهنلا  هريرخ  ألو  ةبحرو ، ةعساو  ضاوحأ  عستيو يف  ءاضيبلا 
.ةفيطللا مئاسنلاو  موجنلا  هءس  ألو  انه  دت  يذلا  ليللا  هتوص يف 

، راجشألا هجيُست  ىشمم  لكش  ىلع  قئادح  اًضيأ ، قئادح  انه  دجوتو 
تاجردم ولجنالكيم ،»  » ميمصت نم  تاجردم  تاجردم ، لكش  ىلعو 
اهنأكو ةجرد  دعب  ةجرد  اهِّبصم  دنع  عستت  ردحُنملا ، ءاملا  رارغ  ىلع 

كلت لثم  لالخ  نم  هسفن  تاجلخ  ءرملا  ململي  .ةجوم  اهعبتت  ةجوم 
ايو  ) رثيو ملكتي  يذلا  دقُعملا  ثكلا  كلذ  نم  اهديعتسيو  تاعابطنالا ،
دت يتلا  ادج ، ةليلقلا  ءايشألا  كلت  ىلع  ءطبب  فرعتيو  راثرث ،)! نم  هل 
اهكراشي يف نأ  ءرملل  نك  ةدحوو  اهبحي ، نأ  ءرملل  نك  ةيدبأ  اهيف 

 . تمص

يذلا سرافلا  لاث  نع  ديعبب  سيل  لوتيباكلا ،»  » ةلت ىلع  نكسأ  تلز  ام 
نكلو سويليروأ ،» سوكرام   » لاث امورلا : نفلا  نم  انل  ًاظوفحم  لظ 

ةهئات ةدق  ةشيرعت  ةعضاوتمو يف  ةئداه  ةفرغ  ىلإ  لقتنأس  عيباسأ  دعب 
.ةئجافملا اهثادحأو  اهءاضوضو  ةنيدملا  يفخُي  بك  هزنتم  قعأ  يف 
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نأ عقوتأ  يذلا  ميظعلا ، ءودهلاب  عتمتسأو  ءاتشلا  لاوط  كانه  نكسأس 
 ... بوؤدلا لمعلا  نم  ةديج  تاعاس  ينحن 

جرعأسو لوطأ ، ًاباطخ  كل  بتكأس  يتيب ، حبصأس يف  ثيح  كانه ، نمو 
ناك ارو   ) كربخأ نأب  يفتكأ  نأ  َّيلع  مويلا  نكل  .كتاباتك  ىلع  اًضيأ  هيف 

ينتملعأ يذلا  باتكلا  نأب  ركبُم ) تقو  كلذ يف  كل  لوقأ  الأ  ملظلا  نم 
ينلصي كل )   ًالعأ  مضي  نأ  عمُزملا  نم  يذلاو   ) كباطخ هنأشب يف 

ةداعإب حمُسي  هنأل ال  ( ؟» هديفسبروف  » نم ار  كيلإ ، داع  له  .انه 
هدكؤت نأ  ىنأ  لتحا  بسنأ  اذه  دالبلا .) جراخ  ىلإ  دورطلا  لاسرإ 

رظنلاب ءانثتسا  دَُعي  ام ال  وهو  باتكلا ـ  عايضب  رمألا  قلعتي  الأ  ىنأ  .يل 
 . فسألل يلاطيإلا ـ  ديربلا  لمع  فورظ  ىلإ 

ةراشإ يطعي  ءيش  يأ  يقلت  دعسي  ك   ) باتكلا كلذ  يقلت  دوأ  تنك 
ديُعأ نأو  ءانثألا  كلت  اهتبتك يف  يتلا  تايبألا  أرقأ  نأ  دعسيو  كنم ؛)

ةدوجلا نم  ردق  ربكأب  اهيلع ،) ينتنمأ  اذإ  اذه   ) اهتشياعمو اهتءارق 
ايحتو اين  صلاخ  عم  .هعيطتسأ  ةيميمحلاو 

، صلخملا

هكلير ايرام  يار 
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ربمسيد 1903 يف 23  امور ،

 « ، سوباك  » ديسلا يزيزع 

طسو ةدحولاب يف  رعشت  تنأو  ديجملا ، داليملا  ديع  ر  نأ  بجي  ال 
نإ نكلو  .ةيحت  ينم  كلصت  نأ  نود  نم  رخآ ، تقو  يأ  نم  كأ  دايعألا 

يتلا ال ةدحولا  ةميق  الإو ف  كلذب ، دعستل  ةبك ، ةدحولا  نأ  تظحال 
ةدحو الإ  دجوي  ال  كلذ ؟) كسفن  لأست  كلعلو   ) ةمظع ىلع  يوطنت 
تاقوأب عيمجلا  اًبيرقت  رو  اهلمحت ، لهسي  الو  ةميظع  يهو  ةدحاو ،

، اًصيخرو ايحطس  ناك  هم  كرتشُم  ءيش  يأ  لباقم  اهليدبت  اهيف  بغري 
قحتسي نم  لقأ  عم  وأ  اًديج  هاري  نم  لوأ  عم  يرهاظ  قفاوت  لقأ  لباقم 

، ةدحولا اهيف  ومنت  يتلا  تاعاسلا  اًديدحت  كلت  نوكت  ار  نكلو  ...كلذ 
عدت نكلو ال  .عيبرلا  ةيادب  لثم  نيزحو  مالغلا  و  لثم  ؤم  اهو  نأل 

ةيلخادلا ةدحولا  ةدحولا ، وه : ةمزألا  ببستي يف  يذلا  نإ  .كِّحُي  كلذ 
اًدحأ لباقي  الو  ةليوط  تاعاس  هسفن  لخاد  ءرملا يف  نطبتسي  نأ  .ةبكلا 

اًديحو ءرملا  نوكي  نأ  .هيلإ  لوصولا  ىلع  اًرداق  نوكي  نأ  بجي  ام  اذه   ـ
مهو هلوح  نم  نوكرحتي  رابكلا  ناك  ح  لفط ، وهو  اًموي  ناك  ك 

نألو لغشنم ، اودب  رابكلا  نأل  ةبكو ، ةمهم  اهتقو  تدب  ءايشأ  نوكرتعي 
 . نولعفي اًئيش م  كرُدي  ءرملا  

دعت ةدماج و  مهنَهِمو  ةسئاب  مهلغاشم  نأ  اًموي  ءرملا  فشتكي  امدنعو 
لفطلا ةرظن  ةايحلا  ىلإ  رظنلا  ءرملا يف  رمتسي  اذلف ال  ةايحلاب ، ةطبترم 
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، هب ةصاخلا  ةدحولا  دُعب  نم  هب ، صاخلا  اعلا  قعأ  نم  بيرغلا ، وأ 
ضفرلا لدبتسن  اذامل  ةنهمو ؟ ةبترمو  لمع  اهتاذ  دح  يه يف  يتلا 

نأ ينعي  مهفلا  مدع  نإ  لفطلا ؟ ىدل  ميكحلا  مهفلا » مدع  «ـ راقتحالاو ب
بغري يف  ةكراشملا  ناينعيف  راقتحالاو  ضفرلا  امأ  اًديحو ، ءرملا  نوكي 

 . هقيرط نع  هنع  لاصفنالا  ءرملا يف 

كلذ ِّمسو  كلخادب ، هلمحت  يذلا  اعلا  يف  زيزعلا ، يديس  اي  رِّكف ،
وأ كب ، ةصاخلا  ةلوفطلا  رُّكذت  نوكي  نأ  نك  تئش : فيك  كفتلا 

كلخادب ضهنيس  امل  هبتنا  طقف  نكلو  صاخلا ، كلبقتسم  ىلإ  اًقايتشا 
لك قحتسي  كلخادب  جلتخي  ام  نإ  .كلوح  هارت  ءيش  لك  قوف  هلعجاو 

تقولا نم  ًاثك  عِّيُضت  الأو  ام ، ةقيرطب  هيلع  لمعت  نأ  كيلعو  بحلا ،
كيدل نإ  اًذإ  كل  لوقي  نم  .سانلل  كفقوم  حيضوت  ةعاجشلاو يف 

، كتيصخش عم  اًما  ضراعتتو  ةبعص  كتنهم  نإ  فرعأ ، اًفقوم ؟
الف كنع  تردص  دقو  امأ  .أتس  اهنأ  تفرعو  اًقبسُم  كاوكش  تعقوتو 
اذإ ام  ركفت  نأب  كحصنأ  نأ  طقف  اإو  كعور ، نم  ئدهأ  نأ  يننك 

ةقراغ درفلا ، دض  تاوادعو  تابلطتم  اهلك  اذكه ، نِهملا  عيمج  تناك 
ىلإ رارصإو ، تمصب  مهليبس ، اودجو  نيذلا  كئلوأ  هاجت  ةيهاركلا  يف 

كأ تسيل  نآلا  اهشيعت  نأ  كيلع  بجي  يتلا  لاحلا  نإ  .صرلا  مهبجاو 
ةنراقم ءاطخأو ، ةقبسُم  ماكحأو  تاطابترا  نم  هيلع  يوطنت  يف  ًةبوعص ،

دجوي الف  ربكأ  ةيرح  رهُظت  لاوحأ  تدِجُو  نإو  ىرخألا ، لاوحألا  لكب 
ءايشألا عم  ةقالع  فقيو يف  ةعسلاو  ةباحرلاب  هلخاد  مستي يف  ام  اهنم 
نوكي ديحولا  درفلا  طقف  .ةيقيقحلا  ةايحلا  اهنم  نوكتت  يتلا  ىُربكلا 

ىلإ ٌدحأ  جرخي  امدنعو  ةقيمعلا ، ناوقلا  تحت  عوضوملا  ءيشلاك 
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، ثادحألاب ئلتمملا  ءاسملا  ىلإ  جراخلا  ىلإ  رظني  وأ  ضهني ، هنإف  راهنلا 
نع طقست  هنع ك  طقست  ثادحألا  عيمج  نإف  ثدحي  ا  رعشي  امدنعو 

اي نآلا ، هتشياعم  كيلع  ام  نإ  .ةبخاصلا  ةايحلا  طسو  فقي  هنأ  عم  تيملا ،
نم ٍّيأ  هشياعتس يف  تنك  شيجلا ، ًاطباض يف  كفصوب  سوباك ،»  » ديس

ال بصنم ، يأ  نع  رظنلا  ضغب  تنك ، ول  ىتح  معن ، ىرخألا ، فئاظولا 
نكي كلذ   نإف  عمتجملا ، عم  لقتسمو  طيسب  كاكتحال  الإ  ىعست 

الإ ناكم ؛ لك  كلذك يف  رمألا  نإ  .قيضلاب  ساسحإلا  كلذ  كيلع  رفويل 
ةكرتشم ب مساوق  دجوت  اذإ   نزحلا ؛ وأ  فوخلل  ةاعدم  سيل  اذه  نأ 

؛ اهرداغت نل  يتلا  ءايشألا  نم  ةبرقم  ىلع  نوكت  نأ  لواحف  كنيبو ، سانلا 
نادلب قوف  ربعتو  راجشألا  للختت  يتلا  حايرلاو  ةدوجوم  يلايللا  تلاز  ام 

يتلا ثادحألا  نم  ٌثك  تاناويحلا ، ىدلو  ءايشألا ، لاز ب  ام  ةثك ؛
يتلا لاحلا  ىلع  نيدوجوم  اولاز  ام  لافطألاو  اهتكراش ؛ كل  ٌحومسم 

ركفت يف تنك  نإو  .ءادعُسو  ازح  ًالفط ، تنك  اهيلع ح  تنأ  تنك 
مهف رابكلا  امأ  نيديحولا ، لافطألا  ب  مهطسو ، اًددجم  شِعف  كتلوفط 

 . اهل ةيمهأ  مهتماركو ال  ءيش  ال 

رومألا يفو  ةلوفطلا ، ركفت يف  باذعلاو ح  نزحلا  كيلع  دتشا  اذإو 
برلاب ناإلا  ىلع  اًرداق  دُعت  كنأل   اهب ، طبترت  يتلا  ةنكاسلاو  ةطيسبلا 

ام سوباك ،»  » ديسلا يزيزع  كسفن ، لأساف  اهيف ، ناكم  لك  دوجوملا يف 
ذإ دعب ؟ هدجت  كنأ   ىرحألاب  رمألا  سيلأ  .برلا  تدقف  ًالعف  تنك  اذإ 

لمحي نأ  هنك  ًالفط  نأ  دقتعتأ  لصح ؟ دق  كلذ  نوكي  نأ  بجي  ىتم 
ءونتو مهلخاد  ةبوعصب يف  لاجرلا  هلمحي  نم  وهو  هلخاد ، برلا يف 

دقفي هدقفي ك  نأ  نك  ًالعف  هدجي  نم  نأ  دقتعتأ  زئاجعلا ؟ هلمحب 

32



نأ الإ  اهدعب  نك  هدجي ال  نم  نأ  اًضيأ  ىرت  كنأ ال  مأ  ًاغص ؟ اًرجح 
كتلوفط اًدوجوم يف  نكي  هنأ   تكردأ  اذإ  كنكلو  هنم ؟ اًدوقفم  نوكي 
اًدمحم نأو  هقايتشا ، هعدخ  دق  حيسملا  نأ  ترعشتسا  اذإو  اهلبق ، الو 

هذه يف  نآلا ، اًدوجوم  سيل  هنأ  اًمودصم ، ترعش ، اذإو  هراختفا ، هعدخ 
هدقتفت نأ  اًذإ يف  قحلا  كيطعي  يذلا  ف  اهيف ، هنع  ثدحتن  يتلا  ةعاسلا 
؟ دوقفم نآلا  هنأكو  اًدوجوم ، اًدبأ  نكي  يذلا   وهو  هنع ، ثحبتو 

ةرمثلا يلبقتسملا ، لزألا ، ذنم  آلا  مداقلا ، كلذ  هنأ  ركفت يف  اذامل ال 
هداليم يف فرشتست  نأ  كعن  يذلا  ام  اهقاروأ ؟ نحن  ةرجشل  ةيئاهنلا 
ٍلمح ةصق  ليمج يف  ٌؤم  موي  اهنأكو  كتايح  ايحت  نأو  ةمداقلا ، نامزألا 

نوكت اهلعلو  ةيادب ، ًااد  وه  ثدحي  ام  لك  نأ  فيك  ىرت  الأ  بك ؟
الفأ لمكألا ، وه  ناك  اذإ  لجلا ؟ ةديدش  ًااد  نوكت  ةيادبلا  نأل  هتيادب ،

ُلكلا نم  هتاذ  رايتخا  نم  نكمتي  ىتح  لقأ ، وه  ام  هلبق  نوكي  نأ  بجي 
يأو هتاذ ، لكلا يف  عمجي  ىتح  رِخآلا  وه  نوكي  نأ  بجي  الأ  ةرفولاو ؟

؟ لعفلاب ىضم  دق  هبلطن ، يذلا  وه ، ناك  اذإ  انل  نوكي  ىنعم 

عنصنو ءايشألا  لك  نم  ىلحألا  نحن  جرُخن  لسعلا ، لحنلا  لمحي  ك 
كلذ ناك  نإ   ) اًيلجت اهلقأبو  لب  ءايشألا ، لقأب  أدبن  نأ  نك  .برلا 
تمصب هعبتت ، يتلا  ةحارلابو  لمعلاب  بسحو ،) بحلا  عفادب  ثدحيس 
نود نم  اندحو  اهلعفن  يتلا  ءايشألا  لكب  ةديحو ، ةطيسب  ةداعسب  وأ 

ك  نوكي ، نوكن ح  نل  يذلا  كلذ  أدبن  هأدبن ، راصنأ ، وأ  كراشم 
اوضم نيذلا  ءالؤه  كلذ  عمو  انحبصأ .  اونوكي ح  نأ  اندادجأ  عطتسي 

، انرادقأ ىلع  ءبعك  ةرطفك ، انلخادب  نيدوجوم  اولاز  ام  ديعب  نمز  نم 
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 . ىضم نمز  قعأ  نم  جرخت  ةءاإكو  انقورع ، يرجي يف  مدك 

نع جراخلا  ديعبلا  يلبقتسملا  كلذ  لمألا يف  كبلس  هنك  ام  دجوي  له 
؟ ءيش لك 

روعشلا اذهب  ديجملا  داليملا  ديعب  سوباك ،»  » ديسلا يزيزع  لفتحا ،
؛ أدبي ىتح  اًديدحت  ةايحلا  نم  فوخلا  كلذ  كنم  جاتحي  ار  هنأب  عرولا 

تقولا اذه  ار يف  ًالوحت ، اهيف  شيعت  يتلا  مايألا  هذه  اًصوصخو يف 
لفط تنأو  موي  تاذ  تنك  ك  هعنص ، ىلع  كيف  ام  لك  هيف  لمعي  يذلا 

اننك ام  لقأ  نأ  رِّكفو يف  ةدارإلاو  ربصلاب  َّلحت  .اًثهال  هعنص  ىلع  لمعت 
بغري امدنع  عيبرلاب  ضرألا  لعفت  ك  أي ، نأ  هيلع  بِّعَُصن  الأ  هلعف 

 . ءيجملا يف 

 . ىولسلاو ةداعسلا  كل  ىنأ 

، صلخملا

هكلير ايرام  يار 
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ويام 1904 يف 14  امور ،

 « ، سوباك  » ديسلا يزيزع 

ينم ءاتست  الأ  وجرأ  .ةخألا  كتلاسر  تيقلت  ذنم  ليوط  تقو  رم  دقل 
ًاخأو جاعزإلا ، ضعب  مث  لمعلا ، ةيادبلا  ينلغش يف  دقف  كلذل ،

هنأ تدرأ ) اذكه   ) تيأر يذلا  درلا  اذه  ةباتك  نم  ينعنم  ام  اذه  ضرملا ،
نسحتلا ضعبب  رعشأ  نآلاو  .ةدِّيجو  ةئداه  مايأ  محر  نم  كيتأي  نأ  بجي 

ًةشحوم ةبلقتُمو ، ةئيس  تاغت  نم  هلمحت  ا  عيبرلا ، ةيادب  تناك  )
سوباك ، »   » ديسلا يزيزع  كل ، بتكأ  اذ  انأ  اه  مويلاو  َّيلإ ،) ةبسنلاب 

درو يف كاذ ع  وأ  اذه  هلعف )  ًاثك  بحأ  ام  وهو   ) كل لوقأو  كييحأ 
 . فرعأ ام  ردقب  كباطخ ،

أل اهتلسرأ يل ، يتلا  تينوسلا »  » ةديصق تلقن  دق  ىرت أ  تنأ 
ةقايللا عم  بسانتي  يذلا  لكشلا  تدلوو يف  ةطيسبو  ةليمج  اهنأ  تدجو 
كل مدقأ  نآلاو  .اهتءارقب  تحمس يل  يتلا  كتايبأ  لمجأ  اهنإ  .ةنكاسلا 

أرقت نأ  اًما  ةديدج  ةربخ  لثو  مهم  هنأ  فرعأ  أل  ةخسنلا ، كلت 
رعشتسو يف ةبيرغ ، اهنأكو  تايبألا  أرقا  .كغ  هبتك  دقو  كل  ًالمع 

 . كل يه  مك  كقعأ 

، تارم ةدع  كتلاسرو  ةديصقلا  هذه  أرقأ  نأ  ةداعس يل  ردصم  ناك  دقل 
 . هيتلك ىلع  كركشأو 
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بغري كلخادب  اًئيش  نأ  رعشت  امدنع  كتدحو  تنأو يف  راتحت  الأ  كيلع 
يعوو ءودهب  اهتلمعتسا  اذإ  اًديدحت ، ةبغرلا  هذه  نإف  .اهنم  جورخلا  يف 

َّلح دقل  .ةديدج  اًضرأ  عستل  كتدحو  ِّدم  ىلع  كدعاستسف  ةادأ ، اهنأكو 
نم لهسلا  لهسأ  مدختسم  تاقفاوت ) ةدعاس   ) ءيش لك  سانلا 
لكف بعصلاب ؛ انسفنأ  مزُلن  نأ  بجي  اننأ  حضاولا  نم  نكلو  بناوجلا ؛

هتاذ نم  زَّيمتيو  هتقيرطب ، مواقيو  ومني  ةعيبطلا  ءيش يف  لك  هب ، مزتلي  ٍّيح 
نم هجاوي  ام  لك  نم  مغرلا  ىلع  هسفن  حبصُي  نأ  ن  يأب  لواحيو  هتاذب ،

مزُلن نأ  بجي  اننأ  وه  دكؤملا  رمألا  نكلو  ليلقلا ، فرعن  اننإ  .ةمواقم 
ءرملا نوكي  نأ  ديجلا  نم  .انكرتت  نل  ةعانقلا  هذهو  بعصلاب ، انسفنأ 

اًببس نوكت  نأ  بجي  ءيشلا  ةبوعص  نإ  ةبعص ؛ ةدحولا  نأل  اًديحو ،
 . هلعفن ايفاضإ  

ناسنإ نم  بحلاو  .بعص  بحلا  نأل  بُحن ، نأ  ديجلا  نم  هنأ  ك 
رخآ ءايشألا ، ىصقأ  اهانيطُعأ ، يتلا  ءايشألا  بعصأ  نوكي  ار  رخآل :

.هل دادعإ  درجم  رخآ  لمع  لك  دَُعي  يذلا  لمعلا  تارابتخالاو ، براجتلا 
نأ بجي  اوبحي : نأ  ءيش ، لك  نوئدتبملا يف  بابشلا ، عيطتسي  كلذل ال 

، ديحولا مهبلق  لوح  ةعمتجم  ةوق  لكب  نايكلا ، لكب  .بحلا  اوملعتي 
تقو نكلو  .نوبحي  فيك  اوملعتي  نأ  بجي  ىلُعلا ، ىلإ  ضبانلا  نيزحلا ،

بحلا نوكي  اذكهو  هسفن ، ىلع  اًقلغنُم  ًاليوط  اًتقو  ًااد  نوكي  ملعتلا 
قمعتملا يمانتملا  لازعنالا  ةدحولا ، ةايحلا :  اًعستُم يف  ًاليوط  رمتسيل 

عم داحتالاو  يلختلاو  نابوذلا  ينعي  بحلا ال  ًةيادب  .بِحُي  يذلا  كلذل 
لزي غ و  لمتكم ، غو  ضماغ  وه  ام  داحتا  نوكيس  اذام  ذإ  رخآلا ،
، هتاذ اًئيش يف  حبصُيو  جضني ، درفلل   ةميظع  ةبسانمل  اهنإ  مظتنم ؟
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ةميظع ةمهم  هذهو  رخآ ، صخش  لجأ  نم  هتاذل  ًَلاع  ًَلاع ، حبصُيو 
طقف .ديعب  ىلإ  هوعديو  َدرفلا  كلذ  راتخي  ءيش  هنإ  ةطيسبلاب ، تسيلو 
هتقرطِم لمُعي  نأو  يغصي  نأ   )» سفنلا ىلع  لمعلا  ةمهمك  ىنعملا ، اذهب 
نابوذلا .هنَوطُعي  يذلا  بحلا  نم  ةدافتسالا  بابشلل  نك  راهن ،)» ليل 

مهيلع لاز  ام  نيذلا  كئلوأ   ) مهل تسيل  ةكراشملا  لاكشأ  لكو  يلختلاو 
ار وه  يهانتملا  كلذ  نأل  ًاليوط ،) ًاليوط  ءايشألا  اوعمجيو  اورخَّدي  نأ 

 . هيفكت ايلاح  رشبلا  ةايح  داكت  ام ال 

وهو  ) مهنأ يف  اًراركتو : اًرارم  ًاثك ، كلذ  ًةداع يف  نوهوتي  بابشلا  نكل 
ضعب ح مهضعب يف  نوبوذي  نيروبص ) اونوكي  الأ  مهتعيبط  يف 

بارطضاو تاتش  نم  هيلع  مه  ا  مهسفنأ  نوعبي  بحلا ، مهاشغي 
كلتب لعفت  ةايحلا  ىسع  امو  نوكي ؟ نأ  بجي  اذام  نكلو  ...كابتراو 

، مهنيب ةكرتشم  اًرومأ  اهنومسي  يتلا  ةمَّطُحملا ، رومألا  فاصنأ  نم  ةموكلا 
، ماري ام  ىلع  ست  تناك  نإ  مهتداعس ، اهتيمست  مهل  ولحيو  لب 

رخآلا دقفيو  رخآلا ، لجأ  نم  هسفن  دقفي  مهنم  لك  مهلبقتسم ؟ اهنومسيو 
تاعاستالا دقفيو  .ءيجملا  نوبغري يف  اوناك  نمم  ًاُك  نيرخآو 

اهرابدإو يف ةئداهلا  ةيفارشتسالا  رومألا  لابقإ  نع  ىلختيو  تالتحالاو ،
زازئمشالا ضعب  ىوس  اًئيش  رمُثت  نأ  اًنكمم  دعي  ةميقع ،  ةح  لباقم 

اهنم ٌثك  عضُو  يتلا  تاقفاوتلا  دحأ  ةروص  ةاجنلاو يف  رقفلاو ، طابحإلاو 
ناكم يف دجوي  .ةماع ال  ةيح  خاوكأ  ةباث  نوكتل  قرطلا  رطخأ  ىلع 

ةفلتخم م لاكشأ  دجوت  تاقفاوتلا : نم  مكلا  اذه  لثم  هب  رشبلا  ةايح 
ةيعتجالا ةرظنلا  تفرع  ةاجن ؛ قاوطأ  براوق ، ةاجن ، ةمزحأ  نم  هوعرتخا 

ةايح ىلإ  رظنلل  تلام  ثيح  اهنأل  برهلا ، قرط  فلتخم  ركتبت  فيك 
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ةلهس ةروص  اهلعجت يف  نأ  اًضيأ  اهيلع  ناك  ةعتُم ، اهنأ  ىلع  بحلا 
 . ةماعلا عُتملا  لاح  يه  ك  ةنمآو ، ةرطخ  غو  ةصيخرو 

، ةئطاخ ةقيرطب  نوبحي  نيذلا  بابشلا ، نم  ثك  روعش  نم  مغرلا  ىلع 
طسوتملا كلذ يف  ىقبيسو   ) ةدحو نود  نمو  ةطاسبب  مهسفنأ  نولذبي  يأ 

لعج مهتبغر يف  نم  مغرلا  ىلعو  رايتخالا ، ءوس  طغضب  هلاح ) ىلع 
نأل ةصاخلا ، مهتقيرطب  ةرمثمو  ةايحلل  ةلباق  اهيف  اوطروت  يتلا  لاحلا 

نم اهغ  نم  ىتح  لقأ  ةروصب  بحلا ، اياضق  نأ  مهربخت  مهتعيبط 
اهنأو كاذ ، وأ  قافتالا  اذه  عابِّتاب  ًةينالع  اهلح  نك  ةمهملا ، رومألا 

يأ ىلع  جاتحتو  رخآو ، ناسنإ  نوكت ب  يتلا  اياضقلا  نم  برتقت  اياضق 
نك فيك  نكلو  طقف : ةيصخشو  ةصاخو  ةديدج  ةباجإ  ىلإ  لاح 
ظافحلا ىلع  نيرداق  اودوعي  ضعب و  مهضعب يف  اوباذ  نيذلا  كئلوأل ـ 

و ضعب ، نع  مهضعب  مهسفنأ  زيي  ىلعو  مهنيب  ةلصافلا  دودحلا  ىلع 
نمو مهسفنأ  لخاد  نم  اًجرخَم  اودجي  نأ  مهب ـ  صاخ  ءيش  مهيدل  دُعي 

؟ ماكرلا تحت  عبقت  يتلا  ةدحولا  قعأ 

كلذ بنجت  اودارأ  اذإ  نوعقيو ، كرتشم  ٍزجع  نم  اًقالطنا  نوفرصتي  مهنإ 
رخآ يقفاوت  لح  نثارب  يف  جاوزلا ،) وهو  الأ   ) مهلابب رطخي  يذلا  قفاوتلا 

ُّجضي مهلوح  ءيش  لك  نأل  اهسفن ، ةجردلاب  لتاق  هنكلو  اًبخص  لقأ 
ءاوجأ يذ  كرتشم  دوجو  ىلع  فرصتلا  ينبني  امدنع  هنأل  تاقفاوتلاب ؛

ىتح ايقفاوت ، نوكي  فرصتلا  اذه  نإف  اًركبم ، نافرط  هيف  رهصنا  ةاغ ،
ىتح يقالخأ ؛) داتعملا غ  روصتلا  يأ يف   ) اًما داتعم  ناك غ  ولو 

ةفدصلا ديلو  يصخش  رارق غ  ةيقفاوت ، ةوطخ  ةباث  نوكي  لاصفنالا 
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 . را الو  ةوق  نود  نم 

توملل دجوي  ك ال  بعصلا ، بحلل  دجوي  هنأ ال  دجي  ةيدجب  رظني  نَم 
الو ةحيصن  ٌدحأ  هل  دجي  و  لح ، الو  سفت  اًضيأ ، بعص  وه  يذلا 

نمل هيطعنو  انلخادب ، ناعبقت  تللا  تمهملا  كلتل  دجوي  نلو  اًقيرط ؛
نكو قافتا  ىلع  موقت  ةكرتشم  ةدعاق  هيدؤن ، نأ  نود  نم  اندعب 

، ةيدرفلا ةايحلا  ةلواحم  هب  أدبن  يذلا  هسفن  ردقلاب  نكلو  .اهنم  ققحتلا 
نإ .اًديدش  ًابارتقا  انم  لك  نم  برتقتو  ةبكلا  ءايشألا  كلت  انلباقت 

ربكأ نوكت  انروطت  ىلع  بعصلا  بحلا  لمع  اهحرطي  يتلا  تابلطتملا 
انلمحت اذإ  نكلو  .اهب  ءافولا  ىلع  نيرداق  نوئدتبم ، نحنو  نوكن ، الو  انم 

انسفنأ يف دقفن  نأ  نم  ًالدب  مُّلعت  ةرتفو  ًالمِح  هفصوب  هانلبقتو  بحلا  كلذ 
كأ نم  اهءارو  سانلا  ئبتخي  يتلا  ةشئاطلا ، ةلهسلا  ةبعللا  كلت  لك 

، ةسوملم ةقيرطب  ققحتي ، نأ  نك  اذكه  مهدوجو ، ةيدج يف  ءيش 
كلذ ناكل  كلذ  انعطتسا  نإو  اندعب ؛ نوتأيس  نمع  فيفختو  طيسب  ٌمدقت 

 . ًاثك

ةروصب رخآ  ٍدرفب  ٍدرف  ةقالع  ىلإ  رظنلا  نم  نكمتن  نآلا  طقف  انأدب  دقل 
كلت لثم  ايحن  نأل  انتالواحمو  ةقبسم ، ماكحأ  نود  نمو  ةيعوضوم 

لعفلاب يف دجوي  نكلو  اهيكاحنل ، جذا  نآلا  ىتح  اهل  سيل  تاقالعلا 
 . ةفوختملا ئدتبملا  ةلاح  دعاسي  نأ  نك  ام  ضعب  نمزلا  لوحت 

تادلقم صاخلاو ، ديدجلا  نهحتفت  يف  ءاسنلاو ، تايتفلا  حبصتس 
ةروصب نكلو  لاجرلا ، نِهمل  تارركمو  اًضيأ ، مهتحاقوو  لاجرلا  كولسل 
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كلت لثم  اهيلع  يوطنت  يتلا  ةحلا  دعب  نم  حضتيسو ، .ةتقؤم 
تالواحم يغتلا يف  كلذو  مكلا  كلذب  نمق  دق  ءاسنلا  نأ  تالوحتلا ،

تاثأت نم  صاخلا  نهنايك  قُنت  ةفيخس )  ةداع  نوكت  يتلا   ) رُّكنتلا
نهيف نمكت  اللا  ءاسنلا ، نأ  ضرتُفي  .نههوشت  يتلا  رخآلا  سنجلا 
اًسانأ نحبصأ  دق  ةقثلا ، اهؤلمو  ةرمثمو  ةرشابم  ةروصب  نكستو  ةايحلا 
يدسج راإ  يأ  لقث  هبذجي  يذلا   لهسلا ، لجرلا  نم  ةيناسنإ  كأ 
ءيسي يذلا  لجعتملا  سرطغتملا  لجرلا  ةايحلا ، حطس  تحت  ام  ىلإ 

، ةناهمو نم أ  هتناع  ام  لكب  ةأرملا ، ةيناسنإ  .هبحي  هنأ  يعَّدي  ام  ريدقت 
اهلالخ نم  ىعست  يتلا  اهرهظم  تالوحت  نم  يهتنت  نأ  دعب  رهظتس 
رسكنيو أجافتيس  اهدنعو  ىثنأ ، درجم  اهنوك  تاقفاوت  نم  صلختلل 

دقو  ) مايألا نم  موي  .كلذ يف  مودقب  دعب  نورعشي  نيذلا ال  لاجرلا 
(، ةيلشلا لودلا  لقألا يف  ىلع  تءاضأو  ةدكؤملا  هرداوب  ضعب  ترهظ 

لباقم درجم  اهمسا  نوكي  نل  يتلا  ةأرملا  وأ  ةاتفلا  دجوتس  موي  تاذ  يف 
هلمكي يف  ءرملا  ركفي  اًئيش ال  هتاذ ، دح  اًئيش يف  حبصيس  لب  ةروكذلل ،

 . ىثنألا ناسنإلا  هدوجوو : هتايح  طقف يف  ركفي  لب  هُّدحي ، وأ 

نوكيسو  ) هيتلاب ايلاح  جُعت  يتلا  بحلا ، ةشياعم  لِّوحيس  مدقتلا  اذهو 
نم اهغيسو  نمزلا ،) مهيلع  افع  نيذلا  لاجرلا  ةبغر  دض  ةيادب  كلذ 

لجر ةقالع  َدوعت  نلو  ناسنإب ، ناسنإ  ةقالع  ىلإ  اهليكشت  ديعيو  اهساسأ 
ةدودحم ةاعار غ  مستيس  يذلا   ) ةيناسنإ كألا  بحلا  كلذو  .ىثنأب 

( ةديج ةقيرطبو  حوضوو  ءوده  يف  هلح ، وأ  هدقع  ءاوس يف  متيسو ،
ىلجتي يذلا  بحلا  هبشيس  ةقشمو ، ةبوعصب  مهُّدُعن  نيذلا  كئلوأ  هبشيس 

 . هتيحتو هديدحتو  رخآلا  ةيحب  لك  ناديحو  موقي  نأ  يف 
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كيف عِضُو  يذلا  بكلا  بحلا  كلذ  نأ  دقتعت  نأ  كايإ  كلذ : نع  ًالضف 
ةبك امأ  كانه  نإ  لوقت  نأ  كنك  الأ  عاض ؛ دق  غص  ىتف  تنأو 

اهيلع شيعت  تلز  ام  تايادبو  تقولا  كلذ  كلخادب يف  َتَ  دق  ةبيطو 
ناك هنأل  ًيظع  ايوق  كتركاذ  ىقبي يف  بحلا  كلذ  نأ  دقتعأ  نآلا ؟ ىتح 

ليكشتل هب  تمق  يلخاد  لمع  لوأو  اهشيعت  ةقيمع  ةدحو  ةلاح  لوأ 
 «! سوباك  » ديسلا يزيزع  ةبيطلا ، امألا  لك  ينم  كل  .كتايح 

، صلخملا

هكلير ايرام  يار 

ةديصق

ايح ربع  فجتري  نكاد  ٌقيمع  ٌأ 

 . ةديهنت نود  ىوكش ، نود 

يمالحأ جلث  ةرهز 

 . ةديعس يمايأ  أدهأ  لعجت 
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 . يقيرط بكلا  لاؤسلا  ضرتعي  ًاثك  نكل 

ةدورب رُمأو يف  لءاضتأ 

، ةحُب ىلع  رمأ  أكو 

 . اهضيف رصح  ىلع  ؤرجأ  ال 

يدامرو مئاغ  ٌأ  َّيلع  ُّلحي  مث 

، ةتفاخلا راونألا  تاذ  فيصلا  يلايل  لثم 

 : ةنيَفو ةنيَف  ب  ٌمجن ـ  اهئس  ضموي يف  ح 

، يادي ٍّبُح  نع  اًثحب  سسحتت 

، ٍفورحب ةالصلا  دوأ  أل 

 ... اهدجي نأ  جهوتملا  يمف  عيطتسي  ال 

 « سوباك ستنارف  »
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، ديوسلا يدالف ،» «، » دراج يبيجروب  »

سطسغأ 1904 يف 12 

داكأ ال عم أ  سوباك ،»  » ديسلا يزيزع  ًاليلق ، كيلإ  ثدحتلا  دوأ 
، ةبكلا نازحألا  نم  ًاثك  تيناع  دقل  .عفني  وأ  دعاسي  ام  ركِذ  عيطتسأ 

ةبسنلاب اًجعزمو  اًبعص  ناك  اًضيأ  اهرورم  نإ  لوقتو  كيلع ، تَّرم  يتلا 
ىرحألاب ترم  دق  نازحألا  كلت  تناك  اذإ  ام  ركفت  نأ  كوجرأ  نكل  .كيلإ 
تغت دق  تنك  اذإ  ام  كلخادب ، لوحت  دق  ٌثك  ناك  اذإ  ام  كلالخ ، نم 

يتلا نازحألا  نإ  .اًنيزح  تنك  ح  كلخادب ، ام  ناكم  يف  ام ، عضوم  يف 
سانلا ءرملا ب  اهلمحتي  يتلا  نازحألا  كلت  طقف  يه  ةئيسو  ةرطخ  نوكت 
دوعت مث  قمُحو ، ةيحطسب  اهجالع  متي  يتلا  ضارمألا  لثم  اهاسانتي ،  

عمجتت يف مث  ةصق ؛ ةحارتسا  دعب  أوسأ  ةروصب  لحفتستو  اًددجُم 
نأ نك  ةعئاضو ، ةنيهُم  ةايح  اهشعن ، ةايح   ةايح ، حبصتو  لخادلا 

، انملع هيلإ  لصي  دعبأ م  رظنن  نأ  انناكمإب  ناك  ول  .اهببسب  ءرملا  تو 
لمحت عيطتسن  ار  طقف  اهدنع  انفالسأل ، ةقباسلا  لعألا  نم  دعبأو 

كلت نوكت  اهنأل  .انتداعس  نطاوم  هب  لمحتن  ربكأ م  ةقثب  اننازحأ 
؛ فورعم ءيش غ  انلخادب ، ديدج  ءيش  اهيف  رهظي  يتلا  تاظحللا 

، تمص أشنيو  عجارتي ، انيف  ام  لك  لوجخ ، ٍجرح  انرعاشم يف  تمصت 
 . تمصيو هلك  كلذ  طسو  يف  دحأ ، هفرعي  يذلا ال  ديدجلا ، كلذ  فقيو 

اننأل ال دومج ، اهنأ  ىلع  اهكردن  رتوت ، تاظحل  يه  اننازحأ  لك  نأ  دقتعأ 
نوكن اننأل  بيرغتلا .  اهارتعا  يتلا  انرعاشم  ةايحلا يف  بيبد  عمسن  دوعن 
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هانفلأ ام  لك  ةظحلل  َبلُسن  اننأل  انيف ؛ رهظ  يذلا  بيرغلا  عم  نيديحو 
لظن نأ  نك  ثيح ال  ةيلاقتنا ، ةلحرم  طسو  فقن يف  اننأل  هانفرعو ؛

رهظ يف انيلإ ، فيُضأ  يذلا  انيف ، ديدجلا  اًضيأ : نزحلا  ُر  كلذل  .اًفوقو 
الو .انمد  حبصأ يف  دقف  كانه ، َقبي  و  هفَرُغ ، قمعأ  لخد يف  انبلق ،

يف ثدحي ، اًئيش   نأ  ةطاسبب  دحأ  انعنقي  نأ  نك  .كلذ  ناك  ام  فرعن 
ال فيض .  هلخدي  تيب ح  غتي  ك  لعفلاب ، انغت  دق  نوكن  ح 

دجوت نكلو  اًدبأ ، كلذ  فرعن  نل  ارو  يذلا أ ، نم  لوقن  نأ  اننك 
ةقيرطلا ، كلتب  انيلإ  بَّرست  دق  لبقتسملا  نأ  ىلع  ةثك  تامالع 

مهملا نم  هنإف  كلذلو  .ةليوط  ةرتفب  ًالعف  ثدحي  نأ  لبق  انلخادب ، لوحتي 
يتلا ةظحللا  كلت  نأل  اًنيزح : نوكي  امدنع  اًهبتنمو  اًديحو  ءرملا  نوكي  نأ 

نم ةايحلل  برقأ  نوكت  لبقتسملا ، انلخدي  ح  ةدماجو ، ةنكاس  ودبت 
ةيتآ اهنأكو  انل  ثدحت  ةخألا  نأل  ىرخألا ، ةيثبعلا  ةبخاصلا  ةظحللا  كلت 

، حتفنمو نيروبصو  نكاس  ازح  نحنو  انك  لك  .جراخلا  نم 
انعطتساو قثوأو ، قمعأ  ةروصب  انيف  لغوتي  نأ  ديدجلا  كلذ  عاطتسا 

انلخاد رعشنسو يف  انرَدق ، ربكأ  لكشب  حبصأو  هباستكا ، لضفأ  ةقيرطب 
نم جرخي  امدنع  يأ :  ) قحال موي  ققحتي يف  امدنع  هل  انتبارقبو  هنم  انبرقب 
وه اذهو  يرورضلا ـ  نم  هنإ  .يرورض  رمأ  اذهو  نيرخآلا .) ىلإ  انلخاد 

، بيرغ ءيش  انل  ثدحي  َّالأ  اًئيشف ـ  اًئيش  انروطت  هيف  سيس  يذلا  هاجتالا 
ناسنإلا رطضا  دقل  .ليوط  نمز  ذنم  انصخي  يذلا  كلذ  طقف  اإو 
ناسنإلا ملعتيسو  ةكرحلا ، نع  ربُعت  ةثك  تاحلطصم  كفتلل يف 

نم مهيف  لخدي  الو  سانلا  نم  جرخي  اًرَدق  هيمسن  ام  نأ  اًضيأ  جيردتلاب 
تلاز ام  يهو  مهرادقأ  اوُّصت  سانلا   نم  ًاثك  نأل  طقف  .جراخلا 

، اًبيرغ هوأرو  مهنم ، جرخي  ام  اوكردي  مهلخاد ،  اهولوحي يف  و  مهيف ،
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، كلذ لبق  سيلو  نآلا  مهيف  لغوتت  اهنأ  مهتمدص  ةح  مهو يف  اودقتعاو 
أطخأ .لبق ك  نم  مهسفنأ  هلثم يف  اًئيش  اودجي  مهنإ   نومسُقيو 

مهف نآلا يف  ىتح  ءرملا  ئطخي  سمشلا ، ةكرح  مهف  ًاليوط يف  سانلا 
«، سوباك  » ديسلا يزيزع  اي  لعفلاب ، لبقتسملا  مِرُبأ  دقل  .آلا  ةكرح 

 . دودحم ءاضف غ  كرحتن يف  اننكلو 

؟ اًبعص كلذ  دجن  اًذإ ال  فيكف 

ساسألا اهنأ يف  كأو  كأ  حضتيسف  ةدحولا ، نع  ثيدحلل  اندع  اذإو 
.نوديحو اننإ  .هكرتي  وأ  هراتخي  نأ  ءرملل  نك  يذلا  ءيشلاب  تسيل 

.كلذك سيل  رمألا  نأكو  فرصتيو  كلذ  هسفن يف  ءرملا  عدخي  نأ  نك 
نأو نوديحو ، اننأ  ىرن  نأ  لضفألا  نم  نوكيس  مك  نكلو  .ءيش  لك  اذه 

نك يتلا  طاقنلا  لك  نأل  عداخُنس ، اننأ  الإ  .نوديحو  اننأ  نم  قلطنن 
لكو بيرق ، ءيش  يأ  دجوي  ال  انم ، بلسُتس  اهدنع  فقوتت  نأ  اننيعأل 
دادعإ نود  عضويل  هتيب  نم  ذخُؤي  نَم  نإ  .ةياهن  الب  ديعب  وهف  ديعب  ءيش 

هبشي ام  هلخادب  دلوتيس  هنإف  مخض  لبج  ةمق  قوف  ةيلاقتنا  ةلحرم  وأ  رَكُذي 
ءيش ال ةهجاوم  زجعلاب يف  ساسحإو  سجوتلا ؛ نم  اهل  ليثم  ةلاح ال 

اًئيش نأكو  دقتعيس  وأ  طقسيس  هنأكو  رعشيس  .اًما  هرمديس  هل  مسا 
ىلإ هلقع  جاتحي  انهو  عطقلا : فالآ  ىلإ  َّرسكتي  هنأ  وأ  لفسألا ، ىلإ  هفذقي 

غتت اذكهو  .هحضويو  هساوح  هب  رعشت  ام  ضِّوعي  ةلئاه   ةبذك 
كلت نم  قلطنتو  ماجحألاو ؛ تافاسملا  لك  اًديحو  حبصي  نَم  ىلإ  ةبسنلاب 

تاليخت أشنتو  لبجلا ، ةمق  قوف  لجرلا  لاح  يه  ك  ةأجف ، تاغتلا 
نأ يرورضلا  نم  نكلو  .لتحا  يأ  دودح  جراخ  ودبت  ةبيرغ  سيساحأو 
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لك نوكي  نأ  بجي  نكمملا ، ردق  اندوجو  لبقتن  نأ  بجي  .كلذ  شيعن 
ديحولا نوللا  ةقيقحلا  اذهو يف  .ةنئاشلا  رومألا  ىتح  اًنكمم ، هيف  ءيش 

برغأ ةهجاوم  ةعاجشلاب يف  ىلحتن  نأ  انم : ةبولطملا  ةعاجشلا  نم 
نأ ةقيقح  .اًحوضو  اهلقأو  اهبجعأو ، انلباقت ، نأ  نك  يتلا  ءايشألا 

؛ دودح الب  ةايحلاب  ترضأ  دق  ءانبج  ددصلا  اذه  اوناك يف  رشبلا 
« حابشألا اع   » لكو رهاوظ ،»  » ءرملا اهيمسي  يتلا  تاشياعملا 

ةدشب ةايحلا  نم  اهدرط  مت  انب  هبشلا  ةديدش  رومألا  كلت  لك  توملاو ،
اننك ناك  يتلا  ساوحلا  تلءاضت  ىتح  ةيمويلا ، انتاعافد  قيرط  نع 
بصُي ضماغ   وه  فوخلا م  نكلو  .برلا  نع  كيهان  .اهب  اهكاردإ 

دق ناسنإلاب  ناسنإلا  ةقالع  اًضيأ  نكلو  راقتفالاب ، هدحو  درفلا  ةايح 
رهنلا غ ىرجم  تاناكمإ  تصلقت  ول  ك  ةدودحم ، تحبصأ 

سيل .ءيش  ثدحي  ثيح ال  هئطاش ، نم  ةلحاق  ةعقر  ىلع  ةدودحملا 
نم اًما  ةددجتم  غو  ةبيتر  رشبلا  تاقالع  لعجي  يذلا  هدحو  لومخلا 

دقتعي عَّقوتم ، ديدج غ  ٍثدح  يأ  نم  فوختلا  اإو  ىرخأ ، ىلإ  ةلاح 
دعبتسي الو  ءيش  لكل  ادعتسم  نوكي  نم  طقف  .هيلع  رداق  هنأ غ  ءرملا 

اهنأ ىلع  رخآ  صخشب  هتقالع  شيعي  نأ  هنك  اًضومغ ، اهكأ  ىتح 
ىلع درفلا  دوجو  ىرن  لثمف  .اًدوجو  هسفنب  هسفنل  قلخيسو  يح  ءيش 
ىوس نوفرعتي  سانلا ال  مظعم  نأ  حضتي  اذكه  رغصأ ، وأ  ربكأ  ءاضف  هنأ 

نوكرحتي عيفر  طيرش  ةذفانلا ، دنع  ناكم  مهئاضف ـ  نم  دحاو  نكر  ىلع 
نأ .نامألاب يف ح  روعشلا  ضعب  مهحن  طقف  اذه  .ًابايإو  ًاباهذ  هيلع 

ءانجسلا عفدي  يذلاك  ةيناسنإ ، كأ  رطخلا  هفنتكي  يذلا  كشلاب  روعشلا 
الو بيهرلا  مهنجس  لاكشأ  اوسسحتي  وب »  نالآ  راجدإ   » صصق يف 

انسل اننكلو  فصوت .  يتلا ال  هيف  مهتماقإ  لاوهأ  هاجت  ةبرغلاب  اورعشي 
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نأ بجي  ام  دجوي  الو  انلوح ، نم  قناشمو  صافقأ  دجوت  ال  ءانجس . 
هُالن يذلا  رصنُعلا  اهفصوب  ةايحلا  انعِضُو يف  دقل  .انبذعي  وأ  انفيخي 

، نسلا فالآ  ترمتسا  قفاوت  ةيلمع  ربع  انحبصأ ، ك  ةمءالم ، ربكأ 
لالخ نم  بعصيسف ، انكس ، ول  اننأ ، ةجردل  ةايحلا ، هذهب  هبشلا  يديدش 

نادقفل ٍعاد  انيدل  دجوي  .انب ال  طيحُي  ام  لك  نع  انزيي  ةديعس ، ةاكاحُم 
، انلاوهأ يهف  لاوهأ ، هيف  ناك  اذإ  .اندض  فقي  هنأل ال  انملاع ، ةقثلا يف 

ةلواحم انيلعف  رطاخم  تدِجُو  اذإو  انل ، يه  اإف  يواهَم  هيف  ناك  اذإو 
مازتلالا ًااد  انيلع  نأب  انحصني  يذلا  أدبملل  اًعبت  انتايح  انمظن  اذإو  .اهبح 
ةفُلأ ءايشألا  كأ  ىلإ  برغألا  نآلا  هارن  ام  لوحتيسف  بعصأ ، وه  ا 

تايادب دجوت يف  يتلا  ةدقلا  طاسألا  نايسن  اننك  فيك  .اهالغأو 
؛ تامأ ىلإ  ةظحل  رخآ  لوحتت يف  يتلا  نانتلا  طاسأ  بوعشلا ، لك 

ةرم تاذ  انارت  نأ  طقف  رظتنت  تامأ  انتايح  نانت  عيمج  نوكت  ار 
زجاع درجم  هسفن  ةرارق  ءايشألا يف  عظفأ  نوكي  ار  .ًاناعجشو  ليمج 

 . انتدعاسم بلطي 

ميظع نزح  كارتعا  نإ  عزفت  نأ  سوباك ،»  » ديسلا يزيزع  بجي ، كلذل ال 
كيدي قوف  باحسلا ، لظو  ءوضلا  لثم  ٌقلق ، َّرم  اذإو  لبق ، نم  هلثم  َرت   

ةايحلا  نأو  كل ، ثدحي  اًئيش  نأ  ركفت يف  نأ  بجي  .لمعت  ام  لكو 
داعبتسا ديرت  اذامل  .طقست  كعدت  نلو  اهدي ، كب يف  كس  اهنإ  كَسنت ؛

هلعفت يذلا  ام  فرعت  تنأو ال  كتايح ، نم  نزح  يأ  وأ  يأ أ  وأ  قلق  يأ 
كلذ لك  ردصم  نع  كدراطي  لاؤسلا  كرت  ديرت  اذامل  كب ؟ لاوحألا  كلت 
ىنمتت ام  ردق  اًئيش  ىنمتت  الو  لاقتنا  لحارم  كنأ يف  ملعت  تنأو  هاهتنمو ؟
وه ضرملا  نأ  ملعاف  ضرملا  كلاوحأ  ضعب  كارتعا يف  اذإ  .غتت  نأ 
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اذل هنع ، بيرغ  وه  هسفن م  يحلا  نئاكلا  اهب  صِّلخُي  يتلا  ةليسولا 
نأل هنانع ، قلطُيو  هلك  هضرم  شيعي  نأ  ضر ، نأ  ىلع  هتدعاسم  بجي 

«، سوباك  » ديسلا يزيزع  كلخادب ، .همُّدقت  قيرط  ىلع  ةوطخ  كلذ 
ةقثلابو ضيرملا ، لثم  ربصلاب  ىلحتت  نأ  بجي  اذل  ثكلا ؛ نآلا  ثدحي 

بيبطلا اًضيأ  تنأ  كألاو : لب  .هيلك  نوكت  ار  كنأل  أربي ، يذلا  لثم 
ال ةثك ، مايأ  دجوت  ضرم  لك  نكلو يف  .هسفن  ىعري  نأ  بجي  يذلا 
ام نآلا ، هلعف  كيلع  بجي  ام  اذهو  .راظتنالا  ىوس  اهيف  بيبطلا  عسي 

 . كسفن بيبط  تمد 

تاجاتنتسالا جارختسا  عرستت يف  .بجي ال  كأ م  كسفن  بقارت  ال 
ىلإ ةبك  ةلوهسب  لصتس  الإو  .كل  ثدحت  رومألا  ِعد  كل ؛ ثدحي  م 

ةعيبطب نآلا  كراُشي  يذلا  كيضام ، ىلإ  ايقالخأ ) يأ :  ) تاماهتاب رظنلا 
ةح نم  كلخادب  لمتعي  ام  نكلو  كعم ؛ ثدحي  ام  لك  لاحلا يف 

.هيلع مكحتو  هركذتت  يذلا  كلذ  سيل  كتلوفط  تقو  نم  قاوشأو  امأو 
ةدقعمو ةبعص  نوكت  ةزجاع  ةديحو  ةلوفطل  ةيئانثتسالا  فورظلا  نإ 

تاقايس لك  نم  ةخلسنم  يه  هسفن  تقولا  يفو  ةثك ، تارثؤمل  عضختو 
ةطاسبب هيمسن  نأ  نك  الف  اهيف ، ءبع  رهظ  اذإ  ثيحب  ةيعقاولا ، ةايحلا 

ام ةداعف  ءسألا ، عم  لماعتلا  ءرملا يف  طاتحي  نأ  اًمومع  بجي  .اًئبع 
، هسفن يصخشلا  لعفلا  ىلع  سيلو  ةرج  مسا  ىلع  ةايحلا  مطحتت 

هْتَلبقت دقو  ةايحلا  كلت  تارورض  نم  نوكي  دق  يذلاو  هل ، مسا  يذلا ال 
غلابت كنأل  طقف  اذكه  ًابك  ةقاطلا  كالهتسا  كل  ودبيو  .ءانع  نود  نم 

نأ عم  هب ، تمق  كنأ  نظت  يذلا  بكلا  رمألا  وه  سيل  رصنلا ؛ ريدقت  يف 
اًئيش ًالعف ، كانه  ناك  اًئيش  نأ  وه  بكلا  رمألا  هلحم ؛ كروعش يف 
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كلذ نود  نم  .ايعقاوو  ايقيقح  اًئيش  عادخلا ، كلذ  ناكم  هعضو  تعطتسا 
، قيمع ىزغم  نود  نم  يقالخأ  لعف  در  درجم  كراصتنا  ىتح  نوكيس 

يزيزع اي  كتايح ، .كتايح  ةلحرم يف  حبصأ  دق  نوكيس  اذكه  نيب 
.يراكفأ ةبيطلا يف  امألا  نم  ًاثك  اهل  لمحأ  يتلا  سوباك ،»  » ديسلا

ءيشب ةلوفطلا  نم  جرخت  نأ  ىنمتت  تناك  ةايحلا  هذه  نأ  فيك  ركذتأ 
كلذل ال ربكألا ، ىلإ  بكلا  نم  جورخلا  نآلا  ىنمتت  فيك  ىرأو  بك ؟» »

 . روطتلا نع  فقوتت  اهلعجي  نل  اذه  نكلو  ةبعص ، نوكت  نأ  نع  فقوتت 

نأ نظت  الأ  كيلع  يلاتلا : نوكيسف  رخآ ، اًئيش  كربخأ  نأ  َّيلع  ناك  نإو 
تلكلا ةأطو  تحت  ءانع  نود  نم  شيعي  كتاساوم  لواحي  يذلا  كاذ 

ءانعلا نم  ٌثك  اهيف  هتايح  نإ  .ًانايحأ  كحيُرت  دق  يتلا  ةئداهلا ، ةطيسبلا 
امل كلذ ، فالخ  ىلع  رمألا  ناك  ول  نكلو  .ًاثك  كنود  لظتو  نزحلاو ،

 . تلكلا كلت  دجي  نأ  اًدبأ  نك 

، صلخملا

هكلير ايرام  يار 
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، ديوسلا يف  ديسنوي ،» «، » جروبوروف »

ربمفون 1904 يف 4 

 « ، سوباك  » ديسلا يزيزع 

ًانايحأو لحترأ  ًانايحأ  تنك  ةلاسر ، نود  نم  رم  يذلا  تقولا  كلذ  يف 
ةبوعص يف دجأ  مويلا  ىتحو  .ةباتكلا  نم  ينعنم  يذلا  ردقلاب  ًالوغشم 

ناك ول  .يدي  بعتأ  ام  لئاسرلا ، نم  ثك  ةباتك  َّيلع  ناك  هنأل  ةباتكلا 
لك لَّبقتف  اذكه  امأ  ثكلا ، كل  تلقل  يلئاسر  يلُمأ  نأ  اًحاتم يل 

 . ةليوطلا كتلاسر  ىلع  ادر  ةليلقلا 

دح ىلإ  ةزكرم  امأبو  ًاثك ، كيف  ركفأ  سوباك ،»  » ديسلا يزيزع  يننإ ،
تناك يف اذإ  يف  ًاثك  كشأ  .رخآب  وأ  لكشب  كعفني  نأ  دب  كلذ ال  نأ 

نود نمو  ءودهب  اهلبقت  .كلذ  اهيف  معن  لقت ، .كل ال  ةدعاسم  يلئاسر 
 . أيس اذام  رظتنن  انْعَدو  ٍركش ، ثك 

ينعسي ام  نأل  كتلاسرب ، ءاج  ام  لك  ىلع  قِّلعأ  نأ  اًعفان  نوكي  نل  ار 
ةيجراخلا ةايحلا  ةمءاوملا ب  نع  كزجع  وأ  كشلل  كليم  نع  هلوق 

: لبق نم  هتلق  ام  سفن  نوكيس  كجعزي ، رخآ  ءيش  يأ  نع  وأ  ةيلخادلاو ،
يفكي امو  لُّمحتلا ، ىلع  ربصلا  نم  يفكي  ام  كسفن  دجت يف  نأ  ءاجرلا 

ةقثلا نم  اًديزمو  اًديزم  بستكت  نأ  بجي  كنأ  قدصت  ىتح  ةطاسبلا  نم 
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ةايحلا ِعد  كلذ  نع  ًالضف  .نيرخآلا  كتدحو ب  يفو  بعص  وه  يف 
لك رعاشملا : نعو  .لاح  يأ  ىلع  ةقحُم  ةايحلا  ينقدص : .كل  ثدحت 

طقف وه  ءاقنلا  ىلإ  رقتفي  يذلاو  ةَّيقن ؛ اهزربتو  اهصِّخلت  يتلا  رعاشملا 
ىلع ودبت  كلعجيو  كنايك  نم  دحاو  بناج  ىلع  ذوحتسي  يذلا  روعشلا 

وهف كتلوفط  ىلإ  رظنلاب  هيف  كفتلا  كنك  ام  لك  .هيلع  تنأ  ام  غ 
لضفأ نآلا يف  ىتح  هيلع  تنك  كأ م  كنم  عنصي  ام  لكو  .ديج 

ام  كمد ، لك  تناك يف  اذإ  ةديج  نوكت  ةدايز  لك  .بيط  وهف  كتاقوأ 
ام مهفت  له  .اهعبنم  ءرملا  ىري  ةداعس  اإو  ًانزحو ، اًجيجض  نكت 

؟ ينعأ

ملع ىلع  ينبني  نأ  بجي  .هتيبر  اذإ  ةديج  ًةفص  حبصي  نأ  كِّكشل  نكو 
اًئيش نأ  ىري  اذامل  كيلع ، ءيش  داسفإ  لواح  لك  ُهلس ، .اًدقن  حبصيو 

ارو اًجِرحو  َناح  هدجتس  ارو  هربتخا ، ةلدألا ، هنم  بلطا  حيبق ،
يف قاستاو ، هابتناب  فرصتو  ةلدأ  بلطا  ملستست ، نكلو ال  .اًرئاث  اًضيأ 

لضفأ نم  ٍدحاو  ىلإ  رِّمدُم  نم  هيف  لوحتيس  يذلا  مويلا  أيسو  ةرم ، لك 
 . كتايح نونبي  نيذلا  لعلا  ذأ  حبصيس  ارو  كلَُّع ـ 

.مويلا كل  هلوق  يننك  يذلا  سوباك ،»  » ديسلا يزيزع  ءيش ، لك  اذه 
، ةصق ةديصق  نم  ةصاخ  ًةعبط  هسفن  تقولا  كل يف  لسرأس  ينكلو 

يثيدح لمكتسأ  اهيفو  .غارب  يف  املألا » لمعلا   » ةلجم ترهظ يف 
 . عئار هيلك  نأ  نعو  توملاو ، ةايحلا  نع  كيلإ 
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1908 ديجملا ، داليملا  ديع  مايأ  اث  يف  سيراب ،

هذه يقلت  دعسأ  مك  سوباك ،»  » ديسلا يزيزع  فرعت ، نأ  بجي 
لوقلا ًالعف  نك  َّيلإ  اهقوست  يتلا  رابخألا  نإ  .كنم  ةليمجلا  ةلاسرلا 
اهتدجو اهيف  رظنلا  تنعمأ  لكو  ةديج ، ودبت يل  اًضيأ  ةرملا  هذه  اهنأب 

ديعلا نكلو  داليملا ، ديع  ةليل  كلذ يف  كل  بتكأ  نأ  تدرأ  .ًالعف  ةديج 
نود نمو  ًاثك  هيف  شيعأ  يذلا  لمعلا  قراغ يف  انأو  ينمهاد  دق  ميدقلا 

ف ةمزاللا ، ةدعلا  دادعإل  اًتقو  دجأ  دكأ  ىتح   ءاتشلا ، اذه  عاطقنا 
 . ةباتكلل كلاب 

ديكأتلاب تنأ  مك  تروصتو  هذه  دايعألا  مايأ  ًاثك يف  كيف  تركف  ينكلو 
بهت يتلا  ةغرافلا  لابجلا  ةديحولا ب  كتعلق  نوكسلا يف  نم  ةلاح  يف 

 . ةبك ٍعطق  اهسرتفت يف  نأ  ديرت  اهنأكو  ةيتاع  ةيبونج  حاير  اهيلع 

كلتو جيجضلا  كلذ  لثم  دجي  ثيح  لئاه ، ديكأتلاب  نوكسلا  كلذ  نإ 
ةفاضإلاب ديعبلا  رحبلا  دوجو  ءرملا يف  ركف  اذإو  ًاناكم ، اهسفنل  تاكرحلا 

تاوصألا قمعأ  هنأكو  هتوصب  تاوصألا  كلت  كراشي  هنأو  كلذ ، لكل 
نأ الإ  ءرملا  عسي  نلف  يخيراتلا ، لبق  ماجسنالا  كلذ  يف  ةيلخادلا ،

كيف لِمُعت  نأ  ةميظعلا  ةدحولا  كلت  ٍةقثو  ٍربصب  عدت  نأ  كل  ىنمتي 
، كلذ دعب  كتايح  نم  اهؤاغلإ  نك  نل  يتلا  ةدحولا  كلت  اهثأت ،

ثأت ةروص  ةرمتسم يف  ًالبقتسم  هلعفتو  هشياعُتس  ام  لك  لظتسو يف 
نم انفالسأ  ءامد  انلخادب  كرحتت  ك  مزحو ، ءودهب  هيف  رثؤتسو  لوهجم 

لك ُهنُوَكن يف  رركتي  ديرف ال  ءيش  انئامد يف  عم  جمدنتو  عاطقنا ، نود 

53



 . انتايح لُّوحت يف 

اذه هسفن ، نع  ثدحتي  يذلا  يوقلا  دوجولا  اذه  كل  نأ  دعسي  معن :
، ةديُقملاو ةسوململا  رومألا  كلت  لك  ةمدخلا ؛ كلتو  َّيزلا ، اذهو  بقللا ،

لوزعم قيرف  عم  طيحملا  كلذ  لثم  ةرورضو يف  ةيدج  بستكت  يتلاو 
ةنهملا هب  مستت  ام  قوفي  اًيمانتم  اًمادختسا  ينعت  ددعلا ، ثكب  سيلو  اًضيأ 

، ةلقتسم هابتنا  ةلاحب  حمست  طقف  سيلو  تقو ، فوتو  حرم  نم  ةيركسعلا 
مامأ انعضتو  انيلع  لمعت  ٍفورظ  شيعن يف  اننأ  ةقيقحو  .اًضيأ  اهيبرتو  لب 

 . يرورضلا رمألا  هدحو  اذه  حلاو ، حلا  ةبك ب  ةيعيبط  ءايشأ 

، ام ةقيرطب  يح  وهو  ءرملل ، نكو  ةايحلل ، ةقيرط  درجم  اًضيأ  نفلا  نإ 
برقأ ءرملا  نوكي  يعقاو  رمأ  لك  يفف  فرعي ، نأ  نود  نم  هل  هسفن  دُعي  نأ 
، ةينفلا هبِشو  ةيعقاولا  نِهملا غ  هيلع يف  نوكي  اًراوج م  كأو  هيلإ 

نفلا لاكشأ  لك  دوجو  ركُنت  ايلعف  اهنكلو  نفلا ، نم  ًابرُق  سكعت  يتلا 
اًبيرقتو هلك ، يفحصلا  لمعلا  لعفي  لاثملا ك  ليبس  ىلع  اهمجاهتو ،

، ٌديعس انأ  .كلذك  هنأ  يعَّدي  وأ  ًابدأ  ىمُسي  ام  عابرأ  ةثالثو  دقنلا ، لك 
فقتو كلذ ، عوقولا يف  رطخ  تيطخت  دق  كنأل  ديعس  ةدحاو ، ةملكبو 

ماعلا كظفحي  نأ  ىنأ  .ٍساق  عقاو  ام يف  ناكم  اًعاجشو يف  اًديحو 
 . كيوقيو كلذ ، ىلع  تنأو  َّله  يذلا 

ًااد كل 
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بتاكلا

لاصفنا دعب  ربمسيد 1875 . غارب يف 4  يف  هكلير » ايرام  هينير   » دلو
نهملا وحن  ههيجوت  هادلاو  دارأ  .هتدلاو  عم  شاع  ماع 1884 ، هيدلاو 

ماع نم  ءادتبا  ةيركسع ، سرادم  ةدع  اًعابت يف  هالجسف  ةيركسعلا ،
ةايحلل ةيندبلا  هتمءالم  مدعل  ماع 1891 ، ايئاهن  اهنم  لصُف  هنكل  . 1886
تاونس ةصقلا يف  صصقلاو  دئاصقلا  ةباتك  أدب  دق  ناكو  .ةيركسعلا 

 «. اغأو ةايح  ، » ماع 1894 هل  يرعش  ناويد  لوأ  ردصأو  كلت ، ةقهارملا 

بدألا ايلع يف  تاسارد  أدبو  ماع 1895 ، غارب  ةيوناثلا يف  ةداهشلا  لان 
فرعتو ةفسلفلا ، ةسارد  أدب  ثيح  خينويم »  » ىلإ لقتنا  مث  نفلا ، خيراتو 

هتقيدص مث  ًالوأ ، هتقيشع  حبصتس  يتلا  هيمولاس » سايردنأ  ول   » ىلإ
 . ةايحلا ىدم  ةميمحلا 

«. يار  » ىلإ هينير »  » نم همسا  َّغو  لرب ، ىلإ  اهعم  لقتنا  ماع 1897 ،
، اًديدحت وجديرايف » و« سنرولف »  » ىلإ ماع 1898 ، ايلاطيإ  ىلإ  ةلحر  يف 

 «. ءاضيبلا ةمألا   » هتيحرسم نم  ةخسن  لوأ  بتك 

.نفلا ب 1899 و1900 خيرات  سرديل  اهتعماجب  قحتلاو  لرب  ىلإ  داع 
ماسرلا نع  باتكل  رضحي  أدبو  ول ،»  » عم ايسور  ىلإ  تلحرب  ماق 

 «. يوتسلوت  » ىلإ فرعتو  هلمكي ، هنكل   سورلا ،

فيص يف  نادور ،»  » ةذيملتو ةتاحن  يهو  فوهتسف ،» ارالك   » ىلإ فرعت 
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 . هسفن ماعلا  يف  ثور ،» ، » ةديحو اًتنب  اقزُرو  يلاتلا  ماعلا  اهجوزتو يف  ، 1900

ىلإ هجوتف  نادور »  » نع باتك  فيلأتب  املأ  رشان  هفلك  ماع 1902 ،
ماع 1903 . باتكلا  ُرشنو  تاحنلا ، ىقتلاو  سيراب 

، ةديحولا هتياور  رشنو  ب 1906 و1907 ، نادور » «ـ ًاتركس ل لمع 
ةيلشلا ايقيرفأ  ىلإ  رفاس  ماع 1910 . هجيرب » زديروال  هتلام  رتافد  »

سرام 1911 . ىتحو  ماع 1910  ةياهن  رصمو 

هتدوع رذعتل  خينويم »  » ىلوألا يف ةيملاعلا  برحلا  تاونس  مظعم  ىضق 
ندم لقنت ب  ماع 1919 ، برحلا ، دعب  .فورظلا  كلت  سيراب يف  ىلإ 

نم ءادتبا  هيلاف »  » ةعطاقم رقتساو يف  تارضاحم ، ةلسلس  ىقلأو  ارسيوس 
. 1921

سويفروأ دئاصق  و« ونيود » تايثرم  ، » نيرهشألا هيناويد  رشن  ماع 1923 
.«

اًرارم ب 1924 ةيرسيوسلا  تاحصملا  ماقأو يف  مدلا  ناطرسب يف  بيصأ 
لوب  » لعأ مجرتو  ةيسنرفلاب  دئاصق  بتك  تاونسلا  هذه  يفو  و1926 ،

 . ةرم نم  كأ  يسنرفلا  رعاشلا  ىقتلاو  ةيناملألا ، ىلإ  يلاف »

ربمسيد 1926 . يف 26  هكلير » ايرام  يار   » يفوت
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مجرتملا

ةيبرتلا ةيلك  ثيدحلا يف  املألا  بدألل  دعاسم  ذاتسأ  لاله  حالص 
.رح عجارمو  يروف ، مجرتمو  يريرحت ، مجرتمو  سمش ، ةعماج ع 

« هتوج دهعم   » نم ةيناملألا  ةغللا  سيردتل  ةيلودلا  ةزاجإلا  ىلع  لصاح 
دقنلاو ثيدحلاو ، ميدقلا  املألا  بدألا  سرد  ك  خينويم .»  » ةعماجو

 . ايناملأب نوب »  » ةعماج ةيمالسإلا يف  مولعلاو  ةمجرتلاو ، دألا ،

تدقُع يف يتلا  لمعلا  شروو  تارؤملاو  تاودنلا  نم  ثك  كراش يف 
، ةيبنجألا تاغللا  سيردتو  ةمجرتلا ، تالاجم  يف  رصم ، يفو  ايناملأ 

تاعورشم نم  ددع  كراش يف  .نايدألا ك  راوحو  تافاقثلا  راوحو 
 . ةراضحلاو بدألا  سيردت  قرطو  جهانملا  ريوطت 

سكام و« امرك ،» ديفان  «ـ ل ةيبدألاو ، ةيملعلا  لعألا  نم  اًديدع  مجرت 
ينيج و« يارف » اناي  و« مووبنيزوز ،» هكليه  و« رجياج ،» ونرأ  و« ربيف ،»
وهو يموب .» ايلوي  «ـ لافطأ ل بتك  مجرت  ك  مهغو ، كيبنيبرإ ،»

 . ةصقلاو لجزلاو  رعشلا  بتكي  كلذ  لك  ىلإ  ةفاضإلاب 

ةمركلا تجرت 

 . ديع دايع  ةيسورلا : نع  اهمجرت  .اياكستيلوأ  اليمدول  اكشتينوص -  . 1
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 . لج كرام  ةينابسإلا : نع  اهمجرت  .لاريام  ورديب  اَّيتابلاس -  . 2

يزوف امأ  ةيلاطيإلا : نع  اهتمجرت  .جروبزنيج  ايلاتن  ءاسملا -  تاوصأ  . 3
 . يشبح

: ةيزيلجنإلا نع  اهمجرت  .خاب  دراشتير  نوتسجنفيل -  ناثانوج  سرونلا  . 4
 . يبنلا دبع  دمحم 

دمحم ةيزيلجنإلا : نع  اهمجرت  دلارجزتيف .  .س  .ف  ميظعلا -  يبستاج  . 5
 . ىفطصم جتسم 

 . دباع ةنيمأ  ةيدنلوهلا : نع  اهتمجرت  شيلوم .  يراه  ءادتعالا -  . 6

دبع نيرش  ةيجيولا : نع  اهتمجرت  هسوف .  نوي  ءاسمو -  حابص  . 7
 . شاور لمأو  باهولا 

 . يفيفع ةرسيم  ةينابايلا : نع  اهمجرت  .يروم  ياجوأ  ةَّيربلا -  ةَّزوإلا  . 8

مأ ةيزيلجنإلا :  نع  اهمجرت  .سنارول  .د ه .ـ يلرتاشت -  يديللا  قيشع  . 9
 . يطويعلا

 . سيرج مس  ةيناملألا :  نع  اهمجرت  .تاِرود  شيرديرف  دعولا -  . 10

لافه ةيسورلا : نع  اهمجرت  .فونادزاج  وتياج  فلو -  ردنسكلأ  فيط  . 11

59



 . فسوي

: ةيناملألا نع  اهمجرت  .هكلير  ايرام  يار  باش -  رعاش  ىلإ  لئاسر  . 12
 . لاله حالص 

ىده ةيزيلجنإلا : نع  اهتمجرت  .دارنوك  فيزوج  تلظلا -  بلق  . 13
 . ةشيبح

نع همجرت  .ادالاف  زناه  فروملا -  نمدم  ةداعس  نع  يعوضوم  ريرقت  . 14
 . سيرج مس  ةيناملألا :

 : ةيسنرفلا نع  اهمجرت  .يبوزكا  تناس  ود  ناوطنأ  رشبلا -  ضرأ  . 15
 . ةدوف لماك  ىفطصم 

اهمجرت .يذروزلاج  نوج  كلملا -  بحاص  تياسروف : ةرسأ  ةمحلم  . 16
 . يشابوشلا ديفم  دمحم  ةيزيلجنإلا : نع 
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