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ر َدةرو ةر:دا  

  و:ور رف وو  و رةمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

َ  

*- َ                 ... َو،رف رسَ   

وادةم ىذ:   

م  :دووة   

 وم:َ   

   ارة:رارى زةى ت

 و وامؤذمر:َ   

م وة ،ور وة:   

   و:ذمَ ارى

ر  وة :   

 وةن:م   

ظ :دة   

   زدة: مورةس

 :دوازدة   

   زدة:و   ى دوا...

م  َ :اردة   

  .. زدة : مو  م م وة.

دة =  :زدة   

  رمك

َى وةرطذ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   ر رف                                      

                         !ردةوا ىو رام  َو  
  َ َس                                                                                

و وةى  وة مو و ودة زم  وداَن.و ى    

    ور َ اىو ى دةورى وروام  و  دة دة مو ذ

          م  و  ت  م  وة دةر   .ان  م  َ

طوط و وذم  ذمَ  وََل  ة  وطَل راما    

  ر وطَل ودا و!

  ر رف 

  و  َوم و 

   رَمى وو 

 و  وةىدم  

  رةك    و 

  طم ن. 

  ر رف 

 َدىذ و  ك  

  دةب ووى ؤظ و 

  طرام  راوى 

  طرووى ذن! 

  َ ةى  َو مدا 

   طى روون و دارمدا. 

    و م زدا. 

      مودا! 

   وةَ ر  م  

    رََم  و  داطن! 

   م  وم دَة  َوان. 

   م  وو  و 

  م ز  َوةروان. 

   م  و اموةى 

  و ةىر وطَ و و  

 َوو ط مم وةىم  



 ة  وةىامَط  

  دةم زاار! 

 ، م  و ى زام ر م  

  م رؤذمك وم طظرَ و 

 َ ك ومر َ م  

 ةَو  ر م،ردان   

 .م    

  رك 

    ن ورد  

  َام  َن! 

  رك 

  و دم دََ مو  وةو 

   َ  ط ن. 

   دموة 

 مؤى ردةر م  

  رذام مو  و زموة. 

 ؤ ارىم م  

  َ مو  روورى زموة. 

 ؤى دَو م  

 .ا امدةوو   

  رك 

   مو و 

 !وةامو ر وى مَ  

  رك.. 

 اَوةرط  م ووى مرة  

 اَوةرط  وى م  

اَوةرط  مام ورةىط   

  ازام.ف.ؤ ب.فدا ةرم. َ رف.ط.

در. ظن   

ط.ؤ...طر.ؤس.م..طر ن .ك  

مةن.ططل.ؤس .مف. ا.ى .َ رةن.د  

      .مد ة .ن  فم.ر ز.ةم دى.ود د



دزادة.طور اد.ز طمى..م وم ذو دةرو دة و روورى 

...  

 اوط  ا َو    

 .ا دامز  مذوورة   

    و َا.. رَى زةى 

   مدا دةوة 

 ر  وى ط   

   ة، م و 

    

 .مدةط م رووىط ...دامز   

 .مدةط مدةم م ..دامرةم   

 .مدةط مر ..داورام   

 .مدةط مط ط ..دامدة   

   و م ر  وم َى 

  رََم  ر َة داط  .َاى 

   رك  ر رَة  وو 

 رام ى و..ورة  ةَامَ   

  امى زم ردى.و ى 

  ر و!و! 

                                         م١٥/٧/٢٠٠٩  

  ٢٣/٧/٢٠٠٩)/َ/٦٤٣ذرة(دةب ومر/ 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

"١"  

وادةم يذ  

  

       َ   نم رة مَ  م  زي  ،و ا

م مي مَ  دةو، وري و دةدا و ش و طش و     ١طموك،

 َ ر  زة  ردة اَ وومر ر   مز مَر

ة دةي  (ذوورة طورة) و     داوةوة.  ي ر رة ث اوةي ر 

ر م ي     ووت و ذوورةي  ، ول رو  و ك،       

 ذوورة  .دةدا ََ ،داداس  (َم)     ارو. داك دامةر ر ى

ي      ذوورةو ،ودة ردة نا ؤذو و ر .وةومازار م رة 

       ز ،رو ول اريو د را ،و  وةي .ون ةمو ر ةمن را

ذدي دةر وةي ر د   ،وة     ن وو       زاوا م م .َ و زةم زة

          ةم ،وةوةَ ادا  و َل وو دةق دةطو دة َرةر ر

 دةطَل زا ادا   ، دة  َرمةوا موادةي دةد.  

وري موادةا دةم ، ط ظي وري ( ذم    َر   َز

وردو طَاَل و) و رةم :مر و مي و من، ن و  و   

ي، و رزن َةت. دةرو ول رو س و  وةي ر          ٢ري

 د، وة  َ  ر ام .َر رَ مَوة ي  وام َن ي

 .مدةوة د، دةي دةةر ،ي دةداَ ،ددة  ردي ي ،م  ودة

          ي ،ردا    .دخ داي دة وز رام َ   ي

 ت وف دادةط.ةَ  يردوو يمردط وة  رةيدةر َدة :

دا َر  دة  ،ن َ وة طم  َ"،  دة ط  ن

    كم ر .د اَ و:        دة  ي ش و ط و ،وادةو ر 

    مو  َ َ."؟ك دة ؤش "     وةاَي ط وتَر

  دوَ يوةر .دةنم َ رط وة يرة   زام درؤزم.    مم َم

دةي  ، دواي ك اردن،    زارةوة، دةا َ ،دة و، و      

   م رو ول  .ت ض ،و د َ  و     زؤر و م ةر

  ما .دةدام ما  زاردان   ةو ي  ازيَ

زا وام  .ي .     رن دةدات  ،و م واو  و رةرة مةي ي   

 ي ةم    انر ت و  و َ وة . و زاَل ر

     نؤزة  ،انَ يزة ي و  َو، دةوا م .ريدارو دار 

      وي وم   .وةمرة ا َ  يذم  ي ي



    و  !ون دةر ت دة  ،او ورةرة ط  " :تدةط

 يور      ةوو ر رةوة  ،ن ف ".َر و  ،وةَ دة

رمر  دةطََوةو دة" :َو دان  ةن دةدا، و رم و  

دةام ر ت، ةن  م دةدا، مَ  ي دةدا. ي ت   

          " :َا دةد ََ  "وة؟وة  ات  نَ ض ،َ ض ام

  ا ،ا وة مدوة."

 ط رَم ،ظ و ةر ،دةدا ووََي دادةَ ية   .

 َ م  ش و وي مَا وةي م ،    واو ،و و ،ةوة

           ؤ وزاَل و ة ور َو  نا  ووةي م يام وةوة و و   نزا

ََ ،و    رةر ررة وة  ،و رز وة ري ي ،اار .ةدار

دةطَل  ذمدا مِ. مك ر رطي   َان مدةا،  ري وا و،            

       م ،ن ف .ادة رزةم َررة وة ،ََن م كَ ر

ن دةمو " :َوة وةَوة  ر ورو درؤ و          مري ا طورة

           ،انَ رَي  يَ ا  و ورو درؤ ر .د انَو دا ط

مراممَ  ش ي َةوة ر زة دة، د .َ َ و س و رزو  

   طر وةدَوة  و رؤذطرة َي  و َ ،ون ر امَ ارَي،  

 طة مو   زَي  َ ض رم دةموة ن رة دةو، ن دام     

 ...ددة .ك زام َ وز ؤظ َلر*"٣"  

وة  دا دةي   ن ي  دا دةدةوة، ن دة رو    ر  َم   

    ت، دا و. ض ندرو ر   وة دةي ي ر ن ،

ش اَل و،  راك و ن  دا ت؟  دة من زوو دةدران   

دةون و من  رن م دةو زؤري ت دةارد. َي دا       و زوو طورة

     وة  و و نا  دم     وةدم َي: در ش و يةى َ ،

 زؤر ط .َم دمن ا   .زؤري دةو رة ،و   رةي

 مدا َدةي رمي ت طا م     َ دةدةوة، دة وةي  

.َرةَر ي َامرة، مرو  

    ، ،ش مم      ر ،وَي  وةم رانم    ر زةم مرا و 

وة، دةو م .   َ دةوَ موةي رَم زم ،  د ا دةرا  و

وة مدةر  يم  َ  و َ   ؤذةو ر  او م   .َو

 وة ط َ دةمَ ن و   دةرطوة م دةوةوة.  وةذوور   

وورو  م . رةش و ؤ ، م  رس و زة ،ارم، ردَ دةوَي، 

:َدة .اَ ر يَدر و َو .رة يموري ز  

م"*٤ دو  ؤ  ش ، ر َم مدو  تط  ،ن "،َ  



 ردة. وةي  : "دومدة َم ،وام  روموة، دة وة

 َ  وةو م ة ر".رز  

  رت مَ! وةَي م ،ت ش  -

- .َ   دةرس و دةور ك دم  

-         ،اَ دةي .َ ن  تط .ؤ  وة. دةين دةوردو 

   *٥مَي."

             يم ي ،َي دادةم ،و َلاَط َا   ،نم

رةي و و ر دةت،  دراوةم َ ةَ ،ََ دةري     

   و َو دةردة َدةم َم  ي مز  ،وةو دواي ر َم ة د

َي. دور َودا دةن زؤرم   يرد  .و مَ ،وا م

ر َري ري ور و. مر و طظ، دوو د َام وك         

 م ،درَي دة نمدو مر  ،ون   ر  نَ ر و   وا دةد

دة ر  راوةمن دةوي ن ةط  طرن َوة.     

    ي  ،نوة ردة  وةر و َر ،وت ن  نو  ر

    َر م  ،َوة داامَ  َ  د نمم  ر

ممي َ و ن  موي  و و ،           مي رة دومدا  

.وة دا دواي  يوت و دةرطوةدةر مدو  

      زام َوم وم ر ،وة و َ  دة ،نم

  مري زدة َ ،َي و  دادةم وة. زؤردة ةَ ر ي

      و  ي وَيدة   .وةَو م رك و  اَ مزا

      ي  وت. م دارة      ر ر دارة و َم

     دةط و .َودة َ     ززو دا وموة دةم َ

طرن َوة، زؤري مد و مزي، م َون َ َو  دزوة    

 دةن، م دةن. دةمن       وَ م .ري دَ و دةرؤن،  و وا  

  .وةدةدا دا دةمم  َدةرس و دةور.      ذ او مدة و دا ممر راو

        دة َ م َدة  امدة ،َ ر وة ط ر  ،نم

  ، َ ر م ،ر َر ندو  ،وةواموةر        ن ناري دؤزي دم

   دوو  او م َو مَ وم زيم  ر يةر ،ون دةردة    ،دةم 

م َم ذ        ون و َ م ن، َ دةم  رم

دوموة، ي و ة ام دةدةوة   َ ل وةري دةط ، دةد  

 داخ و  ر رة م رة .َدة  ر دةدات و ة  

 دوم ر و  و رة   و. ري و زوو َ ي،             

.  ي َل طرزة   موت، ا، ، طَان،  ،ر، و وةزةم  و



د ردة طرؤذةوة.     طم رد ماو      دا  ر رةن ر اون.  ردي  

ر      م  ون اا وةامَ ر ق ق و  َل وَ َم

 ، م موَ ةت، م ،م ي َةت، و ي   ةَن َةت. و

،   رةش و ز َري موا و: ي،       ،رووي دةرطوة ااو

 ي  ا دةة     رةوة ن َة وة.  ري دوا -وةو ظرن

   ر م .وةا دامدو مَذ  دطظ  ك دوو  و ري

دةو  وا  رر .مكطمن د و  م ي و  َ  ،زاو

دةوري م ن دةموة و دواي زَ طمن َل دةو و طَ زمن  

 ي ،وَي م   ،نم .وةادة          م و م ،ددا دةمَذ

  ،دةوةدة دطظ  وةردةط َ رةي ،دنَل دةدةط  ،ددة مر

 وة.  ام  مَ َ و   ظدط ، روودا طان مو، دة و ةطت.

ن مرة  واو ي من وَ َ ر .وةاَن دةطرةدة َ ي

 َدةر َ    َ  ،ةط َيط  ،م" :تو دةطر دةووي دةوة رََ

ا  "!مم  ط  َو َ دةطت،  و  َ دةو،          

وَاي وةي  اَل و، زوم َواوي دةطَل    .َو مم ة

َ.و اوو ط  ،يَةوةري، دز  

         ير وط ،نم .و اوة و زدةي  وةم َ ت  مدو

دة  و طمن وات،   دة ََل ، دةاَ  دوور وَوة.        

رووي َ  دةرؤ، روو  دامو ر" : مَر دة  َرةوة

م َل دةووة  وَي مي دةدة ر وَي،  ض َ دة ،ر           

  ؟" دووم دةطت

     دة ،ت  يَود و دراَار  ،دةط دوو  َ 

: " واوة." من،  را دةدةوة، وة       وارةوة وةذوور دةوت 

د دة وة ودمدة وام و ة مةوا    َرزةم ر دةي ةَاور

      ودة و .اَدا دةطمدو  وي وة  وام  ،رو ول .و

 ريدة دمَو       رط  ي. واوةي دة  يم نم ،

دا  د   َ !ََل دةطراوة، ك و موو، ر َن        

دوو، دا د دةداوة. مَر زا وةر دةمو، دةوَا رَو        

    َرة رةم وة ر    َا  ي .َروة َدةي 

ول رو ،ر دةداوةو دةت: "رم، دةَ را  !َر دة  ،و ر    

  مت؟ اَل دة َر ن ةن!

-    ي ،وة نر دو ر  و    ة ي ك وة

  ا َت!



-  داور ا َ َلت، دةط تا      وَي ون دةم و َم

      ن ما  َ رط .وةَوروج دةوج طو طو َ ط وة

    دز ومن دةدةط ،َن مدو   دةزام  َ ن و رات و

  دةش دةدزن!"

رن  موَي    د  ر رو ي       من، و ط  ر   

 :م وة دةيامَ   ،وة دةور مو دةر َو م   ن "

زران  َ ؤز َوة،   مام  دةرَ    دوو    دةو رؤذي

دةور وة و زري  "!ي وي ر زاري  و: "ي  َوةن  

 ،ش ايَي!" ودةط  ير دي .ادة امَ  ي نون؟ دةط ض  

 من دا، دةطَل ي َدا م و ون، َةي دوم َ  ،ي

          يزؤر  ،و اريو د د  ةَ رو ول .ود رس ري دي

ادو مَو مَ  ي مَ وةيمَ ،وي      ن وةي .ر دةوة دة

ي ر َماري رادةَ، رَم ت مو،   داري و رة

    َو م را ي وَ وو ام ز       ن وم  و  و  ،نةَ

َة زَار  دََو رط و  ةي ،نم      زيو ط م ،وودي د ،نام

، ممي ض َن، م  ري رد و. رةم مر دةد،         ة دن

     .نرة رزة  ط ؤذامم  ردؤر َ  م و ر ا

   ،نا ،وم دام َ      وةامر اوو م َو م ر و ،ن

 دةدران، َة دةوةن. دواي وةك ول رو ،ر     دةمي 

  َش و ط َدةم م  ،زام  رةي  ،وةةوة موةم

          نَاو ر  .ََزردا َ  ام وود َ  اَ .و ري

وَي،  َ م دومدا  دةدرا. زؤري    ت دةوة  دوازدةي 

 رام  ، مام  ام وَ وةي   رؤ .ون و م

رةم ،  رن، ر، ام و   ومك  م َ دةم وازام :س، 

 وم مَ ي يام و دووة  .    ي رد و يرو مم

    م .رد نم        ول .دادةم ََ دةوري  ،نوم وم ر

م وودي وام ةداوَ ي (نو) م رود ا  َن دة.   ول

رةمن  رةن ، مَ و مان و ودان دوَ و          رو دةت: "زة

    ،وةن دةا ي داَ  اموود ،َمطم َ نَ  

َي دةت.   اوة َ ش ر وودَ ووة و   ا  

  راي او َوي ادا ت زةرةر مت!" رك  مرو زؤر  ،و

م ةمي و  دةطَل رو ومم ر  موةمة َن و،         

 دَ نوودداوا يم زؤر   ت اري اام    وة زيم ي زؤري



   ما  ،ددة       ،نم .و انر ط ن       و ك ؤذامر  

 ام وود دةت و ةةرَر  ، ؤذامم  ر   ،دةَ زووةوة دة 

ن.       .دة اموود اري و دة داَ  ما ي و ادة م

 َ دوو  ن داةر َر َ ري     ت .ون   مة وي

              .ن دة ،و نَ  دة دة و   وةوو ر 

 رَل دةط  ووم ت و وةش م ن ،وةام  ،زةي  َدا

  ي ت ،و  دار م .نمردا دة   ،َردام  َرد  رم

م و وازةوة اري م   ةمما دادةطم، داواي َام دةد  د     

     رز دةم  ةو دةن دةر اَ نا ب و داك و ي .ن مام

 وةوامرا دة       .ودة ردةوا م دا دوا   ،دن دة و 

        ،ف .وةومدة َ رةو نَ  ان ،ن دةداَ دي َر نزةم

٩/٣/١٨٩٢  م ن)  ي ي  رةيدةر م–   ف)ي دؤ

" :َةو دةورد ما روة ا   َلط ،وةد  ةردةي  دوو ا

َز ران و يووة، مر      م يَم ردةوا  ،ووةَ داَ  ا

َ؟          َو، مَ اوة.  دة    دووة،  ل و اا دة  

ا م         يو .ََدةم َ و ر و ر َ و ،وةدة  

 دي مَ . زةرةك د  موة. دةزام ،ر  َ و ا وودي       

    وان ،َدة َ  "ن رؤ ن "دةم "ر وَل دو" 

ر         ندا واو َ  .دن دة داك و  ن و دن دة

 ما ،دة     م ...نةَ نرَ ن دةزاموا ..امرة زمَ و

   ،ا و   ،َ  ا       ،وةش ايَو ".طو م زاب اف   ر

  َ ارم واري ،ي ريةر و ز   رير ،  َوةدا دةم دان

زةوق و دار و. مك ر ر وةي   و َ  َي مذةم و  

 ةَ   ،و ةوةَع و ر   ورام  ةر مم   ف .ددة 

 نة" :َوة." دةوة  وةدا نور  ،وةوة  وة  

         يم و و ،او مَو م و رير  رد   مرو وة يَو ا ة

 ؤذر رو ول  رو شو ،نداط  ي اؤذ دةوت و ر .

م و رام و رةز ،رم دة  رردي مي، ي طذو رةي، طا   

      وةي   .رامدة   ،م     َودة َ ؤذَيون. ر اث زؤري

 ا  ةيَ و ات و َي  زة م تم وة، دك زةم ن .َي

 كمو       َزةرةر  دن زدةر  ،ك و ر ريدرو ان زةرورةَم

ا و داواي َ واي طورة را ت؟ ول رو، موي اي ََو مردي د  

ر َ .ََد دو ر م زة دا ََ و مَ و ماي وموةي 



          مدو  زة م ،ودةوة دامو  ،ر   و دواي ي َم

داَ و م زة ك ؤَ. درة  رة  وَ زؤر دااودا  درا،         

زؤر  و ورة ون.   وا دزةي دو دةرو دراوَ زوو  وارن زام و

 زة دواي وةي ش اي وموةو  دا. ري ر مو.       

ي طم  و ر و م مو دوم و م ن وة ري       

  ران ي من دةد.

      َوة مو  ،رو ول    دةَ ،وةارد ت و ورد ردا ان

  َ  وةش ايَو  ،ََ دة  مزرط  و دةدا و

رةزام راموة،   ؤ دةذَدرا.  زرطمم طم  وةمي

       يمم َز        ،ان ك ؤذامي دةدا. ر رؤ

   ر م ي مر          .وة دةرَيدةَل م  ،در م  ا وم

           ار  ،و ةيَ  دةوةدة  و ذ ي دوو وار وامدة

 ت وةوَ و زيم امو. دةَ دة  

     ر وا ،رو       (وة ف ي)     م .و 

ا زةك و رو ر و ور و، ام  َ رَةري وطي 

 و ون و مَ يَ ي .ي ي ريوةم  ،د ب      ن داوا

ا  .د مزادي       ١٨٤١ ام ،د وت  رة وةي ش دا

ي و ذمي و ر َرةي  ي ر رةي وت د رؤ  َرة زؤر        

و (م   و، َوة.   مرة  ر  ي، رةي َ م ،وة       

 وواد َو  ي ف)ي     َ ي َدا وة ،ار   .وة

 زاد و، ي  و را وة و َ ري     ر ر

 م ظوك و رؤمط انَم ومو  ،ظ دؤ موة ر   .وةري دموور ر

  س ي       ةي  ةيَ و ف و ،ددةم م  وةو

موادةي ي دا ت،  ري مرد  طَ  ي  و ومي       

َ نَ.  فرو  مو  ردم      اريمن دوزرط ا ي    و ،ت

   ي ردةر مَذ ي  وةَ ن وزرط ورةط    ،رَذ ول وة .وكمط

 و، طَامو م ر ي َ دةطم  .وةي           ةرَ طورةي د

 َل دةدام        م  ،َدة ار و دوري دة  َ   تَ 

ظدا،  و وة ي      دا دةطَل ط  ١٨٥٤/ ١/ت ٢٩و. ن  

وةمو، زة    مر  ،ط  .د َل ي مزرط ا

 ،و   َرمظ    و َ .و د اَ م  ، رة  ي (دا

  و  (ط    ،د ريدةظ   َذم ردام وة و ،و ووري ر

  ،وَي ط و، ط ي زامدةَ رط وا  وةيدؤز 



َ و  طري َدةي، دةطَل ردوو ةا،  رَي ر َ َ و دوورودر       

ووة   رةي  مم ري   ط . ، طوة ر 

         ام مد م ،دووة ي نمم و دةرو ن دة  وةاَدةط

   مراروام ن و  ن ،ون ردانرط اريد و و ن ،ة نم

 رَو دزان دةرط ر ن دان. ن  ز       ن داو، ن دةا و

رة ش و      دةو  رةن  مرةو ور مَ دةوموة، س و موو و      

س و مرام رزطر و ون، مَر  دةرةوة         . ن     َوا ام

ذ َم ف و  مموة دا دةدا، امو و من َ ة دة

موي ق رةك َةمي  م دةم ز ز ن ةي   طر َردا،

  ،نم .م       .دم  ي دامام   م اَدر 

ؤ         ،وةؤ ش و  ،و و و  ةَ مر  َيم (دا = دة َ)

 وةََدازةوة دةطزو ط  ةَ  ورةط  يةري ط .وةا ذ ي وا 

روزوف م       ،اة ردوو َلي دةطة ذمَ  وةودؤزرا ن مَر   و

ا  ون. ي وَا ول رو .و وري    طمؤري مةري 

.َي دة ةي  

     نداَ ذن و و مو    ذ  م .و ت و دذواروة زةرة

 ةريم  مزرط وطمط   دد، زؤري م  ا يَ ن ر

 رةم و و،         –دةر  دا و  ،ط .ا ران وةمر

       مدة  يدمو ر. دواي ريدةورو  د نر ،ادةَ َلدةط

 ،ار .دم  رم  َل مد دةطَ و ذن و واو م     ر  امرة

          .ون ي ي رو ول   وة وم ،وةامرط

١٨٥٧ رو ول ،وت و ةزَل ر م ش ،ت   دا ي وا  ام

  طموطا،  مو رطي   دومَ و ؤَ .َ ةدا،     و  ي 

   ،اط    ؤذير  ف نم ،داو.   ١٨٦٠/ ٢/ك١٧ دا دا

، زؤر زوو    ك م و، دةو رةم وز و رمي َوام و   

اوة    مري و دوور ط     ةَن ي مدةوةوة، موادرة و و ي 

  ١٨٦٩   دام   ،   ر را  ،

  ون.

              ي ا  يم  ر  ردط ،ف نم   ر

 ؤذامر " :َوا" دةم مذ" ؤ .َ  ،دوو َ م اذم

             اوورةوة   م اد ؤذامر  ،وةوةرز دة وةم  و

رؤم طرؤذةدا، دةت. اردن م طوارا و، وةن  و مزطر و.           

  اي  رامري را  وَ درور و ر  مدةد." م   



 " :َدةومطا م   دة  ...َ  ن ... ن 

      نم نمر ...وةاومم  َ ،اون و  نرة ،وةوة

  ر دةَوةو  رة، ر ،َي ةط رةي   ددااون. ر

  .َة َم   را وم       وتدةر  و ؤدةر مط   ، م ؤ

 م ، م ش و     .رة م ،وارةََل و م م ،

  تمم .َ وسَي ر َ م  ووي رم) و اوم  !(

م    َ مزي رازي، ن   رَوت مَ ر َر    دةن  :طر

 َم ري           م  ،رةدا زا   ...َ َدر  ،ري و

 َردم ة ، تم .َ  َن و ض دةدة   ،ةداَ وةى

 اوامدا  رة  ةم َ و"  

َ مردووة  مَي مي      م دا،  رواري ن رؤذ،   رؤذموام          

   د  ريدةرورو  كر" :دووة س رة يةور ، ، ة

مَر وةر وي  م .ش زار س.   اردن و اردموةو اَل       

مَ  و و َو  دةرؤى  وة،  َ ن  ذما م  .ر َي 

    ؤذمر م .دة  ر ما و رامم را م     ة مَ ...ََ ك، م

"...م و وامت ممم ،َ م ،َمزرط م ، َروةر نم  

 َ اوةي ر         ؤذوري ر ريم ر وةو  رةي و م ،ؤمط

        دن ن وم  ووةدا. رمرو و ،وةزؤ يدةر      ةرةيم و .و   مر

ؤ طورة درو ا و، رؤذطرَ رةومق و ذاموة  وة  و       

ذرةك زرطم زؤر،  زؤرن مم ون روون د وة  رةو روري         

  ن ط َر دمردةم   م .وة دة  ر َوط  رةدار ا

َ نن دةرة   ةوامر ،و َ نزرط ريمر دةوري  د

 ا، ط   َطموط م َمَام  م َو  دةومامدا،  ن دة .ن َر

وم ،رام ،موةك: "ظ وامم   ،ري ، ودة .      ويك م  

وة: (مظ ن وف) ن  مو.  مَام  طرة َت  ن دةذن 

     رط و  ن ،دن دة  يط  ،دن دة يو

رَ ن ،اموة دةم         م ،ددة وم م ري وم  ش

و موادةمن،  طرم ،    ررن دةَو رو َن    ةرؤس و راراو

 ري ار  َ .ددة درو َ نممط ةَ  ت و   و

   ز١٨٢٥  ،دا         .د ا َرة ووم و رة  ،د ؤمط

 موم َ ةوة.  و ر        ودواي وة  دن  رة دةر، مو       

رادةك ماوةي  دةوة،   طورةن مر ون، دوور و موةمي     

 .ن رم دادةر ن  م ظي رورؤ ،ا    وةو  ،ؤمط



 ،وو م مزرط يم و ،و ورةد، ط يرة ط رة ،ري دؤنور ر

 ي ،وةمر اوةرم     ف نم .ن يرؤ  و ؤكمط

 رة دوو و       يرومم وم و ام    ،و ارَ

دا دةذن و دةارد. َمم دةوم  ،ش و وة، ي   رة 

   ،مووردة   ر اران ومن، دوازةرام  ،رانَ  ون 

وري رط دةذن. دةو ن و  رمران، ممن دؤن مدةط و 

 ان و  ،ونم ز راط  و َو ور  ونا دةم  َ ارانَر

دةت.  وما، َواموة، ط رَم رَي دةدة ذَةوة. م دوو       

   ،ر وي مَر    َل  وان  ر   ،ون كوومر 

      ون. م دا َلس دةطم ونر دةم ،وو   وةدةردةم     وم ط وا 

 َ         رَم .وةؤ نم رايرة  تمدة  ،وةوةو دة

 رةوام امزم ،مامزام   مرة  نرد مط زةو  و رذ رو

          درانَادةر ،مامو زم ر ن .َادةر مراوةم  م    ر وم

  ،ونرة ي وَ م و     ،وةارامَو ر  وير  ن و

 َل وذن.طم ،ان  

و  و  و مزطر و. رؤذام ان ر ر، طَ طورةي ي            

 و م ر وة دةماررا دة مو     ؤن !ورط " :دوازي دةم

"!رةوام ويرط  ؤن !ورط  

دا،  رة راش اوةدا، روون طم       مم  را  رة  

            ردا ،ةوة اري وَ ردا انَوة مو ،و و وة"دا مر" رة

            يوام .ك دةم ي زؤرزةي دمَ ط  ،رة  .وة ون و

 َم  ا دةي ريدةورو  َ  ،و ري وك و و دا ون، وة

دار دا دةذن، مي دار داروو،  ر ن رام َو و       

و زاون ر دةرطدا  دةرا ،رو ي ر زةت  طري و

   موو و مون مم .و ممَي دراو  ممط ويم ،دةزام

 و  رةيذ ،دةزام    م َ ر يم امدة ،دةزام ممةَ

     َوةمر زة ،َدم ر ،كر م ي ، يَ و    ،َوم اَل ر ،

ر دة  ،َذم ن     ةت و ريو. ر وةمو  يةم ،و نو

دةد، ن  ك دةد، وَاي ش ام ن دةد.  ن دةَي  

دي  دطما ََن ش موَي  ون َ وة،  و ر   

 وة؟وم م  ددة      رةيدةظ  زة    َ 

روو   .ن ا، زؤري ت وة دةارد  ر   وةمة          

    دم  نو، دةم  ة  نَوةر   ،ة ت وو



َ َي م      َ دةد ذن     ن اَل و،       رد و. رمة  

موة    .َاطمؤطام  ةي و  وري    ر. ر رةوة دة 

 يمدو،      ردة ردة َن، و م       وي ،ا دادةمم و 

    اَي ط وةي دا وة وة دةَر  و ،َدوورودر َر ،وةوة

ك، ر َوموي  م و درَا رامري روودا.  و ي      

     َ ران و  ،َاموَي و دةة     و و َ  ،  و ،زة َ

    م ،وم َر  وة؟َؤز زة م     ،ؤذةوةو ر واموةر دة َوة م

   .. ا ت و دة خ و َ اروة، و اَ مي و

  

:َراو  

ز: َ روو   ، روودا  وة   ل،  ك   -١

رز   ،وة نَ م وة.م مَ م و دوا   

*- .زؤظ ير دةر وة وووري ر رؤ ،ؤمط  

٢-     رم١٨٥٥    ١٨٥٨، م  نم ،١٨٦٠  ن ،و  ١٨٦١

  ر١٨٦٣     ١٨٦٥و  .ون دا  

  ي وة وةرطاوة.٢/١٨٨٩/ك٢زا :( م ...) زَ ، مك  -٣

٤- .مم ويم و :م  

٥-  :(َيم  ...) ي دوامو دطد   ريم مدا

  اي وة وةةرطاوة.

٦- . ،و زم ورا :  

٧-  خ: دةر١٠٦٧ .  

٨-  زاراوةي  وام دةم رز :سا  

٩-  ي دةموةم ري :نررو انَم َودة  ،و، .وة و  

  ر: م دةم و -١٠

  ام: م دةم ذن. -١١

   :رز دةم ذن. -١٢

١٣م ..)م (...دووة ةر  وةورا يمم  َيم ف  شَ 

 يمزة راونَر   ،ا  

١٤-  مروة ور ورةيوة ط :فَ.  يي دوا  

دا،    َ٤٧ ذرة  ذ ،  موة،  َ  ٢/١٨٦٠/ك١٧من ف   -١٥

وة ا.  

١٦-     ، ؤذاوايوري ر  م َر : و ،    م م

 ٧٩ زا َلا دةطوي ظَ مي ط دا .وةوة و وظ  



١٧- م.مم َرا رة :ران  

١٨-  ..)  م  (..اوامدا  رةاوة.٧/٤/١٨٨٧وة وةرط  
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رؤذَي  دوموة  َل      ،دي و  َزاري ر و       رو، دو ول    

     د .ري اريمدو  ورةط    َدة ما  ري دا ،وة

ن  دة دا،  طومةومي مم روري طا دةت دا َزرطمم د

 .ت وان و و َدة  ،ووي رم ََ ين و مم وةي 

    م  ك زام  واي ،ووي رم  دزي دة يذم   

مم ، طا وَةر َي زم وا و  و زرطم دةَ . واو َ ي          

 م  م  ةدا  ي  نز    رة و َزرا، دادةمزرط يَو

  م رز. رة، مو  مو، َي رة و َون دةن و دةط

         س ظي مَم  ،َ  ر يمم م    َو  ،

 َوري، رزم، ط رةك و، وم   رة ما.       دي زة، ر 

رةز و دة  رذد و وس و  زؤر  م ول   اَ ة زن  

وة َ رج و ة مي   ن و َ رؤ رازي د َ ة ىمو

 ، ةي وا و َ ،ين و مم رة .ات ما مَ

مم ر،  دةروام ،   اردةي زرطظي دة و مي   طروون 

  وَةر ون.

و،     ك  َ روري دارو وةي را ،َ ي م  و    

 َ .و ا  َل و ش انَم نم  و وت َ نمم يطر

     ،ود ر  نةة رو:    ردا َ نرةةي ذر  ٣، ٢، ١ر ر . ...،

) ن ١(-ذرةك ممي  َو. م ري  ر  ، ،، دال       

   نون، دةمن  مي دة     دة .َم ري َ طم ةت

    ووَ ،و ير ا       ةوة. ظَدة    نمم ي

. ش وةي   دةر و م  ن  و و دةطوة     .ي وَةر و

ن م َل و،  ري ا        ن وت ن و دووة ،      من و مي 

) َ رو ،نَي)ي دا ىدامم     َ و   َ" :ط َ و َم

رَم  ة دووة، ن  دة و    َ  م  .(َ  وةوة،     

 َورة   دن دةد، ن   ر    م ن  زم  َ زم وااد 

ر زةم دةد، اي  ر و رة، م    ا د   رةوة دةوة  

ر َ ز   دَن، ن  :  را دة َ دة و رما، نر دةدا

ف، وَاي و رة و   ام ظ ر اظَ  دةدن. 

رةط ةاممو، م  َ-   ن وم .نََ ي وازي .ن ةوانن ر



      ؤ دةةردوام َ  وةم يت م  .وةم ير وما  ،م

 ، ض ، رو مَر  نَو ط و دادةم       َ   ،تدةط َم

ن وا طَن  دةذَن.  وَاي وةش، َةن  دووم          وا ، مدةون

  من وةو    ا ةم ام           ،َن  َ َ و.

 ول َ      ظ  مةر دةرس و دةوري وا  َ دواي دوو ،ر

  ،موة ط  دةرس طوةي ر د َر. و           ، ظ

ر ي دوو ي ممي ر  ف ما  دا  داي م

اوو "درمو."" واون مم  وةي ر" و  

       ول ا ذم موة  ر       وة  ممم دؤ  َيم

ات،   َا، وان ن   مَ  وم زم ؤدةةت د، َ و رة

َ  وي " و م مم "" ن ممام ر، م مي "درو 

و  طر   ،اممروي   رو  مم .َ ول 

  اماوةم        مَ َ ةَ م  .ريةَ زة ،وةر

       ي ظم  ردةوةي مرةوام ةر ردوو ،ودا م يم

 .ن وَي دةوا نَ    

ظ  دي و و رؤذةدا من     دا واي طط٢٣/٨/١٨٦٨  ةوةو   

     رة را  َ  ،در ةم  م   ر

دي، اَ رةم زةر  داؤ .من و ردة  مزي روو  ط   مي

 ،ط  م ،ي وة          ،دةمر .و ووا م ةمر وة و در

دةام  زةي ام ، ر و دوورةرَ و طط و،     رووي دةاوة 

    َ ن و ردةورو مو    تَ وا مَور و ي ةي و

َ.م  

زؤر طورة درو.    دا  ظذووري  كزي روو ،و م  مي

 اذ    ،ونو ك ،اةر ويوةي و  مارةو، د

         زاو و َةوة دوورودرارر  .وا  وز   ،و اومَ يرةم 

    ،و ي َم َر ذوور يو. دةرطدة  يردوط  ز

ةَود   وةوةي مد  اممن دةن  ن د ا َود ن وط .ن ن

           داوة  ،مدة   ،نَ يرم .َ ن  وةيَ

زمي  و مم و ظَ  و روو دة .َر   َمي       

ن)  دةا.   مي(و دةرو موي  م  اردة ي   

م ر  دةو م  َن ؤ طورةوة دازراو، ى وةى       

مى  ،يي و رط ،د واو زي  زام   .اوةردةط  



      ممَ و رر دن وَ ر  يامَود ر وةَر و  و

ون. (دمف)ي   ا َ وةمَ   ، ط رؤ ممن دة  

َود ي       َ وةدز  م (َ زار) ون مون م ،ي ط

دةو دوون و طوطت  موم ا دةو و  ذطر م دةي      

  و ز َمز  ،وةوووي دةطَ و اط دةر  فا .وةممو

مدة م   ،ةوةدةط  مز  ن    ا وة و

م َ دوورةوة م ر دة و     و، ري ر موة دةد و    

     .ودةم م  رارد. ردةم   راد و ردة 

 وموةي روةردةا ر دةَ و  رة رارَ مووي: "و

  ،وة م نَن  طدة  وةيوم و ذوورةي م      وةن يَو ، ي

اري  ااوة". َن وةي ف دوا  ؤ" و َطدار"         

 رةيودةق دةردة ووة        مَ " :َدة  وامو دا و   و

    مي طمر َ ةَ َرن؟ مروةردة ر وذط ن؟، يَ

  َ".وام  م مي َزة. زامري َة، م؟ طر 

     َ ي ،و  م  ، و    ووي  ام و َم

  َ ،دت دةدة  زي ،وؤوار و رَ َ وة  .و ي ََر

  كدوود  و و ط   ،ا ...ددة  

 ر زوو  نم يَم ةي  يةَر د و و َ (م) زيزموة م

 مر  دري دةذط  و ف وة. -وََ ر

 و دمي ام و ةي  موي طَاموةي ؤ- َورَم من 

مت  طَاموةي مي     م. مَ و مي وون. َ  ططو

     رط .و طو ط ر ر ا      ا   

  م ي دةطَاوة.

مةم وك و ك و دوور  ر رةز و داك ون. م  مك و ت و  

  .ددة   يو ط ري وامةَ .   زؤري و ةمر

ي   ةمةدا  ةم  م  ون.   مو و و          

دةوةو  ر ري دوم و وود ام طَل َ دا، دةرَ زؤر          

     دن و دةرس و دةور  دةََوة.

    ول   ي ردي، ما يز ومَ روةردة و    ،رو

   َ َ ةمر مز م َرمر ي رداري     ،و م رةزاي 

  زامرم    .َ َ َ  د َ  و،

َ طَ  ،و ن ةم م  يةر ويم  ،ن ما  وم

ط و وةردا ون.  زؤري َو رم و م ا و  .ا،  د



دةرزي و   ردوون ر رَ و  دةران. من  م  در    

       َم  ،دووةا واوي رة د  َ .وة وةمدروو 

 مَ ة ر و م و،  موادة .         مي اي دروو  

م) ن مون م ت و .(رؤم  

    م و ايَان وم     و  يطَ و م ،َ ،اريمدو َر 

ووة م      .دري دة وم  وة وي دةدز ،َد و دةرم

     مَ ،تةَ مَ دة ر        َط :تدة َ و  

َوة، ردووة رز ر وة دة  يرة  كزةم دمَر ةر

طموة دواي دةون، ري مَان دوو َل. ر و  رووداوام  دطا        

م دةون. زؤرر ري طرمم دةدا، و دةدا مو رَ طرةن       

 ا   ،وةََ    رد و و َرةي ذدم  دان و ورةم  ي

ط دةدةوة. وةي را  َ رامري ذم رودةي طرمن و،  و       

طمؤ دةد، م    رم دَم دةوروري   زةن و رؤذطرةدا ز زي  ط

  دارودرة  وَي      .وامان دةر ر ن س وَروو، داري ط 

 ر ون دةة س وَط ن   دةمةرط م ردي،    نور 

      ومدة ما َلر دةطَم ،نم ."َ ي وة" َر َةَ

 َم و و دةرودة دةم   ن اك و دادر  نةرو  و   ت ودةط

 ك  يدام ،ؤمدة وة و دواردم نا دةمادةوةمَا ر  ن. 

د، ن وة  دة "٢*" دةوري ي  دةوموة طي وي و رَمن   

   ر دا           و   ن .من دة ري َ ر 

رةو مةر دادةطران و  ن  ث راوةن دةد و ن دةد. مك     

 وة دة  نم     و َوت، زاوة، دةروة َذ    ر وةو ،  واريَ

 زا .وةدرار م م    

زة و زةم و زام ن دو ر َ زوري ف،  َ ف             

ت، وو  و راز و مَ و زم  ن  .َر و    

  ش و ت َم امَ  مام نو  نم  .ون

        ةمر ،ادام  ،ما  .تادةطي ر مط  ر 

 وور  .ونذار رت ودة       ن ،وةومدة ري زةووي رر

         و مَ ت و  نَ دي   دةَو م  مَ و

  َةروامموة.

طم     َ نا .ورق دة زدا  ،امو يَوي دوورودر  ،ؤ

     ،دا يوةمم  ،وان ،وَل وةدةردة  َا ي  ،وس  و َم

ن دةن درو   ودا دةمم ي ،نم .د  َدرة َذ



 وي دا يَ يَ  ،ووةرةداوط  و،   .وَ ي ا  وةَو

ذَ دار     ؤمَ   و رواي دةمو واي ور دةد "    

   ."اة  ارد  ارد َدراو   رَي  ،   دة   و اي

 ،مم .وم   ير دةرط اريظ ار ار 

ر َم   وةي دةر ي   ،د ي ؤ ريذط وة وو  دا

م ةر و نارةد  َ ي زيو ر َ .ت .ة  

ذ و َد  دو وَ يَي ط ي* )ي    ٣ ك و ةر نم .د وم (

 زاوي زو        .و  نم اريي د  رة و .َ ر  

: "    مو وي   مةوة    ردو،م دا   م ٢٢/٢/١٨٩٢م روارى 

 زدة."ةزام  مَم  ا  

    ط ردادةر مم ،ظ  ت  يزار زوو مم .     ،و ي َر

    .ََ ي  دةدا و يرو ،زار  ودة  ،دت دة  

 طم دةم  .ا  ك ك دووي      دة  رةوة   

         ،َر اَدر  ،َل  وةداامرط  ،َك دةاو زار  وتَر  ؤذَيوت. ردة

و ة زم ةطَ و مرَ ةطََ  ،َ و ي طم" و         

 ".اوي دة َ   ،ام  

   وان، م ك ،ف وادةيم         ومدة اظ  ،وم     ،نؤ

  وا دؤطمطض       و ، ض وة ،َ و، ض وة يمو، دو ري م

 ول  وة يمدو  دنةَر اي رو  ي ر و ي .و

رةومق و رةوا َو، وَ زؤر دار و، زؤرر ت و طري ورا  طَل   

  .ي دة ممو ط  ول يوامَ  ََل رر     ،وةرو

، دذي ر رة ا دةم      و   دةوة  ش و درور و     

ما َلت، دةطي دةطي ذمَو، ر     و ر  ،مازا َلو، زؤر دةط نو م رم

  ردام ،و نظن و دة ،وة  نم  نؤظ   وةي  .و ذن

روي   رؤذ َت ر       ش دةو و ت و  دةطَل دةد.     

     َ داوةط نؤ ،وة ول و  ةوم يرو  وي  ،

و داوي وو، زةَ ا وة و   َوة دةوة، ي   

 وة  امَ   ام   ون.زؤر مَ ،ردةَ و َ  

      و    داوام و وم  ،مو    َ ،امو يَي در

َرةي دؤف،  طمي    ، دةون   وة طورةن،  ن     

دة  ةمط  .دمدة ،ذا    يدوم    ي مط        .و ؤ

 رة ط       ط  .تَي دةط ن ورةيط 

رو ) ر م، دواي وةي ول موة ي دةم  رمو.



   م مر دود  ؤمط دةن مط وة ووة دة  دة (و

ظ دةطَل ةي و ر     ة  رَ دةدن، ي ط      ذطري و دوي َةو  

 ر  دةون. ر َ   َ رةا، ن  طدا دةد و 

د. ةوت، ي  و َم دةَ ةط وةرَ،و  ن ش دةد

  وي و  ط  ق و  ،ق زا دةر ويردةط َو دة م وة  ؤ

ََ     و  ،ر ن و دة.  ت      ،واارا ر و روي ط َذ

ر و َلو، دةط وش دوورةوة دة  ان و ودا، دة .وة

     دة  نم .ن دةؤ ة طط  دارةي طو ط ي وردَ زاران

ي مو، رط مةام  و رة موة  دا ي طَا وةوة. و   

      ،ودار يووي رَو در م  رةي    ر وط َردواي ط.     ريدط

وةي  ي امَ، وَ و دن و َ دةطَل  ما ََل دةو.

ن و دةمن  ر و   دةون،  ن ذَ مو رةي ةوة      

 َ)=     ،م  ي   .م  َو" :(دة     ،وَي ودة

 ) ."و    رةزاي م ،ا   ددة      م وة  ١٨٨٨

 ر َمةدا، وة زؤر  م   مَدراوة، وةرطاوة). زؤرر َ ا 

  اَوط  ،اردن دةمدا مَراخ ر  ،وةمدة   ،دن دة   وش  ر

َم  نو ،وة داو دة ر دةوة ون دةَط ر ن دةوةؤذ دةا ر

            َدة َر ر د ددة  ،ةط يَ وامدة  نم .وةمدة

و َردة،  م ط و وش و       و و   م زؤر رز، زؤر ف

         ي دةوريامز رة  و  ،و ةمَ  ،َلدوو   ر

 ت و  ن.وَ وةمم  

ة ر   ذادا، زؤر  طر و دواَ ازي موةم دةد.          

،رورةي دةط ون  م ي ،وةم و  دة و 

ام طورةدا دةوة، دةمام  رةزووي ن را راك ن،  راو        

  رمدا،     ، دَل  ن. مي   ن،  دار و درةما م 

 َو اري   ووة .ود ا َ  َام ي ر رط ،در دة

     كزةر  ام نم َؤذدةوة و       ردة دةر َو و ََر ري

      ي دمر تمم داذا ي  .َ رة م رة   دي و 

  ،و ة يما رزؤر رو ف وةرزي درةو  ،و  امر و 

َن دةمَدران و رن َةا. من َش ي وة  ن مر و    

ز و دا رداريدة َود ؤذةو ر اَدر  و َ ز ت و 

دا  ٨/٨/١٨٨٠ووراوةن  دةر َر ت.  م رواري     داموَ د

 دة" :َرة رةي  ظر رموري رؤذمي رؤذطري مَي. و رةوة 



     ،مَ ز ز ،دمر يرط  ةيم ية واو و دةم  و

 مومم          ويرة ويدة ، ور ز و دوو ،نووي ط و 

        م و ر ،زة  ياوي مر ةشر     "مةي ردو" ا وةَ 

  م وون.

     ي ١٨٧٣   ،ذا  وةيامرش ط  وة  ،نم ،دا 

 ي م اَدر   ر وو د م ي و :وةوةم َم م ي

و. رةم   َ د رةت  ر م ي رةوام ردةي        

ا م  ر و َ و ةتدا رو  م   .ذوورةوة َ َ زدة

رامري ذم    ا٤ .(ا دن  د اي " ان"ي ك(

   ض و  و  ،وان دام يةر وة  ي ر و .وةاَ

َ ،نةرر  ون و ،وةدة  َ دام وا   ،ك   ون  ة

 وا وان، ر و طرامَ ةن،  رط َ رور و مطوي  و  

     ا  ش و ايَو  .وةامردة م دةوري  ر وة

َ  ة ط ر َموي  رط د.  دةرطي دمي ون و   

رةمورةمَ دةوة و  واوة اي   زة و، و م دي  

و ردام طرم     ورةوة طي ري ون و ورَن و راوة   

 و و رداريدةوة، دة       ي و و م و    و   يزة زة

        م ، َ يمم َلوة دةطؤ ش و ن  .د نر

 ي ،وظط ةي ز ،َلطط   و، وا دة م   

  دةذ .و درا و مي   وم رمموة دة اون، 

من،  رَي زي و وة ر م، مر مي دةدة ر م و َن  وةي    

         م م .وةََي دا د  و ََ دة  نم د دةر

 ،ز يوةمي ممن  ريةَر م َ ومم   م ي  

 ر، و     ؤن  و ن  ظ وام ،مَور  َيم ن وم  .

مرَي درؤ    مدان و دةوم و، امن ر  طدا زاَل          

مَوة. رة و     م ،  و  ن ر ن و    و ن   

       ور دةد ن م  ورةوة طم و ردةوا و ،       ،رزةوة س و 

             َ ك  َو م ري  وةزة َو ردة  وةدز

اي ط، .رةَ  

    وةي  ،نم     دوو  ،وَي رةوة، دة يمدا  ،رةوة  َ 

       ،ؤ  ي ردة ةمي دةط  دمَدة  ر ت

   ،َر ن ا ن ،ا ، ،درا ،َدة  َ ض ةزامر مزؤر

 و ر مدةد. َ ا   ري َوة و   و مي  َش و، 



م م دادةم ، دة مدم م ر و ز و َ دةو و وة،     

    و رؤوة وةروام و  موي دةد  ردة دةاوة.

َ، ووةر  َرا و م ، ةو   دان و  رة رة د    

ط ،مةَ  ،دن دةم رز دةم   َوةر .من دةؤذةر  

و ذة طامن و رم م  دةون  و ن و         

 اَاو دةطَل ذم     ار و زرطمم  مي    ممم دةو   دةومان: 

   ش و         ريرام  واموةر وم  ش و َن، ذاوة ذاوم

 وري و .وةوةرز دة وة    وَ  و   و   اوةي د  ،زة

اي  من دةد،  و دة م ت     ن مم ون، و

 ير زؤر ر رة رام من ذم . وة  َووداوو ر

وةروان ماوةوة،  و روة،  و درؤوة،  و     

َل ذم و و  و مطري موادة ما    روةروة،  راوورد دةط

     َذ  يرام و وة َ َ و دزي دة م .و ش  ازؤر   َو ذ

ي دةدن. ج ت. ي   رَ  .َةي رةر و طر و            

 و ن ر  يرو.دني دة َاو ذَذ  وة رة  

  َوةر  شَ يرم ،دي درو   م َ ووة

د    ادةر و ر و دؤ  ك     َلي دةط  .ددة َو دةرودراو

  ر ةي نو  زراما داما ي و     َو .و نر

َ زوةوة،  ش و َ     وري دري ددام دة      دةو

    دي دة دي َو .ََ ر َم دةدا ددام و ،وة

 َ ردة   ، زؤر ودةم ) ا م (ف    ،دةدا

     اندة  م و م ،ممم وَي د  وَل َ وةي م ،

  ادةم            ر .َ مؤر م  وةوة ط وير  دة َ

َ وةدة وم رداري و َ يدة  وة ووطمط  ن  دةوة

     رو  وة د و دوايدا دةَ  م و م رر

  موة دةوة ي  َ ، زان.

                 ممم  ي  وةي ي و ،ح ط ز  ن ،نم

و  ممي م ا، دةوري  وة َ.را ات و دةوري طورة  

  ،  ت، ورط  اَل   رؤ و  ،و، زلامردةر ر 

و ممم رم ،م  د و  رة و  ظمن ر 

 .ادةطم  ن مَ     دةوري ،وور ةَ  ، وة ن، دواي

      ةن ز مرة) يمم  زيم ةذم   وارة) م َر

رط  رَي دوم  . ا     نم   رَي ر" :َدة ا َور



َ ي ،م ر وةدة ظظ    ور  وةوةرز دة رَي  واندة م

         ة  يةواي رواط     .َم       زؤر

."ي دة دةوري  

ي ف،   دا و  مرَي درو دا، دة َ  ،رذوازي         

 يمن دةودام  .و  ش و وة  ن زؤرم و ون و اوة

 م ردة     ر   اوَ،ةم ىر     .وةدوو  وا ةمور

       وا ،ودام  نر ةر م  ي  ،وم  

دام َ ر  و ن ََ نرة .نمظ 

 دة نةرَود     َ  و  و ج و يرة    زؤري .م و و 

     و ،ط ور  نم  وَ     َيم دم شَ ن وامم  و

ي م   يموم و و ةر م  ، اد مرو  ون

ي.  دةم  دةري  ا دةمواموة. ي دواي َش دن و       

 روم ،َ  ،نموي دة  و طون و مم مدةو.َ م  

      ،ةدامرو و     ر ول  زة وم  د نر ف

   ا ن) رم زةو ر ر (اظ  ك درو

ور،   دو  و َ و. وَاي ب و  ورد و دةدوةي ز       

ر ،وَ زؤري رة وةم   .وت دا وي ر ،ود وت ن  ول

ر       ر١٨٧٤م           ؤد ر َ  ،وةم  دمواو  دا

ووم ر     وطت. م دةن رت و  رمي ي و ر وة

مر  َي دا وةيم  َ ،ي دادط َ وي طم  مزرط ي

 ر ظ       .و ظوة    دا١٨٧٥مظم ا ن نم ،،    

رَي ذازوة   دةَو و و و  وةم َ  طما،      

 روور  َ رَدا وة  منن ر رَ.دةةا  وي و ي وا

 مَذ  رط رط َو ا    َ ي ت و    وةي وة.دواي

رد، و رو ك و و   و َ دة زارةوة  و َوي دا

  .دةوة نومط.وةوةم َ رط  و ي و وةم  ي  

          .دمرة و زي در و ،ا يَم  ن يزة َرد

َة دزام دةرم دةد  من ري دا و َ  در. دزي و         

 ةي ي مي َد  و رؤذَي  رؤذان     طورة و وة  درة،

ن دزي ََ و دة ر  مم وة ي در َت.  ي      

دري  و  زؤري دةو ،ةمَ   ا َة م و اث    

  وةي ذ و ش و       .ن ل     ََون، مرو  دووة ر  

    .َر مو   ري ي و  و  ي  واي وةن وة



ا طورةم من، مةر و مي، َة  زة و زةم و زام ن             

ر   دةوةوة دة ن م ،وناَ       .ن رزطن ر ن و ر وةي دةرَ

ري  ،ََو،  م مزدة ا،  َ مر،  رَ راراو مة

        ت و دةر ما رر  زة ريةَر  وة   َ ن

 ول .وةريو       ،ي زام  و  و َوم رة 

       " :ردي مةر  رزةم  م      وا زوو داك و  وةتدا     

و و ن دةوَ و َ وي  و ن و مي دوة د، و داك و ي 

َل و ط ،دا دمروةردة نم   َ  ،وةو مر        ك م دواوة

و ةر   ."مةر     شو ت رة، دةطَل ت و َدا  :دةوَي

ط َو طزامةي  مدا، دواي وةي زؤر  رووي دوا َ م ي،          

 و و وات  ، وَةر،  زامَ        ا  َ دا 

ََ. مش  و م م زدةَل و و َ َم دة واو            

 َلا دةطَ ودد      ممزي دة .و َرةي م ةر  .وات ةرا

َ      و  .نام رةم يم      م  َردا  ١٨٧٥

طم ط  و ََ نؤ ول ؤر  ن دان دار.دا رو  

ن و، وو   ري ش دةو و ط و دم    مون   ا طورةم  زؤ      

ةم  دةد.  وةي ي  ش و   زري ر زة و دي    و، َةي

و ودموةي ظَ دةو ك      ،واو ذي ري وة زَوة

       زؤر  .(مز) وي مو م م    مذ موم مي، د طم   وط

َ َا و زوو  زووي و رةدا  دة     .َ ووة دةروو، رو 

م ز زؤر  وة وةروام دةروم ر ذرةن دةد. ظ ش 

  وةي        د و دةا و دة َي مم م َن     م  َم ،دة

م و،   مةر دةرةي ظ زؤر . داوةري  مةر و مي  دةمرد

م  و و دا " :َر دة م رةيرةي ذدةر   مري زوم 

      ." َ ،م رام ي و ،م َار ،ةزي داظ  َ

مة د ر  َمن  ر  رؤذموام ي ردةوا           داوةر و

.َم  

    ؤذر  و   ؤذرادة      و و ومي مَ .ي 

رؤذامي موادةن. دومن وة َ ري مدةد، دةرا  َو،   

 ممت مةام  و رةش اوة   درودم     ور لو

        ؤذر  ؤذر دةرا" :وي مر ةريم  و. من وةروةم

ر مَ دة. مزا طي  و دا . ه رة، رة!   . ،زار دة

ي          زؤر زةوةزامر   ةرم  ،"!ت اي   َام و 



          َ  و   .نا و اي زؤر يو و م  وةدا و، وةارَ 

ةك  ون،  راد  َ   ورط ،ان ردةن. س و مرامم ول ر 

م وةو          ما مَ ر َامو م وةي   وةي دارام

    َ رو م ََ  ط .ََ نب دةر      مةر  م ظ

اواي ) ك  مون  ب.. من د  ٥(م و ظم ي مرد: "

     ن مرة شَ ن ودة مم ََدو ...١/ت٩ة  ر ول و  ي 

   ون ازين. رم ريةَر   ،ار مات  ظ مم وةيَ،  دةوا

) رزار )٦وت.  م  َ وة داموة،  و دوو رؤ  َو 

  و دة َة  .ن دةا مران م؟".

           وَل و  ةرم ،م  ر ونو ةر و مم 

ت و َو   اري زام ا َمي واو ت و ي     

َر  ،َي وةرراي        دي و م موة، ذووومر َو ري ي

اي دا دةد. مي  و  ي  رة دموة دةدةر. َ  و              

ووك رور  ووة اي   ذار و يا ي و ر    ات وزطو دذوارة ر 

ؤط مط وو، ن مو وةي      مي      َ ت، وَاي و و م  

   و د " :َدة و  م  ةرم .وَ َ     و َم ،َ م

    َت، دةوة دة واموةر وة ي ،َ ةر  ،َ َدر  يمدؤ

اَط        ن دةرذط ،وةامد    ،رَي

."! َ  

و َ      ى طي وَ ي، رؤذ  رؤذ، وةز ا دةو، زؤروول ر   

  ووة .ماطي ر و و وم ر٣/٤/١٨٧٦  وةي م   ،دا 

رزار يم  دز  ،انز َ وةرط ةس   م وةي  ََ ؤ

رو و    او َن و وَةر اري     مَوة و  رؤ در   

         وة ،ت ،وة ور  ون د  دواي .ة وا ت

م   ي َدز و وةوَ س و ،و، زةو دا دا ر َ ة َمط

  ذن و َ  ،وةَدة    م    ما   ونَ َ ؤكمط

         ازيَ ن؟ ازيَ   ن مورةة طر ،مةر ؟َ رةدةر

 اك و    رؤذَي  رؤذان، زؤر دةطما وم و  زة و زةم و، مو  وي 

م  ا د  ،نم ؟َدر ومو  ا و داوي  م  ،

،   ي َ ار و    زة و زةمو. رمة  انط رةس و دارومي زؤر ر

َووان دةد        زةَ   ا دةوة.  دااري  دن و

طمؤ  م و      ،م َو ام دا   وام ر و  .َرو

           ات. دا ر ت و دا  ام اموةوة و دة     و ري َذ



دا دةرةو ا ي  رديم ،مرز دةدا،         ت  وت  رةي  ر

و َةي  موةي  َؤ َن  رة ات، ا َ  من مدا.  

         .ن  َ  ،ن ر و ر دة يم َم   ن نو 

  تمم .وةوةي    ظوودز يام ،و رة و َ ةوةم ط مة م

مف، َن،  دَل و طن،  وام   مَ  ن ا .َن 

     وةم ون رديَ ف و     ر دؤط .ََ وم  ؟ وة

    ى ول روَ و، دةام           رمري و دادطي  

مومَا رةر ت. روا د: دواي وةي  َد رؤي، وةي           و

   رَي    مي ي وش رزي دو، داوة، ام          وول ر

ي  ف  موي ي.  راري داداط، وَاي وةش،         ممَوة،

 ، وم و  ووة    ر َ ،ي ر وة ةي و ي اج و

 ط ووة .وةادة      َل و دوو  دواي ،ظ   و َدن، دةو

       ،َلوم  و م وةدة  ويم ر، مو و َ ر و

دا، دة  و ري طت و رؤ  َ     ي َدة    ٢٣/٢/١٨٧٦

 ي  ،ن  .يوةواو و داَ  روزؤف  ي ريوة،    َم م

  ديمط      .  ؤر م  ن وة و ؤ   وةم َلر      نو ذ

   اريام روةري وام .وم َ داوور  ،دي َ اموور َم،  

   وم َ رط .و و ر ةيَ   امدة ،ن   م ،َدؤ 

      ادةرام و ي دؤ و ام  و ي  دؤ  رط  .َا وةَ

دي ََوة، دةام زؤر  م ام دةطَل ا  وَةرَي ت. ي     

ر   ون زؤري  ،نوون ر و  ان. ض       ون م مَ و ض

رام مري، رام و ،وامي  وون   َ مي        

َ يَ ان. م م          و  ي و ،ام ي  ،ن 

ر و رةك  وةن  زة .    َ  ،مظ، وة

 يور    م دا زي، طوة دةم      كوَي (ط ي وام  ن

(َك ذوورن مم ادة .ىةَ ر   َ     وة ودمَ  ي

  دا دةرسر  .وة ظم ازاي ظاظر ،      و

مظ     اري دموةي مي  ت و  َمي مواو.  

 ة دة    َ ش و   َ " :تط مم  ،وةام

   وة ةر ا و داواي َام دزي دة نم "! ةَ و

  ر وة يرةَ ةشر ومووي مر  .،     .و ي

     وامور ؤذانر  ؤذَير  ،ةوة دةذَ و ،د وَل ار و 

     اموا دة نؤر  مرةرو رط ،ت واو ي  َ دواي



 يرم ،ن  اي دة .ات َل ي   رةو و َ ر  ةوةَ

،َؤذة دو ر .َ ي   م  

  

:َاور  

١- .  دادة  :(دال ، ، . ..)  

(ارى ذمي مةري وة  ر ا  :ر  موي وري       -٢

  موماوة. رووس)

٣-  َد :ذووس.وري رو  

رةم، دةن وازي  ) مز و زظم م مذادي ١٨٨٠-١٨١٩ك: ( -٤

ر     ي مردط د و ر  َر م   ،وةدام

) ارَر َواذةمم مردط" مومم  اََدةوة.١٨٧٧و "(  

٥- .م ويم و :مظ  

٦- .ر ويم و :  
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 م  

        ران  نم ،وادةم ي د وم مَرة ش   و م  

ططي و رَم دةد. را و َرام رزطر وو  ران رون ر     

وودام و َ ى    موة: دوماري و ري رَدم  َل ووةوة،

و.   زاد      مر زة و زةم  ر م          َل ووةوة،

  وري ط ي  اا، دة زدة م  :و  وور زة

  َذ ري دةدا و ،وةدةط  ا دةرم  .ات ي َ

 ،ةَ  وة        و ر  ،ودة  و       ي  ني ز

     ،َ  ي َو ورةي م .وت و دةوة دةَ م َ

رَ  وة  و راوم ي دةد،  دةرس طوةدا، وةي     

  َوةم رَوة،  دة ذَ َةوة".

   م ،رَم  ن دةدا َ م زة ز و  واوري د  َي

طرَ وة.  طورةا  و ذار دةت   موا ن َةي ممووة و       

دةَ: "وة دان  َ م  واو". رمة من، ودةي       

 داريم  ط َور  ،ةوةداري م  َ و  و و  ،و

 ق يَم  و ي يو      ةك وز ز  َط  ،

 ر و       و، مم مو ات. من،  َ دوو دك َزي  د       

 رة دةرري         مو ،ون زؤر دوور  ،وةَ و م  َ  ت

 نؤر َ م دووة  .و ر  َ     َي  ت ووةردةط مدةر  ي

 شا ن ام انَش م .ددة  

 ،ََ َ مام راردو  و    دا من،  َ َوةي طمو      

        َؤر م ي مط    و َؤ ،ونَ َ يم

         م ،دار د : ون  م و .  ََ ي ر و

و ي ن.   َمن،      ر و ،َم ،مَي لَ  

  م  وت، دادوا ي داردةار دمََ    دة  ،ر َ دة و َ

  رةورو َ و دروي مم ش وم   وةي .ط و َ ،ذة م

ي َ ة و  رة  دةد وةَواو داوةي،  ر َ دي 

م  َطموطوة وة دةداوة.  َو وةي   وس و مةي رةي     

         رة ي  ،و راديو م د يرو وي     ت و مرا و 

رز  ووة .م٢/١٨٧٦/ت٢٥  م  دا    يدوو م َ " :َن دة

     ط دة  ن يَ و ط م    ،     ار م  اردن و 



   شن مَ ار  ،َ  نرة ووة واموةر .ووةدة  ن 

َ نوةر  نَ ،و       رم ،م رو وي م  ،روةي م

          َ َ   . ا َ يم دوو  م  ي .دةرَي َل م 

             ،ن م َدةم  ن رةي زووام    ،ووطن   موةز ار

وَ ،ا و رةَ  ة،   داوة   ة، رة  . رةزاي ا زوو

       ،ا ن زؤروةز" :َدة وةز  رةيا، دةر م  ،رشم ."

 َزةن م ،ن س و ن      اون اردووة،  و     .رةن َ موة 

  مي  رةوة".َ  .ن موة 

      ر ةمت ردة ي مم َ ،ددةم ط رط ،َل و  َ انم

   وي و مو وة دةر يَو ط .َاار  ط

دة و ا   م  وة .ي دادةدارة  م  َ" :َ

َ  م  .ت  ا و َ و  َر و َ مخ و  َم دةزام؟         

 و اَ  ن ر    دةزامم  ن ،ادا رم  م   ام ك ؟

 ا و ام رم  ،ام ةي و زم كم ، وَل و

 و را ي     .َطي دة َردة ا. و ردة ا  

         ؤظ و يَر وا ؟وام ،ر م ي وَ ،رو درو مو َ

 د ،دا م   ة ةمو ر ودرو  َ و  رط ردرو م

         و دووام ، ام  و  وازوع .م  خ وم    ) ." َلَ وام 

  ). ٨/٤/١٨٧٩مي 

      َ ري دؤاز ،وةَو  مَ ي وَا ت و  نم

  :و م ةر     ورةي ط  َل و، دة دام ف  يَي مزا

و،   دادةم و رط ن م و. ي م و مر طر و        

  نم  و راي             ط  ي  نم  وةي ر ط .ور اامَم

من  م داواي وَي َ د، دة    ةرة دوو".ي دةزام" اي د

َر دة  َ َ" :َام مذ َم از وَ رةيدةر َ و .ن م 

) روة داواي َد    ٨/٢/١٨٧٧مي  وام   ا  ) ."زؤر  َوة

ا ،ط ظ" :َ وي ك  و ط  داَ ، د       و َ د

ةوة،  را  رووي  و دةرووموة روووة،   و مك ر ري          

وا ، زؤر وة زي. دا  وا   ام وي ر          

 ش دةَ و ورةي رز دةَوة.  رةت  ،  دمَ       دي، زؤر د

م ز دا  داةَ ر وة      ،مم دا   َ دا  َو رط 

مي   وام ؤر زؤر ري ت دة". (   طن وة و، د ةوة، وا مة ز

١٠/٥/١٨٧٧     ن  دا م  دي  م دواي روة .(



          .ندم  ررام  دوو ز  ي ،وك و دا" :َف دة

ةَوة،  ي وَل و  واما ،       .طر   َ  وان  موَي

ن و دزن، ون  امن  رادةدةرة،  رووي   دوو ري زؤر دظ

ر   ،َمازة  ر و و  و درَمن دةَوة،  مَر 

  ).٢٩/٧/١٨٧٩ ميوام  ي ذم زؤر  و دذوارةوة روودةدةن". (

    ايَن، ومَ و و      ي و ،ومد و و دا   يَو در

ي مدةدا  ط و طزامةن َت. ةوةر  م ي     

موادة ،و  َي و درَ دا و و  دةوة.   َي   

  ووة  وم ي    .و نارزرؤي د د وي دةرة ي

  م " :َف دة    ،ارَ ر ،زة م َ  ومط

  َار ة".

    ي دةرس و دةوا ي  وة زؤررامَم   َ و    ،ونم

ي دةَ  .و روةر   امرة   .د   ط 

 رزةن و و   دي و م  م  زدا ةم رز و    ةو

ط دةي، و   ررز دةدةوة. و  و  َوة ر وة     

    ،نوة ان و ك ؤذامدةوة. رةَ  مَ يدةرط  يدة

دةو َ مي رةوام  زة اوةوة. ي وَا،   َوازك  

   ،وةر ،و ر ر مر  ،مظَ ،ط رت، ظ

مطرط ،روف    يم  ي دةمم رَي  ي ...ةوةَدة  و

رة اوةموة، مَر  ي دةو من ات. رة رة، و دةدا  دوورةوة 

  ت يا نم  ما  وما     ت   َ .ن روةردة ن

  و ي)  زةت زؤري  ووي م ام  ر ،وةد (

     ر َر ي   ن؟ط َ ،ور  ي" :وةدا وة

      َو َم ش  ،ةوةَ َ     ري  ،دةرس وةرط 

وة،  واو د، وةن َ َذة رة زؤر ات، و وا َ  دووة

َ  اري و  َد، وا دؤمَ وة ( واوةي، وت         

   (رط  ن  ) ."دا   نوام  ي٨/٤/١٨٧٩-٧م .(

ر َوي  من دةد،  مَر  دةد،          ي وةر 

را  وكمط دذواري موة و ذا وةَي مَ-  ط دةرو  ش

      ؤذمو ر وةيمَ و ةي و رَم  وةدز  ي .وةَ

 و    يم  " :ون، وةدةردة ر ن ار،   كزةم  ،

 وردة و  وةَور ري درؤم م  وةدا ومَ    َ .(



دادةم و و ور و م مَامي دةَةوة،  رَي  ي َم دةدا،      

  و دةو طَ  .رةم دي َاردةون

مرَي درؤَ ، ط ر مز و ةي و  من اي          

         و م َرَي م و د وةدا دة  َلي دةط ارةوام   .وو

م رةوم   ظاري ووورةي.   د    دةدا .َةش ي  رَ دةدا َ  ذ 

 ن ف ،وةوامَ  .يرَ ةوةم رظ    َط   وةاوةَط  ،ا

وة. رؤذَي  رؤذان  َدر     و وة  رط م     و َ ام  

 و َوة دةوةَؤ ،تدة ة  ي  را َد ،زدة َد 

 و دن، ََي َة ان دة  َمن ي َطَ و   دي         

          ر ،ت ي  دا  َي ،ت  وةَيو دة ََدة

َ؟ من     ة ض  موازم دةدات. ي  دة  م َوم ط  

 َ     ،وَر  دةب و       وةطرة مي دةروة ز.       ا

   وةاوةَط ووطمط  ؤك و م ا   َر   ويوم َ

َ و َ َم َ   مري ا طورةي  ا    .و  وة

           روة ، ت يم ان  تم َ" :َوي دةم َن دةزامم

     ن زم مَ َ اوةي ر ."ةي ر امدوو  تم َ  

  ون وةمة زداري و ووير وة وويرام َ م ، وة

  رظ و.  َوة ا و   و رةزووي ةمي  َت.ظر

     ذم َ ورةيا ط ةريم١٨٧٧        ذم   ردم  ري َ ،

     َوة، ر  َو  دة  نم .ت  ري ك    رة  ي

    َ دةط َ   ،ري ط دزار و دوو رة  ،ةَدوور و در

     وور  ي ،ما و دا مم ؤر ر ؟َدة    وةي وةزع ووموور

     و ا وة وا  .ود دة دذوار َةووادةي    رم .دي دةَو 

ف  ك ذوورا دةذن،  ون ك ران و،  ذوورةدا ران و،    

 ون َةت، ر ون  َل وة ر و را دةمو. م و    

 ن دةدزيمرة  نو، دار َرم  َادةر   ر نن.دا رط َ ي

َ ة  و رادةو،  ي وامي ر دةد و دةو . ون     

      .و ر َ َ ،دري دةَ (رط) اوةر  َوة كوة     ر وم

ي  و ر دةطرا،   راا       دةوت  طا  ي ي  دووي دؤزوة       

دةطَل ادةرةما دةوة  .ري م و را  ،و  اردة ن و،    

        .م وةدةم رة َ ر ،دة رط ،ةمَ َ ،دةدا ط 

َ ،وة وري م دةوري دة زدة  يو دام ،-  .ؤدة َ   



وة و وس دَوة!  رَي دةرس ط دوو ا طورة رة ن  لَ 

            ن رة وة  داريَو مؤذمر  دنار زةرات و دم

 ي دو و ر  مش  ََدة د .َمر دةا ر و ذ

  ي و وازي َ دةي َو.

 م  ةري طم  ش ز     رةم يم   و دةم و ا

      ؤذر  .َ َرم ر امام   ورةس و دار رةو ؤذر   ز م

 .ؤدةر  نمذؤطمط.و  ما، ذمَ وة وةز  ،ا  

من،  ط ، وةي  و  َر را  َ ،َو،               

و و مو  و زؤر مي طرو، وَاي و  طورةي  و و       

و ن ،و       رد .و ران يارةو د و زةم زة ة    امر وة و وا

       مةر  َ رط  .ين دةَي دراوَ ريَ   َ .ي

 و د َ          ، ةمَ" :دواري دة ، َ ي اامدَو و ز 

 رَ    ىي ر وةَ دةوةوة، وةة    !" دواي وةي َ موة  م م ا

 رة وو ذ ةوا  ةدا وَ س   رواري .ز  ك :خم" :ودة َذ

   ا!".

    رو ول روةن دم َذ يوم َاؤط ي  دة  ، ،وا

 مومم" :رمي ي ول ف  دا". ي ر   َان   

دةا ةوي و رم ت و  طَةي و         -  مةر و من   -

  رم  و  ،َوَ، من ات و  َ وات.

من، رؤذام ت وت دةَ ةد،  ذن و واما، مَي          (مَ و ماي 

ذ   َش و م و  ت مدا  دةدرا).       وازدا،  ت َاران  دوو

  مر  يوام" :واوم دارط  ،دامو م      ري ،دةنم 

    اي و وم ."َري دةدا، داردوا م  و َدة رزةم يم

   طدار دراو. ، ول ف"  ةطظري مواد"ر

 س  ر رَ َام ارد  دوازدة ن و. ي       

   م  ووة امَ     درةم و.       دة و  ،اورد 

 ،و ن زدة م َم ،ن امَ ر  رةك موة دواي      ،امَ َذ

نَدراو  ،دواري دة رَي    ووة رو ول َو وة .دةم 

طمؤ  ي    رة طورةن، زؤر   ةوة ط  داخ و رَ زؤر

 طم زة و رة و د موادة دةن، ن زة و رة موادةن       

 ةوا مرم  ي رةي و  .دووة شرا        َ ن يرَ ي  دةزام

ة دوور، َ رادة و  َ  وة دةداوة:   َ ،ا وي د

"ي  ن ن، م دةَ و م دةدوورموة و م ران   زةان دةن     



 دةم رز     وو،  مَ ة رزن دةدات و َن دةت". و دةطراوة    

" :تن"(دة َدة و دا ١  ةمةي روةم م اَدر  ددة  واي .(

         و َ و وري  ََ نوة واموةر  ،داوة ما ويَ

   م رََي ن و ون َ َ و م  ر َت.  ام دةطت      

َ  َ و وط موادة  . دة وةروام و  و وة،         

      ون دة ،و َيم  . وة واردم وةوي دا ،وة و

      دةط   ث .تث دة دووي  ث ي .ن ادةرام  َيم ي ت

    ووازي رَ  ،ودة رن طر ر نام ي . را و دوة: ظو

   و .ا وم مم ؤح ور امو ،نرةي ذدةر َر ودة

              وي رس و مز  ، ر ن و ،َن دةَ وودي َل

َ.ؤت و دةري دةط َر  وة  

 َوة  زؤري ر طان و،           ن،  رةي و  م   

َدا،  ران ر و ر وةي  و    ام  َر و ي ي      

و َل و، رَ و رون، وة      رةام  مَ  رزطرن ت.  

ا، ن    .َ َؤذةي ذموةي موادةم  مون   ؤذةدا، 

وةش، وة ايَو  وى َ ي، ط   ،ن ي وة .ندة   

  دةوة. ا دةدن و زة  دما

   و ا  َلوة، دةطََةو دَل  وةي    امرو ط  وةا دة

وامَ  َر . وم   ندا  ،وةرة ي     د  ،ارددة ؤمط

د و:     طورة ري  د دةاوة. ر دة وة ان و    

     ران و ،وةورو دي رط  وان ،مم را و  و رة 

رزان  رط  و وة. م  ش، ذم دَم رش        

ي  م  وي، واري و رةمم ري   اَد رمور، 

              ،  مر ريوودن، رَل دةن دةطمَ واي د ون دةارامَر

 رة ،ونا ان و ي م  ...ؤ ت َزة و ط يم

، َر   ،و  مارةي د ،ور ام ن   طزةم ر

  وةو د ، َز َ ز وو طة   وةيَ  ن .دن دةؤ

امدا وي َ ي م س وت، دةرَي َ راَ ، طورةي       

        َ راخ  و ب و ط َ وتو، دة ر و دو م م  َ

 .اوة وور ردة ريوة   ى و، دةاان ر  ،ي دا يم

  و .و     ورةو ر  ،يمر و م       .د ي طَن، ردادة  ري

 و  ن ،و يزا  ردةوا     ،رددةم  يم 

 يةزةم  وتي دةر ،وة        َ يم و و  ووؤ م



   َ ي .و ؤو ر م ،رة َف ط  .ود

زرطم طورةم ر، ر ر َو  ر و رةواج و رةوم ا دةد.            

  زاي زؤر مم امدة م .و   زيىزؤر د     ،م  ز

  ر دةطَل ا  مي د.

       نم َ  وة، دوايارط ؤمط        ي ي ري ورةيواي ط وةي

رؤما،  م  و،  دةد،  َ  دواوة مام  َش  و واي

     م  .وةوة دةَط  ري دةوةدة   ي  رَي ر .ت

 ،طمؤ َو  مي  دا   زاي دة" :َوةك و٢/١٨٧٧/ت٤

َ م ز   دةطَل مي دا راورد د. ر َر زؤرن  .ر

 .و رة زؤر ش واو د، ر َل دةط و رةو   ي َل دةدة

). م ك  رَي مدةدا   وي وا        ٢/١٨٧٧/ت٤ مي وامدةوَي". (

وةزي دارا     َ رَوة.  م َا  دةت و دة" :َن   

دة    "! َوةي م  مَ ةم دةررةي ذاري و مداري        

                وةوة دة  ي   د يت، د ارَ ي ةر ،يرة

دة  َوة دش      وة َ" :َا   رطموة روةت و م ََ  رَي ز

  وا و ،ار ران دوو دة ن دوو وة د  ، وةز  

.دة مو       دةو  مم َم ،ن دةدات   ر ،َدة  ،ورة دةط

  م ،دة را  ةدة ،ارد دةدةدةر م  و َدةوة ر   

 امت م ا ووة وم َ  قت دةر و      َ ار  .ووة

ووي     رةمرد و ر َو ، َو ووةوةزؤر ر    َك دةا ك وة

َ) ." َل د دام ةواروم ي٩/٦/١٨٧٧ م.(  

زرطن ون و دةوموم ،م وةمة ي د   مو   رةزووي    

  دةرس دةوةوة،   .مي وةوة. ي اوة ر  ي  

 رام" يمط  وت دةا ي م وةو  "ط  وةؤطم

 م  ي  م  ي ووموةي موة  ون مو رام م

 ةر ر وةو   ةمو ط وةد نم و ود َل نرة 

رو دو  طن  وةرزي طردا،      و م  و ظن َدةر  .م

     ةر   ارداوم   وَي نم  .ونةر دةَو  

 .ي دة مو  َيم ةمو، دادرو وة   ن رزؤر وام  ودةي

ت ون. م َوام مو ب مَةم (مةر زن)ن   

 وةوة وَ       و م .ن دةزامزدةدةي م وور ازامزاد ديرا

          نوم ت ودةط ةري دووةم ار َذر  نةون. ر رط َ ط

 َيم ي  .وة دةوة  مرم    ،وةمزة ؤر ةور ط 



  تم وم   ريرام  ََ و زؤري ةَر ون  يط َ

روو دةطَوة.  زادازام َ او، رك و  َوم و         

  ممو ط طاري ط ،تدةط َو ط ري دادة نم ،وط  ةير

وامَ  ،ددةم      دةدام م و ممط م  ي ،وةمَور ي

   دةمن  دمي َمي وةوة مو. و  َو َي ةار 

   ذم ر و ظن َ مك ر.

    ،نم ،رام م َ مط   و وام و ؤذامر  زي ز

ري دةد،     طَل ري ر اظ  ا،  زراي واما      

ا و. وَةر َة ذمَ م  و دةَ .ة           دؤم  زران  دة  

 وةي وة َمذ   ،ورةيط دؤ م  .دةَ ز زؤري  ،ا

       .دواو دة زادي   ،وةدازةرد ر ن و دة  رم  رة

 و  َل و ما دردة و       ت و َل و دار و درةم  َ و م

  .ددة م د ،َ   .وا را دازرا  ررط ندة م

  َي اري و ةمازي و راو و. ،ر اظظ، من  طي ي 

طن، م  وة ممن مدةدامَ، وة طرط درةمة  دووي مَ دةطران.   

مَامرة در تم ر    اردن  رط ،و دا زاَل م يم

موة و دةةطَ نمم م  دوورةوة  ،ا َ  َ  ر .

ار دة  ،        و   و شد َمَاو ر  .دن دة

ر .َمن،  وي اوةوة ي دةد،    رادم  وش و

و َ دةدا، و وَ و دممي ذم  ر ر دةد. م ي  ي 

 و، ز م واوة  َ وةدم  رةدةوة. دت دةدة   ويَ

 مَ وةدة   دووة   .و كَ و١٨٧٧ َ" م ،دا

َ ظي و مي م م      رة  "ا طورةي، مةر مرد، ا

ي  من دا  ومَ دة و.  دوا مم وي            

  ي " :مومم   روة ،"ََردةط     َةر 

"، روة دراك  مومم: "دون وا "  دارى دةطَل را دووةموي: "

  دزان، َدم ر ر و، رمم ان دةت.  رة مر،     

َ ت       ة زادةيمر" : و  درا  رةيو، دةر  درذ

       َ  ،  رةت  ."وةم   َم  ،زم

    ظ وان َ  ،ادةر و دؤ-       رم ،وةوةَ ،و رم ي

 وم مم   ي از وَ" :وة و زا  نةَط وم  ،و

             َ ا  ،وَل م نذ  وامر  ،رام ، ةز رة ،م



  )َدةزام َ" ."رةة دَ وةمز٢        َروم  َ ؤذر ومرَ  وام "( 

و.٣(زة نةَط َ  "(  

 "موري زة "و مدا ر وة و  ي  دموةي       

  ت. دا دة ما ٢٩/٢/١٨٧٩دةرَ" :وي م ام  دا

       .دة واموةر وة  ،ةَ  و وةرة  واو مر    دةرط ،دة  زؤرت

       . يم رة   يَر        ر  رط .

            وةز  ،ةَ  َ  رط اَ ،َا دة ر دا   ،

 ."َدة  

      ن دةم  وةيدم ،نم ار دواي   وةيدم .دَ

         ."م ا ب ذاوة و  ك " : و  ي .و وور مز

من،  وةي  َن،  دوورودرَي راووم ي ر و  رة    

 .توةرط َ  ار :و ي .وةي  مَط  د م ةي

وَل و  ي و. ي دةي د وةرطت،  زؤر س زطن         

َةا و، ر و ممي دا اري َة و: "ر: رز، رةودم ت و      

  دت: زؤرش، : زؤرش، ري مو: زؤر ش".

            يمردط و و ايَو و شد و د دةرادةر  وةموطمط

دة ،ااي و  زوو ت و رة مش و وة وات. ا و         

 ،َووة، دةمََر، دةَ  َو. دةو  مام و  يمد

 و دؤ    د: زةدة ََ يمد   َ  .نم َدة ،َزة دةط َور

طمؤَ ،ي   وة رادَ. ذم م      و زةم و و.  طم م، دةطلَ 

     َ .وو  واو م .ود  م  ورةط َومز ت و

و ي و طط ، و  ، َوةر، ور و ر را زادي و داري 

   كا و َ زيو ط م  "! ! !" .ي وةير  ،و

طمؤ زاطي     ،" َ"ي، ر وةي   رةمم ممي ر زاري 

 يَ    وةي ش !وا َ وا وةوة ود رةير دوو ندة ََ

 روةوة، م موةدم و    َو وي  َ و ؤكمط

   َ و ي  ،َرر        يم و ادة رةوام  ت مَ ر

ر () م  و َ رؤ َو. روة    ةدا، ي َدرَةن َ ن د 

من، ام مت  دوو و ي ت، ظ زاظ.  وام زن   

             ،  ي دا اردنو م َ   ،     ددة

دة" َ و وةوي ." ش و  

     .د ََ مرة ر و و وةي ش ،ردوو ٦/٨/١٨٧٩ َلدا دةط

    ،و و راري ظ ،اَور   و ارةوة يمرزام  . ة وا ت 



ر   ردا ر او  رةوام داوي  من و دةا        رو

" :ر ي دام َ  د وودوو  ر : ،َلزدةن: م

)رك(٤ظ ي ٥) و مم وت  ١٨١) دة ،وة :و ،َل وة :ؤ و  ،

و دة و مط:وةمي، دةو: درَ، رةم روور: ، ممي     

."وة َذ َو ر َ َ :  

دا  َ   من ط ، ط  َي طت و درة زة رةي   

رةم .ادةرةم، وا ظ و زاظ، دةا دةر ةن  رَي     

     د و يرة  كوة وة وَ        ر .ن ةَ يةم ن   ر

 ووزي، ردا ط  ،ام  ا  وويدا رر دةرط  وةوة ي

اوة و. من  رادةك طراو،    وةوة موة.  زةر   دي 

َط  و و اَل.     دوو ةمر ،ام  ،ير ،رزي  ط مط 

دة  َمي  رداو،  ي رمو  زؤر ري وك   

.  مي وَل و را   دةو،        ةوةو. ي در َو.  َزة ر دو 

دةم طَةوة. طي َ  دةد؟  ي ن  َ    زةر

           و "؟م ظظ " :ط رم  رز َدةم  ،نم دي؟

اي موة،  وة واري د: "من،  ي!" و  ز ي  ذوورا             

  د.

    رارةدا داَر  ر امَ روومو ر د  و   نوام  دي 

 ارَي. دواي ك و م و َ ط و ران و ت و واري دي و ض      

 نَ ر ط َم ،امم دة كو  ردم  ني داظ

              زازدا يمدةو ا ري و ط  ،رداووري رو  ،ت ن

          ك  ر و ،وي مو رةي .ددة   ،فظي طَم

 َز و. دواي ول وةيَل طدي      ط َر و ،ف َ ،دا رو

َ    د و    ط ي روة .وةوم   يورة ظ ،ظ

        ط   ة  ،ا دةذوام َلو، دةط وَي ذمرم  وةو

  ،دة مطم     وةَ و    رو و .مدةدام م

ى َ دوو  ظو: زاا زة،   ط  ر  ،و

   و ََ مدةو َذم  دةوةوة دة ي ز          ،ي ودا ي   ة

ر َ َم ش      ،وَل و  ي ي. ظ    وة و  رةم و

  ر .و   داوام  َذ و   وةم  .مةَ وةم دة

 دراب و ظ  ندةر ول ن .د وةاردم َ يوم   

ورا طَل م دة  َ .ر ام  م دام و وموة          



  و دةخ ون،  من، دواي م  ََ ي و   ذم وان َة 

زة.ي دا   َو ط َ ا، ض  

  

:َاور  

١-              ير ب واذةو دة مم  رف زؤر :(ن َدة و دا )

  ووة دوورة دةدةوة.

  ةزامَ؟):   دةدا  رةمَ). د -٢

  دةو رم ردة وي ن مون، و وون. -٣

  .َ :٧١ام روو ،م  ر -٤

٥-   َ ،وور امَ :كي ٤ظف م ي َ  م ،ةز 

١٨٠ .وة  
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 زةي ريار  

       و   ،نم ي ،ونر وةَل ؤذامر  دي و ر

طمؤطن    َف، ووة   دام و مي  دةا  ي.

 نر دوازدة  وَ    .ن ر    ريم   و      ن َ

ظاط ،  .و وسن م يَ  ر َزة َذ !اوانوزرم ةرط 

 و ردا   مر  موة و. و مةام  دة و         

َ   رَاران َ  د .َ و  دةوة دةرةوة،    رة مموة 

ووووي رر   ممو دو امَو مد     وةوةؤش دة مو ذم  و 

         .ريةَ ةمذاري و ط َ و .دن دةَا رمم و   

ةرط        َزار ،ؤذانر  َؤذر ادة  يةزارد وة و  و ط ض 

.ََر و ةي  

ف  ودة دام س   د وادا دةذن. َرَ دش  موي ر             

    ود  يَ  و (  م)   وة دةف دوو

ري ر، ي وةن رةي    رو  ،زر و     َي د .ول  

             ؤر َ م ،و  يَ .وةَل دة  ان ك  .دادةم

وةردةطت،  ار   ةف و رَ امدا دةد، مرش،    

 ووة  ة و ام .دةذ  َدةر  ، دة دة  ،ت و َ 

رزة ،ز، ر، دوودَل و رؤ و.   طظران دةمو ، مو و         

 ى  ى      د.  م و مَم  م  موم َوي ا  

ري دة وو،   اري  و          مى ر َراش دةد.

    ،دةزامي م يام و دري و  ،و ةدار ا، زؤرَراري م

رؤذ  رؤذ   و  و ا،  ودة و و     ان  م ، َو ام و ةي ةرةر

    دة  ،ودةا وةز           و   ،وادةو ر  ؤةرم  ر ندةط  .دا

 ي دة ،ة  .ات ويو دة و دة وو  م ؤدة  وم

رَرم وةي دةري وَ       ن  .َد دة   َ رةو وة   

ي َ ري دة دةد، َ وامي دوو ا طورةوة، ط َو وو،  

ر،  ش،   َون و َل و رةزووك. من، و رَي  ووة        

      َ موم و  رة ام  َ" :تو دة رةين".دةرام 

 زَل و َي  دةو .رش  طم را و،       من،  ا   

ري و  ي و و ر مم  ي را َو. من ري 

ي  درَة َ م ن ةن. ري ش   ر م َوة ر و دا، 



وةو:    و  مري ا طورةي ت و ي  وةزع و  مري     

موادةن زَوة و   َم ي،  ر وةَ  ي اي َوة    

    ذار و امَ و ر  ت ي و   ن ووادةم   ةَو و

ؤر َ و   و  ووا َ .ات ندمرزطر    ي وةمَ   يي ر

 ،تدةط  و َلط   ،تن وةردةطَ َر  يؤَل  راري ط

وو  ََر  رط ،وتدة وة دةو و  ي م و   ر

َ  ،َي موادةم دةد. ي   وم ، مو  مو دةوة،   

  رة دةوري  نردا       دمةَر وي ووةي م يام ،ي دة ي

 ردَ وام يرو نم ي .دة َ  ريرو ير  ،وة

  ط ي ي.

    ي زؤر ،ر ول       ريظرط  ،ةَ ةر  ددة  ،و انر ط

   ،وةَل دة   و   تمم .ود وي داط  َرار ر و

 اَوة  .ادةَ يَاوةت و ر      ،و شم  وة زؤري

   ،د. داَل دةري دةطةوة رر و َر ن زؤرم    

 رطظري زةي مزدة ي َامدا،    د    رة  ي رار   

 ،  ،و نة  و  َ    اؤط و  ا. مرواو ط 

           نم .نم  واري ت و م ،دةم ايار، مد د َر

مام  م ي ذطري دةد. ر  ر رةدا  دةدا،  رةر وا

ي ك رؤذ روري  رَة دةت و  ام   و ام رام  و

 وؤذةر  رةم  َل ريرو دا ي م ةَر .ن  

   رم  ،نم م    ،ط دة      ،د ريذط ،ت ر   

 ر َر رطرة  ت، درؤرة .َ ف  ََ ت و و  ،تم

رو م را وَم ،د وان  ري ،نم   وةو   د شوام ري تمم

 َ طن ون. مةر  وة موي م " م" ."من ض دةَ؟"،          

ر َ َ و ط  َموادةن  .ََ و رة        "راي من ؟"

من دةد. و و َمن  وة و َ ردي و درو  و      

      مَ  ددة دة ي  َ  .وةََر يرة  ري مط

َم ، ي وة دةدةوة، رَك ؤزَوة  ام     َ َرس و در

َم ا وم و ي دا ت، زؤر ود  ة و امي           

 مةر و مي وةرَ و ةمن ذََوة، و  ر َوك رزطر   

َ وي دةرَموةي     .،  رم دا وك ت روري َلت، ري ر

رةي و زةوةي  َوون،  ار  وة طورة و زةت        

      ، وة و ط َم .دةوةدة ك مرا    اوةَ و .وم



ازموة.ي     رن و لَ   ر زدة ن  اي د رَ و

ةن َوة و ذَ زة ر و َارةن  مو د ،        وف، ة 

        دووة   و ورةط    ،وةااو طوزرم ةرن ط  نم .و 

م    ،مو و رةو رو  ا ذوور َون و. م و  طَل

      ،نم رط" :َووة دةمرة و ،وةدوا َل م      ا  

  و وم  ت؟ا دةموادةم ر  ةزامس م ،وةوة موطمط

 زامد  و َ ."و نم يوةرة  وو َ اوام انَم  

       َ و َدة  ري و  :و ش ا، وةز م وةي  ار 

موةمي و  دة  وة دةراموة، رَي ن طر، ن رةو مي دوا 

  رةو نمدووة را م ي.      .ن يم  وةارط م

  مم و  زامي  و ي َ   ي  موموس د.

من   ا، واي وَدو  زام ،رة ر ط و          

وو ر رري طو زام ي          وي زام َ      .وةدة م

ذووري مومو    ر و م و وَام، زؤري وة  و وةر مدةم و.    

    و ،و م َذوور      ََرم ر ،يَدر  رامَ    َ دة م

  زي  ،نم .دن دةم و مرز ط دةم  ،وةا رزان و و

   م دة  و زم َ  مرةزووي دؤ .ددة م  موة دةر  .د

  َر" :َووة دةمرة و ن وة .و يَم و ةي ديَ وةرة

زوو ت     م رة وا ،رك ر دة دةَوة و ن  وة

   ر دةرس و دةور و دةوا و ر ش، زؤرَم  ايَو  ."ي دة 

ت  َرام  موة ،  ي. دةرس و دةور و  ا مو ن

 ين، زام يد. زؤروول دة ؤةرش م َ   ،نم .ون موم

وت.  د ا ي وة     دةط َوان دةطت، و رادةي مزام ي  دةر     

  دةدةوة، َ  رؤذَي  رؤذان زام َو ا ت،  ام َرةي      

  ؤي ر و موة درة  ةمر !ت ي ياردة از ود

َازام و ؤظؤمي دران و،  وم و رَ و رت و َوة 

ي داوةم   و  دة       ن وم َ  ودةر مي م .ددة

وة م دا وي مَ َو  ر ن .َر وك َر ر داريذاري و م 

         مرةَ  !دةوة دة ر وم  وم .ت نامَ

    ،و ور  نو ،وة دةم ةي ور  نو ،َور 

     َاور ر وم ي وةز ،ار يرامر   طةي رَر 

ما،  طز و مما، من دةد،       وامَي ن دةدةوة.  ر و وم   

  ر و مو ،ن دادةرم و دةوة مودة نةي ر.  ،نم ،اةَ



ي مم و رَ و اري ،ؤمط دة و   وة َ ،نم .ددة

َو و مرو، َ َ  و طط  ،وة زام َ  ، در و             

و و مام  َن   وةري وا دةرم من ت. مك دة ت و رذ َرَي.

    ؤ ش و ون و وةي   .َ َطر  و   ا

      .دةزام  ودة وَ رامَ    نامم  ذاوة و  ت ر  .و

ة ي روة زي  رداري ومي دة مو،  ي وةو        

رةطامي ك  را و مي و ر و وموامدا َل دةوةوة و ون دةو. وة 

دا ،َ زيدة َرط  ادةو، ر را    ،ددةم َ   اري

ا ار د ١/٣/١٨٨١اي ر م  دوور دةطت.           َي 

من،     ر ر ا.مري دووة ذرا،  ي  َؤر

  وط   ةزامد، مدة ر ،و  َ ي ،و ؤر ت دذي

 و َ  ،و زام َ  نا  و  ةوةروي زةو زاد ي

 و ،د    ،د  اي و .نو دادطم َ ارامَ يدة 

 طر  َ      دةوري و رووي  وم رووس دا.  

 نةَر َم  و وا ،َو را يةر دمن م  .دي

 ري ار يةَ م ر ير ََ واو يرامر 

ري طر. ؤذةي دةوري و د، راوةدوومن و ط زدي د، ذام ار 

وم و.  ا ان، مر زدي د، ودَي َران ن وة 

مَي   دواي وة  و دةطَل َروموةي وةزدا، ورَم مون ر      

َ وام زيم  ة دةمر ،نم .دةوة تدذي دةو  ةزارم  ندة 

  َ ورَم      وة  مد و وري َة مت.  َت،   و زؤر ي 

مَي مراد  ،رةوة دةموَ و دة" :َمن، َوي ر و وموةي    

ن مدةو، ظؤظ، ظ و، م  ي مدةَةوة، اري و 

دا دةان. َ دااوي،   طممي مدةد،  دةررةي  راد  روو

 دام ا دةموَ:  ةر و". ادةرَ دي  موي روو و 

وموةم زامدا دةد،  م وةك طدة ف رر َاري " رم

    دووة  .ودة دة د واري دة نظ       ،امَ١٨٨٠-

١٨٨١امر َ زار  دا  مَ ري دووة ) 

َووة)  ري و َرامدا وة   ةمن  َ موة           

       ."رانَدةذك م امَر  رَي   و وم    ،نم  ةوةريَ و 

َ ،نواَط      وةوامَ  ،وا دة    ممَ زة دةرادةو    ر زو وة و

طك،    ر  اري و   دةد   روو َ ر َ     .دةطما

 دةوة، وةزع و ر و   وَل و    م .نر ن ريم        ووا



           مَ .َدي د َل وَ ،وة واري و وَ يَر

 م و وةر ةي دَ .ددة و ،زام  يَ  

دةمرد،   ؤم ر       م  طظري راوري  رة، ردةوا ؤ   

داواي رمورام و ظم، دةا رت و ي     .ت و   

  ،َر ماو، ذمَ و َدي طَ ،رودةن، ط م رةين، دةرَ

 رش، درام ددام      رمرام ر ر، زرطمم دةز، رام    

مزان، ةم ووة. ي من  ر َمري اي مي و رة         

      ريظط  َؤذان، رةردن، ردة  يمو دة زؤر رةوةي ذ ش .و

َةواراما،  وة    دا،  ي ٢/١٨٨٠/ك١٣"  رواري  مي "

           ردوووةي م ،اث م" :ةوةَ ي رةيي دة  ،ردازة راموم

وي دةة ر ادار ،وةي     توم   وَ زؤري ."َ 

      ود ندارط ،َ رةوة مظن ط  )ََر د ١ي    َ (

دةدةم .َ دةوا دوو دام م وةروان ت،  ؤ (مك  ن           

       در   (ر ري دزام َدراو  وةدؤم وةم ،ن.ود

 (ظ) َراو. من  رة     مو، م  ؤ موي َة َوة.رؤذمدا و

    ،رة َ م   ووة و موة ط  وةي .وم دة رزة

رَي وة  دة .ََ مامَ ام  ،مي  رووة  دةوري           

  ن، وموة و مَن طَا.   ََ طورة    دةرا ؤ     

        َ وةوة دة وم ،و و َل  م  ،دا و ،نم 

   ،و وةرةدا مو  ي راي و  رووداوةوة دةَ دو.

 ي  مو       زاد و دة ،       د ر ،َ زؤرية ر   

       .َ وةر رورم يمةزادا، رمؤ  ادة  .ت نر

           ،و  ندا ،م ا ن  و مر زةروورةت  دة  م

ي   ما وةمةي رة دة وَي      مر و ؤ زؤر و وة  وة

َ َر نوادةم   "  ؤ اَ اَ نم .ن   ردو" دةم  

دا م ؤن  ودةوة،    ١٨٨٠ ةروام وة دةد.  وة و

١٨٨١    ة وم رةي ١٨٨٣دار و    ذؤك و ط  ،ماوةو ر

          زة ،ؤر دةر ش زؤر وم .وم و م دو ج طرر 

 ،ي دة ةي      دةوة م ي رط        ويم  "م ق و"   ةوة

ازراوي ر دةد، وام" :وي َ  راي وة ووة. م موي

     ،در دة "م م" :رو زؤر "م ، ،ا اي ،زراو   و

   ،ا   و وةزمم   وويَ ي و  ايَو. وم َ ،

 وم  دري رَم "" وةش رة   َد، طي دة يط



 " :وةن دةداا وةرامَ ي  ز َمز  د ودة ةر مودة

وة". ن "    ان و دار مم   ور ََل و ض و  َم  ،م و

ن، َ ت مموة، َن  طظر    َرةم وموة.  ري َ م

       َدة  زي َوارم  ،ةمر َ ،ةَن: "زؤر در ."ةوت مد

       ورةي دوا من، دةرم   وة ."ََ وة دةريدة  َز

    ١٨٨٠  ونردي م دا  م ط " :و رة   ، و 

           وَل مدةط  وةوامةر   َ ر ار  !َ ،اوم

        ر  ري دا  ةرَي ر  ،نم ."َو َامت، ما م

َمم ()  رامةَر يي دةدة مام  َ  .َ

و  ورَةري ظ مظي َ ي ورَم ي زؤر َ مش و

َن  مَي  رةوة دةَ: "دةي مورام طو  ؤ مور       

 م م    شؤ   ،دووة ةوة، ر  َ  مةر ،

  )".٢وي و دةن  وة مدوة(

    وةرط  ،و دا دذوارم ظ و ت وةيدمو ةمر 

 دا وةرط  ودة   ت، وة يو. زؤر ي زؤر دذواردا

ت رةن م  ،رة ،رةَ َن دةط .  ي وة  دوو   موم اي 

ن   .طر  رة،  من  ا مدا ،ن رَ رةوان          

  َن مط  رَةر  دةرطي وة وة.

    م  نموة٧/١٨٨٠ ش ،دا     َ   موةدم ي

 و دةرما ةي َ و مَ  را مَ) دةطَل زظ      ي (

ي و    ادرة و  َما، ن    ََردم و      

 ي       ،ََا.   وةي ي و  ود ك وي  دا

ر َ ذوورةا دام ،ا وي مَ رارد  م ر و   

 َ  َ.    ،رةَ و و و      يمَو د وير

  طمرةن.  وة دةورن داون، وَ ري

   رط   نم َ و   ،وةوةي     ا  ،ر وةو يم ي

زمدا و وري ش و ؤوة مم درَي  َروري  ار ردةدا 

دام  مومم ،وم      ام وم  وةي دواي ،وة،    مور م

   ر  دي ي  نم  ظر،    وم زؤر َر     يم َلو و دةط م

  زم رووا  مي وك د .(َري دةد. وةَ  دةا،       (  دا 

ن و، دةوي  طا  مم رةا. من   رةدمي زؤر ر    

 ةر   ،نو  دة  ،مم  و    ،ي ف 

١٩٢٠ دا  َذ وة ودؤزرا مر َرم   ر) .وةاو (فم) ظم



 مم و     ظم" :ظرم َذ ام ل  دا"َ   ،ود دةي ن

ا  ، و  َ دةرك مم  واوة رةمدا ا، طر

  وة دواي .مدة  وت دام        و  و م  ،وازدا َظرم َذ

         ،ا شَ راداَ     ،اظ    ر دا ١٩٥٩

  َش ا).

و،  و درا َوة،          رة،   ردة ط مور         

       رة  و  و َو ،وةدادرَو در  ،وةزة و

    م     و  ،ر م ،ورة:     طوة دمطو د َد

        ..ر َ .. ...َم َ  ..نطم ارَ ...ارَ زؤر ..."

 و ر، َ   ر دَم .مَ َ اري  .مزا ر .." دم ديَ 

َ ت ووة،دة َو دة  ،رة    ،ةوة دة َمذ  ون

              دةن ،راَي، واوةي موة، مَةو    و  و دةنم َو

   وي دةَ    رة َ ،ن َ و دا،     و وم تةَ نوا 

ام    ظ ،ؤ رز وةيدام  ،نم       َ ، و  ، واتو دةر وة د

        ... ن وذ  ش َ ام مي ذمم  ،مم   ش و

مف، رةم مم ،رةت  ذمم دةورور ون ردةت،  

َ نذ  .تم دةرة  َوميَ ،ارة ،وةَن دةذ   ر   رةي

       ودة د َر ذم ،و ذن را ي .وةَا دةام رةي و 

  ،ووة   ،ون مزي ذمو و َ   ،را  ووير

ي َ زا ون ت.  رةم و     َوي و وة وَامن ت و 

      ممر  َ ن وة .رادوي موور َام ةون و دونَ ََ 

دة و طَ"  م" وَاي ش  مَي  مَا،  

 دم ذممَ  دةت و َرد و َ طمح،  ! "وَامم ي دةردةَي

مودمن.  طر َ ة دَ  ،ة واز  دة  زي           

   م   ،ر م ند َلدةط  م  وة وةظ

   رام  و  .ددةم وو        زؤر... ط كا .د وور  وة م

        ،وةد نَ ،ن دام ...   ...رة ،اط ،ؤ ر ،

       وة و و ي ن  ..د َلن دةطمة ،َن دارط

  داموة".

زة،  مَي مي دي ف دا دةردةوَوة.    رةم طا و دة     

روة رارة وةم   .ة،   رارام َ ،ر         

 رر ي  طف د ن . وة و   نو دة َيم ن

دةت، م دةََي. رةم وَن  ررم مر دةت، زمي ار 



 .تدة ط    ،َلر         ريم ،ة ةداَ نرةرة مم ان وم ةي

.َزاَل دة ،ي درا و ةمن و رةر رةرا  ان  

     دمةر يم) ن مم(    كوة  ف  َر د ،وة

 م دوور وَوة. دوورة روووة طظر و ظ . َم  طظري           

 ()راو، دةطَل دوو طظري دي وَةدا،  موي ( زةمار) و       

َر ،ََر د   ش م  (نظ)  و وة و ي .وت

مور َرة.  ؤ ةوة دةوةر رؤم  زة،  رؤموة          

   . ؤ ر وة١٨٨٢دة ) ريورم َلدةط َةوش ط ،دا

 ،اظري مظط    َمؤار) رزةم  َدا  ذ(دةَ ور) ظرم 

موم ري،   دةوة،   راا  دموة واوي موري     و

   .وةوةو اظري مظرو دواي ط رةيذ   ؤ  ،و ر

َ رام دةي طظرة       و  دموةَ ،ة َوام و روو و، 

 م  ،ون َ كادةر   و وردم رةورم  ن  يم

دة وةن َدو  و ي  ودموة اردووة.  َ و      

 !و ان و د َ " :و ون م دامن     م يد َ امم 

ومر       ي م ياوي رم   وة؟مو    ر َة؟ موى  م 

َ "؟  

ف، دةطَل  ؤك و مدا،  درَ و رموة،  روو و        

     ؤذامر مذ مووداوةردة و رد   ،وةمم    دةوة. وةدة  ي ي

          م  ،وةدادط م  مرت و زام ،وامؤذمي رَ ر ورر

دةموة، ن   ردةي مموة وةردةطت و ة  .َي ري 

  مرةار دمَ    وةاموةمو م       دام  و و ،دني دة

م و مر َاوة و دةوم  ن.  م  و دوو ا، زامري     

ومي   ي روو و. زؤر    واوي ر و  و َة م   

ي ي  زط  دةد و وةروام م و  من و زةي  ر و  ا، وَي 

و   و و  ودا ذمن َ َ و رن ت.  اري رةما،     

رةط َدان رة و.  دةررةي م ي دةد ( م  اري 

  يم يو دم م ،دام و مر  ام  ن و ضامم ام  و) ض

دةرَما داواي دة و را دةد.  رارمردي ري رةم   و      

  يو       ١٨٨١زؤر ط م را و ، ن طامم   دا   رة

مو، طر دا م    ،ك م      مامي م   

  ) يمم ردوو  ،ردمرا      و دا(ظ در) و (   .ي يم

وةو ري رم و َم ي  دوو وردا مو و  طظري (ظن) دا      



 ر  َ دم   : "دة َموي دموة.   زمَ و َ   ذرة

           و" :َدا دةرةي دواذ  ."تي دة  ر ،رة  زا

َ ،ردم رة موردي م  ي، زؤرمامو م ر ،ممظل و ط ،م

ة. رَ وة دةت و رةم ذمن   و زةم زري دووة و دوورةي دةو

   ،ةم ،ور ر وودا د مامم  وةي .َ رو ر وةر ي وة

ن ط دة ي مامموة،    وَل و  َ رادةدةرة. مَر     

 َ َ  .دةط و رد    مدة م م ،   امامر م ي

        راموم  قف دةر  ."ةوةةوامي ررة وم و و وزا

   ن  وور د و دواي دي داوةري دة      ري َمامم   موم

        ،دة َ ؤر  ز ظمو    ر َردا و يؤذم   دةوة

 وردي  م ر ر  س م ةوةم ر" :َا دة ،َي دةر 

امرم   َ ر ،س م ووتر ؤر َم  .َ اوام ي

 َ دةوري َام وةي  ر."ََ نامؤر  زة َدة ،َ  

ام ف، مر و مش دةطَل طظر َدا ورن دةد، ن    

 ةدةرى وةر     ف .َرم ن وةو دووة وي مَ  دم

و  َمى  مو ذم وامى    رةمى ، راوزةمَ ،ى، ةدة

وم و مورة    ،ك ورو ر ططي ي طر رادة .واموة

    َ . ا دةيوام وةيوم و ر   و شَ يةوامروم و َر 

     دور) يامز رةوم  ي(       ،ش يَ ا  ،و

 ن وة   ندَل و ط  .و دةورةوة  ويط ط َ و، دا ت،   زامد

 َ نو ر ،دا دةذ م   امة دا َلدةط .ادةطن رَ

َل دةو   دةوة َل ون دةار اردموة دةد، َةدادةت ردوون دةن 

   .ةَ َذر    م   ََ        ،تز دة ،وَل دة ي ،ةدا يدظ

  موو دةردةي. زو رةم ، زمَ م و  زاري دةاوة"، رة ي زة

 وو دا       م ،دةزام   َمز م ،و ؤة ر َ ،وة

       َوةرو  و. دةد ووي ر ،وةمَ  دة  َر

ا دة ، دةت َ دردؤم و  طن و. ف  رةي  وةوة              

 ي َار و َت مَ، را و طر ط داَ، دةَ زؤر        دة" :َو 

      ،طو ط  ت ار َ اَدر   َ د َامدة  ،وةا

ي  م و درؤك ن  مي َ م    ،َي مم     

 ."ةوم ) وام ي١/٢/١٨٨٦م.(  

َ دي  ذ رةم ،و َ موم و  مَي د طر     

  م  ،و ي ر ا .دري دة "زم ووي "رؤذمر   ،وظ



 دةم ز دةم ،ر ،و، ز رزؤك  ور  ةت يدط  و م

ك ن م ،ََمي   ر  َا دةمزي. و َزي ي  وةرز و ردة

 ن ،زوو ر دةي دةمر يَ اممم    و .مدة ر ي  رة

مازي، َري  ري و رطر  َري ظدا،  رو وام ر َدو:

 م  و  ري ... دماروةردة و ر ،نَ زيوام ،نمر و رط

 دة ي دَوة دةَاموة. م و        ،و ؤ ام و  َردة

  ز  ،ي دةم  او يزار مراروام ان و يم م

ودة دةو.  ذم رؤذامي  رةوة رةَ ت و رَرذ و واَل و    

ي  رؤذمي ةَ و دة دةد. دؤم  (ي رؤذموامن) مون  

  م وة  .ددة    ي مذ مَم  َط ،ةو 

.وي دةَ رة و  ف  ي دةدارامو و يؤ رد، زؤر ا  

مرَ دي  طو و َو  مَي ظدور وط  مورَ زةر            

 دةم  را وَام دو و وة مدةو  دة وةن َاز َان و،

ط و،   ن طوث ر  وري  رةوة َ .َ دي ر  ز

 واممدةر     ةرامم ،وة يَر  ،و ؤمط يوةمي دوامم 

وم  يوةر .و. دةذ ي مر  ورةيي طَ ،و ي م

 ،دة  نو  .وة َي دَو مَروة، م ي شم

ن دةررةي مرَي و مَازي  مردا      طم و و و و و َو دةاردةوة

دا، ط َي ووي  من        ١٨٨٠ و ي     دةد. مي،  

م    ق ويم و ط ،م       و ن  ،و ن زدةم م ن و

 ََرم       ش، دةر و  مر دؤَم  .نمد موم

َدا ام  ير   ةي ديَ  د ون دةمماري ط و زؤر  و رام

  َل دةو.

             نورةط  رة ،د نر نف، د  ،داوة 

         ،و اوة َ و  ردةوا  يت. دةرطَي ط  دا ةرط

ار    ي .وزة  و م   زي م ،و ف د   

  ي دادةمن م .وةومدة  دةوري  وةي دةري و ط دة  ،َل

ي و مي َةدا، َ دي ي َةدا، و  َل َةن طرام و واز         

 دةطت  طروون و دةو، و مر دةن  اردموة دةد. وَاي             

وةش ف مَر ط وةي دةد،   ي  را و م وة،            

مام  َات  ذوورةي ا رت. وة دة " :َ وةزَ زؤر      

امم وة  نَ ا ،وةم يذوورة  .وردا دةم .ين دةط

)"  دا  ٣ ذووري دووةا   دةم رز ؤ ي  او(        



دةََوة. ووة  َزةي ك دووة طَي  طرامي " ان"       

 ؤ  طمي،  ت  وة.  را  ري مو،            دةط .َزدة

زة  َ ا  .َ وة َ ،ان داطي دووة،   

   ا  رةن: "د   َوي دة و  ةمد َر دزؤر

  َ َدة          َ "َم  ي ودةط  ،َد  ،َ  

  )".٤دةدة  رط اَل موة(

   وام يو زؤر     رم نَو ،وةوة دةاردم  ،ممط

  ي مَ و ،دوي دة  ،و شر ول ،وة ر   زوري 

   دة  نم  ةر و ، و دا       ي زؤر .ََزي دة

   ر زار د رط" :دةوةوومي ر و وم  يوم ر م ،و

          وَل م َ تم و و كوم   ج و   وا َ  .

َ و ر وتم رط و ،َ طا و  د ون   ك دةزا   

     "ا" يو  رةت .يَ .اد َ ر ...  َدات م

  دووة رت  مم َل  تةر ام ام ك ،   دة  ،

 كوة، م  دامو و مر  ت َ َ ر  ر     ،م وةي د

.   وة  و  دم دوومدا، دةي و َ    َ َ دَل رة  ،ر

 ،م َ  وةذ رط ،  وة ما  و )ن ٥"(  

وة، وازي  اي َوةوة، م         ةَن، مر،  وة ش و     

رووداوة زوو  وةوة. ف رةي زؤر ش دةو ، رَي  ي           

         ا يم  وةي   .َ م ر و  قدةدا رو  مؤذ مر ،

ن مرام و ري مري  درو مت. م، مر  ََام و 

     يَو و َ ر و، و زؤر  ام دا اري  ،و مة

       ا َ وةي يم رط .َاي دة مم مؤ    اودارد 

           .َد دة  رزي َ اوامؤذماري ر  ،د شَ مَ

      َ دمر  ،و وة َ َ     رة زةرو و رو، زؤر ن    رمَ  يمر

          وو دة دةر مؤذ در م  رَم .وةوةدة   ،رددة َ 

  موروةوة،     ومر دة  وَي و .ددة  وةاردم  م

 ي ،وةم  ر ،وةدة ،دةدا وة  ر ،دةدا  

     واو دة  ار و  ،انوة دةماوةوة دةرَ  مَ م   ،وت

   ظد ري دةدا.

ف، زؤري ش دةو ،رط طَ دةد،   دة و ة         

ؤ دةروات زؤري ت دةارد.   مَ  دةَ: "دة    َ طورة و رة 



 وةمَ  َؤذ. مو و ر ،ر ردةوا  رز وة، ورةتَ و  ، َ 

 ...ةَت ز ،َ)َ تدظ ٦."(  

          ز َ و  ،يورةا ط ردوو رةيرة مودار  رةت ،نم

 وة دةد   ،َ رات و وةن  ذََوة.  ش          

ي دا ر و   ذطري و ي رووت مدة دي،  دةا  ر

وم  دةوة  ازور م  ر  ،اماوة و دةر   .راد  واو

 وم  َوةر  م     ا   َ  ،ون م و 

دةم            ،و ر زةوي و ير ،ت ريزطر َ  وَي و ي  وةار

َي اردو  و    .  م و دة م و و  و دان

واي مَ ، رَوة ي ك ت و موادةن  زام روةردة ت. د  

م  ظك ار  ادةا رامووةي م" :َو دة َودةم َور ر

     َؤدي، ر م ،وَين دةك دةز  و     َي ط  َووت، دةةش و رر 

       َؤ و  ََ ن، دةر دا م َط ،َ دة  ن

ةررةي ط َو ،زادة، م طدي دوماري، ما وودام  د

   ،َ        ورةط طَر ر اوروةدة ،اَط َرَ ن ،

 وام  دة دم ،دارؤز  نو  دي م يَم و  ،

 .َامر وم  وم ،َ َمروة م ر  وي َو  ،َدرا 

   ،وةم  وةي دةرو   .ةوة     ةَ َذ َري دا ريرام، 

  و ر را دةَ  ،وةي مم راو     ت  او ردة ،   ر كم 

        رةيدةر ،و وا .م   وةي زامر  ،َا روةي م

ط و  ن وةدا، وردة وردة ي و ي م رزطر ت، ن      

        َدَي و دة مرةدة  يَ و  َوي دةردة و َادةو ر  كم ،

)ار َم َ  ،ك م َ ي٧."(  

             ،ت ما  تم  ،دةدا و ،وة ام و  ،ف

"م ران".   (ادري)  م وةر   َة و، وَاي       

ار ،وةري   وري م ا ك و، طر  م و طم

.ا  ي  

:َاور  

١-    )  ررام زدةدادةي م    :(..ََر د ي ..)٢,٧٠ ام (

  رةم ،رةي وي و ردة و.

٢- دوة م  ..).َ دة ومطن م ون وو مو دة و :(..ة  

٣-  َوم  (..او  ي ..)  ارامم م  َ مذ ،ظ

    طوة.
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٦- ظ  ..)طد :(..َ ت واميزاري/ م١٨٨٦   
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 و وامؤذمر  

    و  ،م          و و ي ط يوا   ،َ  ن  ي

 م . وَي مو ،     طمي ظ ة م ر

 . ف، ش وةي رووام طورةي دةوةو، وةَ زؤري و 

     ، و و وي اَ ،ي   َ  موةدم

  ي، ي اي  ر. ي و موادةش ط ون. طم ١٨٨٢

ردةد، ن راوة    ظ  ،ي  دوو ر راوةوة   ف   

    اوة مر  و  ،و ود و ور َاون رو، دووة وةدم ر و

 .ؤك ممرة اوةوو ،غ َيط   ،ارَ ر ن و  و ،    ي

مَ   كَر ،م :دي دة ي ور َوةر ةَ 

     ،رانو ويي دو ،و ر ز و ر  ي دادط ،واا

 و اريوم      يم و رام يم يو تمم ،ن

مو دةد. و مي  و وي دةدن،  و َ و        

      ،ة ريد  ، ط   و ش وة نوة، زؤر دمم

ي ررو ،ي وم ارَ  و َةدر ت و وَل دةن دةطرةوة، رر و َ

دةمو .ََرط ن وة مدةد   امَ  دةموََ و ر رامن      

             ،ظ  َ وةي َ و و    .ََدةر َ ن وَيت، دةدة

ر َؤي  َي َ     ََ زي  رةي دو طر 

،   و ةى  َواوى   ََ  دةدا       َ دةداَدة 

اي مر  َرةي دو و رةي ي وةرطو.   ظ دا         

     َ و  و ؤ ،ار ف        كدةوة. وةدة ي

 ري و  و رة و و ،وةارطر،وةومد ي يمط   يم   دن

  م زؤر وزةم و  رؤذم و ظم راوري مردن. وَ و م ؤ

      َ  ردام رد و  امَ َل       دما رة   ردةوا ،وةم

     وو دة  دةدا دة  .وَي ن ات و يرة ر  و

مو، ز ي  رة دةدةوة    مر رةم وة. م م و 

     نط و زؤر  ،مو م      .وو م مدة  و 

وة رط مدوورة   َ  ي ، زؤر َم تدةدا م  ن

  م      ن ،وةودة رداراو مم ر وظط  ان ،ي

  ريَ دووي  و ةمَ و َ      ط  م  .َ   يو

ي دش و،  ن مازةش  دا موم ر طان و مش و. 



       يم و  ظ ر وظو ط   ،دةوةوة دة ي يوم

موام رَ ، واو وَي  دةردةون و روو دمي ر رؤذ

.َدةدةم ش و م دا  

       ري ردي َؤذو، روة١٨٨٢ ،     ،اا يَل مدةط َ

            ،وة وةمم  كط  ،دي دة دا مدة

د  َ طدا و، وَ ورط، ردَ رة، ر       ي  و دؤ ف    

ر ي موري رط و  رمو)(  ث  موة دامو. و وة 

 يم ريةر و  ) مومoskolki  َوة َز  ز .و (

م  ،وط  ،وا و  َ يمة ريوَي مم  َ ي

 ريوم    و  ذة ر   .ر م و َ  و ةدار

ا دةت و واردةت: "وة دوو اي ةدار! َن مورة و ون       

 ط  ر "!َرف         م .نمم َ ين و مم ، ،زدا 

         وةو وةي ي .اَ  َ  دز   وةي و َل زؤر

ؤ  ىن رَن  طموَ  ،مي رةواما، دةَ موة 

رةوة  ي َم داوة.  ف وةي          مَةم  مورة مودا

طَاوة، َةي دي َي م وموة.  م دم ردو، درَةي  طط و        

و  من دة مو  طر و  ذاوةذاوي و مم .ف، دمي طيَ   

اردن و ة اردموةوة دةن: و دةوي         رد  َو  دة

دة رة دوو ة  رَ َد، و دموة دة  .دة اردن 

         ؤ : و  ،و دة وةي :وور ي مر رةوة، داوا و

و، روون و رةوان و َموي. ر رة وةو     رت، راَ و  و و

دةزطي مر رة مت، ي  رةي و م مدا َ ري م َن ات،   

      ف َم .وةَة و ريم دذي وةز    ََر د ي   

 م .توةردةط دا َ     .توةردةط ؤر َ ار يم َؤ ر ي

 دا  رةدا زؤر زؤر     د م ظ دا و      ف .و

 زةيَ      .وةَر ي دي امةم  و دَل كادةر       

 َ دا َ         و وي ر .وة شم مةوةي ردمو 

  ) َoskolki.ََ دا   ر ي  طظري (

ف،  َي دة ر،  دَل و طن و ردن. دةي رةري              

رووي روة  داوة: " زؤر درَة.    طظرة رة وة  رن    

زؤر، دة  َوا اري وة و ...ر و و دا زت 

َ ،ف ."َدةدة   ر  يد ر َ  .وةَرد وةي



  ووة ،رد٢/١٨٨٢/ت٢٠م  ي ر  ) مةر رoskolki   ا و  (

  موي مَ ،ةوة.

           وة دةوة. دوايودة ن رد ودةم ؤ ر ؤك ،دواوة وة ي

 ردةوا ط  و  ف ، ومور ر داوا و و  وة 

 َر م) ظرم َذ      .َو اووري مظط  ( مرةي ذدةر

    ،و و دادط م و    دةوةودة وويز مووداو و ددا رط

    مذ ا س و و دة رير ون و زؤرَدة  وةممم و   و دة

  دة رم و   د     ،و رس رة زؤر  رةد .موي مرة

  نوادةم  و َ  ،َو ي د  امةد، مدة  

   َ " :َر دةم  م  وة .َ ردةوا ورم  و كادةر

 ؤد ر و .ا          َد   .وت دةدرَي ر ،وةري دةط مم  ي

      ر ،و م  ر !ر م  م وة يام تمم ،

      ؤر  ،وةََم    ،وةرز دةدة داار ر  ،وي دة ة   وَر

 دةدرَي    و   ر رط ...نوادةم  ) "ورةدار دة ،ذ م وام

  ).١٣/٥/١٨٨٣ مى

               نوادةم .وةة رةا، زؤر دووم  مم  ،ل رة و ي

 و. مو ودا    َ م دواي ،َ رداريدة امة و  رة

         ،رة دةدة  زؤر َ " :َا دة ت وا دةم  ي ي

و، طورةو ،و م و دة دا        ذ و موةمَا دا و ،روةردة 

   ،م َؤر ،دة  ؤرة ر  ،وا مر امَو و وا 

) ".د وام يرواري  م٢٩/٨/١٨٨٨ (  

                   و و وةي  ،ور دةَ  ز  وةرم دة ري ي

         .َ ض َل و ري  اردم زي وم و رظرظ وم

 ،ي دةزام ك ي     وةي .ودة   ممزرط ر  رَم

و م   ر َ  َار و و  دةد، و ر مطرة و  دةا ؤك   

َ داَد د   ) ريظط رامووي مدة ،دارامَر  ووةدة .وةoskolki (

 َون واوةر       م  ف ...َط  َد د  َ  

رموري طظرة دة  " :َمام ر دة ر ،طر    

 َوةدا دةم وةش دان ايَو  ...ددة َ دةر ز ،ا  َرظط

 ،ت.  دةوَي  َو   مم وةك (َةوة  وَي) زؤر  دة   وردا 

 َد د ) ر     وة يَد  (َم ز،      .َدةط دة م    ام ةيَط

دة ،ر دةوة، ي دة َ ،دة ،مَر  طَةي ري       

وتممم وةرؤك وم مز  ،  نمط ادةير دةط ، را   ر



  رت دموة و دن دةوة، دة  ذردن دة  . دةَوة. ر

 م oskolki د، د و  ،د و  دَ دةذ) َت وة ز  طظري   

موَ  َم (ة    م  ر دةدة و َةم    وة داوا  ...َ    َر :

  دة  ةند  و) "َاوة َد وام يرواري  م٢/١٨٨٣/ك١٢(.  

   َد د" ر  ف ةمرى      رَ  رة ورة ،و تَ ار وَ " وم

رؤذطر،  رَ ََ ار و، م ي   دةد،  رَي ات،       

  ، ددا  .ات ر و َو ر  و رَم  و وم َم

ر ر َوم" :َدة   وووة، ردؤزراوة مزة    َ  َوون، دة

رَ دذوارة، مَر    و مو  و  مََ وة...  

  َ  ،َو َ وَيدَلدة ،َدةردة َ ،دةزام   ،َي َ َ

وت م وو دةوَي، روَي و م َم) ".وام يم  ش١٧/٤/١٨٨٣.(...  

        و ،َؤ م  رةت ،و  ريم  ،زؤر دواي دوود ،

 رج و  و رَم ي ت. وة دةَ رام طظرةي   دةق و    

  َر وة وَةو ،ونادة ر يَ رت و وم  ةزارس م  .

دةرمي. م ،ام ومري  و،  ر ار َاما،          

دةامَ رام ي ون ت. رمة رو ف،  َوردار     

  و َي وور  َيم  ،شور و   ،و   .وروذام مرة

        م ،وامؤذمر  يَ" :َاي دة ريم  م     ن

ري َ  ، ةن و ذار و     َ دةطَي    .رو لَ    

  )٢٠/٢/١٨٨٣ مي وامم را دةرَن" (

     ريم َر وةي ش .ووي م يرز و م دةرووم را و ،اي

دؤزوة و  دارةي طط طمؤ دازرا، دة ي طت و ي رةو         

       َو يدةَ ،ود رم  زي   .ََ ؤمط

 دةطَل ي و رةا  طمؤك    را. مر ر و و  مدةد

 َون  مي مَام ، مَ رةم و رودَل ط ف.           

   ازرم   ،دوورةوة  دةدا و ،وةردَ و  يرو ،ف

   .ت ََري و رذط    " :َدة َ م  وة        وةم وة  

ي ر دةط ".و ط وةي َةت  َ دووة ر مي        

ان،  داوة  رَي وي  دةموة طوة، ي ز و زة و،        

مودةت... وري     َام ،را ي  و دة" :َة روو ان 

     ط  و شم َ ،ف روة ".وةَةَ ي  ي ،دي دةذي دوام

ون دةد، م ةمي مرةواي رة طورةي دةطَل ذمَ َددارا، َ مش   

  م  .و       ت  .دة و   واموةر  " :َر دةم



    رة و َ ا دذ دةزام ظ    ر وَيدة م ،رم   ةم؟... ر

و ر  ،رةت  و م ،رد َو طرة،  ر          ةام دا و ر

َارم و     ا وَ َلط وةي زادة  ر ...ة و  ن  ن

  و طمو   ...ظدةذي   و م ؟ن دة ت ي ، يم

طر ،  و دي  ،ي   ،رَي رةر دةطَل  ةدا        

رةي دزري   .َو س  طم  " :        دة، وة وةي طمؤ   

             دووة   ت .َدة  وة ومدة    ن   وةدا

 دا ،ََةي دةَ ردةوا ،يدة َ     م ، ام وة َ وة... ض

  ن و ن  دةدا،   دةم م  َر ط ،    وة؟م

     َر ض       ر ...؟  ت؟دة واو." (    ذ و ت م وام 

  .)٢٠/٢/١٨٨٣ مي

 طمي ف، و رومةدا رةت وةي ) ر ذم ي             

   ووة (َ    َمو ط مو     :تَ ا مَرةزووة م انَم

      م  وة . ري وةي و، دَ  وةر وة وامؤذمر

     وامَ و ،دووةا َرة و وم" :ََاي دةدر ريم  َم

َدة  ر رةيدةر  وة   مَ .َودةم    . ا واري

 دة   وةر تزة  .وةدةدا دةم ََ و  ر ، موم

            .م مو دةر زام َ  ك مم  ...َل   و ادةو ر 

وةدمن           دةط ي وام َ   و ر دةرط .وةوم م

.) ش  ١٨٨٢/ك٦و  ٣مي مَان  وام واو دة ") "...َي رو و 

م مَ و  م   مر دة" :َ رؤذممو م زؤر   

و  طوي م .طر وَي      ،ر ، َ رؤذممو  دةمو

ر مو ردةو  دةَ دوورةرَي و ططي  ".َروة  روامي         

  وةري د  و ز ةي  وةم و  ري ،   ةم

دةر   َ ةمر ،ارد  م  ريزطر ،دة ا مرد  " :وات

    .) ١٣/٥/١٨٨٣ ميوام مطو م واو  م در و  دي." (    

 مم ري .ا، دةدا اري  يمَ  خ زؤري ،َ اوةي ر

ةدا، دةي  مرطري دةو، را مي دؤم َ رةي دةد،   د

      وة و ،د يدوط روم مو دةر رر ار و زامد

     َ َ  ود َوة ،امَ داري ووة      ،مَ  اردةي خ وم

َ    م " :َوة دةرةو ،اي ريم  م  ف .ن ش

            ي     ،و ريد  ةمر ،د َ ي

 َ  ،و     ،ون داش مد    دة و، م مذ



  نان     مَم م ) ". وةاردم !َودة د و ؤد. رو  ١٥

وة وةرطاوة) رَي   ا وو، َا، ََ        ١٨٨٣/ر/٢٠

َ و َان مَم َ يةم رةيدةر زام   َو واز وةريمط َ

" :مومم  وةوة. زؤر انَذ ؤذة  زوو  ."َ ووي دةَ

دموةم دة  ،ردةرطن َ طو، و زووام دةن َةد.  ن    

مي مظا  مري اي دة َ" :َرمَي،  وةوة،  مووة            

دواي ك دَ) دة َري    َ َوة.   دموةن ( ك       و

َري مةم  ، ام ، ري من ة و مي         

         َ ،ووم ك و زؤر ،َر  ري رذَيم ... َ ، نم

طم وة ز            دة ...وَ  نزؤر ،ووة و ممَ و  ي و :َ

".ن دةرموةدم  َ  

        َر  َيم  ظ  ودة اممرةزوو  ووة مف، ط

    .ات كو وة وَودوور دة ن وَ   ةرَر  وَل ددةط 

  َي دراو يمي طمم ر ر ورر  دا رط

ظ و. وَي م  رةر و دةرم مما، ر دةدا. مَر   

   يرامَ و او ووري مَل دوة. دةطو دة ي وان  د،   وَين دة

دةو طم و طط و ودي زؤري َن وةردةطت.  ت و دةن   

 ،رط  ،ددة ف-  ناي م َيم .دن دة ر

        ؤدةر اَ ةَ  .تن دةطر م رامَل ط  ،ةوةَدة

) ريظط  ت وي دة رَم فoskolkiََ (   ازر م  .

   تدة         و ،و رة، دم" :َردووة و دةم    

م ي ر امان دة م ...تدن مر   و و   ،ودا   

ََ،ن  وسم يَ، ) ".ن مة ووام ين  ١ م٢/٨/١٨٨٣(.  

ة واو  رازي  ذة   و ري دَل وة َة مرؤ .ي ف، د    

َ مذ  ،د س َ  وتَر رط  ،مدةدري م   وة

م   و مَ  ،ك     وةاَمدة م ف، وة .ددة  ت

ََل ذمر و دةط ََل ذمدةط ي مةم  يم ،رةم ري   

       "ةمر يم" ي  َوةدا دةم دان   .وة ،ىدا       

  مومَ وة، زؤر    دة و م خ وط رام وَي ،وة ش

م  .َادةن روةاردم و مَ ير   رواري ١/١٨٨٣/ك٢٥   دا 

د  دة" :َرامري و  وةرزي دةطَل ما دةر،  مَي م دة ظ 

اردموةوة، ر دووة، ي موو و َاروة ( م مو  مو دةوة،     

  ) ر رَ  َ ". ت و مووو



      رَم  ف َ اوةي ر   و ز و  ،دةدا  دا

ي  ي مو. ذمن ي وةوة  ت   م مي دا مو، 

) م  ،موم  َ  ،َر .ون اردنادن و رر٢٤/٢/١٨٨٤  (

       " :َت و دةا دة ي ازيوة ،ادةري  يرةو

ؤزوة   وةت َ داو  .و َةي و ة زةاما ر َطمؤك دةدة

ر زم ،ام :نم  ،    ما. طؤزار ر  يم ز َلط

  ردة و رؤذطرة زؤر  اط ون."

        ،وك دةزام م َروم  ي ةمر ،ف  دزي دة 

            َؤ   ووة .وةو ث و اَؤ   ي ؤ 

      م) مومم  ،اةر ش وةد وم م  ؤ ش

و.  ودموة  ( َ   ر ر ي، ث و  

    وازي  ،رم .و وةم ويم  ،يظم ؤ رةيدا  ،يرة

ط طم  ،و وَ ؤك دمدا ر ،وةوةارر  ط يَ

َؤما، طَ  . ؤن  مومم ) َ  رووا        

"Sakazki Melpomey (َمن دةطر و   يم ز ،"   ون و

  و ود ن ،اما َ     و مط رامَ وةر

ا موون.  رَة زؤر َ ؤا و زؤري من  مور          

موة. وةو مر م طَي   اي مو: "روو،           طرَا

موم  دة َم. زوو ة، ام رط    ن ةم  دةن،        

موة  َ دةرَن.     رن  ر ار موة،  ر و رؤذواوة، ودي دة    

           دةم ،دم  رط   و   .دةردة موم ،ورة دةط َم

  َت من."

 دةروم  دوا دموةم ،  رةوي  م دة و        

  .دةوة  يمزرط٢٥/٦/١٨٨٤ يَ ،ددة   ،وة  داوة رز 

مو      . دةمو َ    " :َ موة،  م   و

طرة ر مَي دادةم  ...واي ا ،ام ا ،م دةي         

         ويرة م و ".  ري او دة ر    م   ي 

  داو "در و  مو . ،ف".

    وة ، و و       ظ ي م يمم  َود 

  َؤر َ :دوري دة  ووة ز ،تي وةري دةطة َي و و .وةارط

ن ي  ،َك رؤ َ دةرمدم زةي  دةرمدمَ م دا 

         ط  وة   ر َ ذام دممدةر  َؤر َ ،َمةر

دا  ، دةَ" :َة        ٢٣/٨/١٨٨٤و  و دةظرة.  م رواري 



رة ت و و       س ط و و   روي  زة ت،

."د مَي دةوا و دةرم ة و و دظ  دا و ر ،فم يم  

              ،َت وةردةط ،ذراوة ظ م  َو َف، دة َ

 ذَ َري دار   ة  دة  ،واي زادا، َ   ري مة  و َدرَي.  ر

      .تا دةمط َر ر وور١٧/٦/١٨٨٤   ،  م  دا

         َر  ،ور َم َم ور و َا  ،نةم" :َودةم

ر روة دامو، داواي ون    دا و، وك و م ن 

دةرة طمة د... وزة و َ م مموة و، س  مو َن   

     و مو د ن "وي دةط اط :َ َ وي َا

 رةمي م ذةن م     ؤ َف  مومم" مةك"  و     

 وَي، و مدا، ََ  َدردةذراوة ، دوو ري د َ را  

رود،  دوو    مة ن.   َرَةري مي رةدَ زظ

ودا، رَةدم م     وةردةط ،َف، داوادةت،  وةي ي

َن. درة  رة، َ  ط ،زةري،  َزوم وة و،  ر و   

َ   -مو. رَوت    ، ا َد   دةر

 دي   و ر و       َ وَوة. ا  ر و رةَ   -زؤر ن و 

َ     دووي  ردير مدا، م دة  ي ؤم ،ف  ،و 

ور  ،   َت و رةي   و، زؤر  مَ د.          

رو و مش  مي مواودا، زؤر  رةت  رورةم دي، ي

م   ؤذيو. ر   ادة  ي .دَي دةر و م و َ ك

  ،يزوخ، زة ا      ودة مط م   ،ت دوودا  ك، و

ا رامدَ و و ر   ك ت و  و  و مزام و   

   ،ت     .ودة  م  ار  ك دَل و رةو و ام ي 

مَان ر م و     و  م ةطت؟ ف، ي وةمة،  دةد

م    وي دة ،وة يدة رةي  ،ا     ريو  يرام و 

   وةدة  رؤ ي ر ذاري و  رز و وة دا .ريا، دة

ي دةر ،وط مةمط رؤ  يطو م دا     ة د   ،ةوةوام

 روو"دا.    رى وة، ؤذةي موَ" ووي   ي  ؤذة طورة دةدة

    وم  ووا م َ و  ،اََ ةيَو   و موم

موةمة زامما  واوة دة .ََ دواي َموةي مي د       

   و رةيدةر َ وة ور َ و رم دمر و و ي م

رةوة،  ؤذةي رد و ذَان وةوة، مَ  واو، و رة،  َل و      

 وي  َمَدا .َم   



وة زظرود واو، ودة مو.     َ ظ طراوة،  و ر     

 ،مي ط ،ودَل م  يوةز   .و كم يوا٣/٩/١٨٨٤  ،ر  دا

   ا وة ير دةرط   وَ ي زؤري .وةارط 

  من ف، در  ا"   دةواذةي ر مراو: "

 دةت ت َ م ،ََرَ دي        رؤذ ي دةو و     رةدا،  رؤذ

ر.   ب و  َل ري ا، ي رؤذموام و مو ووة 

 ي دةد، دةط و ي  ري  ، رووي دةرات و        

زؤر   و ري مورا، دةو داراوة ض  ي و ض  رةي، 

    َو م م يم  ،وََ   وةي ة. دوايرط   م 

   اي مظ  زط" :َدة ،دةم  و  َر ةَ وة و

 َم ،وةدةدؤز     دة ، ي و دةرا  يو     .  وة امم

          ،رة َ ر وةش ايَو  ،ة ،دان َلط  يوام و   ودة

      ام .ر و دام  م َ ،م َ واوة اردم  تمم

ر وةي ي  واي   وةي رة موَي،     دةطَل مدا ، مك ر  

      ودا م  واموةر وةم دَل  .م َ َ زر  ...وَيم

      ...ََر م  ،وةردةط َؤر  .َدر  رة وةرط  رارة

 م ) ".ر ررط  ،دةرم ََ   /ر /ةي دووةم 

  وة وةرطاوة.) ١٨٨٤

    و   ١/١٨٨٤/ت٧ وي دةم و ردمان مَري م َم يرط  ،دا

 م مر و دةررة و م   ، رة و َ يَو ت و م وام  و

  ف زؤر  و َرة   َل دة ، و :م  امت، واي دةمطي مم

      : دةوة دارط يط ،ي يوامؤذمَي رور ر .نَ َ ،ون

   ".م  ١/١٨٨٤/ك١٠"م    َ ؤذةر َ" :َدة   م  ،دا

وو، م  َر ؤ ...وةي را َ رط  .َ          مو د    

              يممو دةر ي زام ،ك م  ؤذةر دام َ .ددةم  َ

 دةدةن،  دةموة. وةز ط . رةم  وة    َورَ دةرارد

  و ".َا َردة        م َ طم " :َدة ةي مَدر

     ،َ ن زام .م  ان، م    ند َرد  ر ار

  .َ ".وَيدة ن دةَ رة ،وةي  

    رك       ت و  وةوة، دةري      م ةمر .دووة ي

 ،م   و واوي       دةوةوة دة ي     ََ  مدةر َر

 ن زو ن  وة َ ،ش وا ش ورداري   من دة  .ت ةران

ف دةمو" :َري     ن  ظ ووش و. مك       و طة



    شم ،ن دةم مو دةر م ردةوا ،واتش دةر    ؤذامش، ردواي م

  رؤَ َ ط دةدة. دؤمَ زؤر ن، ر م زؤر ن،         

ار  نةو م ن يةم ،ن دةدةر    .َدةدةم ؤر َ ن َ ر و

    م  ن ، )         َؤر َ  اَر م  و م ر

 ؤ طامة)   َ  رمطن، َة و   َطم وةر

    ذ  و  َ ،َ      وت م وت مدووة،  زووامش

طَ و  ات، ةي موادةن طر دة  "َ مم .طر، م رؤ

) واميو   ٢/١٨٨٥/ك٣١ مَ و، زؤريدة  ؤذر  ؤذف ر دارا وةز (.

ري  ت و رَةدم ي     مَي  موَل و م ي، دوو رة

م ز دةد، دواي مَ زؤري َةوةري و ذاري و    ظ ،وام  و زراطت

   َ و  م  .و ش  ي زؤرمرذوا  دي و  ،د

َل وة،   رؤذي داوموة        دةد،  رة ،ر و مةدا زا     

م ودا دةذ .رمة  ،َ َ د وة ش و،  ،َ  ر         

ظم و مي َودا   َ   م َ ،َؤظ َزادة. ر  ن    

" :َوة دةزم  ،وردم   َرز         ران ،م رز   و ر م 

  َردة  ،يرز دة  (زوو و ط) را   ون دةمر   وم  .

"دةدة َ و رةي م  ،وا م   

   رة ط م      و، ز ديدة   دمد

مزي و رو دوة دةد،        ف مو   و  طمي. طن وةدا

  رة م ي  دةَ و. و واَ َي وةو  دةؤ و           

      دةرط  ،ددة  ،ف .ي امموووة     يدم  ي  ادة

دووة و رةت و موم  مورام دة روو وةك دؤ و       

   دؤ ار ...َودةر م  َي، م و رطدا ١٨٨١

    رط و و، واي   ١٨٨٣و امذ  َ ةمر ي ون ود دا

م   دووة مر و رَ رز  ،رمن،  َي      دةما

  و   ،ون ردا زاَلَ ر زة ري ون و داو  ،

 ظ ددةم َي زاوةي مم َروم  و مَ و ،و س  .ت ن

ردة زةَ م و م؟ََر  

ف،  رةدا، مدةوَا    و رة رة وة.  و            

َاَا دةو  وةة ف دةرمَ، دةر وةي مو ي  رةي دؤز   

 رط  ن  ن   و   َ  ،ات ؤذر م

َرةم مو. و  َوةو  رطرن ت ن رَ وةت   

  ووة . ون    م انَ١٨٨٤ - ١٨٨٠م      َ ،ازراوةوة ويم رة  ،دا



م   َودةوة. د دة  طظرة ة راورةم  و رطا 

   ي) :وة َؤ م ،داام و م و ،َرمر رط ،ون

   ،ريرطم ،دا ،واز و و      ا ، وةيومرز وةيدم ،

  ون (َ ةوامم ذي و ري  اون و   ر   وة، ورد و

)، ر و Oskolki   زؤر  د   ون،  رةري (      

 َ مور،  د، و   د ي،  دةدةومي َة مر 

دا ١١/٤/١٨٨٤رةطاف و دةواذة،  و رةم دةد. وة  م رواري  

     ر زارام ك و ذم وي رةيي دةرو وة" :َف، دة 

     ،   ردووةم ؤ   ةيم ،م َ  ،دوو َ زةم

       ،دةوةَو و اموود  يةم َر     ،ؤزةوة ذم ،و ر  

  ردام ةوة و، ورة و دووة."

ر  ن مدا دة" :َؤ رم زؤر ان و وموَ  ،ن         

 .َر دةرمم  دة  ارَ ن رم وة   ر ،تة

".ََ ندة  

     دة ار    وة و  د، دواي   ن  رةيم و 

     و   ر رم و ،اوة دةرةظري طةر

 ،وةورة    ودة وو مةر     مَ ي دة رةزووي  ،ت  م .دةدا

ةري، دَ و وي مدةارد،   ر و وي وام طم ممرو

    َ و  ار و دذا م  ارك دةط ذة و ،كَ  ،اوومدة و ر

و  و ري موادة .ََ  زؤر ؤ ف، ر  مر دةوت   

طَل  ر  مري       زؤر  م رة دةان.     و دةري دةان، ن

 ي دة  .وةمدط ي و م م َ ووي ر ،اَ

 و رؤ وم ممم       رية  ،داَ ؤزي 

 دا و ر راوومَ رؤي وت، رةوم ي  دةار و، ذم ي و 

.دةدرا   ريا    

             م  .و ندا طوا  َلي دةط واو ،ف ،وةش ايَو

َود و  و، زم مةط   ،و ن ي  وة و   و   ا

      ،ر ةَ  ،َام   وةي َ .ران  َوامزةوة دةر

ؤوة دةو ر و ؤك و  طورةي ذم رووي و رؤذ و رؤذطرةي،       

    يوام .َدة َو ،ماو ر م ،ي ورديرو     م  ن دا

ي دةان، ر ون، و  م ون،  مور،  ر و  طما،   

، ون وو و  دون:     ادة ذن و داب و مر دزَ و َموة، مو  

      َ مم و  ،وةمةوار و درَم رامو   ر ري   وزطي ر



َ    ،ورةي ط  يو رامَ ،ونو وتم وة، مم

مَ ار و َت، م َ َل، دومارام دؤش داو ر دةري   

   َ ر . وي رةي ،ر ر راممر ،وة   وةراموم

ي زة ون،  وة، طؤدةون. ف،  رَي زةك ط و          

        واو ر يود  ات ن َاز و مو ر ،وةر وون وي ر

  م  َ ،ي وة مؤذامر مذ  ،و نم وةممر   ر  ك

  وة  .دس دة  دا د، مر دةوام  ن دةدا، مم   و

          ووة  .امت و دةمدةط َو ماط ،وةررة و  ،ي

        ت روم ، يَو و َر  و  ،دازم را  طَو  م َؤ ن

 و ةة و ز يط .دةوةدةرة مي دوو دا َؤ      .تدةم 

      ،ف ".َو ز َدةدا: "دة م ردةوا      ي َ ةيَط

َةد )  ط وةي Oskolkiؤك،   ر دةدا.  رَةري (

 ت وة ،مؤ و وة ووماَ  "    َ س ؟ؤ دةدة

 ؤك ،دةدام مو ط َف ط  ".توا م      ؤك دواي

و طَل    .َر و َاز دةدا، دة وةمَ از َدة،  و َا و َ طَي    

    روت و مر موم وم   رَ  َازَ   َلدةط م ت و

      مؤ  ي زوري ددةزي م رَي   .ي اممرة ر ورا

        ومم م  .َرط١٨٨١د رةاف  دا ذط) ريظ

مَ (ط رو  ،ط رةيدةر مدرة َر م) و يؤ

  ،ر مؤ " :َدة  و (و ر ام ،وةََا دةَن، ةوام

مدة ر ة   و َ مَ : نامد َم .انَ ر

  ويم ،ط  امش دة ف زؤر  .و ر يط ويم رةط ".

  رةيو   .ط ،ي  ردة دارين و وة َور ازراوي

  م ت وطوةرم م    َ ت ووةر مدؤ  وة       وةي كم 

  وة  دةروت َ  زؤري وة  رو دة واو.ورة

  

  

  

  

  

  

    

  



  

"٦"  

م وة و ور وة  

  

   ظ  ي ام ،زؤر َو ن، دواي    َ ت و َم   وة   

رة م ريةر ي زو  ، .ومر و َف، دة ة

و واوة و  موادةن رَ دي  دةوري ك وة،   وةي 

َرم َم ن     امةمن موادةم  ووة و ،و 

و.   ا دة موة   موة طورةي   ظ    وي وا   و  

   وادا وم و و  َلدةط   ي .ر و يمي ط ير

     رو ط رةزووي ط ،رة زة وك و وامؤذمار و رمو    دو ط  ،ددة ام

امرط ،وتدة دا دةووي رمر و دة  و   ي و رط 

مرم      ،وند ري  ريدةورو   يمو و .ود نا وة

       د و ظَ يو رة ووة .ووروذام  نَد مرةزووي ذ

      ي ظ َ دووري  َظ  ،تَي ط       و  ،و 

ةي   اي ون.   وةي ر     موادةي ف و  امن  م

دا ر ر   ) ريظط َرةر  َؤد ر ورت، م

    ،ووة .ترز (ار٦/٥/١٨٨٥زةم م ،ف  و   دا َ ن ور و

           ،وةَ نَوةر وةمو رووي  و و و ة و و ؤذمر

ا ا   ر   رطي وا،  ر ،      رووة اري دوو ط ون

 ،رَ ،ون ودا ر ظ ،دا يو د يوان    د و   ،دا

      و. م ر ف ،ان نوة، طوما ندةرط .زو، داادام

  اي مرد: "ذوورةن طورةن،  مو ظَ َ  َ زن.             

ر  ،رة، دوو  ،   َو  َان و د م، رةت، ش    

 دةر... طر ا امَ   َن  دة دووَ  ! موة ن دا     

مم! ظ و َ وة  دةوروري دا  مت  َد رؤَ دةت...       

 و ر .ت دة م  ،ذوورةوة        د و دة َل  م

من اردن د. ََ ظد راد و... ور مَي   رةموة   

      ... ن ان و َمض د رةووري رم ن ورةَ ة درة َوامدةر

  ).١٠/٥/١٨٨٥ ميوام دةد" (َ دةَ  ،َن، وةر ط َ م

     ؤذي دواف، ر  ةر ر وةو  ،دا  انرط و ي   يةَم

          ،ةدار و درة ،و را م وة ر ورة وط َ:اوة ريور

      م ي ... وزي ،ارَل و طط ر     ةر ردوو َلف، دةط وادةي



   .ندا دةذرا ش و   ،دا طَ و () رام ،مورةط

 َ ،ك و روح وك و،  زؤر مخ و  ي  ان   

وردةم  و ن .َ َلاَو، و  ط نام  ،ر م

ا ،ر  دةو َ     ةم ي و، وامن َدةا. ر ز َا

    ف .َن مة َ  ،ن رج وي وة نَم روةت و

       ،دا  يمم   وام  و دارا مورةس و دار  كدة

  د دََوة. دةت،  مظي وة

ف، رمة ودا، ز ذ َرري و مؤري رةري دؤم و         

ر،  ، درَا رؤذ  َ و    َامؤ مَم و، رمة زي دةد   

           و ط  رةي  ،تر ي  ا زؤردة  ،وةَر َل و  َ

     ََ م   ،وادةو ر  وت ت م .ََي، دةرمط  نام

ي وة دادةم و دة  ري مو دةد.  ورام دةورور      

    ري و، م  دة م  رزؤر ،  وة َ ،نو

دة  ري مو ةطت.  م  ، دةَ: "من ر َل   

دةو  ك    من، موو دةن.  و دا َ م دوون، و و       

 َؤوة." (روام يرواري  م١٤/٩/١٨٨٥. (  

            ث و   ،وانةرف، دوا ماور ة      زؤري  ري ،ددة 

 م  .دةر ي ياوة١٠/٥/١٨٨٥ر  ََدو" :َاي دة   دا

       َ وةو ورةط ن       در  و م  م  ،وةم

   ".َن دةاورةوة  ذاو و  و   اظ  ،ؤ ...َدةر

 ،ي ةدا وةوة، دة ط        ف زؤرر دةط دةوة راوة  

 َلدةط دة يموة، طداوة  َيوة ط  د زؤر   ،دا دة

       رامظط م وم  زؤر ،مؤ َو  تم  ،َدةط م

  رةم  دةطَاوة.

ف   راو دةطراوة، دة  مو دةدةوة و َ ارَي ردةوا دةو.               

  َ) ريظط  Oskolki      ،وؤك م  و يز  ،ودةمم (

ر)ي دةمردن،   ي و  –  َو ؤمي   طظري (ن 

   .ودة ،َورداري د ي وَو در ر ي وةةَ َر   دواي

    اردنَارَ  ت        ،ظ  ي  وان ،اا دادةم

مو ط طوة و طاردم دة ،وةومدة ي و دةوري ةم زي وو وةرة 

َو،      ط  ر َدةم   .رن ر ت وة  

   ،ن        زي ف ز .و ردةزة ذةمم َ

(ت)        ويم يم ، ،داَو   .دن دة م



       ر  ،م   ف ،ةوةذامدة مظ ط  ،ةداَ ظ

را ،ددة  ،دادةم ةم  يرط  ندوا م  ،تدة دي د و 

  وا وا دةون، م ،َر و   ي دةرووة.

           م ق  زام وا ف ، وةي ط ش َؤذر م 

  ي ،اوام م َمط  ،َور َروة   مَ َ ،وة ََو

و ط ي ذ .َر و   ،َ وَي دةر َ ،َذطري د،  

  .دةوة َ داَدةي ظ َذوور ٩/٥/١٨٨٥      :َدة ،  م  دا

 َ َ َوَ، دة ي      "م زن وةز ا ،وةدة   

  ي َ ، داوة ،َي دةطا دةَ ...ا ر         اَ .َو

    دَل و و م م ،ام ر نري دةوروو ت و ...َدة 

"...َمَ ي  

     َي دوورودر دة      رةرة ،ن ،وة خ و و َ  َم  ي دوو

 مذ     ةَ  ،داَرم  َلَي دةطور ، .وةوةوو دةزم

 ط ، طو، و    ،ورد ر  دم ومي دةدا  

و    ،ط           ا، وة  ر و  يم و ر ،ذامن دة

  ط ،  وري  و ووة، ر دةد.

 ،و وةدا، ي ن  ن و داما و، ري وا و  ي       

و يَ ووة، دةو ط مدم ر .وةةي و رَ  وي 

ي وة و، د ي وا َو ،ممت طر زؤر ام م ،ر دةو د

د َ  ؤذي دوار   .دةوةدة ى      وةي و دةدا  ،د 

 ،وةو و  ةش وة ر  .ددة     ،وةم  وة  ،وةوة ز

 ام زي و  ،وةمم ؤ   تمم ،نذم  ،وش  ممو ذم

 َ  نط  مو، د        ير َلزي دةطو ،  .وني دة

َ زة ر .دا دة      َلز َ ،وة و دوو  م وةم 

     َرو م ةر دة ،راروةري و وا  و كَو ،و شووو ر

  َ دةد   و،  مي م را ن دةَ و ي دة     

و، ةمي  اري رة و مران،  .      روي  ن    

َمرة  :دة دة  دَل و دةرووم  ري ،مط ر ت وطم مؤر 

َ             كم .دةطم َ  وة ووة مو  اوي دةزامَ

   ،ندة   م  ن ،نن دة َ ر رةيدةر را و

ردة ردا د َر ن و َي  دةات  دي و وة و دةوَي            

زةوةمي دةطَل ت. ر، دةَ، مزامَ ض وة َاوة،  ر رةو َل            

   يذوورة  ي ،وةَردةط  ،تا دة     تمم ،وؤذة طو ر اَدر



 موة دةرَي. م ف دةَ ذوورةي و و طَ د  دةوة،   

دة م و طموة، م ن و وةزع و  دةرووم ي  دةطََوة.    

  تري دةذط ،م ،ف ي  .وة    وردي  :تط

َ وي امدة "       ا ن مذم  ام وة  ،يو     *١  

             "ا ن"  يا  َام وةي َ ،ر " وة م كم َد

  توة دة ي ر ،       ي ورةم ر  وةي راماي م 

رةمو وَ مَ و راراي وة ن َوة. َ ةَي  ازطرة      

 َل ي وة. ن دةمو" :َ وة َ مداوة، ك دام ي    

، و  ،واو        ذوورة  تمم َل و    ،وةاوةر ردةورو ى 

 مدة دةرَي... رة ؤَ ن  ت.  وَاي ش  

(وام ،دطر    َم ر، وة دوو ور َش و دز وة."

ار ؤذامف)ر ر ،دووي دوور  

، ف ز َ  رة و. رةي َو رزةم     و ،رةرة َةري   

ش اوة، ممت َ طراموةي موادةمَ ،   مو. ي   

َر  ،ماوةو ر دا داواي و ،رم ؤذمو ر ريورم ر وة

          َيم  ،ون مرداروةوة، دةدو نمر  يرامظو ط

          وةامَو  ووة ،ردم  نمدا١٨٨٥    ،دا

ي: مذداري و دةب.   مي  ،  ر طراوة ر رة دوو    طراموة. ي ف 

  وم ردةوا ،وةاوردا" دةم ك و دؤزةخ"    َ  

ف دةَ" :َش   ة . م         وم دَمي وة د

 ط و  ،و دة       و ث و ت و ي   زة د و دطري راوة

 وة وم  ،وزةدا   و  نم َ ،ا دةذو مردط لك دةطادةر

) "ن م وةط    دوود ادةر واميرواري  من  ١٢/١٠/١٨٨٥.(  

         ر  ،دا و و وةيم ،ش ايَو    ر  وةروم ووي

        ، وة  نوةامرش ط ،ف  .نَ َ وةو ندا. دم

        وة ،َةرط  ،ظ ريوي رود  نرة ،وةان ط ند

    ار مط" :َدة ،  م  ف     ،َ ي وَ ،َو ك و ،

  .)١٢/١٠/١٨٨٥ ميوام ) ش او."رزان و...  َرا

 َ ،ش طراموةي  ف  و رةن و َل              

 ، وةي دوو  ،ف ،نوةاط     ر  ي ة ب و ر

ةةت دةت. ف  َ  م و، ي  َ ش زام ،و      د

   ،ي زةي  َل وم١٠/١٢/١٨٨٥        ، و  ري رةو و ر اري دا

دةوام، و طورة وام دةب و م و ي مورامَ م رؤذطر         رى 



) ف–   ،ف ،روظط ،ر  ور م و ( ،

      ،ف ...(.فاو م ،ل، دؤطط ،) :وةك م   و َم

ري َوة دةرَي و  وة  ، طوة   وَوة    دةد   

روري   ن وة  درَةم ر، ي ام  دةوام  ن و

      َر  يام و  ن ،ر َ و َو ر ر ،ل زةرد   ة يوامَ

رةم  و طمم و،  و زؤري ش دةو . ط       ي رةمو 

ؤمي  ي  "طي ام" مودةدن، َة      وَةر، مةزام و  

    ري .نا دة  يار َروم رة و وم ر و  نَةوار

    م  .نمدةم َ   ور راموو م رازي طَ

" :ر ون دةةن دةد ،ن  دا  مري اي دةَ ٢/١٨٨٦/ك٤

             ، َ يرو  و   ددة ر   وة ي  .ددة

    رط ،وةَدة ورة م ام رط ،نوم ر   ةىَط 

  )٢/١٨٨٦/ك٤ي رَو مو مدةد." (وام مداوا رى 

         وم امَ ران ووم  و َ  ،  م   دواي دوو

) دة" :َران  مةزام  ؤ دةَوة و داوةرن   Oskolkiطظري (

 و وم ،ودة ودة يرو ،نرة دةدةر ارد ( رة) 

  )٢/١٨٨٦/ك١٩وة وة ك و،  َ  دةمو، دة) "وام مي 

     اوامؤذمورةي رط َ َلدةط  ،ر  ،ف     يَم

 ،رظ رَزروة دا  ،داؤ وري رةَر"َيري مؤذطي "رو،ذم  

   ردة و يؤذمر ورةف    ط ي(اور) ؤ وةي و. دواي

 ،وةََو   دة يؤذمر  ؤك  ،تف دة  وة زيَ 

       .تب دة   دوازدة ََر د ي  و َو    ف، د

َزة ش و، روة دةرا ور و، وةي ز   رةي ما،            

وةو  ف   وة ظر وة وَ رؤ ،ك و ي،             

وت  ي  َم و وم    . را  رؤذموام م    را وة رو   ر

     واوة    ،ن دةزامم َ َر  نا  ،و  ي

وةوةد  وة وا و ،ت  ي ت. ودوور دةط   

   طراوة، َا ر ؤ َ مومم "مَي دوو"             ر   

ري مؤذطَي"رَي" ظ   .وةوةو ر د و٢١/٢/١٨٨٦  رظ  ك دا

دةموَ و دة" :َس  و مممَ  ةي  دةررةي  

مو دووم   ،ن دةام  ةن،  ام  ةي           

 و را َ   َؤرم ري ور ض ،ر  ةَ ةداري وة و 



   ، وة دة يرزة ر    ".ةَ  َام ار

  .)٢١/٢/١٨٨٦(وام مي رواري 

    ؤ ش و     م م ،وةف، زوو دا يم     امط 

ا، رن دةدا، َن  ان ك و موو  رارم  را ووةوة. ي در  

دةطت، وان م ك دوو َ دةو .رةت  ف،   ي مش و 

       .دة و م ون وش  ، َ و  ،ور شدا ٢٨/٢/١٨٨٦

          وةير  ،تدة  دا  ،امط" :َدة   م 

       .َذوة، دةَم َ ،َ رط اَ ،دة م  زؤر  .در

ش     و  ". ََممت و م  طري ات و ووموة

مي مم دةوةوة و دةر  َا دةد و دة دةدا ز و     

        وي يمر و رةوةي  .ادة  ير تزة  ،َو  

 وةارم وةن ن  ،دةذ َو ر وةمزة م  ،واَي ط  م ةر

 ي دةم ،دراَدةط  مَم و وازي يم و م و  ي و

         .وةادةم را و زةم ن وم و ث و دة ير و رامو ط مَل و زوردة

ر، دةك زظن، مَ  ،  اروة ط دةت و دة " :َز

    َذن د َرط ض زام ،دة مَل و زورا، دةوةمزة َم  ،وةر ر

 وَي رم وام) ".َدةوة و ، َ  ١٤/٢/١٨٨٦و وة .(

    روة٢٠/٢/١٨٨٦      م زؤر" :َدة ،  م  دا    ر ،َس و ط ،وو

زةم، دةمدةم و  .و     دةر .َ زؤر رة ،ر راو    

  َو ".َد ردةوا ردة... م زؤر دة  ري يدة    را و و  اي

و  َامي   طظر   َل، و ؤ دة و ر و رةوان و م،     مش

ي ؤم وة: (راو ،وامر، ر  و  ظم دةمرد، زؤر ر

       ر مرة ي ا ر ريز ؤ  ،وري) مز

امَط  ،ةداتو دة وة  .وةََدوو دةط ر ويو  يةر دم وةي

 ك ارةَو ر       ي  ،اردة دةط  يم س     دواي  ،ت

   َم ،َطَ َط       وودةوَي ر ،واتن دةر يو رةو َ

 وي، دا دا  ، وام َي: "واي داة      َوة. واي داام

 ،وةام            ، مرة اي  داوة و "؟م   ...َوا دةم

ر  و ام دةطََوة: " دة وَدموة، طَي دةطَ و       

و، طظري   ") Oskolkiرمة َرامدة ر دة وةم مي 

ر     ر و، رؤذطر مَي)  ؤن زؤر دَل و،  ف –      َن 

ةزام  ظر، داواي َةت  واز  موة ازراوةي        م ى  طن و و

 .وةو مر وة ياوي رم  و ََ ي ،  َ روة



  َؤ) يزة ؤ   ،دَ       (ةمر      ،وة وي وزوي   مم

 يار     ف ،وةو وة  وَر ١٤/٢/١٨٨٦م    دا

   وة و دةدةدا وة، وةوةو "ادة ري"   رة و وم " :َ

موادة ، دروة موة، و رةي   دن ر م  .دةت، زوو  

ن درةم ر رك دةَ    ...ة مط ، دةَ َران موي           

  ن  مَ  َ ؟"

       ف ،اار  دة َ  وةي و و، دوو دَل ر َ ت

وور     ت، دةا ي وير مط ،دَل دة وة. وايَ وةر ووير

   َ ووا َ  وةي   .   ان وَ   وار مم

ا دةت، مي وا موي موادة و  رادةم   ،َ موي ي رادةمَ و

و ي و  ري وات؟   وةي ي طم: "مذداري ر َ و     

دةب ط، دة َ موومزموي وازةوة، رة) ".َ وام ن مي       

  َو...)

       دةوة تدوو   وةي ش ك م   زؤر وة  م

  ن  ،وةََ تدة يم ر– َ وة مرط   ،

   زؤر رون. طط    رو ،رط يردام   ،َر و زؤر موم

ي ي  رم دةري و. ن  دو،  ا دم دةطَل

       ومدا دةي ،رةو م  َوةو َل   رط

دؤ راطمو. َ ،َ   طورةي،   و     

مورة،  ط وة ي رة ي،    " :مممي  ة

  وةوومَ م و و   د   ،وةوةومو وة م ويم

              مَر  ،وك دةزام  و   ي ةوةم  ووة زو و دا زؤر

ام  ... دت دة   ة و ام        موي ازراوي َ  دةز   

رات  ،ةك  زؤر  رووي ةي مورام موةي مَة ...ي      

ي د ،َدة       ،ةَل ز َ و     ، واوي م ،

زؤر و َ       وةؤ ش و  وة وم  ، تدة  ي

 دة، طزطز دةَ  ،  ، زموو و زة دة رةوَ و دةت

".دةط ن، دةردوو دة   ،َطم َ    

   و م  و  يَ يدو  ي ا       ي يا   ورةيط

      .  ورداري مو: "دةدةرم شزامري دذط  ،وط

 مزا دةرا دارا مة و م .طر  و ش مَ َ ،، وة ن         

 و مرم ة  ر   َم ،ري رم و ََمن  طَا َو 

  يرام و ،واو و  م َةر  و       ةر   ،وم م  ز



 ري ك .وم َا د يَا و و و م  رة و ،َو مَ

و ةي، راطمةي ر رةي طظر و رؤذمن،   د ر ؤ ،ممت ك 

  ،رط روة ".ةار      ،ىَى طور  َى طم    مَر ر

 َي وم  َ و رامرزة واذةيو دة     .تدة ،مؤ  ردة و زؤر زةق

ة،  َ"  و م درَ و مار"  وارا َوة و   موي و

 "؟َرؤوم ون "م  ر َ ا زؤر      ووة داط   يزة ؤ

ةمر َؤ"      مو  ،وةو ف ،وة ياوي رم  "

 " :وَ يم        يرو  ،ومم  رذط و  ت وةمو 

  )) ".٢٥/٣/١٨٨٦وام مي رواري دة و د د ةوة  دةمو

طم"ي م  ي "و"َةي،  موري "من طرف،  م در    

  َ ران دة   ،و وم          ،د  :و درو  ر َ ،ةوة

 واَ د َو،  رط زا مدةد  ت،  ا وة دي. وة            

دةو طرو و  دة  در َت و دة  ،َ و ورةي        

 ومؤذمر   وةََر   .وةدة اردان ي َوط  م َ

     زامد  وةي داو م وة وةَ و امَ يرو ر و ي

    و ز ن وة  دة ي ،نو: "مد ريوي د يَ   ، د 

 َ ةَ .اَ  وة   . َمط  دة د  و ر ،و ش

َش  دة ري  م م دووة، دا را و ودة  ن   

       دارَي م دة  كو ةوة! موام  َط  وة ،َ   ي

َ ي  َوة رط  ... ر طَي ر  َو ة ا

   وا ،َو       و ََر  َ   وةدا دةم دا دان ي د ردة

ة مطوة و زؤر ر و . دةد  و ة ،  وا      

َ و طي مم  وار         ،ن دا  ادةر دان ...ا 

ن مورن، ت   مت َ ن، ََ وة ن  مرمي           

         ار ،داؤذمو ر و ؤذمر  ير دةرط  دا َ و وةي  ...زام

 و ،د ر      ،م  وةدة ووير  وم  وان م ر

و وةوة طت   وي وك وا مو و  ت  َ َمن           

و     مذدارا م .        ي دووة       ا    ،و

ر  ؤ  َ رؤذ َر د .َؤ (راو)       و . مت  

وةمة د، وةَ مو  وو وام ...رمة مي  وةروان     

           د، وة دَل و دةروو  يو َر  ،راوردة دة   رة .و اوم

َ وةي      م .َ َ ر ا ار و  زةر   تن دةرر 

 َ  َ َوو ".و وةي  ة د  َ زوو ت، و ر



          ي ياوي رم زة زؤر درةم وة و ث ؤ و  ،دةوة وونر 

    :َدة وة ،وازي مر َ  وةي   .ةوةزار وةو م ،ر

  رامةَر ن ورم ،رَ ردة  ،رةرو َ َر"

  ر ،مؤذمدوون."، " ر نو  ر زامط     ن ،وةَزؤر دة َم 

َ        وةيومو ث و يَرَي ر   ،تدة رة ي ةَ وة

  ".دةدام َ     َ   ارد يَ َلر  ي ،زؤرة  ودواوة مط

          ت و داواي نر ي وازة وري م  مو موة و َدوور

 و َي ََ  و،  رم   م" :َ و       طر د 

     ، َ  َ ا ط . ش و   َ .ة  ََ

  ).٢٨/٣/١٨٨٦رمة ت َا دةروات." (وام مي رواري 

ي طم  و        زؤر د ي و دؤرة ب و داك و م ،و ش رو

  د و  َ َارةط م ،دا مادةرة  ،ردم موظ   دةدا و

َ شوا م  زؤر د  َ . م     وور و يرو ش ايَو 

ر  ،وةوم" :ماطر   ووداوةي       او، وةوان موةر ةَ  ،وام

ََ وة  َوةي دةَ وةرط  م ،  ي زؤر .

   َ تةَ د، داواَة .َدَة ي دة ،وةََت دةزة

ار و، دةرداري موَ ا و ر .  ما،   م و

 ر وة دووة  ة و ام را ... م طر و طر و    

       َ  دز رط اَ ةمر ، زؤر   .مار

  ). ٤/٤/١٨٨٦ز  دووة." (وام مي رواري وي 

         ،َر زؤر َم وَي م ،وةَر    و را  وةي ي

وةرن   و امي دة و و.  مري اي دة " :َوَي     

  زة و واو ردةرةي    د ،و رة َ يَ  وة  ".

رةي َ مو،  وةي َ ي َ َمي ري اوةوة و       

    يم   ةمر .ود زةي واو    ،و نط

ارمط     وةي و َ ي         .َ ي دم  و   ر 

  م  وةو     ٦/٤/١٨٨٦  ادةر  دة" :َدة ،  دا

دموةي و ورة  ... ي م مَ  دةدؤزموة!...    

وة  طرووةوة   ةمي       وةمةي  ا م ز ةمي

   ش ون د، اري ر و و ن رَ  ...َ             م ".ر

.ة وا ت  

      ،اَو ي ٢٥/٤دوو  و  ١٠/٥/١٨٨٦وة َل دؤدي، دةط و   ،

 و مدؤ وم  ،اادةرام .در وة ت ور و َي ررو



  َ  ظ  .ن ةممد دةن دة كادةر ، و رط

ؤ  يرة طوم  ويور      يَوةوة: (مدو دا(َيري مؤذطر) 

داري و،  دمي دةا،       ورر و،  ،(ي  ر دوو، دووز 

ف، َ  و دة     و. و دةؤ دةوم دةزام .ظر ،و َي

         وة .تدة ممَ و امم  مَ  ،وي دةزام 

َاي، دة   َل  مي دةطو تمم ،دَ يمدؤ ازَ" :

زوو ي  َ، ظدط      د و ط" :ردةوا  طَ  . راز . زوو  

م "!ة م ا .وة  مرظ م  ،دا    ي دور ،دم م  وةا

 :رز ط دةم  و"       تري وةرطت. دة ر  كطر ي "!ؤر ي

 َ   اَ ،ََ     ن .دان َ  ،اَ م َلط 

َ و ط: "دة َو ... طت  وةز         ام ظر َ ،رةي د  

  )٢٥/٤/١٨٨٦رواري  ام مي ت ) "َو

   و م ر ،ؤدةي داوداط  َوةدا دةم ي  دانمر ام  َ ام ي

         دووة زي ،وة و  مدا ردمم ر  َ ،وة (َيري مروذط)

   ذمما، وازو.   ري دووةَ وة.  ت وةي مدةردةوة    

 َي دة ير م دة        ام  َ" دةمو دة 

ان" و زةد م ،َمن ت، ن دةطَل ت، ممت مَر، ي  

 م  .ازَي نَ  دةوةوة دة ومم ي دوَر   ا، وةوة

ري وة، رو دةطَل ة  دةوما،  موي دوم وس،           

و ز ةو ز ام يمر د ،د          ووةمدة  َو .و ي

 ،ن َ  َ داَر  دَ ك، داوايَ وي    رظ  م  .ت

،    ر" :َوة دة     دواي دوو "داوو    ر و

 ،ن داواي  َي دوورة دةوة، َي دوودَل و. و ومي طرة          

      وور َو  و وةي  ادة م ،ودؤر    ،ت زةب

دةرداري  ي َ. زؤري مد  ن َو، ي ف، ي دةروت  

 .امر ت و ةم ك وزؤر م َ ،ي دةزام امدةزط   ،ةي و 

    م   وة١/٢/١٨٨٦      ،  ،وة،  داوةو ادة ري

" :َك     دة زةر   ،وةدة  َ ،ر  مدوو   ر

    ...وةَد ر ندا د       رةيط ،زةب و   وةي ر

م و درام   . ىدروودووة، ر  و وَي رَة ، و      

رةرة رةماموةي و وة... زؤر مة و درة، طر اَ ن   

 ".ة  ادوان دة َ دواي  



    ، ار روا و   دواي َ ،ة  َلي دةطةم ري و واوة

   م  ي و داار        واز .اوةي م َ" :َدة ،  

دةمَ وة،  ط دي و وازي َ  وة. َ  دةم مة و        

    يم وام) ".ندا ؤذاموةي روم وودواي ١٤/٢/١٨٨٦رواري  م .(

 م   دوو      َ   ق ةمر .م  وت  ي" :َدة َ اد

                ،و   َ م  ةمر ...م َ ذن وة َ  َدة

          ،م  َ دة  ر واَم .َر و م ام ا

 دة        ...او م َر م و دةر ََ  دةرس       َلر

 يم وام) ".ررزة َا َ  ١١/٣/١٨٨٦رواري.(  

       ،ووة م  ة ذممر   ذاوةذاو و  ةمر ف .وش مم

مش      مو ي َار و ط و،         و و رة وزةم راو

مدةد و مَر زي  رة و  دؤمي دةوروري ي دةد.  

ر، دة َ" :َرة و ان . مزا َ  وة  م  ظ

  دة دة م  ا ي دةروةموي م َ  وة وا وة ،

 يم وام) ".  ٩/٦/١٨٨٦رواري(.  

     ام ن و  ف و    و ،  وة ند ،و و

  .وةوة رو ةرَو مةمو زؤر و زة   ط  و    دَل و ر اري ن

م وام دةد، و رامي  زؤري ت   و           َووموة و 

    وةي .تدة  وة ودة مَ ز و مدا، ممم و ر   ،و ز

   و وامؤذمر ازَ و ،تدةط  رود     َؤ) يزة ؤ

  ا يَور"  يؤ  "ثو ط ي "طؤذمي رطةا. ردة (ةمر

َ" وة دو،  رةطي رؤذمي " ور" مو وي، َي       

ن دةدات. موري   م: "دم َاي ذي ة طم"ن م      

"  وم وة مؤ   َي دراوة و او ر اوة وط 

ر دةرزَي" رمة  رة مم ،م م َ  َرن  ف         

 .ن دةدازار زر   ،ددةم      امدة     و رط وة م

           يةاد و ر    ،ندة  و مر يمد رظ

 ،و ي و  دة زاري نَ .زار دةزامر و ر  ي اوام ردة

 ي دان د نو  ر و ةي ديَ ،ف   م وة  ي .و

  ا،   رةر   طراوة.

  ر        .تطَي م ي نرة ،وةاط  دي َر ،وةارط 

    ردوظ   ير َ –     يوةمم ي مدرم

   .تَي ط   ،و ي ةيم و، دووور دوو م وم ،وةم



  يم َ .ودَ دار د ن وةوةم مف ط

وةى َ َى      َو، ف رةي مو،       موة ش د و  رؤ

  ى وةمم"  اى"    ي  ات   امى ا مو    

  روة و  َ رةي   رزد.

ذو. ذووري ردمي ي،  ر       ش م  واش و   َرطَ   وا      

وَ. مم دة ، م ارةوة و، روة ذووري موي ي و        

زةش   ارةوة ون. دا و    ي  و ذووري رةر و  ورةذو

ي    دةذن   ان و ذووري من اردن و م َي و   

 دارةموة ا ون  طن و رةي  ََو. َ وَ و رة دة

و*. و رََ ي ود ادةري يدوط َ  وند مَ و مة

*)-   ف.)١٩٥٤ يمزة  ا وةم  دا  

       ،زة ودة  و ايَف  و دا       ن و م ي

   ،وةوم    م د واوة         و  ر ،و ةدةر  و  وةوة وو

ي و،  ةي و و ط وةي دةد  رو من، وة ي          

وة  و، م  دا دوور وَوة. دة  و وة، َاري ي  امن           

دة  ت: "واي و دةو  دةردة يز ز و  "!م   ي ،نم 

 و  ري من   ي و   ن وةو  ي          

  و دي دةذ َ   ،نو .وةَ نو  ََ مدةو َمزرط

و طراو، زؤر  ران مر و من  و، زؤر  رو و  زوو زوو  َل دةوة، وا

   موم رةي، من، دةمزي. دمي من و، رمة مي  مو،

َ و دةدا و  وادةيم وةياط  .تَ ووةوة طو ر ت و

َ  ف   دة ،دارة د  ،مف ط ،نزة

           ر ام كدم َو و .رطم  يم را و  روةريام

      مام و .وةومدة ،تس دا ووير  دةرط امةم  ،ف دةوري

رمم دؤ ،ط َو    وط م ،ت ودا ومؤذمن، ر

      و ن ام  .و نام  َرووة، و مموو دة  

وةر   زةموة  دةوري ة    ر دةة دةدن.  ر و م دة راو  

وا  ش و ؤا، دةو طم و  و  و      دةوموة و  ش و 

 داامر  َ  ،َو .دي دة ي و  ر    داو، ظري موم

رو      وي ر م ،ط وة  ،ف ،  موم  ،

 .مم  و ررط  ؟ودةم ؤ ن ام وَيت: "دةط َ َم

و ".و  َر َةدا طَا و وي   ر َوت، ي       

           !َؤ  َدة  َ" :و ط دا دارو ردة ت و   ويم



رو ن .".(ك)   " :َوا دةم مدا       دي  موة 

       َ و َرا و دا ر ،ر يَو َ َ وة، وةكام

 م َومَ    ،وطن وةرم ر ة وَ واوة    ...ون داَ

َ و ط وةَودة ط        دا   وير وةَد   و و

ةي ف،  در وةرةوة دامو و ارةي دةدا،  زةردةمي  و 

ام ف و و ش و وا َام وة دَوة رو  و  دةوري       

 ام َون و  ط وامدة ي طرو  َون، طا داممة

           ورةم دةر و ردة  ،ردة و  دة  ة، وا

ن ف وة." (وام دام رو). زؤري ت، طمي مَا        

َ ،نةمرم  وةي َةي دةَو درةوت م  ،َ وةَ نةم

            ،َو .تدة  مَ و ت و م و رامط  ،امرة م  و

  َر و وموة مدا، موري ، طرو ،رز،  و  ور،    

 َ َم     وَي  يمو ط .ودة وةوة و ،وةوم

وةر،  ون  رةي مي اوةمام دةب وت، دةومزةر،     

  و ،ةوةَر      دي و ز ر وةامرط  ،دزؤري م  ،نوة ردة

  روط َم .ن-ط ش        ؤش ش و و رَي وت و ن

ر طراوةوة،  ذمي -ا زي دةطَل ما دةد.    َن 

ا ض دةطزةرَي طم" :  !ز دةام     ظر طَاوةوة و طوي 

َو ود و ز طدي م و ز !"!  

ف، مَر  دةي  مي اي  و   ما ووة،          

و، مر    َو رومةدا ر َودة     و ََ  وة. م مر دة

و زام    رك دو، ي م مدةد، رة دةراوة،  دووي  زام و         

و.  من، دةرداري مدةو، ردةوا و دةدا ََوة ر رَ و    

   :َوي دةم م  ف ي .دةدام َط م َ ،دري دةذط

 م َادةر ا و وة   د"دةط َ  و ندَل و ط     ، زيو و 

         مة ،مة  ...دةم  وم وة  م  و

  اك، رر ر  دوور ، َ وا ود ،ة ،دووة شم ...

َ م َ  .مة و ،دراوةدي م م   راوة 

  ،مة    دي دةا  ي ".وة نم رووي دة ،ةدار

   َ زي وَ و " ت و نر  ي و ََر ،َ ة  يَر

  مر  ت رة راب و يوو د ".ة    وةدة اممرم

م" اونر دةرةوة رط و   ام       َاردرزي د وام  َ و

ن. ن ر َ     و ر رزي وا رَ    َن. و واي طن ن   



          ةدةنو يرو .نَ   اردن ويدو وم   ار  َ ةير

ن و  َؤظم رزي  .َم ووي و  َام  ةا      

م  ،و وة َن دةروام  روةي م ،ام ،زي ؤظم و         

م، ظد    دا، مك روةي زامت و رداو .َمرمان  و       

وام مي    مموة. وة راز، دة ن دموة   ر ن و رَ من." (

  ).٣/١٨٨٦رواري 

 ري،  ف،  و وَل و  وةو  اي، ي        

   يم  ."وام َو"  ت مط ََ و و وي مم 

وي مو  ام و مََ وة  ، راا رةماموةي ووةري         

 و.  م  و ش ا،  ا َ رةوا رَز و: وةري   

مي و مةوي  و َا و. و    مَ  و د مؤَل دن و، وو

      د و زدة رذ .ََ  رة ،وةازؤر م  دي دة  وة زؤروامر

           رة  ر ،ووا َ .تد مز َ و َو م  ارددة مة

ؤةرَر ز  مرم وةي.وةو دوور ََر ك  

 ط َت و   درمة ف،  ََ وة مو  مي        

َوة َ َ  ،ي وة و  مر  وي رَ ، ار        

رةو وة دةو، اي     وة. وةي را ،َ مر ر و َ دةو و       

طم  َ"  ،و َوام َ ."زر  ن ر دةذ ،مم اي             

دواي وَ زؤر وةَ  و رارةوة،  "رؤذطري مَي"دا دازرامو.  َل      

   ،ةرَو ،اوة  راَرة م ،   دا ،ددة  

       ممدةط ،مو م  ،توةردةط  ةرَو مؤذمر و رظط  ،موم

         .ددة مَ ؤ ي ،مران و دؤو ران وورم

 .دةَ   د ودة و ا مم    وم ،     وم

       مرذط  و  ،ي مرذط  ف ،دةدا وم  ي

َ  ،وةرط    يَر َ ا ي  " :تدةدا و دة ر ،ون

..   ت، دةرم َ  َ !ة ت ةي      تط وم  .

          وَي رم وام) ".كر  ر ر و َ  ،َ ََر د٦/٤/١٨٨٦ .(

 وة ا، دة        َروة  مَي  مو طداري دةد: "    

 ، نم و َو وة و دة ة رَي  نوردة  َ ،وةمَ دواي 

      ، شرا ذ اري َن... مور َ ك وة ،َو دةم

  اوةم     َ او و او و        ت وة   .تَر

  َدا دةم  م ،َر نمرة ري دةرووم وةيدم  ر و 

  يم وام) ".ََ َل وة وةم ةما، رممدةوة  ١٠/٣/١٨٨٦رواري .(



     وةش ايَوةوة. وو دامرذط و وي ر ف ريم

 ر   ،دةوةت دةاي دوو ن  وة و َم ردةوا ور م م 

          ،دة    ،ر ريو  ذداريم  " :َدة

 م ،م وامي  مرا دةذ ، مرا دةن" (وام مي    

 (ورة   مر "زة َي َة   ") ١٧/١/١٨٨٦رواري 

). ي ف رة واوي اد. ي دةََوة  ن مَي    ري

   َزوة دةم ،   م  ."ددة  نذة" امرام  س

     ارم  َ  ،مذ  ر     مر  و موم   دة را ،ا

  و  را رط  !وش م" :َاردووة و دة      و د ،اَل مدةط

َ وَي رم وام) ".تة َ٢١/٩/١٨٨٦(  

     م ي و  ن١٨٨٦  ا َلدةط  ير دا- ر

     ،د    ادةيرةش ر .وَيم يا رة و موم  و َ 

         يَ ،ظ   م  .و دةر ور  وادارام ازيَ

 د ،وةدا" :َو دة َ ي و و  اتدة و      !

رط ورةت و م ا  دز َم    ،دووةا َ و  ر ،و

مورة طورة، مو َوي م، زؤري رمورةن م ،و ر،  

ي مزي      ،َ دةَوة... رةم  رامري ر ورَم

  َمدةط دة ري   ،  زة  ار   وةَوةرةدا د و 

    َد دةور و دةب دة يَراو روةردةي ،    و م امم

 امر  واو م  ،  َ  ،ي ري دا دة 

  ).١/١٨٨٦/ك١٣اري رو وام مي  دا موة." (

     ،نظ و ر     يطةر .م  ان و وام  موم

 (ي رووسر) ريظط   دا و ف رةيدةر َرو  ،ةوة

             وة  ف .دا َ يرو يَ   دة َ ش

م ،  وةيامرطَ وةا ريم      توة دة  ،

 وةَ و َض ر  " :َن، دةرَي   دة      ي    ن، وةدة

   م ، م و ا َ   َد نواو م وةي 

". زامم درو  ن   نةَ َ واموةر  

      زاري يرة  َ ،ف١٨٨٧  امط و رم   دا

ر  .اي م َري، َموةي "مي ز و  -وة، ر و  ن

 ط ،َ ي د مر  م .ف،       م رم و.  =مزدار"

       ،اَ َ " :َو دة َودةم ظ   كوة مرة

وام مي    م دووة، وة و دة و دة وي   مردووة." (        



 وَي ١٠/٣/١٨٨٧رذم  (       وَيي دة ف ي .وو وش ار

ا وووةوة، ر و،   دةَوة. طام  ،رط دةرم دةت و ك 

ون و ر    ن َل و َل و، ممن ون  مش.  زر    

 م ،مة زامن رَي دةد. ف،  َان ون َة و وَي، 

وة دةم طر  و مش و. ة  َد، َ ي طت و    

       .َذ و ر دا و َ دَل  و  و رَي ،ط ر

 و ر رة  يووطو ط ،ف َل  يط ف  و 

رظ     وةوة يت م   ،ويد ا    وة ،و وم مرة 

       ؤد ر َ  وة وو  َؤ  "َيري مؤذطر"  وةوة

  و دوا رار  يمؤ و  ،ت.دا َيي ظظاوةي مو  

    و َدة  ،ف رةد وةو وري ري ي   ،ورةي م ر و

 طراوة  ، دة    ان ماوة زؤر َل و. ر دةَ ر وةرو

ة َ مو: (طام  ، و وة و را دم رةم ،م د 

         دزي دة  يمؤ و ،ؤ زدة مومم (َن، و مذ 

          َ  .ردم رظ  يوو دة َ  د ، اؤ

ة رةو طمو  زةوة رةي َة َ َ و  دي رؤذطري او     

    َومز انَل دووري و دا  ي، دواي ير و زاط وت. دَوةر

زموو      ك و. م دةطَل  و َل و  و م و وش 

ؤر ن  ز ا راو،  دةد َ ة زؤر ون،          ،رط -و ن

        ،ا دةذد دة  وا   .ا دةذر زؤر وا ش و  ،ندة َ

   و     دي ية       ،رذةوةممر .ن م  و     ارام

 ل م ذم زيم  ،و شَ زؤر موظ  يةرو ط رد، طدة

روة  رةرةن، م م وي ن، و  وة و        

م و ودةم َ  ي َ      نر ش وم اردم .دن دةارَ

 ي م  َةي مدةوت، و ون و، دةا وَي َ و  

،م)  زؤر  م  و و دا    دووررام وم و ر دزانزؤر  (و وة

 رؤذ و  و  وَي     ن ت دةدا و ون  وَي " ذةاردن ر و". "

 ،ر دةدة  ي دةرطر ، ،ر :ةرو ط َزا و ات  رزة زؤر

         مؤذمر ومك، م ةمَ ،دامر و امَ مومم ،وةَدة

 ..."ن " :َوات و دةري دةر  مط و  رط ،دنَ   ،ا

  ومط ريرام       ر م :و ذوورةوة  نوا  س دوو م ا ةوايم

ر و ا (ا مم دةومي طمؤك و). وام دي ر و      

   ".ي دمرو م َدم  دةرَي و َ ن دا  ن ة ن ونرم



ف،   ومي، دة وي ري م و وم دةري  ث و، 

       ،َم و  ر  ،وة دةرَيؤذةوة دةر  َ ،ف .موة دةي م

        ،وو دةو م  م و َ دة و ر  ،َرم و ر ط 

    .دن دةووم وة ون دةطران دا  ي د ون دةةي دة  

   و ،و ك ذم ؤذامر وَةر رَو  يوم م   و َ

 ةرَر   ؤذاموة، رم م رد و م يم  ،د اري ا

 َو، وة وة. رمة و        ا ي،    وودامَ دا

و  م و  طمؤ دوور دةوة   طمؤك ز دةدا، دةي رةم، دةي را  

دذوار و درَة داو،  وَاي وةش زي  ةمةزام  ض َوة    ر

َر   ،َ َ دة وام  َ دي َر وةير ،ددةوة.م  

               ،ر ن و دة  .ددةي مَم و وة ي ،َ ،َلر

 ،زارةطَ ن ووزة ت و       و  َ ،ام اوان و يز َم َذ

  ،ام يم م كر وار رط ،واَل ر  مد

ََ  دي و  َو مط ،ة    َ  َ ،يرز دة يدة 

َل و  مي دة ،د زا وادةم ؤذةيدوو ر َوةماري زة .دةط

  . ر ما وةياردم  و ر ،َر و ز ،مزؤر م

دا  ري  ،ورةوة دة" :َوةمة  و،   ٢٥/٤/١٨٨٧رواري 

    ".و  ونو َ  ان و  ونو َ و  و َل ةوةم

،  رؤذ    ، واوك و زاوا،  روي وةوة، َة  و و و ن رادةو

 وَم َ  ن    .ورد وض ض و  نَدة زرؤ ير و و

ي و مَ  ، زؤر  دة دة، دةري   طذ      "

    وة ،م خ و ممة ط .".دد دةز  ق ةي ديَ ،ددة  َ

دةوري ك م، دةورو ن دةدا.  َو ام  ،ر مز و      

    وةوة، م  ،و ة  و  وةمَ    زووي  َي دة  ا و

َد " :تدةط َ وة "!  

     ،ا فا   ام  ،ف    دةر ،ط  ،ي 

(ر)ي رن طوةوة، وَي ي دو. َةش ر مرةت و، اردم  و  

    اور م  دمدة ،      م ،و م ،واو ما رار

وةي رةوي  مرةي  دةدةوة و       امار دَم زؤر َل مو، 

      ،ف .وةمَ و َ ويوم طَ و دة د، مش دة د

ا  و و ري دومرو ةر   ،ؤز امَ يَرةو د ،وة    زدة  .َير

 دي د م .ف،  دَةدا زار زرة وم م و ذم 

    ،ط امَ َير  .وور َذوور  م َد: دؤا وةم  ََ



   ،ي  .د اري ،دارةور ةري ررام  ،ض  ةرَر

    رة زؤر يزؤر )  دم     ايو م َم  َون) و ط ةذن ن

رةوة دة" :َوةر مدةد      زرةموة ر د.  م  ي، و 

 دةم ، دادم  ةذم و        يم وام) ".ود ندا  َ وَ

دا،  طمؤك ا، و ر دا و م َاري ).  طراموة١١/٣/١٨٨٧رواري 

     رةي م ،و َ ة مرط اري  .وتَر  رةو و و ر

واووما و.  م   دة" :َرةَ  و رم و رة و          

 ،وةوة  وة...        دة رةوة  َو م م  وةي ن م

  مش وة ، دةطوة  و َ َ  موة..." (وام مي    

  ١٤/٣/١٨٨٧رواري.(  

         و ،ةرَو ط  ،ؤر    و وة و   ؤذك ر

و ام و وةدامي مَ وي  م. طردم موة اث و، واي 

دا  م  ،     ١١/٩/١٨٨٧رؤذ  ا دةو.     مش و. ف، رؤذ

َ م  م م و   ،ةومم  زؤرة وة" :َوة.  دةوة

 دةرَي، دة َل م  . و  ت وَ زؤر  دام َ .دووة و

            ،م َ توةر   ،  ير  ،َطم  َام

اي دوو رؤذ،   دةرووم ودا  دة م  َر .َ و  مت." دو     

  َ " :َت و دةرح دة ظ و  ي ي  ،اد م

و مي مو   اردووة و  َون، دةَا ون ةَ  م ،ممَ  ز

        ".ون ر ؤذةر دام َ و  ياووزة ر وة    ،(م) يزة ؤ

      دةرووم مر ور   .َ دة  َور ،وةوةو

          ،َودةم َ  رةيدةر  وةَدة م و" :ةوةةوامرم 

 ودة ور  ،و ةمَ ن  م  طَ     !ة !ة) .نَدة

     وو م ياي رم  ( روم ور  دار و را دا 

  رةم. وَاي ش ؤ م ،ش دةؤَي."

    َ َ         م  ،دم مو د دةَ رةيدةر ،    ،ر

ن و  دوورة وةوة و دةَ: "ذن ؤَ َ و   ،و   

  .روا َ  ،وةةَ ي ي    ،دن دة   يوام ة

 دذا ،ةومَ   ،ون طذ   ةيوةم ،ذم َم ،س ،

            ،ا دةذوي ررو َ ...م  ي  ،ي  و و و و َم

  رواري يم وام) ".ن مد٢٩/٩/١٨٨٦.(  

        وي مَر   وةي ي و ن    ةي و رَ َ  ،وة   ي  

  .ََر        َ  ك؟مم  و   تي م يدةرووم 



    يمم وداي و  ر  .ورا    ،رش م ريةَر   ري

رادوو، دوو ن داواي َدو دة  َو  .َف  وةوة، و      

  زةيَ وي:   داوا وط ،ظ   م  تمم و وطم م

   وام) ".ََن م ...م وةري و م  داوة  ،ومم مم "

 ي١٣/٩/١٨٨٧رواري  م(.  

        ر  كرةط و    انَط َ اَ زؤر  .د رة

 م  ن ".دة مم" :ماطر ومؤر ظ   َ دواي

          ام  و ؤر ر اَ و م  رةي زؤر و  َاي دة ريم  

  َ ،م م" :ت   دة وور َور و ؤ  وةي َ رةير ،

ط م وةي د. دوايواو         ،وم و .د رش دا َلوة دةطرة و ط

   دةوة و ر دة  مو د...  زةر دوو دا واو د،  

  ر و ؤذدا، ر و دوو يم  م ،ؤذدة ر م ر ن ددةري م

مو  دي دةو  . ما  ممَ  . ا زؤر     

       وةدرا  ووير  َدة ،د رش زؤري .َدة  د  .ر

ي دروما م  ي   .ا مَ ر و   .   وةيمَ 

را مد و ي مَي زة،  طوم و  َ م .ر ردة  ن   

         را و َ  ن زؤرردة .ةوي دة ؤ   َد َ  ةَ

    ،ؤندةر نمظ ،ا      م   يام و .ك دة و

    دام و  .وةدووة داَ و ط َ    وة دةَ ممد  ي ،

          م ، َ ش د و ايَو . و  ،م د ،ن مم 

  ،َ ا مم تمم رط  دة   وةَدا وم وا

ي  و دةور و رؤ وا  داَوة طر ري وة داظظ دةرةَ  و     

ام ري ن و و ام م  م ر." (وام مي رواري        

١٢/١٠/١٨٨٧ – ١٠.(  

ممي (مف) و. درة  مظ،  وموي   مي مظي، م   

 مم م ،مم وىم  و دة رامم  َ ،اوةوموةوة م

   ةور و ر مورةس و دار ت و يرامر  رم  ،انؤر

  .داوور َرم مرة  دي و ََ مام وم َامم  ،

دةطوا مَ و َل وا  ،تدة َمرة ط   ََن ط ا

        وةو ،َرم َمرة وة  .دةدةن َ مر ن، وةوي و ورة رَم

 كري      داوي دمو رةي  ي دةدات و مزؤرة   َيط م ،مؤظ ي

  ةروي طو م وور دؤر زة ر وة ،وة  ،رة) زؤر م 

م وظ ( طمي، ة دراوَن  ي موة، زي َةت و،  َم و            



دة  ون دوَ ، .َةَ وةي وا  ة و ،َ و    ،انَ

ور دةت، دةام َو وة  طَاوي و  دةر َ  ََووة. مظ،    

   ر َ رير َذ َودة    ي دةداتَةوة و ر     خ دة .َر

دة" :َو و رؤذ   زا ودان دة . زؤر  طمر        َموة

دةزا ، مزا ض طم َدووة؟"  م وظي وري دة .َ دواي 

 وة،   ي م َلدةط ، م وةةَ     .تدة وةمدا زة

 ؤذي زةر  ،ف رد َ  وير  و ةوةم َ و وة

دةت و   دةدوَي و  طري مودةت، ر  طاوةي  ذَان          

.َذي دة و َوة دةم  كوة و طَدة  

    م د وم يمدرا ي    وة  رة َ ،وةمم

ردن.  مظ، َ  مك و مزة ض دةطَل ي و ض دةطَل دمدا. 

 ي ار،   وةي   د ، طا دةام َ زةي  ي 

       و َ  ََوة دةرو زة وة      ط َ  ،ظ رد  .وة

وم و ر را  ،ا ر و َ واَ م مف،  

  ،تردةرة  اارت.  زيدة  

    ) يمم يوامَ مم  يفممم  ،ةوة( ر 

      وور  ي ر و ي و ر واو مم ،و َ م 

 وةيوموور .اوة ن  ،َ يدوا مم رة   و َ ،ا

   و ،َزاَل دة  يم رَ    ،و وارم   و  َ ،ة.  وَ 

      َ و وان رَ ،خ و زة نةمف"، رم" ،دامم  

ردة طرامر درةما  مطن. رةطزي زاَل   ن، ذدةن، وردةوا َ م ر

    ،ن مزة،ظم  وور ََ رة  ؤدةي داويط  ،

ومم  و مام    َ و زَ را ت و ش ر       

  زرة زَ، دوورة دةطرَوة ر َاري و مرةزا م ي.

وة، وا   وةدا م  ف، َ زامي  رةمي،  ام  طن   

   ت و َيم  .وةَ وةر و مم  ر  

 وةش َم  .دووة  مم        ،اوةوم َف 

   مو د  َرام رة  ي   و ط   َيم .ا دةذ مط

       ،ف  .ي َ اري وَ  ون زاري طمرة    يم كادةر

  رط  ،و ر و ت ورا    ،ارة م .دةداي مَ

َةمظ     م .م مة ،و (فم)  قدةر  ا

     ؤظ   دة   وة دار  ،ةَ و و و     ن َ رة  ،ة

   ،فم رط" :َدة رظ  ،م  وة .ن َلزي دةطو َي و



وة و َ دةرو و در و   َممدا، وة و َ و رزة

       ،مم َم ،ةو نظم  رة و  امس م ورة وط

ي ف،   . ) ١/١٨٨٧/ك٣٠ داَم  َدي مدةا." (وام مي رواري    

، ي  و درَي وة  ظر ةت   مظ َل و مَ      ور دو

ر وزي و و  ،ف، رَ طو و مام  َمف  

    ،فم ،ي  يزة  َامدة  وةي   ،  ،تَ

ن رو رةس ورؤزة. زط َر وة رةي  و َدة  ،ت  

مم  ،رَ طا َاوة، رش  َم و ون و   وةي  ش   

  مم  ي دةرا  و ف ي .د       ،و رار ر وةط ،

 ؤ مَ  درا ،مي واو  زار رؤ وةردةطت. ي  ا د

ا،   ن و دةورةم دةطَل داظو    وة،  ن طمي دةر    َو دةرا

          ش، داوايم و ر   .ددة ،َ رة مرة و دةوري و رار

 د اي ريم           دارط  دام ةير  ،َي"داري مؤذطاوةي "رو

ووة     مومم  ةوردةي م ار ي مم ف.ب." :

(مف)   ر َدةا، َ  راوةوة، زؤر  د طَان وة.      

 –  َ٦زة .رةمم ،رةمَ  رةم) ".وام مي رواري       

  )١/١٨٨٧/ت٨

    ر      ؤذة"  رود، م  ،وةوةرد واو ،ا ؤظ  دة 

   دة  نو ،نرة ،َدام َس ط ،ي مو َدةور  "دادة

. و دة ؤظي  رارن دو     دةردووة و رةر و دةرَرة رة  

َ،    َو و طدام     ف .د نؤظ ار م

  تن دةطرة  َ وة، زؤريدةط من م موة، دةورةرة دواي

   ن ددة  .و شم طم مم يم و  .نطون و م

  ةيوةمن  دةط  ،اَن دةطمؤر و، زن مروم  ،و

ن و      و ري ن.   َرَوة ر ري دةرووم  رار      

        ووة .ددةن مَط دةدا و َط  ن ،دندة  ريرادا ١/١٨٨٧/ت٢٤

   م ريم     ،رداي م         ، نَ ،اوةو" :َت و دةدة ط

مم    ن   ةامم ) روام دووة و م درو  ا م

َ) م   دووة و م دا  س دووة،  مزا روو ن م؟ 

م  .رةن دن  مم روو دة  .َ زؤر د    رش و  

      ،نق دة ق و ي وةم  ،زامم  نرة     نمدةورة ار 

            رةي   رط ،ام رط ...دا ردةوا ير   ...َطا ممط

  ة مدةدا."ر



        وي ،  ،ر       ٢/١٨٨٧/ت١٩  ويم م .وةا

     َ ف زؤري ،و دوود رامم  م دواي  .م ويك مو م

 .و را و َ وة زؤرووي دةروومر  ،ردة وةيدم  ر  ،و و

وادةم،ن        ،ردةوة   ف ،ونو  ا  ،نةطران و مم

       ردة  نرة .ودا، دام طم َذوور  ،دام ي م 

           مد و م  س و  ،َن دة يمون و مو دة دة

 .وةَةو .وةا ردة  ،تدةطي م  رة ر  

، وة وةروان دةا،   و  رؤ ،رمة              َردةي   

رةن، ، زؤرر و مي   ي دةون،  ي و  ي 

ا، ت ردةوا و، رةن ن   ردةي دووة  دةدموة. 

ر      رة ن مدةورة  ،وةموة رة و ن  ،وة ممرة

  ن نمظ  َ  ودةوة م  .و نمم ر و ودم

 َامَ  نن دةظ وةري اَ ردةي   .َدد  و   

داواي مورن د. وا درو رو رة ن ف واي ور دةد،          مو 

      دة ارة ردةي َم .دي دةوة واموةر وةر د دة ي

َن َاو ن د      م    ردةم دا رو، رةن َد

 طزار     .و،   مةزام ض دةَ و ض دةت. 

 م امذي ن .دزي دةَ  و ذام ممظ  َيم ،فم

            رري د و َو ذاوةذاو را و زةم  و  ي .مَ مَ ي َم

    . ةر و نمظ  َيم .ر وس و ، ن وَ :وم

 مر مَي  ذاوة من   دةرد. ي ف  وي          

    سم و " ف مادةرة  َ .وةَر و ر وت مر

م  ري دي َ ".وتوةدةر   وزَي  ،و   م ردوو دة َم

و،  دة موة ط  َ" :؟" ف،  موةمي  را و مدا  

 يةم   ، وةي وة را و َ ،دم َ ي  وة ووةوة 

   ،دة ووم   ةمر" :َر دةم  م  ةمر .َم

        ،ؤ ش و  َ  ،ت ،َن دةدؤم .دة     

َمن مدوة، ََ   دي  و  و   و 

منط  وَي رم وام) ".اوة  يمم رةيدةر  وةدم

دا م دي  مري اي  ٢/١٨٨٧/ت٢٤). دواي ك دوو رؤذ ،َ ٢/١٨٨٧/ت٢٠

  ي دةت و م رة ا دةت: " و      دةموَ و ط

"ط  



واوةي "وام "  ورَ دةمو" :َمم ي  رةطي   

وي دةط ، زؤري و م ومز   وةَرد     .روي م

 واموةر   وا   ،د ظم َ  و  وةيدمووموة و ردم

مدا و مدا.". رةطةي "وام " رام"  مف            ويرو

طوطوَ م طمي،  َمي َةون." دوو  دي      

  دم.َ ا ا و ي وازن  و وا رامم  ش 

طت،  زوو  م وةرطت.  ر  َرش ،  مي  ف،   

 مم و، ن  ط  رةن مد  من    دةرداري 

  ،د و  يؤ   وةري  ةزمط دري  ظ  دن مم

 رامرانمم ر .دةزامم     را   وةم م را و 

 د، وة وةي  زرة  زارة، وةي ََوة و وم  طَاَوة.  

َرودة  دي ، ددا ة م ويم    وة  َ م َؤ

ؤذمر .َو نظ و  

  

  

َراو :  

"... ذمم ن ا  :"... ف و دةواذة ذمم ن  َل    – ١

  و زة.

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

"٧"  

ماري ذَ  

 رداو، مي ر رةزوو و  رة ف،  وم وةدا طن    

   ي  و   (  مف( يمم م  دةارد َي رمة

 َة زؤري رة َ مظي، ممي مةام وةش، وَاي  وة،

 ي   .     ت    و راش  رؤمو،  ر   ةي ََ ،و َو

 ا د  ا، زؤر" ََ" و" رةم ؤ "َؤي، ردوو ؤ د

 و ش  دةرَر  َر  َو،  م  دا  " مف" ممي طر دةت

 ر شَ و ،َ َودة دارا  َدة .   

 اوةن دة كم ،وةَؤز  دة  رةي َ . ووة  ف 

  .د  ري دا٢٩/١٠/١٨٨٧   و

    وةي ة زؤر ،َر م ر داوايماي،  ي  وة    ،و   دواي 

وة  و رةي ي انَوةوة ذ .ريم   ار وَ ،ةر ؤ، و 

 دةذ ،رو   و، مش  ا دةطَل ورةق َل

. و  طزامة  و ط  َ    و   و س و  و، ط  دة زؤر مر،

 طم  ،ن  ،  و  : "دة  َرةوة و اي،   م  ف

 َ ر. درؤ وط  ك   و م ،وةَ  َر َ  ،وا دة  دة 

ؤي وةر  ق  دة) ".وام ي١/١٨٨٧ك/٣ م.(  

 و  و ط    دة   مري  روي  و وك    مَان   وازك ض   

 ازاوةن و را   و    َ ش  و  دام  و    ين  زؤروة 

 رَي، و  َوة    وةي   ! َو  رَن  و ن ! دةا دةةت  ن

م  مم ،يف" مم"ى   مدؤ  ر  ،وردم    ط 

 وامي و وةو، . دةد دةودة ممي د ي وَةر

   مدا  ن    ف . دةد  ن و و و  و وون دمي َوموة،

، وةرة َدة" : رظ  وة  ةر و        و  مم داوة   

 مام  ،  ظمم  وةري  م و رش ي م و وم . رش

 فم نَ . ةَ نط  مظ  َد .و  وة 

واموةر  مم ،ةَ  ،ر شَ و  ،َ ند  ةَ 

ور  دة ََد) ".وام ن يو مَ(  

 دةَ،  و دةروات ري وة، و  و ر و دي  دة ف،   

ر َر زؤر ،ام ،ةَ  تدة  م و وةَردة .



 مر،   دةن  رام ريَ . دةََوة  دةا ر    َممي 

 ورة  و    زؤري  . دادةمو    ََن  و ر َري و ة َرن

 و ووةوة و دةررةي دا"ورو ي"   ت   و درَ و دوور

 مر .َزدو ون  موة و  د َارةام َ اري

،موم ر ، َلدةط م –  رداوم  ،ارد  يَوةوة ر 

 َلي دةط   ا ا د   و  َل َوة   

  ونام    يم  َر ا ،ا  والَ  و دةدةط 

 ا دوا   ي   ،َران   راطاو  اا  ي ردة  دؤا 

 واي  و دو وك  اي  وو،  ، مي

 وا . ،رو      ري ف  دووة    ن –  ر  ،َرة  دة 

ةو ز م يامؤر َو  ر يمَد  دي  ود ن  و 

 وم و م و ار "*" ١وة ممت: "وي مو رةوة و

 و دار  دةَ ة ،امن رَ  و َردي و  يم ف،

َ وة، ورط روة  ،وةموو  مرد ...   رم    نو ذ   

  ."٢و ش نذ  د داو، رةط م   ذن

    اف،  ر د "  نش  ذ "،ور  مط وموم   ر و   

  طراوة. دا   ي م و داراَ ي و موادة  دؤما،

، اَ َيمر  ام وةَ وةي ور ات  م ،ر 

   ي  طت،  رؤ  د  ؤذة   وة  دواي  . ت  دةري

 ي و  َم ة و م َم  د ؤذة و دة وة٢/١٨٨٨ك/١

 ري  دوا ،)ةَ  =َ  ( مَي    و ؤ َو. دةذ دةط و َةدةوة

 دةم ،ر زؤر دوندط ةوةري و اري ا  وووةوة زمد ر و 

 دةَ    َةد  داواي ر   َ. دار  َ  ؤا     و وةمةن

 م ي و  َو   ) ي ور(ي دا وةو .،رط  

 ووة  مو  ي َ ةد داواي مردو،  زةي م ةمو

ر تو م   وم َمؤوة ر .تمم َ   ،ودزَ     

وم و َ ش ر ور ودةردة : زاري و َة  طظ  ،   

  ا وَي م َذف،. دة وة وةدةدا  نَ َ  ش و 

: دووة  واز  واو  دةَ  مو    دة  زر  َ    َةردةَ،  موازةي

 رة  دة َ دا،  َ دوورودرَة رَ وار طَاموةي

"م َ "َدا.  

. دةر  َدةَ دة: دةد دةدا  ري ي  زؤر رؤذ َو   

دة و ،رةوة  دم م َ  وم ر َؤ دة زؤر و 



   دي رَ  و د  رن " ر –  ن" طظري  وة،)وا( موي  ر،

َزةوة م وةارر ط ؤ )َ ( زؤري  و . َو  ر 

وم ر َؤ م ةر ،وار  وم ت  زؤرو،  زة    ،م   

 ر و  َ رةمورةم دَم و، م َزاران اوة، ةوةري مي

   َي  دي َةي  در،  م  و ت  موم  َ . َ  ذم  و ت

زامدة :َ وة و   مروةر ن دراووداوةن و ر و 

مت دا ي و ،نووداوةي رَو  ن، وَ    رَي  ،َ       

 رو    م َ .  م دةرووموة،  رووي   و زداروة رووي

َدة" : و َ ،  وةزة ري ر ،دة   طم م  يَ 

وم دة َدر ،م د دةز  َ َيد درادر  ،ي ورر 

وامَ وةَو :ر كةر َي دة ،ر نمر د ا 

 ر و دة م َ ومدة  و  نو وةدةرم رر ط 

و دة َل و وةمر... دةَ َ ارَ  َو دة    رام  تدة) ". وام  يم 

 – م  دا ٢/١٨٨٨ك/٢٢   دا م  روة). ٢/١٨٨٨ك/٢٢ رواري

 ،َيَدةم َوةي: "دة َ ،تدة وة   ؤ    َ و  َر 

)مؤي،)ر َل وا ةت و و َ  م .ؤ َ ،ةت ي وةَ 

 رةا  ز  ش، وَاي). ١٨٨٨/ك/٢٢ مي وام) "رة  َري،

 وة  ي) ) َي  ا   . دةد  ا  ي    وةري  و مََ  ، دةوة

   وة،    وا، و" دةات ك َوة  ر، ش " :َن

وة ،ةوم  م   َدة" :َ  ،ودة  ددة 

اردةور ر وي م و و َ وةط ".روة  )دا٤/٢/١٨٨٨ ( 

م  َور ،رور مم زار – وزمط َدة" : مو َ دا 

زة وة، زؤرَ ير رف دم دووة و  ي وحر دووة ط : و دَل 

 نط   ،ددة َرط دةرووم و، زؤرر ر َ و  ام  و  َ 

،َزؤري دةر ،دووووم رَي  ،ةط  دووة، و ي  

وور ن ر را  ؟وو  زام.    ،َلر    ر ي  و  ،  وة 

  َومم "وم ،ؤ ك  دام  م  م ،ر  و     

 اووم ر  راوي    امك،  و وَ    و رامَ  د، ي و مرد

  ، َ ر ا، زا : "دة َرةوة و وة. دةر َرةوة ي،

  وةَ  زؤر ة، م ،ن ا ؤَ َ   روودان،

 َة،  زةري  و را  دزي  و وك : "ااو  رة  م ."ا ت

  ).٣/٢/١٨٨٨ مي وام) ".ف من



 ؤ وة   : "دراوة  مي  طري  و طر  وةَ  رؤذ، َ  دواي   

   وم  ن روش.  داي مام ي َد، دة رَ ةوة،

 .َ زؤر   و ووم،  َ يو ،   دة  ، 

َر ام ،و َ ة   ارت و  دة".  

   ف  م  و،  َ    و رري    ،ي   درة   

 ؤ "َ"ي   ر  يو ي دو ةزام  و 

مرة ،ي ي دةو . ةوةري و مردط ردة ا ي 

 دةام  و،  رم  و دة  وَ  دة    و  َس  زؤري دو، ري

ر  م مَ ن ن و ََذ .روة د زؤر و دا ش ،و 

 ارةي "ي ور " ر َر َمودا     َم وم 

  .دةد ي  مزوة  ورَم و ي رؤ ،َزار: وي

    ؤ  ،َ    رةيذ  م  َ ) ي  وردا ( ،وةوةو  انطةو ر 

َ،ران ر و رةمَ ازَ رن و ط دَ .،ف   

 رةطي  ي)رم )  . رؤَ ة وة و و ر – ف د،

 و در ط َ  طر .،د  راورد ي و ططل   موري ) مَي رؤذطري (

مة ،و يؤ  ر و  امدة وةوةَاي وو  رمط   :

" َروم دةرة ، م  وور ...ن وة دو َ  ،َو  دةردة  وا 

وم   را ت وا دة".  

 امم و داَن و  دةطرَوة ،ط م  و دةماموة  درة،   

 و د  دة، ؤ . َدو ري رةدا  ف  مري

 َوة، دةط َر  مَي    ن  م ا َري روردي و وارت َرطدا

  يمزرط  ،ط  ا دةَ رةو  ري  ،تدة  َر    ،ا 

   دة  درَة  و دوور ةر  مَي و وراز. ممَ   دة َوَةر

 ي  ر . دةوة  م دا ري َ    ، و ؤك زة

ت، دادة راموةي م    دا  ،َران  دادةو م  ةرو  م  وسرةم و 

مذ زة  ،واموةر وم مد  و مام  و  َر  دةر 

ََل. دةر دةط ،اَ ز وم مام و ور،. دة اريَ 

)َ ( وم امم  تدة  ن  رم رؤدا، يطةرو م ،وةَدة 

 زي دا وذَيرو دة  وام رد ا و را َدةط .م َيم 

 دة  ر  ططي  َ  و وك  رووداوي مَي ممس، م دةطَل ررد

 و وة  مو، مو. دةرةوامةوة درَةي و دوور و و رة  وا رَوة،

،وةي م  ةيَط  وا  دة  ،َ  م  ،َرو  ن  م  كمرة 

 ن ري  و دةردةو ردا و ن دة و زرطم َم ن



،مر دة و و  يممرة   زؤر   اون  ورديطَي  ض و  دارما و 

مَ ،اي ض  ،ر  ز،ف ض ري ظمدةو ،َ ن 

ري دو ز روا،  وَ  ر  و    ،رامرا    ان  اونر و 

  موة ذار م . رةيف دةرد ،َدة   م وة ،ََد 

َ   مم ر .  وة َر: "دةؤذطر م 

وة د   ون دن دةر  وارة و  ،ان  ط    وم  ران  درو 

 روودا    رش  رط  وةش  وَاي   رش،  مون داي ا  مدووة،

   ي  ن  دة  ،َودة    و اردموة دة ر دن  دف . روومدات

  و ر) ٩/٢/١٨٨٨ رواري مي وام" (زدة َ دةَوة، امامز

،رامرا  ري  دةوري   و  ،ر  ر ا  و  وةَرك . دةر 

َوَي و دةدةذم  ادط م َو دة مد ط تدة . ي و زاطَي ز 

 رؤذ َم وةي َ . و ت  دي م دمي دةرةوة، دمي  دةرووة

َ َدة  م ي وطَ مذ .   ،ارة  رم َدة   

مرةو وةَ و َ و وةوةم  َدة  وةي امَ  

   رادووي،  و  دةت،  َ : طيَ  َم  ري  و دةَ دََ وة،

د َن رت" :دة وو، وم ي ر دا ار و دة َ 

 ذم  ،و  و  ذمَ  ض. و  ردة      د  مدرةي  ذم  و  َازي  َوة،

 و؟دة"  

   ؤ ،َ  َ ،دة ان دوور و  ر وةازامر واممد،  زدة 

 ،دةَوة َموةي  و وة َ، موم  مَي وة م ،مواوة

 ،تدة   ؤ   ،َمز   و و مدي ز  ؤ  َ 

  ف. موازة ط طرة، و  َمَ ا م. طَاموة

رةوة و، وايزم ز  ر وةيامَردو طر مري وار  

   و وات  ري      وةي  طر دةت دا د  رة،  و دوودَل  وات،

م رووي ا َلدةط مرة اؤ ،وات  و ام و 

مو و مو ك ردي وَ انَم مرة ؤ و دة َ َل 

 مَوة؟  مراوَ  ةَ    ردا  زة    ام  ،وم    مَوة؟

 ري  ز  ي،  ؤم  و    دةت، . رةو  دةرداري  وةو

   رَ  َ و طوة  َو دةد،  و دووة) َ( دة ر

 روون  و را  َ  َ  طزي ر  َل، و  َوة مرةي مو و، واوة و

مط "    و  ن ت ".ايَوةش، و ر   و ،ررط 

مم ك ردة  مومورض" م "وم .،و  يَ ور 

،ز  دا،١٣/٣ َر رةو دي ن – ر و َير.  



   مك  ،واري ظر ،ي و طورة   رةن،   

 طورةوة، م  امَ ،اوي ذووري دوو. اا مري روي

 دةطَل و،   وة واَ و  ذووري مك، رمك،

زر ط دةدا و   ر ََ ري ،َي ت .َر 

   نر وا .ف   م   ،اي وةرة َدة :

"،ري ظ ،    رداخ و ،ة   ،  وةدة  

دةور ،َد  ري  ،واتوَل دةر دةدات َام  َ   ََ 

  و دةد زةمن دوم و زار  مَم،). ١٥/٣/١٨٨٨ مي وام) ".ت

 نةد دةو دة دة وة نم ارددةدا، دةر  َير ،ؤدةر 

  و د  دةد، َاري  و دش   درة. دةا  و دح

 و رة  د دة  : "دة  َظ    ،  م    وة  دةد، رزاري

َر ار) ".وام يرواري م ١٥/٣/١٨٨٨ .(م   

 و رةم و َر و ق و ق   طَي مرو  وةو رةي

رظ ،َ  ر رةي  َ ،ددة  وم    وة  ةي 

 و  و،  ي  رؤ    و د       َ    ر دةدا زي ر،

 و ر      َر      ،ف، . ي  ذامري   ر دةوة  و رت

 دؤ  و رةت    ت  ت َواموة . دةداوة وة روة

 و"  " ََؤ  زةي    ر وة دوو َ  و زؤري. دةو دوظرا

 ةي و ف  مي رادةك ظر،. رَو زة ؤ َودموةي

 نم    ةي  و . ا  َي ةي د، َزي ي، وري  و، ف

 ذَ دةامَ داو ،ََي  وةي َ َش،: "طو  مري  دةررةي 

 زووري  طي  َ  ا  م  وةي    ا  ،ةي    طر ". وات َةدا

   مر   ف). مَي رؤذطري( طظري دةرا و دة مةي وةم  دةو

  .  و و َم مَ زةدا

   ،رظ  و ويارزي و رو ف و زاف وو ط ر ،وة 

،  وةش د و دةو  ددة مذ َةَ و مزة ط  وةوم و 

  و و طرا مَامن رؤي و وي ةمي رةرة ي.  مَازي

 رووي  طورةو، ف  َل ش و   ظر. دؤ ةمي

ودة و دارا ومز ،وةمزؤر ذ  ف و ز .  نردوو   ةو ر 

 ي  ظر  ،ي .   وةري  روو  و رةش   ر دةوموة رةك،

 وةي ش  ،دو، اري ٣*داود م  رزي   و، زةوي

مَ رة واو ،ود   امو  طو    رَ ري  وةر  م . ي 

 زؤر زمَ و ن رةي، ممو. رؤذمطري دمي ووة ر َوَة



 و روةت  دووي   و  طر  مي و طَ و زؤري  .و امي

 وةي  ش دا،١٨٦٧  . ت ت  و را دةَ دة، و رت

 زؤر ي"ميَ  رؤذطري " م  ،    و وك  رؤذامي رؤذم زي

 رزان ي و َ ر ك ورة و  و  ام  دة  وة .  

 رؤذطري. (َووة دة يوم ام و رؤان َاري و رق و داموةي

 رامري  رؤذامي  رؤذمي  طورة    و  و د  طي  َا  دة وةي  ) مَي

وود زؤري. رم ،رظ يموة  ي ،زرامت دا زي و 

  رووي، رامري ري وَم و َؤ و  دموةي

اري  دة  تي . وةرط  وة  ،ََي  م   د ةذ .   وةزم  دي  و 

  دةراوة،  طما  مو   َ    ورةي  ن    دةدةوة،  رؤذطرامي 

 موةَ  ن  و م  َدرم .  يمو،  دةو زادةي  م  ردةوا  ،و  

و  ي.  ؤذامر مدا ، ظرو ي رد دة 

 و ةدا    و ن    دةام    ا،)مَي رؤذطري( رةم ر و دةد را

 مود دةك. دة ،و ي ي ،ومَ َوامؤذمر 

 مو،   َ وةري طن،   و اك. و ممموس ةمي 

م ك ي و دار و كر، مط ،   دةوة مم  ممة  كم   

 و، د  مَم، و  ، و  . طرةمن

و رم دةب و و.  

    َ  ف      ،وةارري  طم  اي  ردار        و زؤر 

  رظ ،ت  ارام ن ود ... م  و 

،ظ  وة َدة" :وة َروورة، مط  ن – ارط وة مو 

 ر    راو  ط   ردةوا. ود من و مز ر رؤموة،

   رمة  ،*٤ مو مون مق  دةد، ي م دةراوة، دا

 َلط وم . ا ن  روك ط يدام اماوةم رم 

دةزام) ".وام يم وَ٢٥/٣/١٨٨٨ ر.(  

 زةت زؤر و،  و  ذم رة َ وي وةي ش ف،   

 د )موة طم ي مو، موادة ذم  دي ر َام َو،

دارة ( ،َ       وم    انَر  ،ون       

م  وةوة ،و  ش، ور  ررة ،و ووت مو ر و  و و ذوور 

  و درةمم َ مةرؤوة ش  َت  و، دةت م. دةد ذووري

 ر    و دةدا ر  َو  َو  ر  ول . دةراوة  مما  دةوروري

ةَوة،در ودادان دةف. وة  م    رم  َدة" :   نو 

 نة ش وووش و ر ،ة  زؤر ر ر و و  ف و 



،زاط  ادةدةر ر زؤر َ زن، وم  ندمَر ر ، و ت 

وام ان .و ََرةط و) ".وام ي٢٦/٤/١٨٨٨ م .(روة  

م   م –  ،ف  َدة" :    َذم    رط  رة  ،َم    ط 

  رؤ  َ  َمم  طر  وة   ،رم    َ  م  ،ََر  و ةت 

دة م، رةس ،ََد  ر و ،َودةر وة َردط  ر رةس 

ََد) ".وام يرواري م ١٨/٤/١٨٨٨.(  

    ،ف  وةي و  م َ زدةر ،َ  يط َي دؤ  

   دا، ر    م  مو    امدا،    م ،مر مَي

  . َو  ل  روري    َي  طمي  م    . طت َي وي

 د،    و ظر  دةة  وَةر، َ وةاز و  َ َوةي

 َ و ام و  ي و و وةَ . وة و  ،دم  َر 

 و  طمي ط دا٧/٣/١٨٨٨  وةو.  َوان رووطي و دَ موي

َم   ودة د .و وةيم  و نر  ،وا  وم  ،ورةو ط 

  َو، َاو و  و وَ و ك و، د و اوة و اوان وة و ر

 و ي  و َةم  دةد،    وي  َي  ط و  راي و ن و، طورةي

 ت   ددة .   ،رةور ََ  ورةو ط   

 و  ي : و  َش  ؤرز ذي  و .     و . دةو  َ درَي

   وو،  ي   دَوة، وةد روو رؤم  و زة رَ دةورورة،

 " م رك ،او ويم م ك زؤر ي  وام      ؤر  مان  ذم 

رام دووي م ردة ، م ان،   زرة  

 ري وةموة ظمدة) "وام ي٣٠/٣/١٨٨٨ م   رظ ردووةم(.  

 دا،    وةم  دةطلَ  زوو   زوو و،    َ  َت   ف،   

َل وادةط  ار د دؤا . وادةم و  م  ن و  م 

 و روةت وةي  و وون موت م و َي ووة َةن  ون،

م نم نةي و دةذَط ،ام   ةَ  نرؤذطيَ  رر  دي  و دةرو 

،وون  رردةوا  و داب  روري  م و امروةري  رام  ن دةدا .

 رمَ  موةي    ىزؤر زة  َو،  َةذن ر ، وا دان،

 ط مور  َوةي و َل زؤر دة ، زم  وةر

،مة َدة   نَو دراو    وان  م ة . دةذي  ورةن،ط  ،از   

 وةوة،  ي  و،   َك. دةمر دةزام ،ن  وران و،

 واوة َ ،وو و ر ي ور ردةوا وو .يرو 

   و  ،  موةران،  ة . دةد  ي  م  رطَ  ردي

 ذم    ز  زؤري. و  م   دةاوة، و دوا و، ةن و م َ و،



امَ ،ددة  ف َ  ووا "     َ   دي  و  مَ ". ة 

  دة رة و، َن و  َر ام ،ت َ م ون،

 م  ي    ر . و  ام  وري  دمي  و ا ." و  وار

   دةد، ف مَ ي طمم ا مدا و دوةوة،

 َمن  ز  ى  ام  ونا" . ةمر  َ  ير  ر 

 رواري مي وام) "ت دام و دةو وش. َوةوة

٣٠/٣/١٨٨٨  رظ .( وادةم دوو مر و :نورةظ ط ،وم  

 ن زامو، دةرد  َو و َ ،و َ  ،ي وازي زار  دةر و 

رةمي و .ير ،نري دووة  وو،  م    ةوام  َر  ،م 

  .و ي

  مو،   م ر و مر و داب و،  دمي م ف،   

  ي. و وة زر و زةك و ةب ش ام ورام دمي و ا

 و را  و َل زارة  دةد، ي روورةدا  طران، و ط دةوة ي

 ز وام اري دةد، ي دةوروري م ردام دةطرا، زةمما

  .دةد رؤم و ذاَل و راوة دةد، اما دةطَل وزي دةد،

   َ  مام  و  يو  ،ف    دَة  ،و    ام  ر 

 و طرام طران، و ط دةمدة   دةد، َش طن و، دَل  زؤرن

   دةَموة    مَ  ة  ي  مردا،  و .دةطت  زن  وازي

  دةررةي ر ، مدا ن  ف. دةطن دةوة  ن ن

َو: "دة ،اةَ  ن  وة –  ،ر  ،ةةر  م  م  ر  م   

م  ،ندة ،ردة  م    ،ران    ،دووداان  ر    م  مم 

ريدا او داا) ".وام ن ي٣٠/٥/١٨٨٨ م  رظ(  

 من  ،  طمة ي اموة و   دو، ورةي زة  مر،   

 ي ةو  دةد . ي  ،ةَ  ري  دة  دوة،  ظاردم  اط    دظ   

   ةي  و  ر  ممت دةد، ا دةطَل َ و وزي. ددة  ي

. دةوة  ذَام  و دةرد      َي  و   وا زؤري ف. ت ازطري

 ،ريم كَ روا، وَ  ن ،ا ويوة وةي و  

ةم رم َلا دةطَ  يَم ن، مرار طر ،ت  ة 

 و ذم  دةَ ،و  َلي دةطاي م رام ن. دةذ  رم 

،ؤو  ر    َري  ودة  ون . ،ف    ،  ايَو  ام ي  ود  ، 

 موة، ي  دةو وة. ت ر   وا دةد، دة ي

  وة  مر  ري  ،وةمَ ازَي،  وا  وو  مم  ي  و ذ  ي  ،َر 

 م  دةو  وة  َ،  دم  و  مازاوة  ر    ر  و زووة  زت َةو



،َوا  را و دة و  و م  و  دامَ  َ    وي  َ  وة . م 

 وَي ظر ، رؤ  ،يدو رةو ، و ت. دا١٠/٧/١٨٨٨  و

 و ن ظورةط  ةدا رو دةر .ي، دوو يرو  و 

،دة ةَور، ردة ت زدة  و ،وادةت ر َ نرة 

،ودةم  ،دا   وةياردم  ،اردةوةدة    زةت    را  ،ارددة 

: دة  َورةوة  ي،    ما   . د  راش  مور  ري  رة

     طر طو ، مدووة، ا  َ موة، م ر ك"

َ م ك ن دوو  ردةوا ،َ  َ َ ،ََم ور دة  

 .َم  ،ف رم ،ن دةز   ررم) ".وام  يرواري  م 

٢٢/٧/١٨٨٨.(  

   زؤر دم رو، ط ،ف   ،وةدمَ ؤذير م ،َر ي    ان  دةر 

 رةي) ١٨/٧/١٨٨٨( ف – م  م   دةد، دا  و

دووة وة" : ، رم  ي  وةَط  َ  ة ".   ،َم     

 رطر و  وَ  ،ة، مو دو،  و َار ر ،ن

 ردةد،  َي ر و،  ر" مري وة "ردةوا دةد،

 و لَ  مري    مَ    ،اران  دةطت،  رةمي  طرام  ان  َةم  ،من

 ،دادادةم دةر و دةط .  ،رظ  يام  ي  وةَ  ي  يطط 

 – م  مدا ن  ف.  َرة و دةررةي طط ي، زؤر

ف َدة" :ر رةرة دة  ََ َو .َ و  

. واموة  ران  زة ي مَي  ر دووة، رةر وةن

 موة        طر . َ  و َ  ،َ،. مَوة دة َوةي ممَ ، دة ي

،َ دوور ي م مو نو ز مَوة ذمرووط  ".ري و واتدةر :

"رظ َو ورةط . ،ردام  وة    ذ   ،اوار  م  و    ن و 

 َةي رةزاي و ... دةدات ز و  وي ن دةزام  .َري

 مَ  ،َا  ،امن  و ة  و  س   دة ،َم را و دن

  ).١٨/٧/١٨٨٨ رواري مي وام." (دة َم و طط  زةت

   رظ زي ،دي دةام  م ل  وة،  طا    ف  امةم 

 رةم و   و،   رَوة   َوةو موي ََوة، وَي

 دةر  ر  َظرا،  ري    دةطَل و طري ي زوو  زوو . رات

د، دةَ   وري ز وةوةم . وةو   اري  َ  ري 

 م  و   دا، ي  و  ، ، س، زةي دَة ري وةرَوت،

  .َارد ؤرنز  مووي  و موت



     م ا   وةارو ط  ،مدؤ م  ،ر   ر  و 

 و  َا،  وةوة، ام  دَ دي و ام وم،  رادةك  .وةوة

  موران  ي َ و رةط و   َزرا و  دةظرةدا،

 و   َؤذة  و دةرداري رَي وةو، ر ََ ؟ َي  رة  .وة

  وةر . م   َدة" : م َ م     َ 

َ ،َري دور مرةل، م ؤذر ؤذر ام ،َدة َدة    م  ي  ان 

،ش ض دة و وا  ، ،رانو ررط  يَدرو  وةي  و طدم 

 و مر ...    و ر ي و ،وَي مم ،ما ر و 

ارم ،مَر ومو موووة، ردة  رز  َيَ ... زط  ،امدة 

  ).١٣/٨/١٨٨٨ رواري مي وام) ".ر ر رة  دووري  زن،

     ا، دا٢/٩/١٨٨٨َ َر دي  د يدارة    دوظ 

– درم َروة .  وةي  و طم َ وةَو وة  ري 

 و ،  وةوة مط واوة .َ  وو ا ،َ ش مرووة

َ ن  وةوة . وة  وي   و    وةي ادةير      ممم 

 ،وة وي  ي وةَت، و در دةط ار  ،ا َ 

 َ  ،ََ  مو مو رمة ي، طي  م. دةو ط ذَ و دو َو

  مم م  و ردةردة  ا َم . م  رظ  

َدة" : َ ،م م  و  مد دة ة    َ  ،و  دة  يَ    وة 

   دة  ،َواو   َ .   َو رَ دةرذَي، دةوة  طَ ي

رامو م َ م  َرة زة  دة وور ة) "!وام يم ور 

  ).١/١٨٨٨ت/١٤

     و ون رم ر و  ،م      وة  يمن  م  و   

   ف  موَ      وا؟  ي   و ون رازي ممي ن ت

 مَ  دةام  م  مدةم  ،ا  مي    دام  و مدةزام مس  ي

ر وة و و دة م   َر ر .َ،ف وةي اف 

   درؤ ،و َ دةام م دةد، ا دةطَل درؤي دةام ت،

د وار  دادم دة ََ . م  ي    َو دةدا ط  و   

ي وةز ،ددة  وق و دن، زةور زة و دؤ ور دة 

  .مدا

َ ذاوة و و اوَ ،وادةم يَر ون و موَ دةدام .م،  

  و، رزي اري مو، مي مو، ردةوا و َ و ر َرَ و

 ادةر مَي  رووي مر ف،. َن رزي   و ن  دةد ن

 مرش، . ن    رزي      و َون  ي    م  ،رز    دؤ و



 و مو    دا،)ميَ  رؤذطري (   ا ؤ َو. و ر  ظرا دةطَل

 و َ  َََران    ر  و،  وةي  طري    دوةوة،و ف.ل اي

 َ و ام ادو، موم  َف،   اش ؤَ  ران

َر .،رظ  رةةر  ة ور ،َدة زؤر م م ر دة 

   دووة،  رداري  و دزة  اي  موم  و مو    تدة  وامري  ةو ر،

ادة َو ر ر و وةم َ . نم    دا، و يمزةرةر 

رة  ،و  امدة  و  وة  رظ  ةر  َ و  ،َة    وةوامَ   

 وةي ،َةر و وم ام وةي  ودمرَ  ةر.  ي  م   

 يا ،ردم  زؤر اراي يَ وي م ود" :ر وةي  ن  امم 

 ر ل و َ ،ن و زؤر ،ذم   َي مط   ،وم  م    وم 

 و دة   .       وة  ش  َة  ت.  مدة دة   م موم، و

 م وام وردة  ،َ وةي  وة رظ  ،وووذامن ورن و ذةم 

درو  و َ َ  َن. دة.ف ن ل.،ف نر ؟) " وام  يم 

  )٢٤/٩/١٨٨٨ رواري

 دةي  زؤر و   مر، ن  وة دواي   

راموري( مؤذطَي رت) مي. دة ،ف   وةي ي ما ،ندةر 

َة كز  رظ َوةدات و دةمو م  رة  يَم 

 وونر وة" :زام   ا ،  ا؟ دةطَدة  وةام َ  ، 

... ت  دةط  س ي دةاوة   را، و َ و ر َر، و زةك

 دةطَل مطم دةرووم، م ؟ ودةون... ودةوة َن

،دا َ ون وةكودة  ،ر  رو دة ،  َي داور ي 

  . دةَ مَ داةوة، و ة  ن داوة، و ب  زؤري    ... ذمن

 دا امم دةطَل و و طورة وة مو مو. موة ودةن َدا ي

. ةن  م  مَي    وة  ،مدةو دوا  ري  ت . دةاردةوة

 و . دةدن رة و د َة ،و روح و را ظرن و راب

  ن م ،دك  موة، م  َ  َن ا ،ي

َ و وةو، دة  و زة َ ف وة ووومر   و ر ادة ...   رم و 

 دة ،رش و َ ةوة، ي َ ،َ دوو دواي) م )مرمةن

 وةمة . امز  دووة،  َن   ... دةَوة  َن  ورب ري  ر مَر

دةزا  رم  ويم َ  وةاردم و   ون !    و  َم 

َ ،وةادة  ،وةاش دةر َدة . درة و  ،م  رك َم 

   ،ةَ  ط م    ،َدةم   مو د  رم  َ،   ر،َزةم 

م ررن  وةر ) ".وام ي١/١٨٨٨ت/١٠ م.(  



    َوا   َو  موادةمدا  ر و   َ  طري   ف،    

ط .وة  و  َؤ "َ ار"ي    مومم " م  نومم "

 ي" ظ ور "وردو، م ر ووة  َر دي  )ظم(دا 

 دة      زام  وا  رورموة    زؤر دا،٧/١٠/١٨٨٨   دةوةوة، 

 ر   داوة رن دةمَ اي  ر ،ن دي

ؤ "ََ "ةَر. م ،وة وةيَ م يو  َ م ك 

       َ  زام  ،واي  و . ر ََي و  دةا زي و،

  موادةن و." وة  داوي طري " دةت ري،مدة َي

ور َل ون . م  رظ .َدة" :و دا ،و   

ومو اوةور . ن  َ  رنَم ...،  ر ك   دة 

م َيرو دةط  نوا ،َدةدا س دةطر و ،ََ ر دةدا .، ةَ 

  ر و وةر ،وَي دةزادة ران، وةمط  وي  ،اوةوةةي  م 

 و روة  وَةر ةََ ، وةذ َ و ؤ  دةوَي.  ن

،و ت و ،ةمَ را َل واَط دا و ة ةمَ ...ي  َ د 

،ؤر   رة  وة ،َدادةم   ام   و  زرا  ةَ ". ر    ن 

 ري    و مو  َ وةي و ر: "دةَ و دةروا ري  مدا

  ).١٠/١٠/١٨٨٨ مي وام." (دة  ََي  دي  دة  وري وةرطوة،

    ،رط  ام ،ود  َو  زؤري دةور  وةي       

 ف ،رَي  ي و و دةزام ووةوةي ر  ريرزار و ،دةزام  

 َ َروزة م ،رةوة س  داريي  وة    ام   دةردة َ و 

   وة . دةت  رؤمَ  مو    دة  زووام  و    دةداَ  َ  مدا  و

 و دة  َممَ   دي  موم و  وة رؤمش     دةوة روون

 َ" :  دة) ٩/١٠/١٨٨٨( مدا و. مت رؤذ َ و ت   دااري

 م  م م  َ ،ن  ،ن َ  ََ ،ش

،َردةط   ريو م ورةدا ر دة  م َ مرة 

 و  م و دمن وةن، زورت ون، و زةوةم مَ وة،

  ."َوة ططن و

 ىم   ي دةةري و دةةت و َازي و و رري ف،   

وةرط  وة ،ااي دةَو و ر ي وم  و  وةم  ،اندةط  َ 

 ) ١١/٩/١٨٨٨( م . مور ن    دة ي و و

،رظ ن راورد و مم يازةي، د     ريو  ر و 

 دةطَل و رََ،دةَ ن : "دةَ و دةوة دوورة  ،دةب



 مش َ وة،َو رَم و ذاوة رة  رةم .ردة ون

م".  

    ار  يدم راموم ط  ،د    ،نمدة م ،نز  يم و 

 ورَ  َوي    دةن،  واو،  م  و،  َار  رون و را  رزةن،

 موة  زةر  و   وان، و،  َ وَ ،َن ر َ دا،

 ري    لَ    دواي و،   َون، موم و رةت زرؤي و و وةمة

،وم َ ةزامم  ؟ودةم   يوامَ و  يوام  ،وةردةرو 

 َ  دة  و، تدووردةط  ددم  و اد  و درا  دة  و دار ر  ي

   َ : "دة  َف  م    م  َ .   ر  و   مةوي

 ،  ن  َ وة  ور  مةلَ  رو  دةط  ا  ،    وةي 

 دا  م    و) ٣/٥/١٨٨٨ مي وام( ."مَ دةد دةمي َ ن

 ،  اطَ ةوةز َو: "دة يم  نََ ،ن دةوام   

     وةي  ر  ورن  و دةطر    ََ    َا، مومَ ي

 َو  ةوي  م  زةر،  م  ا  م .   ةن     زةر ن اَل

 و  زاد مرم َزدة .ن  رامر َت  و رة ،م رةرة،

  .وةدا  ا و ام ي وة ،َداوم  وا . درؤ ،ارَ 

 و ودةم  و رو  و را ... م  ولَ  َ  موَ و َة ر  ،م و زؤرداري

 ممت زمامن،  و م   م ،و و زاَل زرطمما   ر زؤرداري و درؤ

 َوةمي موو ر ،دة  َا، موام رة و زةقد .،  د م  نوام 

 ، موم و مو ر. م ش مَي موةي  م موران، و دامن  م ن، و

 و زادة رة د داوةريي و دةةَ دةزا . ؤز  ي ، 

وم ،ؤظ زادي، م وة زادام ووووي رر وزةموة درؤ و زة) ."وام 

  ).٤/١٠/١٨٨٨ رواري مي

 و رةط و مور دؤم م  َر دةد، واوي ر داواي ف،   

 رةمَ  و رار  رةت ، مدةد، ر  م ا، وةري

مؤ رياز ر و ،و  ن  وةرد  مر ي  و  اط 

 د  روو  و رَوة  وةي  )  َي و  وَري . دةدن

 م . رةردمن  مك  م،  و س  رامم  و  ر  دةد، ) داري و

 دةما ر  م مَة  م و   م ، يوة

م .م نو ذ ومذ  و  دي . ايو ر روم َدة     ررا 

 وةمةي دة .َ  موردا    رار َواموة،   كم ،َ  رةمم  و

 ي  طر  مور . َيَ  َن  ا، و وان زوري مَان  َ  رت

 ريرو رانرا ،ََر من  ت ن ن ،ت  ن  ي  ت 



 ر َ ،نمرةراو يم وا  ر راوي  م دةدا و  َ 

 ةير ي ر، وةوم  ََادةر .  وَيو دةر ي ز   

. دة َ مورةش، رط دواي ممت زموون، طري ،وة ََواموة

 و س    م  وة  مور  ري  ،وةري : "دة َظر ، م  ف

َ ا، وة ةر، و و رة م ررة ت ...ر روم م 

،امم وة ن ات     ض  َ ن،  و  َم  ن    ا  ن  ةر 

 و طر و دار و و زي و داوةر م ي مرمَ .دووموة ن ن دووة

َ ررامة ،َ  دار ري وط وام رر م ... َد دة 

 ر داوةر و ممن و ي و م َ ...ن  َرَ و

رامَ .   رةت    ،  ر  ةر  وة  ة  ،َ    ط   

 َ خ ،وة رةرا  درو ر  و  ا   ز وان  م 

) ."وام يدواي). ٣٠/٥/١٨٨٨ م م َم  م  ،رظ وةَد 

   َرةي    ي  وة مرم   ا: "دةَ و ت ن  ر

   ،ن  ري  و رةزا  ن، . مطت  َ مت، ةرةد  ات

 ومم  وام ر رام، و رةزا ري م ،رة و رةري

 م و زن  رداري، ةي و رةموس  وران، رةوةزي

،دةم    و  ،    م  نوة  ذم و  َو  ن رة  داوةري ودةر 

 ما  دةطلَ    ي  مر  و َ طَةي  دة َم،رم  .ن

  ).١/١٨٨٨ت/٢٧ مي وام) ".ت

   را ف  ،اؤ و م ،وم   اري وة و طو ط د 

 ي  َ . وةرمط َمي  و مدات مري امري و وردةري  خ دا،

 َروم د، رودةم  ،داردا ي ام ،َةدا   

 ورَ، طوزم – زار. دةدا و ذةَ و  َ و وةردةري َ از،

: دةَ َ م . دوور َو و ي َازي  ي  دةد ذطري

" دة  دز  َ  ،مؤ وة،دة ر َ   ،ت زةق 

 داَم طم دة ،و ت يام و ة . دةدة  و  ،َ ردة َ و

 م . ن وةذم ،دة َواي دة وة   رَ  ت  

  ،ي م َوة تاوم .م َرة دةو  ن وةو ذم  وة 

  ).٢٠/١٠/١٨٨٨ رواري مي وام) ".ة ت  واو زادي...  ت

 ر رةدم دة وة روامي   ، واو دام زادي و زادي   

 و  و و و م ر  دوورةرَي دة ، ن  مَداوةدا

َز رَو ر م ،ندة ون دةم  ةَ ازي وَ  

  رَ دوورة  . را مور  َر ري رمي م دة َوة، 



  ي ؤَ دةررةي  ا،م و ا  دة، و َ َامَ و َةر

 و مو    دةامَ ،    ا: "درة  مردووة،  ) مومن م( موي

 مو  ر  َ ،   و ردي  و، و رزة  ر، و   زؤرري،

 ن  دةر  رةزووي    ة    ن،  ر  مويَ  ن . مرةك و

  ).٩/١٠/١٨٨٨ رَو مي وام." (مو  راز ت  ...ردموة

 و رؤموس اَ  و َم زةرورة  دا  َ  ف،   

     و َة  مم   ،ي  مدةد،  وة دةد، ؤوس

 َ و م . َ و مور ا َ ةم  وةري دةش ذامة

ا  ي َز رة. دةزامف د وة وم  م و . 

 م،  رازاموةي  زةروورة  داوي   دةام  م دةدوا، م وةز   رمة

َ . م  رظ َدة" :َو دة ام ن    ر    م 

   دة    َل اران  ومدو  َو دةر    دة    دة  ،َ  ري  دةمم 

م   مم) ".وام يرواري  م ١/١٨٨٨ت/٣ .( روة    م   

 م –  ،ف  َي : "دةم ،رخو  م  ،و  م  

رام .َدة  م   ،َي ش و  م ) ".وام 

 و ي دؤم م  و  َمش، و وَاي ). ٧/١١/١٨٨٨ مي

 ري  دةان،    و َش    مممي و زؤري رة زؤري ي دةوة

 وةَ ي ي ممم دةطزةرام ،راما دةطَل وي م و وا

 دةد، م ممي دةري روة دةمو (،ازطري و، وازي ورض،(

 م  و   طرامرموة،  و دةري و رَي  دة دةد،  طرامري

: دة َمظوة ممي رةي ظر ، مََ .  روومي

  ).١/١٨٨٨ك/١٩ رواري مي وام" (ة زؤر  َ)مف( ممي"

َ  ،وي  وا ،  ش  وةي اََ  وةوة ري  ودووة، دة  وة   

 زة، زؤر َ و يمذم  " و دةدةم يوام       رةس 

 رام  و م  ا      م وة ر دةذ ،َي  ش)مف." (ان و

  طة   " وة  ر    دةزامَي، َي    و َةدريَ  َي َ ةدرَي، 

َري". رر ،ش  ف  َ و    ،ظم    يوم    ؤظ 

وور دةزام .  م    ،رظ  و  وةرة  َون، : "دة    دن   

 من روو   ،م موو، و َاري و  طمح،

،  دام  ،ارَ تَ و َو م وا س... م و 

وم مرةم  ك ،ا  وارز م و وة، مَم  رةم 

 رواري مي وام." (دةن رةر َ ة  ا،  ممت

  ).١/١٨٨٨ك/٣٠



َ م ار ياوة  يمم ) فم ( ا  يرم  ،ممم  يم 

رم ن – ،وةرط  م زؤر  ر و .ف    م 

ومم و وة،١٨٨٩/دووة      ،داؤظ َدة . ي 

رظ ادةري ا .،رةش  ةيَ ردير نرة ازيرران  و مو،  م 

 و  . م  دةورةمن  درو   رةن،  دةد     رةو  وة 

 دةوري دةا و درا رة راري دةوري  داظوظ،  وةو م مش

  مور  دةد دةرم و طرامري و ط ،َ  مظ

 مَ، دةورة و وازد ََ دةد رةي و، دةدن دةدا  دواما،

 َ .م َم م و مَة دة، دةدا، دةطا وَل زؤري ف

 وة وةروام ف،. دةوموة  و دة ر  ران دة رؤذي وة دوو

 م  ،دموةي  َ  َارةي  ف،  وةو. دةد مة رة  اي

م   اي وم  ش  َ ي ور وا تدة  يمم 

 م ر مك ا دا٢/١٨٨٩ك/٣٠   مف ممي . م َروو

  َ .  دة مةوةرمد و  رو َ مو،

   و م  ر  وة  زؤرةوة، دراوَ  و رزيَ      ف  دا، وي

اوةرا ممرة و، وة م  وةري وم  ،د  و ك 

و دةم  ش وة وؤ نرا   َؤذي. دةر  دوا      ،وةوة  ةتو دة 

 َوة، رزدموةي دة  ة،دة وةن و مَي رد، امَن

  وظط راورد م د .،ف     ور  وانوةر  ،اوةم 

 . وةََي ي م  َدووة زي ي، طي . طراوة   ر

م  م – ،ف َدة" : و ور ،ةَ   را  و ذاو ذاوة 

 دةت،  مووت  ريَ  ،  ا       ،  طر م، و

اا  ت زوو َ و َ) ".وام يرواري م ١٨/٢/١٨٨٩.(  

 رؤذمن  ي  و  ؤوة و ش  ي،  طراوة وة َوةش، وَاي   

 و ون  وةري ورة رؤذموام، دمي طَ ة . ظن و

 يمم )فم(ن ددة .م امطةراي ر وةك : ، 

رو ،و ، نط   روو  م    اط    َ     

  مو،  َر مك ط و ت  ف. روو موة مما

 ور و ر و ةيوةر  ي  َر دةم   ت ،َ  م  

،رظ َدة" : ار وامؤذمر  در  ،مم فم ندة .

 مراَل  م ،َمف رةم وةي وة دةن دةطَل رردي رَي

 َ) ".وام يرواري م ٦/٢/١٨٨٩ .(  ،ةوة َو  ط  يم   

 ري راَ   ةد،  ؤزن  و دةمرد    دةن مي و،  ن



و واَرا. داَرام  وةيامةمر  موة ؤذون ر .  

موم  ؤذامر ،مدا َدة" : ار مم مةز .ة 

م ورةط".  

     دةو، ز رؤذ  رؤذ رطا، – ن  مم  وةري،

 زام  ،ورخ    ي    َر  وةي،  وة  ط  ر . دةو    ي و َو

اي دةمم فم َ . ار َور ر ش ،و     

  . ووةوة مم ن  رووي روو دا   َ ي و دواي

م  ت ،ظ و رةةو َف،: "دةم َور  ورةوي  و طر 

دة وةَ . زر دوو  مرة  رد    ن –  رط  ،ن  نَ  ي 

وور اد*٥  وي و ن   .نردوو وةري ن 

وةَ ش) ".وام يم وَ١٧/٢/١٨٨٩ ر.(  

 رة    و،  َت و َار َام و  و   ف، وةش، وَاي   

َ  ،ي دةزام وة ،دةوةدة    ر  َ و    َرا  دةر و    ط 

  . ت ر  راوةوة   وا وة، دازةي  وةرز   ي ا،

م  م – ،ف َدة" :و ر وش ش،  و  ك  د 

  ري وة ،َة وة زؤر   ت،دة    َرو    َ 

  اؤذموة،  رَ  ن    اَ    انَر  ازيَ  َ) ". وام  يم 

   م   . دةو زاَل مم ر رةرة نَظ و ل و مَي). ١٨/٢/١٨٨٩

،رظ َدة" :  َ و  ؟ودةم  وةر؟   َوةر ،م م! 

 وةر  ظة ٦*دوز   وةرة .َوارن،م روةردة ،اونرة م 

 َ ...  ةرم رن  م؟ ن  َوةرة    ... درؤزم ن

 م ،وةدة   نار  ذَ دة .وة  واَ  ر  ر    و  َ  ،وةَدة 

 اماري، و ان طوم، و دوورودر َطيطَ .وة وا زة مو، وا ران

 ي    ( رؤي  َ  دوو و    طوة  دة  ازي،  و راموة  و موة 

 ممي و طي َ دامَ ةن، َ وا  ) دةةم  َمي

  َ  نَ  َ  م .   ية  روةم  ارَ و ،ر  وةرزط    ي   

،د  وَ اري دة   َل و َ َ . رز نةردةطَ و 

 ري و  ا   م َس َةطن، وة دةدزن، َ مةموة،

 ...م  َ م ) ."وام يرواري م ١/١٨٨٩ك/٢٣(  

  ي ةم  ري ذَ َ مدةد زي ف، رومةدا، و   

  ري دةطَل  دةد ةمي و ي رمة... َ مي

ن، دة  ت ةمةطم  َ ي . وم يمد  

 ذدةي، و َ ، ماو،    و، م و خ ي



 و و  رةدةري و، وطش ي، و زةردي،  ي، وي،

 و، ة  ف،. دةطوة  طاي و ووَ دةر ر  مي

 مَ    ز        رم  ،ي  د ي، ي َم و، ان ي

   دةد  ي  و دووردةووة  َ  ز  ف،  َةدا،      و دةوةوة

  و، ذمم ة .َر دي َ دة دا وي و دواي. ت

َاو زامو، م ويم  ام  ،و  مر  َ   ش  و  وام  ،و 

 وور َروان ر و َو د . ة  زؤر و َط  زيد و 

روةريد ،دةدام  ن  ،ةر   ردو دة ََ  ر 

م ر زي. دة  ةمَ و .ف  ويو  مس " مةمَ "و  و 

   وة  َو،  ف    زي  را  و ا  د    ة   . دةد  م  موة

 ر، ف، .زة دؤَ   د  ،وةي  د،   ذة

 ذمن  ي و َ را وةي ،َ  ذمن دةو وة د، ي

،ي دة َ ي ور  ،وم  َي َذم  ي ت  رر.  

  ي رة و  ف،  و  و رطا، ن و   ي   

رظ و واداري  و  ري  دةوة  دؤ ،اوة  وَ    ي  رظ 

َاز ) و ة ،داو ن دة و (و و زووام َدة  ام يدة 

راموي مؤذمري ( رؤذطيَ  روة ). م  و  ،      يم    اَ 

 دةوةدارط    ر  كرو  َلدةط  ؤذمة  روةم  م    ،تدة   

 داري تو دة َري دةم م وةمر .   ،ف  ن 

َط  دؤ ما ،وةد    رة دارط وةا.   

م  م – ،ف َدة" : ذاوة زؤر ذاوة  ،م  ز ،ك  دةدام 

 و  وةي  ر   . دووة  طدارت  و دووة   م   وةي ر

   رةيدةر  وو دةم  رامَ  مو  زام    وة  ندة      

زم َ َم از . َم ةوارم و مم) "!وام يرواري م 

١٦/٣/١٨٨٩.(  

. مدةدا  من    َةمواد ي، ذارةي و  و  رري   

 َ  و   وة ط م ةيو وَاي مر، مري. و  َان

     ف،. ت ك ي زَي و ر َي رةري مو دة ر  ََل،

م دوازدةدا َر ن ر ،تدة َ  يا    م   و    َ 

َوة دةرر  ررام دازة ،َدة ر ردة ،اما يَ 

 زاري و   يزة دةدات ، و ك َدة .ر وةدةط ، 

٢/١٢( م ( ََو دةم َ َورة: "دة    ،دة  وي وام 

 ََ  ض  . مت    ،رَك  ذمما،  دةطلَ  رةرة  رة و رت و   و



م ن و زة ي دَاو  م  ةكم و رةوا ت؟ 

ردةوا نو ،يَ نَ ،ةيَ م ،َ نوار  ردا  ،ي 

   ي  وة  ي  و َ.    ي َن و ااردنر داواي ماردن، ر

،مذ ،امز دؤزة .  يمري م و َ  َ؟ دزذن م 

م ن م رمط ،َ م وةَ م ،َ  وةت  م    َ  ،َلم   

زور ،َر  زور  ، يَ واي َةي  رامَ مر،م 

دةم  زوري و ذم ةَ مم  رنر . َدة َو ر ر َ 

اَل و ذن دة ، َاراي دة ي نذ  ،  رط  ن دا  داديم ...

 ن  ا     ...    دة واما  زوري   م ...َؤزن و ك ان،

 و  ،اةر نَ ة ...رط    َوة،  زؤر م  وةي  مرد 

 َ) ".وام يرواري م ٢/١/١٨٨٩.(  

 و  و،  ا  مر،    زؤر ودة، و د  مي    رةت    

م،رو  ةر ي ودةو ،و َو دة ي راموادةي مم 

 طام و :و اث مرو دا٣/١٨٨٩ م  موا  و، ف

 و    ف . د    َ  موة،  وم  ي      و،  وك

،دممش دةر وةي ي دمو دةر   ،دةوة  ي  ،د  و   و 

 روة دةردة .وةي  دواي    م َ ادةري  د و وام ط 

 مما،  م      و وة. وَي اي ي َا ي.  ي ن

  َر   زة، وة،    ظَي  دي ا دةطَل

ط،وةوة  يَ ووة وَي َا ت ي  ود  مت  زم .    

 م زة طَ  و َ دار اردةوري  ر ا   ،رة   ر ويَ 

 و موةن  ادةر، و دؤ و دةَ دةر و دة   ن و ل دووة،

  .و َل و دن زؤر زدةن،  طرامن و ط زةي

     مد زؤري ،مي مم ؤذؤذ رر واز وي و دة وور  

 رك ر داموة  رم وَي، َل مةامَ ت واي. و زدي

وف. دةم  وي دة وة  ،وةَدة  ريي م      

 دةوة، رة، و  دةد َةي و م رة و ي رم. دةدةوة

َ ك تةطو دا َ رط وي ددة . م  رم 

)٨/٥/١٨٨٩ (َي: "دةم ،  ،نَدر م  وةيوم 

،م  ر وة ي م ك ،وةَدة  وة  م م ةَدر 

: دةموَ  ةرةو و ظر ، مك دا،١٤/٥/١٨٨٩  ك دواي دةََ؟

   وة ر  ... رة. مَوة ك رط  مرَي"

م ي ردةوا ؟َدة"  



   َوة  رد ا وةو، م و دةدا  وةمَ رامم و   ي  

  وةَر  .مؤف( ر(روف، يي  طَد،  مل،  دةطط     

  رمة رذَي، َل رةم، رؤذطرةي و رؤمو ي)ر( رؤم دةد،

 ري  رم . و اث و موا وة  و، اَر و د ا ري

َري و د ،ددة ةزامم  ؤر ،م   ز  ضو م  َ   " دة    ي 

: دة َظر ) ٧/٧/١٨٨٩( م ." راطمووة  رَزي دذي

"دمةر ، وة  وة  يَت  ر دؤزي    ن   . م   

 َا ...  موم مي  ش م ،دةدا دةر َ زامرك  و زون

َ  َةم ريَ ،ت دةمم مور مور َدة َ  ور 

 اَ."  

   ،م  ز ََ و ام ،ودة  مة و  اَو  طف، . دة  ةمر   

وة مد زة اَ ،وةدة  ش زؤريَ و  امةم    َ دوور 

  َي رَي، واك  دة وةوة وي وامرَ وةَ ََ . و وَوة

   ي  طر   ،د   وات  و   َام و  ،م و  َو م ات،

ر . م  م ،روم َدة" :زط امو دة َر ر 

 َ و دةَ ة َ  . دةد دم ي وة ر ر و دةد

  )٣١/٥/١٨٨٩ رواري  مي وام) ".وة دوور   ما اوةوة،

 ط  ودا      َن، .   طمة  ي  ،١٨٨٩/زةاما  مةي    مر،   

 وة َ وان   ف، .ندةو اموة در مرة  ي. وَةر وة

 ظ  رةو . ات  وك  و َةريَ  ن   وةي  د،  وة،

َروت    ي ار َ َؤذوَي، ر َلدةط ،مدؤ  ،ط 

 وة ران، و  ط ،رامَ و  رَدا  . ات وك و ر َر

. ات  اي  َوة،َ َي وةي وام  طم ي وَي، ن، وةي

َؤذدواي ر ،ط َرو َاط ر ويَي ومط" : د) ".، 

و ويم ة). ممر ،ف َ  يوا ،ددة  زؤر 

. وَ  م طمة ي طراموة مزي  رةَ، و ران و ر،. رو

 ار َر شك و م و .رو م  يَو ودا، ر  

َو، و  ت و ارةَ و  ن دوويرة واموةر ر ت  .

   َدوو،ر خ ر  موو، و ت رةوة، وةروام دة ي

 ؤظي  ر  وة،  داري  ود  ر  َمَ  و  طََ  و دام  طا،

مم درا ون.  

   َ  ط ،  ي  د يرة ت  زؤر رن و . ،رم   

  رن رم ،و: "َدة دةمو  ،َ مك) ١٩/٦/١٨٨٩(



 م رؤم  ،ا  و وار و  موَي،  ش   طن   ةطَي،  مموة 

  م ".  ا مم  درة و ،وام مطي، من 

 َوادةي: "دةم َ رط و، م  نر و  وت 

) ".وام يم  ٢٦/٦/١٨٨٩ رواري.(  

 و ر  و ر و رر ي   و، موو و ت زؤر ف، رمة   

مةرَد ر .ةيَط و داب رةر، مَو ير ،نم  وةو 

 ر ن و  َ ي ن د .و  ند    مرط  ،ةمط   

َن  م ي  ورا    ا  و طمط    ن  رد.  ن  ،ف    م   

،د  َادةر ي ما ،و َر: "دةط  دووداار  ر   

،َ دة زاري دوا مؤذةوة، رمي ذا داوة) ".وام ي٢٤/٦/١٨٨٩ م.(  

 و ودة رَوة، رة   دةدةوة، اي   َ ي  ف،   

   و  ،ر  وةمة : "دة    َ  م .  و ر موة م   و

وة،د م َ  ،و   َو ظ  ريول ر دةوةدة) ".وام  يم 

١٣/٨/١٨٨٩.(  

    ،وةو دوودَل د  وةي    يوادةم  و  ،وة  و  ز  وةر 

َ ََ . رو م  ٢/٧/١٨٨٩ وانوةر ت و  و  َ  ر.    يرط 

 رةم  ،ز،  رةو  وات،  رةويَ  مةزام     رمدا، و َي و

  و  .دو دةةت وَةرن  ظر  ، م ،رةو ن

،د َر دؤ  وير مم  ةو، دةد  َلدةط  

،م يم )(دا  َط م ومو ةرَو . رة ر و 

. ت    ذارةم  و    ر َد مدا،  و دةطَل ماوة، وةروان

  َيرؤذ و. طت ذوور َور   َرةما،  َن  ف،

   ،  واووم  ش  َاران،  دةارد،  زؤري م . دةد  ي  دةردا

 َ . دادةم دؤم دةطَل طموة دة مةو، ش دووي ت

م ر  ويم را ،و زؤري َ  و  َو و، وة  َدة 

  وة  ردا  ،و زؤر ر مةو،  ر ر وة َرو َد 

 زؤري رةوة    وَدموام، و طم  رؤذ، دة دواي. دةارد طرؤذةي

 م   مام .ت    ري َا   .و  َت  و َار و،  َش 

،  وش م رنَ د ن دوو و  ريش دَ د.  

   ر ط ، ر ددة ةزامم   ةرَو وة .يرط َ م 

 ما    وة    ذمن، . مدةدا من دمان و واداران. مدة وي و،

) ٣/٨/١٨٨٩(   م  َ . م وةَ ةت مَن دةراموة،

َن: "دةم  ،دة  ؤانةرم  رول ط ،اران دة راب ،وةدة 



.   ة َة. زة ي رووةن ، و ان زؤر دةر. دةمو وَي

 َن مزؤر  .و ؤذَيري ر ر ر و دةدة ،وة م 

َدة َ َير َطدان... دامو زا ،دةدا َ   زارير دة     

رةر  َ س و رة   ان وم".  

   َايو رو، ط وم يوي دةر ،ورَ وةي دةر َ  رة 

 ش      و   " ،َؤَ : "مَي    رةم ي ؤَ زؤري

 را : "دةَ مور، م د ) ١٣/٩/١٨٨٩( م  طراوة،

َدة ر، ةوةم ر  َذودة .زؤر   و  ةوامرةدا . مَ    َلدةط 

  ي  وة "زة ومَةرؤ ت"  ".دووة زةدا مَةروَ و ت

  و، مرة دةرووم رة و" زادةي روومدووةوة، ي)ور ي( رموري

 َدرا و امم    وة  دوور ".     ١٧/١٠/١٨٨٩( م (

  ،رظ ن  ومو  ي توة  دوودة   ر  ومو 

 ة وي  دا ،َوةي  َطر: " دةَ مدا دة  و، م رةمي

   َل وا و،  َوةر ، رز  ووم  .  ي

 ومو  ...   ريرام    داؤ  م  ك  ؤ       

  ر  . و  و  يؤ ي  زاواَ  ،  م  ،ةط    َدة :

"َة وة ! "ي و ؤ زادةي ".  

    ،اار  )َؤ  (َ  .ك  يَم م 

،م     تووة،  زؤر دةم دوا  و  و دوا  زووام  ،َدة  َة 

َرد و ر و م مدووي ذاي ر  تدة،  و  دةط  ي 

 و يمو ذ ووزةرامط :ةمَ ري، وَ زام ،ري دؤةَل ردةط 

،َل ذمدةط ، لي دةط ،مدا وماورةي رر دةرو و 

 و." م  َ  و ض " وي ر م،روا رو مومَ، ،رةم

 اا  و َل دةطَل مام َ دة ،َو دةروومَ  و رةس و ي

 دةَي،  دمي ي دةطَل ةمي ممت و دةَوة َن ي ت،

 دموة  وةروام  دة  و دةط  َيَ  ََا   ذوور َوَي، رف،  دةروات

  .دةذي ذوورةدا و

    يف، ط رامو م م ي ،  ادةزؤر ر  رامو م 

م رو ةي وم دي ف وة .   م و     

 ر  روامَ ردي و  َ زؤر دةرووة،  رو  موة،

 ر      َمي  و  طمو  اي،  مي  موادةي  رط دن، و

  .َدة ر دةَوة دةاد رةمو و دةر و م ن



   َم  دةب ،ون  مق  نؤ َلدةط  ؤ " رط  ن 

"ا، ي  َ َل َوة ،وةوةوو راورد ،ددة   ار 

َراورد َو م .ار مرة ردوو  ؤ  ووووي رر  ر  ،وةدة   

 وووة روموور ي رةم يؤ ،ي    و        يوة 

 ؤي رةم . دةَ د و ودة ي و دة   َا مري

   دةا .مطرا دةرووم و دَل  مَ و ودة ،  ي ف،

م ووووي رو ر ؤذةر ةر وةَ  واموةر و .وةك َ  مارط 

ةَ ووووي ري ر ارم وةَ .،ن ف وا يرو  اريمو ط 

   ي، وا  دووةن،  . ةدر َذم  َ، و َي  وة، َوةري

 و روح رزطري  َر دةد، وةي موازي وة، ي زاب وةرداري

 دة ي  دةرووم  ر  واز ،َ َي  دة   ر َزة دم 

َدوور.  

   ف، وة ي َ ،ود ،انطةزؤر ر  يم نرم  دة 

)َؤ  (تط .   ،موم   و ،  ني  دةطور   

 ر دة ف ،وةوةن دارة  ؤ اويود م رة و 

دووة وة" :ام و ووزم  ؤ وةدا  ،روم  زا 

م ي يَود دووة .". ،    م    روم ) وام  يم 

. مموة  ت  و    َر َ  َ: "دةَ) ٢٧/٩/١٨٨٩ رواري

م مز  و زام ،ة  ريرام  اؤ زؤر    ام  وة . تمم 

ري  ر  م    ي   وة، دة  ي   ةوتو ر  ر  َ و 

ر ؤ ووةمطم".  

 دةردةوت،)  ؤ )َؤ دةررةي وةر رداموةي وة َزة،   

   و    وةوة   . د " م  دَي " ممي  مو    دة ف

 ي  و،  دي ر  َر ظر ،م  و ،َظرا دةطَل وري

 دة موة، ممي َوامي  ر َرةن. و َمَ  ا

   خ  ز . دوورَ ماو وةروان و و ت رَ و وةررن ر  ي

 ذوة  رَي   ز ظمن دةَ .وم ري   ات روومدة ري

ََار   يَر  داي  و  وةم . َر  ت  وة  نمظ  نذ   

 دة ري  َ .و ، ن وة ي، دة و رؤت ن

 ر    ن  دوي،  ز  ر  و و   ) دا   ؤ ) َؤ    وةي

،م رةوة دوو.  

 داي ن  مر، دا ر. واود دا٥/١٠/١٨٨٩  مظي ممي ف،   

 يم دة يم ،رمم  ن – ر .م نمم و 



 راَ و ر  و َ و رري  " :د رة موة

 ن". م  َ تط" :  رذط  : ؤك و .  ر   

م ي وذام درا ،  كادةر   ن ،دةزام    امم  مم  و .

وم ،مم ة زؤرر    وؤك  م و  دة  ،  رة  رط  َ 

ور  كادةووري ر ،دو  امم  ةوة دة َ و  

واوة   م و  َل وة و  َي ".د م و – 

   ،وم  ن  َوةوة،  ممي  و  ممموس، دامي

   دةوةت  زدةوة دوو" :   ر ،     َ  ر  م و مر 

م ،زامم    م   َر  م ،َ      ،ا  رةزاي 

م م".  

   مد،  َي  و،  َي  رمة ف،   

 ي ود م و َ دا    َيم و دة وة "وةمزة"، 

رط ي  رةي وم مم داتة. ممر  تواو  ر  يم  رطان 

 و دةت  ط  ظر  ،  م  م و، و َش زؤري م   مو،

 و دة  = "ََر دادط "ري  ممن مي رةي

َدذي: "دة  و ،مم يَد م ) "وام ي١٣/١٠/١٨٨٩ م  

  ).رظ

 ر –  ن    و، دةم و و مش وة و دةد  زؤري وةي   

 رارةم    و      ،    َ دةطا، و دةد دةودة دا

 دؤ  ظر     م . ،ظر رري وم (م دَي(

  زةرم دةد ز من: "دةَ و مت روم  و  و وةر  دةت

 ت ،د ن ري وة ر  يدةزط َ ) ( و ،ا    

 رمة  مم    َ  ،مَ ، و ر ي وي ر م ،واو م و

 روام    و دةن  م  م  ،ان  زؤر ي    رمة  ذن،    م ،ن

  ).١٧/١٠/١٨٨٩ مي وام." (دةن

 ي  ر    مو، ) م  يد )َممي،  م  رمة،   

وم – ،دام َوة دي روداي و م   ،م يم ظا  

،   ي د .   ر    وي دا١/١٨٨٩ك/٢٧      ،ا 

 رم  و رَ  و َ  وامي      مو،  ولَ    َممن رةطان،

 دةطَ،  و  َرةموة  و    ذن  َ  ةدا  وةي   و مواو  ممن

َ انطةر  نمم َ وت ،وم   و  وة  ن  دا  را 

 .ف  مةر  م  تي . وةرطمم    ك  وري  م دا 



رط ث وي و وة م . م  َ  ،ة  دوا  يمم  ،وةَدةر    دة 

  . َ َة ي)ظم )ي مم رة َ  و، وةوة موا

   رط ازي و مَ  يردو  انطةر    ؤ ) َؤ   (و  و م 

 واوة ممي )َيد م(، واوة ن ورةيو  مودار .  

 م و  َوم  ون، ما  ذم  درةش  مَي

 َة   د، ا دا  دةطَل موي و دؤ  وةو

ي ط ةو ر اطط  و .يزؤر امو و يَو م 

 و،  ولَ    َمرمي  ي : و  ي  وام  َ    دةد،  رةن

 ي مرظ وتَ ودةي. مةر  زة مؤي رمرم ، 

  .مووة موا  و دةد مَ دةت  و دةطت) ور مي (

١٥/٢/١٨٨٩( م (  َدة" :َ  ام و َ و 

  دةت َمَ  روا  زؤر ي  وة و ، مور

 وم   . مطت  َن  وةي  ر  ور  وةدا مط و مزامَ، دةررة ن

 و موم رةيدةر  ،  يم  ما  ،رَ  اريَ  نذم     

دةم و ... كر م  موةن، و طوماَ  يموةن م  و 

 و     َا،  درَي  م يرامر  و  و مزان زؤر وَ اموة،ورو

  اَم وةي زة   ،داوةدوو م  َ  ،و  م  موة  مََ 

  م رةزا و ،ر و  وةرام موم ".  ،روو م 

م وةزام  ي ،و امةم ر ي  يرام  ي  َول  ت .

 ن وماورةت ر  و دؤ . ٥/٥/١٨٨٩( م (  

،رظ رةيدةر دؤ َدة" :،زؤر   مر دادرَدر 

     وة،   ".   َ دة ي    زؤر َ، و  دةت، زؤر

م  ما  ،وي ددةي. مَر   ور ي وؤو، ر   

 دةطت، دوور دو و ي  ي طر .و دردؤم و طن  رؤان

  م َلا دةطما ،وم  وة  ١/١٨٨٩ك/٢٧( م ( رظ 

 ي  و رد  و مي  ت،    َوةزةل،  َل،  رؤام : "دةت  ن رة

،َ    ي ووتو ر ،َر  ن  ت، دةم َم 

،ممار مَ ت، وَ  و، و َ  ةمق،  و رةومر    ََ  وك   و 

 و ت ر. َموةن  م ر َ دة ،رش

،م   ازير ،و م َ ةتوة رمدة ) م    َ و    ،َل 

  ... دةدزموة  روةردةدن،  الَ  و َن ذن  (. دن  مة رةدموة

  ."مدار ر و ر َ ، و َل   ،دوو، روح



 ظر ) ٤/٥/١٨٨٩( م  وة  مو، رازي   ممت ف،    

َدة" : داو دم َن دةَ ،َ َ  دان و َ م .م َ 

 ة، زؤر ، دةرووم طي... رن و  ، رووم  ن دةرن نم

َ  و ،َ   َو  ار  َ  ةر  ز  َ  ،َومن  م  ةوةم 

ر وم ،م  و  و  و وم .  َ  ري  م اث  زؤر و 

م َر  و  ةومم    يَ  رم  َ ...   ار   و   زؤر 

  ". ير ) و  زؤر   (رو، زؤر  م 

موازة ري دة ،ا رةدةوةد دوودواي. ة م ،َم  م 

  ن،  َوةي  زدة ،م: "دة َظر ،) ١/١٨٨٩ك/١٨(

ة وةم و   وم  َر  ي ن  دذوار ور   .   َ   

،وةمَ َدة  ةوة َ ،وة  م،زا َ ر، وةوي مَ 

 مك ،  مو  ر  موة    ،    َ  امَ  ة  و 

م َ رةش دةوة، ر   َ م َردة و ".روة  

ا م١/١٨٨٩ك/٧( د (َدة" : م ومم ،دوودا دة      ،َل  و 

م، و ي م يز دةَ"!  

   و ،  يرطوم  ر وة، وم كو وة . و 

 َةوة، اي،  دام رَوت، ف، ، و ١٨٨٩  ي

  ي ورت ةار  دوا م  مَ    مم  ،ا  دةي  ،ود   

ا د ط" :َ و ش ن وي ط رة  ي َدةردة . 

 ا ،وةامي زم  واوة ي دة !م      ااموودةدا ض زمض و ر 

 َ  ة،  ي . دةرت ي   َؤ  مام ي ووة "؟

َ و وم .دة    يدوو دم مو ز ز و ووي ررو 

 ودامَ راموم  ن و    ت و    وةو م  ،وار  زا 

ي رر  ا  ،َ  ردة  ر زا  مامي  زمطدور  ،   ، 

َ .ي  رة  ر  و،  دةر  و  زدة    ،ي  َل  و 

 وةي و دش! وةوة دؤزي ي ذمَ   و  ت وةي

  ... َةوة  ون رازوة و   دةام

  

َراو:  

 ل  ط ، ،وة ف، وام راا   :(...وة(...  – ١

 ون.  

٢ –  ...)د  نذ :(...وام مردط رو.  



٣ –  ...)ود :(...َمط م ، ير ان ي١٨١٢َن مو و مور 

  .دا رووي وَةر

٤ –  ...) ١٧٩١ – ١٧٣٩ ( ر ووو ر  ي و، دووة 

 م  دا١٧٦٢ و، دة   و وةَو ر  اري ور.  

 مر دي  رؤذطرة و و اد : ...)رووت ي(...  – ٥

مام ن – ر و دااا.  

٦ –  ...)ظدو :(... ةيَري ط ،وور   و  ام 

  .ردةت و دةرَوة

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

"٨"  

  وة ر  

          ،ك دةزامَ رة ،نرم ؤذة و ،ف مادةرة و و دؤ

 ن :تمر، دة ش ش وة موةم َ   روم   َ  ويَ

      ؟َ وةدةَ ك و رة   ت و ر  امدة ،ردا دةذم 

 يم َوةي د وي رَي ،رةي  وة َ و َم ووةمم َ

         َ ي َي ور كوا وة َ ترَي دة ،ارةَ ندة م

و و  ،و ام     ي ات. رَ دةت، مور رَ، وا ذم رو       

م       ر زام وةَ ،تز دة ترَي دة .ََر وة

رةمو زامامم راوطم   ات. ي ر و و ؤم  ،ر 

 ةي ديَ ون ودة م  و. وور دة يرة ر  

     ،َلر يم و َيري  م وَيدة  ،دن زةن دةون، وا وة مَ

 ي رَوة،   و ي َ م و  و ري دم وات  ي َي 

          وم و واوي م  ظظ  ويم و َدا، ذموام وم 

 ذم  .و*١ ،ف دم دواي ،  ،َل َ و   و ،ا مداة 

دةطَوة  طا ف، ام  وةو  مَا، ري ي وة و 

 ،َوة م م ،وي م ي      .ةؤر     

   ر  .وة َان و د زؤر ١٨٨٩ط ط َوة، ذمد  دا

 و ش م ، ، ، زةرد وة، َدةي رمر وةو ك     

ري ذم َوة م َل، َ رةوام وةو ؤ دةو   ٢*ا وة.

  وةوة ذ   ،وةو دة يكدمَ ا       ر  .وة ي   

   َ" دووة  ،وةد  ،ر ن َ  ،ور  م

  َ م ،وةم م دوو    ".وةة    ف   دوا ا   

    ،َودةم  م ، .داوةم د و تمم ،وةاوةرط ر ن

ف وة  َل َ وة. دوايداوةم و  ََد  يو زم َيم وة: ازؤ

َ  ي م َ"          وةم  ،ؤ  َ رةيدةر ،  ؤ

   َ وة و م .وة  ؤ و   و د وةت ري ،و

مةم و موو رةَ دار  ،و و  ظظ ،ي م َي            

         ،نو م وة ةَ و .وةط  دةوةو  ،داو  

  ).١٩/٣/١٨٩٢وام مي رواري ( طر مي ن َ، دةدةوة." 

       دن وارةزووي ر  رطى   ،ف     َرة م ،اةر

. م  ة،  رة م َ و دة و  ةوَ، مَ ي  مو



 فم  ن و مذ     َ ددة  ،وازي مي ررةم     و  ري

 ،َيدا   ،وةَو دوور ؤذامر ؤر   َذام يم     .وة زة ي وة

    او، دة و ارَ وو وم ت و رَي      ت ي ري وةَ يَر  ، 

     امَارة ذ رة  دا و   يرظ و ،رظ  م

  زام  دةب  ََ  د  ،ر دة رة و " :َوة، دة

      و كةر د دوو  د وة ي وَيدة ...َم َ رزة و 

 ي وةذدارو م ، وةير  ذداري وم  وةة   وة ،ت دةزام

  روةراز ر  ...دووة ا  و  َر  رة   ةيزةم

          م َ زؤر   ،َمدة َم ش و ي زؤر 

         ةموة. ر رجط  زَي وة َ .وةوة ط  و و ام

 َوة واو ،َ ر رة ،َدةَ رة   َم   ،َ وم

 ،      وَيدة دة  وةدام      دة  ؤر    َدة وم  ...ة

      .  و َو م س  ودي م       ؟وا ار

  م رط تك م    يمةر  زاران  ،  و َاةر مَو

  ران،     َ من رةي  َرج مد   ، ...َا و  

    يم ، ...َ ر وةيَ ،ران موام م وة َ

          ...ت  ، ض َ زاد ر، ض م رط َزار زاب و

 نمَ ،تدة دةم ،م  َ  ،مر     رةوة زو موةر ن

            ...ندة  رةز (نم) نر  ، مَ رة و و 

            َوامدةر   ، وام وة و م ن ووامدةر َوةي دة 

 ووَ  يوامر و ةيَط .ل   ،وةَدة َ ،وة

رووي َ  داوة من   زماما داز ،َ  دةرووة  َ رن وة 

ي و ظروة رن داوة   َ ك،   َك  زماما    

َزدا.  ةوةت و ز ن  وم اوامم     زار ندة اَدر

 و َ رةون دوون.    ،و زاروك دةردي وة    رَوة رَي دوة  

وامران روةردة دووةو و من   رررام و وري  

م َ  ررةو دة َ َ زماما داوة.  َو وروي رؤ دةزا

  نم َ َدة  :َيام ررر .انزم رامرر كم َام ر

    .م َ  ،م مط .وة مَ  يةم       ةومو ر  م 

َر  (ريرر م) ا مر رة دون مامن و زمم  ن

 ن دةم ورةيط  .دووة َل  نم    َيم داَ ريؤذطر

دةَي،   زامامن  م ،َم رَةدم زمان، ر ن       

 ،ََامر َون م  د ،م .َت         ،امَ خ َ ،مط   دة



 َ كم ةر دةَو    وة دة دا         َام  ،ام

  و      و ودام وةري َ ار وةو. و ..ََومي   

  ) ٩/٣/١٨٩٠ي م م) "...وام

       ،ي دا  ،ف       يدورط مامزم زةرامن و طذ  د ةَ

        َ وة وََ وامر و و ر َ د  ،وةَ 

    ندة مَ و رة ط و .      ري و دة ي   م  يمَ

مووةيروم و ا       يمةر ارةط و     و وةور  ف

ر–   روامدا ي دري دةدن. مر  رؤذم ممم ن       

امري و  دا، وامي  و رة ن و دوةوة، ي دةطرا. ف َةي ز 

رارت و رام   و، واي دةزام ز طازان و  و زامي         

د  ذاد مةري مَ و  َ او   و ر زة م و  مة 

."  َ" ويم   

    روو  ،ةدامرط دا، دة   ىر و      و ؤ وَ ر   َذ

 ظرم)    دةوةو و     ز)دا ر ،و د شَ    دا

     ردم رظ  َدر َؤ    ؤر   (نم) ظرم َا ذذم

و م ن ) ،وة وي (َيري مؤذطر)    ؤ  .(دزان  يري طموم   

ر دزي  دوودة   ز ،و م ، ،يو ،وط ،َر

 وة او ط د ف  وةي ط مدؤ ،رظ  َ .دةدةن  وا

     م مري دزةةو ر َو رزةم َ   ،ف .دووة    ي وةم

 " :َ ن َ ممرة ريةر  رةت َر دةوم  وةوةدا   ط 

را  دة و  َ دةررةي َو رو  موم  ي        

   َ وَيدة  . ..دةدة        .ا َر دزي:َ دة دزة

   و         .َ َ نوة  ،وة م نَ و دةزام  ةَ

دةي داوةري و ر ن. ر  م وة وة ن، وة ن ن، و        

  رو ةَ :و و ة نمم وا        دارط . ادزام  َلن دةطر

 ي ،رن َ رو َ ،وا مَ ذارو م   ،ك رة دووة ن

دز  وة، دزيوورووي دزي ر  َ ،وان    زو رة  ،ا موي دزَ

ر .َا دموة  رم ،وة ي  ،ةش و د ان و ر

ر ، َر ر ، م . طر وَي  دزة  وت 

     َوة، دةَ داَد د          وان وة ،  وان وة وة و اَدر

 وا  ن ،وة     ، دز  ن ر ري  رط .َ

وة و ؤ و  و ي  م   ََؤ          م َرةمن َل دة

     رانَ ةز ،ودةم  َ .َ رت     ةَ و ،و دةطر



  م  و ،رَ) ".ن داؤ  وة  رواري يم وام

١/٤/١٨٩٠.(  

ا داَرامش     طمدا، م  زةرورة ر       ظر ،طر   

وري م           ارة رة  م َر    ،َد ا

ةش زؤري ر ف دا   رةي، رمة طَل   مو. وَاي و

 ف َ .وا مرة      ،ر  ت يرة زي زة 

  رظ  زؤرةوة ََي       ر   دو اريام ط    وامؤذمر ر .وةدا 

دارة   د،  دةام و ر ي      ىرؤذمي ي (رؤذطري مَي)  

 ؤارو دةادةرة دة و دؤ روة ،ت ارةدا و مارةةم  ي م

َ نط  رداوة،      رم و ف  َ ورةن. ط  ريم و َ

 د ط ردام–  ،و اظ    وة  رةو. د نامزم ري طةَر 

  يؤذة  امدو واي م ازيَ زؤرةوة َر وَر     ة ممر ،د

 م  دو م رذط ر ا وةش .ي داَاَي  رف، وةر 

 اَ ،وت  وةوة دواي           ،ردم  مامي زموري مةَر  م

  رَي ف مدات،  و طط دةطَل زمام ما ت.

         َ امم ر ر ريرام ،وةارط   ،ف َ ران

 ةران داوايم ،و واوة وممنزام   وةيممة د، داوايدة

 زامن   ،ودَي ن دةد، داوان دةد َ ، دردم ذرةن

 .َوةر امام و  ي وةي طوم و،   و ؤ ر ،اورة دة

َد َلان دةطزووي دةدا، اا رم     ف زؤر .اندة ةر    ي وردي

    ،دي دةووداوامر  و ا  امةرةم َلزي دةطو و د

            ري زامَ ي  و يو وماون ر َ و رد. ددةم

 مَ ر َ رانَ :و    و  ن     ري طرو 

مز و  رةي را،          رةي م دةوةوة (    ر .َرة رة  

    (.ت ر ،وةامدة  مرةور امم  دامو 

َي ر مر ن وذ  .     تدوو رام موم ن اوداوي م

 روم  :وةدة   ري و دةرذط َو وة    ي مدة ر. دووَ ادام

 و  و وة َر و   دي، ر مرة ي َذادو م زوةطر

 م  م  .م– " :َف دة     ، د  دامو َ رط

  م ،ا  َ ادة    َل، م دار، م  ر، مط   و مؤ

         ي، مرةرة م ،َو ذم ة  وي ت م ا مم

دز دووة م  ي مدووة. مطو طَل، م ران زة   روةت و ن،

را، م  و  وةن دة دووةو م و وة وة َ َن      



ذَي س و، م دةمةري  و و. را م     دة وَي، م و رة

   َ ،دووة رَ َل و   زيَ ،وةاردووة اردووةو زؤر ،وم

 نةم م م و  ،دووة  َوة    و داوَ وة، م وة

      َ ، وة  يةم ةيوةم َ ادة .َ س  نزةرةر

  م ،ةوم   ودار: وةم َ م ،اووزرم َ م . م ز د  

  )٢٢/٣/١٨٩٠زؤري  وا) ".وام مي رواري 

   ووري ر" ريظط  ،ا  ردمدواي م  يم زؤر َردا و"

َ     اد طري دة وة  ،ةوةم"  م َرو      "م َةم  ي

 رةو،     ووا دة ،ف .و اووة مرةظري طورم وظظ لن ظ

 ر        زؤر ةيَ  .وةدام وة َ ي  و َك وةرةر ر َ

 ،ؤظظ يردة د ةير رَي           م   .َ ةمَ  امم 

  وظظ             .وةدام و وة ندة و  َ ةر" :َوة دةةر

ا .وةي را َ طر ر ر       رة م  ،ن و َ  ةدا

و  م  ، م ر ر و           ما ،ط و

 َ وور و زوواموةر م ط و ََ  ؤ و َ،  وة امم 

مدةوة.  رط مور َ َةم ،ن َ َ و  َوو،  ن  

  يم َةم        ،وم  يرامؤك و و و ط ...وم ،َمدةط 

        م ََد   ،ر نوم  نا ر       زارر ي  ةوم

طو ط ر َ   ...َ     و   ،و َلَ  و  ،دة ير

 و داوة دؤ وة و  ...وةَل دوور ط ور ،نَو و و م

م ر  :د   ام   ز ادةرةو    .و  َ و ر َر

دة  مي   زر  ي دةمو  ر داري  َرم  دواي 

  .َدةي م راوَل م ن و و دواي       يا

        تمم و  ةم  ،دووة    ".ََدا م و  انَم

  ).١٠/٤/١٨٩٠(وام مي رواري 

          ي د رة دا و وةي ي      دوايرم ر وةارط و ،

 مرام و من  ط     رو دؤم  دة.  رةي

َ رةدا  و ،و ذارةي و   توةو دةدةدام وة وةمَ  ،َر

 ددان َو  .وة و َؤذر م       رظ  م  وةش اي

)١٥/٤/١٨٩٠ " : و د َت         ') وةةَ ،تر َ ر ن ، رط

 ن  ر  دارط       رزة و .  ،َ ةدا  ط

      ،ورةيط ر م و .".وةدةدا   اي دا ،َو    و   د

            امرو ط َوة رم و ي ،وم ي زة  ،ر  و رة و ر



  ودار دة :وةامردا دة مم و ،دةرو م رام  ،

       َو .نري دة  رام  يم    ،كمدة ،و وم و

 ش، – ي طم"  ط  و رةوامموةي ن". ظرَ،       دَ طورة

َ زارو َي وا ر داواي و رار  ،َدا ؤد ر   رم ري ،وة ي

َ وري مؤذطي (رؤذمر  رةي  م.وة وي  ََ (َي  

م   و رةي و مَي  دؤ  و َارة .  ورَي ٢١/٤/١٨٩٠رؤذي    

  ظرو يَو     ،اواموةر   و .ون ط  نم وةةر

مدو دةدة   امو دا ذارةي و       وة. دَةو ر   ك ،ف

 ي م رة       وم)  دةط   ي داَ ف و ري داد

ي خ ري  دةطن. ي َاوة. دا من و را (ك ة

 ،دةدا و وةو وام ،م ي و      م و .ي امَ ر  ة

ف و َي  مو مَةوة َش دو: " و  امي   

     ".َ   و دة   ،ن و ،ن ا ي دواظامط 

َ ةمَ  د َاو ذَذ ،َ  ،روا       دةط  ن دار ،و ف ي

         ر ش و  ي  و  ر اري     ةويَن. ر َر

       وةظرو  ،ر  ظرو  وة  :و رة ف يرة

   ،   وري ظور    وة ،دا       وة  ،ر  ند 

  .سرام تن دةطَ  كررة ط َل يدةر  را وم  وة

رامس، م رَ مي دة زار ر و، دةا        رَي و  رَي 

    ر زار ار     ير ق و        ،ارَر     ،َي مرة ة

 ،ف .و َ  دذوارو َر    دا و وم       وةظرو

       دا ممؤر مو د رم  م ،د كرا رة   ،ددة

روري ر مش و،  دةد ووة مو  دي و م  مدةد.  دةو

           وةي و ت وة رد  َ" وة"و  را"  ي

    ،ان وة، دة ََ واو رةوة ويَ  ذارةو و  ور

   مرد  ك َواز .دة مو   د مد ،َة وةمرةم م

و م َ مي، ة موة، ر  رن وةون، وا 

  ََر   دةم ، ةر مرؤ رو .اونورةوة دا َ َزارو ذام ر

ر رام و  وا   ،وةدة      رذ ذارةو و  ورو دمدرو 

  ".َن مد َر  ،رام و  وة وةك ،م وي ور ور

 يم وام)  ٢٩/٤/١٨٩٠رواري         َرو  ش  ايَي). و 

  (و  )   دا يمَ) ؤَ م=   َلةوةو دةطَدة (

  ورةم طمي دةت، زؤر َل و.



       رةو وة ور  ر اري  ر ََ  وَي ،ا و

     ي و"  ،و تا  َ .تط َذوور َ َيم ي ر

   و ا َد، اري ر و و رةو   وة." ر

  ،وتَ٣٠/٥وةر   و) .وت  دة  وي ر  وَي و دا ط

 َي ري رامري  درو ماو.) م دواي رةي     

   ادة  ووا      ن ،ة َرام  و دة ريرام   مف ط

 َرام   و ا َ  دوو رام  ،َ  وري  

 َي دة ،يردة َ  مرة و رام  َدام َ ي وة ،

 امو زمم         َواموة زةق زةق دةرم   ان و   ور ز دة

طمم دةروم .رمة     ددةرَي و    موة.  زؤر ر    

  ،و را زةي ر     ودر ر م رزي، دووة ر

ط ر ار           .تدة م  َزار دارام َم ر َلط .َ

) ردي    ١٧/٥/١٨٩٠- ١٤م َ ،وةدة  ،ؤر دةر" :َي دة  (

َل  مغ ذَ، طو و طوطو دةوةمم مري رَي، ة دةؤ َ ...وارةي      

ر  .ودا  نم ث و َل و َ نر   ن َ ،امَ

 ر َ  َل َةذم و  ري وا .وةَردا دة َر 

َ ق و  ن و يرةم  ،نري دة شو طط ،دة   ، ري وا .َ م

مي ر  َمغ ذَةن ةم (مزا  مو     و 

  ري وا .(َد        وي ن ،َدة َ و ك دةداط و داَر

 دة رط  ،َاوة دةردو دوور مةر َزور ".وةماران م   ة زيدا

رامس َو امي  ري، دةم ردةوا و واي زةمن  َرن دا      

  نَدوازدة    ط   ،د رر       د ،و ارَ ةزورَي وةر  مؤذي دة

 ،  َ  ا دة    .َ  زارو  يرط ر 

  ،داَ ؤذير          امةزي مدا (مرة) رام   ذان ك داادةر

 ن ،َةار َر    ومرَ  رة رة  .َات را ر    رؤذ دةم

  ري و زاري  ي و، َ َمي ر  .زا رات، 

    ورةيط ك طم ا يرام َلر، دةطَ ،د م

          َ وة، زؤري  ،وور ر ي رو  ارةوةو و ف

 م ََ   و    .و  م  ردوو ،ن  يمرة

رةم ،و دة و مدا رَ ي دم  ن داوة. ي ر   

َةك و،   و ون، رم ( وةن) َوة موةو ف   

  .وَةرةوة ط م دوا



 ، و دةو م طت. ر        روري   .رام  داد  دادن   

ر  ر   ،مرة (ف) ارةوَن       م زن ودا رام  ونر دة

  راَ و  دةري راي راون رَوة.

ةوةن. ف ري  وازي م  طمةن  و طمامي  د   

        زام ذادةو م و ر ، ،م ،ر ،ام ، وور :ردة

     َلدةط  و   و، زؤر د واو ن وةي شن و   ادةذ

 .ر   و ري راَل رم  دة رو       ن دةد. زؤ  

  ) م  ف١٨٩٠ /٥/-١٧ – ١٤        و" :َي دة  (    َوان ر

       تورط م ،ونوي م  َ َودة     َةذم ات. ررا م

   زة  َدا َو َ   ،وةوةد   ة َ  ر  يَ

َموة دات ماردم       .دؤزنن مر ،وةور  .دةنَ َ وةور  .

   و ن ت دةدةمَ، مةي ن مم مو رداوة."

         ن دة اردم  وةش ط ايَت،     وة َ ناردم  د، د

      َوط  و   .و "يَ يم" يرط رةو دةظ وي رة اردم

  دن دة ،نط ن  ،و زي وم يم) دا٥/١٨٩٠/ ١٧ – ١٤ :َدة (

رطي  طو و دةطَل  رةوة او.      "رَ داوا د طو  َدة ن  

    ،َ  ن َ يَ َو !   ر ،و  َ ،ط  

دوةوة." ن  ،  ،َ   ن  َن  .دةو

. رةم رةم ي مو،    وي دةدا ط  و مي  مو، مدةراوة: "

 ١٥و َو و طرة."  درَا ر ،َرام َمي رد دادو،  ف     زةرد

)دا مط ،  مدةوة. وةي م رؤذ  ات وَةر   ١٨٩٠- ٥-

َ ةيَط ،ر ريو َ ،وةو          ،ومد  يم و  ي وةيم

دَل مو: ر، ري ن و، ذم .   ف وَةري  مو ""رؤذطري مَي

ام  مو، و دةدا رؤام ر م .َ مام ي رةدةري        

    ف دة  داواي  وة ةتر ، رؤ    مؤ  َ د

  رَي.  م ا   مم ر    رَى ات   ََوةو  وةن ش

)٢٠/٥/١٨٩٠ .وةاورن طم  َ " :َدة رظ  ( ي   ر ا

دةط و د .دارة ت دووي .َ   ".م       يدام  زَي ،ام

ور و و، طري  م    روي ر َوة، مي   و    

  ورةط رو  ،و و ارَ ي  ،رام  م .رم

  دو يو ي طؤر ،ي ي  َ   زةيو م

  رةا ؤَوة.



    د        ٢١/٥/١٨٩٠ َ زار و   رةو ،وة  ،زة ط  دا

    َ و ز َي. دوور و ،و ةرةوة دوورَو خر     يط

     ر َر .و ط ن     ،ني طَ ،و ر     ةر و رَي 

دة         و  ".  ة"  وةي ون، وةؤدةو ر   

َ نوار ،نط  َم ر  او. دة    ندا  ةن رة َ ،ا

  م  .وةم ن وةوم) ٢٨/٥/١٨٩٠    دز" :َي دة  (

          ،َ َم  َدة َ ، َم  دة َ ،رج دة رة َ

رَو مدا، ر و      و، مر دةا و    وةروام َ  روو مدات." ري وا

رواموةر و َة وات     دا نَ ان دة .ت يمرة وةيدم ك 

       ووم ت و ي .دوا م َم ي وة َمر رزؤك و    و 

  دة ،دةدا م َم وَ ر ي ،َل وم وة دةطاور رط و 

ةوة، و َوَ ةوت. ود    اداي زموو رَو  و   

اد.  رةَ دة   َ مة دار َل وم ي ،وة

  دةط مرة  رَير      دوةي دة واموةر ف ،ك ر 

   ،دري دة و   ،َ واو مذو دةوةن و دار ر و دار ر

       ان وزة م ردوو   (وة  َر م)  وة .و ردةوةم

دا  (رؤذطري مَي)دا و وةوة، دة" :َو وا  دةت، رطَ  ة        ١٨٩٠

و و ران، و  طةو   طرا، رو  َرو دةرز مَ." زؤري َو، وا 

َط ،رطة      ،د  ممت طمم و ر وت و و ز، دة ردوط .زو و 

       وودارةوة، ر و ير و دةداوم  ر ،ف     ا ةوو ر وير

 .دةوة دة   م  و  ي م و ر ،مر و   زؤر" :َ

ري م    ،ؤظ، مك  مور، رو    ز ،   ان و د و زة ون

       ووم ،ر و ،نمرة ،نراروام ،نم ةواروَ 

 م وَدةري رادةر ،شو م   ،م و .تا ودان و ش زة

  ام ةَ ،اَ  يم وام) ".ندن م٥/٦/١٨٩٠وة.(  

     ٤/٦/١٨٩٠  ي شدو د ، دا ط مرم وة

 ردا رم م وَ ،رط  :وة       ي ،َو ك و رط و  ،َلو م 

م  ،ر وةوي مارر  ، َ ك و و  ،رم م.    و ز ي

           ،ردري م  ر م ي ...و  ممظ   وان  وةزع و

ط   وةزع و   و َ       ،ودا َ ن وةدا  :وة ندار

َ ت؟ي دةم  ريطَرو رة ؟ ط  ي و

   وة  ؟م يةر      ،ون زن؟ داواي     ١٨٩٠/ ١٧/٦مدة م  م ،دا

    .ن  َد  و دروة   ،و د داواي دا ٢٩/٦  َرةط



     ذم يم   وادةم   ر .نَ وةو ومدا      وة

    ،و  م خ و يظ    يد َوة دة ويوة ط

  .وة دَ وي داوام و م ،َو    دا مو ذم  وةي

م"      َم" "مَ دةزام و م َ رامط دةزام ن، م ر  و   دةزام و ك

   وة ،وام "ةرط  ) و وان،       ٧/٦/١٨٩٠م  و، "وةط دا  (

د َام ،َ  ،دةر  و رط".ت ان دةطار  

      وةي دواي      ،و َ زةدةي  ،يمرة ا    َلوة، دةطؤ زةرةر

  ،و ارَ نَور  ر زوو .و ار ،ونو ط  رةدا َ و 

 طت ن َةم ن زؤر را مَ مزان و  ون، ن طرامن دة

ي و ش و ؤوة طمن ر و َ دةد.   و ي 

 وت ل يدةر  وي  .و و ممد ام ف   ور رَي وا

  م  ( و، (دةر دااو و  مي و ش رخ و         

)١٣/٦/١٨٩٠ رد رزو ،ر مري دو مرةم ...َو" :َي دة  (

م دةاَ  دام رؤذ     و ر ،ر دارو درة. ر  َ دة ".َد       

     داَودام َر"  ف .َ   ت وانوةر  ارانَازي رَ 

    و  وةياردم ن وررة  و  اردم ،و ا "وا دة

ظدطي اث، رري طمي  َ  َرةَ ، و َوش واموةن  

      ر ،و" :َي دة  م  .و َ  ؤذَيو ر .

  رووة ر رادة  ،ول دةدة و دةطَل  َدا       

دة ذ َر .ي  مَل و َوة ر ردي دةو ...رمت   

  َ؟" (وام ن مي َو.).

        اري      و ،وةم وو ط ،ارو ي

دةر ،ف، ي داو ر رةي داو وا ورةوة دةوام وة 

 َل وف و زوؤ    م ،و وونف و ر ةَ وة ،َل يي دةرزة

   ، رد َ يدةر ط  و  رة دةر  دواي . َوةردو ر

وارو مَل و دة و ردة و،     ةت   َن  ر و  و       ر، د

طي رةن، ش ش دةرؤ  .روامراما، ر وةمة َل دةون    

   مرة .يرن دةطم      ، ،ون وةرط َ  ن

  .ن داذؤ٢٠/٦ط ك،   ./دا طر  وةير َ

  .و ي نرة ي زةَر وَي، م ط ،َ وندةي دةر 

م) ٢٠/٦/١٨٩٠زط" :َدة ،دا  (  رة  وة َر ا ،

 ش مم َر  !ددة َ  م   ي  ،وو    و وم

         .ون َ  َلدةط  دام و      كو ،وم َ و َ



وة... زةون م َ   (ةم) ر ر     .وة وة دة و ةو

س ي دةَي َ ة  َ رك، رَ وا دوورو در َت. رَي   

 و  ر   ،وةةوة طَدوورودر م وَر       م وةر .دةرم 

 ي رام َم   مرة رة) ا  َن      ..وةرطزةم زةم  َط ،م (

م  .َل دةو َ ة  رادةَ، دةا   ات ن راَ، و           

 ز  ".َمم و رو  

       ََ ،ك دار   وةي        و ،َ ي  م  َ

 .ي  ة       مؤر  دو ،و و ارَ زةم رة َ و ار

 م  ي ي      َ. رز دو،  و زؤر  داموةن مدةد    

      .َو "َيري مؤذطر"  َرو م و وة يَ  ،ودام   

 دةدا م رزي وة رَي   م  ".وة  رزو و" وا  و ر

  ام مو د دم و و ي دام و َ ر ر داريدة

 .رةَ ور  را وك و  يمو م     :َدة ،  " 

         وة دة يدةر   ي َي َيامدة ،ام َر ار

). َ٢٠/٦/١٨٩٠ةت. ومي  ََل و م) ".وام مي رواري         

ري ور  ،ََف، َةي دي       َن روري ي رةو رو   

        و ار ،وةوو ي موةوة. دوور رز كة زةو َو، ط ز 

ش و و ام دةد.     رة رن و  ،  دةوام م 

زي و  طمةم ري     وَما دةوة ،ف دادة    

  ري وووو      ر َ ، وَزةي ز  وةودؤز م .ددة

      وارةو م  ،دة َر  ،و د وول   ران، وو ،اوان

 تمم ،انرط  ن م ،م     يوام ،ف يط  .دةوةدة َز

   وة طَر         رة اردةوة ون دةم م ،ن روةت و وم

 ر وةي  ،دةوةدة  ن      يم َ  .َؤر ر يَ ر

    دةدا، ذم م دور  ؤذوو طر ،ؤذامر  َس ط .و واو زادي ن

 ،َن دةرَ ،   و َ  نر ، نَ ور  وةي

   ت ومروا دة َ ، ا         .دن دةَ و يما ط

     ،ور ريور َوام ان و     ر وي امزم  ،ودة م

 م  ة دا و دةزطم دةت ت. ف  ي ي، راد

ري ور و .زط دةام ك دوو  دي          ظر دة " :َ رو   

ذ مزاددةورو ،ر ،ان َرورة      . ر  رط رةم او .رو ط

دوة م نزاد      ، ور ريرة، دةظدةظ  اوةيو دوور امزم  .وة

).  ٢٧/٦/١٨٩٠ طورة مرا روو زادة." (وام مي رواري   



٩/٧/١٨٩٠  روةي دوو ش ،دا   َ ر يم  يرط   ،دوورةوة  ،ير

 مرةم  وت. دواي دوو رؤذ،   وري دي و وة، وي 

روم    ،امي زموةمو، مي دورطَرط   م ،ا

  ،زيدا   ر ،ف .تري طم     َل دةت دةطو ،وتَك ر

وت. دامام َ واموةي دة  ور َى زماما دازي. ي

      .و ةمَ ك و ،ك َر ،ونس دة زار َ يم ،روم

دةم مو ن، زرةي زي زمامن و َ  ر دةان ن َ ر         

  َ  .وةامَدة      َ .و  يموط      واو ي يا ،كامزم 

  وة اد، دةدة    نمدةَ دووي  يمو ذم .وة دورط  َ

دة .  نمدةَ ي وَي و ن دةدراَر ،دة راوط  و و

  اريمر ،مم اَلرمروم ، زؤر      ازيَ رط

       ودا َ روة .وةوةاَف ط  يمرو زام ،و د

        روة .ر دة  يوةمم امزم مات و دؤ ر موةَ

  ،دا  يَور، ر ريدةظ اري طمر فروم ريرام زادي 

دةظرة رَي و ي د َرن ت و   زمامم ، س و     

و طط دةطَل ر س و ر زمام ددا ت. مراَل،  زؤر ي دةمزي    

"  و مي ط ،َلري دةطةر مة  اد   طدا" دةوام َ و د

وةي دة ي و   نامزم مذ  د      و ووي رد ََ ر"  ا

 ؤذَير  َوة م اي س م .ة وم شورو تمم   واوي  ؤذانر

 وَي م َ .وةَي وةر   ويدم  .ديانرة زمَ ي و  

َ َل رةَ ،َير ".رس م ن)   .دووة  ، يدورط وام 

وور(.  

ف وَاي و مش  وري طوة ي دةاو ي دةطَاوة، ر     

 وةي، زؤر ر و ور ي وردي و س و و  كةرط ك وةك مزام ة

ا ث   ،مي زمامَر م ر َر  ي ت.   وةوة

د،   موي رذَي زمامموة و  رَي  روة س دةطَل و            

ت دةطمم ،امامزم  َلامزم ومز    زدة ر  .َ ا

 ،ر وة و. دوايط    دة َ   َ و م  ر  نم .و

 ،ة َ ت   و و و ري ،ار َوام َلن دةط م

ا دةد، ط و طي مامم دةدا. ي مم ري زدارم دةدا، روة

 م َلد، دةطدة ا َ ،يَ م َ    ن زةق زةقَ َ وةي  ن

ذام م طموي،  دزام روح وك و ك،  وام    دةد. ري  و 

را و  ة دةد. ف  زم  و مر        وي  َت و ز  



  ي ويار  دة م وةي    و دؤ ن و وةَدة دة يم ،ا

ك ن دةطَل دةد و وة رةمن دةداوة. و رة مي دة زار   

  ر   ي دة ) دةوةر و و   يمَ  شَ م  ،ا

   .(راونَر          وام ،د ووم نزؤر ،ر و   ار

 وم دة        ي َا  وةش ايَت ودة م َر و ذامم

َ وام و  وةدة ز  .دةدام  ،  وتي دةردة وة، زموة

 .ري و درؤ يم ،وةو رون م يوامَ  

    ر دذ    ،ارمر مم ؤذر"  ،و دةم ي 

 مدرَي"    مو  دووري دوو د  َد ي وة، ري       

  و طداري وة موَ؟

مَي  زمامن،  دةان َ ر  مما،  رةم دةموة            

     ،روم يم .ن ر َ اوةو دةامدة

     ن نو. مم  َمد   دةر ر      نامزم ،وردي دة ر ن ار

وامن، زؤر رام ن دةطَل     م  ن مو َ . درة وامن و زما

زمامما دةد، رم زان و ف و دةَن و،  زمامن          

 ،رة ي .ون مَ  وو و ،ا وة  مامو زم

    ندةدا. دز دة نمؤظ َرا       نمزا وام را ،دي دة

 نمد، زدة        وان ،وندة  اردةوةون دةدطدةدا، ظ     وومر ر

     ف .دن دةر ا    دا" يدورط" َ  و 

) ؤط م ر، وة" :َو. زدةط مامو زم (  ون و نامم

 َم رزر رو ن وم و روة ،ورةط  و مط

 و  ن."و  

د، ري  دؤزة  دةرََ، داواي د،  ر ةن  ف،  زي دة    

   ،دراَر .َ دة ار رةو   م وامر زؤرةوة، دة َ

     ،روام رؤي   ات ر و َام  ،ددة َروام يم  ي

 وةدرؤي    م مامو زم .ن م َدةط ة وةدو م يرط ،وةوة ا 

  ،روام       ةدةرامر ،وةومدة داط  ،وةمد و

 ،دة  ،و ةور َ ووة  ي .وةوة دةمدام 

 ف دةي     َردو طدةذ مة ،رديَ  م ،د اي 

 ت ور دةطوام رؤي واري   دة ووي ر ن   ي دةي وي

  موة ةو دةو   ط َو. 

         اي" :َووة دةمرة و ف   رَي ،وة دةوة  ،

      َ ر وة. دوايَ روام رؤي ي ن وم  ،ني دةوة



 ،كة    م  ،روام رؤي يد  ي، دةري دةطَ ،وة

    زة َم  ،دةدا ردة يمر  دة َ وة. دواي ش 

  دةم زاي ،ة  ،ارةط ،ر و  ،وةوةة   زةدا ة ر َلط

 َاَ َ  " :وةارزارةوة دة واري دة و ،وةوةدة دةم    نن طر

دواي   ة، دة  طو    ،رن طن،  رز رة   َن!"

    د زاري          وا  ...اََل و ،د " :تدة َور ،ر وا

 ،مر رؤي ردمط  ".وا َ  ن؟ةَ    وةوة َدر  م ةَ 

      .وةوةرز دة وةمر  دةم       م ،تدةط م  ي دة    وة

"..مدة  

ف، رو دم، زؤر  َوةي ا واو    ،َوَةر َي       

   رؤي وة، دةمو دوورة .دة ر َمي دةط و    مة 

َط  رددةذا، دةزر   ...ار و " :وة "...َ و  م ن

)  ظر ،و رةوة دة َ " :َار و وة دواش و  رؤي ١١/٩/١٨٩٠(

".وة دةدام يةومَ  و   

      ،و دو مةم  رة       و .راق  و و َ ف

  يمو ذم ،و  مي ذ     ،ون امن زم)     َ نةَر  

   ون وو نمامدة زمَ ن دواي (و  ناماي زمَ دا دةي

ذ زةرامط  ،وردوو ط .وةومد.    طدة ؤ رن وةم ،يَ ن و

ن، طوام وان وامزم       نمذم ام و       ن وام ارد وة

ن، ام ن  دامام دةوم ن  طرةو      مامن َ دةَ. داز

   ،ؤران دةط    ف .و  َر وان ي وان و

 رداوا م" :َوة دةرة ،دا  يطدور َ  و     ن 

   ،ا ر و م زؤر زةم تمم و م ي م ي م ،و ر زؤر

   م ؤ يَري دز  نَر     وت  َت. دةردةط   َ

دروم مة       ة  ،وةواَن ط وة ، ن زدة َ ا

    ،وةاَن ط روة ...ؤ وةدا وة، دة م م   

و، ةم دوةوة  م    م َزاد   دةوروري مرو، ذ 

  ةم ي  َي دةدا..."

    دورط ما يزؤر     وؤ ر و  وار، وَ ردان و مط ،واز ور ،

 ،ف ؤذَير .دةزامن م  و َ نون. زؤر ةو      َ ،وتَر

 َ     ن دة دوازدة طر  وي وَي ،تا دةدار   ي

دةوَي،  َ، دةو زوي، ن ار وة وةي وَي ي  زرةك             



ة .َرط ر    ي مت، موي و    َ رََي. ف  وةي    

  دةداوة:

  ا.مز -

- !ر ؟زاموي مو م دةذ  َلدةط م ن؟  

- .م  يمار و   

   ؟ -

- .دا  م ،َم  

-  دا َدة ةذمَ ن ؟  

-  .ةذمَ ةَ وةو َوة ردةَ ي  

-  ، م وة؟دةَ ي  

  َ ،دةي ي وة. -

  ؟  ت ة -

-     ، يطدور وام)".وة  رادا امزم  دا .ادةرا  ،َم

   و دوو).

      .ف١١/٩/١٨٩٠ وة   دا يَر ر     َر ،ارة   و

طوري دوردةدات        َمادةطر َ َي وَدةم رظ  كؤذة مو ر ر ،و

  و ازي ور موةَ رو   زؤر وة دةزم " :َ

  ك ن ،كامزم ".َدا م َلي دةط  ا م   واتري دةر

و وا     و دة ردةدة رَي ورة ،وة دووردم  خر زار وة دةوة دة " :َ

   َ وة  دةوَي  د دة   رواري يم وام) "١١/٩/١٨٩٠  .(

مووم ن  ،ا   :َت و دةدة دا  يَو م ةو ر

" ،ت دة   م دام  .و ارَ   ،ووم اا رن زم ،نم

ن و  زمن  زمان و َرو ة و             ،م  َري ز

)  ٦/١٠/١٨٩٠رواري  وام مي را ذم َر و رة." (  .مدة

رط ا  ف ،ت وةدةوري       ١٢/١٠/١٨٩٠م  ،و ر  اري دا

راموةي مي دوو  ري ط. مرةم دا دةراوة و رةو دي دةدةوة 

  َ ،دا وي مرة و  ،مت     ش  و  َ و

 ت   ر  ،وةَر وور  ،وةموةط ي وَر  ر ن

        م ،رؤوة ممي ذاَر  .وةوة انَذ ؤ و نوَر َ امط

   اوةم و مم .وةوة و و  ايَ م  ان و  ي زؤر

          رة  ،نة اط   مرةو  َ  ،و ش

) دة" :َ ٢/١٨٩٠/ك٩ م  ظر (زؤر  و مران و.  ،دةوَوة

وة،    و وان دةوَ د دا  دةدةوة، را ، ن



    ندة درو  نم وَوةدا ر  وةمدة  نو م،    نمزة

 وري ،َزردادة  .َد  ن دي ،وةَو نش دةَ 

مةرة   مةرةوة    م  دةدةَ؟" ي        وةدا ن  

  ون ان  يرام س و و .و ان وة ان،  زؤررةط امةَ  د

        ، ذاوة رة و (ر اري ر كوة (ََاي دةر ر

َ            زيةطور ري  َ كذاوة اري" ،"و ر  ".ََاي ر

من   ،ََي  ي. دواي وةي مي  َو وردةوا

 و ر  وةي س ،و و َرداوط  ددةم   .َ زدةر 

ي طر   ، ذطري د  دةمي دةوة   ،َوة

           "ش"   و  وة م ،َذ ي و وم 

    ، ور َم  ،وو َ   و ة  ،     

  ةيَو و در زدةر رداوةط   مم  زيي دةم ف زؤر .ي دا َت ر

  ي دةرةَرةط و         .و و م    دووان ةم

          َ د، د  ،و ر وة، زؤردةر ا ،ون د  ،نمرةو

 .َر  ن مدا  ظر ،و رةوة دةَ" :َ دة ن     

 زةم اوَ وة ،ار رةو ،    وة وم زم ةَ دا  َدة

، و، ور دةزام و وة  م ر َ م َ ،ت َةمَ و   

  ش ،يَل دة وا ووداوة،       مر  "وةدةر َي دةدةم ش و ارط ي

مومم "ط" دةمو .َرةم ؤ     ةوََ و ر ؤ َ د

 دةردا دةَ و ر وة،  دةدةم دةروةو  دةو َوةوة،         

  ر ك "ش"ي در دةرت دََ و ري دةدا.

    رةي زؤرم ،ف مر         م  ،و شك و م    

دةت دارر و  و ري اي      ، ي زةوي دة رو و دَ ةاوةروور 

  ،َدةم  ور ري و زام  ،زؤر زؤرة   ام مذم ز م و

ةر َ ازةي ر َ ي م  .٩/١٢/١٨٩٠ي زؤرة  رظ  ازةر  /

    ،ط ،َن دةَ َمَ   َ ، ا " :َو دة ََدةدر

َي؟  دارم   َا، ةم وة، ةان، دةطَل ة و و ررؤذَي  رؤذ

 ،ا َط            يمةور ز و ،وة ش و  ".ودا  َو

و  " :وةدةدا ر رم ،وةوةاَرش طم  و ،توةم رة ط

  ََ  موة! وا ور دة مو     رةي دةوري دمدا، وامي 

 ي  ف، دةرَوة." م مام َ درة  ا موةم

 ،ََ ا َلدةط م   زيم  و َرة دة َ وَ  َد ؤ 

  َ. ةمَران ََ، دةطَل ا د وةي دةطَل ش و واي روودا



     وةي دواي  .و ا  نوة َ ،واو ؤذيزدة ر ،وتَن وةر 

َ كدة  ؤذةيزدة ر     ،و وة و د  .ؤ     م ن داودةر

 دم ي و     امموة  ت،     و  روي طدو 

 ي زؤرم  َ و و زؤر ردا  و َدة م  ،و ان و د وة

  ،و ارط      ر  ؤذَي زوو ر اي ا دوي دةووي ر نط  وودَل و 

  رَوة.

     وةوة.   ١/١٨٩٠/ك١ رو وور   ود ري دا، ط

وةَ    ر اري  رةو ر  ،و ردي مرة س و  يو 

و، دا و  اي َ  ازي ون   . ارمي          

َورةو  َيم َلدا، دةط وةمدةور وَل  َ .وةمدؤز ،م

ي رةمن دةد،  ر َةي من و دةطَل وا وة ون و 

 َ دي،   ، رو د. دواي   و دةض اردمن دةار 

    ،وَون و وةر ر اري ،و    ، رةو ف

 رةو    ط دوظ –      رةو ،ؤن ردم– 

دوظ رؤ ،ز  ي و دا، ر  َرة ََ  ،زة رن د     

  و.

        ،و َل ت، زؤرزة  يم وت َامرو ط ف، دواي ط

 ي دي َر َم مَ ن ورو دؤ م  وة .وةا دة

، وا رَ دي وة َة،    ى)  ظر، دة" :َ  ١/١٨٩٠/ك٩(

ةَ       وةد م  .ودةم   م  ،ط و دوَ ام و ووة دام

 ،دة مد و   ،و ودةرم   ت وةي ك وةد و 

  اط  و ووةوةو ر ي، زد و  ". ر روم ري 

   موو  ،وةَط       َر موت مران دة  ي و .وةوةار

     ،اتن دات و وة  ريذط      و ايا ،وةاروة طَ  

  م ،ام دم" :َدة   وة .وة ي   و َم ت زوو

ك  ، و ش  مَ  ،ي ردا ،ن ا ".و 

 ي دوط  ر يمم       وط  رَي و ،ون ة زؤرَ وةومد

وة دةت ر  َام َو زو ممي  ر َت و َن ت.   

     ومو ط يط ،دم رةو د و ش .ت َلي دةطوةمزة دة

دة  تدة مدة ة و .ان ) ١/١٨٩٠/ك١٧م      ر" :َدة ،رظ  ( 

 "ةرو يم ،رة ط َووداور    .َد َ ط َ  ،دةزام 

".دوو َ ن ،دوو ي و َ رة    



    ،دزي دة  و وم  ت، دة رةي     زووي، دةرذةرر دم دة

  َ ةوارر م ردة) ت  ريةن، رامارةي زم مرَ

       ".َ نا ن وري ذمم  ا، وةزع ومامَل زمن دةطمؤظم

 مو ي وداري  راو     زةي   رة ر مو.  و    

وان َل مدةو،  و  وَل وم  ،ت َ  دؤن و رؤذموامن و 

      .ؤن دة و  نر ،ون و ر واو ،و نرة ا شم

  ،ن وتدةم ن دةا ري م       اردم و دز وت دة  ي

     را يرة و ،َان، دةب و طرة ،راك .ر و  ،وَ

) م  ف .ن١/١٨٩٠/ك١٠ذم        مام " :َف، دة م  (

ش و زووزؤر ر ،دة   ازةيم...    َ ر ،دة َ  

    ،  ام  دة ممو ط َرةط      َ نَ وة  م ،

 نرا ي ".نو ط  ومدة  مدوو دام  ،ف  ،ت وة

   َو  ، اراممط  و     دا دمَ ر رذاي دةوةش م اي

 رم  ،و اث ن زؤروادةم دارا ةون، ر يدام   ؤزَي دة

  "ط" ؤ وةيدن و دارو  د   و  وم رة ةي

  ،وي  ي(َيري مؤذطر) يؤذمرَ .َ  ر يذةرر  ن، وازي

        َدر َؤ وم و ر وَ ،      ."َدو" ظرم َذ

) دات ١/١٨٩٠/ك٢٤مم دةر ،ؤذامي رَ دمري دا" :َدة رظ  (

  ر يذةرر  دة  ".  و  وردة ،َاز شم

      ،و ورةط َ     ر .و ي روم ري وة   اط 

       :َدة رظ  م  .و َو د رةرو، م ذام و ،

   ر ن رط"     م ر ،َدةوة ت، ددةر دةرد   م وةي  َ

 يم وام) ".ةداتَ و َك دةوة  ١/١٨٩٠/ك٢٤رواري .(  

        و دؤ وةم ام ،و وَ واو ا   .دن دةارَ ت و م

ممت   ا  زة رز اوةوة  رمري ة ش و  و  

      و دا  و س وةش .و ارَ ،وت و دةوة دة ش و  ،وةر رط

.زوة دةمو ار ور و زؤر ،و  

      مرة ١٨٩١     ووة .ر وةو ري ي نوة، د

ممت و   َر واري  . دا ي طمة ر و ي ظ   ٢/١٨٩١/ك٨

  َن دةم     ةَ نرة وا و دة َم ،وةَو

 ) م  .ةم٢/١٨٩١/ك١٦م     ،ر دة" :َي دة  ( 

دةدة دة  ،زؤر َزة    ،ودةم ََد  و      دةزام َ ،دةدرَي دةرط

 ي َ ذوورا دة َلدةط    ،تت .      ".طم ار



     " :َي دة ووم رةيدةر ،ؤت دةرو ز  ةوةر     د َر

 د اري دا  ردةو َ  َ  ،َ      ةت وو دة و  ".ووم

دة   ت ط ط ار و دة وة  م دوَل دة رة

ا ن، َي وةي و،   وم زك دةطَل ام  و

مامن را ن و      مَم ،ي وة َ دةرس  ام  ز      

وة و دووددم ايَن. وَ      م ام ،ط زار   دة ي دوو

َةواري وري دم    وي  موما  م م    و ر  َ   وة  

  رط .ََ ،  ف رةياممي د ت يم  ف 

        يموامؤذمرو روو م َيم ي وا ،ادةزام دة ن   و ظ 

   و مَ ي ،و  سودةزام           ةداَ نوة ري ام   .و ام

ري دؤَ و مم ان وري زم  وةو اد      دن دةر وة

و ر  زمامن م  ي ت و موم ا ت.           

    مر امدو دة ر   ،  وةوم ؤذاموةَل ر  ر ف

 ،توار    وةد  َ ،دةَ نؤز وود. رةَ نود و

 م  وة        ا ارةَ ،ندة  ز " :َي دة   

 ن و  ،وةَازدةر        ن و ط  دةن وةش ايَو  ،ةدةن ا

ر  طر طك  .َ َ       ؟ ا َي طر ا ! وة        

 ،وة ري            وام) ".دة م   ةمادةرو د وةديدا م

  ).٢/١٨٩١/ك١٤مي رواري 

                  وم ،رم (يري مؤذطر) يؤذمي رطةر  و  َرو

  ويرو َلدةط  و ا   و و د َ    وندام َراموم

" ر ".اندم ي ومم  " :و ؤري ر ةَ يوةم وة 

ةي ف،   د راوي ذن و ذي دةوروري  دةدزموةو دةرؤن       

 َام ا ر رط مَ   ،د  ، يود    ،َ

 ". ي زوو  زوو و ي  طا روةي  و دووةو           

    وم تمم وةواا و دةطوة، دةطزة دؤش دا   روم 

َ وة ، وةير  وةةدرا  وودة وَ دووةو و 

  و دةدة  شد وة. دةم زةردي دةة و ََ دة  زة 

       ،ف َموو م ور و  و وة درة   دةورم ي

ف،  دام  –     مَةي رؤذمي (رؤذطري مَي)وة وة. ي م

ة دة َ م مَي ورَ ط د ا و ومي،  رة و وم 

 ف" :دووة ر.".رظ   



      ر وَو ر دؤ  ن كةزةر مك و دةم و  رةد

  رد م يادةرة          َر  دوو  ،د زيَ ،رظ  َ .دةوة

      ف ،ن ورو يَدوورو در        م  .د وَل يزةَ ندَل و ط

)٥/٣/١٨٩١           .ؤدةر   َر ك وَ ر  .ؤدةر" :َدة ،رظ  (

ر وة  دةرة ".َري  رةت  ش و ؤ         َي و ي دة

  امي، زؤر رام  دة" :َم ََ    ،ة مط؟" 

        ري وم ي وة ،وات رةي   وةير ،ف   ،موم

 دام رزاري وردو در ر ،وة ي          ورو مةدا، و و

اممم     م) يمم  اووم وم    (.ا و ١٦/٣/١٨٩١م    كدا م

     و، وا ان ةوةم يمامم  ،زام  " :َو دة َوي دةم

 يو  د، ودة ورةط َر .دة  ؤذوة." ردم وا  ت . ي

 وت.١٧/٣/١٨٩١دواَوةر ورو رةو ،ر  و رظ َلدةط ،  

       ق و ط َم م ر ،ف       ر َلد، دةطي دة ي

و    ،اََ ن ك   َر  وم  ،وتةَ   َمرط  و 

       ر ورةورةي زؤر ط ،و  يَو" و  وي   دري دة

 ".و   م ط  .ي زو"مم" مؤر مرة ددة  دامرط  وم

 ن و  اري طد ،ت مو. دو اام يرو َ و .ر

  ةَ ،نورةط َ .ت  ي ةزامو م ،َوَر ن دةو

       ،ون ازةم ش ر وو م وة          م  نمرة ،اون ش  وا 

ودا  ةروام مراموة، رؤذممن دةَةوة (   رو      درَةمموة، دة و

 َ ر  (و م  .و كؤَ اي ٢٠/٣/١٨٩١  كدا م

     ،وةَ َ و امة دةَ ،ة" :َو دة َوي    دةمرو ،دَل 

 و زادي ". ك  

  رةي و م  َ ي ي، دةطَل     ش وةي دري و و   

        ،زيدا  َ  .وتَوةر رةو ظ ودا يةر و رظ

و م  مم ،دة  رة دةت:  م ان و، ر وةوة، 

    وي ر رم رم  ،موةةو ر َدر ر  ،مَ وَ و م

 م  م اي   .ون  دةد  ،را مموة دةطران 

)٢٤/٣/١٨٩١" :َوة دةرة (      ،وةدم ظ  ام ري ذ   َر

 و  و َ مذ ،ن و دق، درة      ،نز  وور  ...َة

    و ام م  وة     ز و .َ َ ،دازاد و   تر   دة 

دة  َ ،َةَ ،َن دةطرط وايم  َيو ط َ  زد وة     يدة

  ، يو د ريوم ".  و وتَر     ظ  داؤذامو ر 



 .تدة  و  و مد ن  ،َدة    ز  َ   و ر

  وردة م َري و دم مرم ر و، ف، دمي َةي ر

   ط م ،َاي ر  ري :و، وةن مو َ  وازي  دةدا ،ؤش

  وم م ون          دة ام ام  ن ،نزةم ردةوا در در ،

ي رةووة.  م ،       دةطَل  راما   و دم    (د) ر

) دةَ: "ظي ان،  َان م  .و وة،  ٢٦/٣/١٨٩١ي (

َ ".و ََ َم ي ا ا ر ،َة  

     ،دا و م ؤر ،رةم وم ري رةدا    ،َ ش د 

  ََ و ري ،و ر  ،ف .ودة م د ز

ي دةدا.  رة رة  د  امن َ دةو، وةمة َ وارو و 

     .ذان مدا  ق و  ،د يمزة   ؤذر ر   اك  دة د

 َ اردووة ي()           زي ددة  ،ؤر ط  .َد ر وةي

   وة ظر ،َد   .وور مر رة و  اردم

    دا  ،و ان و د وة زؤر ي ماوةم ،م وة. طَد

      ،ور ش، واي دةم و ايَارد. ودة م  و

ط ةَا ريَ و َو ، اموةم اوةم ورةوة ؤز ان

 َ ن      ي د  م  .ةة " :َ      ام رىر

 و  دة  مر ر و          وى و و ووا ى،

.".رةزؤر د َ   ،ا زاَ  

    ،و يرة ر رامف، زؤر م     ي ر رط تا دة د ،

        َؤد رار  و وة ، َم      ،َدةر   رظ َلط   َر  ،ا

 طام اردمدا من   ومو، دةا وة (دؤك ن ردَل)  َ  ات 

          َد ،رظ ؤزار ر وة ي ،ووا َ .ي م ادة م ،ات

 ند اي دة ،روةدام   ا  ات و رزة و ري   م .وي م

دواي رةي  ظر رةم و، ري مرن دا، ف، وي    

 ةريَو وَي يوام و ر .ون.      دَل مزي دةذوارو ر رة و  ،ون

 م وَي مذ م    .و راوي وا و و تمم .و زيوارو ر رةو

 َ ،د َؤا و رطَ ي ،د دامر  ي ف ،ش ايَو 

) م  .امدؤر ؤد ر١٥/٤/١٨٩١       ،َدة َ " :َاي دة   (

ر َ ! ض مما دةذ و و دةَ رؤَ دةت! را دةي،       زؤر 

م م. رَت دةدة ر   . ش  ، د ، ي وة،  

        َ ض ر   ووة و دةزاامدؤر َؤر   َ وةم  ادة َ 

".َدة  



        ممم رداريدة  رَي دةر، م ةي   َلر

 ن مدا دةَ:      .ذ طمة :َ  ذن  و  رة و ر روازي    

و ر زةرام  ز "اردن و دةواي دةم ،َؤر  ،   ن

دةَ طورة َ دة  َ .َش و وادا          درو د  ،و

و ،زار دةدات ر ي           م ام او وَ وايت، مو دةر 

مة مري (زام)   ). ر ١٥/٤/١٨٩١رو دةت." (وام مي رواري      

        .دة رو يط(تدةم دا) ر  ،دري دة و  

 َلر   اوة َلط      .و شرةدا زؤر دذوارو م  َلدةط    َ

    ،ؤدةر م يمَ ي         و و َر  و  َامم

مي دةن داو َن دا،         و  زؤر َ روة  مي  رةوة

ةوا و.   داو، ر طرامي ي رد    اوة و ،رمي َ َ  روود

 ان  رز"ي زؤر ،رز"  ر ،ارا طممَ م رة .و

 ي (طمزة ي زؤر(      مو يراو زةم  وةوم  .و دَل

   ،َدة دة ارامَا   م م ،وي مؤذة وةزو ر      رةيدةر  ،نو  و

      ،ر يرؤ  ر  مووداوةرَ   َلوةي دةطَ     م ،َ

،   دن  ون  مةرةن د و و، م ن و   

زاار د و. درة  ي و روووة  و  مَرام  طل    

       ن. د َلدةط  ب و وةوَ ت  م و ،ام   و ر

 روةوة.١٧٨٩دام َ ،  

 رؤذ ر  طراموةي   وة ي َم            ووف، ك د    

  مَي   مم و وةوة، طا ازانو     ووسر مَرم 

  ر دةزة ،رةم مَرم  .ن ) و  ٢١/٤/١٨٩١م ،ي  (

  ،ن" :َوة دةرة      ". ،د  ََدو  يممو د  و و

 و و ي ةمر  ي م      ن َ وة امةوة، م

    و ََم ن درو  و َ    .َا م واوة    م

ي دة َ " :َك ي را ".روة    اي      

 ،ي َ  ،توة           دة وةي ،وام  .وة ك ي ، وة

   ،ون ممزة ،و مو ط   مك د زارو ز  مم ،رود

رة     و مد :وام ،و ن و   ،َل و ذاوةذاو و  و

    يمرةم           َ امم ةَ دةوري  َل  ،ام ر يزط

 ،و َل دادةم و   " وا ام ن ." ،ووي روامَ  ةداَ

  ،رم ثم  رةد . ر ،زادي    ا ،زادي يرو ي

ر رةا دةي" :َف دة  ...و      َيم َ  ."ام َط ار



طراموةدا، و    دا دن " ر وام .َ "دةطَل   رووم  وَي

)  ي، و رةوة     ٢٤/٤/١٨٩١طي ي ن وةوة.  م) و

دة" :َوان، ري ان  دي  مووة. ذمن ن  ن ةن،          

ر و     م ،م  و اردن. د      ان، طرام وامزي، َو

  دمم َ ،َي."

     ت و دوورو َدةر  ك ذم  و ري    م و .ت ري

   رة ،دراَا، طدؤر يمرة يَ  وةم   ي وي

رَررة  ة    امو ، مزةم زةم ، م و

   ،م مواك و، ر ذم و م  زةت و را رة ازاوةر

م"  راو"ي مدةدةوة. ظر َ ،ي   َدو راوم ممس و در

 / دا  ٢٧/٤مةزام ي دةطرَوة،      ٢٧/٤مو. ف، َ  رؤوةي 

  و َ ران  ...وةَردةط وور  ؤ" : دةوة دارط م كم

 مدا موي ي  رةم مو و: "ما     ".ز دة َ ر.

  "مك

    ر       ٢/٥/١٨٩١ ةرانم  ي ش يوةي م وة  ، دوايد، ط

    .       زادي و ي ،اةرامم  و ود  يرو ا

 ت. ردةم  اَط  ف  ،وة،   وواردةط وة  وةامرزةم 

 ،ودا وي َ و يذةدا. وةمظ  و دوو انَم  

  

:َراو  

١-         ف .ب . .ظظ  مدا وام :"...ا مدا ..."

   ،ا موة.١٩٤٧ذوةو   دا  

٢-  ن دوو :"...وة ا ك ...".وة ي ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

"٩"  

 وةن  

َي دواي طراموةي  وة موادة و رةي، روةي   ف، رؤذ   

      و م  ، رةو وة  ،ارة َلوة، دةط مم وَي

مما،  وارة وي َي      اي، .      وة، وةرَوت 

طو:  موة،  و  ظ ي ار ذووري، دةوام ر روري  

وة  ر ف .وم  َ و    امزم   ددة  وة واي  وا

 اريَ و " َ َ دواي ".َةدوَ رو ري دا  ر و و َ

     د نر َمط  ،(ظط) رةو ي داو دووي ة و  َ و وة ،ت

 .و ةوة و َ م  يوةم ،و ش و د اوة و ََ ار

ون و ي  ي   ،. ذوورةم طورة  دةر   وان

وي، رازاوةوة،   زظم  و. خ و   مةري 

 ،و ذة دارر ر ت و  مةوةارر    ك و .   و  َ

  َ تمم  م ايو مَم اممن دةة  داك و  و 

   .ن              وة ووام ت وا   و ش طم ير

  ردن.

         رة ،اورو يرة .و و رةو َ ريط  ف، وة

رزا و. ي ف، دةا    ،و، م  ي   زؤري  ظر رز د 

 ر اد، دةدة ن دا يَ اي م و  و  ري ةمر

 م ،ات اي ريم زة ةر ومدا  دواي    ،ف ) وة

 َر  و ن موم   وةومم دة  ( ريم يم

داري رةي   َو. روة دةا ر  ات،  دواي وةي دةر        

 ،ي ي طو ف،  َل و ووةوة مارط   .ا دةذوام َلاَل و دةط   ،ف 

 دمَ ي وةي وَي نوادةدوو       ،م ؤذامت: ر وةَ ر َ اَ

     ري  ار و َ و    " َ روة      د  ،ددة " يطور

           دي َر  ََن مََ   َ نامزم  ات مو م َ

َر  يو زاطَز ،وة   ن  و و  طر وا ا   ا 

       ري ش و  و َ ؤذامدةدةن. ر ي    دةةَدر ؤ ر

   ؤ دةمو  ،  .رطر و ات، ر (دوَ) دةد، ك ام 

و رادةو،  ي وةي دة   رو    (َرةن (م دةوروري ت ا 

  وم  .در دة ن دة ،در   دة يرة را ،َ 

 ري َ ر رة و ،ددة مزة ر ي، مة ردةور   ي دة



 دموة ن راوة . دواي اظ  ،ر ةي ردة .ت زدة دةو

 رادةو، دة    ا وَ طر ت.  ر    دا دةرا، رَي  دة    ت

      امةم  و شَ د. زؤريري دة ردةوا ارَيَ  و  ن   دةدا

طي  ت.      وَ)وة ر ر دور  طر و طري ش و ؤ مو (د

 َ رزؤر    م .ن وي  وةن دةدز َؤذد، ري دة   يذةرر

دةدزوة  ؤي. ري ررذةي زؤر وي دةرؤ، زؤرر رد دةوةوةو    

 م  ف .وةمط ودة ،رظ    ر" :َوة دةرة

مو ،  زؤر َ ،َار." دواي  و  ن، رَ دي   

  َ را َد ر واَم" :َو دة َودةم رظ  كم         َ 

ط ودة رَم ، نر    ،وةو َن و م    ير رة

موة     ) دواي وةي   ٢٨/٨/١٨٩١ة و رَ دي م وة." (وام مي   

دةو َارَي ري دةدو واو ت دةو، ي ااي و، َ   و   

  امَ و   َر دووروَوة. ش       ا دةطَل رو امممَ د

   ي دةوري  داورةط   و ،اردن    و  ير وة وومدة  و 

  ،ددة رن ط َ ،و ووةي رَ   كزارو  ،رم َ ،وة  انَ

  ي .تدةطم م دون دة         ف .تي دة اام  ن

  دا، وايم ور رة دوة    دةذا   َر وةو و َذا

 دن ون دة يوام .(نؤر)    ون  ،وندة دة دام و زؤري

 زام موداري طموةر م و، و ري        : ممري مةران، ظطر، 

        ي و وة   ،وت دة  ،و م اري

         ر دة و ،ددة ،ف     و ،َررو مةَ م

 رة دة ر     .ظ         و و ،اي دوا ك دوو و ،

 دة  َف   َ.   دؤ و  مم موادةي ف  

  َاوذَو ذ  و ؤذو ر ةو      ف ،دوةي دة واموةر ؤذر

 ي مو ظ  و ََر  ي ازي در  ةمر ف  .ت ا 

          رَم ن وة ورةا ط وة ز  ،دةَ زي وةد

  د، زةَ يط  .دَل دةري دةطةر م و ام  ي  و وة و 

 ةيَ .وةَز و مو ظ       طو ط م و .دةدا و ،و اام

ََر ،و َ مرة   ،ي يو   .دةروم  ذن –      د 

 َ– رة زو  مذ  َو ب  ،و د نر   ت؟دة  

ش و،  ةي       ممي َ م       و، رمة 

  دةدا، م موةوة، مَ  وَ ت يدةدا. م مم  ،ودةم  اريَ

مزموي ي َةم .ذطري دةد   م ذمزي داو َر م مَوة.            



ت و ردة. ة دةَ ،ََؤر دةات، رطَ ةد   ز 

) م٧/٥/١٨٩١ :َدة  (َز ،ن، طط "   َ ،دة ،

     َ و ار م ر وة رت         َ َ  ،رانرا دادة

و دةارد،  َ م دةووو طردن   م د. َ من و طت روو رو

      )  م "!َل ي دؤزة ،نط  ، خ ،اردي٧/١٨٩١- ٦دة (

 ، اي و َ" :َد دة  تم و دة ،.".دة َر  

         و ور ز َ و  ،ار    وم  مو دة وةي ر

  ،ََوة   ،دزي دة .ت نر  َي د  شم و تمم

   ) م  وة .وة  وت وم  ر ،ودا دةذ ١٠/٥/١٨٩١ (

":َدة ،رظ  د ،ن مَ زي ذنم   ،وةوور ر ََة   وَية

".ا دامام َذوور  وةوورةي مط ََ  

زةرَي، مَر رؤَن دةد،  ي وام طن    َ وة    

 ،ف             يط  ر و ددرو    ي دةزط ةَر

    ن .ددة  ش وَ نووزم م مو دمم رَم .ددة 

     رة  ،َ نوا ؤذَيون. ردة رة ي ةوة، مور و  وام

 ام رة  دارمدا در موة. موادة واو ن َت، َ  ن ز  

   نو د ،وة ي       ي ن دةدةواو دةر  ردةورو رامو .و

  ذم َر .ن م وم ومردي م ا  رةيو د ،ف رد

 ،َار دة ارةوةو َودة مرة  َرو مداوان دة   ري د

ف، ذم دة موة  طا رَ   ،َ دةي رادةََي،    

     ) م  ف .وةَور وَي و ن ي زوو ١٨/٨/١٨٩١    وة (

     واز  تَ" :َوةو دةََدةط رظ   ط  ،َ و  َدة  

          ! ن  ض زامم " :وةدا وة ، ةَ  و  ري 

."!دن م  ،رزة نورة م ،ددة ذم   ار  

    َلف دةط    ،د واوي ي  "َدو" ؤ ودا، دةم

ظ   و و ف  .و وواو م َ " يطدور" َ  .ردم ر

       .و و ارَ ي مط  ذةوةرو ر دة  وَ ر. وايَ     م

    م ،دة  ر واَم" :َوة دةرة و ،رظ  و  َ اويَط

        دةدة  مت دةرمم .َومم  وَيوةي دة ،تم  ودووة. م

 و." دواي م د ََري دةروات و     دة َو وار   م .وة

    ودووش، دةو َي و َو وة َر م زط" :َدة امؤر

            ز َ و  ،مذم  وةي .ي ةوي  م رط مد .ودة

 وةي .ام ةَ زي        مر و ،ةَ زي اؤظ وويَ



        ) ".ََي دةم ،ووداي زم  ،ار و يرو، ط   يم وام

  ).٢٠/٨/١٨٩١رواري 

     د، رةزووي دةد،         ة  طظَ ت و. ر  وردة ورد   

      َي؟   .ت ض و ،ار م ري  َلدةط.  

  مرو  ،؟

       ي ،ا مرة           ام  يوارة م  ،

 دودا، وة. ذم  دَي و  دةطَل و و وراما،   

     ،ووي ر  و َ زو زؤرم ،امؤةي دي رَ   .و ور

" ف" زة َ موةي و          ممت ر"  ي"ش  و،

   .و ور"ي مو يم" َ   وةوة و ) ٨/٩/١٨٩١م  (

ظر، دةَ: "مةت  ي طورة وام  دم .ر و و طورة   

َ ،دة َ ،رنر ،ودارامم  ارم زن وة و  م ،ن

  َ س م ند           م ،ددة  َدر   ت. د َلن دةطوةَ

 َدةزام رة ي وَ  ن ي .داتوو مر َ  امدة  ،    َ ا

 ة دةم ،ََم و دَ د  ط ي رَ  ط و طور   

              ةتم  .ر َدة َ امؤذمر  ةدات و مَ  ري سم

".دم  وام ورةي ط  

وَاي ش، زؤري مد  مر و  مر مدام و وة و دوا و امي       

     رَي وشم وةدار َدر  ة     ،وة يم

ي و وة، طام و ت و       وة،  رامري رووي دةد.    م

 رارن،  وةي م وةري   ت  ،ي رامري و طوة  

مةم ، رؤذمما مر دةد. دموةي َ  ووان    زؤري ورة

ي ردةزطورو دا  م .د دةن   و رة و و ن  م

          و دة  ر ي .وةم  و واموَ  ك ي   وزة

م رو  يَ دةري  وادةرَ َامس م امدة  ،ي  َلوةي دةطَ

 .ت ،ووَ و  م  ور ك و وةيدم     ر وازم

ي ردام موَ ووةم      دةدةوة. رة زؤري دةوة،   موازي و

 ،ددةمة ر ك و     ام ت ودان زوةز ر  ي

  دامر ،وة وير  ،ارة  ي  ف  دد. زؤري م

 وانوَ   وةيدم  ) ١/١٨٩١/ك١١م   ،رظ  (

رووي رةوةَ  ،ةري ؤ ،ر م   ،ي!  "دا دة:َي 

".ا ،ةر  



    ،دزي دة  ف، وة       َ وة ريو زاران يم.    و

 يةم         مي م"ظز" رؤ  ،د رؤف ويم  وةَدؤ 

  ،و رودظم  ور ي  و و ،وة     م و و 

   ر وامرو م و   َ دم ،يوت. م اَا     ت

و رط،   م :دم رة ظ ،دمَ   ةي دي رن طان د وا 

ز   ،رة ظ ...ر ا          .د   ن، واوادةم وي رط ن

         ي م  ،و ي، د يم  رةت ي ،ف     ،ندة

 .ارددة ردةوا ي و  ر  ي وةش ايَو ) ٢/١٨٩١/ت١٨م (

ر ،و رةوة دة" :َوةر م رَ دي رط رَوة دؤ ران.       ظ

          .زؤر دة ةرم   .تدة ارَ ندةواو دةر .ا ي وة ي

      س دةم َر  ،دة   ،وةدة ةم وي

".ت  

ة  ز ام ي َ ة  ،َرمة  َي طم "  دةو ر   

ن رزطر ا "َر و رام روف ََ دم ؤذة    

      َيامةي دةَ ،ر ريدةورو مةمط  وةي و   ،يررزطر

 ا،   ردا،    رزة ن و  زما َ ن ن و           و و

 رةن. درةو  وةةمم زؤري دةو دة ؤذة     ،ف .

دةوة، دان مي  دؤن و موام     ي  طظرو ظما و مواز

  ادةر   دي دةوام ردام ،ردي م   .َ وةدةم  م

ر ري، دة" :َ رؤ َ ر ،    مازري١/١٨٩١  (/ك١٤(

دةزطَ ازي دة "رةَ   ، ةط ،و زؤر دت و   

 م رؤ  دةوةوة (ة  ووة،  رادةطت، روري 

  دةر (ر دةرد  رو دؤ  مم مظطود.

            و ،ا ومم م   ،ز َ رةو وةيدم 

ر .ر  ،ةرَو ط    ،ا ةتوة دة نوان و   دةةرم ام ر

 ن ،ارانَ دادةم َم م،  وَل وان وم ةزامو م ةمم

    .ت ةن ر      ،زةدا  ري     د  َام ارةَ    ،ا   يم

دي ط َ و  ن) ريظ–   دي َر ،و از ةوة(ر

            و ذم وة  ،و ري امارد  ر َل َ ةمر . يظظ

 نممؤر طوة، طََدة   ار رط .وَ اامَم  ةَ ت و زؤري 

 زؤر اط ،َمم         دووة نوة ريط  زةوة     ن ام رامؤذطر

 وةو وردة وردة وَل وا    د دان وة و دوايوم ي مَ ،رؤذطر ومرَ

وور َ        ،َف م ي    .ك موةو طوم ك وير



ي وا رط   .وةوةرط ،ار  ظظ   و دوو ط  ،َد 

ممت دوو دةوة  وةَ   َدةي ممووة،  دووة و         

 وة زؤر دوو      و ،وةط    .دووة ا َلن دةطو ردي

، وش  م  .وةََ مووة، دة  وةزام  زؤر

    :َا" دة مذ  ،ف" َ  َل  دواي ،ظظ  وات ودةر ةَ

  " ؤَ دار ،رمة دة مووة،  رط س  مزامة." 

   وةار م داارد ؤ    تمم ،ف،    داوة و وم 

    .َ ط ط ذم  دي ر داوةم و و زؤر  ،وة ر

   ،َر د ام ر   وةم      زام ر ويم 

  م دة َو ،َو   مم  َداوة َ داوةو

 اري اك وة و رو، دةط وةد ط وةوةاردم      و ر

. راخ مةَزارو م  

مدا، ي َ و ك   دي  طري  م و دةةت و دةةر       

  وةدم ،ف  ت؟ر ر .دم  ي و  وةط 

رود رؤ  رؤ ادةري َ و َوة      م مظم ،ر رةو  

ا ري   وَي دةطَل رو   ن.  َ  م زة موة  رام ورا     

ا  ك و    رَةي ن رة       دةد،  دةد  د   

َوي را و و را      م دةد. ر دوو رةي ض َةو ض وَي  زمام

      وَ يمط  .اك  ، ور ايَو. و اؤظ       .ودة مو ط  وةوة

َ . و  طي ي      زرن ط ،ر و ر       َ َراما، و    

   ."!و ا "زؤرر        وي  ،ت ةمر .و ورةزؤر ط رة 

  مو  يَو، ر ور دة  َ و ايَت، ودةطم 

          ي دةداو  رة رة ،ور ك و ك و ،اف دة  يو و

) م  .وةوةن   ٢/١٨٩٢/ك٢٢دة  رط" :َدة رظ  (–   ر

 مم مظرود     و  ،وةمةي ن دةن، رن د  ،رة ت و ك 

  اكر اؤذ، رر  وت ف، دواي ".دةداووي مو   ر ومط   ،ا َم

         دنمدةر  و رد، م نة رَي   و ر ،مط

  رَوة.

و  داوة.  مد      وة  ،َي د، رة زةرةرو زمَ زؤري     

 رة      ات ،ي ديدوام ةش، وةز رةمط  ،ري دا وةدةرووم َزا

  و  داو دةر َ م مك      طمرام . ر

 رط وةمد ،َو و وَ وي  ٢/٢/١٨٩٢ رظ َلن دا دةطرة ،ا

رةو دةظري ظرو ورَي.  دموةي ك و ك َة زؤر  و وةك 



 مم مظرود.  دةوم ظر  رةدا،  َر مم و         

" و م   "رؤذطري ميَ   م رة دةدا. ظر وة رموري 

 ي ت و، و وةرَاوي ت و،  دة مون زؤر      

  ،د نازَ رط        ام ارةَ ةت وت و دةز وم  وةوم يم

 و رف، م دوز دة  نازاوةورةو رط َ و ةو دة   دام

 وم رامو  ،ت اري-  و وان امر ك و  دوام  اط

 دةدن. ف زؤر ورة و. ورَي ي  دةوري      – ون  وَةر  

دة   ،داري ََرط زارورطوي و ط ،َم .ور دة  

   و        دة ش  اردوة دة  ،وةارط   و و  ف ،ؤذر

 يو وة     ي دذي مو .و د ر زيم  ار 

     ر ر ،وة مم م و و     ة و .اممار دة وو

  رةَ          مو   زؤر ،َ ي دذي مو ،و

   َل ف َ اوةي ر .و َر راو روا    ي  َل

 ي و ز دةزام       .ر دةزاموج و     م واو ش و ،ددة 

ذي   َمرةي مزامووة.   م  ظر َ وةي  

 رط" :َدة  راممط   ات يرة   نم  َ ،

 و    َدة دة  رط ،م    ا وم     كم ،– 

دو، دةطَل رةا.  َ ذم  و  ،طر       

 ر َ   .   و   دوور ،و  ارة، دوورار د  َم مذ

   ) ."نذ م رط ،وة َ و م  ،وور  دوور  يم وام 

  ).١٩/١٠/١٨٩١رواري 

       ،و وة ر ر رة؟ دي  رة و َ ش وم اَد، : 

 ،دي ة  َس دةزام  م ،وةَدة  ة  ة را و

  و ي زؤرم  زاد واي :و      دووةراو زةم  :َ .َدة 

   و َ َل ريدةورو  :ارة .َري دةزطر ر دةيَ  و  ذاوةذاو و

      وم  ي َامدة َ ةت      نر َو در ورةري ط   رط ت، و

 نمز امدة ، طا طمط ر ن ري ةرَو ت و ر ي

  م  .نمم دوا مامو م  ي َ ات و م و دؤ

دوو زار  )  ظر دة " :َزادي، زادي! طر  م   ٢/١٨٩١/ت٢٢(

    ،َر دة امط  م   ، َؤر   دي َوة د     ،َ َ امط

دارا َ  َم و ََم       ودة ت وةر ر زادو،       رو  

  َموة رن دة !ي وة  ذن دةردةَ دة  َا."



    ي َدؤ  و، داواي ا  زي م َم    د  ط رم ي

 ك ، زراي دوو ،ط .وةَؤز  َ ل ريوري ردةورو   دواي

      ،وةدؤز     ري د          يزارة ردوو ،وةمرةؤ مم

 ،ا ي ،ف .ون  وةؤذمو رم دارط     وي  ،ةوةَدة م

   َ  م  ،كَ رةيوت دةر كدارط  .و وة دوور

ر  و ري مرد  ي  ،َرمة َ زؤر وو و        

َ يو و َ ،َ و وة  و اممم      َةر   ، 

      ، ي و َ ي وةي َ ،ف .وةوماروة ط َر 

  وةو ،وة   َن، دة دواي دوو َ .دا وةن َلدةط

  زرا ر  .َدَل دة زؤري ، ي   َ  ،ووك م

طورة و،  م طمي ظ   ،ر دوو ت و م  وة دوور و.      

مةي درك و داَل و دةوةن و، مةي  .مي دوو دو  و  َر و

و دوو طو، زةو م     طك  ،ك ،ي  و َ طزارَ طورة

 وم و دةوري ودة وام ان درو  ،و زة كادةر  وةم ،ا

      ف  و ذوورةي .ون رش د ي مو ذوورة و َ .وم  َوا

       وومورةو ررةي ط َ ،وي دام ري     ،و ر واممدة  ،و

  َ ف .و وةم وةيَ  َل        ذوورةدةط  ،تط م و و

موةدا ي وي و،  مري مرد:  ، َك م ،مك، ار ز،         

و ك ا ر    . روو ،م رةم دة   دوو ، دة

وةمي دةت، طر     رَة  ،َم دوو زار رؤ ََي  

 ،دةداتَ زؤرةي م  وة داواي ر     ،ف .َؤزار ر زدة :تة   و

    َ  وا رة  ،و دوةي م يَورو و    .َور  َي

  م ،امدة       رظ رةين مت؟ د ا  رة و وة يَر

               دا وا  يؤزار ر ار و ر كَي" مري مؤذطر" م .وة رةس

 َ   و ؤ ي  َيط    َ ةر َرارداد  ،و

 دةطَل رو ا د. ي ف و مو  دةطَل دادمون و ماران 

 وام ريوردة  و داواي ا  " و يري د" و زؤر رامَو م

 ي  .دي دةا دةؤ و ررام ،وط " ددة  ،دا دةم

          و  وة ز "و م ام  وةوة مَام  ،َزامم َر 

دةا   را م ، زار رؤ  رة و ل و  راو           

واو و،      اق و ن ا ان ور ات.  دواي وةي و ور

ودة !د ورةط  ) ح     ٣/٣/١٨٩٢م" :َوة دةرة و ،رظ  (

 !م     َ    ا ".وةدوة م وا  



    ٤/٥/١٨٩٢  و َل دان   دا، دةط ،و ا  ي و و و

دةوةو، ون  موق و  و  مو، َ دةرم زؤري ت و  

    َ ،نَ و َ و امم و .وَوةر ،ظ رةو

روي وان دم     و ت ما و،  ماوةوة.  ، دة َو َل و

َدزرط ر  .و ي رد و و    رَي دةط  نزة ردودو ط ن

  ،اوةو         رَ امَ مام و .وة ن   م وا 

َدا د  ندة د       .نذ   ذ  ن ن دةداو و

          :ََ  يمَ    رداي م م  ف م ؤذي دوار

َمر ،ط" ط   ،ن  ط ،رةم ةيَ َ ،نم  دة ،

 ،َمد ةَل  رط ََوم وا ؤذي دوادا" ر ي٦/٥/١٨٩٢  م ،

            ،ودام  يرة َ ورةذوورة ط " :ردم رظ

ر دة َ ؤذير ،دة  ةدة    دةرةوة       و ياوطر ،وةَ 

 َوة دةممر        دوازدة ردة، دةط وان زؤر  ،ر وا ...ارةوة

 ر زؤر .  زر  . َةي ذ زدة.      ،وةدم ك ر ي

        ق وةيان، طو ذوورةي م وةيَدن، ر  ،ردن

د .طر ري وة ول ما ،و        ران، و زارو ك ري   

  رؤذة  وي دةرةوة دةدة ر."

     راو زةم  يرط  ر دا ش و  يرط  ،دا  ،م

  ا ردة ةر       اوانوةر ف، م وةدااط  يرط  ،ا

مَ وةظظ   اوي.     و ردف م  َؤ ر م َ 

ََم ن ت و  ي .     وة مة و م  ر زؤردوو و

و و ون ط َاد و ،وةوةودا َ ة د م وي وة ، 

دةد،  داواي راو وم ون دةد.       دةطَل زؤري و زةرام  ن ي

  دة نرة      اط  ،و وي م رامو م ةر  ،وم

ش وا  ر دةم رة ووة و طةَ دةي. دةم –  ن 

 ف اط    م دوو   ،وةن د دا َلر دةطدوا   ودا ن

َر  ،َدة اردوو ط مي دؤ وةو  وةو       و 

 ذم  ي  ت وة َر ت وَي دةرو  ر َم يدةَ.ت  و  

    ف، زؤر  ي وةم    ن و امةوة. مدا اي   ىم

) م  ".ووةاموي زرم"  اط  ت وَل ام ذم ١٩/٣/١٨٩٢  :َدة (

"  َر را ار     وةي .  م  دات   ،م َدة

     ةيوةم .  يرط ،َ ض  زازة، م ةَ م

.رزةط ن و وي ر ،و ةَ ي داوات ؟ زؤرو   (وا د رط



 مم و يدةم       تو درؤ   )م وةر و مدة         ن–

 .ةي، وا وةر  وي       ن طر وةر د    .  و و ة    رطا،

  وةش وةر    ؤن ر َ ويَ       و َ   وةش وةر ،َا ذن د

  رَل ا طدارت  ... .َ.داري دةطَل ذم  ورَم ا دة  

  يرط وم  ،          ،  رزة داواي ن، وة و ن و رم

.". َ يةطَ  ،ة ت ري و وة    ان .دةَ  

      دةط س  ر َ   ،ف ،دان م وة  ،ت  م

مي د و،  رةماموةي وم  ي ون       ذطر دة  ذ  

وزي َران    دةررةي دةب: " َرةن و َوان وَ دةط و دةويَ  

َوذر     ن  م :رد رد ةو ،    و .تدة ر ز

".رد َ !َة  و َا دةممش دةط و دةط ممرة  

           ط ر وي َ ريذط َ ،ووة وا وة م و  

 .َ  

ر دةطَل اموةي ي ظدا،    –م ،و و مي ن    

    و ،وز  يط  وة را، دواي يرة َلوة. دةطام وردة وردة

 ،وةر دارام ،نوة، روم ل رورةو ر ،نط .َو و َةم  ؤي 

م َو وادا، وةري مدةد      ف،  ، و مام.  ارةي ر 

     :دي وة يوم     وةيا، م و دوو  م    وة ك

 !ي ي، وة  و  وةم  رد و زةوي و زار، دارو درة     رة و

 م  ات  س ريرزار دا ،وةوةم َي م م ،و رد  .

  طورةموة  ون،  اموة  ن.  زوم،       ،رةمم و

ر.   و، واي َد وةر وة  ََ ذم  را مدووة      را زا دة

ا راورد دةد. دةطَل و رؤم      مس   ة ي دةطَل ا  دةَ مو

     يو زار  ي يَ ر ري و ةمر  يدة و َزة

) مزوة دة َ" :َ     ٢١/٣/١٨٩٢مدةطروة. م  مري اي (   

    وة ،ا دةذم  و     رة ن و رة م ،ردة َ

 ؤ دا .ا دة وانوم    ،و ؤذور        ...َ  و ن  اري

و  اك وة ارَي، مَ ا دةرؤ ...وك ر ر َي    

  مت م دم اي مو   ك ا... وة و طموطردةو

      ،ة م َ ت ...تا دةمرةو َلن دةط يز  زؤر ..َم

       ة  م و ،َن دا و مودة ََ  م ور دةزا

و دةط ".رة   مي  َو:        و   وازي رو ورة طَي

  "دزت، س".



 وردة وردة وي  ذم زةوة، وة دان َ، طت،   ران ري              

  ،وز"ي مم مذم" ؤ س و َةر  وةي ش .ددة وم 

 و و دَي ين و دمي ذ و      ،ووة م وور زؤر َ

دةوة،   ا ي زؤر َةي موو    ا ر رؤم "دوَ"ي و(رؤذطري مي)د

ك و  واز و ظذن:        وو و، رةمم  ؤ ر دو  

 وَوي موي رؤت (رةَ" يزام ،ر نك و ظ  (" َ

َ  ي ظ   ،ةوةرماري ز ط تدة زةم و َدةزام َ

    ،ي  رة ،ي    م) .دا دةدات ومو زة

 ،رن ن ممون و ط     ،وة مطط  ا   داط

دةطَل زامي زمةوةرمس ظمردا دوم، وةرطاوة.). َة ر  رري و           

 َد   .تةَ َداواي دو  ،َة  وي و  و 

 روط ،ان    ارش ي تمم ،َم  ر كةوة دةدةن و م

         وور َوة م .َود م َ نةر   .نوة،   موم ر ووير

  َر دةدا ر  :ووي داا رم و   ،وَل َامرد ط ن ي

       ،ر دةدا ش(ر ن) ،رَ وام و  َمَي    ذم مداوة

مر .َ ن رن، ر وةي وات، دة  َي و وةي   مزي  و و 

 ن طط " :َدة َ زؤر  ... زا ردط ،  َ  وةر

  و  ،ي وة رة، ي وي اردووة، ري    رامر  دةروت،

ار   ي   وادذ  ي و وامدة ، َ "...َةم اَر

 ر" :واان ر  ،ددة  ت د ن و   واريدواوة دةم  وم ا، دووؤز

ك مو َ وة. زارو و َاري  وةن دةت،  ؤ و مز  

        م وة ؟َدةزام َ ،دم  ي .تن دةوةَ   دان و 

   واو."

        ، توار م و و م   َ يؤ يَ

 ،دا  َ  ،ف .وةَردرم     ردةي    ي  ،وة

 َ يؤمان، رَو َد و زم  .وةك دة ،داردة و امؤي رَل زؤردةط

ام   َ وة و ور َمي دذي رؤ    دووي مزن وة دةت. دار، دَل 

    دَ و داواي رظ  رديو م ور م رو     ي ازراوةوة ويم  ،وةو

ف  ورةدا  .مومم ورة " دا"و و  موي ازراوي "َار"      

 َرردادة  امؤازي رر، َ ز   ةؤو ر َ َ ،دار

رام، وة مَري َي رؤان، دةوَ ط و َاري ي دةردةَ و  

 " :َوَي،   دةَ و ،و دةو د ود  ،دةدة َط ردةوا وةَ َذ 

َارَ  ةوةم  ط " ار.ةَ"    :تري دةذط و دة َد َ سمي م"



"  وة وار َن  و ت  م ودي موة           

"!ا  

  َري و رذط  ،دةردي م  مدةر   و   ي م

      ري دةردة ف .َوة: مدةدا ف وة و؟ دا    وَ و زام  م

زام  زام ،ا دة َ وةير   ةي وي دي و و ر

 و دي و وَ و  ،دةزام     دي، م وة دةي زامَر  ي   كَر

 موة،  م     ي،  و    ذطري و رَم 

رَي مواز    مو    ةرؤ َ ،ارةوة   ور. ف، م و 

َداو  دمَةوي و دذام و        دانَ ،وةواردم  دمرا ن و

 َل و  ان ،روم      .َيَزرَي دام دم َ ،وةزامي مَر

     ة ووا َ ،دةَ َر زام مور ر دم  ووا

       .وةمزرا  كم ،َدة وة درومزام    ر امم  ي

          ،دةوةرد دة ري ،دؤظ دة مؤظ يام وَ  م ،َم

  ةمر .ةوةمؤظ دادة ي ؤمو ذ زةرام و ؤر 

      دا  و وة را ةر     وَر َ .ت نوز وةوو م ي

      ،تدادةط َ ،و ةور دارا روط  ،واَ وةوو  يةر .دواري دة

  ،ددة  َ  ف رةد. ددة را ،ددة   وَل يام  

َ ،وم.ات  ي مووم رةيدةر ،وةي م  َ  وا   وة

) ٩/٦/١٨٨٨م م  (– ر َدة" :َف، دة  ، وةدا دان او ر َ

 و َامدا مدم  َ  َ َ و  و َام َ   َ م .ت

  و َن و َ دةزام و و َ َةطن." 

    ذ وم     دةي، م و  وم   ،ف ي

    ري دووة  وةي ي. دواي روةريم َوامرةوة م وَي ررو  َر

رةوة   )  ظر دةمََ و و    ٢٥/١٠/١٨٩١م و  دةََوة، مك (   

دة    و ة َو و" :َ   و  .وةَدة  و م   ةَ َة

 ،تدة درو  ر َ و  وةَرة دة وا   .رة ار"   

ز  ي رؤموس م دةوةوة،   ي رظن دوور دةووة. وة      

دةو وا  ت  دوورووةي ي  دةت مك ر م  ةو       

            ورةط وي  ي و ،  م  ،ي يدة ام

ون دا واري دةد: دموري روو دةذرد.   َي ودةم دةطَل و   

 روةت و" دزي." و ن دة       ،وةمةمزؤرو زة  ي  وةدامو زا

   ،ف ،وةدة       زة  دا و َك      م و م ،و َ دة

 دواي َي ، دام وةدا دةم ، زؤري َدةراوةو دةَ م وة



 ، ريوة، دذةر ون و  نو .دارر وة ر و   اؤذطر ةوي ر

دةوة و ن و دةدا وة د َطَل رةو رؤذطري ي   ردة ي

  وَي.

  

:َراو  

١-  ر َ يوور مةمط ودراوي مَ َمو :(ظز) 

  ة.   ١٩١٧

) رظن و ر رةم اري   و      ١٨٦٥-١٨٠٩ودون (  -٢

  ن وة.
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        َؤ ش و ر و، دوايوا دة ،ف يَ زداري   وة ،ام

َ وة ودة موةوة و وار دةددة م يَ . ش ،داظ  ،ة

  ر و ر وة و وةي وة  مي ط م  "يدؤك م"

        و ود وة درزي و  ،دة ذوور ،ك م وةم  :وتدةر 

و    دار َ ر ،و مَ رةس ن ووو    ونو، دة كوةَ .

موة  ةن، م       ي ن دةموة، و مك   وَي

 م مَ، دةدن و  و مدةت ن ذَي.  ف م دوون

 رة ،م  َ و ،دني دة ن وةرطةي دةرَ َر و   وةمدي م  

َوةي دة  .ودا  َ داََ ،      ش ودار م ،وة ذةمم 

َرو م م و َي   و ر  ر م ،تطََ و ،ف 

ن، ذوورةو ذوورةي م و   وةيدمذةمز م نمارةد، د نم

م   ،زةن   مو دةوة،    َش د، رمن ر  ميَ     

ورط  د د، دةرط نمة و     ،ي دامدمر ذووري د  ،ن

. ر و   من  درود   دَ طورة و  .َ ن وا  َوذ  وةذوور موَي

        ريرو ند: دا داوةدمذةمم  نار وادةم مام ي

ررادةط ،رو ول ،نو ،امي ردارار دة ي ريةوام .، 

دةر وزة   َ ري رر  ،واممددة   رر نم .

 ط  ةزار و وطدة م  َ دار  .  َدار ط  ،   داري ك دم س و

  رةوةن و طر و مَلرط خ و    ور وام ي ط . و ن، ط

   دة و ََؤ وة و  ر. زؤر دو دةرووم دة م وةدَل

 َام و توة او وةيم وة وممط  اري  ار  .

َ و) رظ  م  .١٧/٣/١٨٩٢وة دةرة و (َ او " :

َ ر رر و    رو م ويرة  ،زة ش و ةوودةدات، زؤر 

و ر .وةدة مط مؤذَيذ َوةر زة و َ اويوان م . ك  ك ،

ر ر ة و وة و  و ،ون ن رة ر َ  َ و ،تة     دام

 َري دةر وة، طوةوة َوير دة  و  .. ز ،  و دم  ازدة

َ ."  

  َو دوو وةرز  َ ري زةويرو  ةي ن و  َز ،دندة  ن و 

َررةو نف ط .       ،وان ر "نرت دةذ ن "وةوادةم م

  و ما وك و و دار يك دادة ن    نر ،و 



ر   دةزام  يا  َر ذوور .ر  َ  َط         و  و  ةي

دةذ  َن، ذوورو رو ول : ر    و يممة    َ ن وم  و 

َ ، وريَم  رد و د يم م ، ود اري    ظ ط يذوورة .

 َذوور (ندا)و ر ك، دومر ،   ،دةق ان و ردةي  ري و  ازاوة 

    َ ،م ر و ير يذوورة .   َو ر ر  ط  ان و

َو   ش دةو زؤري  و  ورةيط .  َف ذوور يذوورة 

َ ،و ورةط    َ رز و ورة ورةي ط   َ ،و ردةي    زؤري  و م 

ةوَف، ذوور يو. ذوورةورةط َ ،  َِ رز و ورة ورةي ط 

َ ،و ردةي     ري ،ووو دةم  ورةط م  ة َو وت و  رط 

 موا،  ر زان       ََن طلَ    َ م مي َم دؤ دةد.

مومي زؤر ش   ي، مورة  ة مودارة. ط ظ ،ر در مو 

         و  وةدام اردم دمدرو  ي  يزؤر ،د. دةور دة

    د  ةمر ،مو َ وة   َ  و شم  َ ي    ،ي واري داام 

َ ورةيرط ن دةزامام    ت  ةمر ،وة ي ، .

َد ا    وةوةدةم   وةي ،و كدةط م     و زةم زة 

 ش دةو،  دار و م   ةر و طري مرمم دا د  .وة  رو

 ور و وة دةروة دة ري . ن ،َوَدر     دة م ا

َر رَد  َ َ َدة ،    ر  م    َام ورةط  ير ، ؤ 

  َ ورةوي ط   َ و   ،      د و ت و ت، م  ،ت 

 َ و ر  وةموات .ط   ولَردة ،رو  و، زؤر 

   رزي و م ن وام ي ي       د، دةر دة  يي دمرلَ طط   م

    َم و ري اري وو د وة دوي دا ا، زم    اري ،ودةاي مو م 

َدا وا م يذوورة  رز دةم  ،ددة َ ،دي دة    دةم  رام

َوازةوة دة و ر  ،  َردام اذم ؤذام رام  ت وةط ري دا

َدةا.  

    َ ر  َ ف يا    ر ن ،و ش ند و وةزن دةر َ رية

ت و، مةر  ري     دةو  م و، وي ش و،  رمري  

ر  َ وة د، طدة وامويَ  ؤذم     َ وك     ي  َ  م .

 وي دم ر  نوَم .دة ظ  ،نو   وي  ر

   دةطلَ  . ف رمة وم ش دةو       ،ا ا دةون 

ي   د، و َما ري دة .   ري   َ ري   ،ون  و

َ  ر َ ،وي  و ار  و رةوة دةم   د ور دة  

َد، ودة  ش، زؤر اراى  اي  ددة .  ر   دةر ادة   ر  ،دةو  ادةي



دةو  رياوا و .       ا ي  دمو  وة وةي .

ر  ت وة وري امةؤذَيم ر َ  ؤذانَدمو وي و    ا

  رداريدة ،َ مةي ذز وة .  وةدم ن ؤدةيط

َ ر  :وَ ذن  ،ََ وةذم  ي  ؟د ،ر ارة ،مو

ََ رظ رظ وَي ةوَ رط ،     ،اث م َم  َ َ   َ وةة 

وات.  

     د  ،ر   ،ا َ َ يا ي    م  ف ،و ش

  ، م   " :َ  َ  . م ي ذن   (َظر، دة١/١٨٩٢/ت١٨(

َة  َلي دةطوةمزة  وةةدؤز وا     ، َو   َ وةش اي َ  

اث م."  

        م  ،و ف ورةم رامم  ،ةرم   ط َ 

َرمَ ت وف دة يدة َر وة " :ةَ ،ن دةذم  م دةزام  

َزَ  وة ور ن واَرَ  دواي   َوةم   ةتوةم ر .

َدة َ  ،وة  مط   لَ  ؤيدةط   ران و    زة  ،ارة

 رزطري دةر زوات". و  وةي" : ر  لَ     ؤردةط  يةم ،رةد ووم 

دا، ررم اَ  ي ك  .      ر واوة  ، ري م ك  ، ي ا

َدةَمر ر  دة ،َ  َ م ،َدة  م م و 

َر َدة  ميمم و م ،  ي ر  ووة . ."َ ي

َر  وتر دةرم يوم و وة دروو     و  . دا، ١٨٩٢

َط  وادةيم ي   ،ز     ،ن، فودا د ر    ام 

.  ك دوو   ي مر ط و   مو    ف  ظ ، ط زة     

ي رم يَط  مةو َ زي ر ،دا دار  َ د و داواي   َ وي د 

   َ   ر ات، َو ران، مةام  ان، دوو دَل .ر ، و ت

و رَاوَ يَ  ةت س و ،ت؟    ؟و  َم      و ،؟ مدا  .

 !م  َ ورة وو ط دي ،نم   و دةَ  امو م ،ووة و؟

َ      و ر  ا يذوورة  و و وةموة  وو ر َ ت ووط    ،نم دةزام" :

َ و او امدة  ف ."َ يرةازط ،م  وةرة و ،

ر  زةرد ةمر.وتم  ا و َ  ،ر يا ةم مدا  .

ا دةَوة  " :َ وا  ر زام ،وةدام َ ي   ،م

  و   َ ؤ    رَ زة     اوة؟ زام مويَ ةو

ََ موةما      ر و  ،  زة م  و م  َ ر "...    وةي

وةََي وةرا َو م م ،ر و  ،   ري ط يذوورة  وة و  ا

ي . ر  فدوا ؤذام َط  ي ،ا    َلي دةط و ،دا و    ا



: "زؤر  و  دةوة،  و . َ       ري و رةوة دة   مدةوة

ا ر ،ا زاَلرة وَر امةم .د    َة ،وةر ؤي ن

َ مذَ  ن ،تَ ون و مام ري ر َ ة          

  ير و ووةداَة    ،ك م   دةوة دارط ط ووة .

 و شان و مرط زؤري ."  

. َ   ي ي ف مي ، ش وةي  و رة  ت   

ور زؤر او ر  .َت و ؤذةَي ض دةور  ،ودوةي م ي 

  ر  ط   مذ مو ن      اط،وةو مذ  ض. ودا ىؤذامر

مذ َ و دادةروَ َرةس د وَ . ،ف    ة ي

 ،ومو ر ز    ير  ،دزي دة ،ي مد و   ر .

رَ ن وة ،ر ،ؤط ر ةمَ نَ َرازط  ت داواي وم 

   مت و ط َر وة  و ي درو  دووام  . ون و

َ ز  نَ ي وَ ي  ،وم مَةر و ي ،

ي دةردة ر ،رظ  م  ف ،ون واوَ   ،ة  ن  

 وت و َرازط ،مر  و ر   م   ود وة ةزؤر  وو

ي ي وةو  طاَ   اظي ف  .  ؤظ و رر و طو و

   مذ  زي  وة ،و  م  ك م دواي دة .

:   (َظر ،رطي و ؤظ و ومي ي دةت و دة      ١/١٨٩٢/ت١٨(

ي َا، طم و طط ، ر ي  ري مطت، رمة " َودم

دةرم   ر  ،ردةوا وةمَر دة  وا . ش رد   دووة ية .

ة ودن ر امو ت، ر  ي وا مدوة،  ة  مويَ   

  ، وة و    و  م واَزا ف وةدا  ." دةت

 مذ  زيَ .  

    َلرر ،َ  ،ط و ر يم  رديَ و ةم وةيَ 

َ  وَ ،نريَام .وَي زؤر       يط س ،ون   وس م  ي .

    و   َري، دةرودراو ف و م    ،وم م ،نمة ،

ا  دوور موةمم  َذوور  س و ار ر نام .وا دةم .

َمر  نماراةوة ودة.      رظ  م  ف)١/١٨٩٢/ك٨دة ( َ :

   َ ،ووم م امدة زط"      َ  مط  ووم ة    ان ،ان ،ان ،ار

مَوةر ر ...َؤرةدا ردةظ   َةت دة َوا دةزام ،  َر َر    ،ات  

،  َ امروةري   ..   ان و وةَر وَ ة ات و م ََوَي

 ،امَ و  َي  َ ن      وام   د ر     ،م  

ر رزط."  



      َم  َم ،امام راي    وام ،و نو و ز زؤر  :

"َ ،و  يظ مط َم مي م-  م ،م

رَلم ي َرم م ،ور  ؤة و. ر من د   ظ موو

 ؤذَ . ر ي  َو دمموة م  م م  َو،   زؤر  دَل

 و َ  او  ون،  طا ر رطزارَا،  َ  دةطلَ 

  ،د اري  د ، د و ر  َذ تم  و ر در وام : ة

  دةر وام ام  ةوام    َو مؤ و وموم وام  ن . 

َ  م   ،د ف  ي وةوم ري يمن ة  .وة

    ،دارة م    وةرة  ف   ن   َداو    ذ  ،ن دا ريط 

 ية. ) رظ  م ٨/٤/١٨٩٢دة (َ     ودةن دوو  دا و" :

  دمَ   و د دةم ،ك رةي ان    دا ارَيدةوموة و ر ام  َ َل

  ". و وةوة

   و ر فَؤ داؤذامَدر         ويردو و م وم ز ز مومم  ي

  ظ ور"  رو ط   "   ي اممو    امدس م ن     .

 ةم  يؤَلوة دةطم ي  ظ وة ادةرة و ي ذمظ

   ر     ،وو َيوةرطد ن  و  . درو  ي

       و ف ةمر ،و واز نوا وم  نمرةَ ،وزؤري دا 

  َر نر و موة،م َ َ  نوم   مرة .ون ر و زةقزؤر د

  م وة ، (ز ز) ي  َي ذم يوا     اوة و و مط 

ر وم ذم  وَ  ،نَو  ،فر دي، د يدة ةك ور و ز زؤر 

َ ، و مارة . َ ت وان دةمرم ي ذم َن دةَوا و ، 

َورة دةط  تدةَرةي م .دةر  َ َو دةَرم  َلي دةط . 

َرم رَر اَات و دةدة  ت ودة ظ مرةم   

ي ر  ،    تدة  دا وارة   َو ي     زؤر  

 ، و وان وي َ ََدةي د  َرطَ ا  دةدات، َ طَل

َم ،نو دةورةي مط زام  ن ودة َدةزام  دووةض ورةيط  ف .

     داؤ  ر ا   وة، ز رذ ووي دار مة َ َر ،راوةدي ر  وو 

رَدةوة ور  و  ووي        تدة رة زامو د واز  وة و

َ و  َمامم  ر  دوور ةم تر دة امموو.  

   ر  وةري ا  ؤ   َدل  ن زؤر    ،ووةم    َ رم ةمر  ازي

مون، ن،  ي   ر رةم ؤدا  وةوة، مك   

  ت،  َ َ  ز و داواي دوي،  ا و ةم دةطَل

ر ك زش زا)وا       َ  ددة   (رةد ري  ذمر ة



دةر ،دووة اي و رم  ف و اووَ ا َ ازيت  ةمر .

 َو  امك دة ف زؤر ن وذ  يؤ  م  وة

َ يؤ و ووةرط ازرَزامم  اموةوة، واي دةمام    ي ر ران و  ومة

) م  ف .٢٩/٤/١٨٩٢  دة ظظ   ( َ   َ ، ور" : 

 و دوو  م  ، ي   ي ،َ     و دوو  مرة ي يم

 ؤ"ز ز" رة (داذ   وةة٢، ١ و)ي ظ وةرداوةو و ."

َ ي َ َ ط  و ،وومنة .     وة م ن

روا  َ دارةوة ر و ت و  ي دة َرم  :  َ ت ودة    و  يدة

  وة شي ذمَرم ا."  

   َ ي زؤرادةرة رام ،ف ةمر    ،و ش     ا ريوام  دام 

مو  م وم  .، روم    َر ة ،و     و يدة رة 

ر ت ويرط و ر شزامت. ةطدة را ي وا مذ  ر واط ،دةب

  دةت. مت و وَ و َل

    ة، دؤمر فدة  م  ،دا     يد دؤ 

  ي و  و ي  ،و ان خ و ي دؤ و ،دةوة

ط ،ظ َ وة   مذ  ورةيط  ا وةوةد و.

 ،ردي دةم ف  دامم َذر  ام ردةي   دةردة  ي ييا .

وةر" :ودةط  و ،دة وام   َرة ن وة ،وة دة  ررا ط  ،

َوةوة دة  و ام  ."   َ دة ،ت دة" :نر  َؤ    دةر  ةَ 

" ن: "وةرة، دةزام    دةش  ،  َطر مَ      ة َدا    د طَل

َ م ،  د  ،َ وةرة ،."  

      ف يزة ةم   ري ،رةَلدط ددا دة.  وةم 

َودر  يم ي واَ زةت ي زؤريا  ،دزةي دةز و مة ري ف .

َوم و واَ  َي    ،و وةوة ودة مَ َ وةي وة ، 

ردةطر را م يرة ،وةا م٢٧/٣/١٨٩٢(ة   َودةم   ( َول ، 

َوة، دةدات، ذ امدةََ  ،" :َط  و  و ، 

َ  دة  و م و م   م ،م      رةط  ةي و      .

، مك  ةوَيروي   دا      دةادووي  و طو ظم ر ز َل

 دي دواي دوو ر  "ؤ   َمز  وة ودةدا ذاندي دة  َ    رط ،و " :

َدوو د   َ نرا  وا زوو ،ي م وة َر ،ة  ي ، وة 

      ،و ت  ،  وة وا نَ      دنرا  دان ، ،

 ،    دن،  َ      و  طن،  طر ،      دلَ وة ل     َ رة...  ة

َ و طدةط ر و ر اا."  



       َوة دة يم دةم  ،   ،ظ    ن دوود ر  و 

رار  َ ران دة م  و دةوةا  وةز  .ز،ة ران و  ىزؤر م

َ.ددة           َ ارد  ودةوة م    وةي  َي   َ د .

و،  وومدةوة،   و  ي  رَ) دا ٢٨/٦/١٨٩٢م  ) وةو

َ يزدار ةم وة   ةوة   و ش  ا  َدوودل   

  م  ،و و دة دة  َ " :ى  رَ       ،وةد دارتط ر ،تر و 

  َ  م   َ ،د ا ، مم     ر زر 

ام ،    د  َر َ َوةي  وةَ ت  دةموَ ، دووردورَم

َدةَ روة، م َود َاز  وة          وة ي  .

د    ط  ي مم  :  كارن، مم م د ط  ..  ي

..زاديَ ت  ،َ   دوور، دوور  ! َمر ،م َ ،وةرَي  م  

             ر    ز ،دوو   و داوةي  ،ة ر ،  َ   .

َ  ور َد َدة ام  ن ر وة َ َ  ي ةم      ...دا ...

رودة    امر م  !  دة  م ي    ة ،ا وا ...

ر زا  ؤ َو ت و وة . َدة م  ،ان  َ  زط ،وة وة

و ر   ازدة ممؤذَي دة."  

   َف، ولَ   ايي دةطم ت و   َو و   ر  ،ان و اي زؤري

َ وم َ ،ودةم       رة و  وم ،ظ  ةدا   كررط و

) و وامش ن: (ورة، دراو َ مو وام  . و ،م ؤ   َو

ووداوةم  م طما    و  ر و ر   طم، (و ذرة ش)   

وودةدةنر.  

   َف، و    ري ،اراوو م واري م  ور اي

، ذرةي    و من  دَ  مدةَ  ، وازن   َةش،  ديَ . من َ  مو  طَي

َ ممةي زؤر ز و  ر ر .َر و وةرزو ،ؤذامَ و  و  نر و ذم

ا َ و  دووري  ،وةمم   نم ،ةوة َد  زوو مم .

 را رمَ و زؤري ن دة ،ودة    زؤر و دة و  ون دة

 ور  دن، ري دةم   َ ر  ية   يمو دةر ،ون دةم  

َ وةر  ،وي ر ا        ،و  نن مدةط  ،دنش دةا دا

َا يومووم و م  َ ،ف ريد موم .  َ ة    ار   ،ا

 دةم و    دا، وةَ  ٦/١٨٩٢ووةوة،  م طم       ،م ظ

َ وما دارةدةظ  اَ نوةوة، داواووَي  ،د    ت وة يط و

م ََم م م  َول ير و ر و .  و ،د

َمَ زة وةي و م ر وةر وة و ووة   .



َ و  مم  يرةم      دةوة رةو دةظ ر يمر ار و مط    .

م ي رةي مو و دةرة ة و رة ر مدةت،  ز طدان،         

ر ووةام  و   َن و دراودؤ  وةم دةو داراممر ن و  رةي دةظم   .

 ط ق و ي ،  دةر مو ط  ةوةمط  ،ق رة ،ؤ

َم       َر ن ن  ،دري دةذط ممرا ران و  ،ش رير ن و

 رز و ريرةر ور  و  ددة ي   ؤذةا، م م وةي  .

) م  .د م زار م١٦/٨/١٨٩٢دة رظ  (َ ري " :

َ ،ووم وة زؤردةروومار     رت و  ،ت م وةم زؤر م . َ   وةي

 ون و   روَي َي ،وةر ، َط    َط ي     ي ن ،

َ دةرطَ ،و ر  ارا  )َ ؟  دوو      ر  ،ت  ر (َ  و 

 َ  ،ات و م مَم      َم م و م وة    َ    ،نا دة

وةر و َ م تم  وامَا م و،   و م  ررام شو و

ن دةم  يمى  زؤرَ رد و تَر  ،َ م ا ،و ط 

َ واتَ ت مط  نة ار.  

   َ م  او)١/٨/١٨٩٢    (وي ظط ر    ،ونو ،رام " :

 و َرم  ، ن ودةر  ن و ،مط  َ وةي ي   

و ر نةرؤ مَوات، دة  َ و زة   وةي ي    .

ط .ودا ،رةدةظ مرةو د ر ، ،ا  رةزاي ،و

رَن مموَ ،م  وان .  شم و  ،ت دة زؤر زوو ، رة و

 َ   ،اوم    ،مط    َم   وم وة َر دزؤر .  

َ  وةي واز رَ ا  و  وم  و دة دام ."  

ا مو،  ي    رداري طاوم  َ ، دة اري و َاي َ، و َر َل   

َ رةَ ،وةوة ياطَل  ا وةوة رةد،  دةظدةا م ر  كم ،

   ر   ،وة اريمي ط   وذداردي      ازي مري م يم  وةي .

  ا، دو و    ووة ،دش دة    وتي دةر  َاران و  مردة زةو 

  اوم اممرَمر از و زؤري ون رز و ورة اط. َ زؤري 

َ  و ر و دَل ي دةردام يؤ َ       زؤر  ،و دامط  

و ر واز ري ري و  امؤ . َمر   ا، زؤرر امؤ

 وامر مدة  ،و َ اما   ر  نوي دةم  ن دم

رم ةزاَر ين م  ر .،ا  وة دةرة و ،وردم رظ   َ :

َ م رط" ، ر اَ وةي مومو   ،ا

َر ن م  ش  ،َ     َ  دواوة    َن دةذ .

َ رر ر  ةواَرم ةوَ اوةدي، ر  دةدات دة  ي ةوا     ...



؟ طر    رط زاي ة        و  ى   درؤ دةطلَ 

 َ  دةي   م رط ،ر     ،او  روار د ،كدرؤ دةم

  ".وةور

 د ،و  و ي َ زما، وة    َ  موموة و دة  َف، طَل   

ذاو، رووت و طن، دار و درةم رو    و َل  لَ . دمَ م و 

ر رامو ر ووَ شةد ةي د و ن دةط تةطدا     .

َر م ،دان ي ر      َداد   مرة  ،د   ،دان م

َ دةوة وة ي ر م و ر َؤذ   َر ر رظ ي    رظ  .

      زؤر  ف ،وو شدا م  َ رظ و َ ر   ،

  ١/١٨٩٢/ت٣٠(م  م  (- ف، دةَ       و امدة " :

َرةَورة دةط      َل ازةي دةم  ور دة وا ،      م ت". دوايدة

َم َك دة واوة  رظ  ،  ف، م ،وة)٧/٨/١٨٩٣  (

َودةمو دة ََ ،ار " : َ تدة  ؤظ    وة 

د ،وم  نَ  ي د     ،وة  َ دة َ   توة و م

ري دا  دا ١٨٩٢ اي وةش   ". وَدة  دةمو و ت دةطلَ 

  َي(رري مؤذط َومري مظط  مر و ري" رَيووم  دا" 

 ،و وةاو . رظ ر ي مر)  ،و انط 

  .دؤن ر ردةوا و

   َ ،ف  ٢/١٨٩٣/ك٢٩ رط ظ  و       دا ا م يدم  نوة، دا .

 دي ت  و، واي ور دةد  ر َ و  و ةمَ  دم ، طَي

 رط م وَ   دم وة و مَوةوز دة   رظ  م  .

 ي ا، م ر زؤر  و  رَ   : "زمن  دَ َ) دة٢/١٨٩٣/ت٢٢(

   ؤظ ي ،رادا م  شو  َوة، دةاردم اردن و ردة ،  

َ ش ر وزؤر   ةو و .ك، دار و درةر  ط وور وام ،ذاو

َدرَ ،و ،و و ر ريرط ةم  م و ر ، و مر، ط مؤذ، ذم

 ي دةَ ردي و و ر مو ر و ."  

 ش ووادا، وى  ومَ موة دة:ن،   ي ف،   

ا و رط-م؟)   .ن(ا و ممت دَ ذان،ى ور،

 ر ظ دةويوة دة ن نردوو ،و يَ  ة   ردا  ،وة

َ وةيدم يم م يم ١٨٩٣َر ،ن ط  . ف 

 امر طزوو ذ رة ةَ ،ا رة رط ةمر ،وةوة ان ر

َ امةم روم ري ارة و  زا ي :دي   ري دةدا و رز  وو

وموة  ، ف،  َ ،  ََ   را و دة  َاي دَي َ .  و



َدة َري  ،م  " :      َري   ." يس م ين دا   وةدةم

َذ    م  ، ن وري دةر )٢٤/٨/١٨٩٣  ( وة دةرة ،رظَ :

    َ  وة ، وةي"        ك ،تدة درو   وةي وا ،م 

دةزام  ...ك دةم    َ دةم ، رط ،م ."د  

   َ   و د  م ف يَ    ،وم م      وام و، زؤر ي

َ و ا"و ةومر رظ ةر وم   "  س يد   تدةووي م

: "زةمك م، زؤر   (َو رةوة دة ٢٦/٤/١٨٩٣.  م  ظر  ) ت

 ر، مروذن، ط ،زار ... :ةا م ،دا ادةَير َر ، 

   َ   ،ادةم  و   ذ   م  ."          دارى دةَ كادةر 

زةت،  دة و دووي و، ط و طم دا و ذم        مرى و زؤر

ر  دؤي دةَي ذن طرط    .وةداام ،و   يرة

َرة يرطوم ددة  ان وايم ،وةةَ  َدا دةذيو ن .

" زةوةم  دا"امي و در   َرا ؤ َي دة دةد  دةطَل

ا .ت و نراوزةم ر ،رم م َ تمم .   وةشمر َ و اري ة

َ دةرةوة موام  َ ي دا .   رط مر وةيم     رظ  م  .

ي، زؤر  ار  مطت   امََ" : ،ة) و رةوة د١٣/٢/١٨٩٣(

وةوةر و . ةدا   م  ت يَ  دة  يمز ، َ  ،     ر ي 

َدة طَوة ." َمو ر      م دا رط ممط مؤ  ر ن وو"ي ان"

َ  .ر دةزام دَل   رةيوم  مذم مرة ط ة وة موةم" .

وةر"  "ند و درؤدة م م  "دةم)و ٢٤/٢/١٨٩٣ ،رظ  دا(

وة دةرةََ" :   يرم م    ر و و ذم ،وةي دة

ر مؤ ممَو رةزوو ان و  ن و  ،ط  وة، دةم

م  و دة ."  

     َمَ   ،م ر دانَ وة وومدا   ،وة، دادةموم 

دةر ،دوور رام  ،يو د  يَ دة  اريوةمامارة  م  .

دة ،رظ َ  ر  زت" :   اردنا  َ ر ؟.َدة   ر  وة اردنا    دةر .

ََم   تدة م وةم     ك دمر .         ،و  ن 

رو َلي  و  .   و  و  َ ي   ،     رط   ، ا

ة و راب   ك دام َ ،ر  .  م ، زاد و دارا،   زؤر ة

  ،وةنذم ،وام ، تدة) " يم ٢٨/٦/١٨٩٣رواري  وام.(  

   َو  اي ر  ددة  ،رة ي   وةزةم ر وة ووي

م رت دا و وك و رةا، وة   و دةطَل. رمة َاوة

. ت مةام ن َمر وردار، ي مدةدةوة،   و مي دا



ر م وةي اي، دواي ريمَتؤذ ر  ام ،وة ي ظ   :

َ و  واز"َ دَي مذ ،ظ و ،و  ر ، َر   

َوةرةوة طَ          رد   ،م  ظ ر دم   ،دةدات وة *

    ر وا و ،ندة  ن ن وة ،ات؟  دادةم ؤ  "  َف و  اي

َ يظ ،شمرذط و َم و  وة ارة وم.  

وام،  وومك وةوة، درةم زةي ر  م دةرووم و رر وا  د،    

رطزةي ر  َر ن ووام   ور دة دنر وةو دي  يدورط)

َ  ( َل دام َ ،وو و ؤدةةي طرط تمم .ى ر وةيام

َر ،اش رةش ،دةوةك و   دي م  ،و داام  ر ر وة

دي.  ر ،رانو ريزط    َمط   رزؤرردةط      ا ذمم يو  ،وةا

َرووةر  ،دة َمط   وة توام يد  ،وةذدارري م  .

 ش و، ي زؤر َرمة  زؤرر رة دةم ن دةوت، 

 َ  مذدارم ر رداريدا دةمم و امدة م  م .

  واو م ،ر  رةداو دةظ و و وَ وةمو.  

   َر ت و ودي  مام ران وط َ و    وةوة ظ ،وةا ن

  و يمر ردان و وم و دي و ري و و وة و ط.  

    ف، دوو ذي  َ وة  ،ون يوةدوو  ر ون   .

َ .وردم  ريد  يمذ نو و و ويم    ف .و  وين م

) زن،      ٢٨/٧/١٨٩٣مزؤر م مذ " :تن دة رة ،رظ  (

َن دردةم ،ارة ن ،ةر  ةو ز دةر ورادةَو و ."    ،

َي د   دا، دا  َ نام دَل  ناردم و   َدة   ،ن م 

َ ،شوَ ار  ،ا ،وةم   ورات و  و ومَلط 

دة مَم  .َم و  راوة و ر رو ،شةدا، وو

ان   دة اوة،  . و دةون   ططن رز وة

َ رةَين و ط ن ، ن  َ م دة   . ،تدةط راموة طام

 َو  ، زة ر ووي م      َدةم  ن ،ي دةذةنم  و ز   

م رز و م ي، موةم و رطر  مميؤو ط .وةدةط *  

  دوورةر   َن ا،     َو مدا ةن و،       ف، دةطَل   

     َ     ،وردةدادن م   .   وة  دة ،

 رد ن وةَوة د  و دوو طوة طَر رة   وة دة ر ،ة

 ََام و  َلط م دؤ َؤظت ا ،وادا   َم تمم .   ر

َ ،ن َي دةورور ي، ط َوة دةو ف، زؤر  ي دةطَل

ر   ش و و ااو دة ي طَ ر اوة   و و ية



ََ   ،و ري وا ،وََور  َ     ،وي ر ري دة  ،ة

َ سَةدةر ،و ر    ؤ  ،و    ت ر 

رادةط ي  وةازر دة نم   ر  توة دة  ،وةا  ؤ  م"

  َ دة   َم "   دة  ودوور م ،ر طوة ط

     َر  ،ر رةيدةر وم  ،يوةر  اوي وةكت  وان م "

 "ن؟ يو ومَو   و  نَرر وةَ  ر وة   

 و         َ ردةوة   دزي دة  ،دي دة  ندةط  وا . زؤر .

َ   ور دة َوة دا َ ي و  ر   ت نزةري ذون و ط  و .

َ َ نظ دزي دة كر. م  

. رمة وم ذمم ام زؤر ة در وز  اري ظارا َي    

َ  ،و ش و    َوم  و اوة    داوي   ي

َوةمم خ و ي .َل  َم  رف زؤر  ، َم  َم و   ر 

ط يدةومري دة وة  ،، َزض م  ازامم و رَي  ،و و.

 ودوو دَل ١٨٩٣ ،    ف م ،ن م ت ظ ري  وةي و

َدةم َ )١٣/٨/١٨٩٣و دة (َ ام ي زةري وةرة" : ،    ،ة نر وةرة

، دةروة ي ام امن َ... وةرة طرام دة و  دةوة دة ،رن 

 راموةرة طَ َ  زت رط ... دووة و     َ وا ،وة   ن ر َة، ا

ر ،  وة يَةا."  

      م  يود زوو  ت، زوو َ       ،د وة ي ةوة و  م

َدة ََاز زي مم ،ر ف وةي  ر ، .َؤذَ    ،وة  و

.  ف،  ة و ود ممام  .     م دةورووم ي دةدا  

َ   دة رامط      ي و  َ  يم      وةمزةردة دة ف ،ةدا

وة    مازةي د و دوو م     َ ي دةدن،   وا     َ  ريََ

دووةم .  

   َواز، م ،ردانرط ر و ،   رط   ر ،    َمذ   ،وةا 

َ  ر رةوة و.م     ف دة  م  َ     َودا دةز  و يرا" : .

 َو ةزوو ر  ،ة ر وةرةَو زوو  .ة ، ش ."

دة اَ       َام   دادم  س ك م" :   د  َو   رام ام

ر رزط ،تو    وةدا م   و زؤر  َلر ...    ر ...زة درةم ..

: َ اوي دة  "ا  رت دةوة  ر ازاوة.. و ة      َل

     ك دةزام ت  " ،َ ض م ر   ،رترام   ت

 ادة ،و  تم َ       َ م ،م   ررام      م ،

     يم  ورة دةزامط  ت      زدة زؤر . َم  ر    رزط .



 َ رة  م  زؤر زة  َي .        .ة ر دة ؤ   دواوة

َ داواَ َ ت ،ةمد وَل ة  دةز  وةي   ." ي

 دووري دوورةوةش  ،ف ومََو دةر  ي  و ،.  

    و ي َة و دا  ،ف ،َدة َ زي و تة،  

َر ،ة ط  زو م َة دةرظ  ويم   .

وان و وةر و دةدةر و ، رر ةطرم، دةم ميَ 

اوي، رمََ َ يوامزؤر  و ف ي دري دة و دة  زي.  وة

،  وة زؤر  .َ   ، دةدامي د  َزي  دةو ف  

َي مةم ،ف ، مدة ةوةمر زاري م مدا   نامَ دا 

 : "طلَ  ،ةش ممم  دةمو   وم و  َممك  َي

 و وض دا، د زتَ  "َ.  

       ظ يوظ  د وة ي ر زوو ،    َ ،وة وة  ،   د    

َ اوةَر د  .َ   ر   َري ر  وةو وو ط ي 

  َ وة  ، ف دةازن   و و .ن دةدامد و دةورودة

 و زؤر د   يام          م  ك و ن دةم ،ون ف يم  َذ 

ر  ردةيوان دة وةت دؤو ر مرو ي  ن      ،.

َ   ويم   ،ةم و امو   وة، م ف دةم م ةي

دا و، دةت     َو دةطلَ   )  ف مو " :ظرو، دوَي٢/١٨٩٣/ت٧(

َو ف  و ام   َمر داوة ر   َ وي وة       د   داواي ...

   ،ة رَ دا      دة   ر  ََدر  م     دوو مد  

َ َ ة دا و و نك دوو و ..َ دةوَي      ن م ...  

  ". ةوةؤ   وة دار، ي دةي ر  َ  .و، مك  و

     ي ي  ف، زوو   ،و  ر      دواي . و ض   زام

ر مَؤذَ ،َد َ َر ر     ،وم    َو     ادة"  ةز  "

َ ،تودةم   وةي         ،وظ  رةت ي  مو م 

ة  ش و ؤم ،ون ون   و ش مو    مَ .دةوة ات

َ وين  .وان ري دةر   د وودةي م  ط  يوام .

   ر  وةا و ويم  "نظ" و ومن م ،وامَ   ر  ري ط  وو

  ،د ودة ١٨٩٣ر   داَوم َر انو ر ن ةم  و و ووس ..

   َ"  ، دةط  فورةط    رةذووري ذ  ،واري دة "

َ  َوي و  ذن و  وادارام ي ،دادةم  ن   َ ن دةدا ور     ،وةومدة

ن دةد. ف  م  مدة اردموةوة  رةن طط و ط 

  وة مدو " :    ت وة   (ََظر ،و رةوة دة٢/١٨٩٣/ت١١(



وا َن..." و ،ن ،ن .دة    وةش ايَ ف ،

   ر رة و     رت و و ،دام وسوا    و وة ر دة 

م و  ك دةطَلو  َ دة .َرَما ري ت ا طورةك دةطَل

َ دارظَو  ،ر  ،وةردم  ر ،ي ي َدا دةا  ذيوو ط ،

    َ ،وةةدا وة ز وم  دوو    تز دةَو و   ن وم 

        ووا م ةمر وةد   ."سمم د م"

َ ةيرر     ةط   َ  ي و  و ا ََ ،  

َ    َزي وة   ؤظ  دةزامم  .         وةرة و

.  ن مي   دووي موة دةما موة و زد    َ زؤر 

َا (ط٢/١٨٩٣/ت١١ررظ  (، دة َ ر و" :ظ       م  نم  يام 

ََن دة   وم م  ،نظ  ،وندة وة  دام و ، ةد   ر 

  ".دةن رة و  موةد ذن  دةن

    ري مم ذن و يم  زةوة )١٨٩٤   ي ،( روة   ووي د 

ر ن ،وَم  وةووي د ةتدة ظ  ي و  ،و.  

و دةدةوة،  "  زة "دورطي "ي     ووري رو رومةدا، طظري "   

 .  م و وةوة   و   ر رس و دذوارةي  لَ       ف زؤر ودة  

 مت ر" :   ي   مام  (َ َظر، دة٢/١٨٩٤ك/٢(

 (زامازي)دا،   ذن ن  َمورام.     زام و وةي ت

  وةيَ ي دؤ  ر ةم ا مدة     ر  ،اوةا

  ". َوَي

      و ي    ي م وم ورةط. ي و،    ررةم  انطة

رم مر و دا  ر ر   ريؤذط  و ر .دي دة     دةور  ،نرةظو ط ؤذم

َدة  دة َا ناوةوم  وةم ويَ.    وةامث دة زوو زوو م

ر ممز  و ي و ،انةمدة  مَ . وة  راني "دورط

ن دة "َةوة .َ   نزؤر وةومن دة ،وةوموةي دةم .

وةر مَر وام ،درا   يو ؤ ش و يم مردط"

مم و     َ ارَةوة، ر وةي دةن َةد. َدؤن  ىدوان"

 رةيلَ  دةرر دةطوم ا ومماميَ زمم ةمر ،  ر  س   نرةا

َر       مر و دةزط دا ر زوو  و، زوون وام وي وا ،دةزام و 

 دةر َا            و درو   ،ردم    م ت ووة .

 ردوم ف م َيوةم وة رج و وةزع و     . دواي  ريرر

 ا امامزم   َ  امف دة ي . َول  ، و ر  يؤ ة

  .موة



   ة "دورمر  يط  َ ط و ي" َ   ،وةرام ؤ 

ةم ر   اي وةي رو، َواموةوةوة، َ وي دة ش"  ر "و ذر

َ ف ؤَ ،َرا ر ي زؤري َاَ .َدر ؤ  ،ةدا 

    ذي و مم   كرؤ ر .َ  ،دةزط  رية

 اَ زاريدةَم     َ  .راط ي د    ة   دة  وة وط ة

 ون و ر  وة واردم دظ دووة ري وة رد  ي .

ور ،و   ةاط و زةم ري و زةر و ر و يط و زؤر  ي و و 

ةمو ط مد   ر  م  ا زارةدةورو    ويو دا    .

 َلم ندة  ماوةرا وة دةوةم م .َ َوام "؟ ض" : 

زا رَم  ،       َؤلم نم ،ق و ز يزة  ،ي م  تدةر. ،اط

َ َد وةوةوَي ودة ،     :ازاوة ر  ر ،ت ي  يرة

ر      و، وا يو م  رية   َ  تدة       َدة  ةن و   

َ و نوَي ،ش و رةذ و ،وةم  ري ي مق و ز

َرا دادةوي رط دة  ي ،   ي ح ومت، طي دة ي ح ومط 

  دووة و ر ر ،وةيَ     َاوة و ط م و م و ي داوة 

  .َوةمدا

   رن و رزؤر د ؤ  ا   يمزي واةط    ،وةو   ط  م زؤر 

ر    ، و ذي وََ ر وة   ي   و  و

ة  موة، ر (و ذرة ش) ي م   َؤ  مي ؤ من .

مدة ومو و   مر م د و ي   َم  ي    يووم 

روو وة ووير يومَم .د َ  ،ر     دذي ن دةزامة

رَذر (ش رةذ و) اط .ي رة مم ،و وو ظ وام و 

درر م ،ةمي دةة  َم  ،وار  َ و  َ ش، ر  ية

رو ط و دة  امانؤ .     ي ،ي  وي ف وة 

ر    ر وة ودمووم مَي ذ َاوذ      م ،تي، دوور دةطؤ م و  

رر  ر وة م روم ر ،و تاي يؤظ رح و كوو، م.  

 ر طورةي " و ذرة ش" رو ،َرمة ؤ  رَل   

َ دة  د  رظ  ،    ددة  ،وم         "م  مط"

) م  ،م ف زؤر و؟ ٢/١٨٩٢/ت٢٥ وة ،( وة و دةدةدا  َ  " :

وةش رو ، وة َ  يراموم     ن ،م        و و دةن م ريوم

و مم زؤر ط ون  دةزام ،م و مورامي  ن دةن، َل

 َم اامرةو ر م :َ ووياو دةررد ؤَمذةت دة ن  ن ودوو 

ن  وة،  دة  ،   َ  راي وم   ر   و  ،   َش مك وَي



ر وة .َ و ؤ ي و   ،  م َ  َ ،دا  

ن  و ةي امي ي، م .َي و مورام ،ر  و  طَي و

م وة  ن) : وةيمة ر ، مم دمرزط

  َم ،س و  و دطن ظ ام ،ت ، ت و و  دي 

وة  ندوور    ن .(ر ةي مد ،و دم ، ،ا) :

و رنذ  نم وا و ، ن ي، وة وة َو ،ندةط  ر م 

َدَ ن     َدة  ن دةوا ذ  ،م   و  و ي  َ   كم

 ن وةكن دةوم رة و ي .  .َ        ن ي، وة ن وة؟ ذ

دة وة َ و ي و و دة  ، ن  َ ك      َ نوة ز ةي ن 

وةرَين من دوور م  و  ،ر .   م ن وةر    .ؤ ن

وةر ،وة م   ر  ن ش م  .َم ا       ن و م  ،مم

م .   ش ، َ   ،    َ  دن و  تمم ،م 

.رة م وةيزَ وويَ ،تم َ  يَم َ  و  َم  َامم ، 

َمرم  ."  

   ر  مرم ر ووم  ي ددةزي م ،ف ا  ،ات    و س 

 ووةوة، "ي  ممس"رردي وَدوا ؤَ  دوي مدةطت ، وة

َمَ واما، دةمرام و  ة    و مو طَ .وةزؤري م    ف

ََل  َوة دة  ،ود ؤ  وم     وي  ،رم

َ اةط  ،و   رديم     َ و م  وة، زؤردمو   وةي و

َ  َي رم َ ردام ر ،ر   ي و ١٨٩٣َ دا    كردة 

  .ووةوة) دا وو)ري رطظري 

   ر  ،ؤ  ويام ر  اوة ووس م  ََ      ،تدة ؤر

َن دة َرمر ودة ر و      َو  ،و زةيو م ،   رزي  

ت دةو ؤر ،    م ام روم  وةدا ؤ  ي خ و .

 مرة مذَو م َ  ت ر و    ،فر :وام .

َو َ     ز ،ي و طم َذم         دؤ   َلدةط . َ ر وم

ر َووردة وردة دة ،ؤر اي ،اؤذام   وة، وا ي  داوي 

َودة ك و يز  داوي امؤر رة رداريوة و دة ي

َدة ،َرة  ر  ،  ا  مر اا ةطة  م

ر ،فد ةَمرة  در دةوم  نط :َ   ة  ،اردووة

  .و مم ي ردةواَ  ةرمامة  ر ر وو

    ف يدوا ؤ ر)ر مةشةَ ي (ر ،رام  ،واز ي

و  و ز يؤ  . َذَوم رير ةوا مم  َام . 



َ      وان ، ر ،      ،ف ،ونو ة    ي ر و

زة و مَوي وةدةردة يذوورة    ،وةرامي دةا  و  َ َو" : 

  زؤرر ! َمةر    و وة شي،       ة راق و  و وة  "!

دواي رَؤذو و     وم  وةيََي   َل  وة   و ي   ر  .

   َ رةي  يدةدا    ف "ر وم  . ر مشةة "

 َ رةيدةر ،دةرووم وةدم وة دةروون م و   ،ظ :

َ ومووم ي  ،وةم وو زة  م و ،ة

وة، ر دةروومَؤذ دة  وة، رَمةر َش دةة َ ر  ام

دةَ  .َ واي َ تم ،تةَ َ     ا و مةاردة م

َ     ا دةذيدر   وي      ي  زؤر ،  ي .

َدة  ي و  َدةزام ورةو ط ز  ،دم يو ط  ، م  ،

 َر دةزووري م ي وزؤري ذم   َك دة  ، ي  روة و دةطَ   ر وة

: "ردةواَ     دة ،و دةت  ة زؤرمرؤ  ي،   زار ود

 و ،دةدا دة    وو زم َ  ، د     وز  ،و ش  .

     ون و .و وةر تمم ،و خدة    

 َ : م و  وة .   و  ور  و اَ ر. و

 ،وةم ، َ نذار   ر يذم  ." َة دة    َ دووة ريم   ي 

َن وةرر و دةردَي دذم  ي واز ،ََو  ،َ   .يوم  و  

رر مة َدةدؤز وة. ة     ظ     َدة  لَ مط ،   وةيدؤز

رر مةَ دة  ،دا ََوة، دةم.  

    داوة، م  َ  ةو و دمي َلس  ؤن  ري  مَي   

  ز  ؤامي  ن  وا    س و ان زامة دذي و ر  و 

َ نوة زاف و ط وة وزام اوة رَاز و م.اوام دة  دم مد   َ 

َادةر   َدةط   َ    اط  وة    َدل  ي زؤرؤ  ي   َ ،وة 

َ و ،وةو     ،وةم زؤر دذ  ي      وةؤ ش و  و دة 

 ، د   دة "!    َف  ط   َة : "ح  ام ،ح  د  واري دووة

َش دة     ، زؤر ة تدة  وة    . وام موم

 .وةوةرطر  ف ري و رذط ا دذياَ يو م  

ي رةوة  م .(َ رمة ران رري ر )م و 

َ وة وو و و، وة   ،روةريرةزووي داد ي، ووم ن، دذاوا

 وةر و زؤر  ؤ  يؤزي ر ريو"ووس م  ،وم "

)٢٧/٣/١٨٩٤ وة دةرة و ،رظ  ( َ    َ   " :    ، رو  

ر و دَ  يما  ر ،ر مو وةر وةَ   و



َ وةي ش وت  ...  ي  رري  روة وة،  وة

َذ  ؤرومري رر  يواو رَو ودا م ز  . َذ 

َ رير    دةر  و  وي ووم ازي      ،و موو م  

َذو ر  و ةم رير َم  . َ  َ ،ووا م   و دادوةري

َدة َ   ةي و ،         َداو   ةز م دا ورة وةيدؤز  ر 

 ط اردمو م ر ،ا م.َذو دة   ،ا ر   وة  

َر مرة َ  َ  ن ،و   ويَ  ر وةدارامَ     ر ن وة

.     مورمن و    ودا  طيَ  و ا  و َلوةرزَ ممو و  دةطَل

  ر ،م ن دذا يم ،وة م  ،م  وة يي، ا

َ و ،وةودوور رام يد وةا م د  و .ط  ودةر   :

َ" َل ت دةَ  " َ و  ك ررو زطش "ر ."ة م

شرةري ر) ريظط "ووَؤ ( مومم  زةي  " َةوي ذم "

َ ن و   ،دةوةوَازوا و واوواز م ،ؤ مرة ي(م) .

        ش و  م  ،تات دة   يمر    و دا دم و و ا

 يَ ن و روةت و َي دة ي    َلدةط  وةوة دة  . 

ظَ  ،ا َ            ي  ،ت وةمي، زة مرة

 ،وةدةَي، ذ    يو ذ ي   ن َان دة وة و

  ون و و تدة ،ي  وام  و  موو ط   وة  رةد ...

 وومام وة،    م وك و  ا ظ، رت  و ي رة ن و و

  َ ز ، و   ،ددة  ا ن     ةي م  و ظ و 

َد مرة."  

    َؤ ش َرة يد    مرة دة و  و  م   رم 

وا    و .ا       ؤك دواي  ؤك ةدامرو ،  َم ي و ر  ة

     ؤذ ا دةو، مم زوو   ؤذ  ر ا مرو ر  ر  ف دةردةوت.

دةت،  ت ري مدةدا و ري وا و  ن  ي دة. درة             

 و ي َم وة يم ر َ ة    ةيم  .١٨٩٤  دا  َ ا

َروري ط ري    ر و  رةو ،ت َي   ،٥/٣/١٨٩٤دا ط        .

رو ا رط ةَر .   َر ظم  ي دي  م     و، دار دةر را

 رووام  رز و    م ،وة و زؤر دا د   ،وةا َ) 

رواري وو (َ  ،و، دةوة يَ ترَو مم و  . 

َ زؤري ريدةورو  ،ورط رام ن وومن و رؤذمدؤ  و ؤك و

َنوةزؤر  َ لَ     ؤدةط  و   ام و تمم ،دا    دن، دادة

م      ؤذَ، دواي م ر .   ط   و  دةارد   دة دةو



  و    َم   َ وة  ي  .      وةدا ي ،و ر     َ و   

ر  ي      َ واز و رامدةورةي ط  ،      وةي ا طم   .

  َ  ري دووة  ف  ددة  و دووة زي وة وة م ةم

. ة و رط ي  وات دةازَي زؤر مََ .َا  ي، ر دةطَل

 َو  ف و را ر ط   و، زؤر ونز ي وية 

َ َم من ز  ،وة مران وة يوةدا  تة ممر" :

َدةَ و، دةََ و ط دة و زووام   َ دة اط  ة    و وة م

َل وةدوو َلر  .  دة زؤر د .      دة  و م  

َومة مَي ط  ن ."َوط ر ن  وةا     داوة م م

 ةري مدا ط رةوة     َر"   َو  "ن و ن دةطلَ   

 و  ة و َار زر و ذممي دةروري    َر اردووة و ن    اوي

َوا َ وة  َ و  َ ر َ وو د َلاري دةط َم َلو م ر  و

َ ؤذان و  طرامَ  ر ؤذَي". ر و مدا    دةت،  رطا ت

ورة و دةوطَم ،و م َ ويَ  ،تَر مي مدةت ر    .

َ ا داوايمر     تةر ووَوَلدةط " :ة    َلدةط ،  

وا رَ ر  و و ،وة  ردةط ووَ وة.   َلط رط      ت ي ر ودا

. ت   َ   و  رةت         ش. ، رةت دةوَرزان دةوَي

َدةوة   ط ي رةي ة و َ . وة د م اري و) ."  يم وام

  ).٢٧/٣/١٨٩٤رواري 

    رواي ط ش وم م  و م        روم دا ون مداد ،واي دةر

َم يو، دواي مم  ٣/٤/١٨٩٤رط ،ظ رة و وةدااَو .َر ةر 

.  وة دة    وو وةوة  دةم و دةظرامي ر   دي، وي ام ري 

. وة دةوو وزةوة دةَ  در َ. اوةمو خ و دا دةر و  دةرَي

طدةر ر ،وامَ ا  ،دةوةزةي دة يدواي   ىر  و و د ودة

ودة  زة ر يط م . ددة  واو و.   م )٥/٧/١٨٩٤   (م-

ف دةََ دوو" : ي ط موة راوة  وة  دة  وا

َذمر ا (وود م  .٩/٥/١٨٩٤  دة رظ  ( ََ" :      نذ  ا

ر م ا وو وةر ر  ،دنمد مة."  

   رَدار ط   ،رد اي وم  دار و  ،وةم ن درو  ي

َ و  د و ر ؤَ و و  وةم  . دوو ذوور و ط 

 ام زؤرن دةت، دةو َ "    ن"مي و  موي مو  و داموزوو

رة و را و زةم وة وي دةدز ،   يم دنر    و ذوورؤ رد،   وةدة 

  "مورة" مو .دا و  ممي 



وة   َزي  ظر د .َو ر و  و ت، دن َر   

َر َدة  ن ظ مرةم  َد ردام ،امرة و رو ط  م

 .  ف  ر رَو ن ا نوة ري ظن، ن َمن 

َ كو م رة و، طدة" : ََ  َ ، ر َووداو  م ش،  

 ،  مش مَ   ووداوَ ر ، رمة وة  زادةي َ    دةدات زيَ 

وات، دةا  دةر ؤ     م َ  و ؤ دة ن و ر     و و َ زادةي 

َ رو م ر ةزاو) " يم ١١/٧/١٨٩٤وام.(  

 ةووي د ،  ف ر ز و رةوة مو  ََوة دةو ظر زؤري دَل   

 وةوة  ، زؤر د ...  اوةوة  ،مةران طر    َ     و وةدا، 

 وت.   م  ي و يةم   َ  ،  وةرة و 

َور م .ََ ن  دوو  و و شر ََر ي وم 

ر  َ و ،رن طوو  ر داظ مرةم  وة ةير  .َ   وت

َي ممرومظم دا         و كا ،ط ،ون ط وَ 

مز و زؤرَ َ ،و مةر  و   ،و و، د ر ي، زؤر

َ يرةَ رو ،ف ،ان وَ م و م رو ،وة وي د    م

رط ظوةرا .     مؤظ  و زام ظ وةط   ،ر ة

   و ور اريؤمط      يوادةم و  ي  ة زمر ، ة ت 

َو، "دة َود ، ي ؤد ،وةة يوادةم ي و  ،"   

دَ  ت ر رةوةوة، دووم   و ش    َز ط ر  . و 

   ان و و   م   َوش     .َ  ان وةوة ذَ  زاطي ي  رةي   

ودوةوة، "موري مودار" ن   دةوم ن واؤذم . م رمو

َ وةر  دار دةرط ودا و وامر ش دام .  ،وة وة رد  ؤذ

 زام  َرَ َيرو ؤرةو ظ ز ،وَيَي .     ي  ،رظ

َ اازَ يم دَو  .َو ،َ ازي ايو و رط ارام

رطرظ يةَ ر ، و ت        وةمدةرط   رد  ،وؤ دةر .

 و ،دذووردا دة  ي وم  واوي ي و  ،ورةط   ف .

 ر رزية  .  َري        َدةري  م  وا   ،ت  دةمم .

رظ م َ و اممم َ اري وَ ي َوةةو  ي .

   رةو  اري رو وَيَي . وا  َ موظ  دم   و

) م٩/٩/١٨٩٤ (د م  " : ردزاي م ريط  ش  وة

  و ر دةو  ،دةوَتدةط     وة  ي  ."  ،دةوةدة  م

ا وودة ي م  ة اَ َل  وا رة  ن ،ويوة 

 وداي ر داي   . دواي زَ ادووة دةدةوةو را دةذ  ،رةوة ي طموط



.  ي  و و مط  َ دةوَ َذ َك،   وا زةوي دةط ر  ،َي 

:  ز   .وة  د  ،دوة  مةران  ي  دةر دةد.    ل م

 َ رط  راو و وة   َ و روي ط ي     در يري دةرم  و    .

مدةد.   .   ري  رة ةي ي دةر   و رةدا ظر طَل

      ر ة  ،ر  تمم ،ودم  يرة ي   و  ازي

د  دةر رةي   طمح دةد،  .         رةت  و، ردوةوة

    َو م   ،يرة و  قدةر  َ ةري َ  ر ،ون   .

َظ ط  ١٨/٩/١٨٩٤    َ   ،" : ردم   دا م و رم   وو

َ ةرام     . و  وةدزووت وةردة َري وا دةزام .   و  .

     ر ران وم ةرام   ام رط    َ رة  وة ،ون ة دةار  . 

ش م   ن ررة وةوا د .دة ردةوا ن .َ     َ دة   دا   و ،

ش رواَ    داوة  روم و َ دة ."  

   َ دواي ر  ،ؤذي ديوة، مزش و رةوا د  ،وم     واي

َو رش و مةري وةدةمرَدةم و ،ََ و م  ةوارة َ روة، و ط

ر دة َظ ،  وةَ ،نوا، وةم و م دانو زا ،وةم  .

َدوورودر د م ريم ي ظ  ك و َي       وة داريط ت و

  ن   رةوة و  وة و        رةي " : وي  او م ،وةم

َم ر ةف و    ؟ نوادة َ ن "    رةي و  م

  يم وود س  ر  رة و وم يَظ  : َوَط  داري

 ريارةَظ  ،.َ  ر مر  ةمَةمَ و     

   و م  ،ةة  َ ي    رام  ،ا وان و    ،

ر رامَ  د ووس ن     ممو  ورةى رى روة.و

. ظر ،ري  رةزووي     م موة ات    طر مزة و زووام رَ   داوةو

   ي دةرةو يامر ردامرمر .    َيط  امف واي دةم  

 ،م موة ط دات وم رو   رط  .  

     ي         ٢/١٠/١٨٩٤ يمر و م  ،ي م م ،م دا ط

َ ناَ ،و ة ي ،َدرة  مم درة  وةَ وةدوا  دي  

 و ط مم   ووطك وةوة َري داو، و ر و ر  .ون

َ ف  ي يزة مو ظ.وة َ ف، دة وةي شَل  ،وة م 

 وةوة، رد ي ةدووي و و دةطو    ر  ،وزؤري و 

ََ     و وَ و و و َ رو و طوي  اي ذم  ةوة

 دوو  وة وومو  و  ونو .   َو م م  ،ش     ،

 وةوة ا  ف،    .ةوة  م  رة دةردةدَل تدة :



َ ،   ا"ط از و رةَ  نة. ز دة   ؤ

َدوورودر  ت يَ زؤر .ار و د م   وةران م ي ..    َر د م و 

 ام ،دةَ  ،ري روةز  يا ي."  

     َ  ف  َ ي يد م َ  تةطردة َ َ وة  ردام

: "طر وة م، د ي م دؤ ،رت ت وةرة. ي         ت

َ رانَ يو وةوة ...َ م ش  ، ، ر ي ذرا ا م

رط .وةر  َ وةت وام      و  .      ور دة وا م

 رم  َ و َ رد و اممو ت."  

    و ر ف، زؤررة ر و  ، ةي   م  ،و٢/١٠/١٨٩٤(ة  (

  ن ا ي وة اردو    "رازة". ا  وة   رَةري  د

ر   َ َوي ي ز  وة و وة  .     َم   ف ي  رد 

وات    دة  َظرا ،  م  طلَ : " ، ما  ا    َو 

روت ر ش م .َؤذم   َ و دوو رَؤذ  ر   َدة     ن وة و

ردةط ظَوة  دة    دووة درت..َ رم   َ رد و ا 

َ ...َ  د ، ت ،دة     ت روم  تط ةوة و ت 

َ."  

    ١٩/١٠/١٨٩٤  َ دا و ر و ،ر  وةي دا، دواير دي رة ،ي

 ظ وةط د  ةمر . َ ،ا َذ  وة و انى  َط   

  و،   ر و َ       اي وةش زؤري   َ و . َرةمو  مداو

  ررام ود وم  و رط وة دةد   . َ وةَ 

َ زةَ اَذم  وةش وة وَ  وة نط و دةوم    .

 ري  دا رةَومم  يم  َلدةط .   ري    دةم د .

   يم ردةوا ري   ر  ،رددةم َ      وتي دةر وةرو م ي م

 َ  وة َر .     و زووام زةم  ،وةد ر  ي دي 

ر وورَوة.  

     ومم   ،وردار مر دة   ١٨٩٤دووة  م  ،دا

ف، دةَ   َ  و  ،ر  م ي دووة  : "مطم َم .   

 َ ؟ زو    ردان ورط  او دةزاؤ    و ة  ةيم دة .

 ،  ة ت دةطلَ  دام ، دة ددا ر   َظ ، دةطَل

، وة وةي     موَ وة وةي   .  ري  رَي دةطَل

ر َ و و ودةرم ووَ وة دة  ران ري وة ."  

   رةش وة ،ف    ةرامم   وارةي و  َ ي وة  وةداو، ما .

َ   َلوة، دةطوام رة ي و َ وةوة و  راز"دا"    ون و م



ي دةطةمدةوة زة ا     ا دؤرمرة و  ،نز ي  ي .ا    ري .

 ون وو  دةََ يا   ،ت دة "مدا" َ    زام" :

َ  ،و َ و ا َزال ،  قدةر   ر دةدا  َ .

ت و، زؤري ز َ َ        مو. م  ي  دَل مَي

مرة و م و". ذ  

   َ ف و ،دان مداد ، مرةط ، َلف دةط      ،ودا

 ي د وريَ اريرم ةَ م ،ؤَ     و وز م

ض و دة ض و ،وم   زؤر و  زيوو و َ ي 

) و ٢/١٨٩٥ك/٢١(  ظر امي ا،  م  رَ  .و

وة دةرةَ ،وة  اريظ ر ،       ر يةم  ،ورةداط  و

  وة دةط زؤريَ"َط َ  م     ي ."وةم

َ ةدةو ر ،ف ة  وَل ش و م "ا مدا"   ،

َر دوورةَ ت و دةف دة يَ  َمذ  ي ةوف م" : 

َ وةوةر ،وة مي و ذةم رة و ،وي وا ؤ ش و ،

َدادةرووم م َداو دة ،روة) ." مدا وام.(  

   ر   رط وووة وة، دوايا ، ا.د يوا    ،

     روة و، طدز   ي ،ل زام ي ،وةدا دة  زة   ن  وةا-

 ا ي   ف،  د .واما، َ  دةطَل ر و وَي

َوراز و م و، دة دةم مرة و  ،دةوةدة  اذ  ي

 ََم َو  كمم م و  .  وةم وةدة ز      نذ ،

َ  ي ،ةدام وم ةَ ر  ر  ر ر ،دة َووداو  

  .ذام ر زوم و دةر وش دةو،    دةون   و وى

  

رَاو:  

 رد  .." *وة.ون م  نوةو م ف ما :"  

  ) ط ظم " *ا١٨٥٧-١٨٠٤ز :"(َمر َ ،و ووس   

َزرداي ر اري مي رؤم راموو.  

   

 
  

  

  

  



  

))١١((  

  مورةس

َو دووة ومم ردي ١٨٩٥       و ف وادةيم .و ون.   ظ

َ  زةَ وة وومو اردن   ام رون  رز نط ي ،

ووم اي   ر ر َ  ،  و دةرط وة و ام .، َريوةوة،  ي دةرط درا

 ،ي اري م م دةروت، ش، ت و و  دة

زو و و و ي        ف  و  م مرَ  دواوة و. دوو دام َل

 ؤ  ف م ،ددةم   َ دا وة "ز ز"   رة ري َي داو 

ا  دو و    ت و دةطَلَ ى م، زؤر. ي طوَ و

َ ر ةم ،م ي ر ي ،وةد ةة و مظ  و ،.  

  ،ف      َوة د    ،و و  َدةري  َ دواي ، َ   يو ةم

ةر  ادوو من،  طي وامي  و .   َي ن،  و زؤر  ردةت طَلدة

ر  طو ط  م دواي ،دةوة ر  كا وومم مةش و ط

َدة    ا د   وام و   َدةردةو موة َ .     ن

ردةط ََو  ،وة     زة دةط  يادةرة  كةرةوة م    وةوة و  

َودةم راري طد " :َ ي  و وةام  ر   ،و ز  ا زؤرا

  ".  ز وةو زة

    م دواي   ،َوة رؤذ ن. َ  ا ي ر  ،ف

َ   .ددة م م  د ددة   ) م  .٢/١٨٩٥/ك١٩   (

رة و ،رظوة دةََدي م م  ران يمط  و" : .

    َ.رةوة دم  موة درة دة ذم ار ن  دووة ن .

       ،و دة  و ،مام وةرةوم  ،ةت      َ  ي 

َ ومة :ر .ط و   َ  ن وو د ة     ؤش م ش و

َن ؤش ش و .َ وي ي   َ ا    َ  رط ،ة   ، نمري د

َزؤر دةرودةذ م :َو َلدةط  و، ر وا دةمذمَاردؤذي ذةدة م ."  

   ف  وة دةةرامم مذ  وي   ، مو ذ م .

)  ظر،  ١/١٨٩٥/ك١( ، م .َ  وة دواي  ش و ي َمةرا

دةََر دط" : نةَ  وَل ند و ر داَ َم  ا ن    ،تم 

  ودة نرةَ ن ون و مذ  ." وةر  مذ  ن؟ة  ؤذام

 َلط  مذ  َ ارا   ام رة وة؟مدة      ،وةوري م يرة  ،م

  ن زاب دةدا.



   َؤ ةدامرو َدر  مومم  ي َ)  َل  د واو (     ؤ  ،

َرة ةمط مزرط مي ذ  ،مزرط وادةم مدا ري  .

 ر ؤ  ي ،وازي م  َ امةد مي دةمرَ ا ن وة

مر   " ي وو" ري رت،  ر و دةوة داي  طظري  و دةري

  َارةط م و وة دةر ةم  ،  َ ،و وة  ن د  .

) زادي    ٢/١٨٩٥/ك١٩م رةزوو ر ،رم" : وم رظ  (

دةرَ َ ،     تدة  ،وم  تدة دة  و ،تزةوت دة 

ََماوةرووي طط   ."  وم م و ي    َ رد ووة م .

      ،وم     م  ،    ،و زؤر م    رمار رط   م ةك و

     َات، و نو ري اوة، دةوموو    ي رر ،شرام  اي

 َي دراو يمزةي ط مددة م ام  رة وة دواي .

 ةي دي ري لَ   درا، مَ َ ون  رؤ وم دادطى ف 

.   وةي مورام زة ر دةوم ن  دةمرد و ن و

َ ن ،دةََوة و رََ  د و  ،ت ن   ر  ت، دةدةم   وةموو

َ ري و رذط  وَََ ي مت ن      وةي ي و رة .

ََ ر يموت و م ؤمط ،ي ية   َ وم َ   َ   .

مي  وةمن  دري ن دةمرد، ن  رةي ي            وا و  َ ردة

دة  ،رددةم ؤطر رة ي  وةش  ،َ  دة.  

   َ     و ،رظ وة دةَ    َر ،ووةم ن زؤردة  دي و 

  تري دةذطَي ذم  ََي   َ وة ي  ،رِا     مرة ر و ت و

ر َت  ف ر . َو ر  وة  وان وةدةدا )٢٣/٣/١٨٩٥      رط ، زؤر" : (

  دة وة وة ران   و َ رم: دة ، ،  َ ذن دَوَي

   ردةواَ َدة ذم ديَ    ، وا   ي و    وم  .     دةر  وم

رري دةدة ة . رر   م مد رة و   و   ا  ؤذةوة

ر ،ؤذ  و  وةمَ ردةوا م  ،  داَ َ  دةدة َد    وم

 . َذم         َوي و م وة  ة     ا م  ت  ر ذنط .

َ  ومم    َم م ا    ". دواي م  )٢/١٨٩٥/ت١٠   ،رظ  (

دةَ ،ذن دة  " : ى وم َ ا   َ و اري دةام،  دة   .

ن وة  م       ذن  . َوة ا َمز و ما دمي  َرط دةطَل

َ  و  ق و  وَي ةوة ن يو دةرم  َ ر  ي و و 

  َ م  ر ش       م  ؟زةرام ش وو م  اردن وا       

  ".َن و و رةزووَ ن َوطاوي 



    ر ،ف ةمر   َلي دةطةم زؤر ادة      ،وةوةد  نة  نذم 

  ظظ  ،ون      . ر دةورون دةدا و  مز و ة ن دةدا     

 م    ١٨٩٤ا . رمة ف،  درَروا و َط و 

 ،وردممد  و  َ ،ف  و واوي م ا  َش ذ َاوذ   

دا د وة و دةري م يََر .   ١٨٩٥ ف ر داََودة  

 مم  وة،   دوو    دة، دةة دةت  َ   ،   ر .ن

َارَي نَ  .   وةر وة،تف دة وام       َدؤ م  

  مدا وة  دةدةن ر و و ر   موة   ذووردا دةن، ى  

 ف       َ زيم س و و   و .وند دةي    َ نر م و   

ن طرؤن دا.  ،ش وةي     رات، ر  ر و    . فذان

  َ وةمام  دة ام  ر وَ  َم ،ت ن  َوي دة    ؤزم  ر

 ام م   م وة ا. دوايمو       َ وة  ،ا مدا  ،دة   ةدا

   ر  ،دام و  اط   دةر  رام  ن ،ويةا " :

 ماردلَ   د   ة؟ دةزام     ر  ؟دةو  نو ط     اي و  ا 

 وا ،وَذم  ،ددة َي  رة و ا  دا مدم  د .   

 ..!ددة  وي راو و وي. م ان و  زؤر  وة  امدة  

 يمو ذم وةك ،م د مى ذموام ن نََ واز َ نوازَم و امدة.

ََلدةط  دا دةَ َ ؤز ك و   َدر  و   َ ردةوا ن ا   دة دة .

َةدة."  

   َ  ،ةوي م  ارةد  ف، دواي  يو م  رد و ة

 َوة دةم م  ري درؤ  ،و و" :  دة   َ زؤر ر    ،ة

  ،وم  ،و         م  مام ووي دةم د  

دَ وة زؤر  و ش) ."   يم ١٤/٢/١٨٩٥وامر .(  ؤذي دوا)١٥/٢/١٨٩٥  ( ف

 يم  و مَدةم  َو دة و َدةم  وَدا  ،وة 

 امك     اوي و  ،َ مدا،  رَمَوة و ي ََى 

دةَ ، ةت  ،ير " : او و م م ،ش و وا زؤر 

 ."دان دةَةَي َازازةت  .َ  طو مورة مم َ ،اون

َ  رة يم َوف  : "د زت َلدةط "     دا، مم 

َ   ي يزة     َ   ،و ردم  "نؤ ت و"َ ة 

   .ظظ ... مورةوة".: " ل. دو

   َ ،ف و و  وةيد    َل م ن   ،ات ظظ  

َو ذَاوذرط   ر ،دةو  وةا          ،ظظ .

    َ ،ددةم  ف ي  َ  ا  ةة َوي دواي ام وة،    وَم َ



 زداري ت   اي رد و َ ر وة وو  ى زةرةمرَ و 

 دا،  ام   ةي  َ و   .   َ  دَازي ي،  درو تدموري 

ََد  ف" و . :ن، نؤ ت و" :ل" : ية٢٦٧َد ، ٧، ٦ي "

ََر   ذة  ،   ؤ ي َو"ن    ر ن   "َة و د  اام

  ."ي  ، وةرة ؤ  و،   طن و ر" : َر ََدة

) ريظي طوم  ردا ما  يردري روو      و .ف  ةن  (

وةر وةرؤ وة دوامدة وة و   ف . ي  ،وةدام 

وة دَ يرد  ت يوة ر .وة   زؤر ظظ .

رَو  ،  ؤ  ةرةوة م يةم  د ف  رد، داوايم ظ

َت ةوة  رةش .ََ ط   ظظ  ي وةي  ف  .

َز راموم  ،وةري ر"ووط "   َ ،ظظ رط  ،و   ، َ   وة

  ،ؤكمط   ،ووم ؤم      و ظ   و ا   و

وةرو ر وةرزي  وام   ي وطو ط   م م دواي  .

  ،م ون و١٨/٤/١٨٩٥    وم رظ  و: "م ر َ  ،ة  ام

َدةَا دةممدار  و و ، و روا ط ،."  

 را، ان  ر دار، دواي وة  و         وة وة ، دةطَل   

    ي"ي مما ن طوة."دؤ دي  ، رَمام موادة

ووي ي و  ر  ارةي رةواما ري دةد  راوةوة و  ظ ط َرو

. ن وة   موةمة روةردةي دا     رمروة طورة وو 

  .وةدةط ا دةري رام  ،ر ،وددةر موَلم    دةرس

 اي طووةا، دةورةو  مذدار دة   رةري وراما، ر

  .ات

    ر ةرش، وةم    ر ،وسمؤذميَ "رري مري دؤذط وي   "دام  د وة

ت  و  مزوة  مم دةطدةدةوة ووة ؤ ازراوي (ؤي)

َ  َي ظ  زةم  وة ودووة ي  م     َي  و   َ ..

َ دةوري  و ى وةوم.   

   َ ،داو و وةي  ، ر ،ي داظ ري نران ة وة 

 و   رَمَةورو  مدةدا، مةو  داوي وة. دواي    د

َ       و ،نةم ،روا  ي رمدؤ ا ةم وون و    ف .

رو ط ردي و ط ن َ ،وةرام ي  رط  ازي    ر   وةيد  ام ني دؤ .

زةر روةك ري ة  د  "ك راز و"َ ،وم  و وة 

رد   ي  وم ةَدؤ و، وةد        ،دي دة  ز و

و ر ومو ازي.  



     زة دةط ف  ،يي دادةرة م ،ن   ز"  ،وةوةو

 و ورا ي"ز  َ وة داويو زر َذم   زؤر دةو م   ةوةم

دا م    ، ١٨٩٥ف،  زي َ   رمظ)   .(م  موي  

َ وةظمرَ و اط  َرر و مة   َلدةط  ي     ا و  ي

و  ،دةذ رط  ،اَدووة ار ي اذ   وم ظمر ي .

ر ،وي     ،  وة و ار م ن ةم   َ وة زؤر و َ ار و  ت

َام ف م رط ،وة وَي ي و د   وة واَ َ   وة .

ر وةي  رمظ  ما  مدو، وةو  رمظ و ي 

َ نر  و و نَ  ذي ري وةم و ودم  ،ن و م 

ووي وةي دؤوة،   ر  ك و،  .     ي ف   ادةرَدو

 رةو ز   ر و ،رودظري مدةظ  ،رط  ،ظمر يَي ، ط 

َووة ر ،ن د ي ،ةر  مة ون، روَ دووي ةم 

َ كر  ري ،وم ي ،و َ وةي  ،ف دام    ر رؤذدا

َوة مو  وةي   دي ت دة   ظ ،ردا ان   ة و دا   ،وة

ََ وة َ وةم  م ،ظ وةط ر . ، زام" :

ر م و َ   ؤذةي ،و ةر را  و و ؤذام."  

   ف، رَ  َر ري ،ن ردام دواي  دوو  ري ،ي داد 

 ،وش مري مرة  رةيو ج رةت وري ز َ :َ و ة   

  ردام  ،م  ت ي  ر راموي مزؤر . َووس و ط   مد  

ر و مر ض وة ،ةمَو وي و ت و ض وةر و  ردام ،ت

 ندو و دةدَ ،ةمر ف .د  و   امم   و " و م"

 "رمم"  وطي م   و     وشم َ     ،ت  رة

َ ر وَ ر دةداؤ  اذ و  َ  .   انر  

 و وادارام   َ  ،دوف ظمرن ط ويم  ،ير ةد  ،ا و

٨/٨/١٨٩٥ر، ر  داوو ر وو مرظ يو ر   . ة درة

    ر وةومدة  دامزة    ن ،ي .  َا ي   م مودا 

  َو ،م  ودا و ،ور ةرةوة دةرَط  ؤر    رةوو

رةدا  ر دام و ن  رو  وات، من  داواي  ف د  ط. ت

َ  ،رة و ،در  ،داوة  و ووت و      ن  و ون و   ،و

   َ ن دةطط  ،او وة    ري و دة ،د   َري  ي 

  َ ي  و ر  ،د ر       َ     ر  مورةدة ط

ر دةوةا وةوو دوو  ن .رو َي      دا دةي راخ   ك

اري  و موة،  م ووت   ي و.    ن 



َ ،وة داري دة  ر َ .و ر ارةي ،دوف فمرؤذة ط 

  ردةَ  َ مام        م ،امن و دؤام و امَر   وةش م

ؤر م"وةمى"ذ َ  ،ةوة ر  و ود واوي زة ي و يوة

  د، د ر  َامي ي،  از طري  مَي. و َوةوة

   ف َ  ت و َ    ،ام وة ي زؤردادط مة دمر ، 

ت  وةرم ر مرة ي(ظ )  َلدوو  م ،مؤ  َر امزم، 

   م دادطم روو  ،رَ وا رس  رادا   ،َرس دةدةن.   

ي رو  يَلة د و رَط  يَ ةيو ر يزة ا

  .وةدة

    ،ارةد   دواي م  ي)٤/٩/١٨٩٥ر م  ( رةيي، دةر

ف دةََو" :َ َ انَ ،ة  وةن د نَ  ،ك و م  

ََة َ د ، َوم ور  َن مرةي ذري دةرد ووم  ."  دا ،

ر ممرة  اردوة دة  مرن. ؤودي م اري زة  "وةمذ"  

   َو ش اي  يوم  ي  نرز و دةط     وة دةرة و ،دةزام َ :

َ و" َلدةط  ن م ت، وان دة ا تدة   دةر  وةو

 َذ دة  وةوة       وي وةك دةوم وا  ا   .َ   ،وةدم مر 

َوَل  م )."وامَ وم ، .:ب :   ،دة مو اوةيو

 َ ي ،وو١٩١١ ) م  ف (دةر ٢١/١٠/١٨٩٥ ،رظ  ( رةي

ي دةَ ي  ردام" :ي رَ ؤذ و  َر ،م َ زؤري   ،د

       ددة  وا ،و زاد ودة و لَ  زؤردةط دم ،ا   ن

و م زادام ا، زؤر ) اد م  ."٢٦/١٠/١٨٩٥  ظ  ر ( ،ر

ري دةروات و دةَ مة" :ر ر يوك و ر ؤح ةزا ر وَ ،ن

ر  ،رن دةوةر دةرادة َ نم و ا  ي  . يمو م 

  وة ي رَ و ما زم  ور دط .ز و ر ،ام ا

و ر َ رديووةوة ط َ و  ر مة ،ة م  َ وةمط   ن دةر  و وام

نررَل ةد دةطدةر  :و و ر امم ،ةز م اَ ني او  امدة ...

َدةمَامدةزط ،د   ،ك ، ت  َا دة وي ذم  ،ة  

َ ف وة رَ ،ر  ،م  َ ناد ."  

       َلف دةط ارةيد    و زؤر ر  ،ي دا  رةيدةر  اي

َ زةروورة َ ،و دة ا   رةت روم مرطم ممرةي . 

  َؤ م وودواي م ة       "دمر ،ذيو ،ؤ ،ردنطم ،رو" :

 ف َر ،تدة وةم داوي وةو د  .  



     ٢١/١٠/١٨٩٥دةدات و دة رظ  دة ام  داَوةر ي" : ،ين   دة

 ،  ،موةر  ،مم وم ر زر   َ  م   

 واوي رظموةي ر .َ ا            ةمر ،دة وم  زةت

دوور دةط م مرة   َ ،  . ر ؤ  ار ر و مذم  ؤ   يوام

  مك د ،ردة و ار ، ،كدةر مد"َ يطو ط مط 

و ر رة ، تدة رةيووداودةرَ ،  ي  روار  دواي "

  ك م.(ورةسم) ومي ممم  

   َم   دوايم  ، )٢/١٨٩٥/ت١٨  َدؤ  دةي (    ويم  ،روم 

   دا وظظ    ...د واو مم" : َ      م ،وازة مم 

 َ  َوم مم  ط ةوةم َو ."  وك زام    ش، اي

   لَ  .  دةدادةد و  و      دةا دةوةوة، دةري   

َ ،ددةش مرا يد مرة اَلر وول و ر و  مر ،

: وة ر روري مي  و، مي  دادةم،   زؤر رس ون

ردةط ادري مظط  ري  ،ذداري ي)ريرطي م  ودةم (

َوةم   ر  مران، م دةوة، وةدة  ن   ك و ، ا

ام اوموة و  و  ري   َ ة َ   . م دةد

ممودة و    ،دا دةر   وةوة و ن،  ي

َ يَل دوو مدةط مد، م   ارد. ٢١/١٠/١٨٩٥(مم رظ  (

ا دةم  َمم" :َ رز دة م  َ  د و وام    و ي

و رََم  ،وةري درام ر م  َ  رو م َ  وةي ر ...  ا

َ  ز َ رم  ر  از ازي َ .     َ زة مم  َر ةوة    رد   

وس مم مم   وت"دة  م ...  

    ك و ر ،رام يدة رةش، وة ،ف   مرة زةي  ةطمم

     وة م و دؤ مذ َةَ،    َ روم       ن زؤر دز

م َامدة ،وا مذ رَو ماَو و ت؟  ت   

   َ   يمم  ن  د ةم  (ورةسم)   و  يار ،وة

َوا.        َرون م  وة ، ر و مرة ،م وة 

  َدة   ،ر ويم  ،وة    َ وةي دة ش و     ،وةدة رط

 َرداري دةدةَ و وازي ََ ا ،م .َ   َدة ر      ، وا

َدة        َ  ،موردة طد  ز مم  خ و ط .   ذة و 

رمَت و ط   ،ام و و در واَ ا     و  زؤر  .

    َ ذي ي ج و دامم  ي رَوة ووداو دةط  . وةي

َ ن ،نظر رَادةَ  ،وار م و   ،مرة دةرووم ةي



م  و مط ممرةرك طم . ام يَن ير  .

  دةت.  وم  .توةرط  مور موَي

     ف ر  ي(ورةسم) ،رَ    َ ي مةوة،  و دؤ

ون، ر زامن  موةرؤ مم  ؤك و     ر و وامي ويَ 

   وة يرَ    ،س ة ووةم ر كاوة، م َ و ن  وم

مَم   د شَ ان   ر ويم  ،نرةرا     ير رةو ،و د

  مم  ري دووة  ،  ي    . َدا، و

 ،رَ رظَوة، طاَ امن ر ،ةشمم رةين دةروماو 

َ روة .و م و -    َدة دة وش دةدامَ وة، دة َ 

َم ة، زؤر ك زؤر زةم ومَ .      ذة وة ي ،رظ 

رو ،ف ،تدة  و    م   و رام١/١٨٩٥/ك١٦(ي م وة ( 

وة،   َ  ،، مورةس، ر وةي      َ مم داوة : "وا درة   دة

ر  رطَو ا  َ رد  ي ي و   َوا م ،    َري       م

  ".وةوَو م  َي

       يةم ؤ  مم  ووة م ر ،ف مدؤ رامم 

َم  وة و  انَ  ،وا َو  و ر اي َ َر و    ،ف  ن

َنرة ،ون وا رََةو روةي طَ .ودا مم  ون واَامر م 

ر ََ يَ ر ،وةدةرووم ر َاَم .  ،ون وا

  َ ر ،دامر    َيط   وا  و َدا مَ ، م .  

 دامم      نن دة  ي دةرووم ،دار      و رم  ،ف رةد .

َ َدل  يم  و انط ) م  وة .١/١٨٩٥/ك١٣ دة ،رظ  (َ وا" :

        .م  .م  وم مم ةي ،رةد     م ،م وة ط 

َدر    دة ودة   داام و ،دةدة وؤ  ة .َ   

َ ،وك دةمممرة مدة ،ةََ َ رنة."  

      َ        َم  ر  رزي دةو  و ورة ام و َ ي و َدا زالار 

ََر و ر دي ََ ي ومم ر وةَ اوة مرة  ووة .

 َي١٨٩٦مر ،دا ي دارمم    ر  ،د واوي ريوة و دة ووي

ور وة  اارم ،َ    رد .ر  ، و ة

َادَ َ ،دام  ،وم َدَلو، دةط وم  َ   ،و ا دةذ ام

  ةم   َ .ووة م      م  فن   ١٨٩٦  و دا

 م ،ر َلدةط ، وادةي        رظ  يم و  ند ،ام

"   .مم  مو  ت"دؤي دوورة وزةدووة  ممي 

ر م   و و مؤ-  ر  ويد وو   م  ف .



     دةدة، زؤر د  ري   ؤذَي: "و ر  (َي دة٢/١٨٩٦/ك٩(

َ دي ، نذ ةَوا ذم ، "  

   َ  ف ،َو. وة واري (م/د)     ن ودؤ ةمد  ي وم

َدر دة دة امارةرة . و  َ       و، زؤري ش

ََو شد وة ،و ،ت ر ةر  ر ظ  او دة رم َ  ،وة

  اي  يوةماري زة َل٢/١٨٩٦/ك٢٢دا دةط َذم " ،اوةدادة 

َم َ و وش .ت "  

   ر وم واو دوايَ رط ر    ةوةمو زة  رة وةويَ  .ا   

ة و دا،   مي ظر دا،  زي ر دةدا،  م٢/١٨٩٦َ/ك٢٧

َز دةتاري دة ،َدا دةم  شظظ  . داد  و 

ر راةش و دةَ ي رد   َ ي ،وةةرةطَ َ و  َدة َ  وة  وة .

   َ وة ف  و ،وون م ظظ د  وة و ظ اري و

طوةدووة ا. َ ةمرَة   ف  ظ ىظ  َم  ،وة    ي 

َوو  طامداوة و واي م   َذم   ة.   ةي زامد   َ   َ ظظ    ة 

 َ وي يرد    َ  ،ف ،ةَاز  وة مط    وة  وةداوة   و 

ا   مم ،   (مورةس)دا  و زووام      َ  رةي  ممي    

ََيش دةَودة دة ،.  

    رط ر ن   ،فر ر ،وةاََلا و دةط   وة  دا رظ

 ريي دا د ي .زةي ر ام  ي زؤر   يم  ر وو

   ور   ،ةَ"ي  ر ر دن. ذمو دةم "  ،و رة د  

َرم  ر "يو"طة.  

   دو ،  ،ف  ام  انرو ،َ را و ي و يرط  ،

ر و مو ودة زؤر ،م زي وةرةق ر ،داة.  

   َ وةي ش ،ف      ا ر و دة ر  رد، ط وة  واويا

ر دة ري ر مرة ،دنر وةو ،و مط  ونووت م  ةمر .  ي

َ َ ذةنو م وة َ وة و دةَ اَي ،    م ددةزي م 

 وةداو َ َ    موا،  .  دةطَل توار ردة

رَ  َ ك نمو    َ افط و  ووة، م وةَد .   زة 

 ي م زةي .  وةن مذةن َي طمةي دراو ،ََدرو َي

َ واو  و و موة ط ي زؤرؤذةر .      وةدم رة   ةم

 وَم رزؤر ،ؤذة   َ ي ممم ،و زدا رامو ط ز   ش

    م روةوة، زؤرد  رة و ،ودردة  مط  و  ى       ؤذة

     ،ودام ماو د ي م  ،ف .ت رج َ يرة      ي



 ن ودار رر و و ددة مو وةم   .١٨٩٦  م ي

  ر  .و واو َ اوةدم ؤذي   ر نمارةد   ،رانو ،ؤك دا

 د، من و يَ    ش  فو ور ممن   ََي امَ مك و دوو 

دوو رر  روةرام  يةوو.  

   وةرَ وةيدم ،نم دمدرو  وي وا   رامو دممن و دةرم

 ك و   ،شمو  ر  ،تي دة ة     ر و ر  َ َ 

طم و، َدةو، رَةو  ،   َرري وةي دووةَ مي  ،اري زة

  ا   َ ةريمَ ، رَو .     ف وةش اي

 امزة١٨٩٦  َدة  َدة ،رط ردام د ممر م، 

ا،  زة دةَ دو ر دووة.رمم      ردامى  داى   

،د  ي   ،ون س زار  َ َ ردي ري ورو   ،وة ي

    َذ ومو ،زاري دا م َ و دة  وند ن و   . و 

 ت ومي ممم  ،ن  و و       ،ي دةزامرةو ار و   

وةر ،ر را و م رة و و.يم م  

    َؤ وةي دواي   مومم  ر  َ وةم"ارةوامر  ي " داؤذم

ري ر"ووَم ،"   َؤ وم  ر دة َدر     مومم   "ذ"

م و و زو  طمؤط دةطَل ط َام ؤدا دطر. د

 َ دام دمَلدرو تدة.  ر  ؤ   وم ؤ ،اة

رَ    رت رذوازي ا    ر .    ة  م  واوة

ر  ،ي َ دا ،وَيواوة، دة َ َ م  ن ر.رةو  

َوي دةردة ة زوومرَو ،وَل و اي  وا ،و   م  زوو و  زوو

 وم  واو ر    َول ارد يَ  ةم ،    َ يم      و ة

  ر ،و م مدؤ  يور وم دةو  ام    نةم َ نوة دة .

   دا(ظم) ريظط  ؤ    ا وا رمدة ةوةمم  ،وةوةو      ا ؤظ و اظ

 دذا .  ،ف َررةر دة م  وو، دوو

َ  وةدةَلوي دةط وةري رةش و ر ووا، م و  ريرة 

  .وم دةرد و مم ذم دَي

َط  رةي رَوَيي، مارمزة ط    و  

ََط  وةاور م .روة مووداوة  واوي زادي وو، و

   ،داوة ممرةك ر زار و يمَ م ،وةزا و ن ةم  

َ َ.  

         ن ،مرةرا  رةت ا(ورةسم) يمم  ،ف را

وردوظ  .ةي ممم     ،رم يدةزط ر ي درا     َيم ،وةي دة 



  ارةط  َ رة ر و  َي،    ي د ري وةم      يدةزط   د ز

، دة  دا، ش و دةر .  ٢٠/٨/١٨٩٦ مردا، ي  ت

  مم  ،مر دةرو.

    ٨/٩/١٨٩٦َ  ،دار م ،ف َؤذو وة و ،و  ،رظ ي ، 

 َ وة  و م  ، رم يم ن ،م 

      ودارزؤر م رام اوة و م وةرط      ،نا دةم  اري

  .ؤظي  دةَدا ١/١٨٩٦/ت١٧

  زؤري ا د،   و، و رَش    رو ف، زؤري دَل   

َو    ر   ووة راموةش م ظ  اي وةري ومرةي اون دةرم

ن دة و  ممَ نو دةم مة    شوام تمم .

َ ،ددة   و ر زؤر و مم  ون وااوة وة. وة   وام  ف 

 َر و  ،ي ن وةذ وو  ووةَرو م  دي و  ،وة

 و م   ،وة     َ ت و  ،وةرزي و م  ،وةدة    ،وة

و راز و رَوة، ومةةَ  ،ات ن و  يزؤر    دا و 

  مر دةط؟

      ف١٧/١٠/١٨٩٦   ر ر ن رةو دا   َو ط ر ،ؤ     ي ،ةر

ؤظي  دام و و ي  َا د،وَيي مي مرر ذوورة

   ي مران دةد.  دةو، زؤرَ َ ة دة و ط . وةي و َممي

ر راممدواي ر  ؤذو، ددة ؤذ زَ  َ ، َ   .ددة زؤر م 

 وام ويدة  ش ور م    ت)   م  .١/١٨٩٦ (

َدراو ،ظ   و، دة  َ       َي ذم  وة  ،و دة" :  ردا 

َويَ دةم   ر  ، و ؤذم َ  امظةدةنر ر ."َ رية

م و دةَة     رطم مم مروردة  ،مم ري    ،نرة .

     ر   امةف مرَةريَ  ن َ  ،      ت و ر ،رةوةوزي م يوام

: "ادةر ،ةدن     اةط و ي  .  َف، زؤرر ر وارن و 

َ       َدة ،ودي م وارة ت و  ،     م ،  زؤر

 نرةرا ،دةن   ." نرة  مر    م  نو

مت و دةدةطم  َي در ،دةزام  ن  وان ت      واري ت و  نة

 َر ف ،دةدا    َ دواي      َ م ،نؤظََ      وةدز 

 دةََ  رة " : َةرم  َ و . ،تار دة    ر . و رةم َ

 زةووة دةورةمن م ، دة وةي     س رام ،ََرةن،

: َ)دا  ري، دة١/١٨٩٦/ت١٢". روة  م ) م َظمم، زةون 

 ...م ر ن"َ ي ،ارنن، درؤزمَدة دم . َوة، دة   .



َ ممَ رظم َش مَ . َ  ي زؤر ا و ةم

 َ رةَي . ََ  ،  وةوةم ار  ط ة  و داوا ."

  ي دةت      ر مت.

        َو دة ام ف  ،رظ  دا  ،  َوا دةم ي  مام ،

  .نَ  َةدن وو

    ١/١٨٩٦/ت١٢  دا، وا َر         دةوري  ،ظ ر ،مم وةيدم  ر ؤذ

َ رة     ،ودراَ     دةوري  ري دا  (م)لَ دةط   َطودا م َو دة    

َ ر د َ  َ و دورة        دام را و  يرط  ووة .

 ،مري ط َ دةوري م  و  ، رو ظ.   ي

  َة   ور ،ورد     ا  ر و ،شوط و،     ة ش دةم ،م

زؤر ر ام  ما  ر م ت    ي مام و ة و

  ذام و ر د.

   دَل  ي زؤر  يدةورة  ، و، دة َ   و ر  وة" :  ووم

  َدة م     )   م   ."١/١٨٩٦/ت١٥دة (َ :

ر   ر"تدة  ا."  

   َ ر  نرة ،رط ؤذي دوا  و  ر وةامَ ن ي .

َ وةي ش ف  َام  وة م ي َ ن ،َ  ر ر َ َ ،   وةي زي

َ مم  دَ وة ونم  . وةي ش َ     من ط  رة 

َ ي زؤريرَوة َ  ،وة َي ذ يزةان وةوة  م ف .

١٧/١٠/١٨٩٦ر  ،َ  ؤذي َو  و ،و مم دم     ر ي

 ير َلدوايدةط ر . ون و ري  دا.  

   ر  ،و روو دم ش وف، م  ود ريمط  ت:    اي طر  .

 "َيط .ر م  ن نرة   ر م ،زامن م ين، دةورةطم

  ن  َو مور مم  .  ر   ،و اَ ! 

َ ددةم ."!  

    (ورةسم)َ  زرا و  ، ريرا َ   كر دةرم   وة ووم

     ر مذ  ن  نوة دة يمط ن ر ؤ   رزطَ .  نرةرا  

ََي دة  و وم  ذم  ،در ويم  ر  ر .

     ، دةوَي  موم، َر مور اي  ي  زة  ذن.

.  ادةرة طي، ، دمي مو ،ارةم دي ذم  وة

َر ، وةي  ،رزة ريوم َري دام زةي َ  َ وَ  يم .

 زة    َوةوة دة ون ،ان و و، م  َ  َر  ط ورة و :

َموم"ر ورةو ط ا دة  "ََ. رَي  مورةت و م رةزووي  َدل  



 و دةروومَمدة ر   ، ر   و ما   ،وةةة 

ر ر ى و ،وةَ م دةمظم   َامدة رَ   ي   ت ش 

وا   ر مورةت و م  يا  ،مري طوم ، ي .

َم وَي دةوَل و  َذ ي دةدات ،و َطرم ي  ي م .

ويَ ردة ر ةدووي  دةر   َلواتو ردةدا  . دواي دوو دوا  و ،

    َوةدا دةم ك دان دواي  ك نرةرا   و   ون و ر ،نم

َور مي ذ ،داؤذامةر       و "وة وةي   ر . م   رة دار

  و طج و  و.    م َزر  "َا وَي و َم طن

د   وةي  ت وو دةط   و ،ش دةو  ا 

. ر  ،ران ، م رة       م ي   ت، و دةدا اردموة       

 دةمو ر وة و ي َم   ووةوةي دة .ت    كم  ،م 

  ،ر را             دام اري   ،دةدات دة  ،ر  

ورََم دة  ََلدةط وم ، َ    م ري ط ت ؤردة ا .

ر  وََ وم ية دةر ر  و .ََر و و وةش دام اي  م

دةما مَر   .َدي دة َ  وةت دةي دوو ،وة ر 

ةي دةوة، و  دا م وةر ذي دةت و    دن ر ، دةوَي

َذي دة رة.  

   راَ ،مم ي   و دة   ر ر مذ    ر  ،تر،  دةواي م

 رم ورة  ؤذة ومط   َمم  ن زوو درةم ،  َ  . ام و  

َ مَد وةي  ، َل  ت درو  و ر      وا 

.  ز دةت     َ د ؤ َا ر ة  .  َردةي ارة  دةوة 

دة وة "وةي دة و" موممَ          دة ،و مط  ران" :

َ ذن ر.. دةوم  وم  ،رومَ م    ، را  دة .

َد  وةر دة نا ذ."  

واذةدة  رةد ر دة   ورةم مد   زؤر ،  َ او   زة

ة ةدا ) .  َ ف، َ  َؤ مم دةم  َةري م ، َ و   دةذرَي

 َ و مري دم  ن  ي   رف م د و اري ي 

.(وةرة دةدوو ،  

            ،دا دةذو ة ج و   يرامرا و و رَ 

و          اري ردوو  ،ذ و م   و  وةمك دةط ا

َردام و        ،ندة  ،وة دةممرةزووة  ون . دةط   و ذم 

َ    َ ف ، و ر ،روري مرا ردوو  رةت .نطم   

.  وم ر مظ و دةم     ن رامي ي،   َ مرام دا َر



وةي د  َ ش مور رةت و     ،وري م و وم ،

َرر  ؤ  َزاب دةزام  َ رؤ ي وة و وة     ريم  و 

 ي دةردي.  

   َر  وة ور مز  فا و ر وة دةماَ ض" : ذَم 

ََ دة و مدةر  ...!   َ   ورة دة و ن و ةي وام 

َ ورةداطرةَي د  ، دا دة ََدة ،  َؤ  َ  اََؤ  ،ا

ََار دة م   ،وة ورة   ك   ر ر ،كر و .  ك

َ دة َة دةردة  ن ،َا د دة يط  ،  ا ،دةط 

ر وةؤذَي ر   ؤذانَ    ..َلز ك .  ،دةم   تا

ةو ..  ر  ،  موا د ...َ م  دة  دة ذ

َدة وم  ،ودة دة وةر ... وم  ِ ي ،وةوةو

، مدةو   ،  دة وة م   دة ،ر وي        رو دةوَي

 َةطدا  ي ،و   َ   و ار دة       وةري  وةي   . 

َدةدة    ،وةَ" :َد ،م ،ام ،ة، َر ،اممرم 

 يو   ،وةي مداتي من دة ."ََر" :   ، زؤر  

ر ن وو  تطرطم امد ،اممم ،ام" وام  ي ."ة و  "

رَ ؤذةي دةَةدر وة   َوة ،د  .   ري ط  َ ة رة ن، دةَ :

رط "َروم ،ر ي ،و ش رط   وا م."  

    َو  ،  ط ، دي يد م و  ،ر  ة و

َ وةيمي رم  توة، دة َزي ر وو  ن و  . َ    رم 

َو دةم  زة د وةم  وةةَر وة و َ       و ةم ي  ،

رََوة دةدة َوةدا دةم ري دانم   ،َو ،و و ايَ 

  امي، م يم ت وة، ر ت ووم و يم َ رزط  ر   ،  اة

دري دةة  رةوة دة داخ و  ا وي   . َ  ز  و  ة: "زؤر

َ و ر  ،د ريزةطَد ةي     َدة ر    ،د ن   يدم 

َرارداد ي و ازيوة    َذ وا   ،ر ...َزة   ردا دةذ  .

َ ،دوو ،و ،وك دةمر م  يو ،ر ،زة و . َ   َ  دة 

َدة  دةوري    ،وة  َط   ون و اوي ردة َ وةر ،وة     

  ةي  ،زا مم       َو د دة ."  ر و زام ،    م  ام

  َوة رظ  وة . ر  وةي دامةمَردي و م 

َدرم .  

   د َردي و مَ م ،    مامم   ر    َ ط (ورةسم) 

و  ،ف دوو دَل َ وةي و ن م م   .     و  ن وامم 



وة،  ود و زا ري ي زؤر موم و و وةر، و    

 ة و داب و مر م، وا و و رةي روودا،  ط) .َ روظا

 مامم  ،كمم ر        َر ودي و زام  م ر     موم

ََ مم ودا، دوو ن  روي . زؤر  ووة ،انش دة

١٧/١٠/١٨٩٦ َ شد مم ورةس واندا، م ش   ، و رار .(

. ردة ي و، دةور َ  مورةس دا،  مم َ ممي دواي 

 .  وة  َم ون  ي   َ  د و ون.  رزؤري ظمن 

وا رةرا ر ردة  رد و و  مم مة   مظ ،ا ف ين ،

ن وروا ر ،نَ  م .   كون، م م.  

   َ  م و ،دادةوري م  ، راظ  وةري" : ،

َ ،نو و دا   ،نَ   ز و ،ار م  ،ن   ةوةران ون، زم

َ م ةموان و دةر   و وةوة، دواي يطم  ر ."

ََمَ  را و ، َ ن دةد    ا، دواي ردةي   . 

ََامدة ، ََ يَ ان دةد وة  .      يم را و اردةي دووة

َن طمظ ر ددة .   َ  ،دامم مة  ن .

      ن دة ن  و م دةن دةد    مطون، د ،نرة .

   ر و روو م .دن دةم ،وةم  وةوة وو ن   َوي  يموامؤذم 

م  ،ون يو يَروم  ،ن وم و  م  َ ،(ف)  ش

" : ةداةد و رن َن َةما ط   .ما  مو و

" و "!مَي م ؤ ر ر  ؟َ  " ر ،دةم و   ان واا

ي رم وو  رط  ف .ودوة م  يرة م  ردةي  

 و ي  ذووي راي دا   َي َمران و ران،  دووةا،

  .د

     كش مي دردة دوو   و دووة م  ،ونر  َ نة   ةي د

 دةوةر  ،وةرة وةردة دادرا ر .ددة   نرد اة .

   ر ،ف      ت     ت و   . وي     و ر  وي دا

ت ز  دا و . َم دا دةرَط ،ؤ  َو     ر     و   

ور وا ة      َدةر  ري  ر " :دري دة  دةرم رام ر  . َدةر ا  م

و ممم رةي رارم  ي،ف ."مد، ؤ ا   م  

 و ،ارد       َم  م       وت و ر ن موةط   

َر ةو.ا ت و   وة  

   ر وام  ، و  ير ،دا َ ن زؤرةو    َ  ،و ش 

 وةر   ف م ،دن دةوامَ  َ  و، دوايدا  ن  دوو  ..



  وةر دة  ،ة د  ت  ت ،وةوام ف م وون. وادة رام

َرا و  ردن مرم وة  ة  ،ت    ر نمط  دة  

رطَد م  وة وا َ يا  يوة مَ     ،دةزامم ورةدري م" :

  ر :د م ر و مم ا طم ،َ ،ام رَ ان  ة

و ريي د ز  مم ،دةرووم ة  ت ط ،و و درةم ."

 رطر م ف ،و وةا   و وة ةو م ر .   ،رظ 

َمرَ ،ر و   وةن داَ ،ين ام َووم  ،ري  .

َ َين ط و رووةوة، مم      ،رظ يرةو م و   

، دةررةي م   ةم ظر  َ ر   ن طَيَ دةررةي َل

َ  ،ورةسي ممم دمرو دة  م ر َ وَ ش.  

رو ط ةت دووي دواي م  ،ف  ،وةاَ  َ رظر   ماط

 َو ري       َ ودة م ،ووةم وةي زؤر زؤر ويم  ،ف ،  .

َ رظَدة  َي     َ  ،و وةام       و دة َ   ام " :

ردة َ ،وةويَ ا ةو  دادةم.         امةم ،د و دةدة ر

 شراَر  .دي    ،  د رط ،ة مم رةى  

وام دا) ."  م  ممو  ،ارةدا ر    مم رَ دى

رظ م.(  

   َ ا  زيم  ، َو و  ،و ر ري ظ  ة ،وات

 دوذ  و دؤ  ،دس م  ياَلت، دةطة َد م ،اوةَ  

 وري مر" :َدو مووداوةََ         م ،دووم  ،وم 

َ داو، ؤظد   م َ اث زؤر ."  

َد م روةَ  وم   مم" :    ،وةو اث زؤر

َو ط نرة .و ونر  ،ون ةو ط  و ا ََ ي وةدمة   ر ر .

َر و   وةمم ورةي م   دي   َد م  ."دةم  ة 

  وم رظ دوَي رط" :  َم   و ،َو وةش ش  اي زؤر

وَ .َ  َر دة وة َ  .    و م ودةم مم دواوة م

   َ  دةدة مم َدةر    نامن و م) ."   يم ١٨/١٠/١٨٩٦وام  روة (

 ،د رظ  داوايَ و وةيدمور َو  ا رار     َلط  (ورةسم) 

َ.  

    َو  ، ر َد دة  .وةر  ر  وام   م ي  ،ةوة

 ط تمَوم .ا ر ؤذمَم ،ر    ر نم ةَد ووة .

  وة ةرة و نَ     ،ف ."وروة دوام  ر داخ و" :



رو ر  و  كادةو،     ووداوة مو دارة  يم  و 

َ  رة ارةي وردن م.ةوة  

   ر  ،و وم  ير   داو م  وددز   " :

ش و، زةي زؤر  ."َر و  َ َوة  ظ ،ش طَل

َ م َ ،وا َ وزةش  َلط   وة ا   دوو  ووة . 

رطَم  و رر ،رر دوو ون وةدة ،مط  وةام    ،ن 

 و  : " طاوي  .َف ر و  ر ري دةرووموة، زؤر مش و

 دوو  ،م   م  ."نم دن دة .  

   ر ورةم  ، ووة       ي  ومز وةياط د  ،ا

  ،  ممدا      ،  ،و ك    َدا، زوَ  دةطَل

ََو ام و ورةط  ة،واط           وا م ،د   ري 

َرة و ،انَلدةط مةم    َوةوة، و وةي ،وا رداوي  م

.  م ك دواي رة ،ر، ار، ور و ذمؤ و 

َف دةم  كم ،َ   " :َ َ ،  وان دة ،ةَ     ورةسم اط ،

 وة مذََ  ااوة، طر  َاَ و  ي وةوة."  

   َذم    ،دا  وي  ،وة  ،ظظ  ،شد  ي

دري دةمم مووداوة   َوة م م  ،ووم   وةي .   م  ،

 ،ف ،دازدةَ       َوي دةردة ،ورةس داي ممم   ،دا  ،

 يرد  َ (ظظ )ن م ةزدة م   .    دا

 َ دواي د  ي د .ن م وةةي مظظ رةَ  وة  و َ  و 

َورة دةرمزار دةدا يذم    َ ردةي   .    م ،ظظ  ،ا

َدة َا َ ر   وة  ،تش دةَ    رووي مم م

َدَم َ موماوة و، مَ  ر  ذة و م ١٢١ة َردوو د و ي

ن و ذرامدا   َ ذرام، دةطَل. اوة،  دةي ي م١٢َو  ١١

 ر ،ظظ   ،دةوةدةم  و ر ر د اي  ،ف  ي ير

ََي ر  ،و  زؤر مد   . ؤ    ،دم مرة م 

اوة، اي مو،    طر     . لَ     ي و  ي ي دةدةوة     

َي    ار م     وةر ريم  ادة ،ودةط  َ  ،ت ويَ  ان يدة  و

َم َ َ   م و ر  ا ر َ َو د م .   يام

ي دم ،وا  نذة دامم   مدةطن مو ازي َم  .   وة وة

َ ومَ وي ،وت . َ     يواذةو دة دوور م  ت

ََ  ،وة مؤ  ،وةؤ  و  َف، وةرط  ويردم  ،

 َ َ وة و ر    ي ومات   او رَو      ! م ز  ،دا ي ر م



َ يَ ،وةمَي دةر ، ر     ردوو ،دةوة  و  د و ة  َد ي

َ زدة و دوازدةيةوة     رة ."ش م مط مذم  زيدة م وم" :

 ،َز دواي َ د  وةوة و را ط   َ و  ي" :  ،دووة 

َ وَدةزام  "! َ ف ر  رةت ،ةداد ةَمةطر ،   ة

َط ةَ ي .ي دةر وط ،ووا دةَري دارَر ذم ، 

رَ  ،ت ةط ةَر رو م  ي ،دي دةي، ةظظ  وي وور

   زو م يو    مد ف م يذ ة     َ و ويف و دةم . ة

َورَدا ةم و    وةي دوور  و ذم و    ا و  .َ ي  ة

َ وة     رة رة ي راظ  ش كوة دواي  و خ

ي دة .و  ي ام دةوري م ورةس)ي د  ور  (مي ممي  

َوطدة  وةوة مَ َ فَ َ ي  ! ،ف َ   

َ ، و رد  ش دةدات    ر يواذةدة   توش دة ش

َمَ اَ" :      مام ممم وممم ير م ،١٨٩٠ووس ،

ةي مواوي د، موي  دا ي رَ " َ   ي ، د٧٣َل

   موم  ،وت ور زة مم  وط  ،وجي ط"

وةراووان م ر ذة  "و  ا و      مذم  رةد .

ر و  ،زن دةد ف زؤر   ، ،   ظظ و ظا ون

َ يَلن دةط  ،ت   ام زي ودة و دن و  ،وف وام 

 و و    و رؤودة دة و َ ةت  دزى دةو    َ يوة ز نة 

وةرنوان م.  

   م            وة ري   و ري دةرووم   ، "ورةسم"  و 

َم    َر ي   وة امةد، مدة ر .       ،وة

 زؤري  يمم و ،اممَ و ن ،و و ووم ة    ي دة 

َو َ  و  و ةوة ن.        ،تودةم ""  م  رظ

  ر دواي م مَ يَ  وة ووة   يم  ف  .

: "طر ك َ   ،ةداوة و دة دة وةدا  ر٢٢/١٠/١٨٩٦رواري 

ي ررةط  وداوان دة ز ،نؤذم   َ ن و داوايرة ي  ودة  رد

َ  ،دنةَي وزَيم َ ريدة َ د، دوودة ي دةم    شي د

     ووة و دةدة ر ن      رة ،ارددة  ، ي ي

    و دةوة، طدة زاررددة َ ...    وي دواي   

ؤ  ،ي م م       دةم  ،ت ط  ،ر    ويَ 

داوردم  ر   . رة ضة َو وة  ..  

َدةَاز ي ررازط و َيدة رة  ،ََم َ      وةي  و 



َو ي ةر ن ر  ،د  وات رةر ..  و ر ا     ،د ار ووري ةة

 وةر ،دي مَ وان و   دة   ،ددة و م  

و، ردوش ط   ما   ... َ وة وي      ؤنر  ،ارد رط

 ،و   رد زة مم وم  دة دة زر ."  

   رَرة د اَ ي و وم  ك ،ورة د و   َم 

و ر  امطة َ  .  م        ،دي مم

  موي  ظظدا، و       َ ذ  َا  ظري ن رط  طدارك   ط

 وةرةر  ،رظ م ،وةووَري مؤذطَرورةس ا وم زا  

َ ي ،دةوةو ر وظط اَ دي مظ موة د و   و 

َ زةتوةر و ةوةورةم دم ووتَ . مم  َ زؤر"  م ي"

   َ ،دةدا    دي    وة "ش و وا و مط"   َ ،ددة  ت   دىدة

  ردة رََري مرا َ و ار و وةرةز و د ر و ر رؤزن و

وةاوة . ن ر  وة وم او اوط وط رظ ي

 وةدم  (ورةسم)دا  رظ ،   ا م

 يوم  دووة ر وم  ي  رةدا  ،روم" :َر  زيةط

 (دا) ن  َوةي  ةم دةرووم   ك  َممي داو لَ 

ةس، مور وو ... ،ف، ةم موري ر دراو ن ت 

ا زؤر مم)."َ  كدةروازة وو وام١١/٢/١٨٩٧.(  

   َواماي دةم     و  رير ،مم   ا وةيَ وم 

ي رموة و نؤذمظ   ر م دواي  ،ورةسم دووة  .َؤذ   ن ،

٢١/١٠  داَور ،دراَ دة  ورةيط وةي ر ف .َ ا  ،

َط  و و ود رظ  ردة   ش، وةوةرة ،ود يدة 

      َ   و زة مم زي دم   ري     ،ونم م

  َ رةوةي و و  از زؤر    و ر و زةم م رة  ن  د ةمر .  وماو

   ر  دة  قدةر  كادة  رط  َر د ،ا     كم راظ 

َو فَ  " :   اوة ن ،وةو  مم.

َور  َدة  ورةيط و  وةداوة ة، دةم .  ر  وؤذووداوي ر َ زط .  

ََت ط   ،وية دة و  َرا ض   ،اَم   رةي   وة

  زؤر طورة ،رو    ووداوَش،  وي  مرد: "ر ! دةن

 ور ردة ر دواي . ،ك َ َرا ان و ر ن و َ ر و 

   س م ر ،ارة ردةي دواي ، َ    َ  نو ر ،نرة ،  نة

َ وام ؤز."  



   َ م ن وي دؤي دم م روة    َ نؤز و ة د

َ ن ور دةََ يور ي وي   ،ر ن  وة.  

   ؤز وَ ري  د مؤز و   يد   م يؤز . 

   َ وة  ،و م     اري دةرووم ورةيط و زام موم و  .

 ٢/١٨٩٦/ت٧مف دة  داَر  ،ورةسم" :وةرةو م ووي  ر  ،وةووي ؤ

. اودةتؤذامم ذن ر ر ،َمم موة، زؤر رام  زة ةوة

 ،مدي ذ م ر.      َ ط  ،وةمرة و  نو ذ دة ر  ة

 َ  وةمزةاي   زا  ر مو ذ ،وةمو   َ و  ؤذام 

 رة   ،تي دة  وةرم  س   َ ثن و طم ؤ َ ية تط   ف .

 زؤر م" :  م َ    دةداوة  و م ذاموة و دة دا وة٢/١٨٩٦/ت١١

ر ، ر   ايَ اير اَ نةطةةموة ط ،وة."  

   ر  ا ر  يا، زاََ  َلوة، دةط َرر وم ؤذدا، ز

 وي   دةط و مي  وةي     ؤذؤذ  ر. ردةوة و دةوة يَ 

 دا، رمم وةيدمَم ووي دا     ، دذي  و مم دذي  و 

َي طم و   َلدةط ،دةزام دؤ  و    نو دة مزةو م دوذ

ََل َ م ،ودرد و ر َم وام و ةمَ ،َ ار ون و ؤذمام

. وةي ز      م موة  َن دو،  رَيموران، ط

 َرو ،م ي يم   ريظري طظرةي مذ   و  دا (نظ)

وةوة و دةوَ        زةي ر  ان ،نرة  و وم مم " :  اردن وا

ررَيم ، ر  نمظ د وويمو     د را و زةم  نود ،وةم ي

 و .   ةيو موة دة  وم       ف زامم    ا ...

  ما م  ر  ون وام ز و دوذون و م  ون وة 

َو وةم ك ن   م  ةر."  

    م  ف، زؤر  د   وم  و   َ ث رةس  م  .

)دا  ظر ،رة ري ري ي وة دووة: "رةت          ٢/١٨٩٦/ك١٤(

َ   ،مم     اري   َو ،دي م   َش دة اي      ريم 

  وموة م ام . ر   ند ةم َ     َ   م    اري ،م

َوري ط ،و َ  ،دةزا     امدة زط ؟  

ر موط رزط .  ،ام  ر  ام ا.    وة م     مم 

  وة و ر  مم ن َ َوة.مَ  زؤرى 

  دي   ،    مم مو،   ١٧/١٠ي . موة

ي  : و    و  اَزؤر ر ر  . رةي ردةي وة وةي و

 ١٧/١٠ درو ،وةومد  َ ي َ  ،ر مدن، طدة ار اامارة



 دن ور دة َ نرم وام ،( وم )َ  ،و ة

دن دة ك  ،...َ ،را زر  رط ،      وةاو .

ر  وةي ام   اوو  َ ن وة ، َ   َ و و دة   َ 

  ".ووداوة  ، و وا ما و ر ما  ي

. ممت    وة   َ ز  رام و   ،د ر َزوم  ةدر   

َم       ر  يةم  يم و ر  ا      وةي  ت وة ي

 ة روةمم  رةؤدا و دوور َيَووة    . ١٨٩٦  دا

 ريطر م  َمان ر ر ر ،رادا و وو ؤذ    ،رادا  ،ظم 

 ١/١٨٩٦/ك٢         ر رة  رط"  وم رظ  دا م  َ ت،  دة

اري دة َل  وةي  .    و دوو و م       مذ   ا، زؤري دوا

ا ر ،اوةوور  تمم)ؤ دات  ذامي طط ن      وةوة  وة م م (

     ،*ؤمظ وة    ر رةي  ؤ ،    ر  كم   ،دن   دمر  

ةي ،  ()  َ رةي . (ظؤم :ري مرم و،  دواي ذي دزااران

ر رةي  و َي م اننم و .(..  

   ر   ة ،ط  ف، دوور     كاوةدوور و وة

ظتط م  داَؤ وم دا ي دة .َدر   َذ ظرم 

 َدمر رة  (رانو)َ زؤر  زةري رو مي ذموو  .

َدر        و  ،ددة  ز ر يمط مذ ةةم     و اردةوا 

 ر دم كي   ةو ريدةورو مةمط مذ   وَ و      ي وةدا

" :  زط ر   .ََدا م ا، و رةوة دة مدةدةوة

َ َ ،كم ،   َ ر ن ،و     ي دواي  ي و يد 

ََةددةوي مط  و ،."  

ن  دراوَم م زةي  طمي   زم ر درودم    

 طَ ن  . ةي يم      رةي   ،رة وةيدم و ،

.  مازر ررري دة ؤدةوة،   ر  ى داو، رة زؤر

ةي  ون، ر   َمي مظي َو ممدا    دةوم، دةطَل

ونو  و و رير .َرذ و و  ،ش داوةم 

 َ تو  ت اريات ا   .٣/٢/١٨٩٧ -٢/ك١٠  دا 

ررةدا طو دةظ مرةو ر وةا، دةَوةو ة موةم ، ردةري ر ري ،

 رر ،وةش رير .وتن دةمدةرط       يري درط زدة ري

دوا ر او و دةدة و ط وةرة و رات .  



  م  رت دان.وندة  َ  ف ،وةوة رة  

     َرذ  يم " :دووة ر ي ر  ا زؤر مداو ة

اَن دا."  

        و "لط " دمو، درو  راق و  ف، زؤري  وةي

َ ،و  َ   م   َمر      يؤ   ،م و

َ م ، ،و مزةَ وةوم وة ومَ  َ  .   وم دي  ي

َد   َوة ،  و ي      د، دا مو م رم ي  م ،

  ررَي    وةدا  ،و ة زؤروةم ؤذة دةوة مدم   ،ت

َ ؤ  رداريدة ادة.  

       ووة١٩/٢/١٨٩٧ داَر رط   دي    َم   وةا   دا  

ََلم   يم  ،دا َن دةط زادي ريةط  ت اري ،درا َوة . 

َ  ري طد ر اي مدا  يمر  ،وةار" :ا 

َ ، ش وم  دةم  زيم و موة، طاردم م ،اردن

َ ررز، و رةيوة دةرم ري و     زادي و روةري ومم  ،

َ  . ... َ ،ر  م     دةوري    ،ران ري ش وة

َرا دةمةَوة، ط وةر ر ر دةرةوة و  نر  ،نوان دةَ 

 َدةدر  مو درؤ َلوة  ازدة ر دواي ."َ م  ،ازيؤذ، َ ارة

َ ان و زرط ظ  ف ،ل و      ؤ وم  وة و دةا 

)دةوة. زؤر و (ران   َ وةو نو، د ووم َ ،ن   دام 

دةما م يمَم دواي .ر ر    و و ور اري َ وة

َر دوو  و ات و رظ ن  - رؤن.  

    ٢١/٣َ امط)  و  دا ط( َ . واريارَي   َلزة دةط    رظ

     ،ود اردن   نج دةر يارم  ،دا  َ  ََ .  

َ    َر تمم و ة زؤر م   يم  وةمةة   ممر ،ف .

  ر كي م يم َ ردةوة، زؤريدة        و ش

 وير  و و وة و وةد رظ ،و  ريم  ي .

َ  ي يزار ظ)َو و (َ  ردية م  ،دا  ير مد 

ؤذي دوا .   ر ن  ت و ن ويَ و ط َاوَةم ، ر ردوون د

  َ ردوو ،فَ  َ دة   َ   وةو  ي ي َ امط) (

ردةطَ ات دةدة وة م ،وةَ َو م   َ م و  َ  .

 م ََي دووَ رة دةوا  ردةوة، د  يدة ي

ت و . ف  ي م  و ظ د،   ر  در ؤ 

و وةزع و ر زارير و ،وو و ام   و ةو وور ،وة 



     وةز  وةي ر   ش رظ .ف،       اث مو ري ددة  وةي

   ت: "مر دة ا مردط ريدة  مر  ،تدة ردام

َ دةو ط م  َ ،وةط و م  َمط مدة ورةوةط    ،رظ ."

   َر   يوةي م وة و د  ا       وةي دة ،وة امم

رىرو  َدة ر ،ظ وة   َط ر ف .    ر ر ،و  و   ةم

ر و وةي وة ،َ دةرووم وةدمدارط  ي.  

   َ   وةي ،رةوة  ر و ،رظ ةدا   وةو   م ،دؤ

رَؤذ َي ط روةو   وةوةاَوة" : َروَد    َدة  و  ،

دةََلط ،اوة ر زة ،ر م : َدة  ،را ي وةياموة و دة."  

 ي     َ وموةي   .َو    م و   داف، ر   

  ،ددةر داك و         د  ن يم  ،د ما ي و  اواي

اي  مي، وا  وة،  م .  روة زي دةد، و َرموة

َش دةذيد َر ويم  فا رةوة، ط. در رامر   مذ  ة

. زؤر  ي طداري ي ت و، واز  ري    ر يَا  دةرة: دد

ََ) رظ  م  ،ف .١/٤/١٨٩٧وة دةرة و (َ  رة " :

َر و  ش. وازم  و َد ،  ك د ر  ة و    و  و دادةم

و دة دة   ر ون دام  .    نم ش ذة ؤذي َ نزؤر .    

 دة  ةوةم دة َ نرامرة و دن و ،زؤر دم .  دة

دوو دة زاي ،   ،."...  

   وا   ،ف ي    دا ريرام وةوةو    و و و ر دؤ .

 ةمد دة. ) م  .ووو دةم نم  ،ف٧/٤/١٨٩٧   رظ  (

دةََ" :َ ذن ر ،َذم رةم  ةي َ  رة  ةيلَ   . م   

ت  دوو دة ،و  ن دةط. دوو و دة، وة توةَ  . دوَوة

، رم ىةَ ر".وةن دةطر دا  ن    يوة    و

 م، م و دةو مورام زةر و    ،ي ور،   طلَ 

ذط داواي  ،مدطن دةو ريَوردي دة  مودة . و ةوة و زؤر 

وة م  دةدا  َ ر  وةا ن َ . َ   َ ري    يم

َؤ م ،ووردم     َلدةط مؤ ،ف . ر  َ ة    دام 

وام" وةر وام دو  وةردوورة م ي  مرد، ط  َي . َمردةوة

وة  ر راري  دا ."ف، وةدةد اوام ز َ وز و دلَ 

 ، ر َا وَ و     َ  دوو م مش َ   َمري َ م و 

  . زةي د ََذطري و راي وةش، زؤر  مردذوارة، وَ و 



   ر َةوت، ري مظظ  ،دام و ،وتََودة   َوال و    َدةزام 

ف دا َز دة  ي ،اوة م ةمد  َمر . َدة   

دَارَ  َدةدةم دةَمف م وا ،ي مر و .  ن   ، 

دة ،ظظ َرو ط رط طط اط َلي دةط َل ر  ،دووة ا  

ر ر ؤذي دوات ي دةدات و طدة    ن ر   .ؤذدا رَ ش درار ي و

 َو ت و يا ةمد   مدا  ،ظظ  .ووة دامرد  ةر

 وة دةرة و اَ  َل  ر ،ظ نم" :  َ ندم ،وو 

 ش ،وددة رةو ، و و    نم    و   و

 َد ري م  ر .َ ،     م   

َنوم رةوةي م .    يم و  وتدةر  ي ،ون ور

."م  

   دوو ر َ ف ،وة دوا ؤذ   ،وو م    وم  يد اَة 

ةمد       دةرط اممن مرةر و  ي . ر َو ووي  وا  َم  م

 وة، رؤ وة و      و، وةك  و  .      ف  وَ مموة

َ زة    رة   ،ةمد وة وة و د ك  ريوم . 

     ر   وةر  و م  ،اري دة ر ر

رَ ،و، دامَياوةي ط   َو ةمد وة و مم   ات وة 

َ ري ،شزؤر مي ررةي مدةر رط دةوة ؤح .  

َ ف، دواي دوو  م     م    ور َ   ،   و وةو

وة دةرةَمط" :  و نرط طو ط  َم    رط  ،ان، 

َط ،ز  مَ ر  ،و  ...َ  يي مَا دة م ة ،

ن   ةم  َ" ةي   "ارَ  ا و زمةوةران "  َران م وا ون 

 و   .  مم ة  ذن دةدة و ور و ؤ  ةمَ  " درَا

َ ن ةمَ ،وة ي  ،ةدة    و  يم  َ   ش  و 

  و  وَيم رة م وةر وَ  م  .    ر ري ،م  و

َ دةم ) ." رواري يم ١٦/٤/١٨٩٧وام.(  

   َ وو وم ،شم  وةي دوايَدة ةم    َ ري ، ي ، دي 

ة  وازي َ  َ     ف دة :ووم ي دةررةي مر.  دةوة

َ "وةموة"ذ   ر وةير  يو م   ام و زام 

َوةووةو َ ي  زةم َو وةرة و   َرم ر و وم  . 

    َا م ق و  دةز  دة . َ  ت ردة دة ي ف ةدي

وات، : طر مري ورخ  ن مس        واتم رز ري دةراوة،  دة

َدة  ةمرةو ط وة ودةر َوات و دة َ   َ و ون و م  ي .



ََ و م رة ظ ، رَو   د ان و ش و ةرداري   طوة، دةممدرة

 ومو ،ف  ،ودةي مََ ةم ،تة  دوا ١٧/٤/١٨٩٧   دا

  م ةرموة دةرة و ،ادةري ريوم َ   موم و " :

زةم ي.     و ر ردة ر  ،نمرظؤذطَر     َ  نوام  ، َ ة و ازي

َ ر راووةاوةَة ،َ نوةدا دا ي  دان  ر دم  وة    ة، وو

َق داو ر و ي، رَل رم ،  وو   ،وةوةَ وة   .  وة 

وة ت و ،ونران م ي دوا ...  رةي طَ وة ا

  َ   ر  رم    ريؤذط  َ ةؤدا، ط  ة     ،م ومن و دةر

َرَدة م  ر دواوة َوة."  

   ف، دواي رَ  ؤرة ر تطم را ر ،ةشؤَو ،  

ا دمرة  ،د يَ وةو ن َن.  

   ن، ررةد ََ ،وةو م ر ،ن دا َ  ر  ي وردة وردة ،ار  مةوة

  و ا  و مر . َؤذ   رط  ،وةدم دة    يم

ةي  وة زؤر  در طر .  وَيؤي مظد   موة م و، رَد

ور ََل ار  وة ر دة  ،ورد ن  روةوة وةما.  

 ظر  ،ظر ن و مي وي  دام ا ر دووة،            

ن  درو دةت.  دةن  طر طورة  ن " : ؤي دن، ََةد

َدة   و ،نَ را دةطَر وم ،وةوةاردم  دة   وةَ ي."  

   َدة امدة         َزةر مذ و ةم م  وة دوا، وة َو . اي

و   ي.  وةي و         وةش  ةي و،   رةي  

َامدة  َ ردةوا ور م َ و      ت؟ ي دارة    

ظر ،  . وةَ دران ن دام و ات ت و ي زت مدات    

طوة دة َ       زة ي  ودوا ،ف َ و   ردة رََ  ف ،

وةوةدةدا ر " :   َ و     و  و ري وة ور  ،ر

و ر دةرووم وازدةزا ؤ) ." رواري يم وة  ٧/٤/١٨٩٧وام  و  ). زؤر

   مرة ر وةَر ت زووي د      يروم ام و  ،ت 

َر ،ووةامَو وزةي دا ام  ريدووةي مرام.  

      ،نرة١٠/٤/١٨٩٧د ر  .دن مرة مم  ١١/٤/١٨٩٧ؤذي دوا ،

.  وي  دا و وك و رةي،   اوةظ طرم اا   دةطَل

َ يمدةط  ،دارودرة  ،روي ط يَ ر و     ،  ،وت ي م

َ َ دةي م ري.  

             دةوة دارط رةيو دةورو مرةو و ،ر    ي  دواوة  ؤ

.   و  دةرداري  و       وة م اي م و دةرمن ت



رطَدوورودر امَ َ وام ر ري  واز ،َ   َر ر م و ، َ    ،

ط ََدةوةم ،ت رض  َ  دام ات و ن و  .   رةت

َ        َ رداردة امةم ،د و دةدة ر ،د ر ر و     ي .

َ يوام وة مررد  ذطر م و ردةوا ،مَ     ن

َ يم     وةيدم ،ظي مم دمدرو رر ،ؤمط

ََ دة رامَ ، يمر مام دماز  و راري مر ،مةو

  . دداَو موران و و ودؤن  مري دةطَل

   ر مو ذ ر رك و رير    زة ؤ  ،زة    ؤذام  ،(رانو)

ر  يؤذمري ر)دوو( تا ا  ،وةوةو و. ىو وة     رةيدا دةردة 

ر رامو مرذم  ،وا ،ووسدةوت م نَ ن زؤر   ،و  

   َ ،وةدم و و  ،ود       ون ر و ر ران

مي   روة، ردة ر ذم ط     ط  ي ذم  .َ َؤ  ر   دةدا و

ة َ دط  و   ، ويم ذم  .ََ  ،  رو

 و ةطَي  دة دةدات، ذم ، و رةوةي مش دةوَ . َدةت

، دم دي   ةر دةَ  وةي ذمي  و .  َ دةوة  طمةي زاطي ي 

 زؤر ،ذاري  ك موازة، دم      ،راطرا  ،    َ و زامم  ، 

 َ و دامو     ،ريو د  ةَويَ  . دةريَ   ة، دة، دوازد  س   ،

  َ ط و  ا دةذم        ن وةوة. ذم و  من مرة اردم .

َري دةت دارامَم  وةي  و .   ي يَ  و      م ،ت   ي

.ى مر و من     وةر ظد دةت. ذمن و وةي  دؤزة امدا  

  َيو ر َي و رةطَ، دواي دم وةي، ي ت  دؤزة امدا

ردةط َر ر ومي دة ،وة وَوةمن دة و و  ن و دةم و .  

    َلر ؤ ،   ر "رانو"ر وةوة وة وَووداو دةم ،دة 

ةدا،     ام ر  .مي ر اَظما  و ؤذم و  . رداوة

 َ  َ ام ،ط ة ار .     وة دةرة و ور ي يطة َ :

و ر (رانو) ور"رامؤذطَد دن وةَر  وة َمن    ؤ رط زةي 

دة دروزار و       ةوةو ؤز م م ا وة  ،ف ."

َ دةَ ، م ،وام دة  ،و ََ راو" :  ،ةوة

ر ا ر  ،و ك  !َةَ َ وة، دواي زؤر وة  ،وةم

 اممو ."  

 ف، َ  ر، ور ي ممموس و دةر- -َمةر ف    

َ وةش ،مدةر ةوات و دةََ ،ؤ " :   يرام و َم 

َ ...وةدوة م  واي  زؤرة دم َ ان      ،ت ياذ  ةر  و 



 َد وة  مَوة  ن واي ش و   ،ران داو   ...

رَ   ،دة ؤ وؤذي م   ،و دة    َ رةو و ط   دة 

ري رم رةو َدة رةووَ و .َ دة    َا وةي وة") .  وام

  ).٥/١٨٩٧مي 

     ،دي م  و ر ن و  وة    ةوام ن ،ي

م  اط  ،در دةَو ،ري رو يَ ووةووام . 

وة امف، دة   وةا ن َ دواي     ،   ر    َلي دةطؤذام 

دم من، س امي وي م  ممان و     وران و ر و دةرم 

و ر ومزة دمرردا  ارو ا  .        ي رةش وة 

 و  و مو ط اري   ودة مر   ددةي مي دوور  ام ،وة

َ ت وط ةمارد .مم ،ير  امك دةت وام  َ زؤر  ، رم  ازي

      ،وةوةر م ني دمم را و ون و ووةذام م .   ور رةد

 "رانو" ؤ دةوةز  ورةم  رة ويرة و دةوة    .

ي  ؤ ط ي رة دة و ور   ف ،طي مر

و     رةت و رو  ي د .و وةري

    َو  وة دواي ،س، دة و راموةي مر  َ ر وةرر . ا

رةؤذةي ذ ك     ،و وةدة  زةي ممم ؤك و  ةي م 

  و.وة دة وة، دة و ة ز .َري واو وة زؤر  در ردو

 وا  دةد و و و وةر دةوة. امم رن دةاوة،          

ز يظ ر ا ذن و  ك و ،مارةا ذم .روة  دا دادةمم

   ر م و ري وا ،ن دةداروةمؤذ دةيَ    . رم   ف ا  

  وةك مدؤ    َل ،م رم و  ن و   ون دةد و  . ري 

 ،و واش م و وةر  ،نةََ و   ادة  ،دة 

  .تووي  ،َام ر ي مَ مري ارا و ن ت، َل

   َرم ي -" :تدة ف ط   ر م  ،ورؤذةي ر    ،دووداا

، َ ن  وة، ون، وة وةي      َ دة ان ون، ر و   

َ ، دة  ناردم وةرة و  نوةاردم يَازَ ،وة    نوي م

 دة ."  يرا و زةم وامدةم  ري دا.  

   وةر ار دةن  زؤرام و  ،ت وان َ ومدة    ،و ،ووة و دة

َو وة وم   يط  . ف، ر      راني مذ، مي ط زةرد و ةم

و و زؤر دةَ زار رخ و دةم .  ،ا ش واش رط وان .و

َوة دةدة .  



   َدةر  م رة َ  و ض    ،ظ  ووم نزؤر ،د م

ن و ر  . ش وةي طلَ ام مووة ران  ط و طر   .دةد

ََردام ،و ريزر  ا و دةو مزرط ا    َم  ،يمى  َ ط

 رط  ،د روزوف وةدا مام    َودةم رظ  ك      و  رة و و 

رة .رةم و : "موةي وةدا م  ،د ظن طو زرا دةت

رَي زو، زر ن ور ي  ر وةمرؤ   وةوةو  .  وم 

ي زَ وؤ  وزةوق و  وةن .  رد و زؤر ،     ر ،و 

) ." رواري يم ٢١/٦/١٨٩٧وام.(  

       ،ودةم  ةمر ،فَزؤري دة ةوةزؤر د .   ن 

ر مر ،و دة مر  زة ،وةادةزادةم   ةم  ،م   

  َؤ م ي زيومو     ر  اي و  زؤر روة .

 مممرد  .و  مم  ،رظ   تا دة  ي

   َ) يمم ،اان(ى  َ ،ر  تم  ش و   ووة .

:  َ مرد، ر و مدا دةَ   ا، م و رةوة،  ظر ورد١٢/٧/١٨٩٧

َ دوور و م   مم وةي  ،وط ن ممظ وةير" ،

َدة   َي مةر  ادارط  ،مم ؤَووة   ر ."

دا دةن مََ " :َام ةر  زؤر  وناوا ةرم . ر م

َ اَو ر ،وةَلووت و رة  تمم ،َ َم  ون . 

َ زرَا دةزام و ة دةذ ي دةرَوة دة ،ؤن     َ و   َ ة  وة ،

َ ر   ة. ر !نو و دا  ر روا وك و دا  ا

َدة  ."!١٤/٧/١٨٩٧ ن دا  ) رط ،ن ا كت: "دمش دة(

َودةَم وةرة ،  ت  ن َم ، ذوور !َ و   ، ي و

دةط  دن و ،ا مم رَم  وةام ."  

 و، ي وة دةدةوة       ت و  و َ   ا،  ريَ   م   طَل   

َط    و ر  ر ،ت و ن ،نز اممَ  واتَ 

رطَ .  

   َ  ريورم ،ادةري و دؤ  ظوا"َر وو  م "

  َر و  ف وازي ،ةر واريو   ردمَ َ و  ي ا  وات

 .ظَدةوم  ت ر داورو  م  ا  ووة .دا  ١٩/٨/١٨٩٧

م  ظ مرد: "  و    اري ري ر  ن           

َري ظدووم ر ري ت  م ،ةَ ،رة دة   ت  .

َمو ز   مدةزاممز   ن دة َ مَ .     مز  ةرانم

ر ن م َ نرة وم  ر ومر ن دة ةمَ مة .  



َو   ،دا رَو و و    ار  ،وة وا وة ،دة َرو 

."  

            ر ر   م وم    ،دة زر وَ  وة نو   يط ن .

ب و  ورد،  رازووة ي  ر  رة ت، دواي مَي

 َ و  َة و وَي زر  .َدا مورةس  رةدا رس و

ر َلووا، دةطدة     َ  يو وا  و   ؤ ر ة   "رانو"

 َم م وةيم ة  ،ووةري طر  ددة ةمَ .  

٣١/٨/١٨٩٧   ر  ظ  داَوت،       و م راو  ر كد مدة  واي

ر مذاوةذاوي ذ ،ؤذام َودوور دة م وة.  

  

  

رَاو:  

ارةي، داواي د وظ :"...ذة  رةي مرم  ش ذي د* "... ظ

ر َي م اننم ن و وات.  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

"١٢"  

  

   ) م  فزؤر ٥/٩/١٨٩٧ ر  رة" :َدة  ير  (

 َوري ش و .روة  ن ر و       وش و،َ 

".و ر  وةم  .ا دةمم رةي دوو  

ف  ر ر موادةي ظر دؤزوة، م رؤذ َ و      

 رَي  .ناَا طر ماةزار   ام  ،و ا زاَلو م ووم ر

،  رؤذ *   ر َن رؤذدا ردام َ ر َدي رؤذ ت. (

     ) .ارن طؤ ن ودةدرا). زؤر دو  رة زةمدا ر ر  

 ،رداظ مزةدار ،َوةي   ام ش (.ي َا خ و ك، دوو

رَي،  م ،اري ري ور و و رةو ر و       دام  ام و  رةدا

    وَةر وةروام و.

دواي وةي َ  ظرَ ي طت. مو ر وت،  وي  ماوي          

مرةن و، طروة دةرن و  و   وت، ري  زموو و         

        و وة ري  .ور ناوةم و  وةدامو        ي

  .ََر يوة         ،تدا طرا  اويزةل درو  ي َ

َو ي  ةروة       ي .دي دةدةر ر  مي د وام

    ة رامط دم  ن در دة ؤذموةي رمَ   ي 

ام،        و َادةدا ر دوي نمط وةةمو رةمر َ    م

ا رةت دةون، ن ي و رة طرؤمي دةد،  دة طر     ردة ود

ر و  دن و م دةمدة ر َي طم وة     .ذةموة طرامن دةطت

م زار دان"  ت   كدةرز ود م وةيَ .".دوورة ظ  َير

    و رةم وةي ز  .وةَر وور  ددةزي م .ت ر

     دةر ،رط ويم رةم مزدةم ؤ ي اَ ،َ نرةم

ََ رةم مز.  زؤر َوور  و وة ري م   ون. دواي دوو ر

، وا طرا، و  و ران،  روي َوةو، ودا و رةو            ك

.ؤر م     ي وَي . واري مط  ،رة من، ذم ووسر  م 

 يون. ذوور شن مزؤر  ،وةا دوور وو  َو،    وم دوو م 

رَ طورة و، م و رَ طورةي و دةوام ور، موةي ر       ذوو

او، َ "وة ي اي"  و، و وا َ و دةي         

 اردم م روو و م رةم درو،      و. ذم َزي رووَ و



ا دةر  َلت دةط يد، زؤر   ،ف .ةمَ اويورةوة ي و 

    ،وَ ر ةزار َةذمَ .مةو وامدة َم َو

دادم اردما، زةق زةق دةوام ف م   ط  .َ و    

         ف وة  ،َرزة و ز وم د داريَ مزةرد. ذم ةمر م ة

 ؤذَير و، دة وم رظ .ََ وام ؤذان وةر  

ر  َامي ز دةوة دةرَي، وي طر، طَل و   ،رو دةري             

وة، وي طم ن دةدا، مو ط       "" م و  ،ون دةدة

ان دةوت، دةطرا وة زؤر دةت، دةو و  ما دةوة ،ن    

    دةدا و ،تن دةطَم  َزادا ط واي  ن ،ةوةَي دةؤذمر

َوة، وم َ   ر .وةي م ،مرةم ر دةر و ور وةش اي

دةدو دة، مةام رةوام  زم ن ت،  مام  دةطَل     

َ طورةو مودارا ا  وَ ةدا ا ت.  دؤ دةطَل م رو  

  :وام ،ت      وةي دواي  ،ظ  س وس ووو مَ س و

    يازاموَ وم و ر       وة ،و ادةر  يزام

 ة. ظمم  و و ورةم  ،ةري زؤر رةَ و َري م

 ،راف  مر و َر و. ي ف        روةَ ي م روو

         ، َط اردم  َي طر وم  ود. دةري دة دام َلدةط

.رةوام يزط  ودة ررط  ن  

م   ممت  و زةرام و رطرمش، رة من     

درو دةد. وَاي وةش  و م ؤ  دةري رم ر       

     .وةَون م ؤك و  تم ددةم زا  ،ددور   دة  م

 ظ، رموري روو طظري ()ي م زم، دةَ: "زؤر وي     

  .ووات  دةمرر م ، ،ر ةَ وم   ََ ذووري  َ 

     وم ي ،َش دة َ وا  ،وة دار ََ  و 

ة ) دةت ردن و ر    ١/١٨٩٧/ك١٥دةرةوةت دةو َر." (وام مي رواري    

     روة . ر دي َ مي درو ر وة دا وةوا ش و

   ددة وة اي      طَوة. و وا و ري ورو زؤر اردم ر

  (داط  ،ك، زاط) َمومم  وم ؤ َ ،و َم ر ،وةش

 زؤر  دةزام ، مد مردم    موو د، ي وة ر   َرة زؤري

.(وور َوا)  

     َط امن، واي دةمَ َ وةو ند  وة دواي .م  

 ،َ َ ر ر" :َدة وظظ   م     ةم  

   م ..ززو دا وت َ يةَط وة ،وة مروم و 



َ َ   ،ووةذَم .   رواري يم وام) "!َم ٢٩/١٠/١٨٩٧ض (

 م    رما   وَاي وةش ن ن َد  ازَوة   

        مم  ،َ ر وةي دم ر ،اران زووَ دَ ن روة .َورم

روة. وَاي رر وامََ ،ي، رمة و وي دا 

) دةَ:  ١/١٨٩٧/ك١٦م  ظر .      ) و وةوة،  ر ردةوا و   

".م م مذ  ار .ذوورةوة  ،روةي دة وة دا"  

          م   و         وةي َلري دةطو مم و وةََةو ي

  يم و دؤ  َ داووونرَ.   يرة  ير م ر،  

َ دوةي دة ري و و، دةم وان دة  يوام  ريرو ن و

              ،َداوة واوة وة   ،ري  ن؟ة دةَر ظ  

َ رط .تة دةَر يو   وة داواي َامو دة رةي   وؤذمر  ا

  ،ت "ووري ر"       َي م     وة ري ذم يم،      ات َؤر

       ،ات ةمط   َؤر َ ،وامن       طَو دراو  َي م

ي مظ دا دو. روة  و        ت،  مي   ي م

روم  َ ف زؤر َل وة وةي  م" رمي" ظي   

  َ طة.

    ري "طو م وة مو دي َر دا َلدةط "ار.       م

 اط  ود طن، دا ف     واي ر ،ود َم روزو طَ

 و ،ات    دوو ،َو   يط ن َد ف داواي وةيَ ،وةروي دم

 ف .وردم  ؤزار ر         ط   م  و َان دةر ط ي زؤر

َت و دةويَ     دةدة دووةو م رة  داواي م " :.        دووة ن  

 رة و ات ر   كةَ        س زو و َس م د  وةَ ط

م  .َن رازي م ، رازي  ن م ، دوو ك، م دي، و           

رة  يم وام) ".وةَر دةم زوروف طَ  وة   رواري

مي دوا   زؤر دؤم  دة   َي َو       ) ٢/١٨٩٧/ت٢

دةطَل َا َ دةت،  را  دون و ؤي  و رط ذَةوة     

وةمةت ة َر م  رةوة       و دة" :َ موَي وةت داة    ،وة

     و د دارا َوم رة ةدا  ،َ و  ودة و دةرووم 

   مدو َ  دا َ ت." ودة دا  ر     َلدةط َ زي وو ي و

.ت مام دةط ت و  

           ر .دةوةردي م و زؤر  ف يرة ،ظظ   رةت   َيم

ووة مو مري ط ،رَ د ،م ؤ َ مرد،  ن ََوةو   

 ي وم اور َوة دةرمرة. دا    نم  م " :َا دة م



 ددة  ودةم       امةوةش م ايَو  ،َردا دة  ي

      امةو، مذي وا وة    م ، وم رداري مدة

) ".ذ       مذ  ف ،ظظ  :وام      ي د ،م َؤ :

 ،  :ن ،١٢٤ل ١٩٥٠(  

          ،مةز َوة، وةدة ت وزام  ، وة  ،دم  ،ف

             و م َ و مز " :وةي داةو ر   كَو

درة...  ت  رموة موو م  ،ر         ؤموة، زةق و

.  يم وام) ".مم دار  رم ازيو ر ٢/١٨٩٧/ت٣م    .(   يم

) ١/١٨٩٧/ت٦دووة    مؤ  نذ ر م م  تف دة  ط (

ف وة دةداوة .     مم و  و طم و زنر دةت، رة

     وَي وا  وةي َ ،وم !م  ي  ،" :َوةو دة ق

 َدة . َ ودةم  َ :م ةر   ودةم  َ ،دةردة

ر  د دةمو و م د و دش،            م  و 

 ن ،دو د َو ت دةزام  ودةم     َدة وة وة ي 

دووة دي و  ذ        ،ة ارانَ ، نم روم ...ر

ودةمم ،م َ        يم وام) ".و َل زؤر ، ورةزووي م و م 

٦/١٠/١٨٩٧ .(  

       ذ   و وة ،َ وري م ر َةم  يم و َ

        ََوذر   وم و َ  دازة.         و  رة ي 

 َ مو    ذم ي  زةر و و رؤ    مَ موةو ري ر   مةا

ََ و ر  َدةت،  َوة و   و دم دوور وَوة، دةطَل 

 امرط  ت ودة  ر َام  ،ي مر ري وةومَة  ش

من و ة ن طر  و  ؤم، رةم ةرةو رةطز َو د 

 .َم  ، داواي ووي رمز م ي"" ريظري طرم  َ

 ،دَ اوةيوم َدة  ،َاَ وة ةرامم مذ   م

) وة دةداوة: "ما و رة ؤ  دةرَ روودا و .م ١/١٨٩٧/ك١٥(

ورو          ز  .و ؤ رة و ادة  يدط ام 

  َ .وةطوة وةرمو   وات ر ،وةردةط  وةةوةر

دط ،  دةَ و ط دة         َ ،َرةن، ري ر ،وة

".َ وم ارو  ََدة  ي و م و و  

          ،وم وة ط يرة ،دا م       ي ي ومدةر دادةر

وةوة  رةم زؤر  دةب و رؤ ،ةن و روةر ون.        و، ي

) ٢/١٠/١٨٩٧م    دةم م ط ةَ" :َف دة ن  ( َ  ".َي 



    ا َ َلن دةط وةد َ  توة دة  وةمرر

 دةدا  َدووة.  وة دةت  و رةرةي  ممدا    ما 

 دووةو  ذورةي و رر وة، وَاي و موو ي ن         

 َدؤ وة  ةومَ ووت         روة دة  .دووة َلري دةطةر وور

را رؤذش دةطَل     ،  م ورة رز دةوة، ان  دو    دش دةت و  وةي َة

  ا دةن، طر دةطَل ارا ن ن   ن دا موي دةن.

    رةم ف وم     ازيَ راَو و م داد موةي وَ ير

 مر  .دي دةورو      ؤذمر  كرةذ  َ    رة "دؤزين دووظ و

س"ن َوة طرَي، َةي دي و ومي  .  دة ز    در

   ،سدر ١٨٩٤ ،و  دا ا  ن. دادط  ير 

وان ؟  رم و ري َامي  دي درا و، * َما  دورطي

دذة  مو،  و م  ري ردا دا، وي و؟  ري  

ارررط ري     دوام تم وة زة ط ،سي درا  ،وازي م

او؟ر د و وةو   

       زؤر ،ا  تو ر ايَ دان وو امدة  ف  وة

       .ددة موا س و و يم و َ ي      م

)٤/١٢/١٨٩٧" :َدة (  ؤذموةي رمَ وو ؤذر اَدر  وو ،و ن

".وامَ سدر  وم  .و "سي دروةي "دؤزةمَ  

  )ي زؤي َةوة  م اوة و دا ( ١٢/١/١٨٩٨اي م ،َ دو   

     دم ردة وةوردم و  در دة  ،رو رؤك 

   ،ش  وذاور زؤر ،ي زؤاوة م  وةيمَ ،ف .داوة

    ،وةي ط يَوةو رداوة س، دةمدؤزي در" : ردم رظ  م

را وو ذ  َمة... و مروات. زؤ َ ووَ َا وا

ي  زاو  و) ".َوام م و: رةم و َة، ة  مور   َرري 

٤/١/١٨٩٨  روة .(   ف  م      رة زؤري يزؤر" :َدة

َ وة    ن و وةرن وا درس َوام. زؤ موي َاي رؤان مي زؤ

مرةزا مم وة  زةن و، ر رةمك ي،  دةت    موة،

   ن دا َم ،َ ر ،وانَ َؤظ رط و تدا رةدادةظ

) ".نَرواري و يم ٢٣/١/١٨٩٨ام.(  

      اَ شا، زؤ ن     َل ك  رة ،ي دادطَ ي

  ادة َ ز   .وة *(ر/ن د)   ويردا داو م نامزم

ن طر و   رؤذمم اف   دةدو ي دةو. و، ر 

   َوة دةرةم و ر يرط   .ةوة    َدؤ  م   مرم  



  ق اموي مرا مظ دة " :َ دة َ  وةر و  

         .زؤ             رةيدةر دروة موةم َور   

 َ وة مط      َ   ،  ام        نوةو ط رد وة و 

م . م و مدة  و و رو رة طورةو دة  

) طر  ٩/٢/١٨٩٨ممي!   زر رامَوة ي دادط) ".وام مي 

     وور مو دؤ دزي دة ،ا ف زي  ي، وا   و ت وةَ

 در  ام       ي، وا دؤ َر َ  ط  .ن س

     و رظ        سدر وة دذاو (يري مؤذطر) ا ياوةو

 ،فَ يَ و  زةيو مَدوورو در م ،َر   ،وم  ي

     َ ؤش، داواي ش و  دا ، رط  و

زؤ رةَ َ  ،ة و   دةَ: "دةمو   ،رامي رؤي

       ي وةدم وة. دادط دا  زةو ت زؤدة  وا   ر ن

و ي وري دةت، و وا  دووةوة.   َوي       

 و رةو  رةمما، وة وي را، دةدرةوَوة. س طم  و 

رز َدةدوي روة و موي دة يم ،اةي مَدر  ".و م ي،     وة

ار اوامو  ط    ي دذاط  دنري دةوام وة دورا دة

ش دةن  ت   وةَن و  ةوة، ر و  زؤي     

 ي  دوة ودةَ  يَزةق و دز   اوةوةَط  ة. دة  :َ

       و ي ر م مداوةر م ،ار َو زؤ  وة ط"

  دي م وة ،َ َامدة  َؤدةمر  َمؤي مَل ر و ي وة ر .

 م َدة      (وَيم ط ) ن  شاو ر ار ر  ي 

          َةرم رو و ةَ مي زادةي داوةرزامدري م  ،ةمز  ،وان

       ،زؤ  ق شو ،رةمس طن درط .  روري م م

ر  طم -و دم س م  ،ام و م و   وامردن

 وامر، طمي ر غ وةوة، ن ا درا، مَ مور ر ي    .َر

؟"   دةدات. رةم   ت و رذةوةمي وت  ر ديَ      

  ا ا ن  مام طورة، دة َوةمة رو  دةطَل موران و مر

). ف، َة ط، ٢٦/٢/١٨٩٨ام مَ  دوور ن." (ام مي  

   ي دم  و ،اَل دةزام زادو وي يوم  يف  .زؤ

 َ  يوا  ر دةداوم    م –    َ دانو     دةدة 

 ر       ي وة ،س و زؤدذي در (َيري مؤذطر) ير  َ .اث و ر ردوو

طراموة  َ ام و َ دة ظر   ةردةوا و، ف ي ي د

 م  م.      مر و طرةي  ورَي امم دة ري 



 " :َظر زؤر ش دةوَي، زؤر زؤر،  م واز ط     ،ف دة–

       مم و  و ر  ن و رةر  َ وة

مَ م،      دةطَل ظر دا َ ذما وان." َا، دةرداري رة

   زؤر َ ،سدؤزي در  رةت ،َيري مؤذطر" : واي م ريم

م.  دَة و            و (رم َمز  ) يمط م ،وةي مَر

            يم وَي مي م  .اردووة نةمَ نردوو دووةو ن

 م م  و  ،َوةدات مزام ي  اري رَةدم رؤذمدا            و

  و و   اي ، طم وام) ".ت شردة٢٣/٢/١٨٩٨ .(

 ةمي ي دةطَل  رمة زؤر  و و،  ت ي وة مدةدةوة 

رظا َ و در َي مم َ     ر   ،انَوة مو ندؤم

      ت   ف ،وةوةدة م رة امو داةر 

         ن دوو درة  .ةوةذامدة رم  يةر وت ودة  ،و زةط

  ،ووة موة وة  قي دةر يَ تر  امم َ  واوة

ن ردةوا و،  ز روا و  طمََ      وة.  دؤوة دة

.مط   

    ،ذام ن دةدو مزة دة ن ،نؤذمر وا ةمروم    ةي

وون رم      ددة  ر وايَم ،ةَ نودة و را رة ،ا

  رةم ممو َمم دةدا ر و.   َ و راي   

  َ  .ت  و رم  ،و زار   دان ،امَ  يم

  تمم .ووة      ،زا)  وري ري دا ظ َلو دةط زم

 ظ َ .ت (د َو م و م دوا ا   ،وةو شي م

       مم  ن ،و ش ف زؤري ،وةوة انَرة ذ و ر

    و  كم او م مي ط ،م  ددة  وةوة، واي زاَل

.  

     مش و        ٢/٣ . واري ووسن رم  و م ط  دا/

ر   د.  ،ا رزي ر َو،  واي را مم

م َؤر  ،ود ام ن ك ر ي  امي دة .وةوة

وَ و ر ث ت، َوةي مر َ داواي وا و   وةمران ت.           

ةي و  ىدواي وة   و ر ن ي امو ي طر   

  و راووي ممت و    ا رط ري م اَ  ،وة كرة ،

ر       ندا، دةرطمم  ،ي ن َؤر دةزط و .تم َ

         مرن وةردة  ،دن دة ن  و دادة ر و 

       َازَ ،ن   در دة ا ر ي َردة  ،نمرةذ



      ونؤذَي دةو ر .وةؤزم رط وةيدم  ن     زؤر   رم

     رة كرةر ذ  ،و يمَر    .وةم  زؤري

 زؤر  رَةوةطةوى دةد و رة  دادةم. دادةم ،ف راو ر َو،

          .دوو دةم َ ،َل و  يَورازو م ش ايَو  

 و ت ةوةم ،مم وةوةو دةطاردةط مر   وا   ام

 وة. دواي دوووة رر  ،د  و   زؤر َمز م

 ،  ،تةر مَو ي   اَ  ،َمدةط روم

     ،امداو دؤر دة  َ و  وردار مرة  دة  ،و ت كادةي ر

    دو رز   ،م َ وور  وةيامروة، ٢٨/٣طارط وورةو ر دا/

 ََدةم  ري  كؤذدا من ر  ف   " :   ،رةة دَ 

".ي دة  

    ،َرازي م ز ،دا      ظ ظ ر داواي    مدةو َو 

م  و َف   ا دموةي  و رَن و، و  وو 

      ريم  نم  وةي دوو  ،ف ي .ََ   َرم ردة

  ،ا دادةمظم       م ري ةي ديَ ،و ك  ارس   ر رو

)  ٢٣/٣/١٨٩٨واو و. د مو.  م (  *دةد.   وَش

" :َدة ،م رم       ،وزة َ ي وك دامر ر

     ،رش دوة زؤر ط و َدة    َ ...وور وور   َدة  

   "... ي م َ زة َوة دة وي ٢٨/٣/١٨٩٨ ( دةر  ،دا(

" : َودةم     دا    و ا م         َ ا 

    .َدة اط يَو  ز  ووا َ ".دا م    دان م 

      ؤ وم َدا و دة و ةر رط" :َدة  ري وة

".وَ ن    ي وا .ك  

     ي وة، زؤرَر وور  وة َ ددة  را وةيومَل مط

وور   وي ،دي دةظ ،        د، وةزدة ر  ري ،وة دةظ

   ا  ةرَوة ي وةيام ان وم.     ن ،دري دةذط وةَ

  ت: "طن رض    دةطرَوة. م و م ةوة        

            ك مم  رَم ور  ،ن زؤر م ون ا ومز

    َذ م  .  نَ نة وة. دارَوةو دةذةدةم وةةطر  وةودة

  ).١/٤/١٨٩٨وام مي ( دار طَن." 

         واي  وةدا وة ر          ر ري اَ ،ردة و  َ ،ظ

ت و وَي وةروان ت   ري روو دة  .َك دواي وةي         

رمة  د َ رد ون،  ، ا و. ي دوموةط وَي، ظر



   ف .ونم ي زو           وةَازر و  ،و زيون داد َ

ي ظرَ   ، ظمؤ ي داو.  م ري مرو  ش و و   

ردام ظَي د،     ،وة ي م ممك و َ َمي َةري  

 َو  مووري ردا، د     روة ،د در  اي ي ةم

   ااري در د،  و م    ردام م زاري رؤذممو د  

  مي ي دةررةي و دؤزة َش  ف د.

     يوة و اَدر ،ف  ؤمط ري    ،و ي  مزاط

  مردوة َ مي      وا و، وَي  َد   َي و      

   ؤمط رةوام ط .  ر  ا، دؤ  رةي دؤزي دردةر وَ   س

دوةوة  و  ن َمي طمؤََ . دواي وةي رك    

م        ورةط و َر  دا م ،م ووزي رر 

  دازرَري طمؤك َش و رة ت.،

                ،و ري يو واموةر وةرامم  ،شر و  ايَو

واي ر  و   و.  وة،   وت رَوةواي روو طداري وو

طر رةو ردي و روو و دةو. ت، دواي وةروام زؤر، وي 

، رَو من،  و طران د .َف   ط :ش و واي ظ

٢٨/٤/١٨٩٨   وةَ" : واي م ريم  دا م   ، خ ان م

   و وةرة ر  و َر   وةي ر  . واوةر َو و ازَ

مدةو  ،    س وةامرط وا . رة داوا  اَ

   ".َ٢/٥/١٨٩٨  دا    زي ري اري من  و رةو و و ر– ر

  .وةارة:     ٥/٥/١٨٩٨طوي م مدا ريدة  و .و ظ  دا

      م  وة." داَ ا َلط زؤري روة، دارط رةم  ،م"

  ة، زؤر واز وة." مو" :ت َ َارَي طو

    َ    وم د  م  ،وةوةم واوة–  وةدام

  مم ات َد رداواي دة ،ت. دام ط َ و ََورةس دةري م ،

   م َلزة دةط .و ري درام ي روون و م ادةري  روَدةر 

       وة دواي  َزرا دا يم اري   وو َردا ر

        و م م مط  و  نمامم  . ريم يم ،ن موم

       ،زام رة و .دام مرة طَ و ظم ي   زؤر

ش و ؤش ون، دةم  ؤظي رس و رؤ رؤذامي و   و    

َاز َدةو رام  دمي مدا داَ و م ر. دامَ ،او، مورةس     

 َ وةزة و م   ر ت و ش   م دة  ورةوة موة

زة ةور  َ  وة و و دةزامور  و امةف م  ،و



رووي  مم و     ر، روو - مم راش ت  ر،  ن

و. ف  موة، م  ظر ،و رةوة مو و " :ران            

 ،ة وا  ،م  دة  َ  ،و م وة ي َ 

       .َوش م رة "!ط" د واري  س داوةو ي دام  َ

 م ار     َ و ،ومم      وام) ".وومووة، ورةي ر ور

  ).١٣/٣/١٨٩٨ي رواري م

              ر ،وةَ رةدوو  و وةي م   ي ودة

ي دامزةَوا  .دةوة ةتي رةَ نودة ؤك و  مم و

رة رَ   مرام و دراون  دروةد، م واي َو ممي      

 م.دةزام ي وطَل طدةط م  ي و َلاو، دةط  ذووري ةمَ و

رةا راو، زي مدةد رَ د رَوة مو مَ   ي  

       مط  يَ ردان و  َ دةَلم ،ران و   م َ اوي و

ت و َةي ن دا،  دةوري ا  دام ،ر  مداو، َة . ظمن

     رَ مو  دا ت.

    دة  ،ةدار ََ م اف، دة يمةزادواي ر ،دام 

م دن دة )  مم    (٢١/٦/١٨٩٨دا    م  دا م

" : ردم مَد مف ذ ير  يوور  وة دا،  مذ 

َد        ".دم  ر ور وام وة زؤر  ،ورط وور م

  يمرة ط و ؤظ  وةومو دا َدةر َ زراو  

ا رو دة ،َ م    ام  ،مم وا رزؤر دوو دَل ون وةي 

   ر َ  ن–رط      ونز  ورا رام ،وا شَ ،ا

 ،نمظ ،ود  نار     ادة  .ود نازَ نَ  و

  دةرَر، دةر وي  ت،  رةن م  ا ن.

     ورةسم رامرا ازين دةدا رو وةم ي وان َ    ،ف ،َ

َ ،داظ و ررط َلو ر وو و .     زؤر روم ددة  واي

   يوةي طَ ،ة ران    ،ات ن ريذط و  ن    يرو ط 

 ) و م وة .دري دة وةرام١٧/٥/١٨٩٨   ؤظ طَ    ( 

، مرد : "وة طدار دو، مش   َو  دؤم د َن  

      رو دةردة  و و رد ،و مم  وة تمم ،وو 

  م  م ،زؤر روم ،دؤ د  َ و َ  ...و

.ران دةذ وة ،م دة و  رو ،    نؤ ،ر دة ران

.".دة  زة َ َ  ،ودةم  



مَ   ة و رة،  طمةي ا،  ظ مك درو ت.    

 طت،  َة َ ، يَ     ام مومو ون،  اَ زؤر وةرو

، م ر و  ََي و  َي طت. م ك    َ دةَ َا

    ظ  زيم  م ،ظ  وةامرردواي ط ط    ريظري طورم ،

) ٦/٦/١٨٩٨(ري روو) مرد  ،" :ووةوة ر." (وام مي رواري    

       ،د زؤري َر و و ،ان اي زؤريَو     و َ و ود وةرط

دواي    ار ؤ دوا ،  رمي  دةري دام ري دون 

  ةمر ريم ،  َو ،م) :وم رةيظ، دةر َ (ن  َ دوا

  و ر  :نرة ن دوو امَر  ،رةو د َ ن امؤ 

ف دة َو ي وة دةدةوة، زة ؤ.    َن م، دوورة دةوة 

 ،َو  وةمرة و َ وويي رر َمؤر رط  ، شو كادةر 

      َ َ َ  وة ي ،َم َ وش  وةوةر ك

َا   .ؤذة رو دة م  .َزوم  وري و      

 ؤرم ةَ ؤ َ.    وواممؤي رَدر َم  ،َام ودةوة م ،ة

   ممرة ووداو وَل ردةط        ،موةم رت و ؤ  رط ،ت

 رة  دة وةَ و رؤن واو. م  درَدادري و مزي دة ، زؤر    

  و م ي ؤك وةرر م وةدة اَ        ر ؤ ا

دةي مرامن و دةامةوة. رمة  مَي ري  م دةد،     

.َةا دام وك و  ازيَ ي ردا زم    

    ،رامَدا َؤ ش و دواي     دة  .وةوة  رة رة ،وام   

) رة دةوَ ٢٧/٧/١٨٩٨/ ن ٢٣م   ظظ ، ) او ي ز

ز   .ط و " :ا وةمة زؤرن،   مو وة دوا مت ةوة     

 ي و دةَدوورودر م  ،وةة ة       ي َ َ ر ذوورا  ط

م ت، دة ارَ ،َ وةدم ةيت و ز دي ش .وم َ

ذوورا دو ري    دةمو ك ي      ودا  وي (َار ت)   ا،

 ...ي  ؤ َدة . يم  وة َم  َدا وم  ار  ،ارَ 

    َ وم   ن وم دةدة دة  َ زر  .  زام

       زة   ر ر وة وة َر ،َ َ وة، ددة  نَ

 ..ََدةر َ ...راوردة دة   رةاَ وم  م ذ  رةت ،رم

         زاو ن وة، وةَم َ ؤيَي دةر ر   ارَ شدةزةوي  ج 

  مَوة."

            َ و زؤر  ،و ارَ نَ ةوةم اي ط""  و"ذ"  

ظ   دؤ و اممي دةد        و، ش وة زؤر  طرَ ازي و    



     ،  وةاوةرط   دةوة داريط وم  َ .دن دةردام

.َ نؤظ  َيم  ةرَو  َ  ري دا ف  

     َن      ٩/٩/١٨٩٨رة ط ،تدا دة  ي دا    َوم  

  .نزؤر دة              نم ،وةوة  و  رر َذ ومك دةادةر

  دة ،و رانوان م وة و  ف .َدة      دة   ،وة

وةي ؤظي ردة     رد َا دَو ري ي دةد.  دواي    

         نرة د  ر  .وةةوي ررامم ، واوي

ي طمم    مامم م رةيدةر َزَ م اي دووةؤظ  .ون

       َ رة و ؤي ر م د دو داواي ندةوري دةورة 

(ر)ي دة .مظ  دةرَري ممش و. راووم زؤر      

  ةو ي يرةم ،و م رةيدةر  .       ن ق و و 

  ،وةردام  ََ   زاي ،وةم   ق و ي ة يَر

ار     ادةو ر ظم د ي ف َ .ت ر مي ط

طت: "مَ  ،م دةراوة    َمي وارا، زؤر َم ،ر و 

ر  ي ، داري ارة  م، وَاي وةش م مرة، ي         

،ََن دةمَي."  ذر َ دةيز   َم  

    ،ف  ،امؤظ وة    ام رير َذ و واوة

 ردوظم  رةوة، زؤر      ر َدةور  ي دةدر وردي دةوري

ر،  د.   رس و،  امو ةَ ةي دي  د ا     

   ا  و  م  مو    و ي ن و َوو، دة،   موة

َ نةش، زو          طدةر ري درام يمَ  زة .و  ةش وي ر ،رية

  اَ و و    ر .ت نر م  ي و      ف  وي  رة و ،وت

  ر دةرووم طم و.

            ،دا(م ور ار) يمم ؤظ  ف  م وت وايَر

       د َر ،و ي  ي مم  َ ر.     

 دا دةوريممو و    ى رار ،َدة       ، ريم يم  ةرزي

ف ي َوةوةو   ردو َارةدا رامر  م.  ممَ وة 

  َ م م ،و وت ووت ور م .ودام ووون،    رادا دامو

 ، .دةوةن دةومي ذر ؤراري دة م.  و  وي ف

             م   وة د. دوايدةم َ ،مرم ي ين و

":َوة دةرةو ،رظ        ،َ ،ةمر ،و. دةم  زؤر   اير

ر ان و ةوةم ،اوي و رار وي يم ،و ر     رط ..دار دة

  يم) ".ودة    ،وة  ١٨/١٠/١٨٩٨رواري.(  



            َ دة  ،و  ودة .ؤر  رةو ،ؤظ  ؤذي دوايا، رار

     او، دة رري م ي .دةوة نَ   ت و وةرزي دوورو م َط

     ي وة ران  رةي  .ر َر َرط ََ  ني زَدر

        راوط وة ورة دوور وَ   و و َ م ،ددة دة

دةزام. م و دةوة، دةطي دة مر      ور َدة ،ََ وَير دةط ي

 و  و ش و واي ردوة،  زؤري ز َةد، ََ َ و   

 َ وم ،ور وور .و يروة ط  

     ١٨/٩/١٨٩٨ دا ط   َل و طط  َ وم َظ  دوو ذوري ، اردا

طروَ دةر، دارو درة رو   ،َ م  و ل  َي طت.

ي    َ زاَة طَ ،اي   ن، وس و، دةري  رو 

،         .وير د دةدةوة، زؤر دةدةن مَ ودا َل زةودةط

ري       دةم ي دة ،ؤذامان. رمذ ةور َدةر ن وطط ،  د

دةروة دةرؤ  دةطَ ؤ م  مي رؤي ر و. و و      

 ياممرم روووة    من دةط ةرَو ،ر ون دةَوت رَف  .ر 

   :وام وَي د ياممرم رووو م َ  ،م مم و ي

  دؤر   يَ رامط    ووس، و رةاي ر س و مومم ف ي

مز   ر ي (مزك  را)ي  ؤ" رة رَي"  

 ووة وةرطو      ود َ       نز  َم روة .ف

  –م  ن دةد.  دوو مدا      اري موداران و، دةم    م و د

 وة" :َدة مطَ ،       ،زم مو "ذم ".دة َ و    ن وودة

  دة َ    ) ".َة وة و  ،وةموم     َروار يردوو م وام

).   وةي ي  وةز مرة زَوة، زؤرر مي       ١/١٠/١٨٩٨و  ٢٨/٩/١٨٩٨

     ما مَو م روةَر َلوةو دةطو م يم م ر دةدة

زؤري َو و  َ  دةي م و م َ .   دةارد.

رارةوةما ي دةد، ن    وة، وة م طورة،   

.وامدادةم  نوازو مَري ر وةر وَر  

، ذَ ،ارام َي دومي م دا د      ف، مي م َو   دة   

ي دار و م نم" :ف كو ما م يار و ،

و،      ١٣/١٠/١٨٩٨ف، ن وا رط  وةرطو؟" رؤذ، رؤذي  

  ،ر  .ود وَ ؤذير دا م  رةي  روة د  ،و

 مرزَي،   وةي   ا واي ور د و         اي  رة دا

        و و دة ف دة .َي زامرة وةمؤذمك و رظ يَر

ا و  ي د و رق و ةي د. رمة    َي مر



      دم  ،و و ي درو   ،وة ي و ا     ،و ويم 

          م  .اردري دة و دا   د، ز ر ي، زؤريذام وةم

)١٤/١٠/١٨٩٨  ت" :َري دة  (    ،ن دةو  ت ،دة و

     ةَ َ ،وةوة دة  ا دم رز َل و و ض وةزع و ةذ

َ   ةَ        رس َر دة  ،دةذ ودة يرو ،َل و 

  ر وةو َ مَوة."

    و   :زاري دةدا ي ودة م  يَ يَ رةو رة ،شد ؤ ،

 َزرة ف وة      وة  ،ددة  واي  ، ش و دة

   ،ار ا  ر نم  د؟ي دةَورو و ي  و دم  ري رة ز

 ارموط  َ و  ،وم درو      ،وم زةط و رم َ ا

 ةم  و ؤظمما،  مو و دةا، ز ي دة و را  

 ي   ؟َدةداي م  ودار مر ا ي و ز رم  و زةمة

 ةر و ممم و   َ و  وةَ ا؟  واو ََ ا

   نما ،ن وا َر نو َيم رط .َارد  َ يوامَ 

      َر رو ول وا ،نَ نو و ام نمَ ووم    َر وةوامَ

ط و رَدا مروات،  واي د رةي مك وي َت،  َ ةوَوةو ر

ةن  رزار ري   وي َا رؤ و. رةم ف،  ر ماَ دي مواد

ةك دةذ و ر َ دةمو     ،ر    َ   َرزةم دةد.   و

  َ ذم ردة ا ي   و.

     ،رو ول .َ  يدم م  ل و  ، وة دواي

 ،ظ  مَ ورةيط َوم       ،و و  َ و ،و 

    وة  ،ود  نر رطوَي م ،  مم مومط

زؤري م و، ي رطي مطو و دو.  واَ ةي دي  ر   

 ، وة  و ر وة  دزي دة ،د    .َ وة ردا  ١٧/١٠/١٨٩٨د

        َةدةدا، مووي مر  ، َل   رط" :َدة رظ  م 

 ".َف، زؤر مش و، ري مرو ري مدةدا  ري  و  

اري رَةرة و م  ت.   زام   طرم ان و   

         دو د كرا رة   ،دراوةَ ك  دظظي مَي درا

   و .د ا   )  ردم ك دواي ، ١٤/١٠/١٨٩٨م  (

       ،ََران م وة ظ  نن، ذو دم دواي دة  وا" :َدة ،ر

 وة."  واو وة ي( ريدة) موة    نذ دة 

     ف ،و ش نظ ي  و مط ن زؤري دَلدا مر

 نز اَدر دا وَل م ،ددة ََ وَي ري دا َلط موة  َدا .



م  رة  ر م          َ وةي زا   ،ي َرط ََ

       دم َ تمم .َ وةَ نوادةم  كم ،دا   و َؤ ظ

ن و وَةر  . ي       طر    َر  وةة ي وة دو

ووري د  ووة  ذون  ي مو ار   م دا و  طَل

  ري َمط م َد    ي َف دة ن .ي يَم

ر زةوك  و  ، دةك  وة دوور دة .َ زةوي زؤر دَل    

 زةو ،َي    دة ،َدة ر دةر  َ       َيةَ دةدات و  ري ون و م

   ي داراَ .ت ر درو وم ي د       و وة ،تط ؤر

         َم .توةرط رظ   ؤزار ر َ راوم  رووم وة

وم َ           ؤزار ر وت ،ار ر رم  دا     .َا رز 

   َردا ط م     ازم ي ،د ا ي   مط َر     ويم

ظظ، مي موةي َ  و رار و  م موم ا دة ر    

.  

    َ       ا ي ي    ت ر       ،وم د  ،ت ي م

م زةو َةزرط ر ،و او رذ    وةدةر  و، زؤر َ و دةوةم

اوة  موة  ور طر    و وةرو .دوور و، زؤر  طرم رةموة م و

          ؤذةو ر ف ي .ََ  ز يظ تم د رط دا   دواوة

           .دوودَل م  دةدان م رد وي دةم و دا  ير م م 

     مَ و  ةو  ن  وري دةم  وةي  يَدوورودر   

 و           ودةم دا  .تدة ر درو يراو زةم  ةدا، دووروط 

 َ وي .تدة درو  ورةيط َ  رة ق و و ،

 ،َي ري  ،َري دارو رةذوو، زةم  مدم رةرو   

 تمم ،ران   ،و  داس ةةرَر  وةي   .َ م

 دةام-  َت دةي من ر دةَ   ،َ زؤر رة َ ن و   

  درَا   ي و دة و َمي و موة ر وة.

    ،ف  ،َ ي مر     دا  يو ي و و ،وةرو م

          .و  ر ي ي َد ظدة  ري و      َ ري َ 

ا دةد، رؤذ  دن و ر مدم دةطَل   رَي موة طمي وو ر   

 .ف ي مو و: " ر  َم وةر مدةمَ  ١/١٨٩٨/ك٨

ة ،َر َش، وةروان ماو.   وة م َ ذن  َن ازطري      

    (ي) ور ت َ ت و ،وم  دة .َد َ .ي

   م ، َؤزار ر دووم دوادي         و ؤذر م  ،د ا ةَ ر 

ورو ةرَو  وةو دةَدة .           رة   َ وةم  و زر 



 . مام   وةمو دة وة و وايزمدة وا  نرؤذم دةم ،َ س

 َ   زار د ".ة َؤر  

   ي ما ية دةز   ،َيَر ازةر   دا َ ر  ر .و ران

  و ،اد  وة دةَر يظ و .نوادةم ي و ادة 

 َود و رر ،ددة اراي دا ت و ي وم دمي درو

طمةي دةد، ب و  وردي دةرات و ة رادةطت.  رة طورةي،   

          ؤذير  ، ومم ةيظ  ر .و يا  وةزع و

  و، دة ورةسي مممو         ر  ،وةو د م   روم

اي ت.   َ ف، و  ارةي مي مر. دة طموة    

         وان زؤر  ،ندوا مم   وةار نَ   وةزاو م رم

ؤظ ش و  دووةو رج رةدا  نزؤر رة  وةن دار  وة ن

  دوةو  ام دواي ن.

دموةي ردةي م ،رةن زؤر مران ون،    )، ر ١/١٨٩٨/كَ١٧ارةي    

     ةمن رو وز  وا ،َ  رط ندة   َ ر   .دا

 ن(ردم) نوارا ردو، م رد       و داوور   و َ 

     م ،نمظ  و  ار  ،ا ردة  .دري دة 

طَةي َازي ي  ري دةرَن،   وةرة دامو، وةمة مران         

 ،و  َ ي م ا رزدةؤَل مم وم .– ،دام  مدا

     َ" :َوة دةرة و ،ا     َ وةردة دادرا ، ردةي مامدواي م

رووي دا، طر ر دة َل ر  َمدا روو ات: ردة دادراوة،  طَي ت     

ةمَ  م  ،ةر ةمَ ،و      وي موام .تدةوة مم  وةو م

رةن ،    اوة. وامي رم     ون، دةت من ر    

     .م زؤري وة م و ةمَ  ...  ةزاممون، م

 ي(َ) ردة  ون ن وايرة ،وةَ يوة  ،وةَ  

    َدؤ       ،وةمظ اير َم   نرة .ةوا مر َ 

      ،ن .ون ك رة و  م      رةس ،َو َاوم وةي وا، وة

 و ،وةَ ك ن ََدوا       ط  وةوة، دةم رز انَر ةم

راي  و  ن َةدا، ر و دؤ و دذ، وي ر دةد، طورةو وك

 وم د وام) ".َن دةر–ذ .دام   ،اووي رم   ي

  رو دةرو، دوا ردةدا.  ي ١٨٦ (- ٨٧ل، ١٩٣٦ن رمس، 

  و   نرة .   ،ردةدا دوا     امَر راو ووةي مام َ

ر موة، دواي مش دن  ، دة طم دوة،           ظمموة،

و دة .دا دة  نوة م  دا   ور ي م ر



دةد، وةرة دة راَموة م ر َن و ك دةم داوان دةد   

  وي ؤز  موري ممَ درَي.

    ؤوةرم ، ط م  اوووة م و ر وو   رة و

دواي ر ردةك    روَ طورة و. .     و: " َ مامم مورةس ووة

     َ   ر و ...ر َ َامَر ن وَرا ودة "دة 

 َ د و   نورةس دةم  اَ ،نؤذمر" : ،  َر

      ، ". امطةن. ردة ورةي وةط َور ان و

وة،  وك وة داموة: "وان  ،َ م دوة زاري 

   .و     ،ام يطدور  سدر  ،اوة وادور دا وة

  مام ،ون دو  د."مو وة  دا

         ري دووة  .(و و  و ،ر) ؤذةر م َمدواي وة

ورةس دةم   .دةوةَ  .تي دة او    ن دةر  ام

مي ون  م ،دة وةروام وةي رةي     . ط َو ط

 ،َو موة ر ر ، و رمي د دةَ، دادةم و ر      ن

روم طن َن دةَةوة، ن دةرة  طرن َوة.  طر َن  

ا       ي ،ودة          ري ي وز دة و ودةم م 

وة. ي ر مو وي ؤز و دة و  و وة ر            

ريا دادة.    يم    اردوة دة  ا د ف

ام  ي موة م  ام دة   ،َر -(مورةس)دا ن

ور ف،      و رةد .َ دة ،  (ورةسم) دامم ن ةي

-ن   روي زؤر َش و،  رادةك ش رةوي  و مي         

و مو مري   ر  ،وة   دةوة. موري طم ، ط رط

  َلدةط ،ا     مدؤ  َ َوي دة  م  ،وة وةو  

    ََل دة َ  ،وةط َ "وةوم َ" دة ،ةؤةك و رز َو

      يمم" مذ  ،تدة م ي    ورةم ري وةم رور ان و

 رطة". طدم  و" :واتري دةر َ؟ دةَو مم وَيوة م

        ،ف "!رم مةري م و    م رةي طَ

  ،تا د  وةرط ةد    ق َ  ت   ةم؟ رَ ري  طم) رام .

 ( رم   َ ي ،تن دةطمر ف و ر وَك رادةر

        ف .ت َلن دةطزة ري وةي َ ف، دوودَل ددةوة م  ي

 و  ريم يم رة  يم رام ةي  اوة وةووةري م

رةو رازي م ممَ ن.    وة،  م َا ون   زي دؤ

   دزة دة مو رة    َ دة  ي و َشم  



و   ي و ت و    َ م َ .دوان دةوةر ن     َ و

.َ ردةوا يرة ر  و ام  

طوة، ووة  دا، م رؤ١٨٩٨ مط  و ي مظري     

ق ر،    و و         ك و َ َن.  در    

ي  ردا ََ. مر و     ردةوا دةرم دةد، مةام دةوةرة     و

   رزي مو ورة زا ،و مم      ج و   رزؤر ر دةمي، دة

      ،ةداتو ف  ي دة وي .ََ را مدممدةر  رم

،  َ ،تدة   ،ت ن ،وةرز وةي دةمَ يدة دةي دةوة

     (نوا) يؤذمر َ .دةما مم   ف دام  .زةوة

وة رةي رم م   رة ،وا  َر دةردةو،  -ن

ي ارة و و  ردومن وة  رؤذم  دةوة، زؤر رة و، روومدم و

درؤوة: "مزا َ زي دووة س و رةََ  و و وا مش و  

  يودرؤ ) م  .ردووةم ؤذم٢٧/١٠/١٨٩٨ر ،رظ  (وة  ورة

  رطط وة ،   ،دة ار" :َدة     ،دة      

دا  ٢٩/١١/١٨٩٨دواي مَ وا  دةو، ظدط دةوة، راب دةوة." 

م ددا  ن ظر دةَ" :َ دام رؤذة ردةوا ،َ َ ؤ        

          ،ََ م      ،وةوةي      وةرط ،م َ .َ

 ةدةو  ،  ََدة ز  َ  ، دة  رة

ار     ف ي ".وةر .اث رَم ،و ش رَم ،و  

ة دةرَي،  َ  دةد    وةز اث دةو  وةي دةطت و مد   

م رَي ،  وة وةز  دةوةدة مو وة ي ر دةدار   ي

ون.  طر ت و رةزووي مو م وا رر    موة  دة و

، مم دة ،ري   و ودَي درودم ي ي  و دةد     

     م  و ووري م  مو  ودةدا، دة مم

د. َ   ووي طام دةظري را     ةم مظا اري د 

  دةدةوة.

     ر روة، د وة مة" :َوة دةرة  ورةوط َر   ش

و".و َو َ ن وا، دةط  

رمة  وة ا، دا َ دؤ و ي طت،  ي        

 ري َل و      وورو و ذؤم رام دةد. م ن ري داو        

  وةومدا ذم يم           ي و دا  .وةوة ي  ؤذر م

 ،َي   ونور ندةذ   ،ف .نم   وةي ر 

   ،دي دة و دا  ي يو د   َ  وو  ي



و َل، ارم  ،د، وي  م رةةدةري َ ار و، ي ي د

    .وة دةم ١/١٨٩٩/ك٥و      ادةري َروم  كف   دا مم يَم

 ي زؤر" : َوة د  دةمَ ،دة        ردة  دة و زوام ،ارَ ،م  

    دة و زووام دة  .ذروا        م ودة َد َك و ذموم وةم 

    يمو ذم ،ازوةو    دةدة  ودا ؤذامر  دةدات و َ ؤذانر اَدر

   ، اَد  ورؤ  وة م   روي مَ .وةدةدا د

 ش ..َن مر  تمم ةَ ..دي م مرؤ  يو واز

  ؤ  دةمون."

    مط  ددة  و، دةم م و ي دؤي   مَدوورودر .اوةدا دم

ي و   رةزوو وة دةداموة.  َو مي  و دوامدا، مو مر    

رط  ود ا َلدةط ياوة رم  ،و  و رو. ط ف

ردةدا مور َن  ن و،  مم مظطرود و. ي ي     

 م ،ومََ     ي مةما طرة مؤ .و ر 

 م  مرد،  و           وةي رط  د ،َو دةدا. َ ي رذوا

مر .  .وةامَم و نرو مرد و مدةم   ن َ ي

 ريَ       طم وةيمَ دة  َوةدا دةم و، دان ف ي دةرادةر   

 .وةوة طمؤ     يط و " ةي"  وة ي ،

      دة ،و دة ،دة َ وة  َ" :تدو دةدة "ري "ط

  ".رم مةرة، رم ي   .دة     روة طد   دارط

وة، ي  درَدادري و زي     َ داوي مري و دةمو  ةوة  مودةد

 ،و َ " :َ دوور و وة      ند    ،ا 

، و    دةَوة، ز دةاز َ  وةم.  ري دةي  زة درة

       ... ،زاز و مر  ،امة  يذة زؤرام و .ََ  داَد َدوو 

  ؤي رامَةوامر َ ،دة موة دة مر  .وةَ

     ي َ  .نار دةَ ت وَ   مذم وة  ا        ...رةا د

  دا اَ ،ط َ دة  وا  ،َ و َ  زام ،مم

   مم َ َ وةي دوو  َ َ–    ،َ َ رودطظم  َ  س

م دَ ي َن    ، مك  وةي وة      ىدةت و دما ا  دةطَل

 وةي   ، يَ وةممَ  رة يةازو رن ر ،     ت واوة

       َلدةط َ   ك طادةر  ،ي ا مدة    وام) ". ادة

  )١/١٨٩٨/ك٣مي 

    َ ،َم م وي دوايَ يوام ورد ر ري و َ، رةيدةر

 م  ط  ازَ٢/٩/١٨٩٩  ر دة زؤر ي وةو َ " :وم



 ت و زؤردة وا رَ      ارَ ،وةَا دةدؤزم ي ازيي دت وزة

  وم  .َوو دةم و   وة" :و  رط    "دام م ر

    ،َ َد م  ،وومزؤر ر رة      ردو وة م َ رَ  وةَر

     ،ور، دة َدر ،ر  ،رز، زة  َو" :و رط  .ري

 ك ،ر  ر       ،و ،اران، دامَر َ  و و  كوزة ط 

مراموة دةوام دةوروري ي."  َ زؤر ر ، و ر رت  

 .تدة  ؤ ريم َدة م  َ  وةي  ر َ َ ،ا

وو وة،   ممموة ةم دةَ   وة." ي رة  د 

   نَل و م وم َو    ام َ ف و  زؤري ََر رو، طَ ام

 ت ودةط مرَ وي واي رر و  دة ريذط كارا 

  طر دةد.

    َ ،ف  داظظ  َلي دةطمةم و َ ،و ي مةم

 ت. م وَل و و و  و وة و. م  زؤر ةم .وة و

مي ي وةي  ظظ ، م و  رة دةرداري َ. دوا  

و ف  ،ا         نةَف در ر داواي .د ةمد ،و ةرَو

 ةمد      ف ط  ددة ط  ظظ  وةش ايَو  .دا

 ) وة  ف .دوة دَل ا و َدار ١٠/٧/١٨٩٨مط" :َدة (

   َي  م ، وا ".و رة مي     م مَي زو ردن،

 .دووة و ذم قي دةر َ َلر     م دواي (ووري ر) ريظط  ك

 زةي َؤ          ي زؤرظظ  ،دةوةو (نرةي ظدةر) ظرم َذ

    ي وة ،ووذامر           و " :َا، دة مذ  ف :مدا

 واو ،وت مومم  َ  ك زارو .وذار     ت و رةظط .ر   و

    وةي وة." دوايو ل َل رةو     ؤ ةوةرو ط رط  و

 و وة، دةطََدة م ارد ؤ   يم،  ردة َذ 

   و  ،زؤر   ،ام     ،ي وم  ي .ََر دةموم  ررام

 ف    وةوون دةوة ر ،وةؤ ريرا ي() يم  ا وَو

 ي و دةر      اَ  ،دةطي م" :َدة مدا  .ةم

   م   ط م .د ر نَ  رةظط مةر ،ةدا م اَ 

م ر ،ددة    ،دةط َ ،ددة  يم  ،دةزام 

من ، ة  َمن ظ د     مم وادةيدةارد ..طر م 

     ادة َم ، د اوادةم َلدةط َي دةم ظظ   ".وة دوو

 ،ظظ   يم  ،وةؤ اَ ،وةوة زة     ود َازَ   ةَ

رة   وي ف، مي دة ر زم َر .َما زؤر  وَ را



     َ وةي رة  ،د         َ مرة  ت ة

          َرةر ر دووة يم ن  تدة  ي وة َروم  .مؤ

رؤمم وة و   ام َن، َة وام     طا "دزَو َةون"  

  .ت ير         ،م َ ر، وةوم" :َوات و دةري دةر    ََ ر

.  موَ ارة. وةمةي ت  وا ري       دةطَم ي ؤزَوة وةري 

  يرو  ...اتخ و     دةم  ،َدةردة م و ،َ ردي وَ

رؤَ ن  َط ،م امو ةي دةروون و رؤ رة دووة.  مور   

   ،رانَ  ي .دة رر و ر مؤ ت و ،َرد   وَم

 ،وةمَ َ دة". رم ي ! وةوةم  

وة " :ومت   ف، زؤر م و  رَةوة وة  م مةي دا        

 رةيدةرَ .م درو م     و ،وةَان دةدؤز ش وط وات، طدةر َ 

 .رةت  ومم ت:     دةَي  ت  م   ري دةمَوةو ي

  م ،مة   ي و َ ،اريَمَل و وة  و ا دةذ

م دةا وة  َ روح و م ر رم ،َري َ–  َ دةن 

    تط .دةط مدن... دةدةر م   . وةر دو ،َ روم

  )٣٠/٨/١٨٩٨دؤ . ف." (وام مي 

ظظ   ،ف رةش مو وةو ي دةدؤزَوة، زؤر رة و.    

  وة و  دا دة  نمرو مم  وَيدة  د ري

ََ ،ف .      وةوَز دةر  وةي        َل َر ذم  ار

 ،وة ي ) ظظ  ٢١/١٠/١٨٩٨مر ن) دا  و ،دو ي ،

   ةوةم ر ،وةَ م" : م   و  ن  دَي، دة دة

       َيم رط َ و   تَ      ةمر ،م ي د ،دة م

 ...وم ن زام َ وة ي     يرة ز رط رة ، ز  َلر

".َة وةم وة زيم ، اي دوامو م كرد و  

  ش   م،  ن زم مر و دؤم     دا،  ٢٤/١٠/١٨٩٨ذ،  دواي َ رؤ   

   ،وم   َو  و د ي      .و ردم  ي 

  ت َد دؤ ، ش د ور" :َدا دةف"  م . .. 

 ،مي ذم ،ة دةمر   ،َََ ودة و   ةَ

 َ و ددةزي م دا        طمام ة و زي و    ات دة

  اي د و.

 َر و رؤذامدا،  اي ردةوا طري َةد  ذن  ،َ رؤذي       

٢٦/١٠/١٨٩٨ دا م         :َدة َ وةرة و ي وم اور ،ةواموون و رر  ،

     َوةمرَي زة ؟َ  زاوة، مدة ة دوووةم  نَ ذن  رةت"



  ةوةمزة    ا .َ            وة وة ،ام وةي ر م َ  

 َ زار   مي ذ ،ام   وةر م ،َم َ َ ي

موادة و و زي  و َ ذم و َدة. ي م دي، ر   

   وا .َوا دةر زة ،  ي ورد ب و م ، وي

   َان ؤزوة،  َ ؤزوة   َي."م   ر وة

              تمم ،وةوة دؤزيةي م و ر كم و  ،ف     ا د

   !ََؤز َ مذ  و  ،دة وةدؤز      َ يام ي و؟

َ  م  وَي ي   ،و دازي  يزو ط .تدوور دةط دم

 ز مزدار ةم ي و ودا   .و وةرو مي مَر

َمام َ و  ةر  ر    ،تن دةطرؤ وات رةزوو و َ ،ا

    وم دمدرو :م     ،َو ي ؤ دوا   َؤ ،زة

 ك و ةك وز ،م َة ت، وةَ زي م ؤر  ر

 اري ي ذمدر ورةي ممم. ا  

         ،و رير و وم م و ش َ وةوةو د  وةي ي  يوةم

دن دةر   .َوي ر و رز دةوةوة و َةو مو ان و ر      

مورةي  دا،   َرة ةودا و. ؤم  زارو ؤش     

 . ممت ظر ث و ودموةي  رم طوة ي ي،    ن و

       و ات و ر وا رط تف دة  ،ددا دةؤذة و ري وي  ةَ

   ر  رط دوا ،َ وةم ووة     ١٩٤٨ ،ر دؤ .وةَوم

  ريم          وةود و ث و ي (وةيمذ) مؤزة ر  ،موم  َة، وة

        رظ  ف  َوة دة يَر   و تز دةَ ،

ر و َ ف م  كد م وة زيَ وةو ن ت زو 

 نر ر ةيَط    ري و  ،َا يرة ،ازار   دَ ك  و ا

              و ورةط َ ،ف وة َ    .َا يرة   و

   امدة م ،و  زةَ و  ،ش َ رةو وةم  َ َؤذر

رزة وَ موم  وة واةو ي ى  ت و دا واو َ    شر و 

 وةودة ق و يووي وةر   .ت رزطر ومو م ردة   رظ

. يو در زيم  ماطازي  ررن م َ ازيو ر ي.      ري 

  َم م و رداريدة  ي دةداَ ،دةَ ي      دزي دةَ و

           وة)  َي دةطا مر وةيدمو ث و رر رك و ي

  ر وةيدمو ث و ي يرةو ن     وةي طدةَ م (.

      ر  وةدا ف وة       ار    وة وَ ي   َ   

ةت و رم رزان ؤش  ي دةزام   َم    ،مرامك مت



ف داواي  زار رؤ دةد، ر  زاري دةدا،  ر          .مت

ؤزار ر َ و وَر َ. رار و  ؤذير   ا  ٢/١٨٩٩/ك٢٦ دادة

 ،ا ر و   ف  ووا راردادة و. دة ف ا زةرةوي    و رم

  ت ودا وةردةطراردادة دما َلزاري دةط   يؤزار ر َ و

    ي     وةي دوو  و  ار   رداريدةدرا، دة َ ا   وةيدمو 

        رةت .رموة ر  َ ،نمم   ،مر و

        ن و َر دةوم     ،ودا مر     دةوز رة ي

   م  ف ةمر .رموة   َدة ، ة َ    ،ر 

 رة مر ي و و ودادا دةت،  وةش دووت دةوة،    

 وةي  وة ي ََل دةَ ي و َث م   مَ و  وة 

 .تي دة ري َل       م ر و  اار  ،و     امدة م

     زةرام  ي  م و دزي دة  ،ذيوةو زؤر م ر َم

 َر دةموة ر رو َر  ..م مدوا رة   م

) و  ٢/١٨٩٩/ك٢٢ووي داوة... ض را رذ  ط َ" :َ؟   ) دةَ؟ ذن دَوداو

َ ةيزةم       ر ،ذن م ،َ؟ مَد َ  ،يرت وازةن دةط ؟َة... ذن د

 ،ودا و ر ...ؤدة ر  ر و     ك دو زةر  وة

 ". مواو دة ا ادةرة  وة و "ر  و" :تدةط م  

   دانو َزا رة  ،        ،رةي  .ددة رظ  قدةر

َ ن انَي م زدة رو .      رظ ،وةدة ووير  ةمر

 دارط ر ي و انَي مطن و طدام دة َ   ،وةوةزد  ،ام

 ،ود َر        م :َدة وة .وة وونر  راردادةي و ةيَم و م

دووة    وداو   ىمم و،  َرة زؤرو ري، مر

     روةش ط ايَو  ،ات ر يرط    زوم دووةو ي

) م  .دووةم ممم٢/١٨٩٩/ك٢٧  مم " :َدة رظ  (

   .ََدة ةا   وة، دوايرا       ر  ي  .ة

 ايَد... وَ زة دة َم رة   ََل ذمدةط دة  ،ةروةش م

 ...دووة وةما زةمدةو     رام َوة     مَ  َدة  و ن   

     ،انر و دؤ   شَ .وةدة  وةدة  يَ م-

    و وةشَ  و  ةمر  َ  ون م– َ  ا   و اَدر

دؤمن مو وة،    رةي َ  م  ودةدةوة  د    و

  مي ري طورةن َوة د."

ا مي و   ف  زةر ش دام م   طَةي راردارة، دةا    

مر،    نزة  وةمرم َر  رةت. د  



 ،و ر دذوار       يرة مةمزؤر زة ؤ  َط  ووةوةو ر ،   

    َرظو ط ؤذمَي رم       رة  .وندةون و دةرموة  ،وةوموو دا

  مي ط         م و و ر رةيذ  َر ،نَ و، داوايوة وا وة ،

   َيم َ .ون د اويدوودا رار   وةي   ،َ  مم ؤ

اَ ،ا   زؤرما وةوة، ر ؤ َ َ و وا       موة، ا د

دةةروةوةو دا   ،رةَ  مي ط رةوة. د   ن ومَ  ي

 ر       د زؤر   .درس دة مر ري ةي ديَ ،دا  نم

 ووةوم ترة م  دةرؤ م ور ر دة يم ،ور ،ن ام 

 َ اوةوو  انرط و و  ن و  مرط–ظ   ر ي ،ا

         يمؤ و رةت  .وةر دةط نوة، من دةدؤزَؤ

ر (وي دوموة، و طظرةي  واي  ظظ،       -طظري (ن

رم           ر ،دَ ي ،د َيظ ط  و  ف م ،و ريو

ة و   ومدا داواي َد و   َؤزَوة،  ؤم  ؤز.  َات

           واوة، درداوا  دة  دش مرا وة  .ت ن

   و م رير ت و    مامَي ممو دوا يامم،  َ َ     .وةََةو 

ازر رة ،ام و َ  و  ةوةم ،وة ي" :َة دة

وَ   ز     مَي، ر وةمة  م ر داوة  م  ز م ،طر 

  ).٥/٢/١٨٩٩م) ".وام مي رواري 

       ،و شَ ي زؤرداوا  ،ظظ رةوة    د و َ اي دةو

              ي (وا  دا َ ي ،دةزام    ر شَ  ،ت ورةط

را و دزامش َي دة رو  ،   ظظ (و ر َ و

  يمو م .و ون  ي        زؤرظظ  دارو  ر وةي دةورام

              .َ (ظظ )  ران و وةدةوة م ،ون و ري مم ،ردنم

 ١٨/٢/١٨٩٩مظظ  دا    " :َة   دةوةم ةَ  ؟

، زرم َو ري در م. طة ي  رةما دةََ.   م؟...  دةرَي

 رزار ،مة ة  ...ومم  و م ورةزووي م   َر وةوط 

  .دش  دوورة دةوة

   وةم َر و ،و رد ر  موان     ىزوةر ادة ،وة و

ت،  وا ش دةت و و دة  ري وة.  موة َ زؤر       

 ،و ورةط  يو د يد و ورةوة دوو م    َرز ر ،و م َ رةوة 

           ف .و و َةوارك و رةم و َر ،و دم درو ر

 رة م ) ووي مد، مك دةَ       وَ ف .(رد وي

ط  و زؤرروا ك وؤذة دةدا دة وةوة.    ررد دة َ ي ،وواو دة 



      ،ود ريد مةوةارو، ر ي مدام م ر واو ةدامرو

ن و طارةم دة من دو. دوو َري رك  َ ورةوة، طَ و           

     ،ددة را ن       زةي م ،د َ ر وةوة دةَ

 )  ري  دة" :َ     ٢٤/٣/١٨٩٩م (  وةك و طم دةروام . دةم، رو

ار َم ار م َط دوازدة م ،   و، دو ار دار ،وةو   و دة

   دة ،ادم  َر دووة، دارة نؤ نم دارة .د دار م

ط     ،ور رةو وةم  دة نر ة .دووة     دا

   و رادة ، ".وَدة رؤذ دةموة و م دةَ موة،  و

و   َرة    رمة ف رة زؤري  موةي و رج دةد         

  وواو      ك دةةو، زةرر ك و وةيدم ر رة دة   ،دم

دة اوة و دَل ي دةرو وةودةطي      ومرة    ر .رةوة ة

ي مي طمَ م  رن د.    طت،  د رؤ  ر ر وة

        ،وك دامط يمدو  ران  ،و ط و وتَر   و ديط

دا َ ،و     اي ري َ .ََ ية يم يمم ر 

 َدةر َمط  ، وم اَ ن -    ي  ر     زار ،ت درو

ؤر دا    رةي ي ا و" :دا دة رة ر  مف م ي .

.".مدةو ؤظ دؤ" ن "  

        ر كد، مةَ نور  نمَ ،ددةردة مورةت و م ز   ويَ

   ََري و رذط ن دارا   اَ رةيدةر       كَن وة ،وزي م

وةمر  ،َ زام راووم و دةررةي دؤزو َم رؤذ. درة         

          َ دي دةةر م اَدر  .دت دةةرؤذ زؤري مر مَ ري

    َ .َ ن و  ووداوةر ر  امم و م 

رامري وا مي دو    رطوة دةَ دو َ–  ري  ن  

    ،مك طرةي  ذ     َلةوة دةطم دامَ    ،انن ط اندةر زام  ،ا

 س َيم ن دةد، داواف دة  نوماوداواي ر ت م نام د

  و         رةش ،تدوور دةط  و ري ط رو ي م اَدر

         س و ي َم مرم  دةوة ةم ن ري وةم   نط

  و وة .ََرظ    ١٧/٤/١٨٩٩   دا م وم ظ    ر " : 

 ر  و دةرةك و  م  َ       وةز رَ؟   رو

    ، ََرةا  و رة دازراون؟  طر رار َر ر ، َر 

َ  َم     ، كر داوةر".ر ر د   

     ،ون دوور طزام امم  ي ةمر  ،ا  و 

مو رة  رةري درمامو ررامي دةوت دةطت.  ز دةوة       



و.  وَاي وةش موة،   مرةوم رذ َرري وةَ ار دة

 ؤذَيؤذان رن    روةر وةوو  .وةوةم م ري طَر  

دةَ .ا َر و، دذي مو ي و زةو زةم و ض  ن رذَوةو ض   

 وة ن.     ريامروةي ط ووا َ  ري      م ،تدة دا درووور

َم ري  ،وةر م  .مةو رم ٢٢/٢/١٨٩٩  م  ،دا

ادةرَ د ،َ طمي، رف دة  " :َوةر  ك  . رزطري و  

  ،وَي ةوَ  .دا دةم  ريرامؤري ض ر ،ةنمراط داوو و

 ...َ  نرةذ  ،ط وام ري .رو ي ومض ط ، نرظ   

َ ا ي  و  ردم َؤر ن دة  يم و ...ر م

 ر ندة وام .ا دةم ي ؤذر ن وةمرة   ،واترا م

 .م  َلر  ،اوَ  مزام ي  ،دز  وور 

ن  ا دةَ روو. ر و  طرامرم ،رري  رو  

 ،ن ر ةَ ،انؤر ةردامَ دة  وو دةدةن، دوورر 

  رَةران، مازران و زةران، روو دةدةن."

وة وةروان دةا، ظر ََ ،ر مي ر مةران و     

       ،و ووة مرة و ريت، دوو ون وةرطامم رام  ا

     م  تار دة  ام دووةو  ةرامم

 ََ و، درة  و م  ا، ردن و دامموةي    

ان و  و دوو ورة وة و،  رؤ      ووة َر و.  راوي    

موران،  رؤذمي ظر (رؤذطري مَي)ن د. وة و طر  (ذن)دا 

             وةوة و وة يرة دةم رة ي ،دةوةو وةرة و يم َرو

 ،رظ    رة دةو دوو و ي         وة .ةت وةرطو  ؤزار رر    و كم

ؤ ةيَادةو رر (يري مؤذطر)       ام   م  ،ي دا واوة م

ؤذمر راموي مشدة  ندة   وة ن دواي .وةَر

  ي  ور راموي ممدوو ؤ  ،سوري (رةَر رظ (َيري من ذط

  َ   دو           داوا ي  َ دة اووي م رة يدادط  وةَ

َي ي روون وة ن  ما  َي.  ظر   ،و   

   ةر  .ت و ض  ،و شم  ت ودة  َ وة َر م

و داواي راوَ و طي و د.  ف وري     ا م  ف مرد

  تري دة وة وازي مر مرةو   وةدةدا وي وةار   ةَ

    ك داوةو   ي مو م رظ رظ زؤر  ار  ام

    تدة َ    قي دةر وري دة ا  .ووةزام  

    َت، دةدةو " وم   ت ودةو  تدا ف و َ  ر



          ََل، دةدا  َت دةدةو ،َر وامط ،َيؤن رم ي و ةم  َ 

 ََل، دة ش و  يم وام) ".نم يَ٤/٣/١٨٩٩ م ف دواي (

)  ظر، ٢/٤/١٨٩٩ دي دةطرَوة ر ن ت و  م دا (

        دم  يَر  َ" :َت و دةري دةي د َ زادي   وردي  رَي

راي  دةرن،  زادي طزار  و وم  ن، م  َرة دةري     

       ،وةو يوامر   ،رن، زؤردة    زارك ط و َدز ةَ

  ن. دةةَو زادي و وامؤذمزادي ر وةرةن   و ن ام ، 

َ و را ررار دة  َوا و ، را رةم درَن م    ،َو

  دةت."  ي وة،  َ  ذما

        رة يدادط  رظ دم ي دادطؤ َلف دةط ،ش و ايَو

)     رام  وم  دم رة دادط و ةمو: ردا م(... ي

            زارزادي ط  و وة نر  ،رانوم   ،َو اَ َ

 ن و ن يوةر و ) ووَل م ،ك مدادط     رظ

دادطي مظي مو) درة ف َ واو، م دةي رَةري رؤذمي  

و و(رؤذطري مَي) ن و را رر ون  و رؤذم و و     

    ر َ ،َيري مؤذطر  يم ووةر و مط " :َوة دةرة 

دار و وور   دارا َوةردةط رةم ي ط    ريؤذطو ر

  يم      م َ  ةدات داو وة ام و  ...ت

 وا ةن،  و َي ت دة دةروات،  و َرو      

.ةد     زؤر  ،وم د و  دووة واي َر َيري مؤذطر ا وةش

  ).٢٤/٤/١٨٩٩وة،  رو ي ي َدا ) ".ََوام مي رواري 

      ،و ةور يذم  .رةف يدادط  َ د يةر رظ اط وة

ر د   رة ممدا، دةرداري دؤَ دةي وة. ف وة 

  ٢٩/٥/١٨٩٩ط " :َو دة ََدةم  دا م   ةَ  َ 

  َدة .ي طوةمط  ،ؤؤظ ك ون و دة َو 

  َ وة  ، .و م مة       ،دةوَي و يَ و وةد م

       َم َ (رظ )    امت، دةدة دة    زادةي َ يوةز  ؟

   َدوورو در َم ي  .ؤ م  َدة  ؤ وةي .ة  ،زة م

 ََ و  ،َن  دة ،رظ و  ،ةَ  .وة وة ر زاري

         (َيري مؤذطر) ار .ت م ن ن وة ،دةم  م دذواردا َ

    َرواش دة ،َو دةَ ي  وةش ايَو  ،واتك   دةروة وة، دوايَ

دةطرَوة ر دؤ ي، وة رامََ وة، َ  مطرَ، وة ري ران    

  ردةوا دةَوة."



    و. زة وو م ،و ف  قر .و رد رت وور ط 

 روام    ىزة من وة ان و درَة  طَة موة، رؤذطري مَي، وة ر

ي ي داوةو، َي ظر، طراوة دؤ ران. رمة   

س،  دوو وةي  زة درماممَ ران و ي ر و دؤ   

  يةم امف م  ،وةوة ي دوورَ واو و دؤ َلي دةط

    د ةتدة رظ َر م تمم ،يم َ يت و، م ت اَد

رظ  ،ات ري و  َ*      ،و و ار ووري ةدام رو و 

  رط ردام مد.ودةموة مو 

     ،رظ ةمر رط  ،واردو م ةمردان و د و ي

 ر ،دو وَل يةوة، دة  وةمارد   ي ومد ،

ف و.  زؤر  دؤ طي ودة و. ي دوو  رؤذام واو 

رةم و دةت و وة ر دةد.      ن دة س و طمي مر

  .دن دةوور م ريدذوارو م  ؤذاواو وةزع ور مر ف

ام  طمان و دَ رووس من   َي   طر دة" :َزط دة

  ؤةك و رر و ز ،ش    َ َمرم َ  ...!

 يَ َ َ ي  .ي ي     تَد  واتدةر  ،وارةَ 

طا دةرس  ان َوة، َة  طم طام دة َ زمان دةروات. َ ، روو،  

َ َو، دةدا يؤززق و ري  ور    ،ك دة َ ...ات دة

   ،ؤ ش و م .ي دةةووت و رزاري رر ،وةدة ر 

   َو  وام) ". د ري  ة ت. وادة

  ط  مردط    .ي س. س .َرم ف و ،ي رةيدةر ر

). ط َو  ٩٣- ٩٢، ل ١٩٣٤م و مرد و .مةن: وةمي طت،     

   ش و دةردةدارم ،دة   يم  ر ،اَ ف .ون    نم

 ام زؤري رت. ط دا،     درو رَل طف، دةط . ان و رة  

وة مور َوي مو رة رد و َ زؤر  و دةو ر،       

  و  دا  َلو، دةط َل زي    زؤر رو راموَل مط

دا، مك   ظظ، دةررةي طر   ٢٣/٣/١٨٩٩ر و –   .ن 

" :َو دة َودةم           ،َن دة َل ك و  توازؤر    ر َو م

          م ،َ َذم م وَيدة .ودة َ زؤر  .رزة و م

  ،َ مدات." روة  م ددا.         َا رةم   و ش     

)٣٠/٣/١٨٩٩   مرظ وطةر ظروزام ظ  (      :َدة ررةي طدةر ،موم

 دة، دةر َم . رط َ"      وةمَ ن وَ دة ورةط ،دةر

وَي َا دةزَوةو     َر واوة دة دة    دووة، َ  وة زرؤ    



      دا َيمر وةي وةي، وةمَ َر دة نط دَل و كاوةرَ 

  َوة.".

َطو    رط ايَف، و وة  َروم  و  َ ،وة ي ،

 ،يةدار وي   وذم  م  .و َو  ن ودةط َم ةةم

 رةيدةرر  ،ف" :َف دة و ي مز  ،مة ة، زؤرر

 َ  ،ون، م ا َت.. زؤر ز   و دة و دوو     ةز

 رادة زةَ   َ    ."        طط . مت، و

م ،دووة ف  واي م  توةش دة  ام  روةَ  د ر

     ايَو .َ طو طَر دوورة ،َ ةو دةَ  و و اير و رة

د ي وةن، زؤرةورَم ،م       و  ،َو وي مط  ة، وة

  ،وةو دة ف ؤذر .َوة دةم ودة  دا رةان دوو مَم 

م،  طر دة" :َ طري ذما و  وة وة  دة َ ،َ َش       

 و ور ام َ وةي  ، ،َ وري ط       ذما   رطي 

".ر  

       رةزووة ، ر وةير ومي ز و       ف يَ  

َ ري ،  و)  وة. ما٢/٤/١٨٩٩  " : ردم رظ  (    ار 

 و ي  ،ارَ  مط       را  م ي ،نذ      ،  

مرةم  ،وةَرا دة    وةَا دةمَ     ي

دا،  َ در ر رةو    ١٠/٤/١٨٩٩ا ".وة و   مم

.ؤر  

       و ،ي و ي دا ،دارة         دا– و د

 واري ،ون طَ .  َ ن ان، وة      ي َمم ر ر

دةي موة   دةر .وةر  ت  دادةرن، و وا ر داةدا 

 ؤ و وم َ ةمر .وةذادةوَي م      و و  راو  ادة

 وة وَ امَ وةو نار   م ت ت      زوودةم د  ،ر  ات

  وةوم دةري دة رَم .تس دةر " :ما دةو ط  ،

 ت ،موة م ووة مَ دام ك.   َودة دةزا ر و وا ا 

   رةد    َم وةوََدة َ     ،وةََدة م     ".م َ ار

 ،ؤذار ر د دواي   وةوَ َ وةي  ،وةَووور   م

             ز زؤري  يا يَد و م  ن  ،د   د ري

        ردةوا ي  ،وةمةش دؤزَ نام ،وَ د. زؤريدة مزةم دةم

  ،د نةزارو وةرَر ٢٤/٤/١٨٩٩ رد  دا م     ان" : ردر   م

و ط ،ان   َ و  يط   ،وةام     ،نم ك و دواي ذم ؤذير دووة



 دةد مزةَ  طَ     ."ة مدةطت، واَ ة ت و موو و

   م راو  يرط      َ رط م  و دا    وياو ر ار ،

     رد، طَر زؤري و:     ٢٣/٤/١٨٩٩م وي م ردةوةطظم مم  ،

          يةمردو ر را زادو وي   اَ !د زؤر ،ود  د"

       ورةط  دووة دة  ش دة م .َد َ    ،ت مذ  

  –ر م ا وة        ة  رمة دةزا و مر زؤر   ،و       

         ،ارَ  ك، زؤرك و م وداي زار و َر  م  دة     ،

  .م َدة     َ ،ةوانو ر َر .         ز :َ نَ كم و َ 

 وم دة       دارط   وم   َ ر ، رذط ،وة    .ة ن 

ر      َ  َدؤ ي وة   ،رذط و َََل      ردةط رةر وا و

".  

    ،شد َ َ و ر    وة و ،د ف  ري ةدا زؤرم رو

و  ي   وة دةم  .مَي و رو مرامي  و    

 دام     ،ون ف ي وتَذ ر م و دوو     اوة ذاوو َ نن، م زي

       .ن ي ي ار د      ةف دة ارةَ ي  ،م

 ن دووام وَي ي ،و ي  ي      دوووة   ،ن نطدَل ط 

          َوةدا دةم ت و داندة روي طي م ،راوة َد وام     ة

ةر  ،ذ م   ي دةط درو َ ر َدة" :َو دة َ

 ردن، طدرو ذي م م م ،َ ذي م زؤر 

  ي  .مَ وة دةت  ن َت."دةد

مزي  ، دةطَل ر َاا   ١/٥/١٨٩٩دواي ك  ظظ رؤذي     

   ردام       رت وة  ي     تف دة  زَ .دةدات

   ،ردا يَو   وةي     ي ،دارة رد      .طزي دة  ف

ري و زاري ي رةت و زة دةر  َظظ  دموةو        

دؤز       .زةداَ و   ،ويَ و مؤ وةي     رم  ي َ

  دار رواوَ ذم           داووة مدة ي وةو  وة، وة

   وات و زووة و اي ا ا    يظظ ةمر .وةََل و  ر 

وةَمؤر        ف َؤ ازيدو مد  موةوم  

 ،م (نرةي ظدةر)  م  و دة رط        ي  يؤ ش و 

َو دم داو مووي مر ،َد َ يؤ و   يظظ َلف دةط .دي

ا مر ومرط َم ور  مرط  دو نا  ازيدو    

ةوةارر دةرَي و ط،  ظظ   د ت داواي ت.  دوا ردام امط

           ار .دةرت م وي ر مط" : وةدةدا ةوة وةم  ف



 مدر  .َرَ دي رط     دة زؤر طام  ؤر   ،يَ درَ ز

ي م   َويو وةدةردة َدةط ي دة ".      ،ن: "داوار دة نا و

  داَ ،ا وة." 

    ن ،ظظ ورة (...ا مذ  ف) مدا :َوة دةم

      دة  ر  .َيرو وي  رة"      دارة ر  وة

        ددةم َت و و ةزامم و .وةداوةي م يور  ،ؤدوا  دةر

 َلدةط َدة ارا." د  

ا،  مي    و مامم َ مورة   ف      ١/٥/١٨٩٩ن رؤذي    

َدة دة ، ريم.   ر  ط  ،د مرة زؤري َ

ردةي ارة و. دواي ك ر وةي ري ظ ت و ي  راو           

د َر ،ت ررزط  و ذاوة ذاوي و زةم وة ،يمم ي وة ش

 ) ظ  ارة ؤذي٧/١/١٨٩٩ر (  امرة َلك دةطَو و 

          دة ََوة، وا دةموة دامةَ  ،  دا زؤرَو  .َ

      ي ررو  وةََدة رام و  ورةسم      .ن داوةوة دةورر وَ

وَدا ذمَ طم   طو و ر  وةوة، دةو  َووة وة،    

 ة و     يوةم َف و ر وة ؤذدوو ر  ،و ر  يظ

 َ وةوم  ي  " :و د ش     ورةم  َ و ،

   ردوظم   َ ،اوةومَلر، دةط   ".و وَي ررو

، ر َذ و َاو  ذَوة.ذَ  ري  

  

:َراو  

 *-     رك م و در م َو :ك    ريدةورو  ون ذادز ٨٨٠ ري   ادةظ  ا

َذ ري دامدةظ َوة دراوَي دةردة نر ي و .ن  

 *-     ،موي طم م  وم   طن: دور يدورط

  زدةوةدةي م مرةو. ١٩٤٦  مامي زمراوط  

دا ١٨٢٠ و  و  رةمدا، من   َ         ر: ا   ن د/ -* 

  دا و.

  وَش... ! و وَ  َش  زةمي ف،   رَراوة. -* 

 *- ) :رظ١٩١٢ – ١٨٣٤     دوا  ا  و م  وذ  (

  د.

 *- ر ن :وذرة  ر موم      زدةدةي م ي و م

  و م رةم دةي ا ي مرَن، ان و مرمان و. 

  



  

"١٣"  

 و  ةير ي دوا   

ردا  دةطَل و وامدا  ف   دةذ ،ري  دؤ    

طو. ري َازي  مامم ي ر مو،  دةو ر زؤر     

         تط  دة رذط" : َيَاي دةم   كو. م دَل   ،َ ر

   ة ط دوو  ي ".د زؤر  ،ة        .ي ي و و

 م َرازم يوارَ روةردةو .و ذادم      ،و يمذوا 

و وَو زمم مَ و،    د ي دةا دة موةو و         

 ية  وادةم) مط را. طدةَ نرام   يَ     وةمار) ط

َ  ذووري  ، داَ ةذمي  دةر ي دةطوة دةطَل           

 دى         دوو َلون ودةط وةواردم ر ر  دا رة    ر ،دا

 و نو َذوور .ون و   ر ةداَ و وة وا    رو 

     ،ددةزي م دا  ،رم     َ وةي ش َلر     َ ،ي دامةزار

  يري درام َل دةر دام  وم ر دة–  دام ،َ دام

 ، .تري وةري طم يم مامم  ام و  ،و ي ي 

َ َل و و َ َمذ  ..ري طم يم      دا م  َ

 نؤظ    ،و ر نو و  نَ  ،م دووازان دة ر

    دةم  ن دن دةمم اردةوةون دةم ي و مر رز

 ش .ةوةَن دة .در دةز ي مرز دةورة دةم  

           مو، ذ ناي ذ و  ةشوةم ،و ي يمو د  م ،

َ  زؤر ،ة   ي امم و  .دت دةدة رومَ    ر 

َ ن و ز مدةدا.    ممت َ وو رواك     و ر ،و 

ز  م رؤي      م     ر  ، ر زام و وام     ر

 ف راََ و َ   ا،  وةي ر.        ش و َل، َ روح و طن، ت

َ  ويرَ زيم يؤدةوري ر ،     ودا زوري   ،َؤك موةر

مزو ةي دةد، طرج و طَل، ك و م، رووش و روح وك دةت و دةو، 

  َ  و روم ن وو زو    ذ  َ  .ة   ور ةر َ  و

َ موة، ذامم وام       ف  َل دة م ،و َلو م  م .ة

و و،  ف وي  زي ةَدَوة َ دةروام، م واو      

   ةو ي دو.

     ف ٧/٥/١٨٩٩  ي دا  َ  د ةتي دة ،وةارط ظ

ري دَي.  َ مو ون دةوةي وَل د. ج و وي دةو طر و  



دا َ و م ، يرط     نةي دي دَ ،روم    ف د "دا

ؤر زو".  ، دةي  ف،     ةب َ َ   و  و شوذم رو

 ن .و يمةي دي دَ ،توة دة و و اريام  زيم راام 

    َ ،و زةوي َرو و   ،نم" :َوة دةرة ،ا مدا

 َرر ،ان    ؤذين          رازدو  َ ".ر دة نو و  

 زة اريد واموةر ،وة نردوو ،د يَن.و  

      امزة  ،١٨٩٩          اا َلدةط ،و وي  ،ز  و دا

 َر ر  .ط ي زام ف َ ،دَ  و ن ،اوطَ ي

 ازة طَ  د، مري دة دا َلدةط َرؤذطر  ةيَم ،و ار    

    ؟ م"  ردم    ؟ واَ   دة ر ،وةردو َ ت     وةمط و

را مدؤز َ ز  ن ،د َ وت وةوَ    ر واط ...َد

 ام    ر َدووة؟ م َ توت   او       داوة واز  ريو؟ مَ م– 

     يم وام) "! ر ض ،َرة ض،َض زو ،ؤذي ١٦/٦/١٨٩٩ر .(

  ،دوا     ير ي مَراو      يمو  ،و وي م   

  و" :وووس!     مر ي وورةرة ط ي ، م ةير ي دوا 

         وةر دي و اي ..ؤذَي دةو ر  دة مر و 

  ).١٧/٦/١٨٩٩دةاز) ".وام مي رواري 

    و      وةي ي و ،ظ   يردام دواي  ة  ظ

وَةر   ت، رمة ي  رطان و و  َدطري َ           و وَي ر

 دارط   ،ر وةو ي ي  ،وو  دةوة

 َ و   ،يظ ير ،َؤدة َؤزار ر  َر  ةم

     زوو   و َوةو دا  َيم م  زةيو م ،َ ي م

    و  رط و َ  ردار م ،وة َل   َدةر م ي

َ              دةدا ر زة وةاط  يؤ .  َيَن م ن ،وة

  را ت.و رادوو 

           زيَ و وم  م  اامزة ي و و      د  ةي 

 ي وردا. َ وةوم  فَي ر .د وَل يزة  و

  ا ك موة و ن وَةرةوة   ؤن.دا  مرو١٨/٧/١٨٩٩

    رم         ي   ،ر َ وة ،  ف .اََ وردي

    .ا رد وادةيم :شو مدؤ  ي ف وة   ردام انَم

و يوةم      .و د شدا، دا َلر دةط وي م ،و ومواو   ،و

) م  ،و ر   ي امرط  ري فري  ٢١/٧/١٨٩٩  (

" :َدة ،    ،  ،رة ر، زؤر      .وةا َلدةط  و ََدو



 درَا دام و   مد."   دةي  ف زؤر     

مي ذة ر    ،ممَ و زَي م دةات ةمرام اردم ش م، زؤرر م روو

َر ر  ،ارددة  ت ات، زؤريم     ودا دة َلو، دةطدة دةر 

 اردم         وش دة دة  ،وة  را دةر را.  

دوو    طراموة:  دةا دةطَل ا دة  ؤظ  دا، ٢/٨/١٨٩٩

 .ت  ،َيرو راي  رةو اري ط   يَو دا ممو زة 

 َر دة .و رةو دةظ ري      م مي د وة     ،دن دةرو رو

دةموام و   طَل و طمي،  داري روو، رذ  دةورن داون،    

ن و طمة  رمن. ن و    دةموام طرم رك اوةم م   

ي  دو، طط و  دوو رو وةدان دةدموة،  دوو       راي ش دم 

رَارة ن  واوم  وة  دةارد  رمة  مون،        

   واو َي م دوموة.

   ط  وة       ،و ؤظ ر ردةوا  ، ر ،

  ،و  ن زؤروة.وةدم و ث و  و ير    دمدة

   ن دة  زؤر .         دؤزي ظ يوةم  َر ر داوة 

رطم دارو ون و. َن د    رة ات.        ، اي ر، زةوةو

 م ،دوا   نزرط رؤي ،د ا َلي دةطَف ط

   ف ،وةوم ن ي ،دار م ي   َ  يظ ا

  م ي ارت ؤ.مرؤ

   ر ران و ،اروا ط ا م اوةروت    م شف م ،دَ دة. 

 ر زؤرة      ١٩/٨/١٨٩٩ زار" : وم رظ  دا م،   زام 

  ر  ن م.    م َ ةوم     ر ر ر ا ".

  ؤذير .  وةَر و وة ٢٧/٨/١٨٩٩ري     . وةوو طم ت و

  ي و ن داو. ١٨/٩/١٨٩٩ ي ط  

    ي م  . َو  ،د ن َ ،و َمر ،داو يزة ة

وم و َ يرووةوةط   دة دا  ،َل وةن ن وةرةَ

     ف و وة .وةامررةوة دة و ١٥/٩/١٨٩٩  ط  دا م

           ،ارَيَ  وةم  نران و دار" : ردم "ووري ر" ريوم

 ر ر وةر ش و ير  طم  .ندة وم  و دم

وا وةمة ش و دة،  زةت   ذوورةوة دةط .ش و واي ش     

         نو ذ َرؤر ري مر ،ف دا  َر د وَي يو د

ظي مدةد.  ر    ي ومو واو ماودا، زوو  زوو طي وَي و 

  دةوةوة َ   مدةزام ط وات.



       و ش وة ف زؤر د .ودة  رة رة ،و يوةم ي

ذووري  ي و.  زي دار ام م ط ن،      

 و. رة طورةي رزي روم  و، ي     دارةم  ذوورةي

رةوةي م زم و، دةا وَة ي خ و َن و دؤَل و م و        

 ن ديدة َمد . دةر     رة .و اا وة رووي

 ي  َارةموة ااون، وَو ي وي، ر  وَي موادةن د

 .روو ط رط و         مرؤ و َ زو ر  ،ورةط ََ روي

ر   َ  ".َدارك ااو: "  دار و رد در مو، ط 

 َامدارط   ودي مَ ري     ف وةَم ر وةي  ،د

دارط   َ ي .دةدان مي م          رط  .ت  و   و 

مر ا زرََوة و را ،َوا دةوة ذوري موي  دوو  َمو         

  ذوور ، َك و وَ و مةرام و.و،  روَة دوو

َاوموةو دةدم  رم وة      َوس و  رري وةي    

          ؤ دوو ام وَ ة دةر و ،دن دةووم ت وف دةط  نزؤر

 َدر (ة ،يط و ) :َمومم      شد َؤ يو م َو 

 وة َر (داة) ؤ  .ََدا ( ) :مومم َ (رانو) ؤ

امك، وَ زةق و َ رو  ذم وري دةو دةق وة        اراو  

َواموة،  ذو     ( و طي)دا دةط،   .َوةي  ظ دوي

 َ  وة   داَ ذن و َم  ؤ  .وة

 ،داو و   ،وةََدةط َ و ت وةَ دة رظرظ 

ان ماوةوة، دةطر َ ظن و و  ن  دةَ  رووداوي وةرو

    ريرام يَد  ة ، يمدوو وم .ََ  َ  ،وَل

دمم ور، دةو رَو م زاون، ارمي      ف وةمؤوة و

مر رازي دةرو ط َو مي ن  و         ر رَن، ي و،

م دةن،  ؤدا وَ دةط .َؤ  دوو دارة، زؤر  م و  َردة      

         م وة َوة و ر  وةََك دةةَ  ،وةََت   دةطوار

    م َ خ و         ت ودا دةؤ ط مو  كار و ،َ

     ف، دة ممم ؤك و يزؤر  وة   وة" :وةَو

     َ دة زةو ط مذ و و َا َررة ، وة و، دوايدة

و   َ رةي رَدان و زؤرن وة   ت،  ردوون ن ن 

".مذ  ز و دووة، دذوارَ دة َ ي ،وَر   

 دواي وةي ؤ"  و طي" دةََوةو زؤري دَل دة ،َ        طر   

١/١/١٩٠٠    ف د دا، م  دةزام " :َووَي ةمي؟ دةة



 وش دةور .ذ ،وة ر  –        َ َ    

ي س مام  َارةدا   َاوة. س مامَ            -زةم ي ووة   

ة وَ. دواي َموةي زؤري وة   دة، دةررةي  وةمة د 

         ور َد و درة زَ د َر ،دةن زؤر  ، مؤ    وا 

  و دة م .اوةودار مر  ،   ...دةدات دة ي درو 

وؤ َر ،ورة دةط َ مر      مذ  َ  ا دة

   ...وةم دة وة ردا    و ش و ي مو مؤ    و  ن ،

  مَ ذن."

رمة ف، رةو ي زؤري ؤم  ذم  وة      

  ،َة ومز رةن، وا درةَ   ي ورة  و د ي 

          ي م ومز   .(يط و ) ؤ   ا دظم ؤ  :َة

ا  َو ةز وةي و. ذمن،  و َون "          و  وي ذمم

 ،ودا وم و دي وةي ي    و َ ،َ       َ ،وان  ةير

   م ن اَدر       ن  وةي ت دوايمم ،انرا دةطَ  ي

ن د، َش ر  ون و، م َ د مون. زةن َةري و      

 ةمي دةطما دةدا،  و درَةي داري ذمن و ردودم ةمي و

 َ يةمَ َور م ،وم  رط   و و  وة  ،

 ،وة  ري    زة زة ،وم  مذ  ر  وةوم  و ار

   وة."؟

      مرة  روط       و  يظم ؤ      .ف م دي وي

   دم ر   ،ددة ر ،ددة َي د ي ف، زؤر ار

م اري وَ و َ زادةي ز  .نو ظ  زادةي  و وة ٣/٩/١٨٩٩  ،

" : ََدةم  م  تم ام رط و دة ر ،و  يط واو

  َم دواي ".ا َ .م  ر   َ ي ١/١٨٩٩/ت٤د دا، م

      ،ازدة  و زط . ،َ" :ََدةم      ".دا دةذي يم َذ

َروم رؤذان. زي  َف رة رة دا ي      ك  دواي م

  َ مرد: "ي ز ،ي ذم     ردا، ١/١٨٩٩/ك٨  .و مم وموة 

د ،َطر مت  مم  ،َوة ر رد ،ز م  رة رد     

  " وة.

             ،طو ط دام  م  ،ددة د  ز زؤري      زةت زؤري 

و ط طدام  .و دة ي          راممر و وةوم رام  ،دا   

  ،و دوور م و مر  َ د، ودة م    ويار  ردةو    

 راوطو  وة .وةاَدةط ر ،يةازطر   ،ي يَ و م و م



 ٢/١٨٩٩/ت١١م         ...ردة زؤر وة. دمط م " :َدة ر  

 ،دة    ك زارو ن ود ير وم   َ وَي َوة دة

ة     ،ةَ نوط م رط م .وة   م زامم  .ن 

            ،وةَ وم َ ت م ريم  ن و    م َادا رَ

رَ م ت،    ، ور امَ  َك م ي َ ،َ م ي دةطَل ت      

  مو ،م م ن رةماموةو دةماموةي ي مَ و   مةرَ م

    َ   دا   دوو م  و  !َم    َدا و  .ةم

  ن دامو؟س م ن ََ دةمَ  ة

     ،َلر    ذاري و ودا م ،وة ياري و مَ و و ،ف

  وي  ،ددةم  داراري مم وتوةزدة  م ممر م،    

      َو  ،وور  يم و مو ط ن) ، دةن دةوور ررة 

  ردنؤذة   دةم دمََ ر وذ دةةي دي رَ (وة م َل

ن ذامك    مكمي ي   و  دازرامن و دموةي ر   

      م و وة .دارذارو م مي       م ،ََ ؤذة  رر  

 و،وةدم ك َور و دؤ م و   امظ روظط  ،ام رة

دةدةوة. َةي رة دةوة   م      موازي َ ةومان و

  ي م   .ت َرةو ف د  ،واث م   

د ،وم    را وة      وم       وم   راو و     زؤر َو ا

 :و ي م) ٢/١٨٩٩/ت٢٦ؤذمر  (ظ ظرا ا ،وطمط م

" :َو   دة  موو دةن ررو دةررة    . مم  ار

 و وط ..  زام  دة زط ..ة وةدم ك ير  يم 

ووي روامدا و م   ن ،وة م َل  وةي  ،ةَ ََن دةر 

 !دةذ  َ رط ،و ر ك و دمداوا وو زر  ،ا نوةز ار

 م وة، م    ".َ   ٢/١٨٩٩/ت٢٥ر دة  كؤك   دا مةرَن م

     ،ونو ةَ رتواي دةَ ك مدم" :َوة دةرة و ،َي وَدةم

  دة  ن ،َردة َ يط ر و ،ندة َ وة و داوايَردة دة

مط دة ،وة  نر .َ مد  يرط دةوَي ر ،نا دةة َذ

 " درو  نذام ومر ،داوة   َل دوور      ام  و

  وة َؤزار رَ م دمدرو ازي*  َرةو 

   وةو ؤش  مر  ) ددة     وةي (وةوة ويم

    َ ط  ،داازَ       َيم َرم َ ،د    وم

 موي وةي   رَ زؤر طورةو ر مطَي، مَ"         وازان" و، 

  مك م رَي. دي زل ممي موةمم دةام ر



     ،و وة     ،ددي دة م  يمر وةيدم داواي َ  

ري ي وة مدةدةوة ي و رة َمدا وَي. دةام مو       

 وةي   ، يم    ووَل م    امر وذام

ت، دة دن واموةر وي و       ،ي ني ذر دوا  ي  ازيَ

 زة   ،َ نذ  زةت  م ،َ م وم رت  ر  

م  رةت .ددةي مَر رَي .ي م   .و   يوةر م

 ،و رد ، و نَ    .ي م  ،ووة دةمي مم  

     وة ر ة زؤرمرازَ مر ؤذةي ،و   ت زوو

 َ  ،َ ََ دا    .دزةت دة  و م رة 

 ) م  / ١٨٩٩     (    ريم يم ريةَر رو ي

 ،ط َ يرط وة   ،رش و ط ةَ واي" :َوة دةرة و ،

     "؟ ةي ط َ يرط   ةدام و      رو يار مزؤري م َ

و  ر و  ر مام و َدم ممي ( ظم)ي طوة و را

           يَد) ؤ ن ر ،اةر  ،ظ  .َ  دا و ي

     ريف، دة  و (م   و ود  َ   وةوةو وةزة دا ة 

ي  دَا َش او و رو طورةي  دة َ و،  ف دووَل 

 ،و  َ   ورةداط م  ن–    ي .َ   ن ر

  دارة م     مرة ١٨٩٩    و م ، يم ،دا   موم

 يم،    يم دة يم .ت شَ يظي ممم  دا و، 

       ةر ريامرري و طَي دةم ،دَ نةوة داواَ نوةي دة ش

َ اووي مم مام .ت   ي وةؤر َ ول م ،وم  ،ون وا

        زام م    ومدة ا دة  َ ةر رَي .مظ

 و رؤام ار دةد.  ،ت. َن واو   موي

و موةم مي مواو َم، دةو   ف ش وةي   َون   

  دةطَل و  ،داي   مي مري   دةي َةرطوةو

  مام دا زؤر ش و.

      داوة و، ؤ م ي وةظ (مظ ) ي  يم ر

 َ . ريم         يمامم َو وردو در يَود ري ت ود  ة

    و .وةدةوةو م ي وةطت ط  َ  ت  ،ددة

  و ،داي دةؤظ  وةم ،امامم  وةي  ر زار دةدا وة ةي

م    .َدةر   وور  دةوةدةوة م     روَدةر مر  و ،وور

رةن اوة  وم و رزةمن ت.  م و رووةوة  َاراي  

  رة ذمم دةدو دةطَل واما مر و، مون مو (ودَي رام ذن).



ر وةروام وا (ظم)ي دةد.  دوو    وَي  رؤوة، ، ، طراوة    

 .دا دةذ  ي  و   م ،دا دةمم  ي ؤر  ،

ف مردو داواي َد مر ذي  رارةي  رح ت. ف      

دا وة  ة م وة وا        َ وف رد ات طور دة

ط  ،ذم  يام يمو، د يط ،ؤف . اي و وة

مي  دةطَل  ذمدا    مت و مط  .َ  ردةي ارة و       

 َ ي وي يرط وا" وةي ت وةدا دة َلن دةط رَي ا

."مار    َ ر م" :تدة  ري     و ف "دن ر ت ري و

دةروات: " !ي رة ان و زة !م ز دة !    وَاي        

و ، م   رن  رت دةرَي،  م ،و رةط َََوةش

  ).) ".٣٠/٩/١٨٩٩وام مي 

دا  ،َ و ن،     ٢٦/١٠/١٨٩٩درا ممي (ظم)  وي   رار   

  وا ،وي دوا .ون اؤ ةَ٢٧/١٠/١٨٩٩ ،   وة و ،ف َ

ك و  ةمن َة دو ك  َوةو وو. مي   ،ن  

ر  ف  م.     ومن  دةَموة  ط وم ي وان

)٣٠/١٠/١٨٩٩ ،رادةرَي ر و" :َوة دةرة و (    و      ،وس َ  

  ، دةطراوة مو  ،َر   رزوة  ر رةو م ر دةدا        دة َل

زةم م ر دةوةوة،  ر و،         دةوة و، دن      و 

".َوَ و َةم  رة  

     دةو مو  و رَ نورةط َور َون ط  ،و

  و دة ؤز َ وَري دا وةي د ف وة  ،وةام ،

رة و مرةزاك دةد. ن  و زة رؤذمن،   م  رة مرام و 

 درو  م نو يمم  و.       دوا م م رة رة ، 

رؤذ  رؤذ ش و  دةون، وةري ران، َاز طرن  مم دو 

   َ دة ورةيط َور.    ،ف)  ر دا(مظ   وةَرَي دةطر   م

   وحوةي رم ون و :ي موة  و    ،داؤذامر مذ ؤو رم

َاري  ذم ش و  طمي،   ر او وا ، ظذي 

 انَم   و ر َرم       .دؤ  ةو َر 

 ي دامم    موان،      م و مي ط ي وارةو ف و

"ظم"ي ر را و ةم و     .وة ومي   ر اون     

ظم، دةطَل مي د)      دووة راوة.    دز وة مي 

 زا              ذم  ،وةدا  م  ،تة دةَر  زراو و ،ا

ف  ،و .وةوة ي ات(          ي مو ذ  ،مظ َ



 ي" ي، وازاوا          َوي دةردة ،و د نر "موم 

م  ر ، و مَي و    واوةم ،ر َراي زل و دَ وَ م، مو

  َؤ   وةي ي َووة، دةر ووير  ،ف َ .َدة

را،  و رةي   و ري زةوة   ي، م َظمي دز و ر

م ،ََوة ر ي ةرََي  ر دةمي دةدات،  رمو .َي           اي

ةَ    ووداوةر  دواي  ي ةويَةوت و رر َ و ،وةَو

و و  ظمو   ،وةردةطَوة: وم و و  رةمن  

  وف رد  م و ،ان ي   و   َك دة ك ،وف 

دة  َم   .َل دوورة رةمن َي م دةوة. دواي و   

 واَردةط ر   ف و  زارو  ر شم و مظ .وة

     ن دةدةن و يدةَ رة  ةَران در وة و وةَدا دة

 زةرامموورةت و م  ر ،ندة " زرة"    ي زارو و

ا ر دا ردةو .َو رةم رةم،      و رة  . دةمَن 

 ،مم            و نو ر   ،وف رد .َد  اممَم 

 و ذم ي در   رمة   رةي ي طم،  .ر را ة

ي          م مت ذدة  ،ر ز وي زؤر دمظ .تر دة وةم

 مر  دوة         ،تي دة  ط ، .م َ وادةم 

  َزامم      وح زر  .َراو و وة  ت وض دة 

 و ر رة وةير  ، وة دة ط ،مم   وة و  ت 

َي دةذم ويارَ َ ام َ  ،وةةَ َ " :ة  ".وة

 دةر ا  ،رط َ يم      دة دةدات و وا   ََ ون و ر

درَة  ذم رس و مرة ي ات. دوا  َممش و َدراوة:           

 " ذ   ..دة دة شَ ،  ،مظ ةوة م  م

       ي وطط "...دة     ،ف يم ةر   

زرةم دةرا. ون  وةوة دةزام ،رك  مري رط  مر 

 وس ورةم ،ن َ وةك ،مَ و  ر ندةر      يرا  امم 

  ازين ر– . ي و  

    وم َ–  وي ك دواي م ،دام     ،مظ يمم وةيدم

ووم زؤر  ط و       واز  وةوة دة  ةو  َري دةر    ر و و ََ ن

  م و   امدة  ف .ََ  ريم يم يَرط يدة

  وةمدؤ َؤ ش و  ،وةدذوارةدا د مم  ر  َض دةور

دةي، رد  دا وة مو دام دةداوة " :، مي،     ١٨٩٩/ ٢/ت٢٤

   رو يم ر  َدة َ و ةير ام ،رم يم !وةم



 ، وةم  زيم َ .ندام َد وودةوَي،  ر    م

ا       َ  مة  رَ م دوة.. طر   ذ ،و دةد        ر

 ةيَط  ام  ،ا زار  رط تمم ،م و مام  يام

   َ  و و     ،و ط و دةزط وةورد م ،َ رط

". شرا ارة  

    م ري دوو  وةي دواي ،رط ،وي د(مظ) يم  ومم 

 ١٩٠٠دووة      !مظ ير ،مظ" :و وف م  دا م   

دةو َؤوةرم اَ  ..ي  شد َر و  ََ  وةي م

 ط َ   َؤوةرون. م ازو رةر   و مي دةوةَ و ر ،

  َةي دي  موةرؤ رةمي ر دووة."

ر   وة ودم ،ي د و  ممي   َ        ف، دواي    

  و رَ دوورو درَو رووم طوة ر.

     يرط دح و و و  ت  دا        ،ريدا دادةمظ ر ت

م دة رةوموة  مر  دةمَ مز رزوةوة: دةم ي و،      

َ نووداوةؤك؟ روةرا م ،ةَ ا ،مم " :َر دة     و َ  دا

َ و  وم  ".ندة–   ي ،ت ف  وَي دادة دام 

   وة ،دا ممظ  ياذ درا َ   وةدةدا رر ةر

ر و    ري رووازي ط  ي *          ي يم  َ .وةدووة 

ةطموة، ة دمي  دةت و  مَ. دواي وةك  دام        َف د

 وةي  ف ،ي ر َس د  راوي م(ر ط) َلت  دةطدة

 مم  ي   ت ون مط (ف) و م  :َوات و دةري دةر

وةي د"       ت دةزام" :ط َ وورةو ر ي نَر  وة تدة 

   ف وة ن." دوايا و م   ممم  ،ة  ر  

رَي  ي َم دةدات،  طر ر ط را ت، ي وي    

 َوارةوة.دة  

                م  يم ط  مظ  ي يةم ةر 

و، مدة ر  ف َازي طر  رؤم (ذموة)ي ي  و   

  طر ، وة رووداو َدة طورة مت.  موةزم ووة

)١٥/٢/١٩٠٠  ي زؤرةم   .ةوةَ (وةمذ) مؤر" :َوة دةرة و ( ز

ان مَدي مو دة مو ط دوف و  مؤاي رَ ي ،ظ    :دَ ري زؤر

  يَ ،    َو ارو م مؤر اوامر ،يمدن دةو  ،َدة

موَي دان و دا َ و ي  مَي دة ََ ؤزةوة ةوا ".َطَل            

م م  َ اي م  ادووة وم     ،ة  ك   وادةر



 م ي مش وَ و َ .  مران و، وةك وةي 

دا مك    رؤذموام ظ و دةم دةمو َ:       ٢/١٩٠٠/ك٢٨

را  دم و وة        ، و"مي ي زؤري موو، مرام دو

دة ،رط و َ و  طورة دة ذوة. مَ  : ةي 

 ووةوش م.     و يوةر  ،ار مم    وةر ودي  ة م

 وة ي  رؤ وة مة. دووة َ : دمي دةا مو َ، َمة

َرادا وم ،   ، ن و را     ر  ام ور رط تمما   دوودا 

  ،م رامي مَ  .َدرم  َ شَ داوةوم  ووتزم ر

 م   ي م مام ري وان ي و وةي .تدة ام

 دةدات، ر و و زو وات و م  دةط   َدةت       

 ري  ،روان دة :َ .َم ي  َدة طورةي وة

 َدة ،امو ر وةيَر    ،َ امذ  و  ، اوام

 َدة  ر َامم َو ز وَم نن ط تةر ردةو َ يزار و  

  وة و رز َردا دةَ   َور َامو دة وي ر دة ،وة

 زوَةوت و رر واز رو راو دة ةََن داة.     امر ن وةد و َ

". زار َزار ار  َت دةدة ،َيَ نام َ  

" ي"ش رَي  و، زَ م ومي دةر و.     

 زة ،دةزام م روَدا َوؤ  ،ودَل م ممم ةمر

 دة مؤ ،    ،وةوة َ ي"ة" ؤ وةي دواي   م

ط ر    َؤ م ف" :َوة دةرة  َ ة! زؤر نذ  ام

ةر وةم" ري ا م   طن و    "!ن راورد دةد.

ت وادة  َل  ف ي َ و" :َدة "وور دةوري مدة .

 مز و ماَ وو ن ا زوار دة ،و وا  دةت، را، َى ا

 ، وة مر ََم و رةوة ن دةوة َر َة

 َ ون واب. ط . :وام) ".وة دةداتدة ان َل ةدةط  م ،ر

 ) وو و ظ م .ي س. س ،ي دا  ،تط يموة ،ةنم

  ).٥١ل ١٩٢٣

    وو٢/١٩٠٠/ك١٦  زام وا ،ف دا،  ام  رو ي و

و    ت  رادوو ري دا و .دي (ري زامري) رووَ دراون 

 ،داد       َ ،ودارم امؤران و روم  كرةوةي ذدم 

. ف،  موة دمك    ةوة وموي    روو  ةزن و د 

    ر ري دا وة وكمط رةوام مو ،ت  ؤز يو  ر وَ ت

 رس ف دوو      وةوة ويم    َ  ريَ ف    .دوو 



       دوةوة دة زيم ةمر        ن دازة ام دة  َي    م م

 وي  وةوَى وةدة يط  ،     و وة .تدة م و ور

ي  رو دؤم دةمو ، مم  مزموي وةك: "ان، ما   م

          ري  م  "سد نم" ن ."ف . ،د موم

 رةرة َدة ،رم"  وة ،ةواي زام ن ةام و  اَل" داواي

 (رز) م ن. ي وةوة  زي  مز موة زةي وةدا و،    دوة 

َ ة  َ   رة  دَ  دة ،ر      

ط ةر   يوةر   .دةوةَل دة  مم   ر  ددة

 ام   م  وة ،وةََ د٢/١٩٠٠/ك٢٨  ف،  و

 رط ،دة  َ" :َوة دةرة   وةز مب و م  َر َم ر

   َموة" 

         م  د، زدةردة موو و مم ز      و دووري  مذ  دؤ   ن و

    دو   رو يدةم م ،ريَ" :وز دةرةت، وةر  ردي مو ز 

م  و زام ر طزةرطن، رارد،  رةي ذمم ان، دةزي ر

  رت  َدةا  .َ  ر و .ووم اار    ز  دة  م

 م  يوام و ".ةَل در ازةي دةم ٣/٢/١٩٠٠     ،و وم رط 

) َوة َمَل       ٢/١٩٠٠ك١زي دةطم  اط َو: "دة ردف م  م (

وةر م    .زةوةم ي - ، مو َم  مزا– َ ة َرا 

".َ و زؤر ةَ ؤز وا ،ار رط  ،َ وا  

ف، و رةوة  وةَ مداوة. زدة َل  و و دةمي دواوة             

      ،ََ وَي ذندة  و      و  مدةم  ندرة َ  وة   يار

   مس دة و .ون مرو ر ر و   نَ    و ،اامَم

َان  َون   دة  زةي         ،ممي  ري   دةمردن

     ن ر كو م ،دار مي مَراو  رَم و    يمدؤ 

ودةم.           مةور ط د، وةي دةم م  ي مر ر

ر  ك  د و: من وي ذن َن مو، ذاز    .َ ر دة روي

  ي وةو ز ةر  ر زؤرَم وةي   ،ووة. مي دةدا مم

      ، ةرامم ري زيف م  ، َ    .و شم َ ا

 م  ف١٠/٢/١٩٠٠       ؟  ؟امة دوةم " :َدة ، 

           ة  تَ او ،ير دة ،ون دة ،ت دةذي  ،وةدة .

 وةو ر ةر   :  ؟ وةزرةط  وةي ز ...مةَ  ،اوم

َم .ذم      ،وازة و رامط  ز ،وةاردم  ز ةمر ،وة



 م َ–   و درة وة  ير    ردامرط راوةم      وة

  مزام َ رةطم دذَوة ن  دة و دةن."

د، و دةدا   و و      ةر  راَ  و ا دةروون، وام د   

 و َرو و م َل  ،يَ م س و دا، درةو مةر و ،ام و ََ

. ن زؤر زوو روان، و   طي  ر  رواموم   َ ت

   .ونوان ر ي َن مر    دامط اَ" :تدةط   وةزم

      ومَ وةظ  ي ط و دوو ".وان   امدة ر موم

 وام دوو ط دي راطت،  ف  ر َي       ون   .ردو

ودووي دة ؤ.          زة" دةم"  ،و و ش وط َط "م"

رَ درو رام و زؤر وةر و. دوو زي  او  دا َمن د     

 ،و          وم ،نط ر وةف دة    وة وةي زؤر مَ وم

دووي دةو َ .ر ردة    ، دةوة ر،  ر دةطراوة         

 رخ َدةم  دةوةون دةود، دةمن دة دةور وةمم ةَدر ن 

ف   ن َ ن َار و، ي و امم دي  دةن. 

     ةشَ .ش دةو دوور  ن  دندة ،ظ ت، وةدةط،  

  رو مةدا َى دارا واو  و وةوة.    ي دةدن.طرم رةن رة

ردةوا ،رراردادة ةيَط     ممم   ،رددةم  م ،ن

موي روة  مَوة.          ي  َزار رؤ ةطت. رةي  وةرد

            وم  ،دا ي  روزوط  يد َ ،اري ةير

َ ي     يَوط   م وةي   .ر دةر وامدة  ،ي وةذوور

ري دةَ دةام  رؤذام ودا َام         م  ي ت

 وة  ،و ازيرة ر شر   َرةوة دة ر  َل مدةط .  

      َزَ ف .دي دة ي د ف ،را وةيوم

و مام وة، َ و طَ دةظري  ن.          و     مر د مي

   ظم و زؤر ش دوو د  رة و وة ،و   ن

 مرةار م.  ام َ ن دةداو ، مام و َ 

   رة نط .َو  نزة مم ةن م  ،َ و د ن

.  ا رةم م ار. ف  ن  َ ي مدةَري   

١٧/٣/١٩٠٠دا م        ، ر ز ،د ،د " : ردر م 

ون  دةرَم َزةدا،  و رط َوةو ر روم رةدا  .و 

را وات  وم َو  م رؤذي رادووش رط وةر مدةد َدي.     

 دادةرَ و  د دا دة       :َةدا ر د َ زةم مَ  َ ش ر 



    و َم"    َن دار  َ  وة    ورة

  مم ذَان ووة."

      َ ،ري و  ،امم   م يم  مام وةي  م ر

 ،ل ف اريدي د  .ون ا ودا  ردام َذ و 

ي  َراي و دؤ و موامي  وم دةم ف،   وة      

 َ ي دةمَ        م .دةرَي وَي م اَ  و روةوة و مد وة

 زة َ   و   ،و رانزؤر م  .م  يارةد،   

   و روةش م ايَت.     و وة مام  يةم ت و ر م

  ف٩/٤/١٩٠٠ ،و  َ و     دا ك اري  وو  ل

 ،ؤذي دوار . ة وا ت   ةمر ةردى    ش و      دة ،وَ ش وري، م 

ر   َمرو دة ،دة زةردةم.  وة ط وَةر و

". روم ، وة "زؤردةدا وة وةزؤرة  

   ظ يمم وة و ر     َذووري دةر  ف .ا  و  مر دام و، 

ي مامم ظمي دةد، ن رامَوة َش دةا  رط مي           

ظمن   ،دون  روي وةرةوة  ن.  زؤر روو و     

وة ران دةَو داواي مورن دةد.     مو دةن  رَان د، 

ر م ،ذمم دةرز، طردو ز موة ر ي،  دو َل   

 ،و دَل مرة و ،و رد           ن ؤذدواي دو ر . 

  ي(را ط) يمم     نرة  .وم د  ،دش دةَ ن

   ١٣/٤را  ممموس م." رؤذي   ن،  رةن دة، دةت: "طَي

 طراوة، م و طري دةرووم وةمةن ة د و، مام و وة، 

  َش  ،َوَي ََوة.وس   رار و ممي مورة

            ةف َمف و زر ةمر . ط ؤذي دوار  ،رم يم و ،

 َوةر ةرةم  م م ر زؤري   َ ن ن و ،وةومو 

و ،امم مر وم  و َر مدامي در ،وةةن و طزر دة  .و نَرا

 ر وةي دة َ تمم نرة . ر و كؤزَ ران و َلو ط

    مام ؤذي دواان. ر ازيَ وة وةري ن يرو ط ري طرو ،

 - ط  مَن َن و مَن   –ون طر رَي  ، مي مر

ون. َ مورو مرم و زظمم وة        ف دةة  د  

        ،ون وَي مار طَ و  رم ،م ن ،رط   

  ،  ون    يَ دةوري  َل َل ي ... رم يم 

          رس ط و ير وةوومدة يَ دا ن وةم  ،ر ذووري  ،ي

 م .وي  ،دة امَط  ،ددة رر ط  وور وم 



  وةؤ ش و رط  ري و  ،دري دةم ت و،  

دةطراو    و ردن ردا دةطَان. ف وري د ،ر امما       

       دةوةت و دةوي دادةط  ي را دةزةوة،    دة و  وي و

َ رطم   .ددة م   

    نرة ي  اران، ضَ وان و ضةرؤذَي ض مو ر ،وةا نوور  وة

 من اردن و ض  اردموة، ري مورةي ر ن دةدا، ي ططي        

  وة   ،َ ان و ر    ر .تدةط   و  ور ن

َ ن  ،و ش   ري َ و انَ ،ون يط كادةر

ى مى مر،  رؤذى  ن و  وش وَةر   درون.   

ظم دةن َد،     مم  د،     دا دةن١٦/٤/٩٠٠

َ نمظ        راممر ، َ ،مدةو رامط  ون ك

موو مم . دا ف  ت  مم رةي م و،     

 موة ددا ور رة م        .داواي د  َي  دامن   

و    ما دؤزي ووة. ف ي زؤر َش و، ر د

      وم وم  و و و َذم  ،داري دار  و وة رامم

م مو، ض دة !َش ا وة و   ي رةوام  ،ي          

 ر ،وةمو  ،ون  ي و م  ،ا ر  وا وم 

وَاي وةش مم روَ طورةي دة    .مو دا دةم دةداوة 

 ،َوةري ظمن، دة راَموة، رَةوة رزة  َر مور ن.  

ن،  َممي (مورةس)  ا. ش و ؤش و َازي      دواي  رؤذا

رو ط رو طو زَ وةي زؤر ،رة  وةر  و  ن وَرا و. دواي 

رَ زؤر   دوا ردةدا م ؤزن  اي   دوود  

 م  ،ف وة، دا   يمرم و د ادةرام ن ودؤ اي ط و و

    و.

   دةو َ           ي مام و ،و رم يم  اممد   ،م

مي واووم رةمموةو   دوازي،  رم    و         

 يامما، دةو    ز  ي َام ؤةرري   من د دن وو  و

م و ر و نرة .ي ن داازدو ن    ف ري داد 

و.  اَ زَي ي ر        ممي ظمدا رن د   

ََ ةيَد    دة  ومري م ن َو، ودن دارو

ر   مورة ردة رةما دةَةوة،  َرو ا و ا ش       

دام  دةواذةي ر    –و.  اي مو  َ رةن د

ط " :و اَس."م .. د اورةر م  م  



  مي مر ن  ،ََ ر ر طراوة وةَ ةم و       ر   

و  و  اي و م رؤذة   و لَ    دو . ر ي رام ي    

 ، مر  َرل م       ف ،َ رادا ٦/٥/١٩٠٠

   ر يَ ر  ن ي ةمي ط اَ ، ةمي ط و

َؤظ ر  م  .د  ةمو. دو  ف ،و م 

  ات و ر دة  َ ي  و روم  َؤذوة، دواي دة رَر

  رةردوو .وةارط   رة  ا مَ ،وةط      :ردي م ية

َ وت"َري د ي ،زةمي م      ؟ ؟م ،َ     و و 

ةَ،    زؤر .   رة ،  ردةوة   و  م و       ،ر

  )٢٠/٥/١٩٠٠ م) ".وام مي راواري 

     ،و ش ادا،         رد َدؤ م و رَل طا دةطَ  و ش كادةر

دا مومي ر   ر   َرامري زا ن.   ةط َزدة رؤذ

ََد م ردام ةَر دة ،َيرود ن و،  .ن دا     رةدا و وم

    ي ،دندة   وة  ،    ،و ور وا   َلدةط

ر َط  دا .رةو دةظ  و ن  ش َلر ردا  نَ

و ري  رد،  َوةي طر ر دوورة َن           ،َوة

  ك دا  نَ ،وة  زا يرة    ي ي ، .  

 ،ر دة  ط  . وةَل  ر وةط   و  ،ف ي ،

 .مو مرن   و     وة.  دوام ن دةم، مي دوو  َو     

 .ندةذ  ك  وة وَ و نر     ام ي اوح  ،رر

و  و،     ،د ف  ري وة، زؤرم     ي كوة دا و ةمر

          ََ و ض َ َوم وةي ض و دوو دَل   ،ََ م و َ انط

        ي .َرم و و دا ؤامرداري طف وردة وردة دة  .ََ

  ن وظ  اردي ةوةَو َ  ار و.   ي 

 ةزيةوةط  َ ي وةدووة،   وار َ و  

     و   .ار و  وة وةودةر       دة   .ري 

ا ودا  دا و   ي م ود   مَن  ذوورةي ف دا، ر   

زوف دا و ي طر   رووي دا، ن ي  ذوورةي مموة موون،

 وةمة  مري دةروة م و طَن  زةةي ن دةو؟ ي و        

 يَو در  َ ، .ن دة َم  َو  ف زؤري  در دة

   ةي ز وم ،دةَ ز    ي دةو ةش وة ر.     ر ةي ر

دةطت: "را*  ن و  دة ارَي. َ اموة طرام  زي طي  

  دوو ...و َم ض و دة ض و دواي ".. ا و َ دة ،  َم



 و  دة ، و زةوة دةو رازو مز و  دوو.    م      

     ،وةدة ر زةوي و وة وة، دةدوو زة    زدة ريَ دوو وة 

 ،ن .دةت دةن دة ،ن وة وة ن وزَي م  

   دوو د   نن، مرَر و ايَارة وَم  ام  ري و دا  

رموة، ر زوو طم وةن د    وَ ا  .من زؤر            

      تمم ،و َل          ش  م  ،و د و مد

  ،و  دةم مةور َ ف و وةس و واو شةم  ووا َ

َرة.   طري   و دا ف ي  امن و َ ي   

 ريَ  َووداور  ،و ش زؤر ي د .وةي دةدزدمر     ر

وا ،و ي دي و        و ن رط ٢٢/٧/١٩٠٠   ط َ وة دواي . 

موي   ،  دا ََي َ وة: و  ت و و     ورووداوَ مر

 م  َ)مورةم(             ،ام رة  . ر اَظ :  و

رَوت  ط و ان و       ةت و موم ي   ط وة ي ر  

و   وة  ف ي ،و د   و وو٣/٨/١٩٠٠ري ر   دا

 .َ رزوف دةيو      ط ،اد، ظن دة داري دةرم   دوو  َ

  ام رو وة ي ز دةم  ،  ي و    طم وةامَ 

ورةي ممم مرة يي م ي َيم وةودةط   رو 

 شد َؤذد رَ ا داوايَظ َ .ةوةَي دة دةم وة، زؤرََ ي

 ،َ ،و ايا ش   م رؤذي دوا  .وةَر  ي زوو

 َوةي وى    ، ر اَظ " :وةَ ٣/٨  مزر َؤذر .، 

 ،َ َ  "وةرا  نم  ،و ؤ دةر  .ؤةر رَو و  

 ف رَ     ،ذي دةوة و و دةا واتم ، م دوو رؤ   

     .و َيَ٥/٨/١٩٠٠ز وَي     دا .ؤَل ر  ط  اري

   زادام د. زؤر ي ري اري وَو  د ي م .وة ط

   َلن دةطو و   نر ،دو  ا دة  و  وم ردةو َ ،

 ي ويَ وط رَي .ن دةدوام وةوي   وَن و ،ون

     وا ، ؤؤذ دواي رر َ ،ف .ت وي دي َ ددةم

٩/٨/١٩٠٠     و" :ردم  و      دا م  ي ،ي دم ،ةز 

   ت  وة وَدة دةرط   ،َل دة وا  ،ت دة ...د  ذووردا

 ،رطر ؤظ     ، و     ردةي،  ر مَ .ن  زر، دوو

 ، دارتط ن ن و او  َلط ا ،مي د.  دواي ". يَمم

م رؤذ َ، م دي  مرد " :زة ،رة م و مزدارو  

ةم.  دةذ .          ون ،وةدة    وة دة،      ،رةة دَ  َ



َ .  و َدو . تََ .و رزوفط  َيَ رةو  ،  ،امزم 

   ل ،و َموات، زررم  ،ةر  ةوة، طَد  َل دة

ر طوة، و َ روو  ذان و       م   ووة.  مو دة ،ور    

.   ير يةو وةر  َ و يؤر وةمو ق.   رط

      م ي ، ت دو ر .َ  وة َم  مو ظ

  ).١٣/٨/١٩٠٠ام) "وام مي رواري 

        رَي ؤذك دوو ر ر وةرة ،    ي  ناري درد.   مف،   دةم ن

دا م   ٢٣/٨/١٩٠٠زة: "   ." َر مم دن و ر

م َش دةر  .َواوي   مرد: "ر مو  مم  ،وة

د رط ،دةةموة داَو  وم  ر وة ن ،دي َ و   َ رةزوو َ

       .ت واو ور رة  دا   ري." دة وةَردةط َ ةمر

َوة  وة وة  ري  ت. و م،    مرو وة ا و

   .وذامرن دةزؤر ،وي دةم ةرةوةَو  يوام وو     زؤر َؤذر  

،         دف دة  وةي زيَ .ددة  َد ويش مرا 

 "رةو دةظ ََ"  ودا و  ر      وة  دا" :َدة م ،رن

    :َل دة وور و  كادةض ر   دةوةو  دةَ و

و دؤ و دة  ،زارةطَ،  ودة م رَ و ر رةووو رموم 

ت دووي ش  ،دة "..ن  و وَي  دةطَاوة   رة ن    

 ،ذ  ت " :ود ري امَل دؤو، دةطةم  ". مَ رة د

ن  رو م َي  دةد  ا  َاوةوة  مي وة 

مط مذ  وةيامدووة. دةم ي   ف وةي ي وةارة، دة و

      ي .ت ي   وة زم و ي م ك  ٨/٩/١٩٠٠دا م

 تَم دة" : َيَدةم  . ط رط  ري دةوةرَي   ،َم 

  زةر        وةور ر َدَة  وةو دةَوواو دةر ر او   ة

م ن... زؤر دَ ر،      ي؟ةطَ م م     وان .ر ث و م ارد

ردة،   َل دةرم .م ان در م .رة روو  ، ر ر ز             

دة ". و َي ف دةررةي ي ري د و، مك ي رد     

    دةوةوي     ممد ز  ،و مر    امور دة ةمر ،و

        اوة َ ت و وةَ وي وةي ر و ور ر ، ش وم

دام س د و.  و را–     ي مو ،  راري ودمي  ف

م دةوة داواي زةوةمي      َو  ف  ذم وري َارةو ر وةمةوة 

             يم وةش .دوا دة   رة ؤذر  ؤذر  ،تَ

  وم َ ةوَم  ،واتو دةر زؤر ( َ) يمم ري  ددة



" :م ،دةن  مم م "ر و و.             ،دي دة ار

      ف و؟وي م دمرا زيم  و؟ ي دمدا ١٥/٩/١٩٠٠

     ، دؤزة رد" : ََدةم   كم     َ  وتَر

    .ةز    انرة! د َ         روا و َ ،م 

دة ت."    طري  ف دةد و داواي َةد ََ َ  و   

       َ " :وةدةدا وة   ف ،و ي  وات   وةي  ،

  :وام و يوة؟ مَر و        يؤظ  ،وَي 

 راو مي ممك  و دورة رَي و رَي رَوة!... مم  ون.        

 واي َةدةوة َ َ ار و و م د دةو) "َوام مي        

٢٢/٩/١٩٠٠ ي زؤر ي .(  ،و انرطط و     د ر وة  ،

راوة دةت. و    وَ دة ، و زي ي دةرَوة ض  َو و و 

      َم َ ذة  ،دةدا    َف دةو  .        ، ي  َرو 

 و ن وظ ،م   ؟ وةدز     ن ووة دةر وير  ن

َ    دادةطت، ف ز طط دةو و ي      ؟ا ن

         .ددةةي م  دةداو ط  ي ارد ودة ةر دا ٢٧/٩/١٩٠٠

ةو دة  " :َ ض َا  مك   دةم  ،ََرة مَ ة در

 قرد  دةرَ  رط و وو و  دَل ؟و ةقد وةو. 

 دا دةي يم   وةي .رط اورط،    طوةو طدموومر  وة

 َ ي َ  كطت دةوَي، طَدوورو در        ري ك   .وةَو

   ي  نَ و َ  ري زار دة  وةي  ،َ َ  زام

(ََ  درَ َ) دوورةي دةوة   دةو ،َ دةوَ و اوة. طر   

 ،ذوة م و ي دوورَ زر    ي  ، ي و م  مط م

   م     ي      ريم  وداوة و ا       ".ووةوامدا ر

،  م  و رارة دةت         ٢٨/٩/١٩٠٠وةي   وة، رؤذي    

اموو و دة" :َر  دةزا ض  وةوة دي ( ممي ( َا  

 دةور م !ا دة َ َدة دةور !ط  دةو دةورةت م ،َدةم ؤر  ،َ

دا ممي مظي واو د و زؤري دَل     ١/١٩٠٠/ت  ".١٦  دةم دي دا

َزؤر" : ردم رط  و، م ش     ،َ (وة َ) وم  زة

م َ رارو رةم ذم ، دةا ر َن ت و مي و         

ا ن ،   نووداوةر .ارم ك ي نَر  رؤ

  وزان مر ،دا زوو دةدةن  وة َردةظ     ...َ م .دووة ن داط

             ز م تمم ، ر ز م . روم ،  واي

ك ر م   ش ر ..." وَاي ش دواي ك   داوا     



  داو در ٢٣/١٠/١٩٠٠ َ  ،و  ر   دا ط ،را يوةمم  ،

  ري دا واري .رو

      م رة .ون دة وؤظ دةي ،رم يم  وؤذَي دةو ر

 ي"مظ" ورةس"وم" َر.   ار     ،دن دةد وةرة  راو

  رةيدةر  وة   و ازيش ر ايَو. و راني مزة مم 

ظ َري ممرمَ َوظ و   و رط ، َلت دةط يزؤر .َ

 زار ممن دةاردو  درةمم.        َن  دا، وان دةوم ي مو ر   

ردةطم َ  وري رة، زوورو َ مذ  .وةو    ا ور و .دَ

 رة  دةوةدةوة م ي َ  وةش ايَو، و ت يت   )ع(قط

  و  ي ر  .وةَر   و     .وةاردةطم  

َل مدةو   دة  ا، دةر دَو دةو   َ ي، ؤظ و ر دو

و م َ ،ي م ن و و ،َلط ،َ   وةر و ،ددة  يدا و

   م رةو  ،ادة دة    ف .اردي دةدادو دةرن دةر م

 وة دة ار وم  وةش ايَو  .و شَ زؤري ،َ دةور

ي وة مدةدةوة  ازطري ت: و زاد، مَ، طر و طري مَامن      

  واو َي دةد.

        وة   ف ط وةي ش  ،م   يرةط   يم

دة  دةوة ي مام و ،ردام وَ ( َ) يممة   .

رةوة و دن و،  رة رةو َ دواي  ،َرد دةوموة. دواي     

   َ َر ةمَ ،ون ةمَ و ،َ وةي دوامَ  امر .و زاَل

 ،وةَر ي م زاري ور وةي  ف  وةوة ك،    دة 

 ك  يَ ر يم رن وةو زاَ ي زؤري .اَا طمرة  

 وم  وم اور دةر و .ن َ يموم و َيم ، .و ش

    َ و َ دة  " : ون  نوم ومي طزؤر

    َدةور  ،دن م " ن"مم  رة َ ز ،مم

ذة َ ،م     اادط  َم "  وو   ن ون دوو دَل       ةي

ط" :رمة        دة ا ن    .دةوان  دةم رز     

طَل ومم موردا م ، دةَ دان وةدا  "... ف    وة رة

.ؤو ر ََ يوةوم ،دم   وةي  

    يم       و و  وَي شف م وةي م 

 ،ف د ي .ي َ  ي، زؤرمم رةين دةررة وم اور

  " ،د: "م واري ف . وي داوةو اث و     "وةةر

 ي "!وَل م     شَ تم َ ت وم   يمم راري دا ي



      ف .ت رةر م وةو ريَ ام م  .َ   َط

  و دووة   ردوو  ا وة  داوَ  ر دوا وةوةو 

مَي داوة.  َ ظا ر  و         دةري واوي دن و  

رَ ش ت، ف     –ممي  ( َ)ر  ي  ن 

 ر ) وةي ويم  وةرة   و م ،وض، ر    يةرة) ر

  د.

      ،وام  ،ف١٩٠٠/ ١ك/١١    يمم وةيوماَ وةي َ دا

ََ ي ،ت واو واوة.  و ير ،و يدة َ   تَ 

 رةو ي   .َر و دزي دة ،وردة  ،ؤزة دةر   

ي دة ،َ و ري    دةط ر ، وةط   .اريَ  َم د

 ددة  ،د ري وَ  يرو ،ةرَو َدوورو در مز دمر

  طوَ  .ا   م وات.

    وةي زؤرم  رة  ،     ا دة د  ،و انر ط ت     ي َ 

   َ ،َم           اَ وة؟َؤز ي ،َ رة و تَ واي  ير ي واط

         ؟َ  ي ورار م دي ،ؤر " :وف م  م   ار

وةر   ،دوور دةوة  ةرؤ و ي َرطي  دا مط . دو  ََرة د

   وةر امةم ،و رة زؤر دووي وة .وةدة  يَ ددة م

دا ، و  رذم ط دا، طن  طن! م َو  ت و َل و  

".وطم   

       ؤذي دواو ر وة١/١٩٠٠/ك١٢     ووة مَظ  ،َ  دا، م

ودة رةو م َ" :دةوة يزَي د م  ،وي   زر   ،َير

 ،َ     وة، زؤردة  ،ودةم .و ذوورةي م و دوو واوة دةرزرؤ

     ةَ  امرط           ةز ،د َ ،رةة دَ  َ ،م    ار 

 ا طزارر َ وة   "!دَي      َوة َم ف  و ط

 ١٦/١١/١٩٠٠م      اط و م" :ويط ،رظ    .َ ذن 

 .م ار ن    مم) ن  ،م ن." ط ي    ؤ ز

 و َي دَل مو، ا. ورووس)ي  طم ،رمة  داا و 

 كرامرط  دا ممم ر    و وَ ري  س و ن ،و

و  َمةن، ن ز     شن رةرة رةم روو و:وَي ي دا

ي ةو ام     وي  رة َدو، ن ةذم م ر   ورو

رةي  َوَةر دوة.   ش و وا ي وَي و. وة           

  و١/١٩٠٠/ك١٤  يم  ن     داؤ نط ةَ" : ردم   وةم

و  ندووة، ط م   .دووة ر ن   وي    ؤذير ".َر



   م ١٥دوا   م ر َدة" :َوي دةم ،ا ومم /. وا ش و

 دم ،وةم ت  ،وة ر     نو  س و .َدة رط دة

           ورةي ر َوةدة ، زير ط ،وةاوم ذورة مرة رة

 مم وةيوماَ وس و ر ."وةَا،        ن و  ة َ

    موة."

دة   و دووة ي م وموة، و دة  ؤظن د      

  َ  ردة و م ف .و     ارة   ،د

ر   وةوة  وةي وةرةم  ك وة. دوايَي دارم

مم ودة .ردم   ي  ) وي م  وة١/١٩٠٠/ك١٧ :(

".  َدووة، دة دز  ي ر و   زؤر و"  

ف، مرام وة و   مي مردا  دووري و ض ؟  رةن،     

     ممرة يَ  مام        ،رَدةر م  وة؟مم

     و وة !دوة؟رس م يمم ري ،ي مرادا ٢/١٩٠١/ك٢

  . س  ( َ) مؤظ  َ وة ي" : ردم   م

 وَي؟ دةورةم دم َ ن دندز ك دام ريوط َش دةط ت ؟ ي ي

َ   دارطر م ا  .َم   ري م  ، ةر   يم و .

      َدة  ن رن، زؤرة دةطَ وي نةط دا م   زؤر وة 

م ،دة ططموة  ان را، دةةوة          ،ن  ان رادة .وا ر   

   ؤذر م ي؟ دوايةطَ٢/١٩٠١/ك١١  " : وم   يد دا م 

              ( َ)  و  وة ي .َمم  م  در دة ار

 مموة.    دةررةي  مم   ر ت، ط َي.  َ  و

  ن ؤ ؤظن مو."   وةي  و ؤظ

       َ  داواي  ،و وةمم رو وردة   ،ف 

َ رة) اك ا   م  د نرة  ،تر  (   َ

   م  .َ  م   َر ي ي رَي تط مد

ا ر وة َي و     ر َران و و دة  مامم      ممدا م دةو

  د داواي ،َ رر وة رام َر مي دو ن. رو   

 ر ،َوةر ز ار  وةي     ادةري ؤ مر  ووي م     

 درو و وردي  ن و رةري و رام     ي ؤظما دة  ،َط

ار ووة و  م َ دةوري رامن دة  .رم رَة   

  ردوظ م  يَدورودر م  ،تط ي دةر   دَ ي طم

           دارَ َذم  َ يرو  وةَ رَي َر َر   َير

  ف ي .ت ٢/١٩٠١/ك٢٤دةر  م   م  " : رد    ر َلر



ري دة َرةن   ر        .رم طو  ََدوة   

".دة  ر و  ي ...ن  

زم مم ف، وةَ   و  ز و،   ذةن            

 وةمرةي زةو    دةر َرو ةيَدوورةوة، در  نط   ي .وم

   : و ردم  ر م ف يرة دواي ، .دةدا  موةدز

    ن ،دة  م  نم ون و   "دةزام رز دةم دي ط

   ،دةر     ان و َ دة      َ ي ن وظ  َ

دةوَوة. ر  َم  ا دة ،َ و رةزووي ذن و ر ا دة و   

م  دةذ         ".ي    .مرام و  م ذن رؤ ر دةدةن

اا دةطن ي    ر طت، وةي راوي و م دوورف، ي  وةام

 ة دةدا. مي دو ر  مام َمي رمو ؤذام  دم

   .ََر ي ،توو مم ي زؤر ،ي ؤذر  اي دة .َ نَدر

ة  دةداوة: "  ش دةوَي،    مزام      دا  م و٢/١٩٠١/ك٢

َ  َ دة، ن  َ زاوا ي ارم ،رمرَ طورةي           

 رَي . و   ؟ودَ زة  ري ؤز وداَ يم    م ار

   ن و؟د    ؟  ،  ؟َوا دة     :َدة روة ".م  ار

مووام ض دة ،اي دم و  ،"ردوو دة ض دة ،ر دة ت

 درَن،  وم ؤر زؤرت  دةاز .وودة و و ز

   َدة .َم َل زدة             ،َوة دة ي ؟َدة وا  ؟ ي

     وةي   ".وة م        :دناي دة وامرة م  ،ََر مي مَ

"زي  ،من"، "ي د" ،"مم رةن"، " ممت" و 

مم وم مم"".تاوة  

     وة دوايو       يام م  رةواو      ى ش و  وة

  َم و َارش وة و  رووَ زؤري   .َار و ،امي و و

       وم  ش ايَون. و ف اريزرؤي د و و ون و َ  ،وم 

       " م  .ؤدةرر م   وري موة     ٢/١٩٠١/ك٢رة و   (

  ،ودةم " :َدة      دة  وا .َ وي و)   َ(   زةي

  َ زاي م ،وة وم  و و  ن ، ر    م وةي

و رَوةو   ران، م مي   َ َ   دةرداري مو  ، و

 ر دة    ؤ دةر  ،زا َ دةوةو دة ي ".وة    ري و و

     وَ ؤ و وازي  .و ك د٢/١٩٠١/ك٢٦دةر ظ َلا دةط

َور را و  .ؤر  رةو ر  ،او ظ  ،ةَر دةرَ :َدة 

ا و رةمو   ري     و" وة  دةزا   رت دة "َي  دو  



   ف .ن داؤر ٢/٢/١٩٠٢دا م   " : ردم   

   َم  ،زةوي م َ ،ك مة! ط َو م !ام َو م

          َوا  ،و  َ وةد   ".ود  ورةوري طزام    رةي

َ  .و طَ وةمم يمم ةمَ  َ  ؟ن م ود ن

 ي َ ةم وة و  زوو زوو درةي    وة ََ  َ؟ ( 

   مم دةم (دةزام ن مَ اورو    ٢/١٩٠١/ك٣١دةطا   ودا  دام

    و د يك دو    ،و َدر دووة  ةمر ،مم

روَ طورةي دةَ وة.   وا، زؤر درو مو، رة   

    نو نمظ  ان وطةر  وم .و  ط  وةرة

 نر  ،نطي د  زؤرو ة  َدر    و  و ومن، مم  و

 َرطرداممي رارةن، ر و...  زؤري َو، ف ي   

 َم رة ،رة م و ر  وتدةر  .ون َ زة   ووير

   .وةن ط وةزة  و دؤ َري  م" ريورم رو م م

 "ووازةي  رم  ؟ور" :وم  ي ايةوان رو ر َوي، رار

  وة ي  ،وورةس" مي "مور م  و".و   

     و         دا ي .وري دةزطرةو م ؤواي ر ش و   وارةَ

م  ري وم  ف .اخ دران   ،نووَ     ري م يرم د

     دة ا و  ي .ة وا ت د ،و  اري ،ةوةمة

 م ،وةَر ر .د  وةمَ   َ ، ط  ووم   ،وةوةم

 وة ١٦/٢/١٩٠١وَي ط" : وم   دا م.      َ و م 

   ؤذ دوار َ ".زام مم و  رةيدةر َ  .وتم،   وا

١٩/٢/١٩٠١      ، لوَ و واموةر" :ردم   يو  دا 

       . روم        ط دة ر ،  َ* ...

  ف."

      َ مؤذمر َروةي و َ تمم فَ    و وة د 

  دةد  ( َ) رؤذَي      .و َوةي د .ممي مطن

، دةطَل َروم رؤذطردا، ي دة ،ََممت ر واما  طن       دَي

،ةومر َ وو اط  دىدة .ََدة  

          َ) يمم مووداوةر  يرؤ و وويزم َوةي و  ،ف

(ى      ود ،َ ،وو دةدةنر   رؤ  ي مةوةر و  

واةي ظ دة ،َو رؤي  رؤان و ران وة َن   

 ؤذامر ؤر َر    َر  زي وم ودي      و روة ،در دة  وة

  مو وة  وش وةرطمةوةر و   َ ي زارو  ،  ،ا



م ر دا ري د و.  مو  رامي مي ر ت  

 ..و ن م     ن َلر   ام       ،نن دةرة اريام 

ودوو ط  انَي مدوو و دةرووم ومَو     و َ ،رة ا 

  ) َ.(ط دةَ و دة  َممي 

 ي   ، َ .   مراَ دة ،رَن    دا و ون        

َ يمط مذ دةَ و م َي دم  ،ز دةارو وةر  وة    وةامررةزووي ط

   و    َ ر .ندةر   َلور ر ،نر دة   يرام

      "! رةو ! رةو" وةَو دة َوان دة ةيم و ،دامم

   ر  اوم   ،وةَرة دةدوو  ،مَر انَم و

 ر و روح ز ،ي م ،        ، طورةن  

 َ ر َةَ ،تت دة  وةي روةَ ة  ت وو م.  

    )   ،دووة     م َ (َو دة ر دةوري ت ة

رو مذموة، و و  َ ودةم ر دةت، ي و

  َ ، ،نو  .َا دد م   ي ياردم م

 دو ،وؤر  َ  وة دةذي ي ،َل دةذي ،م  

   ازَ َر  ي اروم      و  م  .ت نر ني    ن د و

   وةون دةدا   .ةوةةوامن دةر       .دا ردي وا  ن داير ،وام

َو  امرؤ  م ومدة َر م ةدات. وردة وردة

ي  ذمن     .َ  دةو َوة  رة ة مَي و رن، 

ي ر  َوة دةوة     .د زموو دةَوة و م دمن دةذَوة   

مي رك ت.   ،وةي دَل م ،ز   ظ دةت و  

ي دةطةم   .َا دة   د َر ،و م خ و نو

ازطري دةت و   زةوةم دةدات. َ  دواي م م َو دةطازموة 

 ط دو رةن اي  ن دةن، ي م داو،       

رامن و دواي و م زدار ،دةدةموة ر ون ت.   دةوة ي 

م   َ ر  دةذي َمط  و َدةط .  دةَ َلدةط 

    .رةوة دةذي داخ و ،ارةَ َ  ا     َدو  يامدةزط  ش ا

ي   و ارا دةَوة.   َي         َي رزطري ردةذ

  ي ردوو ، .وةَووات و دوور دةا دةرمدة  ،وةر م

َ دةطَ و  و زةوة دة " :َزة، ذم َ  موة.     

 مذ  ةَدر             ةدةنَ ز ؤش ش و ةَ  ي  ،دةدة

ط ،  ي ديك دة ر     َزار دة  ،دةذ  وَين دةر ط.   

 اممدة زط "!امم َ  



         ة َ  ،رة ودة      شَ نموا ون و رة    ام  ةدةنو

دا دةذدم  . مم ريرام      وةمذةط ذ رط و  ،

 :وةَررةدا دة  وةري دةوري ي ذم مط َ ؟ ن

 ي ،نرة  َ .م مرامرة م ا وة  نرة 

دة " :َم؟ رو وام  دةرَي.  ض م ؟ ف  مي       

    يطو طر َ    َ وة توار   ام وي ورط ةَ

 دة        وةز دةَ   نرةرا ن وةمظ  ،ََ ا دؤشر

دادةَ. مور داوان َةت ز  م موة  ي رووداوة        

 َ  مط وو م . نامدةرة  وةي مم  َدة ،

       ن، رة دةمَ   َ ي رةو ر و .نودةرووم  

  َ .َ رةيش        زامم  ردان ورط وان َي     وة و َة دَ

ض رة، دواي وةي ش   ََوة زؤر،   ةرؤ و  دمدا  ود

َما  ط، دذي  رؤ ،   دةم ك و  مرَي، مر َاي م

   ... ن و و ،وة ،و   وة نَر و َ" :وةَدةزرم

      وةي   ،ونوةو دةممن و دةدة وام ،دة دا دي م و

  ،نا مَ اري وَ   زيو وةرةدطزي و ظو ر دط ين زةمو ط

ن درؤ دةن رة رةمك  ذم  دة... ذمن َدةمن  دةدةن، َدا

 م  َو وا دةم    َودة ،رةة رمدر  ر ي .ونذمم  ،

رط و ي داَ ن وا مرَر دة ن و، وى    امور  ا

 رَ وة ب و دان." مََ–        وة. دة َ  مزةي داو و َل    دةذ

دي م وة و و  دي. َ     ة، و  ،   ط دي ذن دز 

    ََ ن َ  َ ر ،رة م يَري مرة     و ر .دا

 ون ف ياي ر م       م  .دامم وم 

     ددة وام ير و   زي  ،دوازي دة ة و وي  زم

  دة.وة دةن دوامو ن  دؤ دةزام و  ر و ن طَن 

       م ن  وةش ايَزؤر   و  دا       دة م ،ري .و َل ةت

زةي ر    و.  وة      اي وام  م ك و  ي و     ود و  

ة ري و دا د ى  وة زؤر ا رَو ر وام و روح 

 ري  ووةش دة .َ ر و مرة طوم  روري رام  ،زة خ ودة

    .وات ةَ  دؤ   َ َلر        .َ  و م ،وة ف

 َل دة م     ادة اري  وةدة ووير  ،و و ف  ي ي

 وم  .و ي  يَو ر د        دةزامدة  ،دي دة و ي وم

    ،مم َ ،َف، دة   اَ ر رم   َ ت و َ



د، زي  ا ر  دةوة رةري دة    ممت دةطَل مَ خ دةروَي. 

      م  ،ودةوا م يَ ر يةَ ة د ودة او م زم 

دةطَادراوة، وة اَل دةطوة. َارام َ َدوو   ط ن 

     َر دي  م دةزام " :تط م  ف ،دوة؟   دةََدة

 َز دواي ".وت و م َ " :ف و "وت؟ " : م ".َل وت 

      ،وةَدي دة  وت  م وةي ر ور " :ؤري ر

     .دي  ش ير و :دةذ    ؤذمي ر  رَي     س د موام

 ".مر  ، دي و و مورة طمي  و رو مةدا     

  َ ورام دةو واري رر َوة ذو  .ددة  ي  ى 

      وة وة رط ،ف وة طرة وةوةو  ي و     ل

ام مارة ،  َر َدةش و روار رم و   رد  وة 

          ام ،ف ويو دة " :َو و دةي دةمط  ن م

دةد من   د و   دةو و َ   دو ".ف زي 

ري مو ت، دةطن  رمو ؤذة دةم ي دةد و و َو         

 َ  زي      و ازو روا  ،ددةي مم  د. طدةن م

 و َةم ممي ر را و را .وةري واو  وي  و را        

َ ار و وةرةز ت.  دةردو زاري ز،     ررا، م َ ط   ي 

ا ،و دةدا رَوةو وا  َمرو زؤر و  م  .طر    

  م ي ن رو   دا دوةوموي م وةوي دامر ر 

دمي دةا دَ ،وةَ يَري د  !م " : وة   زي "َ

            زة و رم مدة  ددةم م و زي ،وف م خ و وم

َان ر  قد  .دةرزي دة ةشوةم ،ا نذ وة م دزي دة م

 نذ  ةوةم .َ م          .ان  ودة  و ؤوةةرم وة  ،و موم

   و ي  ،اوَ وَدز ام تمم" :َووة دةمرة و 

 ن دةدا ،وةم راخ و   ةوةور وا ي داو رةي دةوري ر 

ن دة وة وَةر دةوةن.  رة  دة دةم ف:       

َةران، دمان ض و     ،ن، ران ،َةران، موران، رمرام طمي

   ،ن و ،ن ،رانو ض ذن ن و .ران ،  و

".نمَ و  

        ن زَر  ي مون دة َم   َ ايا ر زيَو ر.   

            َ  رط  .َ دةب يم م َر دةوم  وةدةدام وة وة و

زةر دة    ن َ ؟    ن دةموَي َ    داطن د، وة دةداموة: "طيَ  

  –ةدا روو دة  َوةم دةرري ي" (وام ،  دان 



) زةك مرا و  ١٩٠١( رةي ري ن ا  ). وة و   وزم رو

 ي .ذام و م يَ  اريي دا  َى  ،وةوةو 

 َ رو  رةا. د  وةَ ؤزي مو ن كم مرم

و  ر    و وور  وةوامَ   ،دةوةم  وي  

 و  و ةرامم  .د يموم   وةري و  م

ا و مان. مَي ي زة دةرا  زاد زام و      رط -ن

َرام  ودم واو  دةدةوة،  رة، دةماموة ا و 

 رو ور كم راو و وذامرَي ور/زاردا اري .ور م١٩٠١ي د   

   ،زاق ارةي دامامم  َ         ن  ،ازام ورةيي طَ ردة

 ن داوةرامم ري ر    َ ن م اَ وةي م  

   رد. ط ار نزؤر رةو ذ     ،وووداوةي دو ر ي

 م٣/١٩٠١          َ ر" : ردف م  وةرة و يَدوورودر دا م

 دامَ ور و و  ...َدة َ     ردوو ن ،و اممدر َر !َم 

طوة. و وا  دةت درمة     طذي وة درمام و. ذن  َل و 

      ي داووداوامر  ريَ  ،وا م  ،وةم ،ك ةداوةو  ر

  َ  و دووي وةدا  رةدا ري  َات و  َات."

    ف ةمر  د مووداوةي ر وةةم      َ ن ر  ،د

 رَرامي ي وة. م  رة ا د و م  ور  َزا     

دا  ي مردووة  ١٨/٣/١٩٠١دةوة.   رَ    َرة ن و 

َار وةي َ.     ةطت ر و وة  -دةَ: "مي   ن    

رؤذمما دةَوة." و  وم   ري د" :ََو !ي      

 ،َد ،ام رة دو،        و  م .دة  دَل.   رداردة

و م م.    ن:  روووام ن م .دا  .وة ت." (

 َاون و وةردةطوة وةرطورَ(.  

              ردام يم  ي دو مو. ذ ر   وة  اَدر 

، د و وم ن ا     ) َ  (دةد. مة رةطان رةت      ر

دَل و، زؤرن ز َةد.      َن دة  ،َظمن ممن    د و، 

   يمام ارةَ ازي وَ و و    ز يظي مم مامم  رة ر

     .دة  دةرووم ةي طَ  ةي ،اندا ٥/٣/١٩٠١دة

  م     .و رانوم َ ام ََدو" : وف م    م ر

ا َل وا طمو ىرط      .ون دامرة َرةف     ز ر ر

دامو َ ... رة  ر ر ر دو،  ي رار     

   .ود ك            ون وة دواي مو دؤ !داوة؟ م  َي ط  



مم،            َل دو و .د ر زي و   وَي نَؤذر   

  وا ا  و  ودان. 

     رةي ري ش   ،و وة واموةر ف       ن  رم يم

  َ و ةمد  ر. وامَ ،وة  و ور       وةي ر

ف،   َ و دةم و ت. ف وة دةداوة  امي وةي           

  .مو زؤر   ي ،دةدام وةمري و زةازط   ي ةمر 

   زة اراي م وة وا دة    ووي  ،دي دة

وة ط و،   ا رة و، دةت و دؤ و من  وة 

    ف  ،ندة وةمزة و زووام  ندة   َط  ي م   دةداو

      و ةم م     َ  را واي وَ دةد    .   ي دةد

         ف ،َ ا ةم  دة  ت؟ي دة وةدز ،َدة

  مذ ر  َ ار  .َ  وة وير  او، زو   م ويم

    وة ي ،َ    را  وم.    م       ر دام ريم اري   ويم

        .دري دة وةورةوة دة        ذم  د يةَل، رر    وات ا

         ،َ  وة، دةوري  و دا مدط وير  و وة

 " :َدة  و وة؟  ور ن ي  .و شدذوارو م م ن

         َ وةت دةوَي م  ،َوم  ران وة دة  ؟ وا ي و 

". وة مَ وَي و  

ةوة ي وةي     طن وةدا مو،  ر ف د        

  َة  مذ  ،وو  ازؤر  ر َم ف .ات دة

   ر        د دوا  ي و ول  !و اردة  ت شَ ش،  اط

ةرووم ي،       ر ي دةرََي؟  طر ذمَ ، مةام را د

ذووري رةي و و، ف    رََ؟ رؤذ  َم  ري مو َ و،

    دةزام" : ودةر دة        دي ي وري ط ر  "؟َ ذن 

   م َو ذم و ط  ت و وور ذم  ة ََ . ذم م

ن   دةت و َ رادةطت و م َامن  دا رَوةو       

َ و     َطم  َدةوة ن و  دا رَوةو  و و ان    

 َ  ر ق و يةم داريط  م .ن      ي ،و ف و  انَم

 مذمظ داو  مطت.  َ ي وة دةوة   زؤر مي ي          

    " :ي و ط ،ا يط زوة د شر ور ،ي

دا وام) ".  ا ،َاث دة ذ(.م م  

        ووة .ت ا  رة رة ف  َر مد م و و ر

١٦/٣/١٩٠١     .م ار او ر   ،ووم زؤر" : ردم   دا م



 م     .دو ي واوة   وة وَي، وةم دة      كة

ت اي...  واوة دة رك دووة.   ازوة، ت َة واز    

 مو مامن َ و  دوو    ر  و َل دة . مت دَل     

  ردةوا دي َم َل و َ وا  ؟ زؤرر م م    َ و ،نام

دةوة."    رة َل و  طراوة، طراوة ر ؤ ؤذةي           

         رةت   ارة   َ  تا دة د ،يةوةمزة

 ،ري دا  ؟َدم ر ف يو    م يي مر

 َف  رووي مروة ي     مدات و  .  َطَي  ووي ي 

م زدة رؤذ  دا د.     د َ  دةم   . ي   دة ر دة

رةداو رؤذ  زةوةمةن دري ت.        مام ف . ََوَةر وة

َ ر  ،و شم  ي زؤر   و" :وم   ،  وةارط  

ارة دار ََل و مش و." رةن ي  ف د،   َ     د

ةز زؤر َ وةزع و، َ  ة و       و  زوو ت ازَوة. ف، و 

مر  دةد،   دا ت و وي ي  رةموس و دةر رد.     

     و وة .وةَر ردم     وةم  و وة دا ٢٦/٤/١٩٠١وة

" : ردم   م  دة   ردا.  َ   ة َ 

 دة  َزامن مةوةمر زة ،ز دة رط .وةَ  ط   ةرَو   رةت

      ة دة َدة  م َ و ؤز و م  ةوةم  زام .دة

ةي  دة." و و ري دةروات: "و  َواوة،     طموة دةو 

 َوك م َ م ،َ و– ".روم ةور و   

     ي يةوةي وة ر و ور  ..اث دة و، زؤر ك ار

  .ر ٢٢/٤/١٩٠١ دا م  " : ردم   رةي ،دوو َ واو

َ         .م وم َزةو  ،وةة دة   ردي يرو .و   

  ن رَة  . ر ، ََرك  َطَ دة.     و ة وة

 ط        ". ك و   ي ر ،ندةر ن وةذ َدة ،

    ،َؤذر م و      ٢/٥/١٩٠١دواي ودام رة ذووري " :َا دةم  دا

         ...وةوة دةدم دة ودام  ،م د ر  م ،دةرَي م

  د  دة  ..ت وة . ة .. زووام ي د

    ١١/٥/١٩٠١        َ  ددةزي م .ي دا در َ  و ط

  .َام يةوةمؤذةي زة       ،م ري و تمم .تطم     ،ون ر 

دا   ،٢٠/٥/١٩٠١ي دا ،م َ      َر طراوة .     طدار مدةوة 

        دووةو زام يم  ،ر َ ي وة اط  ردم  م

            وَي  ،ت  ريري دةظ  دووة ي ،زؤر م م ردوو



      َ وةي وة  .ت ني دةر * را     َم  زوم ،ر 

  ةوةَ  َمز  ،ََ م  ر":واتري دةر  م  وَي

 وةياردم ،م  َ  وور رط  .زؤر م    ،َ ط

 ذن    ،َم   زو  رة ر    ،وة

 ،دا   وي ر :م َ  ".اةَ وي  

        ،ونم   ون َ رة و   يمم و َو د    ي

       ي .ََم ا َلدةط  وةوة ي  ،ون    يَر  

ةوةمزة      ك درورة  وةوَر    وةي   .وا مم

  د ر  رم  ي ،َم   ،وةوة وي٢٥/٥/١٩٠١م  دا، وا

ؤم وك و زاوا ز  و د ام  َ  َن رؤذي زةوةمةا َارة 

  ،نام .ت     رامَر  رار ةيَط       واموةر وة  وة ودة ا

 و من دةن،  َر وةي   زت و ام ض موة ز اوة"           

      نم و  ،نان دةوةر نام  دامو     ريي دةورو َ

دا ر رَةرة رة  دة و م ار ن وة ت،   و       

     َا دةون، دةط َ م رة.      ،دة َ و ا  م

رة  ،ردوو   م مم، دوو َري دؤ اي دة. دواي   

 وك و زاوا دو  ازي  ،دةدةن  دا َر   ؤندةر و

     مرةو م و ر دة اري ،َو–    ،رودطظن   مم م م

ن  َ     وةي ومرَي ف دوو وي مرد، َ     .دةرؤن

و َ راطم و دا  امم  رَرامدا وةروام و ون، و         

ر ذن رة دن وةو دووةن  دا: "دا طن، دووي   َ. ذ رة 

  َ و ،دووة    ؤدةر .ََران دة وة  ر   ...  ي

  مرو ة. من"

     نَؤذد، رَ ذن و  مم– رَل طرود دةططظم  رد، ط ر ا  ي

    ا ي  زاردا م مامم  دم اري  ي وَود َذ

  و ،و ر دة رةوم داظ  ون ر ور  و ؤر  ي

     ،ن دا  ريي دةظظم يمن       طدة اران، دوو ي  ةرَو

 ،وَي ط  .تَي طَ دا و ف   ؤز     دوةَ

ط .ف َ ةمي     َ  َي     .دوي َي  دةد    

       َ ي زين مم  و ةر وة ي  .و راني م

 رؤذي دوا ف   م  مي  مرد: ".      ردوةوة 

 ر ،َر وة ري ران  َ ةك ذ وةر م   .زام  ذَ وة

دة .َطر ر ا امَ دا  دة ،َ دي    طرامَ روومدات،        



و َ وة ي دةََوة.  َ ن ذو ر وا دةذ .ةمي دةطَل   

 ةداَ  وةرام و و ن  ر دةم و ذم  .َدة ردةوا

  ) ، :٢/٦/١٩٠١ت دةزامَ ي دا) ".وام مي 

ي َرا و.  درةم       ٢٤/٥/١٩٠١رؤذي دوا م ري   َرواري     

  م و ط ردةوا ريا  م َ يدرة و و ،و   َلر

ةوة  ذمَم  و م  ي ف و    ١٩٠١ /٢٠/٥م وة مي  

 .ود  ي   اير " :و ةور و  َ زؤر ر ،و د َ وة 

َ َ تةوةمرةي زةدةر .         ش     .َ زؤر رة

 مةوو ررظرظ َ  يزدار ز و. و   ةرَو زووة  ة

ودوور            و دة  رةش م  .َردارت مَي دة ش ي َ .وة

    وا امن دة  .ر ش دة  ري و ما  ،ر وة؟

َ ذن َ. دةام      ر  َ و رةزووت   َر ؟ دةام 

       .وة ت روم   َ و َ َدة  .َ  *

دة م  ار و    زاما وا م.    ز     و 

م س و .و وا .  َم وة طرة   مرو و        

 ... د      . َرةز دةي وةرة  طةمر .وا ش دةزام  َلر

 دوو   رَي  روةردة دووة َ  اوةر م ...َدا ،م زة

  م دام َ ،دوور    رط ،ت دةداَر زط !  ؟

   وة  َت و ا ن   ت دةرن دةي." مي  راوَة       

ََر       دط" :َة َ ير  يم زو  ، و دة دة

 "م "و"  َ اي .وش دةوة، مدةم م  وة  

ف  :طر ري ر  ؤي طري زةوةمي اي دةطَل دا      

      ةوةمزة َام رط ،َ  و  ةوةم     وةوري ط اوة،  ةوِار

   َس و دوود زؤرةوة، و   ش َ؟ ف  ة َمي َد

   و وة ،ت ي يَ  كا، دا يَر  رم

٤/٦/١٩٠١زام" : ردم  دا م  .اث ن دووة   ذن رة ةيَم

 َ :موة  رووي   :. دو        :وة. 

    اوة، دة َ وَي رط :َ     وةي وة ، رة و م 

            ط َ .ََي دةذ ي و ر َ ي  .ََ ا مةر

َةي ذم وامي َ      ةي ذم  طرة م      وة   زةوةمة م دش

       ردةوا ران ري وة ،َ و .َردةط ا دةذ َلن و دةطا ذ َلدةط

 م   و َك        دةادةض ر   ت د ر وةي   ".دا دةذ  



اي زةرور ،و  مرد َ  و  طري م مما، َوة و     

 نر ش و َط  َ ون.ر داري ظ  

    ري       شر م مَر و زة و ةي زاموةمزة  وا

 وةَ ش و  اي َ         ،ةمةي َش و   و:  دي زةو  

رَوة ن و وةي  و م مةي  اي مردووة. وة         .مطو

  و٢٨/٥/١٩٠١  " : ردف م  دا م َ ،ردةوا   وةودة ن

 ةو ر .وةدة َ          دووة توةمزة  ت و و زام  .وةَما دة

َدة م َ ن زوو درةم ، امدة  !و ك ووة.  ت 

 ،وةمزة م زووام  ،ددةم وةر اي ذ ررا ةَ ةيوةمزة  م

  ،  ،ةمي ة دةطَل دا وة.       دوو زؤر   ذام، مري

مو    دة . دة  و        َؤر طراوة، َ طرا،    ز

      ،وا م  ،م ،َ  و َ ن داد رة  زاموا م .َ

 ةَدةو  ران .     روة ،ازدة  مد اي وةد م 

 و زاة ممر ش    ن وم و ررام  زام ،َوة ض دةَ رةي

دةَ َ .َ زو ،م   زةوةمةي  مدوو   ،رَوت و         

  ا وة زؤرووي دةروومر  .دن زؤر مم داوة. دةزامووي مر  ت و،   د

    وا زو  .وةَدة َ و  َ ،ش م        و م ،  وة

  َ  دي م،  ".س

 ن   ن اوةو وة مَ اوة:  ر ، دةد  دوو   

 دوو   ،رن ي وة وي  ة رازي  . دةوة

  َ ،و ارد ي           ذم  .و َ نوةمي زةو، م َاوس و ر 

 وي َ وةوف ط يةو         ي .و ذم وةوي دا و

    ،ددة َ و م ير و  .ام  و   ي   

  ي .ت نر  ي مي و ذ ي وم َ و َ  ي 

َ و ي َ ف دة  دةوةة م زة ري   ود ة

     و ،امم م         يَدوورودر  نؤذمر َ .َ امط وا

دةوةو رؤذمي (رؤذام واَل) و َوك و زاواي   زةوةمي ن و 

امر  رَوة.  ودةوة، ر ي َطا و مام م زطري ي ر    

    " :وي ما  نم       َ؟ و ن  نموو    م نو ي

دووةوة   ظمدا ري و و وَي ش  و         موة و

زةرط  َ ".وةر   ةم ر  يَ     ر ،وةي    د ي

         َير  رة " : ردي ما  ز ،وةا ياذم وة

 ، ن وي و طار  ة  ،َزار دا  و ،ةَ رط  وةدا



ةم  و رةوة     )ت ا، ر) زرن.  طر  َة

م   يوو     ،مت دةذم  ر م.       وازة وازة. زؤر  َ 

. ،و  ت دؤذم  نو  زؤر ،و وة م  نط  .و 

ردة طازر  ري را و َر َل و  ،و و دوو د زؤر  ا و

و         دووة...  زو ، وةش ام   دمدا 

  ).١٦/٦/١٩٠١موَي." (وام مي 

ورة،  م م وة  اي د، َة َر ش          

   ي دمو      وةوة ي       و روم  يط و ََ ا َلط

رَةدم رو رةم و ي   .َ دة  و  َا. ممت     

 وةَ  ةمر َلر  .َ  س و ،ش َررة ا وة

ةدا دي وة  ةمن وة ران دةََوةو مطر ،َةي      من و د

 ي ،ف مذم امدة ر ،وم        ر .و وةيدوور ا دة

 ي  دا  و مي  ، م ي اي و، َي رزو 

و   وا ك رز وةوة، ي     ،      و  ذم ر اي     . و

 د  رزةي َ    .د ا ا    يوامَو  مواوة،  ن و د

َ ةم و    رة دوور رة ف .ازا َ ا و  انَةي م  وَ

ر     دة دا. ر ، مَي ا، طَ د  م.       ووةدة

 دز  .دةوةدة    شر .و م ر  ي  و  زي ورَي د

     " :و يدةر  م  ي ري ووةوةر    .ش دام دةرووم   ذ 

   َ َ ،ا مَ ذن ةمدؤزةخ. ر  وة َ ،َم ر    مرة 

 .  َ   ،و رانزؤر م وة ...!و  ت و و و زؤرم   د

 ن   :تدا دة    ،شوا م َ وة       ،ر رة  َذ

         َ و ،َةَ  .اوةوور     ا وةشو  م

           و  وةدار دةط م وةذارام دةا رة و "..وةَا

 و دةمدةو َدَ ام" :َوة و دةدن دةو .ؤزةرةوة  َ و دَل 

       . دا َلدةط  ز دة زؤر  ،ة وم  ةَدر م  َ

 َ زؤر  يطط.   .و  ي زو   مم ي ي

". و  وة* زؤر  

ظدا ذمَ رؤ ردو ي ر دةد، وة         م   ،ةدا وف، و     

م َر ج و. و رمي اران، رمة زؤر روت و        

ذارام و،  َرةو ق و، َ ي  وة مَان دارم َروو و       

 ان ش و وة، زؤرَةَ ودة  ،وَ  ووم  .و

  مدةواو دةر وو َم م ،ف  ن  ي َ زان    *وو م َط



 ةش م وم تمم .ون      ي و  َ  ان و    ام ور

   َ ووق و زمةومت و ر      ف .َ٩/٦/١٩٠١    دا م

      َل وةزدةط ر .واو وَ ر ذ .ةَر ،َ ،" :ردم 

  ة ،زات ف و َيم  و وو م ،َادا رزة.  ذم

      وج وط رط ،مَم  م دواي ".و وحر َ .ودةن م

  دي َؤذ٢٣/٦/١٩٠١ر مذ ة وةَ ،نذ" :َدة  ن  م  ،دا

 ،وا ردوط       ".َ َ ،  !رة اي     رمو دةر يوة

   د وةزدة  ،َرد        َ ار َ وَ زار  ،ؤذامة. ر

 ةمر .ن دةدةط ،و و و واو .اردةوةوَي      دة م و دوو 

    .ةن م د داواي م ك دواي  ،ََ٣٠/٦/١٩٠١ ،ازي  داَ ن

ي، م  يَم     ،ر دة  رةو َ" : ردم م  

  وَي َ ة.  زام      ةوةمي روة، مي ؤز  مي ز 

"!ق دةدة  رزو ر وة وط َةرَر م شَ ؟ن، واموومزةو  

 ٨/٧/١٩٠١ دا، دواي َرط َل ذمدةط ، ك وة.  و دا

       َ ازي وَ وة وي و  ،ةوةَ رامم َز و  ي 

  وةن دن.

  

:َراو  

 *-      ودارط  شَ م  :ازيَ م  ويم

  .وة

 *-  ،َرة وةرز :  ريزدة م  ك ،دوو ،َلدوو ط    ، ث و دار

  ر ن  دةدرَي.  زاي اوةو

 *- ) ط م و    ١٨٥٧- ١٨٣٠ َ ر  ،وور َزم (

  . ر زاممي  طرام ري روو

 *-       ،م َزارط ي وةواذةو دة رف زؤر : ط

  مم   ر دةد.

 *-      ن و وةدة درو  ن ي و  ران  َرا رة :

  دةرن دةرَوة.

 *-   ،ف و َوم :.وي م  و  

 *-   مرك ز ن و  :  ون.١٥٥٦ ووسر و وة  

  مو  :و موي من و ن. -* 

  

  



  

١٤  

َ  م  

   ،  ش  وةي    ر  ويَ      ،و    ي  و  و  وةي   

وام ََ   اري  و د  ران م ،    َرو  ر ف  و و 

 َ م و وم ي  .ي و زةوق م  ،ي  ني  زام 

   و دا .دةوةمدةَ َ دةا َ و مرَ و رور َ ذم دةطَل و،

 مدو، ر دةطا رةَن و زة  و رةن داوة مز زؤرن َدةي،

 وة  ممت  و مَ  ماَ و مز  مي و ت ي َ  و َ وازن

َ ري  ،اتةوي م  ي وَر مد، رودةم   

. مدةارد  ر  مم  د  ،زي  طر  مَر ممت مدةارد، مم ذة  و ا

ي و دا انَدةوم ةر  و داب  ري  ممرو  زط  ن       

 َم و .  ي َ وت ودةرَي .م ريةَل را دةط 

 دة  َ  طورةدا،  وَ َي و  َ  َوك ا َوةي وةك دةد

وة، ممد واداري دادة  ردةوا م ةوةيَذ ،َر     م  ك 

 َ  و درَ  ردَ  و  روةي ات، ري ردةوا ت، خ َوةم وة،

،َ نر وة .م ف  واري دةيد، طي دةرم 

 دم دةرم دام ،رام ذة  دراوي  طري،  َاردموةي

 ررري و ق ظ َ مي  من، دا. دةدا دةرارد طدةي

   ري، . ت  ي  زوي َم ،ة  َو طان ر زؤري و، ن

  و مش َ دةد، اي رري ووة و  وري َو،  زؤر

وم و دةورةي َ وةوةام .  ،يوامر   وة،  و دا    ن   

وةم ياَل ر َل و ري  ور    ك زي  وف  د  ،دةزام   

،مَ رو، داط ََ ،و ةَ  ي س دة ط  ددةي. م 

ون و دةةةر ران و و امدا ،ووي زؤردا ر، ، م َر يةر 

   ف، . دةت  ا  دةطلَ  َدة  و دةروات     ،َََو    د وةي

 ن  ري    ن  ردوو  دةدا و  ردةوا  و،  رةدة  و ر   ر دمدا

ََ ،ارَي نرَ ،وة ن وة ي وط قي و ر نامَوة  مََذ .

  ةر يمم  ر و ،ات زؤري دةز دةدا.  

   َ   دا ٢٠/٨/١٩٠١   اري  مؤظ  يم ،رم 

م ري  ي  ،د  ف    َ  شو  م و    َ  ش  و . َ 

    ا    ي  م  وم    ة    وي ي  وت  دف . دة 

  .ت وادا دةطَل  م ،َ و و َ   د ي



 دةط رط ري  مو ت " : دةداوة مي وة دا٣/٩/١٩٠١

 زَةرؤ  َ  و     ! طوم  َ    را ...!  وة و  و زَيم

،و دة  َل و م درو ،دة َ  ت يدة   ،َط  دة   

َل زووامدا دةطر  َر ن وَ َ  َي. دةة ط ام  َ َدة :  

و ة  َ مت ز ،ة م  ك ،َل َم و َ  وونر 

  ك  و َ  ةم  و دة  طيَ  رو،    رمَ  طا،    َر . دةَوة

 امم    ذن، ض و و  ض دةن،  زةوةم  زة  وامي  رةت  ي.  ش

 و و  و زان ر وةوة ةن، ذم م و زطري و ذن

. َ  وردةن    و  دة  َم . زةوةمةن  وة  رؤذام زةمزي و

 ش ، ،مط  َ َدة ،يَ  وام  ةكز   ...! وةر         

،َم  َة ش وَير دةي. م ش د و ".  

 و َ  َردة  و ةن   دا، و ي مك دةت ذمي ذطري ورة،   

 و  ،و  ةوة   . دووروة َن  دوور َوم َد ر  ي

٢٠/٨ م دا   دواي دم  َم دة ر . م 

 ت      ،َ  موةي    وةَ طن، ري: "و وةَي

  ،ي روة رة دةرا  مم      َ . روة  يوةم 

رزوظو ط َ زار َؤر  ذم َ) ".وام  ي٣/٨/١٩٠١ م ( روة  َوة 

َ رة و   ا و مزا و رةوام ؤمط و ورام ظ 

. ي َ و َ دان  طي  دو ر ذطري م  و،

 ف  َا يز     يذم    ي  ريو،  دد  م 

 امدة  يذم   ي  ر، وة  َامدة مي ذ دا 

 مش  و   زؤر و    وش،  ذم  م  َ  دواي   ،  دووري  .ت

 رؤذ َو ي. دةردةي  ي و و  موة رَي  مر  و،

   و     و وَك ممن دةمو ،ي  من رَ رؤذ دوو ر ن

 رةم  وة : "دةَ و دةمو َف .رؤذام  و و مز و راز و

  وة - م زؤر م وي رم دةو ،ش زؤر وة،  ةوة

َ !- زؤر ،ؤذ دةر دة  و طَل طا دةطمام ر دة .و ؤذَير 

  *،زؤر دة ،زة  دةش ط وة .   و م   ر و  ة .

 ََدو  ر  ) ". وام  ي٢٨/٨/١٩٠١ م (   دا  مد  َدة" : اَل وة 

) ٢٤/٨/١٩٠١ رواري  مي  وام ." (دة  مرة .َ       و  طي

 دََا    ر    دة َ  َوةمة مَ ،ة  : "دةَ َا مي  ن

  وةي  وَ ، ) ٣١/٨/١٩٠١ رواري مي وام) ".دوو ن

 ،امزة  ،  ك  ،َاف  ر    وةرة  ازي  ،تط   



اي( طَ   وةَزي و.) دةَ د      َط  َار .  

 د      رَل،   : "مو  م      و ر  دا و اوة زوو ر

 و  رَي   : راة  مم  زدةي   ،ر وة ن طم  ،ت

َ ،دةدة دة َلا دةط و) ".وام يم وَ٣٠/٨/١٩٠١ ر(.  

 ف،   ،وو   مَ مةدة ك، ر  وي   

 رد    ي  و واي و ش رم ورةي، ردام مزي  و،

 يَ    طورةن  َ  وة ، و ري. رَي و وَةر رةو و، زم و

 ران    دووام  ،و   ف. و و ردم   ذوور  َو،ط

 ،ونَ ش زؤريَ و . ف  وي ووة    م    و و 

 و ،َ ورم م ت  ر ي .   ي ومي  د  ي 

 وة  ي  رؤذام  ؤظي . ن ظ  َ ري َ  دة و،

 وة     . دةو  ردةوا و درةمم  َمَر و دةم  ش

َة ،ك  ط و  م ،و  ،ؤمذ  راري  زؤر    ر و  م و 

َو م دو دة َ    ،وةاردةط  دة      ،يدةَ  ي 

مط   )م ووي) رز ،يد َي و وةرد  ا دةوريَو، دةط 

  .دةو ور  َد مَ - ر وةَ -  دةي

 ممي ؤظي  ةن و. وة َش)  )َ ا، َمر مي

     م     و دةَوة ي ، وة ف، ي. د رن مظي

 ر  ري  و َ  و دةد رةم مامم ودَي و دادةم دا  و َل

   داواي  .و واي زؤر دةرَم  ةي ادي ةدر. دةدام َي

م د  يو ط يام  َلدةط  دم  ردةدا  د  دةةَ  َر .

  طن ط َ ري  ردةوة  ،دةدرا َؤذو ر 

    و  زة  مم  مز رو، : "طت  ي  دةوروري  رامي 

ةَ  ت  دةَ" :   ش و  وا    ،  م  ،ام  م  را ! م 

 مي م ك، ي م ط ،َي م دةذمو ،ك ي ة

،َ ي م ،َ م  ،َ م ك، زةمط م 

زك زت زم) ".وام مم ،م مري  ذم   .  

 دةرَم  م رازاموةي و را  دة ف درة،). ٤٢٠ل ،١٩٢٤

 و م  رَي   دة، و َش ي م ،َ ممدا

 وة، ورديمَن دةرمظ ر ت .ف زي  َمَدةر 

ي ز دوور و   ر  را ك  ووةازامد،  ردة    و  ت ي  وامَ   

 دةرَي   م . وندةرَ  ة     دون ري و طون وَي

 مر،  مي    وةرزة وة  َرَل، . را موةوة  ف و، دة رةي را



 ؤذيدا،٢١/٩/١٩٠١ ر  يمم َ   وةا و  د،  دةَ  مم   

   ف، َ .َ ا َازي طر و طر رَام و ي راي

 دا٢٤/٩/١٩٠١  ف. راو ت رَي  م ،ر وة ارةا ردةي

م  م  ،دؤ   و  ، ردم " :زؤر     ي 

  م َ دا ر و  َمَي مور، وة رم، دةرَمي

 و وة  ر، م وةرزي  زؤر مم دة  َرةن،

ازَ راوة ط ".  

 يم يرط ش واي و ردي ي ،تدةطر م ت زوو وو وم 

   مرو و ذطري و  ر رو، در ي وة وةي ش و،

 و  م  دا١/١٩٠١ت/١٩  .ر َر وَي زم و رَوةوة

  مَ  ةطوة، و و و طي زؤر  ذم،: "دة َرةوة و رؤذموان،

 ،َدة   م وَي ،ؤو دةر يو دةط  َ َدة  م م .

 ر ة وةزَ ".  

    وة دا٢٨/١٠/١٩٠١ط ، ي ادة موَي ز َرر و  ريم 

 م  و َطا ي دوا رؤذي  .ت ذما دةطَل َ موة رَي  و

 ة  ،ط ، مزةم،: "دةري  رة ي  و ز

،ر ت ةَ وةر  و و ظ ،  يموة  طد    ،َدةو 

ردة . ، َ م ، زَي ز    ،وة َ ،اتوور 

تمر مط    َةذم ر  ،َدةو وش ر ،َدةو  

َةو . دَل  ،دة دة دة ن و دةد  دة . َ  م 

م ر ،َيَ   ة وا رزط د ار وَ زار و  ط ".

 دةو،  ش  م : "مو  دوا  رؤذ َرم). ٢٩/١٠/١٩٠١ رواري مي موا(

َ  َلا دةطذم ،د دة   ،مؤ    م َ  و  دةط  مَ .

 رةوك ط ،دام ،و ةز "!،ش   ن   و   

 رَ  َن  موة،  د  و  ري دواي  دةَ. دةداوة وة زرؤوة و

   ر  دةت  ،دةَ َن  مَ وة، دةوة و ر و وة

 م... مم   مر ،    ،  دة  . طن  مم  دة" :  وةن 

زدة م  تَ  "!و روة" :،ووم  م  وم  َ 

، ر رَي ،روةردة ز ادة  رةي تز ، َدت رزةردة 

 ".و "م زدة و وة تم َ وير   نم ر 

     ،دادةم  م  و  يم    ت  و دة   ووتو ر  و 

   ت. دادةمط َ ض َ مط َ    َ ةوةري . دَي  مط 

َ  و َ َم ".، ايَي وم ،دا  مؤظ ،ي 



مد ور م و ي ة  ددة . ف   

مام  ،ددة  ووداوةر  و َ م مذ م زوط ور  

 ك َ ةي   َدووة، ك ي اردووة،  طر رؤن زَي: وةك دةد 

 مما،  دووي   ك  م .  مووة  رةي  وي  و وةوةدو

 ردوون" دةوة؟ ي ي: "دةدةوة دوورة رن ن ردوون

 و،  و  ودان  زا  دوري      دةدةوة،      ن  دي  َ  ة

  يو ري و رف د ،و  ددةم  َر و ؤذ ور  

  َوري،    و  ر .   َ      ت    و رري  و َ  دروة 

 .ت رن م وموةرة  دم  ي واوة  ر َ واو

 ةي و طزامردةو طو، رو   ري ر َيوة، طودة    يدةَ 

 م وةََ و ر رم ،  د وايةَ   رة 

 َوام ت .  و زةوق و نامو، م  ووي دةرر  ،  كادةر 

ر و، زاَل  امةازو م  ي ََ ي و  دا َلةت زم .

   رمَ  واموة    ن  مدا  َوي    ات َدةي  رم مةزام ي

م ات  ايا؟ ردةَ    ي   َو  َ  ن  ،و زؤري 

 يد  ذمدةم   واز    ي  ،ََ    ي  ودم    َ . رير 

 طك و  مم     مدةرؤَ ة  وة! و  مش  زؤر و م   وةي 

 م ،  " مذَ وة  دة در َ را" : ت

 مةت  و  دا دةطَل زدة زؤر: "دةَ و دةم َا وام  دان دا٢/١٩٠١ت/٦

  دة   واز  م َم ...  زام  .  َ .    

 واوةَ      ة،  و، َ و َار مي،  وَي  دةوة وة

وة و ، ر َر ،   َاش  مم  ودة .    

زاض م َ َر  رة ؟ةطَ "  ا ف دة ت  

ر ري ي . ،ف ،امو دة ،رة ري رك دم م  ، 

 ر رَ و ر َم  دةت، دذواري م و و زة زؤر

 رةم  ذم    واز ودا  َوي     مدةد ذمي  داواي و ك   زؤري

 ََ و َ  دا  ةت َ . وةرة د داوايَ ر 

 را؟  ي؟ رك م دةوَي: "َت َدا ردوو مَان  ومك

   وة مَ     َ د  وا . ار ي   ؟  وا َ 

   م    َوة ي،  زؤر طمَ ،وة ي ي  ةي، ر وةي

   مة  ز      ر  دة) ". وام  يي ). ٢/١٩٠١ت/٧ م ،ف 

 دة    وري رةوة ي ؤي رةوام و رووم  دوا، رؤذ ار

 زر      ي  رك  مدا ذمَ  وي م، م م : "درد



  ري  دة".      يف،  وة    واوة  َلدةط   و   و 

وم يزة دا َ دةوةي. دة دة   وة، وةر  

   راووة     : "دةت  َدةي   ا  م  دا١/١٩٠١ك/٤

روم ش َ، َام   ، ي وة َ نز   

 .َ  َل وة ووير َ مم نط .َ َ   .َ ،ر 

دة  ر  ،وةر زارت و وةرَ دة .َدة  داذوورة َ و  و  و وم   

 ر  موة،    م  ،مي    . ر َ ما را َ  . و

 وي    مَ  دة .   و  َم  و  موة  مت  زةوة و و

م رةوة و َ وامدةر : م رك ؟ن م د َد   دة  ،وةم   

م وَي َ ؟َ  ... ...و م دةزا ،مط  رزؤر  ةمَ ،دة   

 َلط دا".  

 دا دةطَل   ،ك، م  دةر َة و ةي رامري ف

 َن  َو اوة، ري مي دا٩/١٢/١٩٠١ . موة ك

 و َ .و ي رةي رمي ي. وت َا  مري  و وةوة

 م موة، َي مو و رؤذ دوو دواي  و، ذمي  ر وة

)١١/١٢/١٩٠١ ( ،ردم  رة وات ددة" :ة ؤ زؤر ، م 

 ات و َ َا رَي دة  َو،  زؤر و َ ،َ م ي

 . ،زؤر م رام م ار م  . ذن واموةر م .َ 

م َ مري. ط ت ،  م،َ نةوةم ت َدة  وةَ  ". 

 ت  ،رة طم ، مران: "دةوة دوورة  ذطري ن دوا رؤذي

  َ و وةردةطموة،   وةرؤي ن و  ،  ،زة

 واو ،َو دة َ  د ،ن  د  و  َرة دةو َ و .

 ة وان ووةر  ".ؤذ، دوو دواير  ا، مد  رة و داخ َر ةَ 

 زة .، اردووةوة زؤرت ١/١٩٠١ك/٨ وي  مو،: "دةَ درو،

زط  ،ت  امدة م    و وزم ،  م راوي و 

،  ش  وح ور  ،  ش يَ  ،دة زط  ت  امدة  

ت د وة و  َ مَ َم) ".وام ي١/١٩٠١ك/١٧ م .(  

  دة ،ان موة، را ي " :َ و مو ي دا٧/١٢/١٩٠١

  ."ر  دةوة زووام و دةرؤ  ،رةو.  دة طري

    رةو ز  ،ودة  ي يد ذمدة . ط  واري و يَم 

َ " :زط امت دةم  دة .م َ م  َ  وة  مدام   

 ورةو ط امط ،َد  ةَ م .  م و َ ،واو دة 

اوَدا ...! َدةو ط  ،  ،د    ي    ،نت  زؤر زؤر دة 



دة .وة واَ موةر َر دي  وة . َ   م ...  يم 

  َوة، ي  ، و... دةطَ ت  ر د زة، دة  دوة

 َ ا ،). ١/١٩٠١ك/١٨ رواري مي وام) ".و  و زة ورة

٢٣/١٢/١٩٠١  و وة وارم ي وةدا " : َ َدةدة    َل دوا َ 

   م  ،  د  و ش  ذم  وةي    دة َ  و! طم  رة

م  .ام ن َر وة دة  مذ  دا  .ام    ت 

 وة َ  وة ط  دَ  ة .َر و و مم و ؤك

َ  وو؟. موام وة ط  ي   واز    م  ،وةَم    َذم 

 من، ! م    م ! وة  ق ! دةوة    دةررةي  َ  ض دا  دةزا !و اث

مم ،ز ،رة   َو ط رة، م زؤر  ا  وةَ .ةمر 

   َ  َ . وة  راوي    َ  ،َ  ،  اوة؟      وةي    ن

، زؤر  ةقد َو در .َ َ  ".  

 م  و  واو وةري. وةرطت يا  رةمموة وا  ف،   

   ذن،  وي  م  و ك  َ، و ان ذمَ مو، وةي  ةوة

 طو" :     مو   م دا١/١٩٠١ك/٢٩  و وة. َوة وة در

مي! طوة    ،وةا      َر ط   وة  دووَ    تم 

 ذم      ر  ،ر    دةام  و  لَ  زؤر َواموة    مدووة،  رك

َ ،  دةَ وةَرو م ت وةدةَ  ت ؤ دةيم . زم 

  ." َ َو   وةدا و راةوَ .م . ور ت

    ؤذير ١/١٩٠١ك/٣٠( دوا(، َ ي  وةي موم م و 

مَو ري َل دةوةو دة  و مد و امَم م روم 

  م ند د، زؤر َ و م   ي، وي ر دَوة

 م  زةوة    ري مي َ وة، دة م ت " :َ مرد ذمي

َطم . ةَ ،م  وا  و، م َ    م) ".وام يرواري  م 

  ).١/١٩٠١ك/٣٠

    َ ،ف شو، و مدا ر مذ ؤي ،رزؤر  ي ر 

 رةزوو،  ،  ردةد، موةوة وام  و  َ روة،

 م، و ل  م اري ؤوة، و ش واوي  م، و ك

 مرو  وةي ش م ،و . دةد  ري ذمَي ي

 يز  ري  و داخ و دة  ي  رةت    ندوور    ،ي  ،يدةردة 

 رة ري و ان َارة م َمَن، وم ؤظن،  ،ر دة ر

 م    و. مت  ي  د َ  دةدا م ف. و طَل  وا  ، و

 و َار    م  ش : "دةَ  م    ،ت  ردن داواي َ وة) ٢/١٩٠٢ك/٣(



َ .  ر وة   م   دةوَي وات .   م 

 " .مَ  ر َ م، دةطا م  دا. دةوَي وان ردوون

 ف ووة    دةرادةي ر ووم ،ت  دا٢/١٩٠٢ك/٧  م 

 ردم" :ذم ةوم ةز .زة    ،وةَ  ي  وة  ك   

 م  ن  َت وَي و طر و، زوو و  ،وة  دةرةوة،

،و زوو  و دة دةدة ر و  ،َ  ودة  ؤر ".     َط 

 مرذط ،وت ممم و دةدام  مؤرةر  دةَ وةَر .

وة   دا،٢/١٩٠٢ك/١١    م    ،ف     زي  وم  َ  وزة،ة   

 مز  و ة  *،  ج    و  اردن   ، دواي: "دة َرَوة

مم ط -  )م رَاج) دةر د .ت  ؟د ... ن - 

 و رة !- و  رَي ".  

  .و مرازي  رةري  زؤر دادةم اد دةطَل دا، ن   ري،   

   يا ،زةد و ر  ي    ،يَ  كادةر  يةم  ي 

     َوو  ري رة. َة م  وو  د ش دا دةطَل

 مذ  دة و ذنَ .  واوة    مو  وان ذووةدةرم .   م  َة 

 رةري م و، رازي   دةرق ف مرَي و م و، ت مة

 . دةد  مم و مر و و  مق   و دَل ي

٣/٢/١٩٠٢ م   يا دة َ" :     ارَ  ،و    دة  ،م   

  يت زؤر م  وة ىو  ي و ن  ،دة  م زؤر   

 دة .ََدو ز و نَ  َ  ر .دة   وات  م    ر و  م 

 زؤر ؤظ    و    ؤش. َل  طراوة رةن رؤ ،ر  زوروف، ي

 دةد ف  طزامةي و ط مَر    ".و  و، ت

 اط   ؤذة  مدة  داريط  تف . م    مم    يَدوورودر   

،روم يرم ،اردن دنَر و و و مي ظ  ،ددة  

.   َ  َي  دةم  ؤذة  و ت طداري ي دة ذم  موَي وةدةو

 يم  يو؟ ذمم  وةي دةزامم  َام و  و 

مم وة ،َمرم ت؟ ف  دا٢/١٩٠٢ك/٢٠  كم وة 

   واو، طَ طا  ، و ش  َو  مو ت: "دةداوة

مار مَ و ةزن، وةردة    وة    دة  موة  ذَك  د .  ...  

ار وط .   يمم ةي     ،دوور  م  وة  ،م  وة 

،وت مم ،َ  ر وة  َ  وةر    مم  ،م  َ 

 َ و    وة  طم . ةر  ةَ    ي  م    َ  و دة  م 

ر دة  وةَ ،َدة ةَ ؟زةمم ، واز  ةر ،َ واز  



مد َ !َ م !ةو ر مد    ،  م    َم  َل ا  و 

،دةذ م َر  ، م َ  ، يزؤر ؤذامر  م".  

      يم  اَو طدةو. مد   ف  َلي،  دةط  رو ط 

 م ،و  و  ما دؤروي  مطزؤر ط  رز ي  و و    َلط ،ا 

 دا     وووت . مَي  وار  َ   ك  ووة  َوي  ي : ش 

   َ  ََم    دو، ذطرن مَ ،دة ر و وةي

 وَةر  ط ر  رطم َاري  رةش، دةري وي ا ي وات و

 مَ طا،  مَ ة، و، دوور وة َ  دة  ا، طا  و

م َ   ، َ ر ورةو، ط ر رازي 

 ،و دوو ر ،و  نةم  وو واو. دا امدة  

  ف. ت دةر ي طارةي، و طَل   وام َمةوة

 مَ  و  مرة  داري  و د طا  ري  دا١٢/٩/١٩٠١

 َ ض   وةدا ي  زؤر وة داري،  وات وةي ر. و د

.   َود َ و روت زؤر م َ رداخ و  زؤر م مدةد زي م .رت

. ارد مر دي وَ و ر رة مَ و ت و َم دواي

 ورامي ا  َي  ري و دة  ن  ي،

 َم و َازي و، ر م راخ  وَ و  َ ي وَ و ر

 و،  طادا  مةي    طرن،  و طر  دي  اري د زؤر   دواي رلَ   . د

 دةوة  ردي  ي  ك  دادةم  ،وةموة،        َي 

  ن، دةو رزاموة، ردَ و  و طش وام و و   دةطت،

ةَ       ر و  رزةم  و  ري  دف . دة  ن  ودا 

   َن  ري  و دادةم  وة    وةي  دادةم،  رم    ك،  دن

َن دة  يةك زةر دو دة و دةدا رر وةا .  

ما، و طمطط ر و  ةو رة ة .طم و ططي 

. و م و درزان طمارَ و دامَ رَ مَان طمي مَامن،

 ط  َزةوة    ف  مون، ظةَ ا و  ادة   ممت

 ي تدةط  زؤر   يم  َ  دةر  دة    ،اط    وم  ،و 

  َ يمم ،اث  ي ةومم .روة ط  راموم 

َد مدة  اير ،و نم  َيم ر ض و  دووة .

 و ممم ر، و رةومَ ة  دا، و  ،ي

 مَ      و     طاَ    ةد  وةي  ط  و دةدةوة ر

 و دةن؟   َرارةم و رةن: "مت َز رةر َ و روو

   وة َ ".واموة و ودةَ،  رادة ري   وة



مؤ ددة .َ تدةط" : ،وور َ ،ووسر  ،ووسر ووواو ر 

   ر  مك  وة،  دوو مم    زاري  ".    ر

 ن. ف ؤو امي و ة  و واوَ اممَ دان  و،

طَ ير ي وةرةو َودةم" :وا  ددة   ار دة 

 ف وة مَ و  َري ذر ،وة    َةر ،ةمَ  

 َر زان  ود، مدة   َةم  م   وَرَ) ".وام طَ 

 وة زم  ا، دام  م.) رادوودا  وم :َي

َوةي: "دة  ا ي  زؤر  رم و  ر  ،  وة   زؤر    و 

 ورن  ا  َ   ... مزام  َن    ر  ة دةت، مور َي ي

َي." دةزام رَم زي در دة  ر ام  ر ي،  و  َؤذر 

 م َ " : ة زؤرت ط زي دووة؟ "ي ،ف ،ذَيدة   دة 

مَار َدوة ر َودة َ مو .َم ي ،  

  وة، َ ز َم ري   و  دةَ َموة   و راوي 

     زؤر وي  و  و مدا و م ي. مدةو  َمَ زا

. ت  ض و  مام  داو،  روو  وو دة رَي  ف ي. دو ر

رط  و وة دوامَ ،َزؤري دة َ  َدة  ض َ ن ،وةدة 

 مر  روو ،  و يَ    روا  َ  و روو     و راوي و و ي

 ةو    ،ي، : "دة  َرةوة و طر ! َي مش و دك

 ف د وة، داوة دة ودة  ،وي مي دةام ََو .

." دةم َ ر    وة، روا َ و  ي

 َ  اموة  ذ  َ  دةت،   طادا ي  دة َف  ي، رؤذَي

رط َح : "دة !   َم  ز و  م و   ! ر و  را  َدة   !

  :وام) "!ام و َري  .ام  وة و ردم ممت

،رط م كةوةر رةيي، دةر ،ف رم .ي 

 وةك،  دواي). ٦٦ل. ١٩٣٦ طت،  وةمي : مةن  وو ، و م.س.س

،َؤذر  َدام َ  ،امَر ي  ريدة مدا ا  

 ريدة  ي،  وام." (دةو َش طر و ف  وةي د: "دةت ر

  ).روو  ،٢٩/١١/١٩٠١ دان،

   ،رط  ي  وة ،ان  ط  زاد  ،ا  َ  ن  دام -  ر 

     موة ي  وةرطت، ت   ي. دةد  َن ن

 ،َ ر ت ووة  َم   َاي. دامَوةش و ك ي 

 ف  ي  و  دةر  َوام َوة ،و درَا  ي. وة ف

  م  وةزي وةدةرو  ، طر رَ. دةطت َ دا،



 طاوة    ،      طر .  وة َة و َا طن رؤي  دةد ف

 دا ف  دةطلَ  ز   . طت َي  اي و َل و ي  مو مو، دوور

   مك  دا٢/١٩٠١ت/١٧  ف. دةو و و  دؤن دة ،ن

 َودةم " :  )رط ( ،اوةرطم وة    َ 

،  و مة .م ك    ،زةم  و  ا  يرو  ،َر 

 ر دة َوة مو د  ط امر"...  

   ،ري ط دة و َ ي  روةم  ورةو،  ط      ر  َ  اَر 

 زم    مدةطت،  طورة    ىرامرة  ي ََا و ت   و رط و،

دةزامم .وة و وةرة و   ف ،دا  مدا ا َدة :

"،اَ و َام  رم ف ،دا    ت، واة   َر  دة 

 ططن    زي  ف ...   َي  دي ز ري  و را ، و

 َ    روو    ططمي رة و. م وَل  َو دةررةي

  َة،   دةررةي طط  وةي  و زَةن زؤري

َ َم   اَ ،ك مر م ش ،م  َ موو ط  َ ".

)وام مدا رط (. اار رط ز  ي ومد و م مة و 

َ ي َيور يورةو ط  امىزؤر دة  رةوة وةف،. م يَ و  ،را   

 ووو ر دة   وةمَ  ازيَ  مام ،دو دار دة  درة  ،وامدةر ر 

،وي دةمر م ،دادةم  رَي و يرام ،ددة   وا  و 

 ةوةمة ز   ط  . م   ََ  و َوة ك  واوة   ممدا

و م ي  ددةم . وة َو ط  م  تدةط   و دَل دةردي 

َم ن دةرووم  س  دو دة          س  وةاَدةطم .   رط 

 دةدا و    ،  طمي  و طط و  طرا  دةطلَ  مَر

م َ ،ََ   اور ،موم  رم  ،ة َيم ةو و وام َ .

َ ،رط ر ةورم وي  وةَر دة  َام ترذواز   

واوة ات ط ت ودة  دة رو ،ََ  ف    َو  ورد 

. رؤام  ا  رذ    ََر  َرةر  اري،  رذ    َوةو، َي  و،

 ووم  رامر راي مو، ي ووم   وةري ش وَاي

   ،  زاط  و وت   ي  وةي وة طن  مَر ة. مو ش ي

رت طن،: "دةطوور َ ن .وة مَ ،ن وان  َوةم . 

،ر ط َ ،دة  دا ي ،نر دة    ن  ،ارد  وةي  م 

ََدة  ك َل و ري و َ ...ن  وةي ،مؤظ  اممو  ي 

َت دةر . ،وة  ةوةوةر تر .ي َ ووسر  وام ...وور و 

 و ون  رؤذ و و    َوان اردموةن، و اردن ي و . م و وك



 موي  دةم  َ  دان،   :  َطن م ...وات رَك  رن

دةَو و   اممم ،نر دةط وازم ،دن ر زيط  ت 

 ن  " : روة ". و  َ دةوم و ن دةم ن ار ر و وةردةون

َرة،  وةزع دةرة  َلدةط    ر ا َزةدا  ر  َرو دةط    ،َدة   دواي 

 ة  و ش      َ  ت  وة   ر م س. دة َ زؤر دي دةي دوو

 دةروات، يَ    مزام  و دةروات  و دة َز ذن رؤذ  رؤذ رة. َدي

 َط  و وط و دة ز  نوة ذومدووردة) ".وام مدا 

رف.) ط  و مز م و  َدة،  ن سن و م نز 

وام ََدةدو .َ ،م   ر و َ  ر  ي    ،تف،  دة 

َ َة و َدر: "دة دة ! ت دةزام  ط   ن 

 ذطري    ن!" م ر دةرداري ذم درَا و ر دة ...َرة

: وام) ". وة ردة مت   ت، مو  دة م َو: "دةت

مدا م(.  

 َاز  َ  و ون    ز رةي ؤم  مر ،م  رةت   

َم ز وناوزة و م و َور دة ،وَ  م َدة :

   واي   ت دام دوو دةَ َوة، مر ؤم  رة ك طر"

 ". ف  ي  يوامَ  َ   و ةةي ر  رم  ،و 

  ،د ، ي ةي  رةوم ،ط  دا١/١٩٠١ك/٧ م  

 وم " :،َ َروم  .رط يز ،وم وور ودة .

ار  ةَ رة،د ،زة  دووة، واي رَ  م يط َم .   

ومرَ ،رؤذطر ن درةم وةر زوو يط و دة َوورة مط  ي ا 

   دةوة  طدار  ذمي  مدا  ن  ف). ٧/١٢/١٩٠١ مي وام." (دةت

 زم درَا . م مو امي دووة، زدي ي. ردووةا طر رؤن

  َر  دووةم  م  َوةم    ؤ "  = ا "واو  ي  دووة و 

 مَ    ة  ك،  رط و ذن ؤ .   دووةوة مو ك

   اَ  ،وة  ةَ  ريرو َلاري  دةطا  د  ا  ،دووة    

وا   وةر ان وم وك مم  ارمن و طط َم دوو 

 .روة و دةدا  َ ري و ا م  "  "

  ن مم رووداوام و ةم م و مم رةمم م . داََي

 و م رَ َموةي  زؤري وةَ. مدةون زةوت ي و مدةدا دةوة

 و رد طر و  م    رط  ادةوة،  ردة  روة    ري دووة 

مر رط وةمَ .و امطةر  و  ونور ر وةي  

   م  . اورط و رم مَان َ وم َرة



 دة ن ك  م. دةَوة رط: "دة َرةوة و ١٣/٢/١٩٠٢

موم  رةووة مَو دة ،دةذ  مر  وةي  و  َ - 

  ،داوي د  اممر َرَدةم ". ي  م دوويار 

 مو    و  ذم . دووة  رةي و و رؤذ،  رؤذ ن و َ  دةدةوة،

 َووداوورة، رط   و  ؤك ن ومم .م ز  وو، مك ذم 

 ،نذ مذ   وو مد .ايَش،  و  ،رَير  و  موة،  زةَد   

موة، ذك وار و دةرَي دة رؤ ر ي ودط تدةط .َ و  ر 

 َو  ادا طرام اري   و، ظ  او   مي و

 داوة  وي  َر،  و َ . ،َ  و  زةي دموةي ؤذةي  وازي و

 ،وةدوة    َما  ي    و    َي،  َي    ري،   . َاردموة 

 مرو م   طو، وو و رة دوو م واوي  ذوورةي

 رة  م  و و رَي ذوورة واي   طزي ر  رةن و دةرط و

 ي    ،   ." دةو    َ  د : "مو  اي   . وات وو و

 رامري  ز    َدو،  رون  و و    مَا و  ي)ان ران(

 وة و،  : "مو ف  ري و م  مَ واموة  مو،

 وةَ وو م داواي و دةَ   م  ا  دؤوة  دةط .    

،وم م ز  رة رام م . ،م ور ،َر   دة   م  

 مَ ".دواي  م ،ك  ،   دارط د      وة  و  

  ف مر، مي  و دةرَر و ر م .ت م مر

 و طَ ة . دةم  دة" :َ داوة ي وة دا١٢/٣/١٩٠٢

   ت،  دا م  دةطلَ . وومة  زة  َ  َ  ،  ،و  وَاي

   ن  دةت،  اراي  ي  طورةي  اَ  وة  لَ  َ    وة  ... موَي

َوة  َم ،دي  َودن  دةم    يدةَ .   ير  ر  و 

 ،م وَر ".* ف  ر و و   ةوة  ر 

 مذ م. را  طَ  و َ و  مو ط ردة وة و

   راَ و   َي و، م و دةو ش ذمي َو،

  .مو

َ د  م مدؤ   ا وةوة  ظظ ،و  وا 

 رةوة و ا دام .  ذاموي خ ر  ف، زةوةمي

َدة" : وام رة رد ر م ،َو و ر  ر م 

 ".  و د م و رام و    " ظ " يوةور دةدران :

"، َلا دةطمم ي زؤر و  دةر ! ف  ََة  و  و  ،ةرط   

ر واز، و  انم  ودة . م  و دووة    و  َ  وندة  م    وك و 



  دام، - مو   وو، ا  م َ دةمك  ا ،ش." مَ  زاوا

 ظظ   ،ر  ،َدم  م و     ي . دةد دةطلَ    َا 

ةزامم  يم  ةوةوةمزة ؤز  ف ت ن م . اَ  

ؤز ،تَ ر و  ؤز  دات  داواي مةَ        ،نم   

َ دووة ، رط وةر   ، وا ف ش وةي  

   َ  و    َد؟  و وةر     ام دةام: "داوةوة وة دووة،

،م   زر  زؤر  وة . م  ،  ي    ،ت      ت 

 ة .دوورة  تم دة ... اي مد  وا .

طر ر َر و وةرة  دة ،  وة  ددة .  

  ف، رة). ا ذم   ف.ب. :ظظ  وامَ) ".يَ 

َرة ي    ي    درزطر      ي  ؤ     ي  ومظ 

 و طورة ة موةم روي ي    دو، درو  و ي مَان

  ََ .  

    ةدامرو   ،ف   ،و   ،و  يدوور 

 ي"دة  دوورة دؤي" رون دن ميرة وة دو،  دي َةي

   ري    مدةدا  رَي  ر،  در  ف،  ري  و  وَاي. َو

 و ر دواي م ،رَةرا  دةَ دَوة، اا  زة ر .،ت

 ،زؤر ام  م َؤذر    دا١٩٠٢      َوةر    ري 

 ت .ووة   كم  دارط دةوة   " ار ؤذو ر  َ  و "ي 

 م َم" طم .   ط دا٢٢/٢/١٩٠٢  و دةََوة و

و" د .ن زؤر  ،و  وةي  وة  َي  دةةر  نوةوم  ،تَ 

 مط واوة . َ  دةر  َ و ام وةن و

 ذم  َ ! مزةم  ةرََِ  زووة  ر : "مرد   مَ ا ف  ،َوةوة

) ".وام ي٢٨/٢/١٩٠٢ م.(  

   ، ،داو َلدةط  مي ردام  َط م و  ن - 

ر .ى ،م َور وةري و  ورةيط  

 دة َ .َ  يمم "َ  "ردة ار ري ودةر 

 َةي    و  و،  در  ون  وم، م .،  َا َش اردا

 . مة ذوةم ؤز ،واَ ةيوةم َلط شَ ،وام 

ةان دةارةَ وام . ار     و   و    و .    

 ي    ي، ذوورةي وة م . داوة و ووةوة رةرة ؤ و ش

  ن  وةزم دةوةش،: دةم  ،م ارَ   امي زمر   ،   

     ي،  َي  و رةر  مي    مَ، . دةد ودان زا َرة



 َ ذم م. دةوَي  م مَر ،م  ر مَر: "مو  مي

،و َ ،زؤر د ي ،زؤر   ،ةَ دوو    . ةمر 

   َمذ درؤ ،ام  رة َل و َوة ،ام وام  ،َوا     

 ذن  ر   . دةذ  وم  زؤر   م    ر . ذم  َرة  ش   دوا

دةزامم،  و دةرك ََ ر  و   وف." م وة 

، يدةوة ددة  َ ازو ر  مور  . ةوةم ي 

َودةم" :وا ر دة  َر ودارم .دة  )را ردم(َ  د .واز 

َ ؟َن د وَيدة   رتَدوات و ذ و ". يَراو ن داي م 

َودةم" :  ر وة م مَي، مدةر  وةت َ م م  و 

َ   زار َؤت رو دةرا ودة َ . ر  ر َ  امت  دةط 

 وممم  َ) ".وام ي١٧/٣/١٩٠٢ م.(  

  مو  مو)  - م م )ن"  مممو" دةواذةي   

 م . و اَل  زن ردوون درو. دةوةوة دوورة مما،

 ف َي، َ د  مرد ف  ري  ،رةي دواي ك

 طداري مك  دا٣١/٣/١٩٠٢   ن،. اوة   د ذطري

 مور  َوةوَ  ي    و  ،ريَ  " :   روة اي  دةوة

       وةي  و  درَا .   مو  د  زؤر َ  . ت

َ ،ددة ةزاموا   مةوو ر   .ةمر ز ددة 

 ،   وةدا م   ار  ... نرددواي م رار و دد 

  ... طن    ط  م . َازاوة  ر  ر  زة  و     زام  و  ت، 

ار ومر رةوم  دة ذام وةد ".  نمد م و 

 رةم ةم و دزي تمم مروة، مرطر ذ َاَ ا

،َور امةو م زرة و  دذوارةي دةرووم ََو. دةر 

وةدم وة ر وةي  وات    و  َرم  ر  يدةَ .    

 َازي  دوي،  و  رامر  يذم   روة و و دةو، َدةي

 َ .     ،    ة    و : "مو  ي  رؤذ  َم دواي  ت؟

ور رة"!  

 و مرد،  و م وك،  ف، َ را وةي   

 وة   دو دي و و  مرو  و و طر  ومدا

واموةر تدة .ز  ري و دةرووم  يو  ذم      ومر 

ا .َ ى   ؤذيدا١٤/٤/١٩٠٢ ر    دا  ريم  ،تط  ادة 

   رةدة    وة    وم  وة  طازم .   ،ف  كم   

ر  و ،وةدام   وةوامَ  و و م ةموة رزةرد 



، ا دو ط  وةي م َؤذش روت م .زؤر   وة  ،و    يرط 

  دا، وذارة َووداوورة رط  م دة اووووي ردا ر . رط    زة 

    دة  د  ،ودراَ  ري  زام    ،تدةو    ويم  وةي   

رط  َي ذَود ،ا داواي   د  ،دووة  ياردم    َام 

 ،داد وةََة .ف ر زؤري شم ،َي دةرو ،رامم  َاور 

   ام  وة  مةدةن  و  دةت،      دؤم   َ    ةت و

 ،رط  و واز   ام د  ََ .  َةرَر  ريذط د    

ر َدار ،ََمم ي وة ي ةوةامر   َ ي  ام 

د ةزامف،. م  َم  و وم ظو ذةدا و ةزامض م 

ََ ََ .َ يرو َور َ   َ ررام و 

 َوة، مي  ذم: "طت وةمةي م ف ، دةت مي

 م  دواي). ٢٠/٢/١٩٠٢ مي  وامَ) ". و ر داو واو ووة، َا

  واز  دا رارن  دوو    .و ف دةم  رو ك

ام د َ . نظ ي دوان م  راَر 

د ،ردمن موا  ت رَي زام ،ن  ام  د  

  ََرةا   َ . م ن دةَوة ز رةي

رامو د و  ن ا  زا رو ط.  

    ،ةدامرو و وةزع  نوادةم اث وو : و دا ف  

 ي روري َ ذم  درَةي ي  م   دةد ن ي ا

 و َار ذم َ  م و م  رادةك ف،. ردووة اي و داوة

 ري ،َل دادا، دةط َ وةي  واوة ك ،وةَ وات   . 

  .وت َا ر  ، ط دا٢٧/٥/١٩٠٢

 و د من دران. زةدةوة  َ مي  وة دواي   

.  َ مرطري دةَ و دووة وي و ووة)  )ردةي  دةروت

 ردةوا  و،  ر  زؤر دوورمدةووة،      َو،  دروة   ردةوا ف

 م و ر مرةي   .ةمداد   َ ي دةطت، طري دةرةي 

   ن، . ات  اي  ر    َ  دة  ََ    م  وة    و َيدةر  ي

  ف. وةوة ك  ا مرطري، ذ  َ َو رار  دا،١٢/٦/١٩٠٢

 وةمَ تدة  و  ،وةدووة م  وو م ،ام 

م و و ،َاردم    غ، و َ دة ود . م  

وم - ،دام  وةزم و وةرة َدة" :  َو  م  ،امرةر  د   

 وة  دواي و     و  ي  و دةد    َغ  و    اردم ،َو

      ".  



 و  دى ر  ،َ  َي  مي  و وةوة  لَ    ي  و   ف،   

  .رَوة   ذما دةطَل  د َزي ر .و وي  دموة

 ومز ي م اري م وو،ي ةزةَ ري دةوةةر .

   وات و ت وَل طورةو، زؤر م  ََروزوف، ظ دةةي دا ري

   مرة  رال . ي ي    رد  دا و   ي    م  ري د .

 ك    درَا    امةم    و  ي  و   َو زادةي ة رة  درة

َ ة َ .و م رةيدم ة  مَ    َ  ،و  َ    كدوود  زؤر ذم 

و ،ي ور م دا ََ و ؤر.  

 اري    ةرو . رَي و  دوو  دا، روزوف ظ دةطَل ١٧/٦/١٩٠٢ رؤذي   

 َ و واون ي ك. ي ن و ظ  ، ن رؤ ،ر

ط  ياوامر روزوف  وةو يدوظري ظو وة .

  د وي  و م  م    درَةوة، و دوور رة  دة ف

 ،يم  وور  وةوم ،و  رددةم" : ََ  ش و  م  م  ، 

 د  و دةزا م  م    مرام. دة  ران  زؤر.  زؤر رةن

  ط   .نَ َدة َن." وا "روم   . ارد  ، 

     ر  ،ة  مر  ،   ، ورةت  َرز ". ن " :   وةَردةط َدة 

 م َوام) ".م رَةري وة وَ، زد  َو، ط و و

٢٢،١٩،١٨/٦/١٩٠٢.(  

   و   ( وة  موي     َ زوروَ  ط  اي ( روزوف  ي    

وم يمَورة، دط  ك  ري ،و   ،ورةط 

َمدار  ر ،ندار  م ،مط   ون   ويم  و دار و  م 

 درَي رد   ََوةم زورو  . درودم  رمك

 رَ و دةب   ي ا . و دةومان رةري ،رةرى و،

 رن  مر  مي مذةمدموةي  زؤري رة و،  وة. دةدا َازي

 ت رة ي  زدو،  طرؤ ى و، ي  رةي زةي ي َدو،

 وَةر، ط ر ف،. درودو مرمةن طر   و

 زؤر و  .ََت رمن  َ ردام د وادارن مو، زؤر وةي وَاي

 زام    د،  ما َرة دةطلَ  ي . مدةا  ل طن،  َو، و َل

 ادي و د مَا دةطَل ي راوي  ردةن، ن دوازدة رؤذي

 رؤذام ري  و رازي مري  و دا روو  ا رةم مر  دةَ .َت

  رامَ ريم و ر  َي   ت و   ريَ  َي  دة 

 و رؤان زد، طورةي امار و دةةت و  ر زوروف. ت

 ي دادةزطم رَرا دةي و و مو رم و رمران



 ري  ردادا، و    مَ  َةم  ،ف،. د دةةت

 م اردمما و م  َف داماو، راك رة وت. دام رةوة

َ ير ،ارد  ،اوةاردم م زَي وي اردةوة .ورد    واندة 

ردة ازورو ،رزة  مرةةن  رو  ،دةوةن  دةر    م 

   وان ،"مورة"  دةزام وةمةن م مدةم ،ن زؤرن. دةن

   دمي    ف،  را .   ن  رام  دةمة    َ  و دةد

مم  تواازة ر و،  َ وارَ . يَا و  مة و  واد  ظ 

روزوظ دَل ،و  روةت و م َ يازةم   و  دَلم   زؤر  ،ةدةَ 

 روةي    ي و راد ،َر َ  ارو ة و مراَ ة و

 ي ردام دوا ف،. دةارد و دةدةوة ون ةي و ان

روم نرةَ ،تدة  ريَ مف، طم   ريَ    ازةم 

َي و دة روزوف ،تردة َروزوف،: "دة َمزرط ةمن... دةوم 

ََزري وا... دادة ََدةم اة  طَر ....   مؤ    امدةر  ،م 

 رؤن   و اردووةوة  م  و  و رة،  ي  ا  ررةي

  *."َ روو روام  :ك ون م. دةت رؤ دةرم طرك

   َ روز،و، وفرم  ي رةوةرو ر ت وَي و وات .يام 

 ف دةد  رةدا  ط . رد مف مةر  (ف(

َ اويووي دا د . و، زؤريَ ون   دؤ .  دوو  ،   

مدا دارر ،انردةط ومدة اوةو ر  ن ن ،تدةط   دةب و 

     م،  دوو و  َ  ر  ط    د  مَر . دةد ن

: طت  َ  َةوة  وس  م  َف رؤذ َوم  دة ،ف مَي

 م  و  و   َرةن  وة  دةن، مان و دةَ   ران"

 د،      دة  ردوو  ف  ،د  طذ  رووي مف،  َ !" دواوة م ان

دة ة وة َ تدي: "ط ؟ ش ؟ودةم ...؟م ...  . َ 

.    َ وا رةم  ي، ... دةن  رش  ن  دةمو رؤمن ن مَ ،َران

َ َ رَ ،و نة اردةوةن و دة ر وة  ،وم    َر 

 رط  م  َو : "طت  َ  دي ر ". َدوو  دَل   َ : مدةد ن

. درؤ داتم ر  َوة مر م زؤر مَ  . درؤت

امدة  ،  ،ا  ا ،درؤ امدة   ت  ومم  داش 

    ،  ،  ي، درؤ مام مردا   - زؤرة  ومي - ةي

 و او  َ  دةررةي  م    ردةن،    وة ي، وموة رووي

 ،ودةم ممرة َر ان،: مَر م ةري وةم ،وم 

 م  .  ف ي وةي وة ، وامي و را رام ن



 رةن،   . دَم  ذمَ  ،  ذم ! مَ      ؟ َي

،وم  نةمذارن،  ط  ن  ؤ ن وَ .   و  ط  وة 

 و  ي ا، ،  دة َؤوة و ش  طن ر ي

  "؟ رةم دةوة، دن   رةرة

   ظ ،روزوف وةير ،تر ري و دا يم  ر و  

 رؤذي  ف، . مو َوة مَي  دةد، درو ا ي

ةرَوةي ردم دام ةَ َ َ ت وَ و،  ورم   

   مَرام و امن َازي ووة  و وَي َل  َر دا، َازي

 مودارةوة موري      و موة  و  رؤزوف  َري  و وة . ت  ر  و

َرش وَ د .  يرةوةوة،  و  ي  مرا  د و    َ  و :

 زؤر ف. دا َمن ي  و  !"داموة مت دوطي"

  .رةوامةوة و، رس َ زؤري  مي، رَ ة ،و  و، َل

   ،م  وة  رط   ي  ومد  دة    م  موم  و    وة 

و ي ريةَل را دةط دي. دة و زا و  و  و  و 

  رم و داي م و . واو  م  ةي  د  ،و      وام 

. دةت  يرو    رَة  دة  وةي . وو  ز رد َوو، زةرد رةم وو،

دان، وةَة ويم و ،ي دةمَ يَ َد، ردة وو مم دةوة  

َزة م وة .، ي دة ر   م  وة  ةوا 

 دةدةوة،  دةي  مي     ر َارَي، دة رام ر  و

 دةدةوة، زة م و. دةوة دةم ي ََوَ وةردةطَا، رووي

و يةزةر َوة رو دة و دةدا َمَ.  

   طَ  دارةوة    و . َو وة ذوورةي م  مف، ذوورةي   

 زؤر م َدة  م َم   و امَوةي  ف،. دَي دوودام 

 ر  دةوة،  دةرط  رادةت،      وةوة، ا و وس   َزة، و ران

ؤر َ ف َدة   ،ر  ر يَ وةو ري و  

 وةَ ارَي .ذيدة  ،ذان َلر دةط ذاماَ    َ    وةدة 

 مف. طو دةوة   وةوة دة ام و دةرذا و دةردةت

مط "ك وةو ر اررةو ي ذَي و و وا َ  دةرذا زار "

  ي، ر موة ري ف، م .َد طزي وة موي  مف،

،َدة و ر َ يوَ ،ي وي رةو ي دةم .فم 

 وام  ر،   ، زةردي  ر  مَ،: "دةمو َرةوة و ن

َ و  .موة ،در َ ، رم  وي اَ ".َةَ 



 َاموة      و دَوة  وةَ  ،  دوو ك دواي . ممَوة م وةر

َدة" :و راَ د ...رة مط) "...وام :مدا فم(.  

 طوة ر. طراوة   و و ش  َف، رؤذ َم دواي   

، ني د ري و ،ر  نرة  َلدا،  دةط    وةَ  ك 

 ظ  ،ن ووارةي  دن دةة م، دا .وَوة

 موةمي  داماو،  و ف   ظَي. و  م د َرة

َمط ام  و دار درة و زة .ورَر  م ي ،وةَظ  وم 

 ن  ورة  و   طر َون،  ام و  رمة دةرؤ ،دا

ن  ووَ  ،    ف ي  وذم    طازي زؤر طو ر  َل  ون .

 مةرام  ري  ردةدا و  م ) ١٨/٧/١٩٠٢( م  ف

 ر ن  .َ ام رةرو  ،وا: "دة َرةوة و دو،

ر اردن و و . يم وةزار د ري و  .زؤر َدة 

و  وي وا    دووةرم . و ؤذَير  دة  اوةؤذي. رر  َ  ن 

دة اوةر .ون دةاوةاث ر م )َدو  ن ارد .(زام 

م  س   دام ةوان ر م  . رو ي َ  د 

َ . نَط م م  َم    و  َر م .َ دة   

وم مم  دووةريَ . م  ر  ي  وةةَ ".   ن  رةو   

١٤/٨/١٩٠٢ م . ؤذةداف ر ري دا  م    ،وةَر  م   

 ممت  ف    و    وة      . رَوة ؤظ  دن مرو،

   داواي ر    و  وةي  طم . ،  وات  ط    مدو َزي

 داواي و و  مو  ر    م . رَوة   م   د ،َف

 وة  وةي  َ  َد،  داواي و ف  دة دا مي َدو، روومدموةي

َم دة ر .يمان طَد و ذن مَ رةرة  و    ر . نم  يةر 

 داََ    ،،  ذمي  رة  ََ .  وة وَةر د رؤذي ك  د

 ي و  ي  و وةور.  

     وة دا١٦/٨/١٩٠٢ط ،  زو م    ،ووة  و م  م 

 مي  ري   .وة   ون و م ََموادةن  مام مَان 

 ر ف. دا اي م مي. و َش زؤري َةوة ي

م  يذم وم " : رزةم ر دووة؟  ات رم 

،ةوارم زؤر ةوارو. م ي َد وم رط وة مدم :َم 

 رط  رَوة،        دو  داوان  ر  و دا  َ  رة . مدرَوة

 و رَوة دا طَل دو داوان َواموة  رَوة، م  طو من

 َي و ر ن وة ت) ".وام يو). ١٧/٨/١٩٠٢ م  ي 



ماطر   زةم و ري زووام  ت . ك  ري و    َوة   

 را    دة،  رو  زا  مزةم" : راموة  و  رن،  دا  مط َ  ،وة

زار دة ! ط  َل و وا َ . َ  ،يز    ار  زا؟  م    ؟ر 

َط .ر وةي َ ؟َ   وة ذم وة دةط ،و   

َ َ وة دووروش. مَ ي ر و َ وةمَ ام َ 

َدةم) ".وام ي٢٤/٨/١٩٠٢ م .(      ،ن        وةي 

  )  ( و  مي  مو،  ق  ري    طزامة و ط و مي َ وة، َر

 زن وة، مش  َ من، ي، و دا و، ات من من

  َ  تم َ وَي، وي من  َ . َ دروة من مدووة

 ي .،نم ا زؤريو ريَ ،وة  دا٢٧/٨/١٩٠٢  م    ردم   :

"،  وا  ،زةمن م َم َ ف َ .  اق  و  و  ،َادةوةر 

 موة  و  َ .         ر  و    ،َ    ض   مي  دة َو

َ ،مة ن، زؤرة وَ اوانورة. د  و ط ،مط 

َر د ط َ . ار  ز   م  م ".   وة    رى 

       و   ي         ردوموة،  مم طر: "دةروات

   َر  و،  مزةم،. دةطَ ت  دة  ،ر ر ك دةوة،

 وة  ي  َ ،َ  َ زوو وا! َد َ رك  .و  م و رؤذ

،ووم وة َ وةَ  .َ َا  ،وةور م َ 

َا ،و و   ت د ) ".وام ي٢٧/٨/١٩٠٢ م .( 

 م  ط  وة  و م را  رد مم وة و، رة زؤر رةن

 َر َل ديدةط  ) (ي ن ،م م  يم    وم" :   م  ك 

 َموة: دةط َمدةط  َ وة وة زؤرَ وذ . وة وة 

 و ر    ر  دةطرَوة َ دواي." وا  َ، زؤر وة؟ َ ي موة

 َ  ض  .   و  مَامن  ذاوةي  و ب  روةي  و  وم    ي

   رة  دةو؟  و  َ  دةطن  ف  ،َ  َم دةرداري

 يم ََد" : امَل دةط  ي و    ك  ر . م وة  وا   

 ك  وة  مَ    ا . ةمو    وم  َ    روة،  ر دووة

 ،دةوَي  وة َوةروم ،ري ة م و مَ و   دوور".  

   مارةط يي دم   نوة  امدةم   زؤر         و   

 و  َوةوة،  َ  و را روا   دةد، ري وة. طدارو َدةي

َدة  َيط  ورةم س ،داتم   ،م رط و يَ  

، و ي   ازي دةذير و. م وةوت م َلا دةطذم 

  . مدات  دةروومم   طَي زؤر و َ ن،  َ َوةي وة دةت



 امم  زؤري   ط  ردةوا . دَ  دةور      مت  دمامي  و   و ة

  .َ َون اا م  و دةت

 زة  ري  و  رو،  من  امي    ، طمي و رزةم  ري   

وة وةدا" : َ َ وط   وةَرطم   ،و  رة واز  

 وةَ ي و   ةرَو ؟ؤرم        َموون زةوان، و رر   

َمز وور   م وم  نَ  م ا ت دةط و  

ومم دووة ط وة؟َدة  وم؟  م  م  وة    دة    دةط 

ار وم . َدة َ وة مَدة ،ادةر وة وة وة  يَ 

  م  ، و َ ،َ اَ ...ط    وادرة وة،

   َم  و د      َي  رةم    رة   َ   م ،ن

د  وةر م   و م  دار و م  زر    و  َ  مط .

 وةش  وَ  ََ . ر    و م  دة      ََ  وا    طر

دةم َ ةدو ار  م َ   ق  ،  م ةي م ... ،مط 

،ةز   ذم ، ي  ؟دةط    م      ،وة    ز 

  . دةرادةر  ،وش وَ  دةوَ .  ت  

 و َرد مَ و م وة ،دة  َذم   م ...وا ات 

  ).١/٩/١٩٠٢ مي وام) ".وة وا  َم طَل،

   ، َ وة ،وة و ر ي ور نامَان مَوةوة، ذ نردوو 

ويم ن ،و ي ونر ي و مط ر ي وي اردووة . 

 وة و دواي ري  مداوة، م و دذي    َارد َ ي رَل

 ن. مطوة داي  رطي ي اردو، ران َوة   ي

 را !،د ر َ: "دةَ رة و رر َ دةم َوةدا دان

 ...!    وةدة   وا َو در  ردة   و و 

  ط ،وا مزي  ََ  وةي َ ". ة ردم داواي

  طَ وة  ر و   ر طراموةي وةروام وة  طت َدةي

  .داموة ذوورةي

     يرط    ة دا،  وردة  ف    وة      َدة    يرةد 

 ! دةَ درةم ر زة، مزةم !،: "م ن  َا داوة رَي

   دان م  ،ََروة     دة  ،َك رد َ مَ، و َل  دة َان

دة ََم) ".وام ي١٠/٩/١٩٠٢ م .( وة وةدةدا   ي  

 وةري. م وات؟: "دةر َ دي َا ي ام 

ةَ".  



     ،و  مو  مش  َ  دوامش،  و  ممي  رة و وَاي ف،   

 وةن  ط  ي،  و دا  وا  ن، . ريَ  ر    و دا  دةطَل

 و   وري  ات،  نم  ي  ََ     وازن دةذي، زطر وةَ  دةد

 رادوون ىزؤر د َ دوو  دا، ري ظر دا١/٩ . دة دةور  زةوة

 وة  و   دةطت،) مَي رؤذطري(   ادي رمة ف. دةوة

رظ رةوةي وةو ،مر ر وور .َوة رظ ،ؤر 

 مَي    لَ  رؤذم  رموري ي َ واموة  طت،م ي  ف

، زؤري د داَ :،رظ رير و ،م  س و  

ة  ممظؤذمد  رد،  ز  ر  ري    ش  ،دن   ري  زؤروم 

ردووة  دة اري  و    وةيدمو  يؤدووة  ر .   دا  دم 

 دة    دا    مو  م  و  ظر،  وة  مر   ف

 زؤي رط    دا١٨/٩/١٩٠٢ َ .  ارو وة دةَ  واموة  .ت رؤذ

،زام  ي وؤ: "م  :دووة، زؤ َ وانوةر اوو، م 

َ اث ،و    دا ! ر، وةوت م  ي  ،وم    وة 

   دواا  مي  و      و،  ي    رَي  ةو، زؤر ن

  ."موة زؤري م و را درس دؤزي

    ر ةدا، وم  شو د  ي   وول  دي : "دة "

،روةي دواي ط م َم واموةر د  مر دمدةر رط  ام 

د    ر  َةوة رة  ودوو    ام  د  ،وةَدرَ  ي 

 رةت ت َادي مر  وة وة  دةوة ي. م رادا  وا  د،

   ،تدة َ  ََ .  ر    د  وويوة،  ر   َر 

 ظ ،مر  مي  ٢٥/٨/١٩٠٢ . ر ََت  ي

 و ذةي ما،   ف. مرد د دة  رةري

ذظ ود  د َ ،وو  وة رط  اردم  ،زاد    ام 

 م  طوي  و،  ما   ر رم َ دوة   و وةرطو

 َام ،د  يم  وا  ر  و  نر و  رة )  م  َيم   

وة و  ؤز  وةرط  َدَ ش  وَ  ري  دمات  دةر (. ي وة 

   يو مَ" :ام  وويوة ردامو  ذظ وَل  .

 م  و دذوار رة    وةي    م  ر  َ زؤر، دموة و ران دواي

،ة  ةوةَر نداوا َ   ام د  ونر ".ؤذير َ ، 

وةر   يم  رو -   و    يي  م  دة 

 مووة    زؤر وة . م" :     روة    مردو  - دو



و .زؤر دم  رو،  ط  امم  َ  وة    و .   ةمر  رط  و 

َ  ،و ر امم".  

    ،م  م يؤذمر َت و ممم  ةرامم وةوةو .َط 

 امؤووس رر دة  رة نامَ  ف و رو د .ف 

 ام د ،م  رزؤ  ران  مَدردة م.  

 طان  دَل   زؤري َةد،  درةمن  و زة  ر  وةروام، مام و وةر   

 مووو،  دةروات،   رةو  دةد   . دي   ََوان  امةم  و

َ ام ،و   داط وم .،  وة ريد طةَ  دة 

 َةد  داواي   دةد  ي  داموة َاطي داواو ن  .ت واو ممي

 واو َ مدةزام، داَم رازي  . ات ري ن ات، طري رؤن

 ردة   ز َ،دامَ َةوة   رة  وةمةي ر مور

 - مو. دةت  و دةروَي وة مو    و م َي،

و دام م  ن    وة  ن  ط  َو د  َ  نداط 

 م،  رو  مةر" :َ ،    َ  دةد      مي وة َ .،ةد

  ... ر  ََي  ري  رذيَ  مي ان ر. موة ي داَمَ ي  مي

  وةي  ي  د  وةا    َ    امَر  ،ردةوا   

وةوماَ  َطم م ةر ،ا  مومم " من  زَرة "

   دا ١٨٨٥ ووي، م دةوة .  يرة  ري  وو  م 

. دةذَوة رام امي و ة ن ي  َي،. م َوة، ي  و؟

ر و رةرة مي ذؤذامو رر وتدة .روة  ن و  م    ن 

  ممت وة، س  د م وة َ دةد  .وةوة دوور

 رَ دوورة و دووري   ي دةطت،  دوور دؤم   ي زؤري  . ش 

   ةمة و دوو ذَاوذ  َو،  ةب  ش  و رووش  روات   م. داان  وو

 وة : "دةَ  و مو  دام  دةري   .  َ  و دردؤم رامرةي

 و  م،." دةذ م  وا و ذم  دة ،م  طرة  ن

 ممت    ،َ : "دة  َرةوة    و،  َوي و دةم  زؤر رومةدا

. م و دةروون و دَل   ممةزام واوة  ون، م ةي زؤر  وامش

 ر  و، زاَل تمم    م  امطط    واوة  ،وةادةم 

ردةوا َلا دةطوام ش و مووو، ر  َلا دةطَم ن ؤرزة و   

   َ  ... دةَوة وامدا  َر و ي  .    و

مذ  ،َو َ ،مؤ؟ رامَ وةر م ".،م َ  ،و 

َم ، ام   و  ،و  و   و  ري  و طرط  مؤظ  ف 

 دةََوة ي ي ر َ  َ و ر  وا: "دة َرةوة و ن،



 و ؤظم  طري  و طر    روو رةو    و َار وة زؤر  .دةوة ن

 مش  در    َردامي  و  و رد م و  "!دا من

 يرةم ا دي  َدة . رزؤر ط      ي    ود و    م 

 و َوة ممي و  " ظم" دةررةي ف،  ٢/١٨٩٨ت/٣٠ - ٢٠

َدة" :  رد وةم  َلدةط ا ،يدة  رد و َ  

وة ، ران، وة زاب وة ".يط  زي  دؤد  ا ي،  وم وا 

  ،دووة ةمر ون زؤر دؤ "  ي دؤ  َ 

  ."ت  ي  موة َو َة َا  طَل   م موة،

 مي َ ا و، رووش و اوة ا مر    ن  رة،   

م ج وةوة ووَ ،ودة   ري ةَ ،وم    َ  َ  َدر   

راموم مو ط م  ذار و  ارام  دةد،  ردة    و  شم 

   رة        ام ... يَ  ش    ون  و مَ   و َام مو،

 م  وم  َو    و، زةمة درو و رمس َ. مو دةر مَك

 ،َ  وة وم َرد ر َو دا  م و دَل ا دةرووم 

َ وة، وَ   مرة مؤ وويدةوة زموي دوو. دة  و 

َر  رد و  را  ،و      وا    م  ورا ت . دةذيمم  يوام   

 اَل، و م ر َ دةردةوت ن زوو ن درةم مة، دةرن دةزام، وان

 انَن م ودا و  .  مي  ذؤذاما،  ر        ورةو ط       و 

 مر، و، ي و  . و مةو م. دةطت دوور ي طورة زاري

 َ . دةوة  راموة    و  ي  زةن  ي  مو،  دةو .  و دةي

دةزام  ،وة  م  ةير      وا  م  ،ودة  َ  مرة  زة و 

َؤ َيم راوة دة . ار       ور  ودة !   ايَو  و  و 

  . مدةزام  م  و طورة      َي  رط  و،  ي    مومش و رةت

َ   ر ف و  َزاط    ار  دَ  ،و  ،امةم    ةر  رةت و   

. زيَ  ي  و ت  راش  ي  ةي  و ام  وري  ا، رو ي

  يةوم  وازع و َ ي ن وة ،وم  وةوة و  

وةم َزة ؤو ر روةردة ش و .ردةوا دة  ؤك و  ممم 

 رط    دةمن،  و دةدن  دةطرَ ،ازي دةدن، اري و  و،

 رةوة م َ .، دواي  و  م مر   مو وةش وةري

َة: "دةمر ف  ادة وة ط َ ،رز    ي     

 و ام طورة   و دام َط مو، س: "دة َ." مدةد

  ."مت ودا مي  ي و و و ةي



  رط ي و رادموة و َاوموة ر  ف   

 و ط وَوة، و ث دا ١٩٠٢   و رار  دة ،َري

  و مووة رةي  رم ،رة ي و ةم  ي،

اَدر مذ    اري  ،اوم  ي  وة  وةوة .   ةم ي  وم   

  مور وةرمدام  دةس و م َ ان،  و ورد وة را ،دة   ،ون 

ن، دةؤ م رط اريدا  ممرة ،دا ن ريرة  و 

مَ وةؤز   ودا مؤ وور  نوووةوة، ردة ؤ  ترم 

 َموةي  رَي    و ي    دةَ  َر . مدةَوة  َر      و دةوت

 ي  و ت داوةري و م ََؤك دة زادي وري و وة

 َ ةو  زي م موة، دةوة ز  ف. ي دازي

دة وة مذ .ووداو مورةي يرط ، واذة مي ودةر  و  

م واز، و م َ يموام ،    يَ و ،َ 

را، رو ط ،رط رَي و رم م ر ن و َر َ ،وة و 

ودةَ ومم ،ؤذامر  ل    ل  نار  و دة   لَ  دوا ن  و 

و م وة مدة . ،ممم وة م وري  ،ددة   

مموةر ط وم،  ز  نامم و   و وةزع    ري  وةورد 

:     َ  رام  وة  دة    وةي : "دة  َمف   رةوة و

   ام     ،وة ط ، ان مَذ ض وام ن، ن ي

 واوة  نوة  ،َزام  م      َمذ    َدادة .   ،م   دةزا 

  ؤي ن." مَ َ ََي ذم وة َ . دةطر َ َو

 م ،ي  ن: "دووة ر وازَ َ ة  دام، دةري

ن َ ،مم  ن َ ،مةدات مو  َ".  

 وةو،  و  َي    دةداوة،  دموة  ،رة  و  ي   دَل رمة،   

 رط َلط وةدا ،وم   وا  يَر ر وة َ دي .

ممرة وة َوم رد   وا ،ندة وة َوم َ 

م .وة مر ظ   ) َ  (دا  َن : "دةذ  ،    يوامر 

زؤرم،وة، وةوة  ََ ،َيَ  ايَش و َوةدا دان دة    

 دوور روم  رؤذة و  ممم  و ر  طَةي  دة ،َ رومك و م رؤذ  رؤذ

م".  

     يَ  و ،ؤذةر  ادة  وور  ي،  وة    ار ت  واؤ و     

 دمدا،      ََ : "دة  َرةوة  و  موة،  ف.  َوَل وة

 وةي  وَاي  دةَي،  ر    رووس َي  ي  م ،ََر  زةم و زة  دةت،

 وك اي ور ،دوو  زادي دة".  



    و ،َو َة و دة  َةا ممي  دةدةوة وة ي   

  .   ت  ر  روو  دري  َ  وة ممَ َ  و

 روم ،     و  :َ  وَ مام َرط َ دا   دةد،

 در. موة دةزةرد  ري و ذن زةو  و، م اري اي و

،ر  ر ف داواي وو    يم ،ت ش وةي  

 رؤذي ف. ت دة َ رةي مت د دةت، مي دا٢١/٩/١٩٠٢

،دوا م  ك دا٢٢/٩/١٩٠٢م    َودةم  " : َ  وا    ادةر 

 ري  دامو ،ي دةرمي و وة،  رةو رةوة  م .وة ش ش،

 َ  مَ  دة     .   َري  داو رَي      وةمة. دووة ي

 دة  ي  زووام  و  ي .   وةروان  مان  وة  دة ، َر

مؤذ، دوو دواي!" طر  ي دا٢٤/٩/١٩٠٢ َودةم" : وةَ    ت  َ  ط 

،   ، كو ي )ن(،  و  ورةط  ،ن  دة 

 م      َ   ... دةم  َري    دة  ىوَ  دوو،

  اردن و اردمو وة و و وازم و ذم وم م و و   

دة  ا .رار داوة   ةويَ ر".  

   ،  وق و وة زةوموم وة وةدا" :،م ةر  ،ةز 

وا  زووام َ وة؟ي دةط !رةدوو امدة   ةوة وَ ، 

   َي  ي   وامي و م دة ،. مََ  و ر ران وة ن

،دة  ترا وة، وردي دة دةَ ام"!  

 يا  ي  مردي مََوة،   م دا وةي  ف رة،   

 ر .شر َلط و دا  ، م و دواي و يدة 

  .ي مما و  دةطَل دا ن  و َ . مدةد زي ون

   ، ف  ي دا١/١٩٠٢ت/١٢رو وةَ .  ومة  ر 

 ورةي  روة    و،  رد  دم  طر    ،و  رار : وةرَوت  ورة

. زوت و  رؤن: دووة دة  دةواودةرم طوي.   ََدا طَل

روة و وو دا وةم ََ ة و َ رط  تدة.  

 دموةي دةزةرد و، مم دوو  ف   و  داري   

و شو و . وة و ان، و طري ط  ،امؤ  

،ارم  امم ددة .، ،طد ،رو ،م رظ و ،رط  

. دةا مر، مي ر" " :  =Lower Depthsو ممي  ؤظي

رازةي د يم اويوم  و، دَل    م ي و رط 

 ؤظي ي وة. رَاون مرم و دة زؤر ن، و رةن

مم ي   مومي " مَ  ر "و    زةي " مظ "و " َ 



"ي  . د  نرة زؤر َ    و .     ةز   

  و مر ك ش دواي.  و دوورة. د موون زوو راورة

 ،وةَر  وة و و  م اري  وَ  وةَر . يو  انَور  م و 

 مَان طم ، و َةم و ر م و َ ن، و طرن ور،

مو ذن ذ داَ و ،رزط ََ انَم ن وةو ذ  دندة  

     م    طوة  ر . دةد  موو  َن م و ر دن،

وم " :   ،مط  ،ر    ت  ،َير  ر  َ  شَ  و  ،ؤ   

 ت د و .  دَل زدة ش ، ت  ! ا، دوامارةد 

   َ   . دةو    َران   . و  طورة وي،  رو  دي َةي

وة دةَ و َ    ة زؤر  دَل ،امط  ااث ر زدارتم 

دوو) ".وام ي٢/١٩٠٢ت/٣٠ م(  

  َ. وةدةروَي َل  مدةوَا ف و، رد َة  ،واي   

و  و، ةرةوةدم  ي وم ت دةرةوة .تمم  شو    يم 

ت دووة  ر  ردي ي َ زة ،َف دا اري و 

 ي  و،  ك  وم  و و  و  دووة موم رةي . مد رَرةي

  . َ  ت دةرم و َ ةم  د ر در  داواي

اَو در مة و دوور زَدر د، د  ري  ور  يمم )  (

رو، ط   ريرام دا وةوة دةمو و داو  مر دا زاران .

روة  شوا شو د  )ورةسم(ر ة يم رمم شَ 

 رووامَ  ا  ن   مَ وة،  دة   طورةي روَ  و اوة

 طظري   . وو  ممَ    دووري  وة  ،ََل ش  او، َش

 ر مورةس رو " :واوة ر  ورَ دا)مر دمي(

  وة ي ا  ي رو . ط م و رو اري، مي

   َ وة  ام  ،ر مك مور َمما، اري  ف

مم وم ن و وة َ  م ،ندةو  ر ا دامَ 

َدةم ".  

   طَ طد، ريةَر "ير دمم"،   وة ا    اري  مرةم 

   اري    دةدا ا  طَل ولَ  زؤري اد،  زؤري رة  َدا،

   م  داري  زة  َ  وة دوو  .و  َ و ت طظرةا

، طن طرةي زؤرةي دةر   ،ووو رد .َ ،طد 

و و دا  و م    يم  وةة  مَدر    ن  طط  ،ف  ات    كم 

 و ن َ ، دةوَي رن " :  داوةوة وة) ١/١٩٠٢ك/٣٠(

َ  -  رراو داَزر . و اوة رَرم  يَ 



امؤي ر ،َ   وة  دووروةو ؤذ ور    ؤذر  وة  دوورَودة .

 ممم َم َر وَرم  ردةد   م : ةوةم 

َو دة و دةزا اظ ي    دة َ ت ومر و مر 

 ر َوم زادةي ن  وةي مم  وان. د َ دَن

َت. ممر و مر َد،وَل ن و رة  ة زن، زؤر 

َو ةمن رزار دة َل ،َم  و  وة  ةي ،ر  

ة دوورا، زؤر  اي اوة، رؤزم م م    َل ان  وزةم 

م، ن  مَ ادؤ ي َرطم ...    ن  وومران  دوو ر 

   ،  و َ  َة    ،  روو  مؤز  ".   ار، دة دوو

   دا)م  ا ( و)   ا ( مَان  " : اوة ا دام دةي

 َ    رووس  . دةيَ  زةت   دز و را زامي  ، طورة ر

  ن دي ط . مدات مَامن ي و طَي و ،رةي دوو

،َزامن م زؤر  َف، ." دةزام        ر  وةوة،  مدة    ارمو  طدة .

 زؤر  ذط و وةر  و م ،ي  اط و دة 

 َ  ،ري   دةمي،  .ت دم مدمم و ؤظؤَ ي ر  رَوة،

  و  رو دة وا دةد، ؤظ و راظَ َ رةم  اي

 رةي م  ممي   مو  دوور و" رم م " و"  و م " موري 

ن   ات.  

    ،ةدامرو  وة وةي  ا  د، ديدة   ؤذر   ؤذر  ي  دةدا و 

  و وةَدة .م  َر ورةي و ط  ت، دةدةم    

 م ووة، ي دوط: دةطَاوة   ي ذم وم داوةروو

 و   ن   ...ة وةن ري وة، ري وة، ري . درَون

 ر  ر  مو،  م  مو،  ام  ،طر  َا" : زازي و  َن

م وة و ك  وةوو دة    َ    د  دةم .   َلر  َ    ام 

 .،ةو  و كَي ظ ،ي كَ َ  ا  وةَو و 

و) ".وام ي١/١٩٠٢ك/٢٥ م .(روة  دا مد َ َؤذَي دةدَي ر   

اَدر َل َلودا دةط ) (،ي وةرةو َدة" :َم َر ،َدة 

م ،ََدة  تط ََادةش و ر يرو وةمد ي 

دة) ".وام ي١/١٩٠٢ك/١٤ م (،  ،ددة ر  ندا .

مم وة ، يرو  ،ةوة  و دةدا          رمط  ،زام 

   م  م دةمو   ، دةل،: "وة َر ورةي ي

و دةذ     لَ  وط  ا  ،ذم      زا  دانو  دة . امض دة   

 دةطلَ    ،  زن،  درَا    طر : وة  ش    دَي؟ دة   ن طم؟



  ن م. دةد ودان زا    مَ دةو، ؤ  ذم ذي، ا

 ددةم .   وةي    امدة  َ  ر  ،ازدة    وة:  َ 

 ا ور امدة  ن وةرزيمز   ر دة .   

 ن و دةَ  واموة . مزا و ن وور   رَي

 .وا وةي    زا ،دامو زار دة . م  اَ  َر دي 

 وةي و دة   يم نَ م ...دة  دنر 

 مي وام) ".ورة  ،َ مت رؤذَي و مو رةم. دووةوة

  ).٢/١٩٠٢ك/٢٠

     ترة دةدوو "دة   ر  وةدووة " َ  ي  و . م 

ؤ )ون ( كوة و دة  ،و  زؤر دا  ؤرة . دةرد    ر  وة 

 َة  و،  موو  زؤر   وةو  ر  دو،  و    روةي    مو

 م . دةو ت وةش رت، ز ر  ون مةام  و موو

! ا  و     َ  و ت  دمك: "دة َرةوة و  ، ٢/١٩٠٣ك/٢٣

   ن  وة    مزا  َ   :  دة   دة، مووة َ وو

دواي." م م   ،٥/٢/١٩٠٣ دي،  وامار  َؤذي" :دةش  ر 

 دةت  د رؤذ  رؤذ. و ز وة ما ذي طر دةمو، د ََوت

 مزةم  ، : "دةت     ا  دا١٦/٢/١٩٠٣  و ".ةََي

  ويار َ ،َ و ز وة ر وةي    روم  ،واز م   

 مو  ر  وردة وردة و،  طمرك  ر    وةش  وَاي  َ ".  موري

  وةو َةمو، و م ي ر و، ردةوا "ون"

   مرد  وي دة و د  واوي    ،ر    َمَ  دواي دا،٢٧/٢/١٩٠٣

و ريورم اوةيو "ريظوان ط "، رةذ د  دوا 

مؤ ف وةوةدو" .دي"م وام مرة  ،ؤ  وادةم 

مي و دةوزةرام ي  رَي  َدة     َدمو  رارداري 

 و دةدات َن  درَة و َي ر - ن  و ةطَي ي ري مدات،

 مةدا و ر . دة َدة  و اري   رةمو َو وَي

""ش  َ دووري دي و م  دذ  اَط رذووا 

وة  ،ري  ر  ،تدة   ريدا  روظ        واتو دةر  

م  َدوا. دة موم ،دم  يمم "َ  "وة 

 ام  َدةَ      زةم  و    ،َت  زوو    زة  ذم !   : "دََوة

،امَزا ددام ورةم ي رت،ىد د زاد و ".  

    ف د ري ودا  َن" دةو "دوا ؤ و ؟َ  

مر   د دوو و  نؤ   وةن. طَم زؤر ،ر 



 و َا م. دزَ و ك مَن د، ا  مَن. در َمَن

  رةن،  ورةوة  روون، ردةي و ذم ى وَي َوة

 ن  َة  و ... زرطن  َ  رةوة  رةم ، زاموة ي

  ير ا ن .ومَىة مؤ ف وة  وة  َلدةط 

َََردا رَ  وي مةَي طوور  ي و دةي زدةم ،و 

 و رح    َ    و ات  من  -   َو  و َرد ر ََرؤي

 ؤظ تي . م   ري   َر   َ وة ودةورام   ،ريو  َ ،ازَ 

َ ي ازَ دي ف،. دة  دا ،١١/٤/١٨٨٩و   

 ري : "طو  اي  مري  م  و، ي مورا ردة دةي

 و دت  دة  ،ن   . مد  راش  ي رط   و." ة  اي

  ن وة راران، َو ذن  رم  مور، مَ  وردي،

م اؤ ةموة، رو داوة شوا  زة اؤ دي ،َدة  

 دا  َؤوس  امي  و ة  م  وة      َ  ؤمَ ،اي

  .دَ و رؤي و  روةي و ي

 " وة ام و ة و و واود،" وم  "ف،   

 "ت . ير مطد    َ  دةدرام . َ    وة  ط  دَ   

 تدة . ،و  دا٤/٣/١٩٠٣ م  ردم " : نط        م !

   ،وةو  ا  دذ  ر. مط ام ا كك م ،مم 

  و َ مم وؤذ دوو دواي." دةم٦/٣/١٩٠٣( ر ( َ ط   

 دووة،  و    َ  دةرمو  َة  و  مم ،طر: "دةَ ورةوة و،

ردمط َزا َ  و دة و .روو دةوري    م و    ش 

 ر" : ،  دا ذمي  دةي) ٢١/٣/١٩٠٣(  وة دواي." داموة

 ذرةي  وة،  رارةن ذرةي ام طَةي  وةدة،. دةطَ دةق

:   رام  موا    دا،٩/٤/١٩٠٣  و." دةردة  َ   َرارةن

"زم مم   ،و  ةَ َو".  

    رد ،ر   رَي  يَر    رةي  داي . م  ف     

   َ  و  و وةر  َمر  مي  رَةرا    رؤذي م  َ راوة،

 .  رةوة وة وةدا  ي  وا ،َم م َلدةط    يم 

 راري مي ف. ر - ن  دةروات مري ر  َمردا،

   ري  وةم  ن  ي . دةرَرةي  راري  مي ش و، درةي

  .مون

     وا  َزي  رو،  ط  رد  ر،    وة  رو  م    يَي  رم 

 دةد، دا دةطَل طي ردوو ف،  . ت  ماوةدا خرا  ات،



دة ي  ووة،  م  ي  مد،  درةي  دة  يوام  ددة   

 ر َ دةطمة ي مم  زَ، دواي دةت، رض طن ن

َ ررام  دةر دادةم  كو ات .َلي دةطرة ،را ،م 

رو، ط     .م ن زوو زووةمد، دن دةو دةدا  ي ،ش 

وة دةم .،ف    ةمَ  ر  ةوةَ  َط  ،ةطَ  يدار   

 ردوو ، يوارةي م دوور، ةمو زةرد ر .،وةَ ني ذ و  

َ  َر. مر  ي ي   ي زارردةردة . َر   م  َدة :

"،زدة َ  َل  ،َل ،ؤَلرط رةز  رةو و ز رةز ،  

 ََو  دم  دار،َم  رك  ددةر  ،  ارامَ  ،و  ر  َ    ردة 

  َ امم دةروت، َة موو زَ دواي..." دا دَةدا

وة وة وة ،ؤن  و تا ت . ١١/٤/١٩٠٣   م     

َدة" :ر دََ .ن. دةام زؤر دادةم .ََدو ََر ر اردام 

 ر  َوةو ف وا َو!" داموة َةوة م  م و ت

 م و  و مَ و واي ي . َورةي ا زوو  و دي

 َ دا،٢٢/٤/١٩٠٣  و، ا ي  مدةد، ري در م و امن

  ،َ وة َزر ،و     ت.  

  

َراو:  

  و َ ،مري ط .اد  طورة زؤر زةم :ج -* 

 دا١٧٦٥  مر ي ،ورةزراوة طدا.  

 َدةي و   دة َا دام  ر: رَو م و و...  - * 

  .رةم  ون ر ر دواي. ون ي دزي و وةَ دَ و ذن

  دا ١٩٣٧  ر د.  

 * - روام وور َ :وووا  ظ روزوف  دارا مةَر 

  ...ازة َوو و اَل ََ َ وا رَوة   دةد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

"١٥"  

 وم  مم رسوة و!  

 مام  َف    ر َد  ي رو ، طر واي و ش دواي   

 وةي م ؤذر  يي ذورة دةرةوةَ .،ف و  يزة دَل  و   

 و ر   و نَ وط .  ووة     ا  مَ 

  دوةوة، طدار ن مك  ي   مو، مر و و

 َاز ،وطم  َ  ي َ و و  َ ،ورةط َزا و و 

 دةاَ  ةو،  دام  م  دةي ي   دَ، و مم  طرة،

 واي َدةرَي، مةام م . زةوة سم و ةَ رَدا  مو  مو

 ش وة، زام ازيَ و دؤ م ت ..  

  َ وام م داري دؤو، وة  ن مدةوةر ي و وةرة 

 و   ي  ةموا  و و    ةو  ي، ، َةمي: "دةطََوة

 دةم ..و رداخ و  وة و... ة  مَ داري و

 ردةوا  مي  و زؤري وة .ون مَ ةدان دة  ون، در و طورةو

 ان ،ادةو ر يم ي  وةومدة . زَي َوة م َر 

 ي . ووةوة  ردا رامري َ ا ف، وةي وا ي." طوموة

   َ  وة،  زةومي  و  ف. اوة ري َموة و  ان،

   ةمور  َن  زمو  زة  ط  مور  َر  َازي  ر  َ  دةد

 وةمر َر ودموة، ر زرؤي رؤذممو َر ن وو، زن

ودا ،نور و دة َ زيم   د ،ت زان و    ريم  َط 

ََ .ي  وةيدمرز ف، ورةي َي و  

   و    ف  ؤمي  و  موي  َ ا دةطَل دةمَ  ََوة

) ٣٠( و   دون، طم و ون د ي دوموةو وي

.* و د ممي دوو دةرة  زدةم و ك دةرة ؤ  زدةم ؤن،

 دةَموةو مو  مو دوموةو رط  َؤمي و و ر ةَد

 ن. م  ف،: "طوي زار ي. دةَموة دوورة

مة  وةيامزي دةم ،ون مؤ ش  و  وا  وةيامدةم 

 رو   ." رةن  ر ي م، زؤر ؤم  ،مَي ار  . زي

   ف    ون  رة  و    وةري  و رةزان و ران  مةدا،

رز ي اوؤ. ف  دواي لطو ط و دؤ 

 دا طَل وام زة  ض و، وة ي و رط و طروف

 را  وةي ي؟ وام  ي و زاران ر دام و و وا َو،



 َ   روو  ،اؤ دوو ةم  زةي  وةَ راوة : اةوي و رم .

رامَورةداط َ ،و نر  ةيَ  ي ر يوةرط وذامردة .

 َ    رن  ر  دوو  زم ،  وةَ ،زَةرؤك رة  ي

َادةر .   ف    س  و    رم ،و    وةامَ  ي    ددة .

 ف  َوة، رط مري  زؤر و  و وم و را ي و َ وامي

 و ر  وة، دةي ر  ، و مَ ازي ر دةدة مي

م نم ويرط و .ورةط مد يووس، دزي ر نرامَ 

وذامراري. دة ون زو و دازيط  َند،  ردة  ط  نو دةط  ط 

مةَ . ف ةوم ن، وَ رَ وور  وويردةو رن دووداوةر 

 ي ام و  مت . وةر َ َي   دةوة

 مو   دوور دووراو  .نط ن َم . ات َر زي

َ ،ةداتَ  وةَذام    َذام  يت  ددة    دةي  ،ت   وردي  م 

مرةرا ت دةرك وة وََ . رح و ؤظ ردا  مََ . ي 

  ارىف، م ن ام ،َ وةيَ  رة رة ر، ن َر

مام دار تى.دة ف  ريرام ؤك و ممم ةومراط 

 وة، و ةمر َ ،مةر    ايَوةش  و  يوةر  ،وَ   

   و، وةر و . َ و  ذم   َؤظ امي 

ا، م  دةرووم رامرةم يم ،و  وم 

َكم ،ددة  ي ،تدة  م ي تَ . ةزام و 

،مؤظزة  ةم رد و ر ،ررة ط مر ار  

مر دة . و  يَ و  َوازو  ،وة  امدة  َازَ  زةي 

   رَمي  و : "دةطت  طر . روو دة مو َوة مو دموةو

  ." مي و خ  . دةَوة زة  و زةن دووة

 طط  دةدا من  داطوة  َ  طر  ،وموة  رووي  ادةرم  ،مَي   

 ر  ،م . وة  طَما  و ت رم وةمري ر دةطَل

 زةر م ،اَ   دزار دوو ؤر  يَوةي ردمو مر 

 وي  دوورة  و ر) م( طظرةي ي وةَ ش. َو دة وةوة

 طَ  مدةا  .ات  ف َ   وةي دةدموة،

 اي   ف  رؤي زار  َو و م ةََوة،

   وة  داواي وة  ي دةا . رَ  درَوة طو، وةري طَدا

ر ت  كوةوماَ  داَن، ط و َ ودة ؤ 

 ف، طر.  و زؤر ر رن زا م مور،  رَى رن

 يَر  وةممم وتو دة دةرا  دة ،وم و 



رو دة  دارو  مف . دة  وة و  زؤر  زةي  ةد،  ر     

دو م   ن-  ،ر    ر  َ.  يوم  دةَ  ،و  ري داي   

در :ر َو ر ار ر َزام و وةرة ةد ر .ف   

   ذرةو  رةو  ي    اَل،  .  و   دة زؤر دا واو ي

م دة .امةم  رم مَ ر وة ر ،دا َو 

َم و موط دن و وةو دةمدمرز نَ  ةَ .َوة  

  ،وةارط  و  م  وةرة)٧/٦/١٩٠٣ (   ري    وم  " :  

 ام  اوي  ومَ  َ  . دةوت  َو َ د، را دةطَل

،َدا م  و َ  ،َدة روة َ زار ؤر  دةواو مدةر 

ز مَ د   ت وةرطم".  

   اَدر ،مز  وةوة ةداَ  َلدا دةط ري ا و  

 َ َا. َ دذوارةوة وا ر  َ در، ةَ  مدةد زا  ن،

 دةرم و ي، دةي  وة َ ،َم. وظ زام دري ي

َ يمَ ود .،ظوةي دواي و يم ،تدة َدة وةز 

روم زؤر ا : ااث زؤر ر و و   و و . 

    َري وظ ة مو، دةم ري وة و مةران ري

 ري  مك م، دواي ف!" م زؤر : "طت . مو ش

 َلط دا    ،و َودةم " :وي زؤر ة ر 

  دةرم رة  ...َد زاي و وردي م دوة، م ط َد،

وم .َ ن طز   م :َ وا مةر زَو ردةو زؤر  تم .

  ).٢٤/٥/١٩٠٣ مي وام." (وة َ م ظَ  َد داواي

 ر و مي  .و َش زؤر رمي و ذطري  ف،   

م رد ظو ر دي: م نمز  رةم مم    ر 

 دةوة ؤمد  رو و ذمي  دةت، ري    مت،

م َي. دة َ وة م  وةودز    زار ك  و  ويم  دةوةو  دة 

  مو  ري  مي ي. و در داواي دةورو وة رةت،

  . َك  ري دةورو  و ؤ َي و طروزوف

   وة َرري د   وماوك  رذي  و مظ  دؤ  مرةد  ددةدةرم . م 

ةزام وةر  ر  ت    تش  دة واي  و      يو  م زؤر 

 زؤر و  مي      واي  دةت    ت  وظ   وةر ن رة و ش

 َن وةر مزا" : مو ادةري  در  م دا ٤/٦/١٩٠٣ا؟

، رط ظو ار ،َ دي   ار ز    ر  د؟ " روة 



 دا١/٧/١٩٠٣ م   ؤظظ  وم " : ر    َ   وَي و ،َار 

رةند َر دى   وةمَن دةم يوا ة ندة".  

 ،ةدامرو ري يظم دة ، و  ةتد، دة 

م  ك    ي  ،ودا  رو  مم-    ريدةورو    ر 

. د وَل دةةن وة و، و واو م  وةرزي م .رن

 ةر  طَو ن  و  د  ،نَم  وم   ي  و    نر 

   ن  ممةزام  دةوةوة   دة َ  طورة َة مو دوون،

   ري    مك دا ٢٩/٥/١٩٠٣ف. مدةَر  َ ن ن،

ََو دةم َة: "دةَ ورَر ،َ َن دة و ر  و انرط ،َ 

َ م ،َ  زؤرة .م   ،ةَ    ن،  دارة وةزردارة  ،نط 

 زة ط دي ان؟  ن دار.  طدار دي درةم دارو و

 دةظرة و  ،ن، َي موة و ظَك   وةو َي " ذامن؟

  ، ون  ويَ  َةو  ش  موي را، و ك. وةمدؤز ري  ََ طرا،

  ،   رؤذن دوو. مو واما َ َن ون، طان زؤر

 و  ردا موة  مي  ف. د ر ) روو روي( ظروزوف

روزو ووةي : "ط    َ  ،وي  مةم    دووةوةار  ،    ودادا 

  ." دةدات زار . م   زؤر . م رةوة و رؤ  و؟دةم ن

وةاررو طم –، وة وَ ر )  ( َ و دة 

 رازي ؤ دة  م .وة وس" ون" رَي دةاَ  دو،

 زي    دةد،  مووي  رمة. وةوة مو مَي  رةطا م و،م

 دم  ،وس َاوموةو ري . وةمران و دن ا مة  مدةد

 رامر  و  وةدارك  رة  َة  ،وي  و ري ودة و را رة

 رة َ .ن وةارر  ط  يمم  .   دو  زؤر دة  َََدة .

م وة و زؤر َلدةط مرةرا ودةذ َ ةيَ وول ،و و 

زة ق وةومو ر ن م  و دةدا .َؤذر  ران ةوو ط ،زان 

 م  رةي وةذوورة  ،وةوةا ي  ا ذوورَيت رو دة م 

 ون،  د ري ران . دةوموة دا  و دةت مم دةو رةي

رةي  رَي ي  وةوة    وةامَدةم  َ    مام  وة  د 

 وةوةدا  ط ،ن  مَ  م  وةو  ي  وةومف . دة  دة 

 ميَ  ر  دة . موة        َوةر  " : وةوة اد وة  زةردةموة

  ."ووة دمن

 و َةم  و  و را مةوة  و، م وة  ،– مرو رمة   

 مي  و  دةط  ،  دةمي  ميَ  . دم وري وا   و ش



 ش ورا .ف وَي ري رة م اوَ او و 

 َ    ةمن  ر  م  و وظن.  ي)فَ )وي

   ذَاوذ    َرموة،  م  و  ري  و    داوت و  د،

        ،َر  زي  طداري  دةد  زي ف،. َدوون امن

  ةررةيد   ََ رمي و رؤذمم َو  د ظر داواي

 ظر ، مو، دةر   رة  رمة. و مو رووداوةن

 طرةم  وةي  ش  ف   . د   ََ داواي موم ،رَري

 وي ت دذي ،و  و وردي  ،ةوةَوة وم  مط  و دنم 

ط" : م ن و ".تمم  ياوةم ررةي طو دةر 

 مي  و  و وة دة،: "وةدووة ظر  رة  مو، رازي  رووداوة

 مم  ، زة  م : َ  مو   درواوة  ز    موَ،  دةن 

  ).٢٩/٦/١٩٠٣ واممي." (دوورودَة زؤر مو

    ،ف  يم وةد   ممر و رة ارددة .َ 

 و و  َؤك  َ  د داواي  –،  ،م مَم  موري

 وامَو  ام    وار    و  رار    وة  وي اؤد  و دةطَل

  ممدا : "داوة وة ف. وَوة رة و ي

 لَ  زؤر: ة  َرارت  ََ  دةا    موة،   زؤر ن مموة،

و دة ؤ ،و رط م ار ات . و  ؤ    ثزة  ،وة  ر 

  و  * َ زم  طر دة َل زؤر دا  ،وي

 وةي  و." وَوة و ث ف ي رمم زاََ  ا،

ََ   ك  ضادةر    و ووداوةوةوة،  ر    يَراو  ن  دام  َدة :

"ََي ١٨/٦/١٩٠٣ دوم  َ) ".وام يف) ١٩/٦/١٩٠٣ م ر و 

 مَري  وة  دا"روو  ري "    و   طَ زةي . رؤذامدا

 مو  امي    طر   و، رة وة ر . ت ر دةون

،ََر م ردةوا َ   ،ادة  وةومَ يمم ر 

م ش؟ د رةد َوة   رةي وَل ،ود وةي  و و  

 دَ  ةي  رة    و مدات  زدةي  رةر  َ ري مرو ري مو

  .دة َرس ري

       ، وم  مام ري  يظم ن زؤرط  ش و نَ 

 ب  وام م  رو دةد، و ريم من. دةطوة

  ون . رة زم َ و ،دةزام   ي  وةوة 

دةطم  مَد ،   وان و   دا . ةمر 

 دوو َ  وة،   – مرو  ن دوو  ون مزة و  و ف



 َ ومواو يو ،يظوة مامرط .ادة   ،وةَر  

  .وةرَو  رةو ات، وظ در ذطرم  طَي َوةي

   وة دا٩/٧/١٩٠٣ط . ف اَ و    مَ،  يمم ) 

  (واو تم . وةي ي رت م  ةَ  ،تر وة 

 زةي وةرزي   ، رةي   (( دةَ: دام ي  دراوي

م دة َ .و وةز روم ،رةوةم اؤذ دةر  ؤذر َد  َي د 

.  َر دوا  ط دةد،  واي ت، واو ر  مات،

 دوامدا و  موادة  ،و، واي  و و ام و َةوار

ر ،و ر ةن و زةو دمر َ و َام زوو  زوو  رة واو ت .

  دةدرةووة، وة و ف م  و طَل،  و   مة ر

من ذوادةم ش وم .ر د يا َل زؤر ،و  وم ي 

 َ   دةي ذم وة َر  دو ي ران، وة . و َش

 ودَي دةطت، َدةي رط و   ادي  .دةدا  داوا و

رمى اردم ،دد واداري دةو دة ؤذَيزوري ر ودا  رد ت .

َ ووا  رد يَ تري .دة و ،دا  و زة ةةي رَ 

ن انرط و .ن  كم  ف ََدةم " : َ   

،َو وَ ن؟ دذوارَةَ  زا ؤر و دةدة  َ ؟ر... م  

 و دةام َري دة ،اردن دة دادةوة،   ن دة ،ر

َ  ت و َط دة".  

    ر وةوة م دةوة  مي ذؤذامن رم ار ،ت  ردوة 

 وةروام مر مي  دةوة ي رت، دةدا م ردةوا دةوةو

 طمر  م  ا  وة  ف، . ت   ا   وة ممي

 مو  و م    ت،  واوي دراودا    دةدا َ ،وو

–،ران دامون، م  م  ن دة " : يدةَ  وم 

،ردةوا ؟َََي دةَ نوة َ  يَ ر؟ ،ف 

 دةروات، وي زؤر م ،دة مم: "دةداموة وة زوة راوو

ةمي ر  ،  واو ر دذواري و  َ) ".وام يم 

٢٨/٧/١٩٠٣ .( م ر ي زوو يار  ووة زش و و 

 م و، مي دواو  راي ي: دةروت  زرمي

 َاطي و ون ور دةام م . دو  داَمَ ي

،َم دة م   ،ت م  وم " :ن ،ورة مط 

   َ      وم  ،زام  رو  و ظ  من   َ . َ  ان

مم ،وةر دة وة   ةي مم . ت ي  دةزامم 



َ  ر وةمي ط ،  يم ف  َيدادةم . َ  و  ن 

َ دةَ ".  يرة م ،ا َي وةمط  و دوود 

 ؤ  و دو  ََرمة دةت، ر رؤذَي و َ: "داوة م مرامي

 ز  ري  َ،  م  طر .    ان َ... مموة و و مش

 ري طراوةو و دةت،  َ دةي ام َو ، ي مي ." دةت 

ؤن: "ر ،َم  َ و دنر) ".وام ي٣/٨/١٩٠٣ م.(  

 رداَ  ي  ر  دةن . مم   مة ؤك مو دةد  ف،   

   ،  ٢/١٨٨٩ك/١٥ م    وة  م َ .مم مو  واز  و

 و ر  و طخ م ،راو   ، مم: "ط ورةوة

 و ر  زة  ري، دةطراوة ردةوا وةش، وَاي  ".رة

 مَان      و  راو    و ةمي  و  اي  و . دة دذواري

 ظن مورو مَان  َََرة ي. ةو َوةردا مورو

ر. دةوم   َي  دةَ  وةومرةرا  نظ    ي  نمد 

   رادةي  و  دةط ،َم ي ر نرارة ي و د  طَي و دةت

 م ي  ت َل وَ  م وان َ . و  ونزا 

 زةت    ر  ظمن      و او    َمؤدم  و ا،    ر

. دةط  َردما  ذووري م    ؤوس،   ميم م و و ة،

. و  م  ذم    و لَ  و   و  طداري  وة، رَي  وةش وَاي

دة وم ! ،وة ي و رام ،دةوةدة  ر م و 

 ري ا، وي   .دةو و  دةدةوة دوورة دطمن

 وم  دا دام    روم يدةَ  ةو " ش و  ؤوة "ر 

دمر .ف  دا٢/٩/١٩٠٣ و درو يوا  تدةوة دوو" : رط 

ا  م ردةوا ، د  زووام مم واو َدة . ردةي 

 ي  رةو  َ  و  واو،  واا    رَي،   طورةَ ي َ، زؤر دووةا،

 واو  رار...) مو  موة ) " : :مودةم مم . وةرطوة

 دا١٩/٩/١٩٠٣   وةَر .ف   و يوواو  دة  ت 

 مري    طت،  رؤ  دن  م ََ . دا  رك و َ   و

دة  وت م .ووة دا١٥/٩/١٩٠٣ م  يذم م  ردم 

 رير وةي رةو  د،َة  و َرذام و وة  دة 

 َطم" : ،  دة  مم  َلط  ا  َم .     ر  َ 

 َ وة  ردةن  ار ر  و دة  واوي  اد، رد  امي  ذاوةو 

َدةم ".  وات ريو دةر  َدة" : وةي    وم،  ا  م    ، 

  ." َ مَي  ة



  ري ،د ف ي ر و َل ،و   وةرة دة 

 دوور َ ،و " : مو ذمي  م دا .٢٠/٩/١٩٠٣ر وةمدة

 زةم و ،واو ة وا دةروَ ورة رة رة ر ،دوور وةمة

راوم  ور . روم ر. م كر  ور دةم و َ 

، واو دةَ ".  ؤذير دوا ر َ ،وةذا ايَو َ و 

 رووم  ر  و  درةمم  َ  و دةوي  ر طراوة ان،َ دَل ذامرو

 رةو   ذمي رؤذ  رؤذ ي. و وس رةدموةو و مو ر ر ن

رة دارط وةدة دا٢١/٩/١٩٠٣ َردةي: "دة  ش  ،َوةي  دة  ار 

َ ريرام ،مم  دو  د  َدة " م  مؤذامف  ر    ،  نوة 

دةردة   رةوة دوو ر  و ر  و : رةي  رةي  و م  وم .

دا٢٥/٩/١٩٠٣ َردةي: "دة ارة  ةو ر م واتوة .دةر َدة 

 رؤذي" و مش م مدووة واو َ.  َ ن دةرَمي

٢٦/٩/١٩٠٣  و  يذم ََر: "دةم ار ردة واو وة .زرو 

،دة ر و . زووام  َدةم.  ة . دة .

   را .  ،موون زموو راري: "دةمو َي دا "٢٧/٩/١٩٠٣من

زام مم ض َ ".  

    وةي دةدمو وةمم رة رة ردو رد ،وةوةي زؤر دة 

. دةد  ممي و مَ زدةو ططي درَ، دم دةردةوت،  ذي

،  ي  ةور  و ا وَ  ر  و  و َ  ي  ومر  ك  وةو  و 

مارةط ر َيوة مََش. دار   تر دة و ةطي: و 

  . ،ون  مم ط وةروام  و َةطت؟ دةوي

 ري  مةو ...و ي َاوموةي ر َل و َ ر،وَة

 دادة ََ ..ووة دا١/١٩٠٣ت/٢ م يم   ردم " :ردةوا 

،م ،دة ؤذامر ودةم ،،زؤرم مط وة ،ودةم َ  دة  ردم 

   زيَ  م، مش م ، ددا زرو  َطر  دةزام مَ َوة و

، امك ض دة ،َدا   يةَ  وةَ  رة .ؤذيدوو ر  َد 

وو دةم دة ةط ". ؤذير ي ١/١٩٠٣ت/٣ دوا تةَ  زو ،َم 

َدة" :مرةت! ط  مم ،ورة وةر واو ،دووة  زر 

ر و .وةي اَ ر ََ ".ار دواي ؤذانر َر ي دي 

َودةم" :ردةوا ر  ،ر    م  ،و وا  َو  در دة  زؤر  َدر 

َدةردة.  َدة. َ ،دة  َري زةو وةم" ".وام يم 

  ). ١/١٩٠٣ت/٧



 دا١٩٠٣/ ١ت/١٢ م ور داو  ي وو: "م ،رة  

،  ر    و  زا   و   . واو  دة  ،و  واوي  واو  ،و  ي 

 و و." دةم َي  ١ت/١٤ رؤذي م ري و ن َارَي ي

 مم   مو  ! مزةم" :د  زد م   مة   وة 

  !"و رس وة

  رامم و دراو   َوة،  مي م وةي دواي   

 َة  زي  و  و    دة    ،َ  دةررةي   مر، مي . د

 رة    طموة  دة ي؟ امي  ر رَ ذ َوة مو َ وة؟

 ري و َ واو  َوم و، مرد ممي  دةد مك

 وة    ر      َو  َ.  َ  ري  مردم  ر  رؤذ َ. مو دةر

   من،  دة  دةط    وَة  رؤذي دوو     وة  م را. مو

  .مو در مم ا  ي دام-موَ ةم وةش وَاي

 دا١٩/١٠/١٩٠٣ و دو  و  وةوم َ )  

 (، ،ام مةو ر ام دة م . ف 

 دة  دوودا و مرام  رؤذة و  درَا   مرد    م ر

واموةر وةوا  شوة  م .ؤذان دوو دواير  و م   َ   

 واوة ودةو يد د" : َ  وةيمَ وة دةو .ار ري 

دَ .زو َدازواي ط ،دَ اوة مرَ .ا   رة 

دووة مم  .اَ   تدة    ر  و  مامت  دة  ة . ؤز 

رط  ريوت م ".ؤذير و، دوا مؤذةر ش  دوا  وةي  ر  ر 

رامةَر يم ،رم دة  و مام  اَ،وةوة َ 

 و طر و ش  ..رر " : َت  دة و ؤز زةي وي

رط ..َور َ َن.. ودرة ..  ردةوة د ...و   

 روة، ا وري ذمت.. ط ردةدا دوا ... ماوة راش

  ."ماوة َازي رة طر و طر  م دةَ ... َ  َش

 ش  ام  و   و    د  زؤر ف،   ا دى  َر   

  م دا . ٢١/١٠/١٩٠٣و  دَل دوو و مران  ر  ش  وَاي ف،  دةو،

  ردم " :ؤ و م  ،َ  يدة  َر  م 

،وي دامم د  واز    َ  وةوَ  وة  ش  دةَ  دم  و  م 

 – وم   روة ََ ". دة  ا زرو   َط   روي

 رؤذما  ممي ر م و، زو و  دامش

 دوةوة  و ري و  و وة دوةوة  رةي وةي ودوةوة،

و دروواي. م  ددة راةَر يم رم وةي دواي نمم   



دة ،ط  رةزووي ن و َ م نرةَل را  دةطرةود  مدة . م 

 ض دةَ؟ ن دةرَمي دةَ ،َش وةرزةدا )  ( مطو َن

َرام  مامن م؟ دةورةَرَة م  ن و َ  و 

   رامي  و  موي   وةو ت، َري دة دة دادةمن؟ ران

 س مي وةرو. و رةا و  رة . ون ي د  مردن

 دةَ رؤذي  و، ان داش دةورةن وان رةزامي  .. مو

  .٢/١٩٠٣ت/١٠ا دةى ظؤ

    ،َلر  ؤذياو ررد وةوة، مف  دة  رانو  م  ندط    ودة .

 ي و وة، دَل و مامَ  دا يارد ط و  امةم 

 م دة و ت مامةا ممو دةزي  راو اري

 ، م وة. ََ دةي و دووري  طوج، ا ن  و مزك

َروم ،َاماري  م    زيدة    امم  ،ت    ور و 

وَذ َر وة  و   ؟  ومامم  َ  زام  َ    يَف  مرو   

)  (ي رةم ،ت م   ردم " :،زةمم 

 ،  ي دة  رةم، ض َود  ؟    ار    رة 

 َطن،    ؤ    م  و*   زي   م رةمن! َم ي

 وام." (م ود َ طم، مت رة و َ. دةََوة  نَار ر

 راموةوةو  رَي ،م و  دوة  ). ٢٤/١٠/١٩٠٣ مي

 درو ر ي وم ممدا و ي دةد، ران م رةوة  رَي

مَو دةرمم ر يذ  ن و ر ياي. دةردةَش و 

و، د    ا    َ    ب    و  يمََو  ر  تو م 

  وي نَم .٢٥/١١/١٩٠٣ م   ردم " : د  ون  ندة 

  ." َمم رةمو وة دة َوة.   ََوم دَ  دو

 َو اث زؤر مرو   . م َي ز و وة ر رة   

 در دواي  مردي . دةا ر  م طمرط  و، اث وةز رادةك

 ف وةك. َدةد ر َرة و ت، مي  َردا

   زن دووة ذطري داوةو رَي وف ؤر  طَاوة ي

 ي، مومي  ورَي  زؤري ط و، ورة زؤر ر، رَي، ر

 ر"...   مو   م دا ٢/١٠/١٩٠٣ف. د وف

 و ر وظ دةَ ط . وَةر م و ؤ   مَ د ي

  ."د َي

 َ رادةك    م . رة    ق   دةام  ا،  م    ف،    

 د ،و امةم  َ  ي ى وةَر . مم  ر ،د 



 دا م  َموان  َار ر. مدةطت ري ي ر رطي

   زؤرر . وذةوذ دةو  ط  َو،دة  ار مي ةَ، دةا مري  راوة،

 وةَ  و دادةم    تةط  دة    وت،  م    ،تدة 

 د  د  ام  ر  اردمَ .   َ  مو   واز و دا َي دةو مر

 ي  و دا . دامو  ي  در  دةارد مي و َ َو َ ةت،

 َ ةد زؤرن دةد، نودَ و دةد رن موة  .ون وة زؤر

َط رر د  ت ةوي  و  مرذط  و  ت ؤذي ور    َ 

 و ا. دةو َار و َ .    دةا ي ف  ات،

ا  م وم  ش وم .  ،م  و روم و 

  نمو م . وة  يدةَ دارط دةوةدة  يط  

روم ي َ .اردن ات و  ي وردي ََر . ك و َو  دةم 

 يدةَ تدةوة، دوودة و  زؤر  ودة . م      يوة 

   ت، رد  دةت واداري)  وا )و زام وةي ر،

 و َوة، دم رة و يواز وةي)  ( طت  َروة. موة

موة ط  ون وردة زام . ر  اوةرم م ردا ري 

 ات،  ي    َات  وةي   . و رَن دي َةي من د، ي

 ن    دةمرد  ن )  روو ري ( طظري  َ ةوةةد دةومي ر و

،ََم وم  وي م َلر دةطردا د دودة و ،دةدا م 

 م  ش  ممت . مدةو    ر   . ات  ري  َ    ت

 ذطرن ز . و اث زؤر  واي و ش م ،مت ر  دةدا

 مرد  دام– مو  م دا١/١٩٠٣ت/٢٣. دةد ري ي ز دةد،

" :   م ،ي  دةذَر  واو  ،دة ،ر  دةَم  ،ة  وةوةمَ 

،ووم ي وة مذ  ".مردط ، ل ل  ادط ووزم 

: دةمََ  دام – مو    مك  دا٢/١٩٠٣ت/٢  دةون  زاَل ر   دةوموةو

"م  ز  دة  َ  ؤ    يارم  ج و    زون   و  َ  را 

 رش   .ردةوةا م َ وَي م   رَن. وة* ج

 دي رؤذ َم دواي. مو رش  اردةوةو م ن. مو

 رةزووي  م،  مو" :     مرد   م دا٢/١٩٠٣ت/ ، ٧ر اوة

 ر    و   . مزةم  و  ..   ي وةروام. دة  ري

، ةَ َ َ ...ة روم  .  و امَد  َل 

   .َزاد زَي ،ر اردم  وةَ . مَ  وة،

  اردم و  َ ! َ؟  دة "و ،دام  و د ر  َ  ر 

 ، ر وةَذدة .وة )َ م (،يمم ر   



ي. دةذوام  نرذط ،ددة  ،وة  نر  مة .   نمرذط 

 ودة . م ، ي َط و دةدا ةوو م ا ي    ت 

  اي ،و وة ري د  اط َوف( م (ط َ و َ  م  َ .

 وةو زووا وةامر و  " :  .ورة   ود  

دةردة ...،اَ اَ دةة   َ   ..وة واَ َ وم َ 

...  ، ا ذم طَل دة ز ذمار َ ، دةزام ت. مذ دةت

 ،ومم م واموةر ي   م وةوَ رةو  وَوةر . 

 !  ! واري "َ ن "م،  وارو داواي َدَ".  

: مو  م    رؤذان دوو دواي   ر  ووة  ري  ي رَي   

" وة واموةر و ؤذور    ذم    ات  َ    َوي . ر وردة 

 ،  طر  ،راَ  ،ة . راَ  ذَ    َ  م  دة  َا   وة طم وردة

 َ و    و َ ومم ،وةو دة  ام و 

  درَا   . دادةم  رة ذووري    . دةويَ  رو َ  ةي  مي 

و    ر  م . م  ،ن  مؤوةر  و  َ  مادةطي . ر 

دة  دة واوةر   ةتدة َ) ".وام ي٢/١٩٠٣ت/١٢ م(  

 ،  يرة  و .ووة ز، دا١/١٩٠٣ك/٢ وةيَ س رد 

. مو ي ري    ط. َورَي  رةو ت، ر

ةر مط ر  م  ،وة ي  دوا زة َ ش ت.  

  

َراو:  

* -  ةيَاي طي، ر ؤ ن دةرة  ون ) :،نا ي ،رس 

 واو، ر ،وامر، ن، ظم ،دادطدا، و، زري، وة،  دارك،

  .)طنر در، ور،

دةرة مدووة  ون ) :،َر ، ،ردووط ،اظ و ،اممَ 

 ز و ،تدة  !،وةر ،دة دةر ،َب، ذم م 

  .)ذارة راوزةم، دَ، مذام ان،  َرة وةم،زة

* -  :َمز َ  م ي، و  َم م ووور ن و ما 

  .دةا ر دا

  ومم   مم ،رةمم  :َ   ري - *

  .دة ي رام ي

  و ش زؤر راَ موي روو، طورةي زةم موي  : ج - *

موم رةم.  

  



  

"١٦"  

دة  =    

    ،ر رد َ        !ذ :د واري ي زامي م ري

        ز ةوة. زؤريذام   َي ذ مد او ر     ،ر 

رة راو و         و مو زةم وةيامو دةمَ زةم  ،ندة ر م 

و     وا ف و ودا، دةدو، و دمم طي دةد. َ ي وة

           .وَير َ م  ،دامر و و ن ،وةاردةط   َ

ي .  وَاي وةش،  رؤذ    ة َوَل متموو مت َا،  دة وةي ي

           ي() زا  ي يم  يا م و  و ،دوا َور

      ر وة .و د زي     رم يم  ري م   وة   ،ا وة

 زن دو اري د. و وة زؤر دم  راو ري ن    

  ش وَ وةمرة   ن و َار رم رة مد  َ  ،ا

د   و  ون و دة  ن َر م و زة  انَو  م 

موي      رةي دة    ذوة دةطَل  َوارطَ  رؤ

  .و اووي مم رام     ،وةوم كظ ردوو ،داةر   دوو

    ،ارد ن ،انمرم يم وم   ن .تن طام رامط 

و و َو رن ان، وَ اي   ، رةزوو اردموة

  وان ،واندة  ةَو يوام اري ،داري   و يو نذم

وة، دةن و رة د. ش دواي ز  َو ي  ري            ر

راما د. ف و طرَ   دامون، ون دةدا  رطي و 

طرام و راو مدا،   و طري و َم و   ز و دي و دا،  

طط     ،َ ي  نَو ط   يَ وةي   ،ن ز   مدؤ 

    ون دةم رم   و وَ ن، زؤري    دة ف َ ك، دواي 

ة وة ط: "رةم َ ت  َ :َي ط و ن  

 ، ى دةى ؤ،   دا.*"  ف زؤري وام  وة  ي

 م  زؤرر دةو  م ن    زؤري ت م  و.    .ردةد

ور مَم .داري دة اازَ َر ط ةةرَر  ن تَم-

 ت  دواي  دامدا دة.           م  ي ،دردة ام   وة 

ش  ،رةي مارو ي ا ة    ،َوة، طم و مَل

را ن وتَ" :يدةَ دةووي دةر ،    ؟ دةزات مَ  .مط م   

وم م   ،ف) .َ  او   م  وةيو م

دام ".–  م َم دة ض دةدو  وةدةردةوت و مو   ومو)  د



    َيور و  .دوو   زادي دة   ،وةمدة م  .ن و و

 ف م وم      تمم ،دَل دةري دةطةر م و، زؤرودة دة زؤر 

 ري وةش مو  ر داواي   ،روي ورَي طوة ري ات. 

              ،ددة  ي ،وت و دةوة دة وم  .وةوة وير  ي

  ،ي ا ،يوادةم     زة  يمَ و روم رةيدةر وم

          " :وةاوةَوة طرة و ي ا مدةوةر  .ددة  ،وةومَ

م   ،مردوظ، زؤرر م اري م  َل دةطراوة، مَر دط رة

رَك دةرؤ و دةت: "    َ  وةي  ،م راب و ي

 ت ن؟ ةيَ َ ! .ش م روم   ؟موي طوم   

ة  َم ".َمَ".ؤو دةر   

    َ دة  ،ت و ف، ر  وتةَر رَم َ َل و

دةو من دةرو  ،َي دةت.       ز دةد، دةطَل دا،       دةرَي. زؤري

داواي   د   رو و و َ َرةي  ا دروون. ي و       

 رداخ و ،وةزام    ةوةَر  ي وَ يَ ،ن     دوو امدة 

زةموة دةوة  ،وك ات.    و دة دم مي دةدو زوو زو

 ت وي زؤر          .ودة دة دا( ) مؤظ يزؤر  ،َدا َلط

  ؤذر        م  وتي دةردة ؤذ زر  َ .امَدةر

       ف .دووة يظي ممم  ريوم  يوامَ ودةقدة     م

ذوورة ردو ر دا دادةم  ،روةي ر دةدو  مطي    

  .ي دةداري  دوط زؤر  ،تي دةط  ي دزةر ةر  وموي  ادة

       َ  َررة دةط رة يمم دة  و شَ دةوة، زؤريدة

         ن و را  َ  ،دةدا و .و  و  ي و يوامَ

 ر ،ةرا   ي وممو     ةدار ََ ت و ؤظ     ي

م  وي واوةر م .َ َو طدة م م  ،تي   و ر

  و وة .ََر رَن و دةرَري دةر  ي ١/١٩٠٣/ك٢٦م  دا م

رة  مو َ   ري دؤ ي مو : "طن زة  دا ون،  

ووة ت و و مَ ام ".ش ورةوة دةَ: "مورو  

  امدةن، مرةةَر            يم  رة ي ".ون َر م ،  ي

مَان م و ف راظو ؤظي ر و  رووي ذوة.    

  ووا َ فو           ، ر كم ر   وةوةد رةير دوو م

  رة  دةزام  درا  م  ، ة م

 ي وا طمي  مر  مو زة دةومي وا ا،     

 ف، و رةم وة       ا و وَ دةط .َم ر   من دةد



             وة م " :دةط َ ن و  داار و  ودا 

ي ذم وةرةَ َ م، ط وة وان   َو دم مو   

اموو           َي وطم  امزة ر ر زةرورةم   ، م

رةَما .ف، زؤري واري د،  ةي مو، م   مدا   

و مدا ف   َ امم دةَ: "مزا ،   دة ش م ن    

  َ نرة       ،وةَ يمَدةر  ( )  ن وامن... مطم 

    م ،  َ َؤذر م ي ".مامم ر م وم درو

رَةري مي  ، دؤ م و، مرد    (و ر٢/١٩٠٤/ك١٣(

 رو َو دةس َ   ،ََ ما ".رة رة        " :وةر م

  َ وةي   م    مم   ردو ازَ  

 َزارةي  طر   .َ ، وةي رةومَ ز و رة م ات    

  ،ت ت      )  دة  رؤذي  ،ري دا ور٢/١٩٠٤/ك١٧   (

 ارة و  وَر اط   ف و ومدا دي    دي َ و 

 ي طر  *   رةي د، دةَ ذم دة وي دةد.

  نمظ وةري     و ر وا ،دةنَ مرة ن مم  

  دة   مورةي دةن.

طر و مر)ش، رن دا   و م زموةو ر مةن و      (   

َط   َلدةط  وةَ دا  ؤوةرم  نن م .وي ا   

     دي َ و  يم  ،زووام  وور اط  وم ر

م  .ََدةط َم وة دة     و و ايَو ،

 و مر رزةي  و دووة، وري دةرا دةذي،  ر مم     

    َؤظ َلي دةطَو ط مر  ،َازوا دة ر يؤر 

 م يوةر     ،رانوم  زؤر رةت. ذ ش َم ،دووة ري ا

   ف َ  .د ا نم ،زام م ،ان ومرم  يم

 ،زام              " :تط   و وة .َدرَ و م ،وازي مر َ 

ا ا دووة.  موَي  ي     طَ دةطَل ر و رةزاي 

       .ر  م ،َد ؤش رزان  مر رط .وة انَذ  

طوم دووة، ر  طو َم دي رس م .رَ دي طوَ وا         

           ر  ادة" :َوة دةرة و ظ  م  روة ".م

 و  ،وةو  و ؟دي دةذ  َ  ام َي زار َ و

             ر دةراط ،َ  .َواو م ر وا   ،و ة زؤرَ وة ،ؤر

 ،َم مم  ".َم  



                َلدةط  ،ندة دة  َاو ذَن، ذرة  ،ود  ةزةم 

    ) دة     دي م (دا       .نَ نرةوم ومدا

 اروَ مم رة  م   وي .دة َمامم  ر٢/١٩٠٤/ك١٧     وة

ردة ر ،    و رة  َدةوم و .وةو موة دةرَي

     ،ا       و م  .و شَ نر زؤرم يم ادةرام

 وردةي دوو –م   ن و   ةدامرة   ردم  نَاووا، م

ف   ردةي َا دةط .       ظمن ازري دةوم ون     

و ، دة دةطن و دةم ر ي م        وَي و ردوو دةرَر  

  يَن و مرة ون ر  مرة دة  وةومدة  وَي .

           وة  مدة دةزط رامَن و مرة ،نموة وةَ ير

مو  و ردةوة وَ  ان و     ر ون، وةري ظن   

 م .نَرا  دمَ    ط  ،نو ري ود      َلط  و

 وم ي ر وة و      ،و ي ام ردة   ف

  رير و  رةم و ..وان و م و  يرامو و ، ا

ي ر .َش دةَ رؤ ،ران ،نوامؤذم    ك ،ندة    ك دواي

     َو ام و  وو دةم ر دة        ارَ َ رة ر

م زةرد، َت، ي  م مَ وةوة،       و. ف وَةر وة و: رة

          ر و ،نوا دةَ اَ ،م وةيَ ري  ر وام

دة   ةزامم   م ي ي  .ت       و وةزع َ ةوةم .دؤَل دة 

 َ ،َو و ز  وم     م ر ر  "!د: "دام واري وة

 ازَيةَ واي َ دةب و ،ددة  وةي   .َدام  وة   مَ

ة   :َر َو  دةام رامر و و  ت  ر   

م و وَةر ووموة. وَاي ش  طي  ي و و  درزا

ن دةت و زي و     و ورام دوورو درَ و ري اردموةي  درؤي رو

               َ  و وي م   ،ووة م ر رط ،وم م ور رة

ةي   د و؟ طر ر و   امو  طرو ،و طروي

وم  نَر-     َ  َرو   ة دن   ،وطي مدام

ش طَ وة؟ََ يةرر ط ط وة ري" ريظري طةَر 

طا ؤز  ف دةد، رَي ي دةد،    روو "وَي و، ي دةدا، 

      نَ  ش و  ف وا    ا َذ.        َرة رور دوو و انَم

    ؤز يو َ       ،ف .وةامَدة ،وة دةووري ررام

     ،و ة وةَ َ دة       و  واموة، زةق زةق دةَط

  ةم وةوة مَ.     وة. وة وةي  ز و مزةرةي ك دةدة



َةمَ    وامي وةوة      واو  .َري، اي و َ زوو ما 

 ،وا دام ي  .َ ردةوا    و ر  و اي ا

         دام  ويرة ،يا يَو َ ور  ،ددة  واي

و و  دة  دةوة. و رةي  اوة َو  ر            

   .وةم  ر وم روزؤر ر     ري ،و ر وة م 

 مرة .     ي ذم ف ون   ط  ةر دا دامو، دوو ر 

 ور م– ،ش و      دام دةم ف و دة وويرةوة، رم يم ويم

  رة يرةر  َ م  ةمر" :    وويم َ مؤز

         َ م ةدا دةَ وةي : ي د وةي  .د

رواري رَو و رؤام رووس  . مي  َ رادةك رزارري       

 رة، دو    دم  ". يم " :َ ونوم َ  

        ،ة دةم ،ام و   ي       ةَ و  ،اممظ ردة

        ،ةداَ نم و ر رةو  ن ون ووة      .و ردةوا َ

م ش ف  ك ،وم  َ ،ووم س      و  و  وةي

ت مي  .ََم َ  و  رَرام ،َ ورةوة   

 " :َدة  ،َ و َر     ر رة  ،و ةَر  ةَ

َةت. و دن م و."  ف،  طي         َة در و، م زري

   ةطَ يةت و ردة مم و م رة و،        رر َوة ذو كادةر

       ،ؤذانوة، دواي دوو ردرط و  وَو ر ٢/١٩٠٤/ك١٩   دا م

زؤر" : ردف م ر وَوة ردةمم وةر د و  ،طَن ر

".داوري م ممو د  شَ ،امن م  

       و و    رةوم  ز  امَر  و    

مم.  دة يو َور ا وي  ناوةو و ؤذمر .َم

       م َ  دف دة  نوة ن طراار ؤذمون. ر ةمَ

   ا  تن دةطوة ادي ،نرا ؤذماردووة، ر اوي

   ممظ وَيةو دةوي مَ مَ روا د .مَ   و

 َ رؤذم و ظن و ن  (  )دا مدة  ف         

 ي ف رةد. ددة   م  ،َم م دواي  ،و انر ط

)١٠/٤/١٩٠٤  دة و ر) ط  وم " :َاردةد رام   ن وم

 ورن ،نؤذمداري رط  مم وةي ر  وةي رن؟ وم درا

 وو م م–  ، دا دةيمم  ،دام   وة م رَي 

 واوي و       مو، طةو دة ن، م ن و م ون، ممن        

رو ومي  (  )دا دي دةا زادةي        دي مَووةوة." و وة  ور



ا م م  م و يةمَ و      رام و ي م

ن دةدةورة  و. وور ومدا م(دا  )  درو درا م داو

         ممم  ة وةكردا، زؤر دمم  م ةداَ ووداور ومم  ،تدة

        َ وو طو د طدووي ط ريط  نظ وةري  .يد

َ   دة ،َ   رؤذام، مك وةروان و وري  طرامَ مت.  وةش 

ات و رةو ذم را طمَ َي.  د ا ا دةاز               َت و  روو 

(  )   وم  .َؤم رو        ودط  ة ،م   

    خ و وةم .نةور   را  َط وة ، رة  َم ،ف م

 ودي مم  روةرن و        دة ن خ و و زوام واتر وا ان و

    ،دامط   اي طم وامظ ر دةدةن و   ون زةوة 

 ،دووةوة دةار من دة ا مذوورة  دي دار ،وة. وةمن دةة

 ،زامن و موةدة  دوو ا و      رزطر  تم دة  ن دم

 زة.  رارَن  مدرَي،  ؤ دةم ي،  َ   زؤرن وة

   َ   نَدة م و  ن ر       و تمم ،امظ ر .ت رزط

 شزة د َ  داتي م     نةمرة دةو ةم    َر َام ط

ت. ط نرزطر َ و َي وؤم َ و ت وة  ر ارَيَ  ؤذر 

 م) ظ ش رير ،ردة       ش زؤري   ريَ َو دؤ  (

ا م  َوة دةوة     دةوَي، موي وو  ر. ط زؤر ي   

   ،زرَيو مدا و ف         .ََم  دن دةز ،ون ني طةر  ،

ورة، وَ  ط .ي روو  ي َوف،  م دة" :َرامر

َ "ان َ  ة        و ،دامم َ ردةي  ردي ط و 

  وَيدا دةردةم دةا  يمى   َوة دةط  .درَي    َدة ر

. ر ،نرة وانو وةومي    دة   ؤ ز  ،ندة َ

  و وة وة  .وةرم       يزةم ر موةم و َ ذرا دارا َذ

وَ دةق، ر، ز ،رزان،   . زرطم ،ري  و  .رن 

 م             ت ي ر ت و ش ش  وة وَ نة و دار زة

ظك و ن مؤَ. روو  امن و دة ان وار دةت: " َ ة   

   ب و            وةن م ،ونري ذ ر ".وة ةم

 ت، َوي رةو دةو رووا، وَان   ،دة ام ت

      ،و وام ح ومط  ،ت        ، موةم وام ح ومط  رَي 

  وم ز ن ط امو   ر ؤذيوة، روام ردي ري ورا ي 

 ؤذة طر  ام .     ةي ،ة ةي وةر دة   رو

 و م دوور  ر زو طداز  ،َوةمم  دةم رةو       



  وو ر ،ن يووةي ردو     وون دة وي ؤذانر  ؤذَير  ي

َ ي وان و داروَو .وةوة و َل  

      ،   وم و ،ةو ف يد ممم  ي

 دم ر ام       ،نظ .دا موةم   يَم

وامن دةَ، وا  دةت   و    ط َ د و طط دةو روون و رة

  موة دةمَ و طي  و َ رادوومو  زر ام و             

   وةدا ف وير .َان دةَوة وموةم وير   دادا 

مَ َل دووة.    َممدا        مرمَ م و  ، و   

 ري ،   وةَدة م  ي،       دا َل و  و م  نَ

وم َ وة وَو َل دةما دةطي  ورام وةامَ  ،وةمن دةدارة  ا

مزام  َ َت و زةَ  ا َوة. رمة     دةدو ،ََي ظن  

      ،تي دة موازو دوو د مرة  ف، ط   و  و ار

    َ ،من وَ دةط .َمَوو زؤرةوة  و ري 

ن." دو ذم   دو ي  ََ   !وار دةت: "   (  )ة 

 فو ط ردة و ط     و َل دةم دة وة، دةم

دة" :َر ،ي ذم زة!"  موازي موةي م .َ دوا   دة             و

  ي دام       .دووة نرا م  ةَة   :َوة دةامَ

  ؤذ"رم رط و رط وةي وة ، ".ؤر ،َو  

         ن (  ) دمَ و  ش ، َةَ

    َ ي وم َر  َ .َو    ؤذت، ر ر ة  ؤذ واو.   ردة  

  تم وة ط     ،دن ر ت  .َومم  يد  دواوة َ

      .وةوةدا دة( ) ماوة ة  و دة دة يمو

 ةوةَي دة دة (وري ر) ريظردطم.       د، وةدة مام ازيَ روة

  ) م  .دن دةام يزؤر  ط ٢/١٩٠٤/ك٢٠      رد  ( و

َ ةَ" :َوة دةرة          وة  ك .َر  ري رذَيم ،م

دمَر ازي وَ وو  ،م      دة  ن ردةوا ،ا،   وةَ وا

 زاد  دام  و ،        ي  وةر وة وة       َ ،

َ ،م ا".  

            و نو ذاووان رَي مر رةيدةر ز مام ف و انَي مطط

   ،دةَ د و. ف  رَةوة  درؤو دةم مو رؤذمم دةمري     زة 

وة ممروةرَ رةري دةدو روَ او ي رووي  وات   

وة  -    َ رة دوودوة – د دةا .ممت  وة دة

 ت وة مةر يةم.  د زيَ مام  َ َوة



 ،ووداوةو ر  مم   َ .ة َيوة: "طدا ت، وة ر ا

رةوة  ر  .َؤدا     دا َ دام َل ر  رووداوة  

َ  و را وةري دةرووم  َر دةوم .       ".َ نَ َامم دةم ،َ ودة

 دي َر ،ظظ  َ  ،دووةوةار را ردوويدارو َذ

رةداوةو  مك داواي َةت ؤ  ََ  َو َدا وي          

  وة         وة وي ث و م ارام زا ودو  و .   

ذة،  ف  ام  ؤذة ،م مداو َزي د   ؤ          

مََ  و  ا وة  ط   ََؤ َوزي دةطَل ارام

ََ يم وام) .وة نو ا٧/٢/١٩٠٤       و ماطر َ دان م  ر

 َ ض ةزامم  .وةَر       و ،َادةر  رةو   ي

َ زي  ن امزم (ور ي) ووي مد، مدة.       َ و

ري دةرووموة    ام    ،َوةي ، َ  دةد. َةو، و ي  وَةر   م

دن. م  َو كوةدز رةو    ى ََر  َط  كادةوة ر ط

      ايَو  ،دةداف مو رو مرذط    وةو ي ،وةش

وف طوي و  دةوروري  ر رَ. دةطَل دا و و   

 ،   ر  ا َر لَ      ت.  ر  ،ي  َي

دة ي   ش و وا و و دا ر َم مو.  ف،      

  مزةم دةم  َك، ط واي  ، را ة ادة و

ي ر و دا،  زةَ زؤري دةد. ر ن َارة   ََل       

َ يظظ  يد وة، مارط. و  ةدا زة اي دةطةم

وة.  ي طري و، ط  ي دةد   ي  وةو َةوارة 

 ف دةر ات  دزام رو َم ي  روون وة: "ورة      

 ،دووةم   وات  داواي  ةمر ظظ نم       :  دة

       .وة ت ر وَوة ري دم   َ َ وم  و 

زام و رز و.    رط  ض          وة  !َد وك وت ر

    مذ ومز وة م .وم د َر   وة و َوة َ ...

دةَ   ي." (وام  ت  َور  ،وة...  داواي وة

  )٩/٢/١٩٠٤مي 

    :و نط داوة  ،ف  د َر ،وم     وداوي م  ي ي

رمَ ي َلوة دةط    و    ذم  .زا ت و َر زو

م ار  مذ  َدة  ،دةدا     م  ف وة؟اوة اوةوا وةدةر مو  د

 وةي     رة ََ نامَري مو مم  َ ووةوةو ر و

ر .ت يورة" : ردم  َ ، وة رو ةقر ،      َ   ر



  َطم  وة... دةو.         وَ اي .وة  ل و وم َدة

  دةازَ .ةوار وةر ، ذن و ر طة، رةم ذن زؤر وة   

مزام ،و و    ذمي   دةررة َ   َ  طو .م

  ".َزام َدووة؟ وول ةَ ن َ ووسي رَ  ََد وةدم

)١٤/٢/١٩٠٤(  

    ؤذي دوال     ،  ١٥/٢/١٩٠٤ر ري اري دو   ازيف دو

         و  َ َل، زؤري وةط  .  وات   ةَو  ،و

    نا و ي واي و ذم ةريم        وةَط و َررة

دراو َموةي ودا، وارن و. ز ون م   َر رن.      

ف رم  رةدا   َو،  زؤر زوو س و مرامي رةووة: 

مةر اردموةي رك دو، مك ر ي  َرو رو ور َي مدةد          

ف   زوو طراوة         . ي زؤر ول و د دةد.

   ى زؤر َش و.

 ر َا و راخ و وا ف   طراوة، در ر   

زؤري   َو،   مي زؤر و وري ورة رزي و دةَ موة     

     دةدا رةد مي ممو ري وو د  يمونوة وةري ط. 

  ف  د َم      و د ز ،مر      زؤر َ  ،و ش  اوةر 

  و دَل ةيز امرة و ر، ز  .و ووَ زةو   دةي

 ا دروذدة      وط  ف .و ا وة    وت ةوةم َدا" :ط 

د دواي ،دة َوة َ  ةن   وي  ".  كا وة 

   ط و د ََ و ةش وةَ .وةوةَ يَ ند  ،دم

      ند، دةرطدةم ن، زاام ت.  دةوو داي      ر  تي دةط

  .ةَ  وة و ََي       ٢٣/٢/١٩٠٤ رط" : ردم   دا م

ن وةَ م  و رزوة ما َ ز دةد وَي ." دواي ار       

     ،ة، مَ نذ" :َوي دةم نؤذي دي در  .رة  ،ر ي دةورو

َ ردو اون   زؤر و َدة ،ن م دةن، زةوم   َيط ،،  

َ نَ و ادةور  ر  اَل ذمدةط و  دةوةوة دة ي "َت دة  ريو

   " :رن ر ذةؤ  ؟ و      ري ؟ َي  ي 

 ك.      يرة  شَ ..وَي دة  َ ةمر  ر

 ".وةاروَي و ط  و وةَ و ش م ،وة دام َذ  

     رةت ،وة   يموا و  ) يمم  يَو  ور 

         مرؤ  يظي ممم ةمر د؟دةش م د دةط َ (

د ش مدةد، م  وداو  ردة ظمم زؤردا  دةا، ةي مو 



 اث ،ووا    وةوةدةم   ريم يم يمَر دةر .ندة 

دا م   مو" : و  .  ٢٩/٣/١٩٠٤م و رري  و 

َ يدة  ةَ ي ،َم كي دوازدة دةرو اي دة ر  .َة

 دة ةوةمد      اوةا ر  .وةد دار يدة م َ  وي َي

            مدا  ،رظ يم ريةَر ر  "زاد دة ردمت، ط

اوَط             ؟ ية    " :وةط َ ف  وة

   ن ن دي وام ،ندةور َ دوو   ن؟م  مرةرا   وة  .م

     ذ  ،مرذاو و ر َمن ذَ ،دة ن وةذ  ار   َم

 دةدةن، ن ك و  م .ي وام ن   مورَ ط     اَةون و مز 

ي مَ مودةوم د ؤ  م  .رةوة َر  ،ة

          ،و ةور ر ي .دوو ورو  نط َذم ان، دةطةر

  و وة  ،ر مم يم  َوةر وم٢/٤/١٩٠٤      يم  ،دا

: ر ،و  م وة –     َمموة  ن   

"ممَ از زؤر طر  ن وةروة َا، رو َر         

 ،َ دة ورةيط  دا يمامو م  َلرَي دةط   ".ادةراورد م

 ودوة:      –م تدوو  م ن داوةري كو  ،شدام

ظن     اري مدا ر دة ، مت، رؤذَي  رؤذان وةري "  وةي

 َر ي ورو ط رذي        ط ي درارة و ررام وةيردام ،

     :و ف ممم يدةري زؤر  ".َو   ،وةرة  ةَ

  ردو    ن ان وازي دةَ ،مدذ َر مط    .وةن دةداوا، دةمم

َف دة ادة  ،ار   ا      و  رة و رَي و 

 ن  ارد ودة  ،وك دةَم رة  ،وةوةرش دةَ   

 د) م  وة  .ر دةو ٣١/٣/١٩٠٤ َيط  تري دةذط ،  (

  داتم امم َ     كر" :َن و دةر َا دةَري مؤذطر  ومؤذمر

   مام مرم ة وةَ م ،وةم  ةَ ي  امن، م وم 

َ ن رم      ".ة وَ وام ودة و ي درو امو دة

   م  ي وة دوةوة  م رك ت و ي َ  دةي         

 ،دوةي دة يَو  ت و، م نر  وةَ َل اَدر َ  م .

م  دةدو م  وم ردةوا ة طَل  ،ول دةد.         

   ودةم  يؤذَي مو ر ،دي دة ي ش زؤر ايَو،  و

دووت دةدةوةو  مم "  " "مة امي    "ي 

"     ) م  .دوي دةم " ط" و "ز ورةوري ط١٠/٤/١٩٠٤  َ (

" :َدة  م . اريد واموةر وة        ؤذَير ر . َ   َ .



   دة ك  َ ،كَ  َ  ا دة  َيرةَ  دم

 :وي م ؤذَي دواي." ررَ وض و  وةو  دن دة ،وةزام

  رةت ،ظ  ،رة  رةت  مر و واموةر"    .اي ذَ

 َ زدة زؤر ،ز دة ةَ  ردا  دة  َ م .

زدة دةطَل دا  دةم و و ". ش وة دي          

 َ زؤر ذم َ" :وي م ند.   َ ..   ك َم

. وة ز     ة طَةر ؟ طَةر طَةر       دة ذن ؟  وة وة   

 )   ت و  ،   َ٢٠/٤/١٩٠٤ي م) ".وام مي   

    .امن دةم  ر  وم و َ ازة ةَ

ف، ر و راظ  ن   ،  و مدرو دةزام و  

 ةرَ ا رط تدةوةو دةدة    واوي م  ةيَط دمروا د

 دةري دام مو" :وةي  ما         .َ، دة وك دموةي 

دة َو   ةمي  َ موة   .و و مي دي        

ةَ زؤر و مم وردن، دةَ و     وم دةر َموةو َ  ة د

  ردةوا  وم ن دةدةن."

     وو،          م َ وة م  .تدةط رؤ ورةزووي م و وم

     م ،ودةَ ت، زؤري ن َدر َ َر ي    واز  ،وةدةدؤز و

     مدة زر وةم و َ :ََ رة و،         .دن دةارَ  و ان زؤري

         " :َدة   م  .ر وة دوور ؤذي رر وا َ

   دة  وا  .م د  .دة       نر س ،ةوةر  يم

ي رؤذمم دةد، زؤر    ، رؤذاممََوة." وة و وم ي

 ةر  و وة َوا و .ارددة وور م  واو ت زوو

َ   يم ةر مردوو و ن م  رط ،ن ر

    مر .َم شوور  ورةيط زم         ،ودةمم  ار

     ،دةوةزة دة ممم ؤذةي  ي ي دادةم   يي م 

 و وة .َون م ،َ ش  َر ،وي دادةمم  د َر  زيَ

       َو  ردة َ مم   ظ   وةي َ ،ةرانم 

داَ           رَ ،َش و  .َ ممت  َ      مرا 

  يمم و وةدا دةرو .ات  م َلدةط ة   ا

         َ ردو ذم  د  َ ،َ كي زاممرة : تزة دة درا

  دوا ردةدا، زام،  ي دة ،َري ي ةطَ و رة ور دةروات 

، ي ذمي       َم ،ر دي و وة  ا ة

  وي وة ري وردا  ت.



       وام وةيامرط واموةر دة ف    وة يرامَةي دا  ن

 دة          ي دةوة مرةي ذوورة  و وة دادةمةَ  ،َل

دووري دةد. م ري و و َ موةي و دةومي        دةرةوةو ي

  ي ،ردي دةم وة"ووري ر" ريظط  ط  ،وةمَ ن دةيم

     وةودمدة ار  ي و      .وةردمي دةمظري مظط  وةَرار ر

 رةش  و َ و رمي  دةر َدام  روة ر و

 ،ون د ري           َر .وةَو برة   ،وة وةي م 

مي طر  ام دةَ ،َ دةَ: "مي  َد رةن  

    ن ،      وي يرة و َ و رم  ر        ر َل َ   اوَم

دةت. طر ا ر و م   مو ،وا موادة طر دة و 

".َم   نَ  

       مرا دةو رزاري ط ،ديز ي دا ،وةمةي مم  .د

دا م   مرد َ" :ا و  ي ش و واي     ٢٠/٤/١٩٠٤

      ارَ َ  دةوَي و    ،رةدةظ ،        ام َذم َو ن وة َر

 ة زؤر مم ر ".ارةَ َ  ش دةوَي و  يَ ةدة   ،و ش  ت 

َ ك   ري دا  .تدةطةي م اري    ١/٥/١٩٠٤ي د  وات ،وات دا

ر    ددان  دام   َوة،    در ر مد.  طري

َا  ريم"، م زوو دةط    م   مو   زةدا 

 ...دووة ر ي   دةم وام) ".دة ر  ،  ،

٢٢/٤/١٩٠٤.(  

      َطرة م  يرط َ ف، وة.       ،َاث دة وةز َر 

٣/٥/١٩٠٤ امدة   ،و تَ ةَ ، دا دةط   .َ َ ر َ 

            ريم  وَي ط م   زةي  و ير

  ف  .و  وتم َ َ زة ت و .   اَ  ر

  .وتو س رريد َ .      َو رةد    ريو، د م

    وب رو. د   وادةم     دةوة دو دوو يم م

       ي   ".وة اي رمم" و وةودووة نو   وةي ا

    ؤذف ر . ريدةورو  ةزدا   مم دة يم ؤذر 

           ، و  ردوو ودا م و َزار ،تةَ رزي .وو    دة اَدر

 ةي  وت، دةدةَ وي ة زارة  ر رد .و  و 

ري دا و دة  ،ر ََر  دامَ َ  دةرزي رَ ا  د،   وب

وة و   و َا      َ  وةََ  وة، ذطري د، ر  َا 

َرد م ي وَي ت و م رير .ات  اري ير  



  يام       ،َ  دة  د ا ر    ٢٢/٥/١٩٠٤وةيد  دا م

 .َة زَز ر ،وةدة مَ رد ذم" : وم   ا

 ،و ش وة. زؤردم ري وا وا ،َ د ذ  ار   َ ام

     َ" :ي دا     وةدا ".روة م  ر مرد  زة طراوة

          ر دةرةوة  َر   وة    َ  .وو اَ

مدووةو مو دةرةوة، َ وة و َ   ة رؤَ .َي دن ت     

  و       م م ... َ .وةو ن وي و ار    ،وة ش

 دة .َم ار  وة.  درة راز) ".وام مي      

٢٢/٥/١٩٠٤.(  

و وة ردةوا و ر َموةي و دةومي  طظري (ري        

ور دةم ي َ و رم وةومَرد، دةن دةم (وو ر وة ،

ممي دةداوة  داواي ك و رََن َةد، َ مَ  مي       

 ومطدة             َ  ي  يط  ردري دةم  يم   ،ردم  دة ،

 .َ َام  دي دة و واموةر وةرام و و نون دةدة ام 

       ،وةو ر م ر وة      وةوةو داوايدة ر ي

 ردم   رة و  دنةَ   ي وةوامَط م وي دة .ازوري وام

م مط  نو   .امَل دةمر ش ووور،  يرزةردة وة  ،ةم

 دة مةدةر        و د وةدة  ،ور رد .رن دادةوت د

   ،وةمرط دة ،اران  و مطَ رة ،وةماوةروة رروا

 وةوم ك ي   ،تي دةم  ان واي دةم ،و     يوةر م  ك

  وموةي ي ؟ 

وَ طرو   ، ي ف،  س و و،  مو و        

        ردة م  َ ر ف .ف ةمد َو، د ام ي

    وةََوة دة وةوَودة م َط     َ ؤذر رون ط

    و َ ريدةظ  زة ،ووة  طاوةرن طزا َان    .م  َ ف

   م !َ ،" :َو دة َادةة،    ر  وةور وَي !ت

مو ،ََدة ة    و َ مو وة. مك وة ي  "!َو وام دة 

اموة، ري دة ر ري. طرو دةَ" :َا ون َ وة    

 ".َا،   دةم ي و   ةيوةم .زيف دا يروة رو ط  

       .دةرَيَ َ و َ َام  وة٣١/٥/١٩٠٤  ،دا:    دا  ري  دةي

 وَ و  ،ر  ؤ  ور"  ...د ر       دةرةوة و ر 

      ر موي مَر  كرةط  ي ".  ةي    طَط  ،و



      ف ي .ت م ري وب ري درذط     ر ري 

  ي و  ي وَي.٣/٦/١٩٠٤رو ر رةو وة  دا  

    و دؤ َدو   ادةرازي.        ،و روم  وام َ

    ف  وةي م ا و رادة وةوة، و ك و. ف    

ر مك دامو،  و ري مون  مَ وة،  داو ر    

 داوو. وازو  ف ر مو، ن و   م  ،وة َازي د.

  موازة دة . وو زةردوو ر ةمت، رَ   َ زووي و ر   دة 

دةون  ،َدة ودموة دةطَل اما  مي وة ط" :ي     

 ؤدن."* دةر  ؤدةر .دو  

     و رة ن .ددةي م َوو ط يوةر ،ةمَ ت و ،ف

   دووة: "ط ر ا مدا  يمن   داردوا د   ووة م 

 زؤر .َدةي م دي َر و ا دا و  !وة    ن رز دةم

  ن ،      ي و  ةمَ وة . ةرم وةَ دةم

و ، م   و ي       دةا. دةا  د َاوةوة طَي  و ك دوو   

وة، طن وةدا م و  دوا ن  روح و دةرووم طورةو  وة            

  دةردةون." 

          َم وي  د ف  ي ،ت ي  ددةزي م  ف

ار ي) دة م ادةرام و( .ازَي  نور و  اي

  ير م وةم َ ة َ ،دا و  رط  ون  ا

         " :م اَط نف د ،دواوة َ و  ف  َ  .امدةم

 َ مورَ طورة.  ،َ زم        م ،َ ردةوا ،َ و ،َوَ، دة     

 َ َ وةي وة "!َت م  

دا ط ر ،ر ر د، دةت و     ٥/٦/١٩٠٤ف و ذمي  ر   

     َ  ر ، م  ف  وي. َ رَ ي َةوت    

ون د. ي  ا  َ         ر واري ،        ،ظي

دةذاوةو ودة  ت د  ،َران  ردوو رووي دةم و دةرووموة،

ر مي      مي طم ري داطوة، م         ط وَةر،  دةو، ر

ي اوةوة. ت  ت مرو  دة        .َدي دةد  : دةمرد و

وم  َل وةوة. رؤذ َ ارَي َ ن  ر،       زاري  موة 

دةرَوة، ي  دون و و زةدا دةت،  ط  طما دةرَوة   

 َري         دة دا َلدةط  و ري  .(رانمط ) رط 

مةران ت، م  رَ َمدا ون،  دةد  و    َوة 

 ،و شَ ي زؤر ريو .م  و  ن     دو وم  وةزة



ددةردة َم و دم رةي.  ف       َذم وَر َ  تدةط َ وة

 و    نو ر ،دووةم م امرط     .ن زةوق و َ ا

       ...ان من طن، ذ وَ ،ش دةذ ةَ " :َري دة  م  ن

) ٨/٦/١٩٠٤ش  ...دةو ن ك و وَ، مز و ما ررارة." (وام مي    

    مري دةرم  كوة اَ تمم ،و َل و ك طادةر

     م  ن و َر ر    َر   وة ري  ،ا   .وة

  ر  ،ا رَل رؤ          ،وب رو، د  م موم

ي و مرد و، َ وامي وة، دةررةي ةي ف مك ط مو،      

  و. زؤر َم  ورد    َم ت وف دة يم ي،   ردوو    ،

      َ وةوو دة موةي و دةَي مرو يممزار    وة و  ي

ر ازاوة و  رةرَ دادي      در و م واو زة ر َ.   دةرَي، دةروات

   ا " :ووة مرة ر رن د .داتوم ،  وةرة

 َوة مَ  ي و   َ  ،َوة            دووة.  دةم

   َر يَش دةدات، رة موةم َو  َر َرن د وا      ،ر َ

ر   (وور َوا) يَ ،و "؟َوَو ،َ  ف َلدةط

      .َ ف دوا دوا َةَ" : ََري دةمةَر   كت، مدة

دة  و  ،دة ردةوا ،و و واز و: زؤر رش دزؤر م  م و

  م . طر و."

   مؤذمن ر رف ،و، ذن و   وس د َير ا يَو  ي و

َد دواي وةي َ رؤذ  ر وموة، وَة اري ر دة و رةو من وار   

     ر  تزة  ف زؤر" :َا دةم   .ؤنةش، دةرر م 

 َو موتمردة دا.      وة و زة َم  ك دامدة م

 داواَ د  رةدا داَ و  َي مو  ،َر    .و روَي

 رة  ، ورة ور  ، رةوة ري دةرَ و  رةش   

  ر ر اي َةد ".و ون و

دن وار، رؤ ي   موي ةم و ووة رة رؤذاواي          

      ،َو ك و و كرؤ ،و وة دوورز  َ  ر وةوةر م

 َت، دةو، دة ف د ،ةمَ و را   نوةي مم  دي 

ن  َ وام رؤذا ر د، ن  و ف دوو رؤذي وة درواوة.

 وم َير ن :وةمات و طىط  ،ادةط َ َدر

   ،و  ورةوط َ ،ودام َ  يوةم و َو ر ماوةارو ر

م و،  و  ط ان،  ن دةرؤ و  دمَ َةي دي ان 

 ،ف .و   يو   و د ارَيَ و ت  وةم  ؤذر اَدر



 زادةدا وا  ن ن دادةم كم روتَل دة.     ري  ة مَو ف

      َ يو ،ة مزمش و طم َرة طَ وي" : َودةم 

ام ،ردام  دةمموة   ، وَ زؤر رات.  مو، در ورة دةد

ا َش دةو، م مَةي رَط  .ت    ،ت واو

اا ا  اردم .َ   رة  ي َو ،و :ت     وة ي ،

رمة ف ط  رَمي در       .رةم" : مش ش وَي"    

 ددة   ،و ورةر ،وش دةم :َةَ زاريودي     .و م 

 زؤر  وي مر    تمم ،و رز ة ورةيَ .وةَردوة  ورط اَ

دا م  دا مو" : رة رة   دة ،َطر وا وات        ١٣/٦/١٩٠٤

ادةر  ش "وة ش  ا وةي  وة    و د ا يَ ك

 وم        و روة .مي ددامم  زل  وات و َ َ يرةو وم

.َ يدةَ   يم  َدة  ر  

           َرَ ي ،و و تَ ف ند ،  ك دواي  

          َ ،د ردن وا  م زةرام  كوةي دم ش .رو

روي وو، ط دةد  ر وَي  دة  .َري مو: "دةطَل     

 ،      و َةم مدا رام . دةمَ م وة و م دةرةوة مت   

 َ ار و زيم دا     دةم  ؤةري م و م و ت  ة

  و ةَ .وةَرز دة .تة م كةزةر       ََ   رز ك زةوةزةر 

م. ر  يمة ةو . زؤري او ر زم ةزؤر ن  .وو

 رر و رةم م َ "ر و طم  زام و زامري در ورة 

  .درو          ٢١/٦/١٩٠٤دةرة  ...دةدات ر ،َد" : ردري م  دا م

مرو دةررة ن يمدةر،     .دن دة    و وي م ن

             ،َ َ ردن وا رَي ون م دَ ذن و م  ". َو ن

      در يَظ  وةي ي و    َ  وةازم ،وو وير

        م  ،ةَ ف .و وم َ   ،ر  ي دا يةي ذوورة

دادةم و ت ي و ي دةد   دةون  موي        

دةدةوة   دادةم ،ي  رَو من   مي و رموة. ن مي ري 

 ومدةر  را ور ن   رة و.ددة د  ي  

و رومةدا،  طرك داي ر دن واردا. ف،  مةي             

        .َ ارةداَ و روا ط ش و و و ر ،ون زير م

٢٨/٦/١٩٠٤ ور  دا م      َ  ةَ يرط" : وام     و دة م

 ف ".وار    ،دزؤر دة ووم          وة  ن و وةري ط

      َ  ،ر  ،م وة ط  وةو و؟ يري طَ و



ادةطر ز ير  ي    ،رة زؤر طَ واي" :َم     ،نمز  و م

 .َدة ر يم وام) ".َ ةَ ا ادا،    ٢٨/٦/١٩٠٤و م ف (

 م  ر دان  ،و و يدوام َ  دة َاردم رة " :َا دةم

، َ ،زؤر م  َ و  رةي .وَيم   ،م دةن طَ ،رَي

َ م   رؤذوو ط .م  م .ي ر وة و واو! رةت        دةرم

م  وة م ر ،مم  َ  َلدةط ر   يم ".َ

   ، (نم) و وةز دا و ي م ر .و تو   دار م

    تط" :َدا دةم  ،ت ز  رت َر اا م َلاوة دةطَ 

  ي زؤر ،  ةو ،نن طم َ ، ".َل وةرةوة  ت و ة رط  

     فورةر م     ٢٩/٦/١٩٠٤ رو. د  روم َام و ر  دا

      َ و  وة يم  .َا   ات وَ ر دةرزي  و

  رؤذي دوا  واي َوة، دوو َي        .ذاوة، و َرا دة ر

ي روو    دن وار ون، رو و وا من دةررة 

  ،ف روم  ردم وور  نمؤذمر.   ام  ،ف  

 ،ي          اي دةط  د ر يم و وة، داوايوة واوة

    و و دواوة َ  ،و     ،َي د يموا  وي ذم   ار وةن.  م

 َ "...ت  ،روا ،م " :داو ط َط  ي ، َ ي ي   

      ،ف١/٧/١٩٠٤ و ،ة  ددة  دا وا ،شةَ 

طم       َ وي. دةرَ  ؤذةر . زؤر د امَ :ردن م ارَي

ف زؤري   د، َ  رؤذ و ردةوا دروة و، وات  ي      

َدا ك ت. وةَ طراوة ف   َ م َارَي           

  ممي ات، وة داوة َ زةم من اردن َ مداوة. َ  داو،

ن طَن َ مو و.  ر  َر م  وةي َدةي 

    ،وةا وةي د  و   َ وةط ف .وت

     رؤ  ؤ .ي زارة َؤ وةيامَط و  َدةم َد  م

ةم ري  يمدةو ارامم"  ون  مر ،ووي دةداا ر

مط رامر" و "ط رو ومؤذَي دةو ر م " و َ

دم  ار َ ارَي  َل،    ،ي اردمن دةاوة   ،طران و وةرزش

َ  وةامروة دةطزة.  ك طارةَ      ز د ن ،وةامر  ةوؤر 

 زم َوَ   ،ف ط  ي ؤم   َ .اردم َ طرَي

.   و رة  و وة رةرو  َر  َو اردة م رامر       

.َمَ اموة، م مو د   ،ةَ ط ؤ  



رمة دم زؤر طر و،  زؤري َو  ف وي َوت. َا َا            

دوازدةو مدا  ت ، دواي م.  َ مي دةدا،  دةوي ودة و

      و ري  .د ريو داواي د         يذم  رة داوا  مذ

 ،داورةط م َ     .ت  و و رس و دمم   و 

  ،ونو د. دواي دذوار م ، زة  دوو  وةو ي

َري روو  ذوورةي م وام  ،و رادو َاري دموة. َن   

   ،وةرة ن  .ت زورةر ط رد َ  تز وةدةر  َدا

و  و مي م  ة دةَ" :َش ط َ دةمَ م  ن و و

  مةدا دةرؤ".ر  ، وز

     ،ف وة دة،  مم َوامدةر  رَي وة وام  ،دي دةَور

دةد، رَي ري ذامم دةد.   َ ر و وةمك ي     

اوي دةمورد     " :وة ط ة دة ،وةر وة ، ر

م ر َد         َ ش وةو ،ون  زير ط نرة ".َل

مي  مدةدرا. ووة م م ،مم موم ر رة. در        

 وي  َوت را      ط ري. ف، ر  مةو ورةر ت دووي دواي

موة، رة دةَوة، زم م وةي ي       وةوة،  دا  

ط " :"* در ورةر ر دةرز ري َا.   د ف     

   َ .   امك  َ َاَوة من مدا، ر و  ردام

ف    و، دةم" :  َةي ؟  َوةي م وَي،        

.َ  يم كو د ي ورةر رد َم ".دة   

   ووت، روةرط ََ ف ،َ نم     ة دة و  دة وة

 " :ط     ".اردووةم م ةَ   ي يردا ،اردةوة يَ وة

  ي .وت دانم  َ م دواي . ر و ،وة دامن  دة

دا و وا   ٢/٧/١٩٠٤ .  ري وةوة    ذموة رةو دن،     دة  ي،  

 .د         رة  ةشَل ر و .ن دةدام مرة َ ارةد د 

       َز دواي ،َدا دةومر ط  ي مَ ،و د ذوورا  ي وةاوة

       ورةر دواي رد . زةم   ةمَ    و و دةر ر

ؤي ر.    يردةر م و ري دؤري :َيط  ش  ، 

و، رَي   .م ،دة روة  دو ي ودا  اري        

   ي وةرة  وةوي دؤز     روة ط يرط وو.    م و ون دو دا

دن  و َةم  ر ذوورةدا َ .َ رؤذت، و و ة       

، طي دارودرةن و   َ  ،  در مزةي      

دةَ ويوة. دةادةطوي م رو يو مت  وة دامة، دة ،را



.  ،ن، و م  ن دةََ و دة  " :َطي  و م

     م و وةي .تدةة مَ ؤذامي ر نو. ذرادا م  ري َدةم

  ام ،را و  و  ر و."

    ي، ََر      ،  يدةَ ر وةياط  رط َ 

   و رارؤذي   ٩/٧/١٩٠٤ر  ،ادةر و دؤ َ .َدرَ ك ةرَو دا

    وم ي مَو  ،اواروة د      و ط واموةر    ن رة

َ  ير .و     ر" رةوف، م ر ند  َي   ةو

       " :اوةوم در  ير دةرط اوةوم   َمرط  "

  طاوةي دةن"

          :وي مذم  د. مدة  اَ ت ،واي م ،رط

 و      ت. زدة  دة وار    ،ة"   !ر د ق دة

َر نزةم رط ،تم          ر ،وةَ ا  

 .وووي ر  َ  ، ر .ورةط    وامَط" مرط   ةي

 "ندةو !وةََدةةدةرم رط د  يَ و وور  و وة و و 

رد رةري دةطَل ت.  ن  رطم وزةي و ري را و         

 زارير  ووةم وةي داوةو   َ ي دذ رد كدة

  وةمط   رط   .اتَ ردا ور زي ات و مَ ي

  زؤر ؤك و    ف  زةش، ر َ مو َ  ازي طرامي       

مو؟م د ير ،نذ  و دةَ رةيا دةرم  

      ، ي   ر    و وة َي و    امَ و و

رة رة َان رن  ،م َو دؤ و ادةرامي  ،واز َري

        اوةي ر .و نةَ روام َلط ،ف يزةم ازيَ وم

  ور نر واندة  َط َوو   و  ف  ةزاممم

 د ما  دةون دةد،       .رَرة  ك دةَدريَ  

  ونو َارم زةيم دواي  ندا زامَر  .ووداوة داوةر  ي وَر 

   م   ر يَو مذرا  *ور    َلت دةطو يزةم وتَر زةيم

  ا ط وةوة وَي.مورة دمةي وام

           َو  ،ونون و مدة َ د ر  ف يزةم رامَر

دةرون، وةز َوي  اري    َت َن وو.   

َ م    ش .ؤاش دةرَ اشَ ن و ر وةن مو َر

دواي واموة رَ دةد، دم طر و، ز دة مومم وة رز    

  ةرَر وةوة. دوووة دة  "زة زاوا دوو وة"  وَدار و   ى زةي

دة رَوة  زة طن     .موة َ طروة رَن دةد درة



وام رو  و ام و ي  و رةم ن دةد. ذم َ  َر      

َ ردي    ةَد َم،      ي اوط َ طَو

   دو     دة و  ةَار َو  " :توح    دةو ر م َو

 و   ،وك و!" طر واي  دةد،  َ وامي دةوروري    

       دة ر رامَر روام .وو وور   نم ورةط رة

ن. وامي طَل روام دةو وةمن دادةطت و       رَدموة، رة رة زؤر دةو

رذ َرن وممي ن دةَ َ .َر دةن طو  

            ناو طا .نَر ر َ نو ن ومة م  ،و د درو 

روام ةويَر اَدر   و رن ط ذةي  َم ،ونوة –   ن

  مدة وام َم ،دن دةَوة رَ  ن دةداي م م   وان و

      ،نن وةَ َيم  ةَر دة روام .م وةم   ردة 

م يم    .َ َ  ةرَر و َيم  دا"ووري ر" ي ر رو

  ن دةداو و  ، وم زة ط ما ي و ف و دا 

َر روام َلط            ،داني مَو ر وة موة   ،ون زةم رام

  واري د: "ر َةن، ر َن   ا م وة!" ري

 َوةرَ زؤر دواي مزة وو.  روام ط ر دةرطي دَي        

مظد ،ر راي  رَي ر رَار مدةوت. ام و و 

رو دؤ مم دةا   رَي موةو     ي ف و 

 ،وةرام دان و داخ وَ َل و  دة ،ار .ةرر طد م   وةوام دواي

وذن َو دة م ن، روم رذن و ََدم طموة، وة ذوور    

، وام ذي رومك و د وة   مدا ووموة. مَ طر  و و

طر طت: " و وةرة  و َ و دةذو، ري  دةد و رَ من           

          َرو  .و م ف  نروة، ط يةرط م  "!دةدا

طرم ،را  را  و وةوة     ووة، َ راوة.   َمزةن م

   و .د "ََ   يَ دي" :دووان وودي مَ ندة

طن   رو ر  َر طرةاوةدا َر و     موادةو دؤم م من،  و

 و ،دةوةدة  يوةي طم َل دةم  ،ةَدر و ر َي دا

    ةرط َم وةوا َط  ةرو  طط َمر َذ   َل وط  رةي

و و رم ط   ون و، مَ  ذم داار،  و ر، ممةام طدا

 ف  وةازم       .*يي و، ذم ،و و: دا َار َذ  

          ارَيَ يرزةردة   .ا ر دامرط   ةةرَر َ 

 زةرد دة َز ي دةدا، وةةرر طد مةي دار زةط َ ي .وةوم

وودَ م  دة .َم دؤ و ك دةطَل موادةي ف    



 دا   ، ةرَر وموا ان. دواي ر وم     ف دا  وم

َ ،د و  وةي   ف ط د. دا ض دةر دةَ ض  زار وام" :

 ن "!ؤر مم !تر  

     و ةرر ط  و ر    ةوةم ف .وةراَ   زي َل و

 يةمَ ة  نَ ،و ارَ ان مو. دَل طدة  

  

:َراو  

*- ...ي ط َ .د ي  ني ط َ  

*-      م ،م دة درو  ف يط (...دي َ و )

  روة، ١٨٨٠دووةو دا  

ف، و وة ي  "دةرؤ  دن" ر د و، ف         -* 

 وةم .َر ري مدا  

 *- .دة :   

*- م   وايؤذوري ر  وم :ر و واوةؤذرو ر  َلورة دةط

   روودا.

(مَ  ذن..) دا ف، زدة َل دواي ف د. ري ، دواي    -*

  و ،ر ر         .  ، ي  ف يمزة ريةَر

١٩٥٧       .د ا اروةدوم م  دا     ةيَدر وامور ري ذم

   ي دا و م ريد.١٩٥٩ دوا  ا وم م  دا  

  

 ؤذير  :َ  َ٨/١/٢٠١٥        ي  ،ريزطر ةرو ط مَ ري

      ،ارةوة يدوو دة   وةو ر       ،اوةَط وةر مرراورد ةَ

طر  و َي وةي مَي دةواذةو رو رةطاظ دة رد  روات 

ا ةا واو دةطَل روةي ا َوة، وا طَل روةي دوو     و َةد

 دوة  رد طر و    .ةو درة َوامش َوامَةو

   َم   دوو ،           وويون ر وم َ وم  وان   وا

  .. دة

  

  روة:

ف/ ي و  اد ام : / اري، ا ار            -١

( دَل  اي   ١٩٨٧ –اد  –او  ةعالطب/  ا ب الطاھر اد 

  ز ي (ول)  ورؤ َز دة ىوةرطي دوةر   ،

د دا   



ان: م :    ١٣٨٩ر  ف/مي وا   /م /ث    -٢

  رات  و .اَم

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  رمك                           

  
  داو ار: رةو و ر

را : ررار ، ر  

ر ،رووط ،ر : وك  

   : زار،  ، زن، زةرةر

مَ ،قو : م  

  مَ :ة، وة، ن

رمط ،ط ،ط ،دةم :رمط  

َى : دةَ  

دوو ،اوى : وىوم  

طَر  نمر ،شم :   

ََ ،وةش :   

  زم : طورة ،ن

  ران: طرَ، طرن، زموار

 و ََ ،ن، دة :  

َم ،زَ و : ز  

َ ،س :َ  

َم :  

  ودة:طؤدة، وَو

َ ، ،ش :وةز  

 ،ر :زَ ،رَ َ  

م ،ةرم ، :ةَم  

  : زةت، َ ، دذوار

و ، ، :ح  

  ة :ودى

   :ََوز

  رة: دةوَى

  ر :ر، رى واو...

  را: ت، رة ،ت

  وب: َى و ذاوة

 :وزاروة ،َ ،از  

  َل: َ دادم رو ن  دة ردا

ر :  

َ :وةز  



  َ: مة ن

  وت: رَةر

 :ل  

 ط ،َ :ر  

َرو دا ىَ و ،ودر :ودر  

  خ و دةم :وك و  َوو، َى

رىو مَ، كوا،م :وردوو  

 ،ن: در  

  : مو، ذوورى ر

 ،دن:و  

   :ر

وامَ ،اررو ،رةواذ :وةذوو  

  َم: دارى ومن

  َ َ :ر، ز

 ى و،ا :ةَونذم   

  وار: رر ،اوة، دووراوة، رَاو

 ، ،ك: وة  

  ا: ن

  زردن: ردن

ر ، ،رة ،وة :  

 ش ،شةف، روو ش :بر  

 ،ر :ر  

 ر ،وو زَز َؤزى: رؤ ر ،َر  

 ا و زى داَ :زردوو  

. ،رةزوو :  

.َ رة و  ،َ ك: م  

  ب:
 ،ى داَ ،داوةذن: زر  

  ب: وك

   :م ،َوَى روان

  ز: َا، ، طرج

   ،  ، : ب

و :ور  

  َوا: ذار، َرة، داو

ر  ،زؤر  :ى   

   رو  : زة ، دظن 

()وةر زةردى ،ام رة :  



  مز: َرة،مدار، زن

 ، :رؤك  

اَ  :وة  

وة :ر  

  رك: طن، َل

وك، ط ر :  

  رى: َرى

واوة  :ن  

ةَ و ،رة و :وا و  

 :ر  

  َ: رؤخ، مر، طَى ، دة ، رةخ

َ ،ندار :َ  

َر :ر  

 َذ :   

 :رةور ،ر و ،ر ل  

َزا، د : َ  

  َةى: َ زن، ت

  رَ : وة  رة

امط ،َ :ووَ  

  َطوان: َوور

مو :م  

  ر ، :مر، رامر

 :وان  

   َى:  ذان،  زار

  امو  طردةر: وى ز

ادى: مَ  

  َل:  ذةن

  ر: رووداو

رؤ :ؤكَذ  

راط ،دنر: دةر  

را ،َ :را  

ََان، رَرةزا، ر :د  

  ة ذ :ى زؤر دةم ورد

  ك: وز

   ر : ى

 ،ر :  

دن :دنمط  

رر :ؤرم  



م ،، :  

  ردان: وةت

  رم :زرطم ،رى ر ك او

  روةن: دن

ط و  ىم م :در  

م ،اوى زةوىَل، دادرةر :ودر  

  دراو: ذاو، وةذ

   ، :روو

   :و ران َوة

   :ر ارط  ل و ل َن

  دا: د   ،دوور

  دن: ران. زون،  داان

   :  دوور

 :نط  

  ر:م  روة، رون

 ل  ،م ش و َدز: ر  

ن و ور ،ادةرا، ى : زؤَل  

َ :َ  

  رى : َرى

و دة  ،ار  :واد  

مة: زةردة  

   ى موة :ى َ زةوت ما

   ر : زؤر،  ى

  : رةك

  ةمور: در  

  مَ : وةك ز و، زش 

  َ زات: َ زاخ، ك

   ر:  رادن

َم ،َز، َ :ََ  

  د را: اث، مز اث

موون، زة ،وةر و ط  زةوى :َو  

. :  

  ث:
  َت: مرى ردةن

  رك: خ

   : رة  ،زا

  زى دارى وى دةم َ موة كاز:  َ در



  ر :ة ش ط  ، طورةة

  َر: ر

 ، و ،و :   

  ز: ر َ ،ر و ن

 : رى  

  ذ: ش

روم ،  :و  

  َ :َوة،  ظا

  : زؤر، ذى

  ، و : روة

  ذدة: ر، ذاو

 ر  ؤس: دة  

  : ططز

   ، :ت

وةى دارادم ،ور :ك  

   :َل

و دم ،ت :ن  

. ،وَ :وة  

  ق:  َوموة

 :ر  

ةَ  :اوةرىَ  

وووة، ردمردو :وةدمم  

م َ ور ى :  

 ةدةرىر :ر  

م :  

  ر ،َ:ودار، و ت َوة، مما

  َت: ون، رت

و ،ورط :  

َ ،رة :ىر  

  ورون، ردن َ:َاطى،

  ن: وش ن، َى َو دامن

و :  

.َ زوو َم ،ك :ك  

  ا: رؤذة ا َر  ،ر  َ طَة

ى ور: ط  

  ت:
  ظن: ر، ر



  م :م ،را

 ، و ، :ذىَر ر  

   ، :ن

 ،نر ،وة ،م مم :َ  

  و ، :ر

َدة  ،دوراووى مط رة: دة  

ورةو مط :ذةو م  

   :رؤ، ن، مظى

 ،اور ط :ذى  

َوم ،رط :  

 : ون ةو  

  وازؤ: وازى، زرا، داواى ردن

و ،نو ،ور :ب  

،ََ ،م ،م ،وانوم :ََو  

ةو دور:كر  

  ن:  و

  و: و ،و

  دن: ردموة، دادن

َوةر و ،زَ :ز  

 :  

   :ر

  وةطز: وامز،  و وو، وةوت

  ى:  ،وس، طو طث

 ، َة : رر  

  وك: وةر وى ش

ار م ،َر :  

  ظر: مةوت، وووة

  امن: ذامموة

ر : رى  

و :   

:  و ، ورة  

ر ىاث ، دو اىوك: م  

  خ: طرةك

  س: ر روووة، دةر

  رز: ر، موع

َو مَ ،وةو  مَ ،نن:ذارو  

م : راوط  

   :وس، ام، طَ دن



  ن: دةَ ،ادان

  زةد: مو

 ن ا :ن  

  رة: راو،  م راو، وارة

.َدا َ رزة َن زةر درة ،َرزة :ترزة  

ة ى ، ،ر :م  

  م :، رة موى دووَل

  ن: رة ،رةت

درةو  ،وةن: درةو  

 :ى دار ،د  

  ج:
  طن: ط َ  و  زةودا دةروَى

   :رام، در، مطو

   :رزة و، ررى

م ،م زام :مة  

  رمن: دموة، ة دن

  رم :وزؤى طرو

   ، :وا

 :  

  ا د : دةرى د ، م دا

م ، ،دووام : م  

ر :ةكم  

  زى:  وك   زاوا.

َمةَ ندة  َ :ةدة  

َ ،كدة ،َ :َوم  

َد ، اَ و  وك ةىم ،رة:ةوةم  

ا .وة ادة  :م  

  م: طر ،رة ،رةت

  ض:
م خ و ،َلرج و طك، ط و  :م  

 وة ،رة ا رَى :  

   :ن، ن، و

( و رامط  ) و :  

م :ََ  

  م ، ََ :رث

 ،ز :وت  



  مار: َ ،َزار، وزةزار

ر ،ار ، :  

  َ: درك، درو، درى

  ر :ؤرى طرة، دةؤش

 ، ،ر :رد  

وض، ط :  

ارر :لارم  

  َو: درو و

زطو طَو  ،رةوةك ،َ :وش  

 :ور  

  : دَةرة،ؤرى طرؤك، دةؤشر

ر ،وس ،َغ: دةو  

 ،ض :  

 دة :و  

  ون: وةك،

  دوو: دووان  

  ن: زةوى ، رةن.

  ح:
  ن: ر ون

  ر: وش

  مك: م،ى طو طث

 و، ذم ر :رى ش  

 ،ر، داخ ،ت ،ت :تذ  

  ت:  َردان

َ : و  

  َ: طورة، زؤر طورة

  خ:
  م  ن:   ن

م ،ان ،ام ،لك: دة  

  ممن: من ، َ ارةدان

 ،ر ،رم ، :ة  

ررج ،ن  ىم ،ن  ىط :  

 ،  ،ون ،ت :  

  من: دان، ةدان، من

  ك: ك، َز

  مدان: مادة، ادة



َ ،وةن ،َ :دان  

 :  

  ر  :ى،  زؤرى

  : ر َ ،َ و زد

 َ ،وا َ :  

 ن و ؤىر :رط  

  ا :و   ،وت

   :ت دن

 ،ان :ك  

   :ا، در ، روون

  رامز: وة وت، وو ر ر

  : وس، وةر ،واز

َ :وة  

  ةة: ى زؤر طور

  مل: مةران، دةَ  م، رووش

َةاا ر ر  كمرة:ا  

   َ :َى،   زل مزان

ر ، َ :و  

ر :ون  

   :و، طَ ،ا

  : د ،رن

مَ ،اردم :ارم  

 :ََى دةدرَى َ  ك و  ك  

َدة دا  ى    َرزا: مم  

  ازى: زى، دوازى، اى

  راو: راو  ر، وى ران

  د:
  داو: َوا، مز، َرة

َ ،َ ،ر ،ور: مدةظ  

ودوا :وَد  

  د: دك،  َو َ ،ََ طى

 ىرةط ن وةر: ددةر  

  دةى : زؤر رة

  داطران:  ارةوة

ى د ،واز : دد  

  دظن:  زة، در ،ةن

  دةوامَ : (  َ  ر ت و رن)



 ة: دادامورة، مط  

  دة: دةرت ، ل

  درة: دار

 ىرةط ن وةد امةمَو ن: دةردةر  

  دروو: درك، َ، درى

ومةق، رر، د ،زة َ :ةشد  

  دا :ر

  دم: د ،ازى وك ن

  دةان: ن

ط  ،دوودَل :دؤمندر  

و ،َ :دووم  

و ،ر را :دة  

زار وم  داردة :دؤم  

  دؤوس: َوو موس

  دةرةظ :ت، راةد

  دةرؤزة: طدا ،اَل 

  دا ، :اطورة

  دةى : زؤر رة

  دة : ت دةن

درو ، ى : رادؤ  

دنداامَن، ون : روو  

  دةول: دة،ك، َز، طر

  دو :َرةزة

( ) زا ،ة :دؤ  

، :مدة  

  دور: موةم، موةرا ،ق

 ممى رةَ ،درةم ،َد  

  دة : َل ؤدةر

زادة ،ة :دؤ  

مددةردة:  

  دوا: ة، دَل  ،َ دة و دلًَ

زا ،دادوام :مدادظ  

َة، دةدة ،دة: دة  

ر ض مةى رَ :َد  

م ،و ،رر: دود  

  دةوةر:  زان، و راو، وةو

  دةَ:دةرَى

  م دة : و ، طمى



 ا رىَ ذم ، ا  دةدات  ىو ذم :ندا  

ور دةرزط :دة  

 ،وم :َودة  

َ م واوة  َ ،دؤ :دة  

ز، مم :َدز  

  دة  :َل

   داار: م و رَةر، وام

 :دو  

َ :د  

  دةل:ان و رةزا وك

زة َى ذ ،رط :دة  

  دةق: دةض

:ر  
ر ، :رة  

  رمك: و

ر :َدر  

 ، ،روم ،َ :كروم  

 وى :مرؤ  

َراز: م  

  رةذوو: زوَل ، ز

 : كذدرر ،ور  

  راون: ن

  رؤم: رور، َ ،، روو

  رم :ان،  ،ك

ط ،ودة :ودةر  

  رادة  : دةوةدان

وام ،رد ،سَ :رةم  

م ،رم :رة  

  ر :رة 

  رة :ى واز،  َود

 دام :رؤم  

 :روور  ،دة ،را  

  راون: ض

ر ،وارة ، وداَل ،ةمرة :مرة  

رت، رازوط ، :نرة  

  رةم: را، ذم ى ر دم، رةم ذن

  راوطَ :ى راو ور



  رن: طَ دن

َ ،تات: ررة  

  ك، رةزا ، دةل.رةزا وك:  َو

ار ،رز :را  

  رةدا: رازى ون،  ون

  رةخ: رؤخ، راخ،  ،مر

َر َراز، م ة :رازط  

  رؤزا: رة طَ، ط ؤز

  روودار:  َر، روو َ ،و وروو

 ،وةدم وا :اظر  

  وىرا :دد، 

  رةو: رو  و، رواس

  رةَل: رة، دا ،رو واز، ر

  ز:
  زرَ  :د  وةذن، ن  ذن  وةرة

  زَة: زدة

  زة: طورة، مو ذة

  زار: دة، دةو

  زورت: وةو موةو مة

زاط :َز  

 ،َز :نزاط ،وندا  َ  

  زوَل: رةذوو، وز

  زطةش: روم ،ن،   دَل

وةمزة :زةو  

  زظوة: طراموة

  زةن: زةن، ذم زة زاو

  زةوان: زَان، مم طر و طرن

ذم :زرام  

  زارؤك : ن ، ان

  زةردةن: ة، زةردةم

زةروو: زا  

  زمك:  زن، زةرةردةر، زمةر

 ،ة ،زؤر :زة  

  زؤَل:  ،راادة، زؤرزان

ذم  رةوىط ،َ ك ،راو و  وىَ :َلزةرط  

  ز :َان، ، رم ،ك 

  زراظ: ر ،وش.



  ذ:
  ذَان: ن

  َم وَ ذارن: َم ذةاوى ،

  ذارؤ: داو،  ،زن

ذم ، :وذم  

  س:
 ،مر :رزةم  

  : رةن، َ ذن و اَل، زةب

 ،ث :ةَلم  

را ك ،وة َ ،ك َ ،زانَ :  

َ ،ن :ز  

 ، ،رامان: طوذة ،وك  

  َان: َة، َان

  َة: رةن

  وزةزار: َ ،َطزار، مار

   ، :، رةخ

  رردة: رت، رطزة ،ررد

  رطرو :رردة،

َ :َ  

و رة زة و م:  

  ات: َوارى

َ :َ  

م ش و ر :زر  

  مو: راو

  َى: و، اَ  داك و ب

  : دةردن، ؤدن

 :م  

ذاوة ،ةوت، زرؤز، م :ةم  

 ، و ر َ :ىمَ  

ط ،ىَم :َ  

  رؤ:  ،ووش

  زظن: زان

  رمظ: مومن

طَر ،ر :ن  

ر،رطَر :ارم  

م :مرد  



م، م َ ىو وىَ:ل  

  ردو: طرام   دوودا

ام زةزاوى ا :كظ  

  م: رَى  رد راو

    :و،  ن

  َى: زار، ذان

ر: زو  

ط  :  

  رطظر:رؤَ ان، طورةى َان

  ر: ور، رةم ور

  و: درى

  ل: ذوورى ادى زان

 ذةَل و رَى م :ل  

   :، ذم َ رة  رااردن

  رورد: ردة، رت

 :َلؤر م ،َل ل و و ر ،  

 ،ة :زام  

طَل م و  :طل م  

  ت: ت

َر ،َ ،ك، رةوةك :ك  

وا ىو ، ،ك :  

 ، :  

م دةم  رامز، ط ،ر رامزة: ط  

وة ، ،رؤ :ووش  

َروة :درةوط  

. ىةمَ :   

  ش: 

َ امر ىَردة ة: ذمم  

  ش: ؤ َ ،ر و ر

ةمر ، :ر  

   ، ، :اردمَ اران

   :وت

َ زوو َ ،م :م  

  ن، ن، ن

  ام ،َ : ت،

  و: مو

رة :  



  ث: ق

  ت: موو، ك

  ورة: دار

امر ،ر :رر  

  مَل:  دةخ،  ش

وام َ رو :ون  

 ،خ :ق  

 ، :  

 ىَ ،ن ،ان :ان  

  َان َةر، وسظر:زن ، م

  و: َد ، ورى ذن

  ت: موو. ك

 ،ةرَ َ ،ةرَ :  

  ةت: راو ،َذطرى

  ةر: راوَر

  دة :رمى َن

ت ، ط :   

   ،َ :، ممَ ان، ممَ ارة

َ :َ وَ و َ  

َ ،مدة ،َة، طواك: ط  

ََ :َ  

  : م و رت،  و و

  رة: رة،  موى ب و ان

  ق: خ،  ، ة

ومظ ،ادةران و دؤ  ورو ،وم :ىَو  

   :َرك

،وم :ومظ وام م و  ،رو  

 ، ،امر :ار  

 م :  

  ك: م ن، م ، م م ن.

.م خ و وى ،كار :وةم  

  :رووام راو ،خ

را َوة :َورةم  

  ع:
  دة: دار ، دار

  ر: زَل، زؤرزان

م رةش و رةق و َوس: دارم  



  ن: در، ا، رو

َ ،وان ،زا :ط  

  ل: مب

  غ:
  ر :وت

  را و: م و، وى رس

وة ،م ،مَ ،ر :وارة  

  ف:
 ،ودةر :ر  

روةرانم ل و ةَ :  

 َ  ،ثوطك، طم :ت  

  اظ: مةرؤذة، اردم مَةرؤ

  رخ: رق

  مخ: وت رز،  دة، رول،   و دة

   :ة، َو، زةك

  ظ :َل،  ،وك، وا ،اوة

 :ةمرورو  

  ت: ط ذمَ م  زؤر

  ن: و ،ظ ،و، دارى

و ى ،نوس: زورر  

اى ر ،ار ،مت: مز  

   : دزوة

ار، دةرة داَل  

 ،ند :  

  ق:
   :ورى وك

   :ور

ر :اَل  

  را :م ،ارت

  ر :ق

  وة ، :رن، مم م ،َ ،وةون

  وم :ت

ام و :  

  ر: وغ

  ث: ض

  وغ:  ،َرة



   :ورة، وةرةز، َ ، رةوةك

  م ر ، :رو

  : زةوى ن

َن دةو َ دة َذ مو ور و :ةو  

  و: ة  ز  و زة

  :ما  مر َ   دةموة

  او :ق رة

  وش: َل، َ مو  َل

 ،ا :س  

  رة : رةش، د، مطت

 ، ،م ، :  

َ رامط :َ  

  و: ب

  زراو: ك

  من: ردن

  :زةوى روون  طى َ مروَى

  ت:ى وا َة َن

  امَ: طزى، ان

  م َ رة  رااردن :، ذ

  ور: ور ،  ،ور

   ر: دوذ زؤر ر ،ر

   : طورة

 :ن  

   :َر، رار

  وو: ر، روواو

م مم ،وة ،َ ، :ونوة  

َرات: ط  

  َ وة مووى ر ردانَة رد: م ،وردة 

  وت:  ، ،ش

م ،دم :وا  

  و: زؤر رة و وةدان

  َ :َة، دةى  ، ى  ذى

ط ،م :  

 ،ذ ،وض ،ط :مر  

 :  

ودان: دةر.دناو ،ن  

 ، ،ك :  

.ةظر . ،دنن: رامو  



  ز  : رة.

  زان:  طورة.

  ر: رق، زةب، ران

  رةوَل: وان،  ،َوَل

َر دةط دارى مم  ةر َمان: دةر  

  ك:
  ت و: ةودةق

  ام :امو، طدان

  :ر  

  دةَ :وة راز

   :خ، موى و اث

   :و، ك

  :  

  ةوى:  رَى دان، ت

َ ،و ، :وة  

  َة:  َى

  ك: س

  ك: ر ،ررى

  وَلر: م

  رط :رى وك

وت، د :و  

  ومرا: زؤرن، َوار

   :وز

  ى: َموى

  دن: موس ن

ض، ز :زى  

  ود: وى  رظن

 رب: رق و  

  ن: ةن

ر ،ر :نَ  

 ،نم ،م :مرة  

  :وو  

  ر: رَ ،ن

دة ، :وى  

  ظ :رد

  ظؤك: ردةن

َمدة دار م   َ :رةم  



   :َوان، من

   ،َ : دموة

وت، د : و  

وةر : رط  

  روض :  ورةوةاو

  َة، مة و، شم :ة

  ودةن: طوج

  ذن: َى دارذان

  َ: م ،رى اث

وا ،ارى: ر  

  ون : رز، ور ، ر، وب

   : وم  و وان ، ذوة

 :ك  

  ك:ة ط  ،َرى ووة و

   ر: ك،

مر ، كر :َ  

  ت: و

  رة :رو

  وة رؤذ: رؤذى  َو،  رؤذ

َ :  

  ةم :مى ان

   و م :ام و مزو ة

  ر: طَ، طة، دةم، ط، طر

  م :رة ،و د

 ومو ز ر ،َ  ،وور :و  

  رَ :ت، ر

  رةر: رةواش، َ ،َ ى

   :ر ،  ،مى  م ون.

  مةك: رةر، م ،رةواش.

  و :ََخ، ،موى ى وة. وت.

 :َلسم  

   : طورة، م ،م طورة.

د ،َ :ب  

 ،ر ،ت:م  

 :  

:  
روو ،و :خط  



  طدا: رك، ار، دةرؤزةر

  طرزة: ى طورة

ازَو ، دةدة :رةط  

 ،رى، وازى :ط  

َز :مطدم  ،و ز  

ام :مردمط  

  طزدن: مدن

  طر :رؤ، مظى

وا ،دَى :مط  

  طو: مور، مماو

َ : زط  

وز: مط  

  طل: طر و طل

 :زطط  

  طرد: وام ت

  طم : ز

م :مط  

  طوراو : وق

طَرام ،انك: زو  

  طزى: مدن

ؤز: ورط  

را ،رط :ط  

  طَ :َو

 ،رَل: طَط  

امَد ،َواك، ط ،ط ،وة، طك: طط  

  طان: مان  رى اث

دةمدةم ،راو زةم ،زةم ز: زةمط  

ط وام :كوكط  

 ، ،امَد ،َط :ط  

و ،َل ، :ورط  

.َم ط : َلط  

  ل:
   ن:  ن

   دةوة:  دةوة،  رةوة

  ةوار: دارن، مَل، َن

و ،وَل :نة  

   :رى



و، م و، وة ر :و زو   

 :َ  

  َا: رى دا

ر :  

 ،ض :ق  

  زن: َادن، دن

مَ :ة  

   مر: رامر

 : َ  

و ،وو : ك  

  طز : َل ، ك

  ش ر: مش

وة ،رةم:ط  

  ووة :  وة

، اَ : ز  

   : رى، مرات

ر ت ، دوورة ،ةىَ : ر  

  وة :  ، ؤ مر

 ،دةف  ،  ،  :م   

َوةر ورة، ز :ط  

َم ،اَ :طَ  

ر ،زَ ،م ،ودة :كَ  

  َ :ى ارةوة

و ، :  

َر  دان :  

  ت: مدارو َ ،وا، رَل

  : مرى زارؤك َر

  ظ :راموة

   :  دذ

   : ردةوا  ، ،و  َاموة

  زَ ،  :َا ،زة

 ،رن: د  

  : مق، رَى ذ َردى

  

:  
  زة: ؤ، دون

  َن: دظن، ةن



  ور: ط  ،دن

ررط ،َلر :وول  

  َ وش: ، طران و مدم زة  ادم اردن

ة، زة ،َل: زؤر  

 :ة  

  زةب: د

 :زراَ  

 :ش  

  طامَ :وو

  رزو : وت، من

  وا: رن

  مَل: زَاب

  َ ،غم :زَل  

  ةن : دظن ، ةن

 ، وادةم :ت  

  ارا :و و ، داط دؤ و ب

م : قو  

  ، رى، اموى مَ دارى: رى

 َ ر ور، وذمم:   

 ر ،ترة : َ  

  ن : رَ ، ان

   : داوة

 ، و : اك  

ك: وةك، وة ،  

مرةو ،م :ر  

  دوم :ت، زة

  رط : ى دَل

  ةر: موى رةو ن 

َ : ذى  

 ذن، ذن :ذن  

 :ر  

  ر :َر ،َمر

  َ: رةمى ن

مى طمرة :َ  

ط :و  

 :داو  

 ،ج ،ررة :  

 ،ت ، ،ون ، :دا  



 :َز ،اج  

وََل، د :ل  

   :ك، مَ ، طَول

 :  

ررة: ط  

ةر وى زةق و  روام ،َ :ةر  

  : داوةن، دةزوو، َل

  َدةك: رة و

  َةك:  اوةى رةز

  ف: او، رةوا

  ز: زمك، زةرةردةر

  مَل: مظَل

  زة ز: دةورو ان   و ك

  رام :موةرى دارر

 امز :زاررد  

  : زؤر، ة

  :َة.

   ، :ذاَل

. م ،م ةش: وةك  

    

  ن:
  مزات: دةب، رى

 :نوانم  

  مزار: ن

  مت:  ،ت

  مة: ورة

 زؤر ، :م  

َ ،كز، رةذاد: رةطم  

ز: مم  

اون : رظَم  

دام َ ، رةط :نم  

  مزات :  و دةب

  م ،،  :  ، دةف

  مظى : مواو

 ،و :مذمم  

  د : د، مدا: م ن و مزة

  م ،َ : مو، مو



  مظَل : مَل

 ،م ،م ، وم : وم  

  :م  

  مام ، :، دن

  مب: مو، دذةو، م  رووى وة

  ،اَل  :رةرم  

طامَ ،وم  ،طم رذان: دةم  

  مَةوةز: مَ، مَ رةطز

  مموة: َ مدموة، مدموة، َ مدن

  مم :ك دة ،ك ت

  م :َوو

  مغ: ش

  ك م :طارى، وةدارى

  و:
  وةََ:ََوة

 :ددةوةوة  

  وةَت: ردةوة

  و :َور

  وار: وار،  ،َن

  واز : اوة، َوامى دااو

َدةدة :ةدةَو  

  وة دن : رن دن

  وةردةوةدان :  رَى َ ن

  وةردن : زاموان

دارا ،موة :موة  

رةوة، مو :رموة  

  وة: ورَورا

  ود:رة ،زى

  ور:ةى ووةاو

  وةذامن : امن، ذامموة

ة : ةَو  

  واز: و رةزووى اردن

  وةزةن: زار

  واك: رة، طل

َ ةوازوازى: دة  

  و :ََرت

 ،رؤ :َوام  



  و: مى واو

و دامى دمو :  

  ه:
َ م :م م  

  ذ :دارى ووة و، وى وردوو

رةو طرة :وطر  

  َ :َى زؤر رزو   خ و َدا

 رزو زؤر  :زار زار  

  من: ران  رةوة

ََردان، ورط :  

  ر: رامرم

  ةش: زةمةق، زراو

  مو :، م، مو

   :ش

  ر: وداى  و

ى، وةَ :ظ  

  دة: ذوور، غ، دو

  رو ر : و دموة

م :   

  و: م و

و ،  : دا  

م راو : راوزةم  

ةرف ،م ،ةتر ،اوَ ىَوودام َل، طَ َل وَ :   

 :   

َ َ ،ر:   

  رةت : ف

 ، ر : ان  

َرر ،َم ،ر : كظ  

  روو : رة ، ؤ

و ، َ : َم  

َ ،ز ،  : وا  

  ك   ف:دووو  

  ودة:وش   و ن

  ك:  ،م ،م ك وة

  َر :واموة

 :ج  

  وَدن: موة



   وةمن ، واوة

زام ،م :نرظ  

  م :وََ، مووان

  : طم ،و ،وز  ،دنت

  ذن: ران

رَ :ذؤ  

 ، :َ  

  وم :وَل، ون، وزا

  و وازى: وط ،و ،وزى

  ور: رَ، دة و

ورَى، دؤ ، روو :رو  

   ،َ :َوةش

  ر :دموة

. زؤر  ت: زةردو  

َ ،ورةط :را  

  رة: ر.

.وةط :  

  ي:
 وَ  ر و :َل  

  وى: ر، ةَ ،ران

  رؤ : ن

َف ، مَ : خ  

  َ :او، طن دةرَاو

رم ر  :  

َاوة، ورور :وةط  

   ، :ت، ون، ، وى رَة  ذم طورة.

  ان: ان، مىار طورة.

  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

  



  

   ر رف   

   و ور   *وة.١٩٥١ دا دا  

   واو ١٩٧٥ اي دة ي .دووة  

         ) رةذ   (وو  َ) ويم َ ر ١٧٠     ريو يرؤذم (

 ووةوة. ٨/٦/١٩٧٣

   وة.١٩٧٥و دة دة ر و وم ردةوا  ةوة 

         ن وي مَ ن وري مةَر ن رورم      راموي مدة ام

طظر و واوام وة: طظري طم مورام روك، موري ردن، ور،موري      

 ، طظري موق.٢٢٢رد، طم رة ،ي زادي  ذرة 

ردن، ور،  *   موي ي،    طظري طم مورام روك،موري  

موي طظم، زمر، ن، اد، دي  ،وان ، دار   ٢٢٢رؤذمي ي زادي  ذ: 

 وةمي، َا، ح. ع ،ن زَري،  زةوان ور ر و دءءةوة.

  *ن ١٩٧٥ – ١٩٧٤رد ر يرطَ دا      َ ،َل وةي م  ام  ،وة

واطَ  رط وة و وة ار ام و ودام   رةواي موةي ردا   

        ز  يرؤ  ي واوةر م ،تا م ر ت ت وة دةَ زيم

.رطَ 

     وةم ٢٠/٨/٢٠١٠      َ ور  رؤ و رر ورا

 مورام ردي دووة.

     دا  يوام   ،نرة زؤر يزؤر َ ،وةدووة و ث و َ و ر زؤر

م م ،وةومو  ةَ يم  ون ث .ون رن رزطو   ةوةم ر و دان و

:وام  َم 

 
١-    ،ؤك  ،ؤذ١٩٧٩ 

٢- ،  ،نور، رؤ ١٩٨٨ َ ،٢٠٠٧  

٣-    ،ؤك ،اخ١٩٨٨ 

٤-  دووة ، ؤك  ،نر ٢٠٠٥داوة 

٥-   ،ون مَ  )  ،ن١٩٩٩ؤكي طدةزط ( 

٦-    انوةرط ،ر  ،ؤك  ،خ ضخ ١٩٨٧ 

 َ ٢٠٠٥  ١٩٨٥م، رؤن،  رةن،  ، خ، -٧

 وةمى َ،م  ٢٠٠٩ارة  ١٩٨٧م، رؤن،  ،  ، خ -٨

 ٢٠٠٧،  دووة، ١٩٨٣ن، ي    ، (خ) رَر، رؤ -٩

١٠- ،دووة  ،(رط راة) خ  ،فدا ةرم ،نرؤ ،ان. ٢٠٠٩َى وةرطم 

 ١١-   دووة  ،د د ،نن، رؤون ٢٠٠٠ى طدةزط  

١٢ – م ز ،نن، رؤَ  َ   ،٢٠٠٦  

١٣-    ،ؤ ب ،نرؤ ،مرق ٢٠٠٤ يدةزط  

١٤-   ،فن ع. ظت، رؤن ٢٠٠٠دوورة وي طدةزط  

١٥-    ،ازام ،نرؤ ،ر  زادي٢٠٠٣  :دووة  ،ران يمَ٢٠٠٨  



  َمي ران وَ ٢٠٠٤ي ةم  ، دووة  ،ؤم د -١٦

   ١٩٨٥دةت. . طر  ،خ  -١٧

١٨- ،  (م ؤ ) ووم  و رؤذةى٢٠٠٦  

١٩-    (ر ؤ ) َ َك٢٠٠٦ر راموم،  

٢٠-   ،ون ةف،ضزم ،ؤك١م ىدةزط،  

  ،مورام رك٢٠٠٥، ١ؤن ،َ دةقءرةى م ض -٢١

    ١،٢٠٠٥دارو دةقء رة،ض-٢٢

   ١،٢٠٠٥دارى ؤم، ض-٢٣

  مورام رك١،٢٠٠٨و رى  و  طر ،ض-٢٤

٢٥-  َ،ؤك ،ان  

______________________  
٢٦-  دووة ،ر ز،ااَ  رد ى٢٠٠٥  

  َ١،١٩٩٨١ووي رة و رة رد، ن مري ،ض -٢٧

٢٨-  َ  ،رر د .او، دَ در اوي  رد ط٢٠٠٤    

  ٢٠٠٦مف  ن،     دي َووة  مر َراس، -٢٩

٣٠-   ،ا ،ازدةءدةى م  رد٢٠١١  

٣١ –  ،ا ى  رد١٩٩٨  

  (         )دةزطى م ١ن، ض -٣٢

______________________  
٣٣- مدة ة ،راط َد  

٣٤- د زادة دى ،ا    ارى   

______________________  
  ظ ظن ط ،مم ،ول  ر -٣٥

  )١٢ دو ةن، مم  ، (طم ذ: -٣٦

  ي  ،مم،ر ؤ. -٣٧

٣٨- ،مم ،روةرانداد    

٣٩- .  ،مم ،ون  د  

  و  و، مم، طور اد (  ي) -٤٠

٤١-   . ،مم ،َ ردي٢٠٠٩رمَ ، يموة ،  

  طي  و وةز ،مم ،وَي.. -٤٢

_______________________  
  ا دار ،ؤ در  َان. -٤٣

   ؟  ؤك  ان، ز طمي -٤٤

  ام ، ؤَ درَي    ان -٤٥

  زارؤن (ار مم  ن) -٤٦

٤٧-  مم ىم  َؤ م) وةم٢٣(م  

______________________  
٤٨-  (  يم) .وةمر  يط ٢٠٠٨  

٤٩- )   ،مو رؤ ط َم٢٠٠٤َو ،ران يمَ (  

  ٢٠٠٩،دةزطى ردة ١دة، ؤس، ض -٥٠



______________________  
٥١-  ر مر) رو زم مظرف، ض –ط ر  (ردي١)٢٠٠٨-٢٠٠٦م ىدةزط(  

  ٢٠٠١، ١مَ وم زم ر، ض-٥٢

______________________  
  م ،ف و زامي طورةي  روس -٥٣

٥٤- .ر ن وذ ،     

٥٥-  رط.ر ن وذ ،   

٥٦- ر ن وةن، ذم ك  

٥٧- ري رول، مطط  

٥٨- ر ن وي، ذمز ط  

٥٩- ر ن وت، ذا د  

٦٠- ر ن ودةدوَي، ذ   وغ  

______________________  
٦١-  ) اي دةَراو  نمراط)   (ن٢٠٠١ري طدةزط (  

  ٢٠٠٥)،١راطمن  مَان ت َي و واَ  دا،  ر رف،ض(-٦٢ 

______________________  
٦٣-  .(ظم مدة  وةم ) ن دة وويَ٢٠٠٨  

  ٢٠٠٨ة رموة َ .(َ ووي دة ن ( رد -٦٤

و ن  رةوة َ-   ووي دة ن (دة ي زن    -٦٥

 .(َ٢٠٠٨  

  ،دةزطى ١،٢٠٠٤َرءدذة ر  دةا،وس ،ض -٦٦

  دةزطى م١،٢٠٠٦ا  ، ضم دةن،رةز -٦٧

٦٨- ى م ،رء دة ووىَ  

  ٢٠٠٦، َ٢اموةك ر م ،  ر ،ض -٦٩

  )دةزطى م٢٠٠٥(١مرءذم ، مف، ض -٧٠

٧١-  .د، زارطض ،د ز١  ىم،٢٠٠٦  

  َزة مرم نر -٧٢

  ٢٠٠٦) َ١ى دةم ء رةمو ةت،(ض -٧٣

  )٧٠/ى رومي و  رك، ذرة(٢٠١٠/  ١ذى.. ر رف، ض -٧٤

  ٢٠٠٨، ١دةررةي رؤنء ؤك، ر رف،ض -٧٥

مورام  ٢٠٠٥، ١رؤى،ر رف،ض -د رط مورء مَ  دى      -٧٦

  رك

  ٢٠٠٩) دةزطى م،١مودارام دةب،  ر رف، (ض -٧٧

٧٨- () ،رف ر  ، م  

  ٢٠٠٤، ١ رةم  ،ر رف،ض -٧٩

  م َل،  ر رف -٨٠

٨١-و ،زار زاوا(م) وى ورط ،ؤك  

٨٢-ر .زةر، د  

  رات، رؤن، ورط وى-٨٣



  وت  رب ا ارد  ،ر رف-٨٤

٨٥-ن، دوؤذاران، ر  

٨٦-د ر (نواموم  اوةر مرؤ) ،ر دة  

٨٧-ؤس ،ندا ،د  

  ظ ات و  اى،  و  ل زمدى-٨٨

٨٩- رك ،ندا، رؤزادة و ط  

٩٠-م دة ي  

  ةى ان    ر رف-٩١

٩٢-و  ،نرؤ     ىة  

  مم ى -٩٣

   ف، رؤن    م -٩٤

   ؤ   م رد -٩٥

  ا اا.... و :ل زمدى -٩٦

٩٧- ن اما  ؤك ...ور  

  ى ى ؤ ..رؤن..و وةى َ ر -٩٨

  در...مم...امظ -٩٩

١٠٠-   ش  /دىل زةم  

  دؤزة ؤز، رؤن ،ن وى -١٠١

   و مم و رن و  / رؤن / مدار دودزة -١٠٢

١٠٣- دووان/ دؤ ىم مردط  

١٠٤-ر مووي رؤَ  

  دار...ؤك.................َ مور -١٠٥

  ......رون.........م رؤ......... -١٠٦

  م رةن....ؤك َ ان /ر رف -١٠٧

  / م١٢٠٠١ودى ر............ر رف/ض -١٠٨

١٠٩- ر :ى و َ /ف /ش رةذ و  

  رف

١١٠- دؤ ،ر ن، دووؤة، رط   

١١١- ...مزام زان و رةىدةر  

١١٢- ...ر ن وى ذ  

  راس / رؤن/ ططل -١١٣

   زم ؤوموة -١١٤

١١٥- (دةق ورة َ ) ؤك م  

١١٦- د ن/ دامؤؤزؤ/ ر نرؤ  

   رفزار ................ر -١١٧

١١٨- ؤ ى...ف  

١١٩- رةى مى دةر   

  ر دةررةى دى  -١٢٠



*  راروة  مو م اري اظ دة و رؤ ردي دةت ور  ر            

  (مو و دة دن و وةرطَان) ودةوة..

زؤري دي دةن  ث و دموة و ر س و طوث و ن و دةزطك      * و رم و

   و دموةي ، دة َس  مور ت...

 

  

 


