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 ضیرعلا طنبلاب ةنودملا تاقیلعتلا

 

 

 

 نومآ خنع توت كلملا

 ةیفیشرألا تاظوفحملا يف ثحبلا

 ٢٠٢٣ ریاربف ٥ – ٢٠٢٢ لیربأ ١٣

 

  ضرعملا ءانمأل يتوصلا لیلدلل ةیسیئرلا طاقنلا

 

 ىلع فرعتو .وانزور الییناد /روتكدلاو ،نوسنكراب سورب دراشتیر /روتكدلا ذاتسألا ،ءانمألا عم ضرعملا لوح ةلوجب مق

 .ةایحلا ىلإ دوعت ثیح يضاملا ثادحأ ىلإ عمتساو بیقنتلا ةیلمع يف نیكراشملا

 

 ةبتكملاب ةصاخلا ياف–ياولا ةكبش يلإ لوخدلا لیجستل لومحملا كنوفیلت مدختسا ،يتوصلا لیلدلل عامتسالل

‘Weston-Public-WiFi’ 

 

 ضرعملا عقوم يلإ لاقتنالا وأ ،ةطقن لك يف ’QR code‘ ةعیرسلا ةباجتسالا دوك حسم كنكمی ،لاصتالا درجمب

visit.bodleian.ox.ac.uk/tutankhamun-audio 

 

  .ضرعملا يف اھنودب وأ تاعامسلا عم لومحملا كزاھج مادختسا كنكمی

 

 ىلع ضرعلا طاقن نیب لقنت وأ ،ةطقن لكب صاخلا ’QR‘ دوكلا حسمب مق ،ضرعملا لیلدل ةفلتخملا ةیتوصلا عطاقملا ىلإ عامتسالل

 .سأرلا ةعامس زمرب فقوتلا طاقن زییمت متی .ينورتكلإلا عقوملا
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 ةیفیشرألا تاظوفحملا يف ثحبلا :نومآ خنع توت كلملا

 

 ماع ،عیبرلا لصف يف ،نومآ خنع توت ،باشلا رصم كلم نفد مت ،كولملا يداوب رصقألا ةنیدم يف دیدحتلابو ،رصم بونج يف

 ةأجف ةینملا ھتفاوو ؛ةیسایسلاو ةینیدلا تارییغتلا نم ةرتف دعب ً،الفط ناك امدنع دالبلا شرع ىلتعا دق ناكو ً.ابیرقت م.ق ١٣٢٠

   .اھمادختسا دیُعأ ةریغص ةربقمب لَجَع ىلع ھنفد تاریضحت لمع ىلإ يدأ امم ،هرمع نم ةرشع ةعساتلا يف ناك ثیح

 

 ماحتقا نم مغرلا ىلعو ،راوجلاب ةقحال ةیكلم رباقمب ةصاخلا ءانبلا تافلخمب كلملا ةربقم ءافخإ مت ،ةیزنجلا سوقطلا مامتإ دعب

 ةربقملل ةعبرألا فرغلا تسدكت دقف .ریبك دح ىلإ ةدیج ظفح ةلاح يف تلظ اھنأ الإ ،نفدلا نم ةزیجو ةرتف دعب ةربقملا صوصللا

 خانملا نأ ھیف كش ال اممو ،يكلملا ناویدلاب ةیمویلا ةایحلا يف مدختست تناك يتلا ضارغألاو ةیسقطلا زومرلا نم ةریبك ةعومجمب

 .يلاثم لكشب ةیرثألا ىقللا كلت ظفح ىلع دعاس دق يداولل فاجلا يوارحصلا

 

 بیقنتلاب ماق يذلا ،رتراك دراوھ ةدایقب يناطیرب قیرف ةطـساوب ةربقملا فاشتكا مت ،رصم لالقتسا دعب ،١٩٢٢ ماع فیرخ يفو

 عیمج میمرتو ةربقملا غیرفتل تاونس رشع رمألا قرغتسا دقو  .نوڤرنراكـل سـماخلا لریإلا ىلإ ةیرصملا راثآلا ةئیھ نم حیرصتب

 .)ةزیجلاب ریبكلا يرصملا فحتملا( ةرھاقلا ةنیدمب ضرُعت يتلا ،اھتایوتحم

 

 نمضتیو .دروفسكأ ةعماجب تایرصملا ملع زكرم ،ثیفیرج دھعم ىلإ ھب ھصاخلا بیقنتلا تالجس ةفاكب عربتلا مت ،رتراك ةافو دعب

 اذھ قثوت اھعیمج ،ةیفارغوتوف روصو ظفح تالجسو تاموسرو لیجست تاقاطبو لئاسرو تاركذمو طئارخ دیرفلا ضرعملا اذھ

 .رشابم لكشبو ،تثدح امك ،موی دعبً اموی ،ھب ةقحاللا لامعألاو فاشتكالا

 

 ریثكب رثكأ وھ ام كانھ نأل .ملاعلا يف ةیرثألا تافاشتكالا رھشأ دحأل ةرایز ةداعإ ةباثمب ،ةیفیشرألا تاظوفحملا هذھ حفصت دعیو

 فاشتكالا ثادحأ ىلع عالطالل ةیبھذلا "زونكلا" ءارو ام ىلإ نآلا رظنن نحنو ،نومآ خنع توت كلملا ةربقم يف بھذلا نم

 .يرثألا قیرفلا يف مھلھاجت مت نیذلا نییرصملا ءاضعألاو
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 ينمزلا لسلستلا

 

  ً ابیرقت م.ق ١٣٣٠ – ١٣٣٢ ماـع

 نومآ خنع توت كلملا جیوتت

 

ً ابیرقت م.ق ١٣٢٠ ماـع

 ھتزانجو نومآ خنع توت كلملا ةافو

 

 م ١٩٢٢   ماـع

 .كولملا يداوب بیقنتلاب لمعلا مسوم ءدب :ربمفون ١

 ةربقملل يدؤملا ملسلا تاجرد فاشتكا :ربمفون ٤

 ةربقملل يناثلا لخدملا حتف :ربمفون ٢٦

 

 م ١٩٢٣ ماـع

 نفدلا ةفرغ حتف :ریاربف ١٦

 

 م ١٩٢٥ ماـع

 كلملل يلخادلا توباتلا حتف :ربوتكأ ٢٨

 

 م ١٩٣٢ ماـع

 .ةرھاقلا ةنیدم ىلإ ةیرثألا ىقللا نم ةعومجم رخآ نحش :ریاربف ١

 

 م ١٩٣٩ ماـع

 دروفسكأ ةعماجب تایرصملا ملعل رقمك ثیفیرج دھعم حاتتفا :ریانی ٢١

 

 م ١٩٤٥ ماـع

 .ثیفیرج دھعم ىلإ رتراكب ةصاخلا ةیفیشرألا تالجسلاب عربتلا :ویام ١٠
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 ‘ فاــشتكالا ’  ١

 ناك ثیح .راثآلا ملع خیرات يف ثادحألا رھشأ نم رصقألا ةنیدمب كولملا يداو يف نومآ خنع توت كلملا ةربقم ىلع روثعلا دعی

 ماع ذنم )١٩٢٣ –١٨٦٦( نوـڤرنراك دروللا نم فیلكتب يداولاب لمعی )١٩٣٩ –١٨٧٤( رتراك دراوھ يناطیربلا راثآلا ملاع

 .لبق نم ةفورعم نكت مل رخصلا يف ةتوحنم ةربقمل يدؤت ملس تاجرد ىلع ١٩٢٢ ربمفون ٤ يف رتراك قیرف رثع دقو ،١٩١٧

 

 ] ىرسیلا ةروــصلا [

    :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 .١٩٢٢ ربمفون ٢٣ يف ،ریصق تقوب ةربقملل قیرفلا لوخد لبق ،لخدملا ىلإ يدؤملا جردلا
 مـس ٢,٨ × مـس ٧,١٠ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٢ ربمفون ٢٣ يف امبر ،نوڤرنراك دروللا وأ رتراك دراوھ
  P0001 نوتروب
 

 تاذ ةنیمثلا ةیرثألا ىقللا نم دیدعلا يوحت تناك اھنإ الإ ،كلملا نفدل ةلاجع ىلع اھمادختسا دیعأ دقو ،مجحلا ةریغص ةربقملا تناك

 نم دیدعلا يلأ ةفاضإلاب ،نفدلاو ةیزنجلا سوقطلا يف ةلمعتسملا ةیسقطلا رصانعلا نعً الضف ً.ایودی ةعونصملاو يكلملا عباطلا

 ىتحو ثاثألاو ةحلسألاو لیمجتلا تاودأو تارھوجملاو سبالملا نمً اءدب ،ةیمویلا ةایحلا يف مدختست تناك يتلا كلملا تاقلعتم

 توتحا ثیح ،ةلماكلا ةقرسلل ضرعتلا نودو ةدیج ظفح ةلاح يف اھفاشتكا متی ةیكلم ةربقم لوأ هذھ تناك .روھزلاو ةیئاذغلا داوملا

 ىلإ لقنلاو ،ةنایصلاو میمرتلا تایلمع كلذ يف امب ،اھتایوتحمو ةربقملا لیجستو قیثوت قرغتسا .ةعطق ٥٠٠٠ نم رثكأ ىلع

 .١٩٣٢ ماع لئاوأ يف الإ اھنم ءاھتنالا متی ملو تاونس رشع نم برقی ام ،ةرھاقلاب يرصملا فحتملا

  

 ] ىـنمیلا ةروــصلا [

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ربمسید فصتنم يف ،لخدملل بابو ةیئابرھك ءاوضأ بیكرت دعب ،نومآ خنع توت كلملا نفد ةفرغ ىلإ يدؤملا رمملل رظنم
١٩٢٢. 

 مـس ٢,٨ × مـس ٧,١٠ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٢ ربمسید فصتنم ،نوتروب يراھ
   P0005 نوتروب
 

 ملقلاب دحاورطس ةباتكب رتراك ماق ،مایأ ةثالث دعبو .كولملا يداو يف مھلمع مسوم ھقیرفو رتراك أدب ،١٩٢٢ ماع ربمفون ةرغ يف

 :‘تارمعتسملا و دنھلا يف ةیمویلا "ســتیل" تاركذم’ ـب ةنونعملا ھتاركذم تاحفص دحأ يلع صاصرلا
 

  .ةربقملل يدؤملا جردلل ىلوألا تاجردلا ىلع روثعلا مت
 

 .ةطیسبلا ةیعقاولا تاملكلا لالخ نم حضتت يتلا ةدیدشلا ھتسامح انھً ایلج ودبی ھنأ الإ ،ةقئاف ةقدب ھتاركاذم نودی رتراك ناك امً ةداع
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 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ١٩٢٢ ماعل "ســتیل" تایموی
 )قلغم( مـس ٧,١ ×مـس ١٢× مـس ٧,١٩ ،شامقو نوتركو قرو يلع ؛ربحلا ملقلاو صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٢ ربمفون ٤ ،رتراك دراوھ
 i.2.21.175–6 TAA  فیشرأ
 

 يف عئار فاـشتكا نم انكمتً اریخأ" :نوڤرنراك ىلإ ةیقرب رتراك لسرأ ،ملسلا تاجرد نم ققحت نأ دعب ،ربمفون ٥ موی حابص يف

 .كلوصول دادعتسا متأ يلع .ةمیلس ماتخأب ةلھذم ةربـقم .يداولا

 ."انیناھت
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 نوـمآ خـنع توت لبق رـتراك دراوـھ  ٢

 لیومت ىلع دمتعت ،نیرشعلا نرقلا لئاوأو ،يدالیملا رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ،رصم يف ةیناطیربلا ةیرثألا بیقنتلا تاثعب تناك

 َلبِق نم تازایتما اھحنم مت يتلا ةیعمجلا كلت ،ندنل ةنیدم يف اھرقم ناك يتلا رصم فاشكتسا ةیعمج قیرط نع وأ ،يصخش

 .ةیرصملا راثآلا ةحلصم

 ریسیلا نم نكی مل ھنأ الإ .ةیمیداكأ تالھؤم ةیأ نود يرثألا بیقنتلا لامعأ ىلإ ،كوفرون ةنیدم ينانف دحأ نبا ،رتراك دراوھ لقتنا

 سارملا بعصً اصخش ھنوكً ةعمس بستكاً اقحال ھنأ امك ،ةیقارلا تاقبطلا ھیلع نمیھت عمتجم يف ةینھملا ھتریسم لصاوی نأ ھیلع

 ماع يف بصنملا اذھ نم لاقتسا ھنكل 'راثآلا يشتفملً اریبك' ھنییعت مت ،١٨٩٩ ماع يف ھنأ ركذیو .'ھعم لماعتلا لیحتسی' وً ادینعو

 .لقتسم لكشب لمع مث ،لمعلا يف تافالخلا نم ددع دعب ١٩٠٥

 ،رصم فاشكتسا ةیعمجل ئدتبم ماسرك ،هرمع نم ةرشع ةعباسلا يف ناك نیح ١٨٩١ ماع ةرم لوأل رصم ىلإ رتراك دراوھ ءاج

 يف رتراك نع ىلوألا ھتاعابطنا )١٩٤٢–١٨٥٣( يرتیب زردنلف مایلیو راثآلا ملاع لجس .ءایرثألا هدلاو ةاعر دحأ ھحشر نأ دعب

 سیل ھنوكً اریثك يندیفی ال اذھ نإ الإ ... يعیبطلا خیراتلاو مسرلاب متھم ،عابطلا نسح ىتف ]وھ[' ھترسأ ىلإ ةھجوملا ةلاسرلا هذھ

 .'يرثألا بیقنتلا لامعأب ةیارد ىلع

 
 .)ھتافو تقو نومآ خنع توت كلملا رمع سفن يف( هرمع نم ةرشع ةعساتلا يف وھو رتراك دراوھ ةیلئاعلا ةروصلا هذھ رھظت

 
 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 هرمع نم ةرشع ةعساتلا يف رتراك دراوھ
 )لاتیجید( ةیمقر ةروص
 ١٨٩٣ ماع ،فورعم ریغ روصم
 .رتراك دراوھ براقأ دحأ ،ڤورجڤل سورب ،امھدلاو ىركذل ًادیلخت ،ڤورجڤل سیلأو سمیج ةقفاومب اھمادختسا مت
 
 ] ىلعألاب [

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 )ةنرامعلا ةقطنم( ١٨٩٢ ماع ىتح ١٨٩١ ماع نم ةرتفلل يرتیب تایموی
 مـس ٦,٢٢ × مـس ٩,١٧ ،قرو ىلع ربحلا ملقلاب
 ١٨٩٢ ریانی ٩–٣ ،يرتیب زردنلف
  ,MSS 75 1.11.78 يرتیب
 

 تاینیعستلا فصتنم لولحبو .رصمب ةدوجو ءانثأ مسرلا لاجم يفً احاجن ققح ھنأ الإ ،رتراك تاردق يف يرتیب يأر نم مغرلا ىلع

 ةیعمج حلاصل رصقألاب يرحبلا ریدلا ةقطنمب توسبشتح ةكلملا دبعم رظانم قیثوتب لمعی ناك ،يدالیملا رشع عساتلا نرقلا نم

 .ندنلب رصم فاشكتسا

 يرصملا نفلا عم ھلعافت نعً الضف ،رتراك مسرل ةینفلا ةقدلاو ةینقتلا ةراھملا ةیئاملا ناولألاب يرادج شقنل ةحوللا هذھ حضوت

 .میدقلا
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 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 يرحبلا ریدلا ةقطنم ،توسبشتح دبعمب ،سیبونأ ھلإلا ةروصقم وھب ،سروح رقصلا
 مـس ٧,٩٧ × مـس ٩,٦٣ ،قرولا ىلع ةیئاملا ناولألاب ةحول
 ١٨٩٥ ماع ،رتراك دراوھ
 ٢٠٤ ثیفیرج دھعمب موسرلاو ةیئاملا ناولألاب ةذفنملا تاحوللا
 

 ١٩٠٣ ماع ءاتش ءاضق دعب ٍواھ تایرصم ملاع ،نوڤرنراكل سماخلا لریإلا ،تربرھ سكنیلوم بوھناتس دراودإ جروج حبصأ

 كولملا يداو ةقطنم يف لمعلا اؤدبی نأ لبق ،رصقألا ةنیدمب عقاوم ةدع يف بیقنتلاب ھفلكو ١٩٠٧ ماع يف رتراك لباق دقو .رصمب

 فاشتكا نم ریصق تقو دعب ،١٩٢٣ ماع ةیادب رصقألا ةنیدمب رتراك لزنم يف باتك ةءارقب نوڤرنراك عتمتسی ثیح .١٩١٧ ماع

 .ھقیرط لھتسم يف تایرصم ملاعل ةروص – نومآ خنع توت كلملا ةربقم

 

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

  نوڤرنراكل سماخلا لریإلا ،تربرھ سكنیلوم بوھناتس دراودإ جروج
 مـس ٣,١٦ × مـس ١٢ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
ً ابیرقت ١٩٢٣ ماع لئاوأ يف ،نوتروب يراھ روصملل بلغألا يف
  KV93  نوتروب
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 لیوــط ثحب  ٣

 نم يرصحلا زایتمالا )١٩١٥–١٨٣٧( زیڤید رودویث يرثلا يكیرمألا لامعألا لجرو يماحملا حنُم ،١٩١٣و ١٩٠٢ يماع نیب

 ریغو ةیكلم ةربقم ٣٠ يلاوح فشتكا ثیح .رصقألا ةنیدم يف كولملا يداوب ةیكلملا ةنابجلا يف بیقنتلل ةیرصملا راثآلا ةحلصم

 كاذ يفو .هزایتما نع لزانتی نأ ررقو ذِفُنتسا دق يداولا نأ زیڤید نظ ،كلذل .ةمیدقلا روصعلا يف ةقرسلل اھعیمج تضرعت ،ةیكلم

 ،يداولا يف لمعلا نع زیڤید فقوت درجمب نكلو ،رصقألا يف عقاوم ةدع يف نابقنی نوڤرنراكو رتراك ناك ،١٩٠٧ ماع ،نیحلا

 .زیڤید اھیلع رثعی مل ةلھذم تافاشتكا ىلع روثعلا يفً المآ ،ةقطنملا هذھ يف لمعلاب حیرصت ىلع نوڤرنراك لصح

 

 ] ىلعألاب [

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 كولملا يداو ةقطنمل ةطیرخ
 مـس ٦,٩٩ × مـس ٩,٦٥ ،قرو ىلع ةیئاملا ناولألاو صاصرلا ملقلاو ربحلا ملقلاب
 ١٩٢٢و ١٩١٧ يماع نیب ،رتراك دراوھ
 MSS i.G.51 رتراك
 

 ملاعملا عیمجو ةفورعملا ةیكلملا رباقملا عیمج لیجستب ماق ثیح ،كولملا يداو يف ھلمع ةیادب عم يجھنم لكشب بیقنتلاب رتراك ماق

 هربص رمثأ ىتح .مألا روخصلا ةقبط يلإ لصی نأ يلإ عقاوملا يف رفحلاب موقی ناك دقف ،بیقنتلا لامعأ ءانثأ اھیلع روثعلا متی يتلا

 سیسمر كلملا ةربقم دییشت ءانثأ اھؤانب مت يتلا ةمیدقلا خاوكألا ضاقنأ تحتو ،١٩٢٢ ربمفون ٤ يفف .ةدیج جئاتنب بوؤدلا ھلمعو

 تاجردلا هذھ فیظنت مت ،يلاتلا مویلا يفو .رخصلا يف توحنم يرجح جرد نم يولعلا ءزجلا رتراك لامع فشتكا ،سداسلا

 .ةیكلم ءامسأب موتخم قلغم لخدم ىلإ يدؤت اھنأ حضتا يتلا ،ةیرخصلا

 
 خاوكألا ایاقب رھُظت امك ،١٩٢٢و ١٩١٧ يماع نیب اھب اوماق يتلا بیقنتلا لامعأ عقوم رتراك اھمسر يتلا ةطیرخلا هذھ حضوت

 .ةفشتكملا ةربقملا لخدم يطغت تناك يتلا

  
  ] نیمیلا ىلإ راسیلا نم روصلا [

 .حاتبنرم كلملا ةربقم نم برقلاب بیقنتلا لامعأ

 
 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 مـس ١٤ × مـس ٤,٩ ،ةقاطب ىلع ةتبثم ةروص
 )رتراك ةطساوب ةروصلا ىلع حضوملا خیراتلا نیودت مت( ١٩١٧ ربمسید نم سداسلا ،نوڤرنراك دروللا وأ رتراك دراوھ
 i.J.319f MSS   رتراك
 

 )٦٢ مقر كولملا يداو( نومآ خنع توت كلملا ةربقم لخدم يلعأ تدجو يتلا ةمیدقلا لامعلا خاوكأ ایاقب حضوی رظنم

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا
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 مـس ٣,١٦ × مـس ١٢ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٢–١٩٢١ يماع نیب ام حجرألا ىلع ،خیرات نودب ،رتراك دراوھ
 KV52  نوتروب
 

 سیسمر كلملا ةربقم لخدم عم ،ةربقملا فاشتكا لبق ،كولملا يداول ةیقرشلا ةقطنملا نمً اءزج حضوی رظنمل ةروصم ةقاطب

 .ةمدقملا يف سداسلا

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 مـس ٩,١٣ × مـس ٧,٨ ،ةروصم ةقاطب
 ١٩١٠ ماع امبر ،رصقألا ،فیسو سیداج
 i.J.31 MSS رتراك
 

 .لافطألا تارشعوً ایلحمً الماع ٥٠ ددعو )لامع ءاسؤر( ةرھم لامع ةدع نم نوكتت ،ةریبك ةیرصم ةلامع ةوق فیظوتب رتراك ماق

 كولملا يداو( يناثلا سیسمرو )٢ مقر كولملا يداو( عبارلا سیسمر كلملا ةربقم نیب ام بیقنتلا عقوم ةروصلا هذھ حضوت ثیح

  .)٧ مقر

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 مـس ٧,١٥ × مـس ٧,١١ ،ةیفارغوتوف ةروص
 )رتراك ةطساوب ةروصلا ىلع حضوملا خیراتلا نیودت مت( ١٩٢١ ریانی ١٧ ،نوڤرنراك دروللا وأ رتراك دراوھ
 MSS i.J.335 رتراك
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 ‘ عـــــئار ’  ٤

 ءاضعأ ةقفرب ةربقملا ىلإ لوخدلاب رتراك ماق ً،اءاسم ةعبارلا ةعاسلا يلاوح ،١٩٢٢ ماع ربمفون رھش نم نیرشعلاو سداسلا يف

 وھو ،قیرفلا يف رخآ وضعو ،)١٩٨٠–١٩٠١( تربریھ نیــلڤیإ يدیللا ھتنباو نوڤرنراك دروللا عم ،يرصملا قیرفلا نم ةثعبلا

 لوأل ةربقملا لخاد رظنو ،لخدملا رادج يف بقث لمعب رتراك ماق رمملا ةیاھن ىلإ اولصو نأ دعبف .)١٩٣٦–١٨٧٥( ردنلاك رثرآ

 .هددصب مھ يذلا فاشتكالا مجح كردأ ثیح ،ةرم

 مامتإل تاونس رشع نم رثكأ قرغتست دق يتلا ،ةیرثألا ىقللا نم ریبك ددعب ةؤلمم ةریغص فرغ عبرأ نم فلأتت ةربقملا هذھ تناك

 ،اھتایوتحم نیبی ةربقملل يحیضوت مسر لمعب ،)١٩٩٥–١٩١٨( نوسنكراب دلوراھ ماق ،١٩٧٨ ماع يفو .اھتنایصو اھلیجست

 .ثیفیرج دھعم فیشرأ يف ظوفحملا ةیفارغوتوفلا روصلا لجس ىلعً ادامتعا

 
 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 .ةیفیشرألا روصلا ىلع ًاءانب يحیضوت مسر يف هروصت مت امك اھتایوتحمو ةربقملل رظنم
 ١٩٧٨ ،)١٩٩٥ – ١٩١٨( نوسنیكراب دلوراھ

MSS 1 نوسنكراب     .ـھ 
 

 

 كلذ دعب ،نوڤرنراك بتك دقف .راثآلا ملع خیرات يف تاظحللا رھشأ نم لخادلا نم ةربقملا ةیؤر اھیف مت يتلا يلوألا ةرملا ربتعت

 ھتاملك نم حضتا ثیح .ةربقملل مھترایزو فاشتكالا ربخ )١٩٦٣–١٨٧٩( رندراج نالآ يزیلجنإلا تایرصملا ملاع ىلإ ،نیمویب

 .ھیلع ةأجافملا ریثأت ةقسانتملا ریغ

 
 ... كتایح يف ھتیأر عصرم يسرك عورأ وھ كلملا شرع نإ ...

 ... قالطإلا ىلع رمرملا نم تایرھزم عورأ

 .قالطإلا ىلع ثدح فاشتكا مظعأ ھنأ لیختأ .ةیداع ریغ تاناویح اھیلع توحنم ةمخف ةَّرِسأ ٣ 

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 رندراج نالآ ىلإ نوڤرنراك دروللا نم ةلاسر
 )باطخ فرظ( مـس ٥,١٤ × مـس ٢,١١ ؛ )ةحفص( مـس ٢٠ ,١ × مـس ٢,٢٥ ،قرو ىلع ربحلا ملقلاب
 )خیرات نودب( ١٩٢٢ ربمفون ٢٨ ،نوڤرنراك دروللا

 )رھظو ھجو( ١.٣٩.١ ،ةیمویلا فحصلا تاصاصق موبلأ ،رندراج تالجس
 

 .ھب صاخلا بیقنتلا تایموی رتفد يف ىلوألا ةظحللا كلت نعً ایعو رثكأً اریرقت رتراك بتك ،لیلقب كلذ دعب

 
 دروللا يل لاق امدنعو ،دعب ةربقملا ةیؤر نم اونكمتی مل نیذللا نیرضاحلا كئلوأ ىلع ةحضاو ،لاحلا ةعیبطب ،ةراثالا تناك

 .‘ةعئار اھنإ ،معن’ ھتبجأ .‘ءيش يأ ةیؤر كنكمی لھ’ نوڤرنراك
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 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ١٩٢٢ ربمفون ٢٦ خیراتب ،بیقنتلا تایموی رتفد
 مـس ٢١ ,٧ × مـس ٣٣ ,١ ،قرو ىلع ربحلا ملقلاب
 ١٩٢٢ ربمفون ٢٦ موی دعب ام تقو يف ،رتراك دراوھ
   i.2.1.35 TAA فیشرأ
 

 ىلع ةراثإلا نمً ادیزم ءافضإل ً،اقباس ھبتك ام ةغایص داعأ ،فاشتكالا نع رتراك باتك يف ،١٩٢٣ ماع يف قحال تقو يفو

 ‘ ةعئار ءایشأ ،معن’ً الئاق دروأف ،ءارقلا

 

  ] ىلعألا [

 حضوی يطیطختلا مسرلا اذھو ،‘ةعئارلا’ ةیرثألا ىقللاب ةسدكم تناك  ؟ةربقملا لخاد يلوألا ةرملل رظن امدنع رتراك ىأر اذام

 زاربإل رمحألا ربحلا مادختسا مت دقو .نفدلا ةفرغل ةقباسلا ةفرغلا مساب فرعت يتلاو ،ىلوألا ةفرغلا ةیضرأ ىلع اھنمً الك عقوم

 يلامجإ نم ،ةككفملا ةعبرألا ةیبرحلا تالجعلا نم ءازجأ ىلإ ةفاضإلاب ،كلملاب ةصاخلا دعاقملا كلذ يف امب ،ةلخادتملا رصانعلا

  .هدح ىلع رصنع لك میقرتب رتراك ماق ثیح .رسیألا نكرلا يف تدجو ،ةتس ددع

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 نیمیلا ىلإ لامَشلا هاجتا ؛يلصألا اھعقوم يف ةیرثألا ىقللا عیمج ،١٠:١ مسر سایقم ،نفدلا ةفرغل ةقباسلا ةفرغلل يطیطخت مسر
 .مـس ٨٥ ,٨ × مـس ٥٢ ,٥ ،فافش قرو ىلع صاصر ملقو رمحأو دوسأ ربح ملقب
 ١٩٢٣ لیربأ ٢٥و ١٩٢٢ ربمسید رخاوأ نیب امبر ،رسواھ رتلوو لوھ يتوف يلسدنیل
 MSS i.G.11 رتراك
 

 لخاد ةرم لوأل رظن امدنع رتراك هآر يذلا دھشملا سفن ةیزكرملا ةروصلا رھُظت .ةفلتخم ایاوز نم ةفرغلا سفن نیبت روصلا هذھ

 ،"ضیبألا نوللا تاذ ةیواضیبلا قیدانصلا نم ةعومجم" كلذ يف امب ،ةیسقطلا ةرسألا لوح ةسدكم يقل عم ،ربمفون ٢٦ يف ةربقملا

 .ةیئابرھكلا حیباصملا تیبثت دعب روصلا هذھ عیمج تطقتلا دقو .موحللا نم عطق ىلع توتحا يتلا

 

 ] نیمیلا ىلإ راسیلا نم [

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 نفدلا ةفرغل ةقباسلا ةفرغلل رظنم
 .مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٣ ریانی ،نوتروب يراھ
 P0012  نوتروب
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 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

  نفدلا ةفرغل ةقباسلا ةفرغلا حضوی رظنم
 مـس ٩,١٧ × مـس ٩,٢٣ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٢ ربمسید ،نوتروب يراھ
 P0009  نوتروب
 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 نفدلا ةفرغل ةقباسلا ةفرغلل رظنم
 مـس ٩,١٧ × مـس ٩,٢٣ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٣ ریانی ،نوتروب يراھ
 P0007  نوتروب
 

 لمعب رتراك ماق .باشلا كلملا ءایموم ىلع يوتحت تناك يتلا نفدلا ةفرغ ةسارد نم قیرفلا نكمتی نأ لبق ىرخأ رھشأ ةثالث ترم

 ،بھذملا بشخلا نم سیواون ةعبرأ رھظت ثیح .ةقباسلا ھتاموسر ىلعً ادامتعا ھمسر مت يذلا ،رغصملا يطیطختلا مسرلا اذھ

 ھئاطغ نودب رھظی ،)ططخملا ىلع ٢٤٠ مقر رتراك( لیطتسملا كلملا توبات دجوی سیواونلا هذھ طسو يفو .رخألا لخاد مھدحأ

 .ھلخادب )٢٥٣ مقر رتراك( بھذملا يلخادلا توباتلا نم يولعلا ءزجلا رھظیو

 

 :ةروصلا ىلع قیلعت

 ىلعألا يلإ لامَشلا هاجتا ،١٠ :١ مسر سایقمب ،نفدلا ةفرغل يطیطخت مــسر
 مـس ٢,٨١ × مـس ٦,٥٥ ،فافش قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٣٠ ماع لبق لمتكی مل ،رتراك دراوھ
 MSS i.G.31 رتراك
 

 يذلا ،لخدملا زیلھد مسرلاب حضتیو .اھتایوتحم نم ةربقملا غرفأ امدنع ١٩٣٠ ماع دعب ةربقملل يطیطختلا مسرلا اذھ رتراك لمكأ

 تاجرد رییغت كلذ يف امب ،ةربقملا ينبم لیصافت عیمج رتراك لجس دقو .نفدلا ةرجح مامأ لصافلا رادجلاو ،ماتخألاب قلغم ناك

 ءانثأ ةربقملا لخاد يلإ كلملاب صاخلا يزنجلا ثاثألا لقن ةیناكمإل كلذ ناكو ،ةمیدقلا روصعلا يف ثدح يذلا يرجحلا ملسلا

 ةفرغو ،ةقحلملا ةفرغلاو ،نفدلا ةفرغل ةقباسلا ةفرغلا :يتآلاب ةعبرألا ةربقملا فرغ رتراك فصو دقو اذھ .ةیزنجلا سوقطلا

 .نیزختلا ةفرغو ،نفدلا

 

 :ةروصلا ىلع قیلعت

 نیمیلا ىلإ لامَشلا هاجتا ؛٤٠ :١ مسر سایقمب ،ةربقملل يطیطخت مـسر
 مـس ٣,٥٦ × مـس ٣,٥٤ ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
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 ١٩٣٠ ماع لبق لمتكی مل  ططخملا اذھ نأ الإ ، )نفدلا ةفرغل يمسرلا حاتتفالا لبق( ‘١٩٢٣ ماع ربمسید ’ ،رتراك دراوھ
 MSS i.G.4 رتراك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

  رــتراك قیرــف ٥

 ةدعاسملا ضرع ىلعً ادامتعا ،ءاربخلا نم يلود قیرف عیمجتب اماق ام ناعرس ،فاشتكالا مجح نوڤرنراكو رتراك كردأ نأ درجمب

 )١٩٢٨–١٨٧٤( ســیم رثرآ :ناتیلوبورتملا لمع مقاط نمضت ثیح .كرویوین ةنیدمب نونفلل ناتیلوبورتملا فحتم ھب مدقت يذلا

 ،مھنمض نم ،نیرخآو .ةیرصملا ةثعبلا عم لمعی يذلا فحتملا روصم )١٩٤٠–١٨٧٩( نوتروب يراھو ،ضرعملا نیمأ دعاسم

 ،ردــنلاك رثرآو ؛ةیرثألا ىقللا ظفحو ةنایصب ماق يذلاو ،راثآلا ةحلصم يف لمعی يئاـیمیك وھو ،)١٩٤٥–١٨٦٧( ساكول دیرفلأ

 .سدـنھم

 
 ] ىلعألاب [

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 )٤ مقر ،كولملا يداو( رشع يداحلا ســیسمر كلملا ةربقم يف ءادغلا ةبجو لوانت
 مـس ٣,١٦ × مـس ٩,١١ ،ةیلصألا ةروصلا نم ةعوبطم ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 رندراج نالآ اھب عربت
  ١٩٢٣ ریاربف رھش فصتنم يفً ابیرقت ،نوڤرنراك دروللا
 P1544  نوتروب
 
 :كولملا يداو رباقم دحأ راوجب يمسر ءادغ لوانتل نیسلاج لاجرلا نم ةعومجم ،نوڤرنراك اھطقتلا يتلا ،ةروصلا هذھ رھُظت

 ،ســیمو ،ساكولو ،نوتروبو ،لخدملا ماتخأ ةسرادب ماق يذلا )١٩٣٥–١٨٦٥( دتـسرب يرنھ سمیج )نیمیلا ىلإ راسیلا نم(

 ركذی مل نیذلا نییرصملا صاخشألا نم ددع مھراظتنا يفو .ةمیدقلا ةیرصملا صوصنلا سرد يذلا رندراج نالآو ،رتراكو

 .مھئامسأ

 ] ىلعألاب [

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا
 نفدلا ةفرغ حتف نع ســیم رثرآ ریرقت
     مـس ٥,٢٠ ×٥,٢٥ ،قرولا ىلع ربحلاب نودم

 ١٩٢٣ سرام ٣ ،ســیم رثرآ
TAA iv.1.1 )روأ دیڤید  ةزوحب ( 

 
 ناك دقو .١٩٢٣ ریاربف ١٦ يف نفدلا ةفرغل يمسرلا حاتتفإللً ارثؤمً افصو ،ســیم رثرآ ،يناطیربلا ةیرصملا راثآلا ملاع بتك

 لالخ اھتنایصو ةیرثألا عطقلا لیجست يف دعاس ثیح .رتراك ىلإ ناتیلوبورتملا فحتم هراعأ يذلا قیرفلا ءاضعأ دحأ كاذنآ

 .دمألا ةلیوط ةیحص لكاشم ببسب لاقتسا امدنع ١٩٢٤ ماع ىتح ،بیقنتلا نم ىلوألا لحارملا

 عطقلا نولقنی مھو لمعلا ءانثأ قیرفلا ءاضعأ رھُظتً اروص ١٩٢٣ ریاربف ١٧ خیراتب ةروصملا ندنل رابخأ ةفیحص ترشن دقو 

 يذلا .١٩٢٣ ماع ةرھاقلا يف راثآلا ةحلصملً ایئایمیك ھنییعت مت يذلا ساكول دیرفلأ ،ءالؤھ نیب نمو .اھتنایصب نوموقیو ةیرثألا

 ىضمأ دقو .رتراك ىلإ ةیرصملا راثآلا ةحلصم ھتراعأ ثیح ،ةیرثألا عطقلا ةیوقتو ةنایصو فیظنتو فینصت يف ھتربخ ةیمھأ دكأ

 .ھب ةصاخلا ظفحلا تالجس يف ةنایصلا قرطو ھلامعأ عیمج نودو ،ةربقملا نم ةیرثألا ىقللا ىلع لمعلا يف تاونس عست
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 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 "The Illustrated London News " ةروصملا ندنل رابخأ ةدیرج
  ٢٣٩–٢٣٨ ص ،١٩٢٣ ریاربف ١٧

 
 ] طسولا يف ،ىلعألاب [

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 )١٥ مقر كولملا يداو( يناثلا يتیس كلملا ةربقم يف ةنایصلا لمعم جراخ ،ھتصاخ ریوصتلا ةلآ ًالماح نوتروب يراھ
 مـس ١ ,٩ × مـس ٣ ,٢ ،مم ٣٥ ،ةعوبطم
 ١٩٢٣ ریاربف امبر ،"The Times" زمیاتلا ةفیحصل فورعم ریغ روصم
     ii.19.14.1.3 TAA فیشرأ
 
 روصم حبصأ مث ،نفلا خیرات يصصختم عم لمع ثیح ،اسنرولف يف يفارغوتوفلا ریوصتلا يف ةینھملا ھتایح نوتروب يراھ أدب

 نعً الوئسم ناك ،١٩٣٣ ماع ىتح ١٩٢٢ ماع نم ،ةربقملا يف يرثألا بیقنتلا ةرتف لاوطو .ناتیلوبورتملا فحتم يف يرثأ

 ھتصاخ ریوصتلا ةلآ عم نوتروب ،)انھ اھریبكت مت دقو( زمیاتلا ةدیرج تالجس نم اھخسن مت يتلا ،ةروصلا هذھ حضوتو .قیثوتلا

  .كولملا يداو يف يناثلا يتیس كلملا ةربقمب ةنایصلاو میمرتلا لمعم مامأ

 
 ىلعألاب

 میقرت يفً انایحأ اھجوز دعاست تناك )١٩٥٧–١٨٧٥( "ينیم" نوتروب ةجوز نأ الإ ،لاجرلا نم يساسألا لمعلا قیرف فلأت

 .يمویلا اھنیتورو ةیعامتجالا اھتاقالع ةفاك اھب نودت تناك ،ةیصخش تاركذمب تظفتحا امك .ةیفارغوتوفلا تاعوبطملا ةسرھفو

 :ةربقملل اھترایز تلجس ١٩٢٢ ربمسید ١٩ يفو

 .'عئار'

 
 يراھو )نیمیلا نم يناثلا ،طسوألا فصلا( ينیم ،١٩٢٥ ریانی يفً ابیرقت ،مھتالئاعو ناتیلوبورتملا ةثعب دارفأ ةروصلا مضت

 .)نیمیلا نم ثلاثلا ،يفلخلا فصلا( نوتروب

 
 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ١٩٢٦–١٩٢٢ ماعل نوتروب .ـس ينیم تایموی
 )قلغم( مـس ٢ ,٨ × مس ١١ × مـس ١٧ ,٩ ،قرزأ شامقب دّلجمو رطسم رتفدب ربحلا ملقلاب
 ١٩٢٢ ربمسید ٢٦–١٩ ،رصقألا ،نوتروب .ـس ينیم
  ٦٥–٦٤ ص ،نوتروب .ـم تایموی
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 ریوـــصت  ٦

 عطقلا نوك نم ةرھشلا هذھ تءاج دقو .‘راثآلا ملع خیرات يف قالطإلا ىلع ةرھش رثكألا روصلا’ فاشتكالل نوتروب روص ربتعت

 .فاشتكالا لحارمو يرثألا ثحبلل يح لجسك ةصاخلا اھتمیق اھل روصلا كلت نأ الإ .ةیملاع ةرھشو ةیمھأ تاذ ةروصملا ةیرثألا

 ةدیج ،روتكجوربلا زاھج ىلع ضرعلل مدختست فیتاجین حئارش نع ةرابع تناك يتلا ،روصلا هذھ ةدوج نأ ركذلاب ریدجلا نمو

 .ةقدلا ةیلاع ةیمقرلا روصلا قوفت اھنأ ةجردلً ادج

 بناجب ماقرألا تاقاطب عضو دعب روصلا هذھ طاقتلا ةداعإب ماق مث ،روص ةدع نوتروب طقتلا ،ةربقملا تایوتحم غیرفت ةیلمع ءانثأ

 زیھجتب موقی نوتروب ناك دقو .اھدادعإب رتراك ماق يتلا ماقرألا كلت ،ةعطق لكل صصخملا مقرلا روصلا يف رھظی ثیح ،ةعطق لك

 طقتلا ھنأ ىلإ تاریدقتلا ریشتو .روصلا دادعأب مایقلل ویدوتسأك اھمدختسی ناك ،ةبیرق ةربقم يف ھتصاخ ةیجاجزلا فیتاجینلا حئارش

 ربتعی ثیح – دقعملا اھقایس نع اھلزعو عطقلا لقن مت ،ةیرثألا ىقللا لقن ءانثأ .ةبعصلا فورظلا كلت يف ةروص ٣٠٠٠ نم رثكأ

 ةیرثألا رئافحلا لامعأل ةفلتخملا لحارملل ةیفیشرألا تالجسلا يف قیقدلا قیثوتلا نأ الإ – اھنم رفم ال مظنم ریمدت ةیلمع راثآلا ملع

 .لیصافتلا عیمجو قایسلا اذھ ىلع ظفاحی

      

 كفب ةیادبلا يف موقی ناك دقف .نیتالیجلاو ةضفلا نم ةقبطب ةیلطم ةیجاجز فیتاجین حئارش ىلع نوتروب روص مظعم طاقتلا مت

 .اریماكلا نم يفلخلا ءزجلا يف اھبیكرت متی ةقلزنم ةحول عم نزولا فیفخ لماح يف اھتبثیو ،مالظلا يف ةساسحلاو ةلیقثلا ةحیرشلا

 موقی ناك كلذ دعب .لماحلا ةحازإو ةحیرشلا لاخدإب موقی مث ،فدھلا ىلع اریماكلا زكری نوتروب ناك ،روصلا طاقتلا ةیلمع ءانثأو

 .عقوملاب ةدوجو ءانثأ ةملظم ةفرغك اھمدختسی ناك ،راوجلاب ةیكلم ةربقم لخاد ةدح ىلع ةحیرش لكل ةیئایمیكلا ةجلاعملا ةیلمعب

 .‘!ءوضلل ةساسح’ ةمالع لمحت حیفصلا نم تاوبع يف نزخت فیتاجینلا حئارش تناكو

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 مس ١١٢ :رمملا ضرع حضتی ثیح ،نیزختلا ةفرغل ةروص
 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٦ ربوتكأ ٢٤ ،نوتروب يراھ
 1169A نوتروب
 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ‘ ملتسملا دوجو يف طقف اھحتف متی !ءوضلل ةساسح’ ةرابع امھیلع نود ،ةیجاجزلا حئارشلا نیزختل حیفصلا نم ناتوبع
 مـس ٩ ,١ × مـس ١٩ ,٦ × مـس ٢٥ ,٨و ،مـس ١١ ,٣ × مـس ١٩ ,٦ × مـس ٢٥ ,٦ 
 نیرشعلا نرقلا تاینیثالث لئاوأ ىلإ تاینیرشع نم
 TAA ii.25.2  فیشرأو TAA ii.25.1 فیشرأ
 

  ] قلعم [

 رمملا يف دجوی ناكو ."نیزختلا ةفرغ" مسا رتراك اھیلع قلطأ ،نفدلا ةفرغ نم قرشلا ىلإ ةفرغ تدجو
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 .سوقطلاو يزنجلا بكوملا يف مدختسی ناك ناتكلاب ىطغمو دورولاب نیزم ،ىوآ نبا "سیبونأ" ھلإلل يبشخ سووان

 

 يوحت امك .ةراثإلاو ضومغلا نمً اعباط يفضت ،ةرھاظ ریغو ةیفلخ ةءاضإ تادحو تمدختسا ،سووانلل ةعبرألا روصلا هذھ يف

 نم حاشوبً احشتم لازامو سیبونأ ھلإلا ىرخأ ةروص حضوتو .تاسایقلاو تاظحالملا عم سیبونأ ھلإلل مسر رتراك لیجست ةقاطب

 .دالیملا لبق ١٣٢٢ ماع عضو دق ناك يذلا ،ھتبقر لوح ناتكلا

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ةنازخلا ةفرغل ةروص
 مـس ١٧ ,٢ × مـس ٢٣ ,٣ ،تاعوبطم
 ١٩٢٦ ربوتكأ ٢٤ ،نوتروب يراھ
 ١١٦٩ نوتروب
 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 سیبونأ ھلإلل رتراك دراوھب ةصاخلا لیجستلا تاقاطب ىدحإ
 مـس ٢٠ ,٣ × مـس ٣,١٢ ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٧ ،رتراك دراوھ
 TAA i.1.261.1 فیشرأ
 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ظفحلاو ةنایصلا تایلمع دعب سیبونأ لاثمت
 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٦ ربوتكأ دعب ،نوتروب يراھ
  P1112  نوتروب
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 ریوـــصت  ٦

 

 ] رادجلا [

 ناك ،١٩٢٣ ریاربف ١٦ يفف .ةیفارغوتفلا روصلاب بیقنتلا مسوم ءانثأ ةیمسرلا ثادحألا ةفاك لیجستب نوتروب ماق دقف ،كلذك

 ةرجح ىلإ يدؤملا قلغملا لخدملا )ب + أ( روصلا حضوت ثیح ً.ایمسر ھحتف مت يذلا ةربقملا لخدم نودھاشی نووعدملا فویضلا

 ،قحال تقو يف ھنأ الإ .ةرم لوأل ضرتفملا نم ،بقثلا لالخ نم نوڤرنراك رظنی امنیب رتراك ریدتسی )ـج( ةروصلا يفو .نفدلا

 .)د( لصافلا رادجلاو لماكلاب لخدملا ةلازإب يرصملا قیرفلا ءاضعأ ماق

 ،يرصم قیرف وضعو ردنلاك ناك امنیب ً،اسلاج رتراك رھُظت )ـھ( ةروصلاف .رشنلا فدھب ةیانعب نوتروب روص ضعب طاقتلا مت

 نییرصملا قیرفلا ءاضعأ نمً اددع ىرخألا روصلا ضعب رھظت امك .بھذلاب ةاطغملا سیواونلا دحأ حتفب ناموقی ،ھمسا ركذی مل

 .)و( سووانلا كف تقو لمعلا ءانثأ

 ءاضعألا دحأو رتراك رھظت ،زمیاتلا ةدیرج نم يفحص ةطساوب ،)ز( ةروصلا لثم ،يوفع لكشب روصلا ضعب تطقتلا دقو

 ،صخش ماق ،)نیمیلا ىلإ ،يلفسلا( ةروصلا يفو .١٩٢٣ ریاربف يف ةربقملا جراخ يسقط ریرس نمً اءزج نالمحی نییرصملا

 .ةصاخلا ھتریماكب ةظحللا هذھ لیجستب ،نوڤرنراك دروللا امبر

 

 :روصلا ىلع قیلعتلا

 )أ(

 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش

 ١٩٢٢ ربمسید ،نوتروب يراھ
 P0280  نوتروب
 

 )ب(

 .مـس ٢٣ ,٩ × مـس ١٧ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش

 ١٩٢٢ ربمسید ٢٧ و١٨ نیب ،نوتروب يراھ
 P0016  نوتروب
 

 )ـج(

 .مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٣ ریاربف ١٦ ،نوتروب يراھ
  P028  نوتروب
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 )د(

 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٣ ربمسید ٢ وأ ١ يف امبر ،نوتروب يراھ
 P0504  نوتروب
 

 )ـھ(

 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش

 ١٩٢٤ ریانی ٤ وأ ٣ ،نوتروب يراھ

 P0643  نوتروب
 

 )و(

 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٣ ربمسید ١٦ ،نوتروب يراھ
 P0605  نوتروب
 

 )ز(

 ةیمقر ةروص

 ١٩٢٣ ریاربف ،نوڤرنراك دروللا امبر

TAA ii.19.70.4 
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   فاــشتكالا قیثوت  ٧

 اودجو نیذللا ،‘سارحلا’ يلاثمت لیجست يلع اذھ قبطنا دقو .مظنمو قیقد لكشب متت تناك ةیرثألا عطقلا لقنو قیثوت ةیلمع نإ

 .نفدلا ةفرغ ىلإ يدؤملا لخدملا يبناج يلع نیفقاو

 .ةعطق لك بناجب ماقرألا تاقاطب عضو دعب ىرخأ ةرم اھریوصت دیعأ مث ،ةقطنمللً اروص طاقتلا مت ،داتعملاك فراعتم وھ امكو

 رصنع ٥٣٠٠ نم رثكأ يلامجإب ،ةیعرف ماسقأ عم ٦٢٠–١ نم يمقر لسلست يف تاعومجملاو ،ةیدرفلا ةیرثألا عطقلا میقرت مت دقو

 لازی الو ،ھیلع روثعلا مت امك )٢٢ مقر رتراك(ً ادحاوً الاثمت موبلألا اذھ رھظی .٢٩و ٢٢ ماقرأ تحت نیلاثمتلا لیجست مت .لصفنم

 .حاشو يفً افوفلم

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 نفدلا ةرجحل قباسلا رادجلا ةلازإ
 ةیمقر ةروص
 ١٩٢٤ ریانی ،نوتروب يراھ
 P0292  نوتروب
 

 نوتروب يراھ اھطقتلا روصل ةیلصأ تاعوبطم ىلع يوتحتو ،رتراك دراوھ صخت تاموبلأ ةرشع نم دحاو
 )قلغم( مـس ٥ ,٥ × مـس ٤٣ × مـس ٢٨ ،ةیفارغوتوف تاعوبطم ،قرولاو ،دلجلا نم
 ١٩٢٦–١٩٢٤ ،نوتروب يراھ

TAA i.6.5 

 

 ] رادجلا [

 دھاشت سانلا نم ةریفغ دوشح تناك اھجارخإ ءانثأو .)ب + أ( ةربقملا نم اھلقنل ةیانعب لیثامتلا فیلغت مت ،١٩٢٣ ربمسید يف

 .)ـج( ثدحلا

 كلذل .ةیروف ةنایصو ةیوقت ةیلمع ىلإ ةجاح يفو ةشھ تناك اھنأ الإ ،دیج لكشب ةظوفحم تناك ةیرثألا عطقلا نأ نم مغرلا ىلع

 هذھ لثم عم لماعتلل ةبیرق ةربقم يف میمرتلاو ةنایصلا تایلمع ءارجإلً المعم ءاشنإب ساكول دیرفلأو سیم رثرآ نمً الك ماق دقف

 يفو ،اھمیمرتو اھفیظنت مت يتلا ةیرثألا يقللا عیمج تلِجُس دقو .ةبھذملا ةفرخزلا تاقبط لصفو بشخلا شامكنا لثم ،تالاحلا

 يفو .نیفاربلا عمشو دیولیلسلا ةدام كلذ يف امب ،اھئالطل وأ اھقصل ةداعإل ةنایصلا يف ةمدختسملا داوملا عم ،نایحألا ضعب

 دحأ ىلع لمعلا ءانثأ ١٩٢٤ ریانی يف )شرلل ةوبع عم( ساكول دیرفلأو )ةدضنم مامأ فقی ثیح( سیم رثرآ رھظی )د( ةروصلا

 نم نكی مل’ مھتدعاسم نودب ھنأ رتراك ركذو .)ةقلعم( ساكول تاظحالم يف ةیانعب میمرتلاو ةنایصلا تایلمع لیجست مت .لیثامتلا

 .‘نامأب ةرھاقلا فحتم ىلإ ،تائم ةدع غلب يتلا ،عطقلا هذھ ددع رشُع لصی نأ نكمملا

  ] قلعم [

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا
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 "سارحلا لیثامت" دحأل میمرتلاو ظفحلا ةیلمع لوح ساكول دیرفلأ تاظحالم

 .مـس ١٨× مـس ٢٢ ,٧ ،قرو ىلع ربحلاب

 ١٩٢٤ ماع لئاوأ ،سوكول دیرفلأ

TAA i.2.12a.2.10 
 

 .‘نیرخآو نومآ خنع توت .فینصتلاو ،تانیعلا لیجستو ،راثآلا ملع ’ساكول دیرفلأ تاظحالم رتفد
 ١٩٢٣ ریاربف –١٩٢٢ ربمسید ،ساكول دیرفلأ

TAA i.2.11.02, 03 
 

 تاساقملاو فیصوتلاب لیجستلا تاقاطب لامكتسا متو )ـھ( يدرف لكشب لیثامتلا ریوصت مت ،میمرتلاو ةنایصلا تایلمعب مایقلا دعب

 لواح دقو .)و( كلملا ةبقن ىلع ةروصم ةسدقم اربوكب طاحملا يفیلغوریھلا شقنلل فصو لیصافتلا هذھ تلمشو .تاموسرلاو

 .يوارحصلا عقوملا اذھل ةیساقلا ةیخانملا فورظلا نم مغرلاب ،يملعو يجھنم فیصوتلا نوكی نأ عاطتسملا ردق قیرفلا

 

 تایفلت يأ وأ زازتھالا يدافتل ،)ز( قیدانص يف ظفحتو فلغت اھتنایص متت يتلا ةیرثألا ىقللا تناك ،يونس لمع مسوم لك ةیاھن يف

 ككس طوطخ ةطساوب لینلا ىلإ كولملا يداو نم اھلقن متی ناك ثیح .ةرعولا ةیوارحصلا قرطلا ىلع ةدایقلا ءانثأ ةشھلا عطقلل

 رھش يفو .مامألا ىلإ ةحطسملا تارایسلا عفد متی ناك ثیح ،لقنلل طوطخ كفو تیبثتب نویلحملا لامعلا ماق دقف ،ھتقؤم ةیدیدح

 ناكو ،رھنلا نم لایمأ ةسمخ ةفاسمل ،نیموی يف ،مسوملا كلذ جاتن نمً اقودنص ٣٤ لقنبً ایرصمً الماع ٥٠ ددع ماق ،١٩٢٣ ویام

ً الیم ٤٠٠ نع دیزت ةفاسمل رفسلل مایأ ةتس ةدم قیدانصلا تلمح يتلا ةنیفسلا تقرغتسا دقو .ةیلاع ةرارح تاجرد يف يرجی لمعلا

 .يرصملا فحتملا يف اھلوصو روف عطقلا نم ةراتخم ةعومجم ضرع مت ثیح ،ةرھاقلا ةنیدم ىلإ

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 
 )أ(

 مـس ٢٣ ,٩ × مـس ١٧ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٣ ربمفون ٢٩ ،نوتروب يراھ
  P0491 نوتروب
 

 )ب(

 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٤ ریانی ،نوتروب يراھ
 P0497  نوتروب
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 )ـج(

 مـس ١٠ ,٧ × مـس ٨ ,٢ ،ةعوبطم ةروص نم ةعونصم ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٣ ریاربف ،)”The Times“ زمیاتلا ةفیحص نم نوتریم رثرآ امبر( روصملا مسا فورعم ریغ
 TAA ii.4.10  فیشرأ
 

 )د(

 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٤ ریانی ١٦و ٦ نیب ،نوتروب يراھ
 P049  نوتروب
 

 )ـھ(

  مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٤ ریانی دعب ،نوتروب يراھ
 P0653  نوتروب
 

 )و(

 مـس ٢٠ ,٥ × مـس ١٢ ,٥ ،قرو ىلع ربحلاب
 ١٩٢٤ ریانی ،رتراك دراوھ

TAA i.1.22.3 
 

 )ز(

  مس ١٠ ٫ ٣ × ٢ ٫ ٨ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٣ ویام ١٥ وأ ١٤ ،رتراك دراوھ
 KV16 نوتروب
 

 

 

 

 

 

 



 23 

 بیقنتلا لامعأ دعب  ٨

 ریوصت اوسن مھنأ نوتروب رتراك ربخأ ،رصقألا يف دالیملا دیع ءاشع لالخو .١٩٣٢ ربمسید يف ةربقملا فیظنت نم قیرفلا ىھتنا

 توحنملا ،زتراوكلا نم يرجحلا توباتلا رھُظت يتلاو ،١٩٣٣ ریانی يف ةریخألا هروص ةعومجم نوتروب طقتلا .لماكلاب توباتلا

 .موسرلاب ةفرخزملا نفدلا ةفرغ لخاد ةحنجملا ةھلآلا عم

 .نومآ خنع توت كلملا دسج يمحیو ةریغصلا ةربقملا بلق يف اًمئاق يرجحلا توباتلا لازی ال ،مویلاو

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 مـس ١٤٨ × مـس ١٤٨ × مـس ٢٧٥ :توباتلا داعبأ ؛نفدلا ةرجح يف )٢٤٠ مقر رتراك( يرجحلا توباتلل رظنم
   مـس ٢٣ ,٩ × مـس ١٧ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٣٣ ریانی فصتنم ،نوتروب يراھ
 P0646F  نوتروب
 

 میدقتب مامتھالا اذھل رتراك باجتسا ،كلذل .ةیمالعإ ةجض ىلإ ةیمویلا ریراقتلاو ةربقملل يرثألا فاشتكالا ةیملاعلا ةفاحصلا تلوح

 يرحس سوناف ھتارضاحم ءانثأ مدختسی ناك ثیح .١٩٢٤ ماع يف ةیلامشلا اكیرمأ يف ةلوج تلمش ،ةماعلا تارضاحملا نم ةلسلس

 نول راھظإلً ایودی حئارشلا ضعب نیولت مت .نوتروب اھطقتلا يتلا روصلا نم ةعونصم ضرعلل حئارشو )روتكجوربلا زاھج ھبشی(

 .روصلا ضرعل مدختسا يذلا سونافلا كلذ لكشل روصت دجوی ،لباقملا رادجلا يلعف .ةیرثألا عطقلا

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ةیجاجز ضرع ةحیرش ٦٠٠ نم رثكأ ىلع يوتحت ً،اجرد رشع ينثالا تاذ رتراك دراوھ ةنازخ
  مـس ٣٦ ,٧ × مـس ٤٨ × مـس ٣١ ,٧ ،ربحلا ملقلاب اھیلع َِبتُك تاقصلمو ،جاردألل ةیساحن ضباقم تاذ ،بشخلا نم

 يضاملا نرقلا تاینیرشع لئاوأ ،فورعم ریغ عناص
 TAA 8  فیشرأ
 

 )ىصقأ دحك( مـس ٥١ ,٤ :عافترا ؛لخادلا نم ءاضم حابصمل )١٧٣ مقر رتراك( ةحیرش
 مـس ٠ ,٣× مـس ٨ ,٢ × مـس ٨ ,٢ ،صاصرلا ملقلاب اھیلع نودم تاقصلم ،قصال طیرش ،يقرو راطاب جاجز
 تقوب كلذ دعب وأ ١٩٢٥ ماع امبر ،".Reginald A. Malby & Co" هاكرشو يبلام .أ دلانجیر ةكرش ةطساوبً ایودی نولم
 ریصق
 P0659B LS  نوتروب
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 ،زایتمالا اذھ دعاوق بجومبو .ھتثرول مث نوڤرنراك درولل ةیرصملا راثآلا ةحلصم ھتحنم زایتما ىلعً اءانب رئافحلا لامعأ تمت

 ،يملعلا رشنلاو بیقنتلا لامعأ لیجست نعً الوؤسم رتراك ناك .ةیرصملا ةموكحللً اكلم ةربقملا نم ةیرثألا تافشتكملا عیمج تلظ

 سیام نمً الك ةدعاسمب ،١٩٣٣و ١٩٢٣ يماع نیب ،تادلجم ثالث دادعا نم نكمت ثیح .تالجسلا عیمج ةیكلمب ظفتحا اذلو

 اذل ،ةربقملل لماكلا يملعلا رشنلاو ةساردلا لامكإ نم نكمتی مل رتراك نإف ،كلذ عمو .)١٩٣٨ –١٨٥٢( تیاو يسریب يئاورلاو

 .نیصصختملا نم ددع عم يلودلا نواعتلاب ،لئاھلا يرثألا ثحبلا اذھ يفً ارمتسم لازام لمعلا نإف

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 تادلجم ٣ ،نومأ خنع توت ةربقم ،سیم رثرآو رتراك دراوھ
 ١٩٣٣–١٩٢٣ ندنل
 

 كلذ لمشو .)١٩٧٧–١٨٩٧( ركوو سیلیف ،ةلضفملا ھتخأ ةنبال ھتاكلتمم مظعم تلآ ،١٩٣٩ سرام ٢ يف رتراك يفوت امدنع

 –١٨٦٩( يربوین دراودإ يسریبو ،رندراج .ـھ نالآ تایرصملا ءاملع ةحیصن ىلعً اءانبو ،١٩٤٥ ماع يفو .ةیرثألا ھتالجس

 ،دروفسكأ ةعماجب دیدجلا تایرصملا ملع زكرم ،ثیفیرج دھعمل رشنلاو عبطلا قوقحو تالجسلا ةفاكب عربتلاب تماق )١٩٤٩

 .‘لامعأ نم ھب ماق امو هاركذلً ادیلخت’

 

 :ةروصلا ىلع قیلعت

 ةیلئاع ةروص يف ةلفط تناك امدنع ركوو سیلیف
 مـس ٢ ,٦ × مـس ٣٢ ,٨ × مـس ٤١ ,٥ :بشخلا نم راطإ تاذ ،ةعوبطم ةروص

 ١٩٠٣ ماع يفً ابیرقت
 MSS viii.3 رتراك
 

 ةقحلملا ةیفارغوتوفلا روصلا عم لیجست ةقاطب ٣٥٠٠ نم رثكأو ،يطیطخت مسرو ةطیرخ ٤٨ نم نومآ خنع توت فیشرأ فلأتی

 رتراك تاركذمً اضیأ نمضتیو .سوناف ضرع ةحیرش ٦٠٠ نم رثكأو ةیلصأ ةیجاجز فیتاجین ةحیرش ١٢٠٠ يلاوحو ،اھب

 ةنایصلاو میمرتلا تاركذمو تالجسو ،ھلً اططخم ناك يذلا يملعلا رشنلل موسرلاو تاظحالملاو ،ةیرثألا تایرودلاو ةیصخشلا

 .‘ةیتاذلا ةریسلا تاشتكسا’رتراك ةدوسم ىلإ ةفاضإلاب ،كلملا ءایموم صحف تالجسو ،ساكولب ةصاخلا
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 ةــثیدحو ةــمیدق  ٩

 رتراك تالجس فشكتو .اعم ىتوملا ملاعو ءایحألا ملاع يقتلی ثیح ،بنج ىلإً ابنج ةثیدحلاو ةمیدقلا رصم ىرن نأ نكمی ،انھ

 نییوتسملا ىلع ىوقلا ؤفاكت مدع نمً اعون سكعی امم ،مھنع ثیدحلا ةردنو نییرصملا قیرفلا ءاضعأل دودحملا رودلا حضاو لكشب

 مت ةلیقثلا تارھوجملاب ةعصرم ةدالق يدتریً ایرصمً ایبص نوتروب روص نم ةعومجملا هذھ رھظتو .يمیداكألاو يعامتجالا

 .ھمسا لیجست متی مل ھنأ الإ .ةنازخلا ةفرغ يف قودنص يف اھیلع روثعلا

 اھنأ ىلع ،١٩٢٧ لیربأ يف ةروصملا ندنل رابخأ ةدیرج يف ةرم لوأل ترُشن يتلاو ،نوتروب اھطقتلا يتلا ةروصلا هذھ فصو مت

 ةمیقللً اكاردإ سكعت امك ،ادیقعت رثكأ ىرخأ تاعابطنا رھظت يبصلا ةروص نأ نیح ىلع ،‘قیلعتلا ةقیرط راھظإل’ طقف تطقتلا

 يف يبصلا ھنأ ىلع ھسفن ،رصقألا ةنیدمب ،ةنرقلا نم لوسرلا دبع نیسح فَّرَع ،دوقع يضم دعب .اھیدتری يتلا ةدالقلل ةیخیراتلا

 .بیقنتلا يف لمتحملا هرودو يبصلا كلذ نع ،تایركذلاب ةمعفملا ةروصلا هذھ لوح تایاورلا نم دیدعلا تعمجت امك ،ةروصلا

  

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 )ح–ز ٢٦٧ مقر رتراك( ةدالق يدتری يرصم لفطل روص ثالث
 .مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین حئارش
 ١٩٢٧ ماع لئاوأ وأ ١٩٢٦ ماع رخاوأ ،نوتروب يراھ
 P1190A  نوتروبو ، P1190 نوتروبو ، P1189نوتروب
 

 "The Illustrated London News "  ةروصملا ندنل رابخأ ةدیرج
 ٧٢٦ .ص ،١٩٢٧ لیربأ ٢٣

 

 قیرف ماق مث .ةدالقلا ىلع روثعلا مت ثیح ،سونبألاو جاعلا نم عونصملا توباتلا نم يلخادلا ءزجلل نیتروصً اضیأ نوتروب طقتلا

 .جاجزلاو ةمیركلا ھبش راجحألاو ةضفلاو بھذلا نم ةعونصم اھنأ ىلإ اوراشأو .ةدالقلا قیثوتل تاقاطب عبرأ ددع لیجستب لمعلا

 ساكول راشأو .سمشلا قورش نالثمی – اربوكلا نیباعث نم جوز ھب طیحی ،براق يف سمشلا صرقو نارعج نم اھروحم نوكتی

 .‘اینومألاو ئفادلا ءاملاب ھفیظنت’ مت ھنأ ىلإ

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 دجو امك توباتلا لخاد ةدالقلا
 .مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٧ ماع لئاوأ وأ ١٩٢٦ ماع رخاوأ ،نوتروب يراھ
 P1823  نوتروب
 

 دجو امك توباتلا لخاد ةدالقلا
 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
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 ١٩٢٧ ماع لئاوأ وأ ١٩٢٦ ماع رخاوأ ،نوتروب يراھ
  P1168  نوتروب

 
 ةدالقلا فصوب ةصاخ لیجست تاقاطب ثالث
 .مـس ٨ ,٠ × مـس ١٢ ,٠ ،قرو ىلع ربحلا ملقلاب
 ١٩٢٧ ماع لئاوأ وأ ١٩٢٦ ماع رخاوأ ،ساكول دیرفلأو رتراك دراوھ

TAA i.1.267GH.1 )رتراك درواھ( و TAA i.1.267GH.2-3 )ساكول دیرفلأ( 
 

 دمحأ )سـیرلا( لامعلا سیئر مھنم ،ةدیدع تاونسل ھعم اولمع نیذلا ةربخلا يوذ ةرھملا نییرصملا نم ةعومجم ىلع رتراك دمتعا

 قیرف ءاضعأ نییرصملا ءالؤھ ءامسأ ركذب رتراك ماق دقو .دیعس دمحأ نیسحو ،ضوع وبأ نیسحو ،نسح داج ھئالمزو ،راجیرج

 ةیمھأ نم لیلقتلا متی ناكو ،ھتالجس يف نییرصملا ءامسأ ركذی ناك ام اردان ھنإف كلذ ادع امیف .ھتاروشنم يف مھركشو بیقنتلا

 رھُظت يتلاو ،ةیفیشرألا روصلا لالخ نم حضتت مھتمھاسمو يساسألا مھروضح نإف ،كلذ عمو .ةیمسرلا تالجسلا يف مھرود

 رود ىلع فرعتلا انل حیتت ،ةیفیشرألا تاظوفحملا يف ةیخیراتلا ثاحبألا نأ امك .لامعك لافطألا نم دیدعلا مض قیرفلا نأً اضیأ

 .أطخلا اذھ حیحصتو ،ةقباس تارتف لالخ تمت يتلا رئافحلا لامعأ يف نییرصملا

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

  اھل ةقباسلا ةفرغلاو نفدلا ةفرغ نیب لصافلا رادجلا ةلازإ
 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٣ ربمسید ،نوتروب يراھ
 P0503 ،نوتروب ریوصت
 

 ةربقملا جراخ لامعلا ضعب
 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش

 ١٩٢٢ ربمفون دعب ،)؟( رتراك دراوھ
 KV81 نوتروب
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 دــسأ  ١٠

 ةجردل ،مظتنم ریغ لكشب عطقلا اھیف تسدكت ثیح .قحلم ریغص نزخم نع ةرابع ،ةربقملا يف اھتایوتحم لقن مت ةفرغ رخآ تناك

 ،ةربقملا نم ءزجلا اذھل يفارغوتوفلا ریوصتلا نع امأ .اھغیرفتل لوخدلا ةیناكمإل لابحلاب ةعفار مادختسال رطضا لمعلا قیرف نأ

 عضو دعب يرخآلاو ،ھعقوم يفً الك ةدوجوملا عطقلا عیمج رھُظت ةروص ،نیترم ةقطنم لك ریوصت ىلع نوتروب صرح دقف

 .ھعطق لك بناجب تعضُو يتلا ،ً)ابیرقت مس ١٠ × مـس ٥ ساقم( رتراك ةطساوب ةمقرملا تاقاطبلا

 

 ثلثم ریبكلا ضیبألا قودنصلا فلخ رھظیف ً.ایئزج ھئالخإ مت دق ناك يذلاو ،ةقحلملا ةفرغلا هذھل يبونجلا ءزجلا روصلا حضوت

 يمامألا ھبلخمً اعفار )٥٧٩ مقر رتراك( دسأ لكش ىلع ءانإ نم يولعلا ءزجلا ،)٣٧٠ مقر رتراك( ةیامرلا تادعمب صاخلا ،لكشلا

 .ایاوزلا ةفاك نم ءانإلا اذھ ریوصتب نوتروب ماق دقو !نیثحابلاب بحری ناك ول امك نمیألا

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 مس ١٦٥ ,٥ :)٣٧٠ مقر رتراك( ضیبألا قودنصلا لوط ؛اھتایوتحم لقن يف لمعلا ءانثأ ةقحلملا ةفرغلل رظنم
 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٧ ربمسید لئاوأ ،نوتروب يراھ
 P1226  نوتروب
 

 ماقرألا تاقاطب عم ،غیرفتلا تایلمع ءانثأ ،ةقحلملا ةفرغلل رظنم
 مـس ٢٣ ,٢ × مـس ١٧ ,٢ ،ناتیلوبورتملا فحتم عم اھلدابت مت ةروص
 ١٩٢٧ ربمسید لئاوأ ،نوتروب يراھ
 P1689  نوتروب
 

 تناك ثیح ،مس ٦٠ يلاوح اھعافترا غلب دقو )تیسلاكلا( يرصملا رمرملا نم عونصم ءانإ نع ةرابع ،٥٧٩ مقر ةعطقلا تناك

 ىلع جاتلا ھبشت ةدادسبً اقلغم ءانإلا اذھ دجو .يفیلغوریھلا ةیامحلا زمر ىلع رقتسی رسیألا ھبلخمو ،ةدعاق ىلع فقیً ادسأ لثمت

 ناتنثا ،لیجست تاقاطب تس ددع ىلع ةعطقلا هذھ قیثوتب رتراك ماق دقو .ھیلع روثعلا تقو مھرملابً ائیلم لازی ال ناكو ،دسألا سأر

 .دسألا ردص ىلع توحنملا شقنلاو ةدادسلا ىلع ةدوجوملا فراخزلل ةلصفم تاموسر انمضتی امھنم

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

  )٥٧٩ مقر رتراك( دسأ لكش ىلع ءانإ
 مـس ١٧ ,٩ × مـس ٢٣ ,٩ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٧ ربمسید دعب ،نوتروب يراھ
 P1254  نوتروب
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 )٥٧٩ مقر رتراك( دسأ لكش ىلع ءانإ
 مـس ١٧ ,٤ × مـس ٢٣ ,٣ ،ةیلصأ ةعوبطم ةروص
 ١٩٢٧ ربمسید دعب ،نوتروب يراھ
  P1650  نوتروب
 

 )٥٧٩ مقر رتراك( دسأ لكش ىلع ءانإ
 مـس ١٧ ,٤ × مـس ٢٣ ,٣ ،ةیلصأ ةعوبطم ةروص
 ١٩٢٧ ربمسید دعب ،نوتروب يراھ
 P1526 نوتروب
  

 دـــسأ  ١٠

ً اضیأ ةیفلخلاو ةیمامألا نانسألا تناك امك ،نولملا )رمحألا( جاعلا نم عونصم ،زرابو لیوط ناسل ھلو ً،احوتفم دسألا اذھ مف ناك’

 ةینھد ةدام" اھنأب ءاعولا تایوتحمً افصاو بتكو .لیجستلا تاقاطب ىلع لصفملا فصولا اذھ نیودتب رتراك ماق دقو .‘جاعلا نم

 .امً اموی يفً ایرطعً اناھد وأً امھرم تناك اھنأ حجریو ،"ةلئاس ھبش وأ ةلئاس ةعیبط تاذ ساسألا يف تناك امبر )؟( ةفاج

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 )٥٧٩ مقر رتراك( دسأ لكش ىلع عونصملا ءانإلل لیجست تاقاطب تس ددع
 مـس ٢٠ ,٥ × مـس ١٢ ,٥ ً ابیرقت ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاو ربحلا ملقلاب
 ١٩٢٧ ربمسید دعب ،رتراك دراوھ

TAA i.1.579.1-6 
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 يـبھذ شرــع  ١١

 تقو يف ھعنص مت ً.اعئارً ایبھذً اشرع ناكو ،نفدلا ةفرغل ةقباسلا ةفرغلا يف سوقطلا ةرسأ دحأ لفسأ شرعلا يسرك نیزخت مت

 نم قئاقرب يطغمو بشخلا نم عونصم وھو .مئالولا يف امبر ،ھمادختسا ىلع لدت تامالع ھیلع رھظیو ،كلملا دھع نم ركبم

 شرعلا ىلعً اسلاج باشلا كلملا هرھظ يلع روص .ةیھازلا ناولألا تاذ ةمیركلا ھبش راجحألاو جاجزلاو ةضفلاب ةمعطم ،بھذلا

 ،نومآ خنع توت كلملا دلاو اھسدقی ناك يتلا ،نییكلملا نیجوزلا قوف سمشلا صرق ةعشأ رھظت امك .ھمامأ ھتجوز فقت امنیب

 .نوتانخأ كلملا

 .ھب صاخلا مقرلا ةقاطبو ھناكم يف )٩١ مقر رتراك( شرعلا نوتروب روص ،١٩٢٢ ربمسید ٢٧و ١٨ نیب ام ،مایأ ١٠ ىدم ىلع

 نأ دعبو .لقنلل مدختست تناك امبر يتلاو ،شرعلا ىلع ةقلعملا ةمیدقلا ناتكلا طئارش رھظت ھل ةروص طقتلا ،ةربقملا نم ھلقن دعبو

 يرخأ ةروص رشع ةثالث نوتروب طقتلا ،١٩٢٣ ویام لئاوأو ریاربف فصتنم نیب ام ،ةنایصلاو میمرتلا لامعأ نم ساكول يھتنا

 .ةفلتخم ایاوز نم ،شرعلل

 .ةیھازلا داوملاو ناولألا قیثوتل ریغص طخب اھیلع ھقیلعت نیودتب رتراك ماق  – نیمیلا ىلع ةدوجوملا روصلا ىلإ ةیانعب رظنا

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 يلصألا ھعقوم يف دجو امك شرعلا يسركل ةروص
 مـس ٩,١٢ × مـس ٥,٢٠ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 )ةربقملا يف( ١٩٢٢ ربمسید ٢٧و ١٨ نیب ،نوتروب يراھ
 P0032 نوتروب
 

 شرعلا  رھظت روص
 )نیمی( مـس ٥,١١ × مـس ٩,١٥ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٣ ویام لئاوأو ریاربف فصتنم نیب ،نوتروب يراھ
 P0159 و P0158 و P0154H وP0154A و P0154 نوتروب
 

 داوملاو ناولألا ىلع رتراك تاظحالم لمحت تاعوبطم سمخ
 مـس ١,١٢ × مـس ٤,١٦ ،ةیفارغوتوف تاعوبطم
 ١٩٢٣ ریاربف ىلإ ریانی ،رتراك دراوھ
 )قیلعت اھیلع نودم تاعوبطم( TAA i.1.91.1-5 فیشرأ
 

 فیصوتل تاقاطب رشع لمع مت :لیجستلا تاقاطب ىلع ةعطق لك نع ةیلوألا تامولعملا لیجستب قیرفلا ءاضعأ ماق دقف كلذك

 ىلإ ةفاضإلاب شرعللً ازجومً افصو رتراك اھتباتكب ماق يتلا ،)راسیلا ىلعأ( ىلوألا لیجستلا ةقاطب لمشت .يبھذلا شرعلا يسرك

 تاقاطب ثالث رھظت .‘دكؤم ریغ يلصألا عضولا نأ الإ ،١٣٧ مقر ةكیرألا سأر تحت’ :قیقدلا روثعلا ناكمو ةیلامجإلا هداعبأ
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 قطانملا لكشو ،شرعلل ةفلتخملا ءازجألا داعبأو عینصتلل ةمدختسملا داوملا نع تامولعم مدقت ثیح .ةیحیضوت موسر يوحت ىرخأ

  .دعقملاب ةفرخزملا

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 )٩١ مقر رتراك( شرعلا يسرك لیجستب ةصاخ تاقاطب عبرأ
 مـس ٣,٢٠ × مـس ٣,١٢ ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاب

 ١٩٢٣ ریاربف ىلإ ریانی نم ،رتراك دراوھ
 TAA   i.1.91.1, 5-7 فیشرأ
 

 نم ةككفملا عطقلا تیبثت ةداعإو رابغلا ةلازإ كلذ يف امب ،اھمدختسا يتلا ةنایصلاو میمرتلا قرط ةقاطبلا هذھ ىلع ساكول لجس

 .صجلاو بھذلاو تامیعطتلا

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 )‘ةنایصلاو میمرتلا ’ قرط( شرعلا قیثوت يوحت ساكول دیرفلأب ةصاخ لیجست ةقاطب
 مـس ٥,٢٠ × مـس ٥,١٢ ،ةنطبم ةسرھف تاقاطب ىلع ربحلا ملقلاو صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٣ ریاربف ىلإ ریانی نم ،ساكول دیرفلأ
 TAA i.1.91.4 فیشرأ
 

 الإ ةریغص ةیخیرات ثادحأ ىلإ تراشأ يتلا كلت .شرعلا ىلع تدجو يتلا شوقنلا يوحت تناكف ،رندراج قیثوت تاقاطب نع امأ

 خنع توت ىلإ كلذ دعب هرییغت مت نكلو ،نوتآ خنع توت لصألا يف ناك شرعلا يسرك ىلع شوقنملا كلملا مسا :ةیاغلل ةماھ اھنأ

 ةروثلاب تفرع يتلا نوتانخأ ةدلاو مكح ةرتف ءاھتنا دعب ‘نومآ’ يدیلقتلا ھلإلا باشلا كلملا داعأ امدنع رییغتلا اذھ ثدح .نومآ

 .‘ نوتآ’ سمشلا صرق وھ يسیئرلا ھلإلا ناك ثیح ،ةینیدلا

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

  رندراج نالآ طخب يفیلغوریھلا صنلا نالجست ناتقاطب
 مـس ٤,٢٠ × مـس ٥,١٢ ،قرو ىلع نوللا قرزأ صاصر ملقب
 ١٩٢٣ ریاربف ىلإ ریانی ،رندراج نالآ
  TAA i.1.91.1, 8–9 فیشرأ
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 كلــملا دــــسـج  ١٢

 ةعست ،ةقدب ھصحفو يكلملا دسجلا لوح نم فئافللا كف قرغتسا ثیح ،مارتحاب ىفوتملا كلملا عم لماعتلل مھدھج ةثعبلا دارفأ لذب

 .نارجنخو تایردصلاو دئالقلاو رواسألاو مئامتلا نم دیدعلا كلذ يف امب ،فئافللا تاقبط لخاد ةعطق ١٥٠ يلاوح فاشتكا مت .مایأ

 قیثوتل رتراك اھلیجستب ماق ،نامثجلل ةیحیرشت تاموسر رشع ةتسو ،ةیدرف تاموسرو ةیفارغوتوفلا روصلاب عطقلا عیمج قیثوت مت

 ال ثیح ،ةربقملا يف يرجحلا توباتلا ىلإ طقف كلملا دسج ةداعإ مت ،كلذ دعب .اھتلازإ لبق ةفلغألا لخاد ةیرثأ ةعطق لك عضوم

 ً.ادقار لازی

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 رتراك دراوھل كلملا دسج حیرشت تاموسرب ىمسی امم نانثا
 مـس ٦,٢٠ × مـس ٧,٢٥ ،فافش قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ،رتراك دراوھ
  TAA i.1.4.2  فیشرأ
 

 طنحملا كلملا دسج ىلع تدجو مئامتل موسر
 مـس ٦,٢٠ × مـس ٠,٢٥ ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ،رتراك دراوھ
  TAA i.1.256.4F.3  فیشرأ
 

  كلملا دسجل ةیحیرشتلا رتراك درواھ موسر ىدحإ
 مـس ٦,٢٠ × مـس ٧,٢٥ ،فافش قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ام ،رتراك دراوھ
 TAA i.4.10  فیشرأ
 

 ھیدعاس يف كلملا اھیدتری ناك يتلا رواسألا
 مـس ٩,٢٣ × مـس ٩,١٧ ،ةیبلس فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٥ ربمفون ١٣ ،نوتروب يراھ
 P0791 نوتروب
 

  كلملا ءایمومل ةیحیرشتلا رتراك موسر دحأ
 مـس ٦,٢٠ × مـس ٧,٢٥ ،فافش قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ،رتراك دراوھ
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 TAA i.4.12  فیشرأ
 

  كلملا ءایموم ىلع تدجو يتلا رجانخلا دحأل مسر
 مـس ٨,٢٠ × مـس ٠,٢٥ ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ،رتراك دراوھ
 TAA i.1.256K.3 فیشرأ
 
  كلملا ءایموم ىلع تدجو يتلا رجانخلا دحأل مسر
 مـس ٧,٢٠ × مـس ٠,٢٥ ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ،رتراك دراوھ
 TAA i.1.256K.2 فیشرأ
 

 دقف .يناثلا يتیس كلملا ةربقمب ماقملا میمرتلا لمعم يف كلملا ءایمومل ةیملعلا ةساردلا ت أدب ،١٩٢٥ ربمفون نم رشع يداحلا يف

 صحفو كف داتعملا نم تقولا كلذ يف ناكو .يلصألا ھعضو يف يكلم دسج فاشتكا اھیف متی يتلا ىلوألا ةرملا يھ هذھ تناك

 يف قش لوأ لمعب )١٩٦١–١٨٧٤( يرید سالجود يناطیربلا حارجلا اھیف ماق يتلا ةظحللا نوتروب لجس .ةطنحملا نیماثجلا

 روضحلا نیب نمو .ھنیمی ىلع )١٩٥٧–١٨٨٨( يدمح كب حلاص روتكدلا يرصملا ھلیمز روضح يف كلذ ناكو ،فئافللا

 ناك كلملا نامثج نأ صحفلا تبثأو .)١٩٦٣–١٨٧٣( واكال رییب يسنرفلا راثآلا ةحلصم ریدمو رتراك ناك نیرخآلا نییمسرلا

   .يلحلاو مئامتلاو فئافللا نم تاقبطب ةقئاف ةیانعب يطغم

 

 .ةدیج ظفح ةلاح يف نكی مل ھسفن دسجلا نأ الإ

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ءایموملا  ةساردو صحف ىلع ةفرشملا ةیمسرلا ةنجللا
 مـس ٣,١٧ × مـس ٣,٢٣ ،ةیلصأ ةروص
 ١٩٢٥ ربمفون ١١ ،نوتروب يراھ
 P0939  نوتروب
 

  كلملا ءایمومل ةیحیرشتلا رتراك درواھ موسر ىدحإ
 مـس ٦,٢٠ × مـس ٧,٢٥ ،فافش قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ،رتراك دراوھ
 TAA i.4.4  فیشرأ
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 ونیب رئاط لكش ىلع ةمیمت
 مـس ٥,١٢ × مـس ٥,٢٠ يلاوح ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ام ،رتراك دراوھ
  TAA i.1.256Q.3فیشرأ
 
  ءایموملل ةیحیرشتلا رتراك درواھ موسر نم نانثا
 مـس ٢٠ ,٦ × مـس ٧,٢٥ ،فافش قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ،رتراك دراوھ
 i.4.1 TAA فیشرأ
 
  كلملا ءایموم ىلع تدجو مئامت تاموسر
 مـس ٧,٢٠ × مـس ٠,٢٥ ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ،رتراك دراوھ
    i.1.256XXX.4B TAA فیشرأ
 
  كلملا ءایموم ىلع تدجو مئامت تاموسر
 مـس ٥,١٢ × مـس ٦,٢٠ ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ام ،رتراك دراوھ
   i.1.256FFF.2 TAA فیشرأ

 
  كلملا ءایمومب مئامت ىلع روثعلا مت

 مـس ٠,١٨ × مـس ٠,٢٤ ،ةیلصأ ةعابط
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ام ،نوتروب يراھ
 P0835 نوتروب
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 نومآ خنع توت كلملا ةیامح  ١٣

 . ةربقملا يف ةرھش ءایشألا رثكأ ،جاجزلاو ةمیركلا ھبش راجحألاب معطملاو ،صلاخلا بھذلا نم عونصملا كلملا عانق حبصأ

 ،ةطنحملا كلملا ةیصخش نم أزجتی ال ءزجك عانقلا اذھ رھظی .عقوملا يف ةدحاوب أدبت ةیفارغوتوفلا روصلا نم ةلسلس نوتروب طقتلا

 ىلع نومئاقلا مدختسا .ھتیحل نودبو لماح ىلع ،ىرخأ ةرم هریوصتب ماق ،كلملا دسج نع عانقلا لیزأ امدنع .دئالقو لیلاكأ عم

 تیتشت نود باشلاو ئداھلا ھجولا لیثمت ةقد ةروصلا هذھ رھُظت .ندعملا ناعمل فعضأ امم ،ةمعادو ةظفاح ةدامك عمشلا میمرتلا

 .تاساكعنالا

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 دجو امك )٢٥٥ مقر رتراك( يلخادلا توباتلا نم يولعلا ءزجلا
 مـس ١٢ × مـس ٣,١٦ ،ةیلصأ ةعابط نم ةعونصم فیتاجین ةلیدب ةیجاجز ةحیرش
 ١٩٢٥ ربوتكأ ٢٤ نوتروب يراھ
 P0731 نوتروب
 
 )أ ٢٥٦ مقر رتراك( يزئانجلا نومآ خنع توت عانق

 مـس ٩,١٧ × مـس ٨,٢٣ ،ةیجاجز فیتاجین ةحیرش
 ١٩٢٥ ربمسید ٣١و ١٦ نیب ام ،نوتروب يراھ
 P0753 نوتروب
 

 ] نیمیلا ىصقأ ،لفسألاب [

 

 ،نقتملا يجراخلا ھلكش رتراكل يلیصفتلا مسرلا رھُظی .ةیسایق تاقاطب ينامث ىلع طنحملا كلملا نامثج رندراجو رتراك لجس

 ىلع حیرتسی ناسنإ سأرب رئاطك كلملا حور لثمت ةروص تناك هذھ لفسأ .ةیكلم تاراعش لمحی زارط ىلع ةممصُم ةیبھذ يدایأب

 .ةیفیلغوریھلاب ةیسقط صوصنب ةمعطم ،اھلفسأو كلملا دسج يبناج ىلع ةدتمم ةیبھذلا تاباصعلا تناك .كلملا ردص

 

 :ةروصلا يلع قیلعتلا

 كلملل يزئانجلا عانقلل لیجست تاقاطب سمخ
 مـس ٥,٢٠ × مـس ٥,١٢ً ابیرقت ،قرو ىلع صاصرلا ملقلا /ربحلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ،رتراك دراوھ
   i.1.256A.1-5 TAA فیشرأ
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 ءایموملل ةیجراخلا فراخزلا مسر
 مـس ٤,٢٠ × مـس ٣,٢٤ ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاب
 ١٩٢٦ لیربأو ١٩٢٥ ربمفون نیب ام ،رتراك دراوھ
   i.1.256B.07 TAA فیشرأ
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 نومآ خنع توت كلملا ةیامح  ١٣

 لخاد ھعضو مت مث ؛بھذلا نمً ایزنجً اعانق ھسأر ىلع عضوو ،ناتكلا نم فئافلب ھفل مت دقف .ةدیدع تاقبطبً اطاحم كلملا دسج ناك

 لخاد ةلخادتملا تیباوتلا هذھ تعضُو .نیرخآ نیتوبات لخاد صلاخلا بھذلا توبات عضو كلذ دعب .صلاخلا بھذلا نم توبات

 .بھذلاب ةاطغم ةیبشخ ریصاقم عبرأبً اطاحم ناك يذلاو لكشلا عبرم يرجح توبات

 

       ] راسیلا يصقأ [

 دقف :نوتیزلا قاروأو ةفاجلا روھزلا نم لیلكإب نیبجلا نیز ثیح .يجراخلا توباتلل سأرلا لیصافتل ةروصلا هذھ نوتروب طقتلا

 .بوانتلاب يضفلا اھرھظو ءارضخلا اھتاھجاو راھظإل نوتیزلا قاروأ بیترت مت

  .ةربقملا يف نینسلا فالآل ،١٩٢٥ ماع ةروص اھتلجس يتلا ،ةقیقرلا تاتابنلا هذھ ىلع ظافحلا يف فاجلا خانملا دعاس دقو

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 كلملل يجراخلا توباتلا لیلكإ عم نیبجلا
   مـس ٢,١٧ × مـس ٢,٢٣ ،ةیلصأ ةعابط
 ١٩٢٥ ریاربف ٥ ،نوتروب يراھ
 P0709  نوتروب
 

       ] ىلعألاب ،راسیلا يلإ [

 .اھیلع لمعلل قیرفلل ربكأ ةحاسم ةحاتإل راظتنالا ةفرغ ىلإ توباتلا لقن دعب ةیانعب اھمیظنت مت يتلا ةروصلا هذھ نوتروب طقتلا

 نع ةروصلا نیوكت فشكی .ھمسا لیجست متی مل و ةاشرفب هدعاسیو ھبناجب يرصملا قیرفلا ءاضعأ دحأ سلجی ،رتراك لمع ءانثأ

 .نیفلتخملا قیرفلا ءاضعأ نیب ةاواسملا مدع

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 يلخادلا توباتلا ناصحفی يرصم لیمزو رتراك دراوھ
   مـس ٢,٢٣ × مـس ٢,١٧ ،ةعوبطملا ةیلصألا ةروصلا
 ١٩٢٥ ربوتكأ ٢٦ يف حجرألا ىلع ،نوتروب يراھ
 P0770  نوتروب
 

       ] لفسألاب ،راسیلا يلأ [

 ریغصلا لیلكإلا يف ةدوجوملا تاتابنلا نألً ارظن .لیجستلا تاقاطب نم ةلسلس يف يجراخلا توباتلا قیثوتب يربوینو رتراك ماق

 تاموسرلا حضوتو .عیضت نأ نكمملا نم ناك تامولعم ىلع تاقاطبلا هذھ يوتحت ،اھسمل ةظحل تمطحتو ةیاغلل ةشھ تناك

 ً.اعم تاتابنلا طبر مت فیك يربوینل ةیطیطختلا
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 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 لیلكإلا فصو يوتحت يتلا يربوین لیجست تاقاطب ىدحإ
   مـس ٥,٢٠ × مـس ٥,١٢ً ابیرقت ،قرو ىلع صاصرلا ملقلاو ربحلا ملقلاب
 ١٩٢٥ ریاربف ،يریبوین يسریب
 i.1.253-06 TAA فیشرأ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 توـــت كلملا قیوــست ١٤

–سوھ" ـب وأ توت كلملا مساب تیمس ةرھاظ ىلإ لوحت لب ،عساو لكشبً ارشتنموً الوادتم ةربقملا فاشتكا ربخ حبصأ ام ناعرس

 نالعإلا داومو ،ةیراكذتلا ایادھلا كلذ يف امب ،اھلیخت نكمی يتلا تاجتنملا فلتخم عینصتب اھلالغتساب نوجتنملا ماق دقو ."توت كلملا

 ً.اھفاتً ایراجتً الیثمت ربتعا امم .باعلألاو ،ةیاعدلاو

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 "توت كلملا نومیل" ناونعب ھتفال ھیلع تعضو ةھكاف قودنصل خسنتسم
   مـس ٠,٢٦ × مـس ٠,٣٣ ،ةعوبطم ةروص
  .)يضاملا نرقلا تانیرشع يف نظلا بلغأ ىلع تناك ةیلصألا ةروصلا( ٢٠١٥ ماعً ابیرقت ،اربراب اتناس ،نوتسنوج ھكاوف ةكرش
 iii.43.1 TAA فیشرأ
 

 ایندلا بئاجع :يناثلا دلجملا ،ھلتسن ةكرش روص عباوط موبلأ
 مس ٨,٥ × مس ٤ :تاقاطب ،)قلغم( مس ٢,٢٦ × مس ٢١ :موبلأ ،قرولا نم
 ١٩٣٣ ،"Nestlé" ھلتسن ةكرش
 iii.41 TAA فیشرأ

 

 "توت كلملا مرھ زغل"
 )قودنص( مس ٦,٢ × مس ٠,٩ × مس ٠,٩ ،بشخلاو نوتركلا نم
 ١٩٣٣ ،وغاكیش ،"Imperial Manufacturers" زررشتكافوینام لایربما ةكرش
 iii.38 TAA فیشرأ

 

   ةقعلم لكش ىلع ةیراكذت ةیدھ
  مس ٠,١ × مس ٠,٣ × مس ٥,١٥ ،)يبھذلا نوللاب( يلطملا ندعملا نم
 يضاملا نرقلا تاینیرشع يفً ابیرقت ،ةفورعم ریغ ةعنصملا ةكرشلا
 iii.39.4 TAA فیشرأ

 

 "نومآ خنع توت" رئاجس ةبلع
 )قلغم( مس ٠,٧ × مس ٠,٢ × مس ٦ ,٠ ، حیفصلا نم
 يضاملا نرقلا تاینیرشع يفً ابیرقت ،"Nestor Gianaclis" سیلكانیج روتسین ةكرش
 iii.39.1 TAA فیشرأ

 



 39 

 مت يتلا ،‘ )كولملا يداو يف( نومآ –خنع–توت’ ةینغأ اھنم ،ةیقیسوملا تاعوطقملا نم ددعل ماھلإ ردصم ریغصلا كلملا ناك امك

 ةیقارشتسا ةیؤر نالثمی ناذللاو نفدلا ةفرغ لخدمب ادجو نیذلا نیسراحلا يلاثمتلً اروصت ةینغألا تمدق ثیح .١٩٢٣ ماع يف اھفیلأت

 .ةبیرغ ةدیعب ءارحصل

 )كولملا يداو يف( نومآ –خنع–توت ’ ةیقیسوملا ةتونلا
 )قلغم( مـس ٢٣ ,٠ × مـس ٣٠ ,٥ ،قرو
 ،".Jerome H Remick & Co" هاكرشو كیمیر .ـھ موریج :تیورتیدو كرویوین ؛زردناسو ولراكل ناحلألاو تاملكلا ،ةینغألا

١٩٢٣ 
 iii.42.1 TAAفیشرأ
 

 ةبعل عم اھبعل دعاوق تھباشت يتلاو ،١٩٢٣ ماع اھرادصإ مت يتلا ةیكیرمألا توركلا باعلأ عاونأ دحأ يھف "نووم–توت" امأ

 يذلا ،ةبعللا حول طسو يف جوتملا كلملا روص .‘نوعرفلا زونك’ ىلإً الوأ لصی نم وھ زئافلا ناكو .ةفورعملا نابعثلاو ملسلا

 راثآ ءاملع يھ بعالل ةزیمملا زومرلا .ةربقملا هاجتاب ءارحصلا ربع نورفاسی راثآ ءاملعل دھاشم ىلع توتحا تاعبرم نمضت

 .ریمحلا روھظ نوطتمی نوریغص

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 نوعرفلا زونك ىلإ لوصولا ةلحر ةبعل :نووم–توت
   مـس ٧,٤٣ × مـس ٦,٤٤ :حوللا ؛ةبعللا رھز تابعكم نم ددع عم ،ةعوبطم ةحول

 ةدحتملا تایالولا ،كرویوین ،"Alderman, Fairchild Co. Rochester"رتسشتور ،دیلاشتریف ،نامردلأ ةكرش ةطساوب عنُص
 ١٩٢٣ ،ةیكیرمألا
 ii.3.25 TAA فیشرأ
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  ةیاعدلا  ١٥

 ،رئاجسلا بلع يف عضوت تناك يتلا تاقاطبلا ىلإ ةیسایسلا ریتاكیراكلا موسر نمً ةیادب ،ءيش لك ىلع ةربقملا فاشتكا سكعنا

 تاراسفتساو لئاسر رتراك ىقلتو ةفثكم ةیاعدلا تناك .ةیلوطبو ةبیرغو ةعئار ةرماغم ھنأ ىلع سانلل فاشتكالا ریوصت مت ثیح

 .ملاعلا ءاحنأ عیمج نم اھل رصح ال

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 "تیرتس جنینواد يف نومأ-خنع توت" نوتراك موسر
 مـس ٥,٢٠ × مـس ٥,٢٧ ،قرو
 ١٩٢٣ ریانی ٣١ ، "The Punch " شنب اذ ةلجم

 TAA iii.45   فیشرأ 
 

 )١٩٣٠–١٨٥٤( ریتسروف يدیمإ اھب تماق يتلا موسرلا ىلع ًاءانب ،رئاجسلا بلع تاقاطب
 ١٩٢٣ ربمسید ٢٢ ،"The Illustrated London News "  ةروصملا ندنل رابخأ

iii.25.1.26  TAA 
 

 كول ربك امدنع ."كلثم تایرصم ملاع" نوكی نأ دیری ھنإً الئاق ،رتراك ىلإ ةباتكلاب ماوعأ ةتس رمعلا نم غلبی يدنلریأ يبص ماق

 .نالعإلا لاجم نھتماو ً،ازرابً انانف حبصأو مسرلا سرد ،)١٩٩٧–١٩١٧( نوھام–نولید

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 رتراك درواھ ىلإ نوھام كول نم تراك
  )حوتفم( مـس ٧,٢٢ × مـس ٣,١٧ :يقرو فالغ ىلع ينطق كلسو ناولاو صاصرلا ملقلاو ربحلا ملقلاب
 ١٩٢٣ ماع لئاوأ وأ ١٩٢٢ ماع رخاوأ يف ھنأ لمتحی نكلو ،خرؤم ریغ ،نوھام كول
 ii.3.14 TAA فیشرأ
 

 عم "رئاطلا ةربقم" ناونعب ةریثم ةصق رشن ١٩٢٣ ماع يفو ،ةمیدقلا رصم نع يبعشلا لایخلاب يملعلا ھثحبل رتراك ضرع رثأت

 ،ةربقملا ىلع يرصملا قیرفلا ءاضعأ ھقلطأ يذلا راعتسملا مسالا نم لك ىلإ ةصقلا ناونع راشأ .تیاو يسریب يزیلجنإلا يئاورلا

 ھتصق يفو .لمعلا مسوم لالخ ظحلا بلجی ھنأ نودمتعی قیرفلا ءاضعأ ناك ،يبھذ نول وذ - يرانك رئاط كلتمی رتراك نأ ةقیقحو

 .ةربقملا ىلإ زیلجنإلا اھیف لخدی يتلا ةظحللا يف اربوكلا ةیح ةغدل ببسب يرانكلا رئاط تومی ،ةیلایخلا ھبش

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا
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 "توملا يرانك " / "روفصعلا باب"
  ٤٣٧ – ٤٣٣ تاحفصلاو فالغلا ،١٩٢٣ ربمسید–ویلوی ،٥٦ ددعلا "Pearson’s Magazine"نوسریب ةلجم
 ١٩٢٣ ماع فیرخ ،رصقألا ةنیدم يف ھلزنمب ،ھصفق يف يرانكلا رئاط عم رتراك دراوھ
 

 يرانكلا رئاط عم رتراك دراوھ
 ١٩٢٣ ماع تناك حجرألا ىلعو ،)نوتریم رثرآ امبر( "The Times"زمیاتلا ةفیحصل فورعم ریغ روصم

TAA ii.19.11.4 
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 ‘ ةنعـــــللا’  ١٦

 يف ،ریصق تقوب اھدعبو .ةقالحلا ةرفش حرج ببسب باھتلالل تضرعت ةضوعب ةعسلب نوڤرنراك بیصأ ،١٩٢٣ سرام ١٩ يف

 .يوئر باھتلا ىلإ روطت يذلا ،مدلا ممست ةجیتن ةرھاقلا ةنیدمب يوڤاس لاتننیتنوك قدنف يف يفوت ،لیربأ ٥

 روفن ىلإ ىدأ امم .زمیاتلا ةفیحصل رشنلل ةیرصحً اقوقح حنمت ،١٩٢٣ ریانی يف لدجلل ةریثم ةقفص عَّقو دق نوڤرنراك ناكو

 بساكم قیقحتل فاشتكالا لغتسی ناك نوڤرنراك نأ نم ةیكیرمألاو ةیبوروألا فحصلا نم دیدعلا تجعزنا امك ،ةیرصملا ةفاحصلا

 ةنعلب ھتباصإ نع ةریثم صصق درس يف ةداضملا ةیملاعلا ةفاحصلا تسمغنا ،يفوت امدنع ،١٩٢٣ لیربأ ٥ يفف كلذل .ةیصخش

 .)١٩٢٤–١٨٥٥( يلیروك يرامو )١٩٣٠–١٨٥٩( لیود نانوك رثرآ لثم نیروھشملا باتكلا نم عیجشتب ،ةمیدق

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ١ ص ،١٩٢٣ ویام ٢٠ ،"Sunday Times" زمیات يادنص ةیلارتسألا ةدیرجلا
  مـس ٣,٤٩ × مـس ٥,٦١ ،قرو
  يریبوین تالجس
 

 ،ةرھاقلا نم يدیــھ ھتجوزل لئاسر ةباتكب رندراج نالآ تایرصملا ملاع ماق دقف .ھتافوو ئجافملا نوڤرنراك ضرم نم قیرفلا لھذ

 ھتجوزل ىرخأ ةلاسر يفو .‘میدقلا نوڤرنراك ضرم ببسب ةیاغللً اقلق تنك دقل ،ةعورملا مایألا هذھ’ يتآلاب ةرتفلا كلتً افصاو

 .‘دیدشلا سأیلاب رعشأ تنكو ً،ابیصعً اتقو ناك دقل’ نوڤرنراك ةافو نم ةلیلق تاعاس دعب مودصم وھو رندراج اھبتك ،يدیــھ

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ھتجوز ىلإ رندراج نالآ نم ةلاسر
 مـس ٠,١٩ × مـس ٠,٢٨ ،قرو ىلع ربحلا ملقلاب
 ١٩٢٣ لیربأ ٤ ،رندراج نالآ
 47.13.1 -2 رندراج فیشرأ
 

 غالبإل ،١٩٢٣ ماع ریانی ١٣ يف نلبد ةنیدم نم ةیقربلا هذھ تلسُرأ دقف .ةربقملا فاشتكال ىلوألا ةظحللا ذنم تافارخلا تعاذ

 ةیقربلا هذھ لسرم ناك .‘ لخدملا بتع دنع نبلو تیزو ذیبن بكسب ُمق ،ةربقملا متخ ةداعإ يف لكاشملا ترمتسا اذإ’ يتآلاب رتراك

 مت امك .)١٩٥٦–١٨٦٧( جنوی الیإ ةیتلكلا ةراضحلا ریطاسأ صصختمو يدنلریألا رعاشلا نوكی نأ حجرملا نم ھنأ الإ ً،الوھجم

 حاورألا ةئدھتل ةبسانم تالافتحا ةماقإ نود اھحتف مت ةربقملا نأل يفوت دق نوڤرنراك نأ اھیف ركذ ،رتراك ىلإ يرخأ لئاسر ةباتك

  .ةمیدقلا ةیرصملا

 

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا
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 رتراك دراوھ ىلإ ةھجوم ةیقرب
 مـس ٤,٢٥ × مـس ٨,١٤ ،قرولا ىلع ةیبشخلا ناولألا مالقاو ربحلا ملقلاب
 ١٩٢٣ ریانی ١٣ ، ]جنوی الیإ[
    ii.3.25 2  TAAفیشرأ
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 رتراك ةحول

 قلخت .١٩٢٤ ماع يف رتراك مایلیو ھقیقش اھمسر دق ناك ،رتراك دراوھل ةریبك ةروص نم لصألا قبط ةخسن نیمیلا ىلإ دجوی

 ةعاق يف نآلا ةقلعم اھنا الإ ،رتراك دراوھ ةقش يف ةدوجوم تناك اھنأ ركذیو .يزیلجنإ لیبن لجرك راثآلا ملاع نعً اعابطنا ةحوللا

 .ثیفیرج دھعمل ةیفیشرالا تاظوفحملا

 

 :ةروصلا ىلع قیلعتلا

 ھقیقش اھمسر رتراك دراوھ ةروص
 مـس ٩ × مـس ١١١ × مـس ١٣٩ بھذملا بشخلا نم راطأ عم شامق ىلع ةیتیز ناولأ
 ١٩٢٤ ،رتراك مایلو
 viii.2 رتراك تالجس
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 ةلوج يف رتراك دراوھ

ً اضیأ كنكمی امك .١٩٣٦ ماع نم دحاو لیجست عامس كنكمی انھو ،فاشتكالا لوح تارضاحملا نم دیدعلا رتراك دراوھ ىقلأ

 ھتعومجم نم حئارشلا هذھ رایتخا مت .تارضاحملا هذھ يف اھمدختسی ناك يتلا روتكجوربلا حئارش نم ةراتخم ةعومجم ةدھاشم

 .كفلخ فالغلا يف اھتیؤر نكمی يتلاو ،نوتروب روص نم ةعونصم ،ةحیرش ٦٠٠ نم رثكأ مضت يتلا
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 ةیفیشرألا تاظوفحملاو ةیرثألا ىقللا

 ،ةیناطیرب ةرمعتسم ١٩١٤ ماع ذنم رصم تناك دقف .ثیدحلا رصم خیرات يف ةمساح ةظحل يف نومآ خنع توت ةربقم فاشتكا ءاج

 .ةینطولا ةیرصملا ةیوھللً ازمر نومآ خنع توت كلملا حبصأ امً اعیرسو ً،ایمسر اھلالقتسا تلان ١٩٢٢ ریاربف يف اھنأ الإ

 ةربقملا يف ةدوجوملا عطقلا عیمج نكلو ،مھتافاشتكا نم بیصنب ظافتحالاب بناجألا نیثحابلل حمس دق قباسلا يرامعتسالا ماظنلا ناك

 .اھنطو يف تلظ ةعطق ٥٠٠٠ اھددع غلابلا

 فحتملا ىلإ مسوملا كلذ يف اھقیثوتو اھفاشتكا مت يتلا عطقلا لقُنت تناك ،لمع مسوم لك ةیاھن يف ،١٩٣٢ ماع ىلإ ١٩٢٢ ماع نم

 يرصملا فحتملاب ةعئارلا ةدیدجلا ضرعلا ةعاق حاتتفا ىتح مئادلا مھرقم حبصأ يذلاو ،ةرھاقلا ةنیدمب ریرحتلا نادیمب يرصملا

 .٢٠٢٢ ماع ةزیجلاب ریبكلا

 عطقلا ضرعو رشنو ظفحو میظنت يف ةدعاسملل ،تنرتنإلا ربعً اناجم ثیفیرج دھعم يف ةیفیشرألا تالجسلا ىلإ لوصولا نكمی

 .اھفاشتكاو ةربقملا مییقت ةداعإب ملاعلا ءاحنأ عیمج نم نیثحابلل حمست يتلاو ،رصم يف ةیرثألا

 :ىلع ثیفیرج دھعمل ينورتكیلإلا عقوملا ةرایز ىجری ،لصفم لكشب رتراكــب ةصاخلا بیقنتلا تالجس ىلع عالطالل

http://www.griffith.ox.ac.uk/discoveringTut/ 
 


