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فلتفخر إسبانيا بكولومبوس ،الذي اكتشف أمريكا ،القارة الجديدة ،ولتشتهر البرتغال بفاسكو
دي غامــا الــذي تجــرأ علــى العبــور فــي ســفينته بطريــق بحــري لــم يعرفــه أحــد مــن قبــل ،ودار حــول رأس

أفريقيــا الجنوبــي ،وفتــح لألوروبييــن الطريــق إلــى الهنــد الشــرقية .وكذلــك وطننــا روســيا الواســعة ،تتألــق

برجاالتهــا مــن أمثــال كولومبــوس وفاســكو دي غامــا .ويكفــي فتــح تاريــخ

الدولــة الروســية خــال القــرون المنصرمــة لتبــرز أمــام العيــن المتفحصــة قائمــة طويلــة بأســمائهم أنــا أنــوي
الحديــث عــن واحــد فقــط ،منهــم ،قريــب مــن قلوبنــا ،عــن يرمــاك ،فاتــح ســيبيريا .يرمــاك ،واألصــح فاســيلي

تيموفييفتــش ،لــم يولــد فــي قصــر قصــور الوجهــاء الرائعــة ،وال مــن أب مشــهور بالشــجاعة أو الصفــات

األخــرى المجيــدة .كان والــده عامـ ًـا حرفيــاً اســمه ألينــن .وقــد أرغمــه وضعه البائس على تســليم ابنه ،عند

بلوغــه ســن الرشــد ،للعمــل علــى ظهــر الســفن التــي كانــت تمخــر عبــاب ميــاه نهــري الفولغــا وكامــا .بقــي

هنــاك فتــرة مــن الوقــت مــع رفــاق مــن مشــارب مختلفــة .ثــم تــرك مهنــة الســفن وانتقــل إلــى نهــر الفولغــا،
ثــم إلــى نهــر الــدون ،حيــث انضــم إلــى جمعيــة النــاس األحــرار ،الذيــن دعاهــم التاريــخ بالقــوزاق .وقــد منحتــه

قوتــه البدنيــة وحكمتــه ،وروح مبادرتــه ،وشــجاعته عنــد الهجــوم ،لقــب (القائــد) وخــال وجــوده فــي هــذه

الجمعيــة فتــرة مــن الزمــن ،كان مــع رفاقــه ،يقــوم بأعمــال النهــب والســرقة فــي نهــري الفولغــا والــدون.

وأخيــراً  ،عندمــا تجــرأ مبعــوث القصــر الفارســي ،المرســل إلــى القيصــر الروســي ،علــى اإلســاءة إلــى كرامــة
يرمــاك ورفاقــه القــوزاقُ ،قتــل بســيوفهم .وســرعان مــا وصــل خبــر هــذا الفعــل الشــرير إلــى القيصــر إيفــان

الرابــع ،فأرســل مــن أجــل القبــض علــى هــؤالء األشــرار ،قــوات بقيــادة قائــد جيــش منطقــة قــازان ســتولنيك
إيفــان موراشــكين الــذي أعــدم مــن قبــض عليهــم ،لكــن كثيريــن تمكنــوا مــن الفــرار .ومــن بينهــم يرمــاك

ورفاقــه مــن القــوزاق.

كان الزعيــم التتــري كوتشــوم خــان ،مالــك ســيبيريا ،يســعى فــي البدايــة ،إلــى إرضــاء القيصــر إيفــان الرابــع،

ولكــن بعــد أن تعــززت قوتــه لــم يعــد ينفــذ واجبــات التابــع .ودفــع بتشيريميســوف للتمــرد علــى قيصــر

موســكو ،ومنــع قبائــل اليوغــر واألســتياك مــن دفــع األتــاوة لروســيا ،تحــت طائلــة اإلعــدام شــنقاً  .وفــي
عــام  1573أرســل ابــن أخيــه مامتكــول الكتشــاف مــا إذا أمكــن ،تدمــر جميــع المؤسســات الروســية فــي

المناطــق المحيطــة بنهــر كامــا .جــاء مامتكــول ،بصفتــه عــدواً  ،فقتــل كثيــراً مــن الســكان ،كمــا أســر ســفير
موســكو ترتيــاك تشــيبوكوف ،الــذي كان متوجهــاً إلــى دولــة قرغيزيــا -كايساتســكايا التتريــة ،أبلــغ الوجهــاء
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أصحــاب األمــاك ،علــى نهــري تشوســوفايا وكامــا مــن آل ســروغونوف ،إيفــان الرابــع بمــا حــدث ،وطلبــوا

مرســوماً ببنــاء قــاع مــن أجــل حجــز كوتشــوم خــان ضمــن ممتلكاتــه ،وتوفــر األمــن للــروس .إنهــم لــم
يطلبــوا قــوات وال ســاحاً  ،والشــيء الوحيــد الــذي طلبــوه هــو إقامــة ثكنــات علــى أرض العــدو ،وقــد

حصلــوا علــى ذلــك فــي  30مايــو  . 1574وقــد ورد فــي العقــد أنــه يحــق لياكــوف وغريغــوري وســيميون
مــن آل ســروغونوف تعزيــز المواقــع علــى ضفــاف نهــر توبــول وقيــادة القــوات ضــد الخائــن كوتشــوم .فــي

ذلــك الوقــت ،كان يرمــاك مختبئــاً فــي نهــر كومــا ،خوفــاً مــن اإلمســاك بــه .أرســل إليــه مكســيم رســالة،

أقنعــه فيهــا ،هــو وأصدقــاؤه بتــرك اللصوصيــة ،وأن يصبحــوا جنــود قيصــر

الخيــر ،ويحاربــوا ملــك ســيبيريا كوتشــوم .بعــد أن قــرأ الرســالة ،دمعــت عينــا يرمــاك ففكــرة أن يطيــح مــن

نفســه بالخــزي مقابــل األعمــال الشــريفة لخدمــة الدولــة ،واســتبدال اســم اللصــوص باســم حمــاة أرض

الوطــن ،لمســت أوتــار قلــب شــاب جلــف ،لكنــه لــم يفقــد ضميــره بعــد .فاســتجابت روح يرمــاك لصــوت
مــن األعلــى للدعــوة المطلوبــة .وتوجــه مــع رفاقــه القــوزاق إلــى آل ســروغونوف ،الذيــن أضافــوا إليهــم
محاربيــن ،بحيــث ضــم الجيــش مــا يصــل إلــى  5000مقاتــل ،وزودوهــم بالطعــام واألســلحة الناريــة ،وبرايــات

الصــور المقدســة .أســس القائــد أفواجــاً عســكرية ،وعــن رؤســاءها مــن أســر العقــداء ،وهــم :إيفــان كولتســو،

إيفــان غــروزا ،نيكيتــا ميشــرياك ،ياكــوف ،ماتفيــي .بعــد أداء الصــاة للــرب وصــاة الســفر بالســامة ،أصغى

طهــروا أرض ســيبيريا ،واطــردوا كوتشــوم”.
يرمــاك إلــى وصيــة آل ســروغونوف “ :اذهبــوا اللــه معكــمِّ ،

أعطــى يرمــاك وجنــوده عهــداً بالشــجاعة والعفــة ،وأخــذوا معهــم كاهنيــن وكنيســة صغــرة متنقلــة باســم

القديــس نيقــوالي مــع األيقونــات ،وفــي يونيــو  1579توجهــوا علــى ظهــر ســفن خشــبية فــي النهــر إلــى
سيبيريا.

مخــر يرمــاك والقــوزاق عبــاب نهــر تشوســوفايا إلــى األعلــى لمــدة أربعــة أيــام باتجاه سلســلة جبــال األورال،
وبيــن الجبــال وتحــت الصخــور المرتفعــة فوقهــم ،ثــم يوميــن فــي ميــاه النهــر الفضــي ،وصلــوا إلــى مــا

يعــرف بطريــق ســيبيريا .توقفــوا هنــا ،مفكريــن فيــا ينتظرهــم فــي األمــام ،ومــن أجــل ضمــان ســامتهم
مــن هجــوم القبائــل المقيمــة هنــاك ،بنــوا تحصينــات ترابيــة ،ومــن هنــاك انتقلــوا عبــر نهــر فولــوك إلــى نهــر
جورافــي .ومــن هــذا النهــر ومــن تاغيــل دخلــوا إلــى نهــر تــورا ومنطقــة مملكــة ســيبيريا ،وهنــا وألول مــرة

أشــهروا ســيوف الفتــح .بعــد أن قطعــوا نهــر تــورا ،توجــه يرمــاك ومحاربــوه إلــى بلــدة إيبانشــن ،حيــث كان

يقيــم األميــر التــري إيبانشــا ،الــذي كان يحيــط بــه التتــار وكذلــك الفوغــول الموالــون لــه .جمــع هــذا األميــر

كثيــراً مــن المحاربيــن لمنــع مــرور يرمــاك .وجعــل إيبانشــا مــكان الهجــوم حيــث توجــد اآلن قرية أوســينينوفو.

ومــن هنــاك يتجــه نهــر تــورا إلــى الشــمال ،علــى شــكل منعطــف ،حيــث ينتهــي النهــر عنــد بلــدة إيبانشــن.
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هــذا المــكان كان يبــدو مناســباً إليبانشــا ،فــي حيــن أن يرمــاك وقواتــه كانــوا يمخــرون عبــاب النهــر بخــط

منحـ ٍـن طويــل .لــم تســبب الســهام التــي أطلقهــا التتــار علــى القــوزاق أي ضــرر ،وبالعكــس ،فالســاح الناري

للقــوزاق حقــق النجــاح المطلــوب ضــد العــدو .وبطلقــة واحــدة مــن المدافــع واألســلحة تــم طــرد جميــع

قــوات التتــار والفوغــول تقريبــاً .

وانتقامــاً مــن هــذا الهجــوم ،وبعــد أن احتــل بلــدة إيبانشــين (تورينســك) قــام هــو وقواتــه بنهبهــا وإحراقهــا

وحولهــا إلــى رمــاد .وأخليــت القريــة التتريــة األخــرى الواقعــة علــى نهــر تــورا مــن ســكانها.

فــي  1أغســطس عــام  1580وصــل يرمــاك إلــى المدينــة التتريــة تشــينغي -تــورا أو تيومــن ،واســتولى
عليهــا مــن دون أي مقاومــة .كان تتــار تيومــن أثريــاء ،يتوافــر لديهــم الكثيــر مــن الحبــوب وقطعــان الماشــية،
وقــد صنــع القــوزاق ألنفســهم المــؤن واالحتياطيــات الغذائيــة .أمضــى

يرمــاك فصــل الشــتاء فــي تيوميــن ،وأرســل إلــى ضواحيهــا القــوزاق علــى شــكل دوريــات ،وأمرهــم أن

يطالبــوا التتــار ليــس بالمــواد الغذائيــة فقــط بــل وبالهدايــا علــى شــكل أتــاوات ،ومــن بيــن القــوزاق الذيــن

أرســلهم ،وصــل قســم منهــم إلــى بلــدة تارخانســك ،القريبــة مــن وصــول نهــر تــورا إلــى توبــول .فــي هــذا

الوقــت بالــذات ،كان الملــك التتــري كوتشــوم خــان قــد أرســل المســؤول التتــري كوتوغــاي مــن أجــل جمــع

الجزيــة ،فأســره القــوزاق واقتــادوه إلــى يرمــاك فــي مدينــة تيومــن .ســأله يرمــاك باحتــرام ومجاملــة عــن
صحــة كوتشــوم خــان وعــن أســرته ،وأعلــن أنــه فــي الربيــع ســيغادر ســيبيريا إلــى روســيا .بعــد ذلــك أمــر
يرمــاك خمســة مــن القــوزاق بإطــاق النــار مــن البنــادق ،وهــو ســاح لــم يــر مثلــه التتــري أبــداً  .ثــم أطلــق

يرمــاك ســراح كوتوغــاي إلــى ســيبيريا ،محمـ ًـا بكثــر مــن الهدايــا وأمــره بالتعبيــر عــن احترامــه لكوتشــوم خــان

ولزوجاتــه وأبنائــه ومــن تيومــن توجــه يرمــاك والقــوزاق فــي  9مايــو  1581إلــى األســفل فــي نهــر تــورا.

فــي هــذا الوقــت ،كان ســتة أمــراء صغــار مــن التتــار ،مــع عــدد كبــر مــن القــوات ،ينتظــرون يرمــاك عنــد

مصــب نهــر تــورا ،أي بالقــرب مــن بلــدة تارخانســك ،وجــرت هنــاك معركــة شــديدة اســتمرت عــدة أيــام،

وكانــت لمصلحتــه تــارة وضــده تــارة أخــرى ،إلــى أن تمكــن يرمــاك أخــراً مــن النهــر واســتولى علــى غنائــم
كثيــرة.

بعــد كل مــا ذكــر أعــاه مــن معــارك ،نقــص عــدد القــوزاق الذيــن تابعــوا الســير معــه باتجــاه توبــول .وعنــد

جــرف بيريزوفســكي هاجمتهــم مــن جديــد قــوة تتريــة وأقضــت مضاجعهــم عــدة أيــام ،بيــد أنهــم اخترقــوا
صفــوف العــدو مــن دون أضــرار .وبعــد ذلــك ،وعــى امتــداد توبــول ،وفــي هــذا المــكان ،حيــث يضيــق النهــر،

وحيــث ضفــة الجانــب األيمــن منــه شــديدة االنحــدار ،أمــر كوتشــوم بمــد سلســلة حديديــة فــي عــرض النهــر،
وأرســل إلــى هنــاك قــوات بقيــادة عيســاؤول أليشــاي كــي يتابــع تقــدم القــوزاق مــن جهــة الغابــة ،ووصول
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ســفنهم إلــى السلســلة الحديديــة ،وعندمــا تصبــح ســفنهم محجــوزة يهاجمهــم .وهــذا مــا تــم إنجــازه .لكــن

يرمــاك عــرف مــن خــال جواسيســه بإرســال قــوات التتــار فلجــأ إلــى الخديعــة التاليــة .أرســل القــوزاق مســبقاً
ليـ ًـا إلــى الضفــة ،وأمرهــم بقطــع أغصــان كثــرة بطــول رجــل وربطهــا فــي حــزم .تــم تنفيــذ األمــر ُ
وألبســت

الملبســة بثيــاب القــوزاق علــى الســفن وأبقــى معهــا
الحــزم ثيــاب القــوزاق التقليديــة .وضــع العيــدان
ّ

بعضــاً مــن القــوزاق ليتمكنــوا مــن قيــادة الســفن ،وبقــي يرمــاك نفســه وبقيــة جيشــه فــوق الجــرف ببضعــة
(فيرســتات) وخرجــوا إلــى الضفــة .رأى التتــار كثــراً مــن المحاربيــن المرتديــن لبــاس القــوزاق علــى الســفن.

وعنــد غــروب الشــمس ،اقتربــوا بخطــوات حــذرة هادئــة مــن خلــف التتــار ،فأصابتهــم الدهشــة والوجــل
والذهــول ،وقضــوا عليهــم نهائيــاً  .ثــم نــزل يرمــاك مــن الشــاطئ إلــى الســفن واســتبدل قــوات األغصــان
المزيفــة بقــوزاق حقيقييــن ،وصــل يرمــاك مــع القــوزاق إلــى مصــب نهــر تافــدا .وهنــاك ،ومــن بيــن أعــداد

التتــار الذيــن تــم أســرهم كان تــاوزاك المســؤول فــي قصــر كوتشــوم خــان ،وقــد تــم إطــاق ســراحه ،ألنــه
زودهــم بمعلومــات عــن أرضــه .عندمــا عــاد تــاوزاك إلــى كوتشــوم خــان وصــف القــوزاق بأنهــم مقاتلــون
أشــداء ال يمكــن التغلــب عليهــم ،وهــم يطلقــون أســلحة ناريــة قاتلــة تخــرق الــدروع .لكــن كوتشــوم كان

ذا طبــع صلــب :قــرر أن يدافــع برجولــة عــن مملكتــه ،فجمــع القــوات مــن التتــار واألوســتياك والفوغــول،

الخيالــة لمجابهــة يرمــاك ،وعــزز الدفــاع عــن عاصمتــه ســيبيريا،
وأرســل ابــن أخيــه مامتكــول بجيــش كبيــر مــن ّ

مــن أجــل قطــع الطريــق علــى القــوزاق إلــى مدينــة ســيبيريا ،ونشــر نقــاط حراســة علــى طــول نهــر توبــول،
مــن أجــل إعطــاء المعلومــات عــن اقتــراب القــوزاق.

مــن مصــب نهــر تافــدا أبحــر يرمــاك إلــى األمــام ،لكنــه بعــد  30فيرســتا وصــل إلــى مســاكن البابازانييــن

التــي كان يمتلكهــا مــورزا بابــازان ،وهنــاك التقــى بالقــوات التتريــة بقيــادة مامتكــول ،وبــدأت المعركــة.

كان يرمــاك واقفــاً فــي الخنــدق ،وبعــد عــدة رشــقات مــن األســلحة الناريــة أوقــف مطامــع مــا يزيــد علــى

عشــرة آالف فــارس مــن فرســان مامتكــول الذيــن تســابقوا بأرواحهــم لكــي يدوســوا الجيش الروســي .لقد
دخــل يرمــاك مــع القــوزاق ضــد التتــار فــي معركــة بجــرأة وشــجاعة .وكان الــدم التتــري يجــري فــي بعــض

األماكــن كاألنهــار وكانــت الجثــث العديــدة المطروحــة علــى األرض تعيــق األعــداء فــي الحركــة عبرهــا
علــى جيادهــم .اســتمرت المعركــة خمســة أيــام إلــى أن تــم ســحق القــوات التتريــة فــي ســاحة المعركــة.

وقــد لجــأ مامتكــول إلــى الهــرب .وكانــت هــذه المعركــة هــي المعركــة الرئيســة.

وصــل القــوزاق فــي  26يوليــو إلــى مصــب نهــر توربــا الــذي يصــب فــي نهــر توبــول مــن الجانــب األيمــن.

وهنــاك واجهتهــم قــوة عســكرية تتريــة وهددتهــم بالهجــوم إذا مــا تابعــوا ســرهم فــي النهــر.

ولكــن علــى مســافة بعيــدة أســفل نهــر توربــا ،وإلــى الجانــب األيمــن ،يوجــد منحــدر عــال شــديد االنحــدار

يمتــد بعيــداً إلــى األســفل علــى ضفــة النهــر ،ولذلــك ســمي ب ـ “المنحــدر الطويــل” .ومــن
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هــذا المــكان كان التتــار يتابعــون القــوزاق الذيــن كانــوا يعومــون بســفنهم فــي النهــر ،ويطلقــون عليهــم
ســهامهم .عندمــا رأى يرمــاك هــذا ،لــم يتوقــف علــى مســافة بعيــدة ،بــل فــي منطقــة أعلى مــن المنحدر
الطويــل عنــد الجزيــرة .وكان واضحــاً بالنســبة لهــم ،أن الســهام المعاديــة الغــادرة التــي كانــت تُ رمــى علــى

القــوزاق مــن دون انقطــاع لــم تلحــق أي ضــرر بهــم .قبــل الوصــول إلــى مصــب نهــر توبــول ،توقــف يرمــاك

والقــوزاق فــي قريــة تتريــة ،كان يقيــم فيهــا كاراتشــا التتــري البــارز الــذي يحمــل لقــب مومــورزا وعضــو
مجلــس الشــورى لكوتشــوم .وقــد جــرت معركــة شــديدة بينــه وبيــن يرمــاك ،وبعــد أن انتصــر عليــه يرمــاك

أخــذ كثيــراً مــن الغنائــم التــي تشــكلت مــن الذهــب والفضــة واللؤلــؤ واألحجــار الكريمــة ،وأمضــوا أربعيــن

يومــاً فــي قريــة كارتشــا مــن دون أعمــال عســكرية .ومــن هنــاك فــي  14ســبتمبر أبحــر يرمــاك وجيشــه
علــى الســفن فــي نهــر توبــول ،وعنــد مصبــه التقــى بكثيــر مــن التتــار الذيــن كانــوا يحرســونه .فحدثــت هناك

معــارك حاميــة واســتمرت عــدة أيــام ،وحقــق فيهــا القــوزاق النصــر .ومــن مصــب توبــول توجــه القــوزاق

صعــوداً إلــى إيرتيــش علــى طــول ضفتــه الغربيــة ،ووصلــوا إلــى بلــدة آتيــك (أكــواخ زاأوســرافني) .كان يقيم

هنــاك التتــري مــورزا آتيــك .وبعــد أن خرجــوا إلــى الضفــة ،اســتولى القــوزاق علــى هــذه البلــدة ،وجعلوهــا

معســكراً لهــم ،ووضعــوا فيهــا جميــع ممتلكاتهــم التــي كانــت ســابقاً فــي ســفنهم الخشــبية .بقــوا فــي
البلــدة بضعــة أيــام .وقــد نقــص عــدد القــوات لــدى يرمــاك فــي المعــارك إلــى حــد كبيــر فعــدا عــن القتلــى،
كان هنــاك كثيــر مــن الجرحــى .فــي الليلــة األخيــرة قبــل المعركــة الرئيســة ،تشــاور يرمــاك ومســاعدوه مــع
القــوزاق اآلخريــن ،مــاذا علينــا أن نفعــل؟

أي معركــة جديــدة بالنســبة
فــردد صــوت الخائفيــن“ :لقــد رضينــا باالنتقــام ،وقالــوا ،حــان وقــت العــودة .إن َّ
لنــا ســتكون خطــرة ،ألنــه قريبــاً لــن يكــون هنــاك مــن ينتصــر” .لكــن يرمــاك والقــادة اآلخريــن مــن القــوزاق

قالــوا“ :ال ،أيهــا اإلخــوة ،لدينــا طريــق واحــد إلــى األمــام .لقــد بــدأت األنهــار تتغطــى بالصقيــع :إذا عدنــا

إلــى الــوراء ســنتجمد فــي الثلــوج العميقــة ،وإذا مــا وصلنــا إلــى روســيا فســنعود مــع وصمــة عــار ،بعــد أن
وعدنــا بإخضــاع كوتشــوم أو نمــوت بتــرف فنغطــي ذنبنــا أمــام القيصــر .لقــد عشــنا طويـ ًـا فــي شــهرة

ســيئة ،فلنمــت بشــهرة خيـ ّـرة .إن اللــه فــي الســماء يعطــي النصــر لمــن يشــاء ،وكثيــراً مــا يعطــي النصــر
للضعفــاء علــى األقويــاء”.

منــذ بــزوغ أشــعة الشــمس األولــى ليــوم  23أكتوبــر ،خرجــت قــوات يرمــاك مــن آتيــك واقتربــت مــن رأس

تشــوفاش ،ووقفــت فــي صــف عســكري ،فخاطبهــم يرمــاك“ :أصدقائــي ،إخوتــي! ســنموت فــي ســبيل

كنيســة اللــه المقدســة ،وســنعاني مــن أجــل العقيــدة األرثوذكســية الحقــة ،والملــك صاحــب الغبطــة
الرجســين بحــزم بدمائنــا وحتــى المــوت”.
والقيصــر وســنخدم ،ونقــف ضــد ِ

وهرعــوا نحــو الحاجــز الكبيــر مــن األغصــان .كان العــدو يرمــي ســهامه الكثــرة ويصيــب القــوزاق مــن ثــاث
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ـتعمال الســيوف والرمــاح .لكــن القــوزاق
جهــات ،وبعــد أن كســر الحاجــز هجــم فــي معركــة باأليــدي ،مسـ
ً
وقفــوا كجــدار قــوي ثابــت وتمكنــوا مــن شــحن المدافــع ،وبإطالقهــم النــار شــتتوا الصفــوف المعاديــة

ودفعوهــا إلــى الحاجــز .كان يرمــاك وإيفــان كالتســو يهاجمــان فــي المقدمــة ،أمــا كوتشــوم األعمــى،
فــكان يقــف علــى رأس تشــوفاش مــن جبــل آالفيســك ،مــع األئمــة والشــيوخ ،ومــن حســن حــظ الــروس
وبــؤس التتــار ،أن مامتكــول قــد ُأصيــب بجــرح ،وتــرك ســاحة المعركــة وغــادر بالقــارب إلــى الضفــة األخــرى

مــن نهــر إيرتيــش .يئِ ســت قــوات التتــار مــن دون قائدهــا مــن النصــر .واألمراء األســتياك عادوا إلــى المؤخرة،

وهــرب التتــار أيضــاً  .عندمــا ســمع كوتشــوم أن الرايــات المســيحية تحلــق علــى الحاجــز ،وعــرف أنــه فقــد

مملكتــه وممتلكاتــه ،قــال للجميــع وهــو يبكــي بــكاء مــراً “ :أيهــا المــورزا والفرســان! لنركــض ،مــن دون
تأخــر ،فنحــن نــرى أننــا فقدنــا مملكتنــا ،فرجالنــا األقويــاء لــم يتمكنــوا والشــجعان ســقطوا .مــن انتصــر علــي
وحرمنــي مــن مملكتــي أنــاس بســطاء أرســلهم آل ســروغونوف مــن الســجون كــي ينتقمــوا منــي لمــا
ألحقتــه بهــم مــن إســاءات ،إنهــم القــادة والقــوزاق ،يرمــاك ورفاقــه” .وبعــد أن وصــل إلــى مدينــة ســيبيريا،

أخــذ هنــاك بعــض كنــوزه الخاصــة وهــرب مــع أســرته وأقاربــه إلــى ســهب إيشــيم .بعــد النصــر الــذي حققــوه
فــي  26تشــرين أكتوبــر ،وفــي يــوم القديــس العظيــم دميــري سولونســكي ،قــام يرمــاك ورفاقــه بصــاة

الشــكر للــه وهــذا الفــرح الكبــر“ .حقــاً يســتحق الذكــرى هــذا النصــر الــذي تحقــق فــي الصيــف المنصــرم،

حيــث تمكنــت قــوات غيــر كبيــرة مــن الســيطرة علــى هــذه المملكــة ،بعــد المعــارك المرهقــة عــاد يرمــاك

والقــوزاق مــن المعركــة ليـ ًـا إلــى بلدتهــم آتيــك ،وعززوهــا بالحراســة القويــة ،وأمضــوا الليــل فيهــا .فــي

صبــاح اليــوم التالــي ،وبعــد أن قــام بإحصــاء عــدد قواتــه ،عــرف يرمــاك أنــه ُقتــل فــي معــارك األمــس
 107مــن القــوزاق .وبعــد ذلــك ،وباعتبــاره منتصــراً  ،دخــل يرمــاك مــع قواتــه إلــى مدينــة ســيبيريا عاصمــة

كوتشــوم .وهــذه الكلمــات األصليــة لمدونــة ســيبيريا التاريخيــة“ :فــي  26تشــرين أكتوبــر ،فتــح ضيــاء الفجــر
أبــواب االتســاع ،وطــرد النــور ليــل الظــام .وســلطت الشــمس أشــعتها الذهبيــة ،وحــل النهــار”.

فــي اليــوم الرابــع لفتــح ســيبيريا ،وفــد إلــى يرمــاك مــن نهــر ديميانــكا أمــر أســتياكي ،اســمه بويــار برفقــة
عــدد كبيــر مــن األســتياكيين ،حامـ ًـا معــه هدايــا كثيــرة .اســتقبل يرمــاك األمــر بشــكل إيجابــي ،ولــم يقــدم

نفســه كقاطــع طريــق ،بــل كحاكــم كريــم .وبطريقــة مماثلــة جــاء مــع الهدايــا التتــار الذيــن يعيشــون علــى
ضفــاف إيرتيــش وتوبــول ،واألنهــار التــي تصــب فيهــا ،الذيــن هربــوا مــن مســاكنهم أثنــاء معــارك يرمــاك مــع

كوتشــوم .ســمح لهــم يرمــاك بالعــودة إلــى أماكنهــم ،وطمأنهــم بأنهــم إذا مــا عاشــوا بهــدوء ونفــذوا
أوامــره ،فلــن يصيبهــم أي ضــرر مــن جانبــه علــى اإلطــاق.

فــي  5نوفمبــر انطلقــت جماعــة مــن القــوزاق يبلــغ تعدادهــا  20شــخصاً إلــى بلــدة آباالكــو ،وهنــاك ،فــي

أســفل الضفــة العاليــة ،وعلــى المــرج ،توجــد بحيــرة مســتطيلة ،وبــدأ القــوزاق يصيــدون الســمك منهــا.
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ومــن دون أن يخشــوا شــيئاً  ،نــام القــوزاق هنــاك ليـ ًـا علــى ضفــة البحيــرة .ففاجأهــم مامتكــول وقتلهــم

نيامــاً  ،ولــم يســلم منهــم ســوى شــخص واحــد ،أبلــغ يرمــاك بمــا حــدث .طــارد يرمــاك مــع قواتــه مامتكــول

فــي اليــوم نفســه ،وتمكــن مــن الوصــول إليــه عنــد مســاكن الشالشــيين ،بالقــرب مــن نهــر إيرتيــش .وهنــاك،

ُقتــل عــدد كبــر مــن التتــار ،لكــن مامتكــول تمكــن مــن الفــرار.

فــي  5ديســمبر وفــد إلــى يرمــاك ،مــع كثيــر مــن الهدايــا ،أميــران :إيشــويردي مــن مســاكن إيســكالوين،
وســوكليم من نهر ســوكليما ،وتم اســتقبالهما بلطف ُ
وأطلق ســراحها .ومن أجل تقديم الوالء والطاعة
لروســيا أمــر يرمــاك التتــار واألســتياك بــأداء القســم .وفــي الوقــت نفســه ،فــرض عليهــم ضريبــة الطقــس،
ـمور .وعلــى هــذا النحــو أصبــح مالــك دولــة صغيــرة.
وأنــواع مختلفــة مــن الفــرش ،وخاصــة فــرو السـ ّ

فــي  22ديســمبر 1581 ،أرســل يرمــاك رســالة عــن فتــح ســيبيريا للقيصــر إيفــان فاســيليفيتش مــع (القائــد)
إيفــان كولتســو و  50مــن القــوزاق ،ومعهــم الضريبــة التــي تــم تجميعهــا والمؤلفــة مــن  60مجموعــة مــن

فــراء الســمور ،و  20مــن فــراء الثعلــب األســود ،و  50مــن فــراء القنــدس ،وعريضــة رجــاء ،كانــت ،حســب

المدونــات ،بالمضمــون “جميــع روســيا الملكيــة المطلقــة ،وأســلحتكم التــي ال تقهــر ،نحــن عبيدكــم ،قــد

غزونــا مملكــة ســيبيريا ،وانتصرنــا علــى خــان المشــركين كوتشــوم ،وأخضعنــاه ليدكــم القيصريــة الحاكمــة

المطلقــة ،وأرغمنــا كثيريــن مــن الغربــاء علــى أداء يميــن الطاعــة والــوالء كــي يكونــوا خاضعيــن ليدكــم
وأن عليهــم أن يدفعــوا ضريبــة ســنوياً  ،ســواء لكــم أيهــا القيصــر أو لورثتكــم ،باســتمرار ،وأن
القيصريــةّ .

يخدمــوا جميــع أجهــزة دولتكــم بإخــاص ،ومســاعدتكم ضــد أعدائكــم ،وعــدم الذهــاب إلــى كوتشــوم خــان

والمســاكن والجيــوش التتريــة األخــرى ،والوقــوف بثبــات وحــزم مــع كل صــواب وحــق”.

فــي العريضــة طلــب يرمــاك أيضــاً الرحمــة والعفــو والمغفــرة ،ســواء لنفســه أو لرفاقــه ،عــن جرائمهــم
الســابقة ،كمــا طلــب مــن القيصــر أن يرســل إلــى ســيبيريا قائــداً كــي يتســلم إدارة ســيبيريا.

عنــد وصــول (القائــد) كولتســو إلــى موســكو ،اســتقبلهم القيصــر ثــم أمــر بالقيــام بصــاة الشــكر .وكانــوا

يــرددون فــي كل مــكان بموســكو ،بحيويــة “لقــد أعطــى اللــه روســيا مملكــة جديــدة”.

أرســل القيصــر إيفــان الرابــع ليرمــاك مــع كولتســو شــهادة عفــو ومغفــرة لــه وللقــوزاق عن األعمال الشــريرة

التــي ارتكبوهــا .ومكافــأة ليرمــاك أرســل لــه درعيــن ثمينيــن ،ومغرفــة فضيــة مذهبــة ،وهــي التــي كانــوا
يمنحونهــا عــادة كمكافــأة ،ومعطفــاً مــن فــراء الســمور “خلعــه عــن كتفيــه وقدمــه لــه” .وقــدم لــه 100

روبــل نقــداً  ،ونصــف ثــوب مــن الجــوخ ،وأعطــى لخمســة مــن القــادة معاطــف مــن الفــراء ،وأمــا كولتســو،

باعتبــاره القائــد الثانــي بعــد يرمــاك ،فــكان قــد أعطــاه فــي موســكو معطفــاً مــن الفــرو ،ونصــف ثــوب مــن
الجــوخ ،ودرعــاً و  50روبـ ًـا .وأعطــى لــكل مــن الخمســين قوزاقيــاً الذيــن رافقــوا كولتســو قطعــة جــوخ و
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 5روبــات .وأرســل القيصــر لبقيــة القــوزاق نقــوداً ونصــف ثــوب مــن الجــوخ ونبيــذاً  .وقــد جــاء فــي شــهادة

التكريــم ليرمــاك مــا يلــي“ :أميــر ســيبيريا يرمــاك تيموفييفيتــش ورفاقــه! لقــاء خدمتــك العســكرية الطويلــة،
واســتيالئك علــى أرض ســيبيريا ،نحــن القيصــر العظيــم ،نســامحك ونعفــو عــن ذنوبــك ،ونكافئــك بمرتّ ــب

حكومــي .كمــا كافــأ القــوزاق وســمح لهــم بالعــودة إلــى ســيبيريا إلــى يرمــاك فوصلــوا إلــى مواقعهــم
فــي ســيبيريا فــي . 1582

الدرعــان اللــذان أرســلهما القيصــر ليرمــاك ،حســب وصــف المــؤرخ ريميــزوف ،كانــا مصنوعيــن مــن الفــوالذ،

المضــروب فــي خمــس حلقــات بمهــارة واحترافيــة ،وعلــى الصــدر وبيــن األجنحــة الجانبيــة شــعارات الدولــة

وعليهــا النســور الذهبيــة ،وفــي طــرف الــدرع واألكمــام شــريط نحاســي .فــي متحــف موســكو لألســلحة

تُ حفــظ تيجــان ممالــك كازان وأســراخان وســيبيريا .يعتقــد بعضهــم أن تــاج ســيبيريا يعــود إلــى كوتشــوم

خــان ،وأن يرمــاك عندمــا فتــح ســيبيريا أرســله إلــى موســكو إلــى القيصــر إيفــان الرابــع .بينمــا يرفــض آخــرون
هــذا الــرأي ،ويــرون أن تــاج مملكــة ســيبيريا قــد تــم صنعــه فــي موســكو بمناســبة فتــح ســيبيريا .ألن شــعوباً

شــبه متوحشــة لــم تعــرف المؤسســات العامــة للدولــة ،ال يمكــن أن يكــون لديهــا رمــوز للســلطة العليــا

للدولــة .لكــن زعمــاء ســيبيريا التتــار كانــت لهــم عالقــات مــع البلغــار ،وهــم شــعب قــوي ،مثقــف ومشــهور
بنزعتــه الوطنيــة وبالتجــارة .ومــن بيــن طــرق البلغــار التجاريــة ،كان عندهــم طريــق إلــى إســكير ،ومنهــا إلــى
شــمال ســيبيريا .وكان لخانــات ســيبيريا عالقــات بمملكــة كازان ،التــي لــم يكــن ســكانها بعيديــن عن التعليم

والثقافــة ،كمــا كان لهــم أخيــراً عالقــات بروســيا .وكان لــدى كوتشــوم خــان مفهــوم عــن التــاج .فالجبــل

الــذي تقــع عليــه مدنــه ،كان يدعــى جبــل ألــف وتعنــي التــاج.

لــم يكــن يرمــاك يــدع فرصــة مــن أجــل المزيــد مــن االنتشــار والفتوحــات فــي ســيبيريا .ففــي  20فبرايــر مــن
عــام  1582علِ ــم مــن خــال صديقــه التتــري المخلــص لــه مــورزا ســينباختا تاغــن ،الــذي يقيــم علــى مقربــة

منــه ،أن مامتكــول يتجــول مــع عــدد قليــل مــن النــاس حــول نهــر فاغــاي الــذي يصــب فــي نهــر إيرتيــش،

علــى مســافة  100فيرســتا مــن مدينــة ســيبيريا .أرســل يرمــاك إلــى هنــاك  60رجـ ًـا مــن القوزاق الشــجعان،

فعثــروا علــى مامتكــول عنــد بحيــرة كــوالرا ،فهاجمــوه ليـ ًـا هــو ومرافقيــه وقتلــوا كثيــراً مــن التتــار ،وأخــذوا

مامتكــول أســيراً  .واقتــادوه بصــورة احتفاليــة إلــى مدينــة ســيبيريا .عاملــه يرمــاك معاملــة حســنة ،وطمأنــه

بالرحمــة القيصريــة ،وأســكنه فــي غرفــة جيــدة ،ولكــن بحراســة مشــددة .وبعــد بضعــة أيــام أرســله تحــت

إشــراف القائــد القوزاقــي غــروزا إلــى موســكو .ومــن المعــروف مــن خــال الكتــب المختصــة ،أن مامتكــول
خــدم فــي روســيا قائــد فــوج عســكري ،وفــي عــام  1590شــارك فــي الحملــة علــى الســويد ،وفــي عــام
 1598كان مــع القيصــر بوريــس فــي ســربوخوف لصــد هجــوم تتــار القــرم .وقــد تــم تكريــم مامتكــول فــي
القصــر القيصــري ،وكان موضــع احتــرام فــي موســكو كلهــا والجيــش.
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فــي الربيــع التالــي ،أرســل يرمــاك القائــد بوغــدان بريازغــا مــع  50مــن القــوزاق إلــى أســفل نهــر إيرتيــش

إلــى مناطــق ناظيــم ودميــان وتاوورتــاس وأوفــات مــن أجــل ضمهــا للتابعيــة الروســية .جمــع األميــر دميــان
األســتياك والفوغــول الكونديــن ،وكان يتوقــع وصــول القــوزاق إلــى بلدتــه المحصنــة والممتــدة ،الواقعــة
فــي مــكان مرتفــع .هاجــم القــوزاق هــذه البلــدة ثالثــة أيــام ،ولــم يســتطيعوا االســتيالء عليهــا ،وفي اليوم

الرابــع استســلم دميــان للقــوزاق .تابــع ســيره إلــى األســفل علــى نهــر إيرتيــش الحقــاً  ،فوصــل بريازغــا مــع
القــوزاق فــي  20مايــو إلــى بلــدة األميــر ســامار .لكــن هــذا األميــر الــذي قــاوم ،ودعــا ســبعة أمــراء صغــار

تابعيــن لــه لمســاعدته ضــد القــوزاقُ ،قتــل برصاصــة ،مــا جعل األســتياك اآلخرين الذيــن تم تجميعهم هناك،
يخافــون ويهربــون .وقــد حضــر إلــى بلــدة ســامار مــن كــودا األميــر األســتياكي آالتشــا ،الغنــي والمعــروف،
فعينــه بريازغــا مــكان ســامار المقتــول ،كمــا ســلمه إدارة جميــع البلــدات الكوديــة حتــى ســوغموت -فاشــا،
المدينــة المعروفــة اآلن باســم بيريوزوفــا.

فــي ربيــع  ، 1583انطلــق يرمــاك نفســه فــي حملــة إلــى نهــر أوب مــن أجل نقل إمارتي اليورغ واألســتياك

المحليتيــن إلــى التابعيــة الروســية .وهنــاك احتــل يرمــاك اإلمــارة الكوديــة مــع المــدن األخــرى وحصــل علــى

غنيمــة كبيــرة وفــرض الضريبــة .وتابــع حملتــه فاســتولى علــى مدينــة كازيمســكي الواقعــة علــى نهــر
كازيــم ،حيــث ُعثــر علــى ثــروة كبيــرة عنــد أميرهــا.

وفــي شــهر يوليــو انطلــق يرمــاك فــي حملــة أخــرى علــى نهــر تافــدا ،مــن أجــل إخضــاع الفوغــول المقيميــن
علــى ضفافــه .اســتولى هنــاك علــى بلــدة البوتــا ،وأســر األميــر البوتــا ،وغنــم ثــروة كبيــرة .وخــاض معركــة
كبيــرة مــع الفوغــول بالقــرب مــن نهــر باتشــينكا ،واســتولى علــى بلــدات :كوشــوكي ،كوندربــاي ،تابــاري،
وجمــع مــن الفوغــول هنــاك الضريبــة.

عندمــا عــاد يرمــاك إلــى مدينــة ســيبيريا ،جــاءه مراســل مــن مــورزا كاراتشــا ،المقيــم بالقــرب مــن نهــر تــارا.
طلــب كاراتشــا مــن يرمــاك أن يرســل لــه مجموعــة مــن المحاربيــن القــوزاق لمســاعدته ضــد القازاخيــن مــن

(اإلمــارة القرغيزيــة –الكايساتســية) ،الذيــن هــددوا بالهجــوم علــى مســاكن كاراتشــا .فصــدق يرمــاك ذلــك
وأرســل أتامــان (القائــد) إيفــان كولتســو مــع  40مــن القــوزاق .ولكــن عنــد وصولهــم إلــى المــكان المحــدد،

قتلهــم كاراتشــا جميعــاً  .بعــد ذلــك جمــع كاراتشــا جيشــاً كبيــراً مــن التتــار ،واقتــرب مــن مدينــة ســيبيريا ،مــن

أجــل وضعهــا تحــت الحصــار ،مفترضــاً أنــه عندمــا تنفــد االحتياطيــات الغذائيــة عنــد الــروس هنــاك ،يمكــن
إجبارهــم علــى تســليم المدينــة.

فــي  12مــارس  1584حاصــر المدينــة مــن جميــع الجهــات .لكــن القــوزاق فــي  9مايــو ليـ ًـا ،أو فــي

يــوم عيــد القديــس نيقــوالي ،اخترقــوا الحصــار ،وعثــروا علــى طريــق قريــب مــن المدينــة يمــر إلــى جانــب
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الحــرس التتــري ،فاجتــازوه بصــورة ســرية وهادئــة ،وهاجمــوا أعداءهــم فجــأة ،فــي ساوســكان .وهنــاك ُقتل

قســم كبيــر منهــم ،ومــن بينهــم ابنــا كاراتشــا ،أمــا كاراتشــا فــاذ بالفــرار .وعندمــا علــم التتــار الذيــن حاصــروا

مدينــة ســيبيريا بهجــوم القــوزاق علــى خيــام كاراتشــا ،ســارعوا فــي صبــاح اليــوم التالــي وهاجمــوا القــوزاق.

اســتمرت المعركــة حتــى الظهــر ،ورغــم أن القــوزاق أصابتهــم خســائر شــديدة ،لكــن تــم أخيــراً صــد العــدو

بعــد إلحــاق ضــرر كبيــر بــه ،وعــاد الــروس منتصريــن إلــى مدينــة ســيبيريا.

ثــم تابــع يرمــاك حمالتــه فــي أعلــى نهــر إيرتيــش ،فاســتولى علــى بلــدة األميــر بيغيــش ،الواقعــة فــي
رأس الجبــل العالــي ،ومــن هنــاك توجــه يرمــاك إلــى شامشــي ،ريانتشــيك ،زاال ،كاورداك .كانــت شامشــي
تقــع علــى بعــد  20فيرســتا مــن آبــاالكا .فــي بلــدة زاال حدثــت معركــة صغــرة ،أمــا ســكان بلــدة كاورداك

فهربــوا إلــى الغابــة الكثيفــة .ثــم وصــل يرمــاك إلــى بلــدة ســاورغاش .كان مالــك البلــدة مطمئنــاً إلــى

قوتــه فاســتعد للمقاومــة ،لكــن القــوزاق ســرعان مــا أخضعــوه لتابعيــة روســيا .وعلــى الطريــق كانــت بلــدة

تيبنــدا ،حيــث كان مســكن األمــر الصغــر يليغيــي ،مــن جيــل إيشــيم خــان ،سارغاتشــيك .وقــد خضــع متطوعــاً
ليرمــاك ،وأحضــر معــه الضريبــة والهدايــا.

عنــد نبــع نهــر إيشــيم واجــه يرمــاك مــع القــوزاق مقاومــة .فــي هــذه المعركــة ُقتــل هنــاك خمســة مــن

القــوزاق .فــي ذكــرى هــؤالء الخمســة ،وكان النصــر إلــى جانــب الــروس .تابــع يرمــاك ســيره إلــى األعلــى

علــى طــول نهــر إيرتيــش فوصــل إلــى بلــدة كــوالرا المحصنــة ،علــى الضفــة الغربية لنهر إرتيــش ،بالقرب من

بحيــرة أوســاكلو .وهــذا المــكان كان يســتخدمه كوتشــوم خــان ســابقاً لحمايــة حــدوده مــن النوغايتســيين.
بــذل يرمــاك جهــده طيلــة خمســة أيــام مــن أجــل االســتيالء علــى هــذه البلــدة المحصنــة ،لكنــه تراجــع مــن

دون تحقيــق أي نجــاح .ثــم كانــت البلــدة التتريــة التاليــة علــى الطريــق اســمها تاشــاتكان .وهنــاك استســلم
ســكانها مــن دون معركــة ،وأحضــروا كل مــا كان مطلوبــاً منهــم .وبالقــرب مــن هــذه البلــدة كان يوجــد حجــر

كبيــر قرمــزي اللــون ،بحجــم عربــة الجليــد المشــحونة ،وقــال عنهــا التتــار ليرمــاك ،بــأن هــذا الحجــر ســقط مــن
الســماء ،وبســببه يحــدث ،حســب األوقــات ،البــرد والمطــر والثلــج .وبحســب خرافــات التتــار ،هنــاك بعــض

األحجــار التــي يســمونها “جــن –تانــغ” ،أي األحجــار التــي تنتــج الطقــس .بعــد ذلــك وصــل يرمــاك إلــى قريــة

شــيش – تامــاك التتريــة .وكان ســكانها فقــراء ،فعاملهــم يرمــاك بوداعــة ،ولــم يطالبهــم بهدايــا .ومــن

هنــاك عــاد مــن حيــث أتــى .عنــد وصولــه إلــى تاشــاتكان ،تلقــى معلومــات بــأن قافلــة مــن بخــارى محملــة
بالبضائــع تتوجــه علــى ضفــة نهــر فاغايــا إلــى مدينــة ســيبيريا .ومــن أجــل اســتقبال هــذه القافلــة توجــه

يرمــاك إلــى بلــدة أغيتســك .وعنــد وصولــه إلــى أتباشــا لــم يجــد القافلــة ،ولــم تصلــه معلومــات مؤكــدة

عــن مــكان وجودهــا .فــأدرك أن المعلومــات التــي ُقدمــت لــه حــول ســر القافلــة كاذبــة ،ولهــذا ،ســارع مــن

دون انتظارهــا بالعــودة إلــى مدينــة ســيبيريا .وعندمــا وصــل إلــى الخنــدق الــذي كان قــد أمــر بحفــره ســابقاً
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مــن بحيــرة تابــي إلــى نهــر إيرتيــش ،وقبــل حلــول الليــل الدامــس ،ومــن أجــل االســتراحة بعــد الحملــة ،قــرر

تمضيــة الليلــة علــى ضفــة الجزيــرة التــي يحيــط بهــا نهــر إيرتيــش والخنــدق ،مــن دون أن يخشــى مــن هجــوم

العــدو الــذي لــم يكــن يتوقعــه قريبــاً  .ومــع وضــع الحراســة ،لكــن الحـ ّـراس ،بســبب الريــح الشــديدة والمطــر

الغزيــر ليـ ًـا تغطــوا بإحــكام ونامــوا .وهنــاك أمــر كوتشــوم مــن بعيــد بمراقبــة حملــة يرمــاك ،وعندمــا علــم

بتهــوره وبعــده عــن الحــذر هــو والقــوزاق ،فــي المبيــت مــن  6 5-أغســطس ،اقتــرب فــي منتصــف
الليــل مــن المخيــم ،وقتــل جميــع القــوزاق .لــم ُيقتــل يرمــاك نفســه آنــذاك .فقــد شــق طريقــه بــن صفــوف

العــدو نحــو الســفن الواقفــة القريبــة مــن الضفــة .وأصبــح فــي وضــع آمــن جزئيــاً  .أراد القفــز مــن ســفينة

ألخــرى ،كــي ينقــذ نفســه ،لكــن الســفينة األخيــرة ابتعــدت قليــاً عــن الضفــة بســبب الريــح ،وعندمــا قفــز
يرمــاك ســقط فــي المــاء ،والرتدائــه الــدرع الثقيــل الــذي أهــداه إيــاه القيصــر لــم يســتطع الســباحة وغــرق.

تــم العثــور علــى جثــة يرمــاك فــي  13أغســطس بالقــرب مــن القريــة التتريــة يورتــي يبانشــن ،وعندمــا
خلعــوا عــن الجثــة الــدروع والقفطــان (الــرداء( تقاســمها التتــار فيمــا بينهــم .وبمرســوم مــن القيصــر ألكيــس

ميخائيلوفيتــش ،تــم ســحب الــدرع مــن كايداولــوف ،وأرســل هديــة مــع قائــد جيــش توبــول ،األميــر إيفــان
أندرييفيتــش خيلكــوف وقائــد المئــة ريميــزوف إلــى األميــر الكالميكــي تايشــا أبــاي.

ويتوجونــك يصــف المــؤرخ الســيبيري علــى النحــو التالــي
يرمــاك ،الســام لرفاتــك وســيكللّ ك الــروس
ّ

شــكل يرمــاك الخارجــي وســماته النفســية“ :كان رجـ ًـا عظيمــاً  ،منطقيــاً  ،محبــاً لإلنســان ،بعيــد النظــر ،يتمتع

بالحكمــة ،مســطح الوجــه ،أســود الشــعر واللحيــة ،أجعــد الشــعر ،متوســط العمــر ،عريــض الكتفيــن.

هــذه نبــذة عــن حيــاة يرمــاك فاتــح ســيبيريا .ولتنـ َـس األجيــال الالحقــة األســطر الســوداء مــن حياتــه األولــى

كفــر عــن جرائمــه بخدماتــه العظيمــة للوطــن! ربمــا بلــغ يرمــاك الحيــاة
المتهــورة ،وال تديــن اإلنســان الــذي ّ

الشــريرة بســبب رفــاق الســوء ،أو لظــروف ســيئة أخــرى ،مهــا كانــت ،وربمــا كان يرغــب ســابقاً  ،وقبــل ذهابــه
إلــى ســيبيريا ،بتــرك حيــاة قطــاع الطــرق ،ولكــن لــم يجــد الظــرف المناســب للخــروج مــن وســط رفاقــه الذين

اختــاروه (قائــداً ) .وربمــا ،أثنــاء وجــوده بيــن جماعــة قطــاع الطــرق ،كان يشــعر فــي داخــل نفســه بتلــك القــوة

غيــر المفهومــة ،ولكــن علــى طــرق العنايــة اإللهيــة ،كُ تــب ليرمــاك فــي كتــاب األقــدار أن ال يعيــش فــي
ســيبيريا أكثــر مــن نحــو أربــع ســنوات ،ولــم ُيحــدد لــه هــو أن يتابــع الفتوحــات الالحقــة.

وبمكــر كوتشــوم خــان فقــد حياتــه .ولهــذا فــإن كل مــا تــم اكتســابه بأعمالــه ،بفضــل خبرتــه العســكرية،
وشــجاعته وتضحيتــه هــو ورفاقــه مــن أجــل ضــم ســيبيريا إلــى روســيا ،قــد ُفقــد وضــاع مــع وفاتــه .فالقــادة
العســكريون والمحاربــون الــروس المرســلون إلــى ســيبيريا كانــوا يهربــون إلــى روســيا .ســيطر التتــار مــن

جديــد علــى مدينــة ســيبيريا ،وتســلم إدارتهــا عليــي بــن كوتشــوم ،لكنــه ســرعان مــا اســتُ بدل بســيدياك،

وهــو ابــن بيكبــوالك األمــر الســيبيري الــذي كان كوتشــوم قــد قتلــه وامتلــك ســيبيريا نحــو عــام . 1540
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وانطالقــاً مــن هــذا ،يبــدو لنــا أن يرمــاك لــم يتــرك أي شــيء مــن فتــح ســيبيريا لألجيــال الالحقــة ،مــن أجــل

تخليــد ذكــراه .فهــذا البلــد ،بســكانه وثرواتــه ،وبممالكــه الطبيعيــة ،تــم غــزوه فيمــا بعــد ،إمــا بالقــوات
أوال ،حــكام ســيبيريا الكبــار اآلخريــن.
المرســلة مــن روســيا القيصريــة ،أو بجهــود وأعمــال القــادة ً

ورغــم أن يرمــاك تيموفييفيتــش لــم يتــرك شــيئاً لألجيــال الالحقــة فيــا يتعلــق بفتــح ســيبيريا ،ســوى

ذكــرى شــجاعته ،وســماته الروحيــة .ومــن دون بدايــة فتــح يرمــاك لســيبيريا لمــا تجــرأ إيفــان الرابــع ،الــذي

كان قــد حــاز بــدوره علــى مملكتــي كازان وآســراخان ،وقــد اقتــرب مــن أواخــر أيامــه ،علــى غــزو ســيبيريا
التــي كان يحكمهــا كوتشــوم القــوي .ومــن دون بدايــة يرمــاك لمــا قــام القيصــر فيــودور إيفانوفيتــش

الوديــع ،والمســالم بحالتــه الصحيــة الضعيفــة ،بإرســال القــوات فــي عــام  1586الســتعادة ســيبيريا .ومــن

دون بدايــة يرمــاك ،لمــا أنجــز القيصــر بوريــس ،فــي الســنة الســابعة لحكمــه ،وبيــن أعمالــه الحكوميــة،

تلــك القــرارات الذكيــة والفاضلــة التــي تقرأهــا األجيــال الالحقــة فــي تاريخــه .ومــاذا يمكننــا القــول عــن
ذلــك الزمــن ،بعــد وفــاة بوريــس غودونــوف ،عندمــا مزقــت الكــوارث قلــب وطننــا األم ،عندمــا كان التــاج
القيصــري يطيــر مــن رأس إلــى رأس ،ويبحــث عــن قيصــر جديــر بارتدائــه ،عندمــا كانــت روســيا نفســها فــي

أيــدي األعــداء وكادت أن تفقــد اســتقاللها؟ ومــن كان يمكنــه آنــذاك التفكــر بغــزو ســيبيريا؟ ولــو أن

الخلَ ــف ،لــم يتوغــل إلــى ســيبيريا فــي أثنــاء حكــم القيصــر إيفــان الرابــع ،ألمكــن
يرمــاك ،الــذي لــم ينســاه َ

االفتــراض أن ســيبيريا لــم تُ فتــح قبــل عهــد ميخائيــل فيودوروفيتــش رومانــوف ،الــذي حمــى روســيا نفســها
مــن األعــداء الخارجيــن الذيــن مزقوهــا .لقــد توفــي فاتــح ســيبيريا ،ودفــن مجــد انتصاراتــه معــه ،لكــن
شــجاعته ومآثــره الحربيــة ال يمكنهــا أن تخــرج مــن ذاكــرة الشــعوب التــي غزاهــا .فقــد بــدأت تتوقع في كل

روســي فاتحــاً جديــداً لســيبيريا ،ســيجلب لهــا رعــد األســلحة واســم القيصــر الروســي .بعــد انتصــارات يرمــاك

وغزواتــه ســقطت الــروح المعنويــة لحــكام ســيبيريا التتــار آنــذاك .وكل حيلهــم العســكرية تــم إضعافهــا
بشــجاعة يرمــاك .واختفــت الشــجاعة اآلســيوية عنــد الهجــوم علــى العــدو ،وحــل اليــأس محلهــا .وكان ثمــة
هاجــس سـ ّـري يوحــي لهــم بــأن زمــن الســيادة التتريــة علــى ســيبيريا قــد انتهــى وأن مصائــر معينــة ســتحل

بهــم قريبــاً  .وسيســتولي الــروس مــن جديــد علــى ســيبيريا ،وســتخضع شــعوبها لســلطة القيصــر .باســم
ســيبيريا ،عاصمــة كوتشــوم خــان ُســمي البلــد كلــه بهــذا االســم .فــي عــام  1586أرســل القيصــر فيــودور

إيفانوفيتــش قــوات جديــدة بقيــادة القائــد العســكري فاســيلي ســوكين ،ورفيقــه إيفــان مياســنوف،
والحاكــم دانيــل شــولكوف .وباألنهــار نفســها التــي اجتازهــا يرمــاك ،وصلــوا إلــى منطقــة ســيبيريا ،وقــام

القائــدان األوالن بتأســيس مدينــة تيومــن .أمــا الحاكــم تشــولكوف مــع  500مــن القــوزاق فقــد عبــر نهــري

تــور وتوبــول ،ووصــل إلــى منبــع األخــر ،حيــث أســس مدينــة توبولســك التــي أصبحــت فيمــا بعــد المدينــة
العاصمــة للمملكــة الســيبيرية .ومــن هاتيــن المدينتيــن بــدأ الفتــح الالحــق إلقليــم ســيبيريا .كان القــادة

هنــاك والحــكام الســابقون يتنافســون فيمــا بينهــم فــي إخضــاع الجماعــات والقبائــل المحليــة للســلطة
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الروســية ،وفيمــا بعــد خــال  280عامــاً انضــم إلــى روســيا مناطــق وأقاليــم واســعة تمتــد مــن جبــال األورال

إلــى المحيــط الهــادي ومــن المحيــط المتجمــد الشــمالي إلــى حــدود الصــن ومنطقــة تركســتان .الطبيعــة
فــي ســيبيريا رائعــة ومتنوعــة .وثرواتهــا ال حصــر لهــا فــي ممالــك الطبيعــة الثــاث .ولنأخــذ علــى ســبيل

المثــال ،المجوهــرات ،الذهــب والفضــة ،واألحجــار الملونــة الكريمــة.

أول رئيــس أســاقفة فــي ســيبيريا ،كيبريــان ،فــي العــام الثانــي لقدومــه إلــى توبولســك ،فــي عــام 1622

دعــا جميــع المحاربيــن مــن قــوزاق يرمــاك ممــن بقــوا أحيــاء إلــى الكنيســة ،وســألهم عــن المعــارك التــي

خاضوهــا مــع التتــار ،وكــم عــدد القــوات ،وكــم قتــل منهــم ،وأيــن .وقــد قــدم لــه القوزاق شــهادات مكتوبة.

وأمــر رئيــس الرعــاة بتســجيل أســماء يرمــاك والقــوزاق الذيــن ُقتلــوا أثنــاء فتــح ســيبيريا فــي الســينودوس

فــي كاتدرائيــة صوفيــا وأوصــى بهــا فــي أســبوع األرثوذكــس (صــاة األحــد) وأوصــى رئيــس الشمامســة

فــي الكاتدرائيــة بتذكــر أســمائهم والنطــق بهــا بصــوت عــال ،والدعــاء إلــى تخليــد ذكراهــم كل عــام وفــي
المستقبل.

أصــدر جاللــة اإلمبراطــور نيقــوالي بافلوفيتــش مرســوماً ســامياً ب ـ “إقامــة نصــب تــذكاري فــي توبولســك

ليرمــاك الــذي فتحــت مآثــره الطريــق األولــى إلــى الثــروة المســتخرجة اآلن مــن ســيبيريا”.

يتألــف هــذا النصــب مــن هــرم مــن المرمــر قاعــدة الهــرم المرمــري مــن صخــر الجرانيت .وقد ُصنعــت وأنجزت

جميــع أجــزاء النصــب فــي مصنــع غورنوشــيدت ،علــى حســاب مكتــب صاحــب الجاللــة ،أمــا النفقــات

المطلوبــة إلنجــاز الجــزء الســفلي مــن الجرانيــت ،ولنقــل الهــرم إلــى مــكان النصــب ،ولتركيبــه وغيرهــا مــن
النفقــات فقــد تــم تغطيتهــا مــن مجمــوع التبرعــات الخاصــة التــي تــم إجراؤهــا عــن طريــق االشــتراك،
وبصــورة أساســية مــن أصحــاب مصانــع ومناجــم التنقيــب عــن الذهــب.

فــي عــام  ، 1837قــام وريــث الســيادة علــى العــرش ،األميــر ألكســندر نيقواليفتــش،

عنــد زيارتــه

توبولســك فــي  3 1-يونيــو ،بمنــح الشــرف وتفقــد المــكان الــذي كان مقــرراً فيــه إقامــة النصــب التــذكاري

ليرمــاك .وفــي  23آب  /أغســطس عــام  1839جــرى فــي توبولســك االحتفــال بافتتــاح النصــب التــذكاري

ليرمــاك ،فاتــح ســيبيريا بالشــكل التالــي :بعــد انتهــاء الطقــوس وحتــى منتصــف النهــار وصــل إلــى كاتدرائيــة
توبولســك الجنــرال ،حاكــم غــرب ســيبيريا ،وجنــرال قــوات المشــاة ،واألميــر بيوتــر دميتروفيتش غورشــاكوف

الــذي قــدم لهــذه المناســبة مــن أومســك فــي  20أغســطس .وعنــد وصولهــم إلــى هنــاك ،بــدأت صــاة
الشــكر للــرب .وبعــد تبريــك المــاء ،قــام األرشــمندريت بــرش النصــب بالمــاء المقــدس (لهــذا الســبب كان
قــد نُ ــزع الغطــاء القماشــي عــن النصــب) وكذلــك َّ
رش وبــارك القــوات العســكرية التــي كانــت تســير فــي

صفــوف ،عنــد وصولهــا إلــى مــكان الصــاة ،ثــم ألقــى خطابــاً مؤثــراً  .بعــد إنشــاد “ســنوات طويلــة” لســيادة
االمبراطــور وأســرته القيصريــة كلهــا ،أطلقــت المدفعيــة  101طلقــة.
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ليرماك ،عندما قام االبن األكبر لإلمبراطور ،وأول من يزور سيبيريا من األسرة القيصرية،
بتكريــم ذلــك المــكان ،فــي تشــوكمان ،حيــث يرتفــع عاليــاً فــي الوقــت الحالــي نصــب يرمــاك التــذكاري،

ميــز اإلمبراطــور نيقــوالي األول مآثــره ،ووقــر يرمــاك ،مؤكــداً اســمه “فاتــح ســيبيريا “ ونقــش على
وعندمــا ّ

النصــب عبــارة “نصــب فاتــح ســيبيريا يرمــاك”.
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