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،انيدا باسم أسرته لدى العروق ، لورذس إدوارد ثوماس يلد 
في، ١  ٨٨٨عام آب من عثر السادس بوم من الأولى الساعات في 

ثرمادوكمدينة ضواحي ني بقع والديه نبل من تأجر مبتت 
ولادتهمحكان يخص ثيئا لورنس يتذكر ونم • كارنارمن~ير بمقاطعة 

فيكيركودبرايت إلى مال الثمن رذ الأّانمقالت أن مدد 
شقيقهوكان . فقط سهرا' عثر ثلاثة -ثممرْ كان عندما ، امكوتلندا 

وولد. سوات بثلاث يكبره ربوب( — ٠ اللف، مونتاغوروبرت 

ااسكتلغد في استقرارها بعد ، جويج محيليام سمته أخر طفل للأسرة 
.قصير بوننا 

كانتالذي النزل عرض ، عمره من الئالثة »نيد« يبلغ أن وفل 
كانوليلك صاحبه تبل من للبح كيركودبرابتآ في الأسرة تسكنه 

جنيرةفي نمير مكوث وبعد • ثانية الانتقال لورانس أسرة على 
منزلعن تبحث وأخذت حيرسي، إلى الأسرة رحلت ، ان< ااالإن

١٨٩١الأول كانون وفي —اني. مقاطعةساحل نرب، ا له
٠ديناري بلدة في قالون دو شاليه باسم دعي مجتعزلأ منزلا استأجرت 

الخارجيللعالم له استطلاع أول لورنس إدوارد ثوماص بدأ وهناك 
•وطنه خارج 





ْسْة

للورضالدانية السيرة قي والهراء العني 

نمدماإدواردلورنس، ثوماس اصحاأمرأملازمألشهرة ند اللغزوالروماسية أن يدو 
قلبسات، ال•نتصف في حاص، بشكل الكتاب يا إخواج اجل *ن الحث بيات 

الألغازيحل أن شخص أى بامكان ليس لأنه يلك ، مستحيلة ستكون مهمتي أن لي 
مادامالخال ص _ كانت نقد القصيرة. الدة هذه مثل في الذاتية >يرة التعلقةبادا

عر'ومحرما ، عليه الاٍللاع •حثلورأ والعسكرية البامية لورنس يحيا؛ التعلق الأرشيف 
. ١٩٢٢-  ٤١٩١ ماي, الواقعة الدة في الأمامية انادة الى الوصول الذاتية الم كتاب 

الثورةحلال لدوره نهاثي تقوم |لى الوصول النحيل من فإنه كيلك، الأمر كان فإذا 
القاهرةفى بعمله إما تتعلق صثيلة معلومات سرى حال أية على توجد ولا ، المربية 
العاليةالحرب انتهاء بعد اليريهلانية الدبلوهامية فى ُانخراءله ،او  ١٩١٦-  ١٩١٥حلال 

ص

١ ٩٦٨عام من ابتداء الحكومية الوثائق هذه أصبحت نقد ذلك، من الرغم وعلى 
الئيرالوصئ لهذا موثوق تقييم احراء المكن وصارمن • نجاة للباحشن متوفرة فعاعدأ 
فيسيرالذاتية الكتاب وغرق • وشيكا هذا يكن لم مختلفة لأمياب ولكن - للجدل 
حاولمتهم لأأحد غيرمنثورة،سدوأن سابقة مواد عن يحثا الرسمية الأرشيف ملمات 
دورعن جادة دراصة باجرا. الباحشن أحد وقام الشأن. هذا في هستلم بتحقيق القيام 
لللكالألانية، باللخة كتاب في صدرت الدراسة هذه أن إلا المربية، الثورة في لورنى 

ليلايالثوية الذكرى دفي سنة، ءشرين ويعد الأر:بملانءون الذاتية البر كتاب نحاهلها فند 
سراحيامحللاق الشيء يعص متأثرة بالإنحليرية الناهلق العالم في شهرته بدت لورنس، 

الهثيةلورنس لحياة الحقيقي التقييم لأن يدعوللأمف، هذا وكان . الأرشيف معلومات 
.جدأ متآحرة جاءت 



واحدأالخارج، في أو بريطانيا في سواء البريطاني، العام ارأى ذهن ني لورض يظل 
طالشكوك، حامت ذلك من الرغم على ولكن عمرْ في الانجليز المشاهير اعظم من 

ونى. برمتها شهرته أساس الكتاب بعمى نحيى ،كما الحمقية إنحازاته حول الخمنات 
أحرجهالذي السينمائي الفلم بسب حذري نحو على لورنس صورة تغيرت ١  ٩٦٢عام 

عددصدور ح ذلك بعد العملة هذ0 واستمرت ، العرباا ®لورنس عنوان تحت لن ديفيد 
الرغموعلى ، كبير بشكل تأمل-ا كان منها العديد أن إلا . له الخامة الذاتية السير من 
حقيقةأنها أساس على المثبتة غير المقترحات عالجوا اللاحفن الكتاب فإن ذلك من 

عديدةتراكمات ابتدلع حرى فقد لذلك . احرى توقعات عندهم من وأصافوا ، تاريخية 
نحوعلى ذلك تلخيص وممكن - لورنس حياة على حيالية صغة أصفت الْلريقة بهذه 

يأش؛بما 
فيبه اعتنى وند أطفالها على تهيمن بهوس متدينة لامرأة شرعي غير ابن إنه 
إمبرياليةنظر بوجهات وأنح ، هوغارت •ج د هو نفسه من واس معلم البكرة طفولته 
إلىذهب ثم أثار، عالم أنه ذريعة تحن كجاسوس تدربه أحل من كركميثى إلى وأرسل 
بمشاعرمدفوعا العربية الثورة فى وانخرط ، مدرب كجاسوس الحرب مستهل فى القاهرة 

)أددرعا في يا حناغتصب ثم . للصهيونيةا أو ، للعرب موالية بدوافع رمما رأو إمحبريالية 
الخيانةفي اشترك طقس فرية في الأتراك ليماء وتسلشا برمتها( القمة هذه احتؤع أنه 

فيخيع حيث ' تترمل أمرة تحت المستعمرات وزارة في وعمل اللام، بموممر ال—ياسية 
الجيشفي حدم ثم واحد( كل من مناور، تلك اعتبرت رمما رأو واحد كل الفترة تلك 

ميولالديه أبرزت - ماسوشية دوافع ني وانغمر . ذلك كل من الجوليتخلص وسلاح 
فتلثم ومن شو )شارلوت( برنارد جدة الفي بديلة أم إيجاد إلى وسعى - شاذة ية حن
.معرفتهاممكن لا مثاب لا غامض حادث فى 

علىمهللع لأي واصحة أصبحت التقييمات هذه م ير والتفسالحقيقة أحهلاء إن 
القصصفإن انحتصن، الءلملع،تي من محتجن حفنة عن بمعزل ولكن المتنورة؛ الصادر 

ندالعادي الشخص تشكك أن و؛مدث • وتحديها مواجهتها جرت ما نادرأ المثيرة والروايات 
وما، يصدق أن يجب ما يعملون العامة يعد ولم . والشاذة الغربية الادعاءات بنوعيه يدل 



اعتارإلى توصلوا قد الخادين الناس من العديد فإن لدلك ونتيجة ، بمدق لا أن يجب 
.بغيضا يكن لم إن حساما، لورنس موصؤع 

لمواذا ، شيء أي لورنس ينجز لم إذا مقبولة تكون أن ممكن الحال هذْ مثل إن 
إلىالرابة الادعاءات من الرغم على ولكن - تاريخية أهمية أية على حنانه تشتمل 

الانتقاصدرحات أدنى في فحتى •' ذاتها يحد نفية لبتا فإنها ، شانه محن الانتقاص 
علىدورا لعب يانه يعترفا حدة منتقديه أشد أن إذ ، لورنس إنجازات تني أن ممكن لا 

.العربية الثورة حلال يرطاني اتصال صابمل بمفة يخدم كان حينما الأهمية من جانسا 
فىإسهامه بأن نرب عن عمله تابعوا الذين الضباتل زملأوْ قال نقد الحرب، يعد وحتى 

ثمةكان فإنه فيه مبالغا يكون فد الشهادات هده يعنس أن من ازعم وعلى بارزأ كان ذلك 
أماص.دون من شهادتهم تكون أن ممكن ولا الأهمية من كبير حاما على أحرون رجال 
الشرقخريطة رمم أعادت التي سياسية الالمفاوضات في أيضا اشترك لورنس أن كما 

كانحينما وأحيرأ ، بباريس اللام مؤتمر في ثم ومن ، ذاتها الح7_ب حلال أولا • الأوسهد 
،بخاصة ، مهما دورأ لعبا أنه على وافرا دليلا ثمة أن كما • المستعمرات وزارة في يعمل 

.١  ١٩٢ آذار ني عقد الذي القاهرة مؤتمر في 
فوفقا، ءلمثلت_ه منذ كاتبا بمسح بان يأمل '-ورنى كان إذ ؛ الأدبية إنجازاته ، ثانيا 

أعمالثلاثة ثمة وكانت . عنده الأنوى الهلمؤح الأمر هذا خلل فقد ؤإفاداته لتصريحاته 
،نسخة مليون من أكثر منه ييع الذي السبعة الحكمة أعمدة كتاب لديه حدأ ناجحة 
أما. ارزة بيا نوالمكلف التلريل الكتاب هذا شعبية تزال ولا . واسع نْلايى على وترجم 

منشانا أنل يبدو فقد ، الحو سلاح ثكنات في حياته يتناول الذي ررالمصعء الثاني كتايه 
تشردار ؛انتذلام طباعته وأعادت ، لغات عدة الى ترجم فإنه ذلك من الرغم وعلى ا الأول 

الأدبفي رفيعة مكانة ذا ة الأوديالمترجم كتابه يعتبر كما . ١  ٩٧٨عام منذ بنجوين 
،طبعات بعدة صدر وقد . العام الحال ني نجاحا الترجمة الكتب أكثر يوصمه الإنجليزي 

فإن، وأحيرأ . صدوره على عاما حمين ص أكثر يعد المكتبات فى موجودا ومازال 
.وامع نمناق على تقرأ المراسلات من إصداراته وكانت ا غزير رسائل كاتب كان لورنس 

تستحقوالأدبية ئة والديبلومام، كرية العلورنس انجازات فإن كله ولنلمك 



مثيرةتعتبر حياته أن بل ، الميوغراب الناحية من الاحتمالات، أتل ني التحقيق، 
فيالكبيرة الثخصيات مجن ١^^ يعرف كان فقد ، أيضا عديدة لأسباب للامتمام 

وفادة؛ وولي ولتونأود هوغارت • ج • د • أثارمثل علماء هدا مل ونويراملها عصرْ 
ناسيأمثال من ومحياميثن ودياوٌاستن ووانيل؛ ترنيثارد ، اللمي • مثل ءسكرلإن 

بوثان،: مثل وكتاب وأدباء حووج؛ ولويد كورزون، تشرشل، محل، ■بميررود أسنوي، 
مختاراتوهده محو. وبرنارد سامون، هاردى غريقز، نورمحتر، فليكر، دوقتي، كوزاد، 

أريكت مثل الفن عالم إلى ينتعون أصدناء أيضا له وكان ■ اللامعة الأمحماء من فقط 
والهندمحىروثينشتاين؛ ويلثام روبرض، ويام ناش، بول حون، أوغطوص كينغتون، 

يهتمونا،لورحون ومادام تات. متحف مدير ايدي • ص وه بيكر، مربرت المر الممارى 
إنلورنس. بشان معلومات على للحصول أيضا سيسعون فإنهم الشخصيات، هده بمئل 

ردودأثارت قد الخانلة وحياته لورنس شخصية أن فى يكمن الفضول لهدا الوحيد المبب 
إلىفترة من شديد بعداء أو ، موالية مصحوبة كاننs محا غالبا ، مجعاصريه بثن أفعال 
عنما شيء كشف دون من عنه الكتابة على نائلين أشخاص بضعة ثمة وكان . أحرى 

فىالواقف لهدم معنى ايجاد المتحيل فمن ذلك من الرغم وعلى نحيزاتهم أو نياتهم 
والادعاءاتية الحالادعاءات ؤلريق عن غامضة تعد لورنس حول الحقيقة أن حثن 

،الاحتم-اعيثن الورحش اهتمام ها نفلورنس أمحهلورة متثير تقبل الموفي ٠ الضالة 
فيولكن ، الدى نميرة تكون مجا غالبا إعلاميا للممثاهير العامة الخماميرية فالحمامه 

أفمن بدلا أمحطورته أن اذ عاما، وسن حمسة من لأكثر نائما هدا خلل لورنس حال 
أحرىإلى حقبة من بها الشعبي الاهتمام على محافنلة استمرت وتضمحل، تختفي 

عندما، ذلك وبعد رومانهلقيا عسكريا بهللأ بوصفه توماس لويل قدمه ، ١٩١٩عام ففي 
بالتشاطالفكر شخصية بتجميد يفكر كان ، بع-هء الالحكمة 1أءدة لورنس كتب 

حيث، الثانية المالية الحرب إبان ثانية مرة للواحهة كقاند شهرته ونلهرت ■ المملى 
ولكن. القاتلة الثريaلانية الوحدات على جعة الالحكمة اعمدة كتابه من نسخ وزعت 
للجدلالثيرة القيم على الهجوم وأصح ' البهلولة حمى أحتفت ، الخمسينات بحلول 

نقدعلى بتجرده الاجتماعي التاريخ بانثاء الترنيثام اللورد تام الثال مبيل )نعلى عاديا 
تم، الهجوم إلى المتراكمة لورنس أمحعلورة تعرضت ، به مجتنبأ تحو وعلى • الملكة( حْلب 

١٢



الهواة،النفس عالماء من اصي،<ن للأحممابالب لعبة مجرد نبتات الاواثل *ي أصح 
ثمةأصح الخاصة الحياة مسائل على العام |لأشا0 اكتحهء راهتمعات ركزت وعندما 

المساتعقالي فخلال والثهواية، ايسمة والادعاءات الزاعم مجن هائل كم 
كانلورنس يان وقدادعى *ى-الراتجة، التجى وتممن روايات اصبحت والثمانيتيات 

.الأولى العالية الخرب اندلاع قيل البر|وْلانية الغائران لخاب جامومية مهمة يتقد 
ماني شعبيا الوصؤع هذا يصح أن ككن كم تئلهر هدء لورنس مملورامعلورة إن 

حيثالتتابعة التقيمات كناية تغيرت وقد . الحنمرعتها الكشف نتيجة حياته يتعلق 

ياكرورةليي فإنه ذلك، مجن الرغم وعلى • جديدة مواصيع محلؤح على الكتاب تثانس 
ذلكمن تعانى التي عي ليت الحقيقة إن . العملية هذه بوماؤلة القصهى نوعية تحين 

يالتشرجديرأ ليصح أصلا الخدث تصخ التي الرواية محتويات الأغلب ني بل ، نحب 
السيررواة بعمى يقدمها التي العمولة أو العادية غير الشخصية ؤإن . أيما والامحللاع 

•مجئيرأأوآمرألعاصريه لورنى مجن نحعل التي الخاصيات جميع ينتقصها غالبا الذاتية 
إيانتحاربه أن إذ والتزيثن الزحرنة هذْ مجثل إلى الذاتية سيرته تحتاج لا الحقيقة وقي 

التيالرواية !إن ت بنمه نال وند الدراما مجن عادية غير درجة نقمتن العربية الثورة 
لمالتي الأحداث أعفلم من واحدة كائن يعة الالحكمة أعمدة كتابة ؤلرحهاني 

أوهجومجا تواجه فلم والتاليف( )الكتابة الأخيرة مجهتته أما . تبل، مجن كتابة إنسان سردها 
الذيالإنسان إلى وتخوف برعب يتثلر العالم ،إن ت تعبيرتشرشل كبيرأ،نحسب انتقادأ 

للقوةأوحتى للجني، ، للراحة للمال، ، للومحلن معقول غير يشكل متحيز انه على يفلهر 
ماأحدأ ثمة أن نلك شاملا، إدراكا إدراكه دون مجن بالعالم الشعور ممكن فلا . والشهرة 

بشكليتقيد ما وأحدأ اغراءاته ؤيزهوأمجام يتباهى ئد وأحدأما ؛ القانوني ن9لاقه حاج 
.الأحداث( يعاصر عادى إنسان كأي بحرية ويتحرك ، والعوتة القيده بتقاليده غريب 

دوانعهإحغاء على ساعدت فإنها ، ممتعة تمني لورنس لحياة النيرة العالحة أن ورغم 
لعاملهمبرر إيجاد إلى والولغون الكتاب يسعى الئال، سبيل فعلى • الحقيقية وأهدافه 
الكآبةني محببا كانت الحادثة هذ. بأن يوحي مما ، ١ ٩ ١ ٧ عام درعا ض له الميثة الأتراك 
-الحرب من الأخيرة الراحل خلال بها يثعر كان التي العميقة 
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عدةقبل عليه واصحة كانت هدم كآبته بان الاعتراف أكنر الأجدر من وسيكون 
لو،وحتى درعا حادثة مثل الحوادث، هدم مثل على وبالتأكيد . درعا حادثة من أشهر 

الطروالؤلمون اا^كتاب غص نقد للأحداث، الزمني التسلسل اب حعلى الأمر كان 
.الحرب إبان حياته من مكر ونت فى ونعت التي العقيمة الأحداث عن 

اابرJهلانيةالاستخبارات لصالح العمل بدأ لورنس بأن الادعاء فإن ذلك إلى إضافة 
السيروفرلرواة قد الأولى؛ العالية الحرب اندلاع قل كركميش في وجوده أثتاء في 

منها؛هلا ، يرأ تقيقدم أنه كما • البكر ثيابه سنوات عن جديدا مئيرأ جانيا الدانية 
البري3لانيةافنابرات دائرة ني تنفيذ موقع إلى  ١٩١٦عام في الفاجيء لصعوده ، ماء ال

]مكعالم المذهلة انحازاته على تركز ت الأنتثاْ ان النتيجة كانت ذلك ورغم . القاهرة في 
حلالالقاهرة استخبارات مكتب فى ستتثن استغرق الذي عمله وعلى ، كركميش فى 

.سوا، حد على وا"ا؟ا  ١٩١٥عامي 

حذروكما • لورنى حاء من مهمة سنوا،ت ستا على فمهل الركن انصبب وهكذا 

سييءأمر وهذا ، ما حد الى معقد شخص ارإننى ، بقوله مره خريفر روبرت لورنس 
الثيرالتنؤع فهو التعقيدات هذه بثن من الواضح الشيء أما . سأيهلةه ذاتية لسيرة بالنسبة 

لدراسةموضوعا سيكون الحالة هذء مثل فى ثخمأ فإن العلييعى ومن . أعماله فى 
تتلاءملا بحيث الاحتلأف من لورنس حياة أن بل ، الحامعات وكليات ام أنفى منهكة 

حقيقةتهتم جامعية كلية أية توجد لا لذلك ونتيجة • الحديثة الأكادممية لدراسات اح 
حقولصمن بالعمل فقعل ملتزمون الجامعات فاماتذة ، حياته من يجر جرء من باكثر 

بثكلالاكادممي مسارهم تغيير في - الحال بهلييمة - راغباتي غير وهم ، فق2ل اختماصاتهم 
،العملية لورنس حياة من واحد منحى في حبراء الباحثون يكون قد حن في هذا • واسع 
فيفامحص • حياته من أوسع أحرى نواح معرفة في قليلا راغبتن يكونوا أن انحتمل ومن 

التاريخعلى حكما يصدر أن طبعا يريد لا الوسعلى للقرون العسكرة المعمارية الهندمة 
فقطآثار علماء بضعة ثمة ، ذلك إلى إضافة . له تقييما أو الثرين للقرن العسكري 

الزوارقصناعة تْلور عن واف بشكل الكتابة يمكنهم الحثي العصر معرفة لديهم 
إنمهلبعة؟ أنشأوا أو ، الأودية ملحمة بنجاح ترحموا المقاتلثن القادة من وكم ٠ السريعة 



.محدود ألكدممي يحث إجراء سوى شيء أي أعانت قد وامحماماته لورنس أنشطة مج 
الفإنها الشأن، هذا في أكادممي بحت نيام تشجع لم المشكلة هدْ أن حنن وفي 

الخامعاتفي لورنس نحاه القاثم الحذر الوقف تقيم أن ، جانبها من ، أيصا ممكنها 
نشرتقد رئيسة ارخية اطروحات نثمة ؛ مختلف فهو الخاؤج في الوصح أما ■ البريطانية 
دكت١اتتتعلق أمريكية دراسات عدة توحد كما ، وألمانيا فرنسا من كل في وصدرت 

احثتياو-جميع أن ، الأول ت سن من ناح نيا  Uajjjفي يشأنه الحذر أن ويبدو ٠ لورنس 
هدهفي لورنس أدب أن حين في ، والعقولة الواصحة الواصيع معالخة يفصل والدارسين 

وشرفهوئارْ على الهجوم إن ثانيا ٠ والألغاز بالأسأؤلير وصبغ شرب ند )؛ريطانيا( البلاد 
الذينالانجليز قالباحنون . الخايج في منها أقوى دردهلانيا ش وأشجانا عواحلف أثار ند 

لواصيماختيارهم على لومهم ككن لا ، جنسا شاذأ كان إنه تقول التي ؛المزاعم صعقوا 

واكاريخالثقافة مقلاهر في نحذر قد لورنس نحاه العداءات هد0 من الكثير إن 
سمعتهنيا بريهنا في معروفة مصالح جماعات هاجمت ، مختلفة أوقات ففي ، البريطانيين 
يالادارةالمرتيطة الوسضسات من واحدة الجماعات هذه أولى وكانت ٠ بشدة ومنتها 
المتعلقةلورنس سياسة تشرشل تبنى  ١٩٢١عام ففي ٠ العراق في الهندية - الانجليزية 

لذلكوكدهم ١لأمحتدمارلإن جهد من عديدة سنوات بددت والتي المنهلقة بهده 
منالألأف عد0 لذلك ونتيجة أبدأ. تنسى لا العام الاذلأل هذا في لورنس مسؤولية فان 

•الراص( الوقت حتى الحين ذلك )مند اللدود عدوهم الإنجليز الرحال 
فيهكان الذي ، الوقت ففي ؛ الناس من أحرى جماعت عداء أثار لورنس أن كما 

واختارالاجتماعي النذلام في والحقيقي(، مكانه هو رفثس صرامة أكثر البريْلاني الجتْع 
فيوالليلة القوة علامة أنداك العسكرة الرتبة كانت ولما ٠ المسلحة القوات في التجنيد 

الخربانتهاء بعد ا السابفن الكبار الصبامحل من العديد امتمر فقد ، الاجتماعية الحياة 
غضبمملكهم ولذللثا . المدنية الحياة في العسكرية ألقابهم باستخدام ، الأولى العالية 

ملاحصفوف إلى انصم قد الشهيرلورنس الكولونيل أن عن الكشف جرى عندما شديد 
كانواالذي التقدير من وحهلآ تشويها هذا عماله بدا اد . روس الجندي اسم تحت الجو 



فهمهااكم، من الة الميهدم اكعرو عس إن • الضباط طغة من كونهم به يشعرون 
ذلكإلى سمون أشخاص لورنس عن فيها تحدثت جمن مرة من أكم أدهشني وقد اليوم• 

غجرمؤنقه جراء من بالتهديد شعروا الذين أولئك فإن ويالْلع، - ابيل أد العصر 
بدأتحتى ونت ممض لم ولض •" هم أشعن للا-ذاع إجراء اتخذوا قد اكغليدى 
بعفىالقصمى تضمنت ما وغالبا . الاجتماعي ثدوذه حول بالأنتشار العادة اكائمات 
|مغلاظةيتصرف كان فقد الدكيا٠ يكون ان يحاول كان بينما إنه ت تقول عنه الأحداث 

تمهدأنه يبدو أحد فلا ، الروايات عدْ من واحدة اثيات عر أبدا نادرا أكن ولم • مروعي 
الدانيةالسير رواة سان لعلى وأحيانا ، تكررت ذلك ورغم . النؤع هذا من حادثه فعليا 
تليأوقات وني • ب فحالاودواء كان الأمامي غرضها أن من يتحققوا لم الن-ين 

لها؛ري3لانية ضسل جماعات عن صادرة للورئى صاحبة انتقادات ثمة كانت ؛بعيدة 

يوصؤحشغل فانه ، تليلأ مفهوما كان الحقيقي دوره أن ودغم • الاومهل- بالشرق ارتباؤنات 
١٩١٤بين الواقعة السنوات نى العرب تحاه البري3لانية السيامة فى التأثير بعمى له موقعا 

الزاعاتبالغة أنها على البريaلانية الدبلوماسية في الحقبة هده برهنت وفد . ١  ٩٢٢ -
سمعةمواء حد على والصهاينة الوالثن الكتاب بعفى عاجم لذلك ، والصراعات 

جلبفي مه امحاستخدام حول انحادلون دأب ا الحالات من كثير وفي ■ بشدة لورنس 
والناقشةالبحث أن وبما . اعا اتأكثر ائل محول نذلرءم وجهات الى اطة ببالأنتبا• 

الاهتماماتعن بعيدين كانا فقد فلطن، حول الحديث يالصراع محباثرة يتعلقان 
السيرةرواة واجه وقد ، حاد بشكل منقسمة لذلك التاريخية التفسيرات وثني . الدراسية 

حبراتلديهم ومولفين لكتاب ومتضاربة متعارصة وبيانات تصريحات للورنس الذاتية 
إلىيالرجؤع التزمت فقد المالة هز-ْ بحل انوم دلكي ■ انجال هذا ني أومع ومعرفة 

نظروجهة منها تظهر أن أجل من عملية في ، الصدد بهذا التعلقة العاصرة الوثاثق 
•ونمت التي ذاتها الأحداث عن بل نحب، لورنس عن لبى ، جديدة 
وجهاتأثر ينتمي أن ممكن بريطانيا في لورنس حول أثير الذي الكير الخيل إن 

العداءينع تقريبا حال كل ففي وثعرف، ثدرك أن جدأ الهم ومن ، هنْ التضارط الطر 
ماغالبا النقد فإن لنلك ونتيجة . والتحليل البحث من وليس العاؤلفى الاحلاص من 

١٦



.العمولة الحجة من يدلأ واللمز الغمز أومن التعسف من يأتي 
شعرواند الغربية الجسهة على حاربوا الذين السايشن الغجامحل بأن أيضا ادعي كد 

رولحلأتللورض أععليت التي انحمومة الالءائية الحالة جراء من الحد محن ؛شيء 
السجلاتأن إلا نفسها، الشاعر أيضا للأفراد كان ورمما . نسن(فى المكرية الكي 

الإعلامرحال ني بوفرح يكمن ذالخْلأ ذلك، جراء من عام ازدراء بوجود توحي لا 
ندالنؤع هذا من المدمر .ؤإن الاومعل الشرق في حاربوا الذين أولئك ني وليي هم أنف

كانفقد . الثعبية لورنس أس3لورة على الثديي الديتغتون ريتشارد هجوم ذلك رغم ثعبع 
المربيةالجبهة على حلمته بب ببعمق عانى ، عاؤلغى نحو على حانقا كاتبا الديتغتون 

وقد، ذاتيا مقروص ثقي في يريءلانيا حارج يعيش كان ينات الخعوفي - الحرب إبان 
أنهويبدو . ؤيبغضه ممقته متسخ مجت،ع بملل لورنى فيه يرى كان حدأ الأمر به بخ 

مابطريقة الأضرار من لتمكن وتدميرها لورنس ممعة تشريه استهلاع انه لو اعتمد 
•عمق بشكل البريطاني بالجتمع 

أشخاصالى لورنس بها أدلى التي والبيانات التصريحات أبحاثه ني الدسغتون نارن 
الذاتيةير الرواة من ثلاثة عن صدرت التي تلك ح مختلفة أوقات في مختلفين 
يليلأوقدمها ، الصائر هذْ بين ما والتثاينات التنانضات من المديد فوحد ، ل العاصرين 

القيمةالحجة هذه من يتضح وما بالزهووالمرور م تتباكاذيب ييلي كان لورنس أن على 
،الثلاثة صيرته رواة وليس ، الغراب هذْ مسؤولية يتحمل أن يفترص كان لورنس أن 

مشهورأصحفيا كان ا ثوماص لويل ، الأول السيرة فكاتب ا حد أبعد الى ساذج أمر وهذا 
فقْلقليلا التأثير لورنس بمقدور وكان ٠ الرومطيقية البالمات حاب ند عمله أن بحيث 

كانلأنه ، عليه يعلق ولم ، مجاشر بشكل فيه يتدخل لم ، الذاتية سيرة النص في 
روبرتالثاني السيرة كاب وكان . ذلك ميدركون حيث الذكاء من الهراء بأن يعلم 

شاهدلورنس أن ورغم تاشريه من بضغل كبيرة بسرعة كته وألف ، وروانيا شاعرأ عريفز 
جميعلتصحيح ونت لديه ممكن لم انه غريفز أشعر فإنه ، الدانية سيرته كتاب مودة 

الوحيدكان فعد حارت ليدل ، الثالث الذاتية السيرة كاتب أما . فيها الواردة الأح9لاء 
دعمتلقى ند )كتابه( مشروعه وكان ، اكادمميا النص لعالجة ممحاولة قام ، الذي 
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■لورنس من يرين اعد٠ وم

إذاالدهش من يكون فالولضن، لهؤلاء المتفاوتة والأهداف الخاصيات ثُطرح إذن 
الفاصل.كل في وتخمناص تقييماتهم تلاقت ما 

جةبالمعامة مشكلة يند ، _، يعلم المغنون أن ولأيي المتناقص، الدليل إن 
منحادثة أية تذكر على تقوم التي الروايات فإن نمير وفتا يعد وحتى • للمورحثن 

التخساتفإن ذلك إلى ؤإصانة . الأحر بعضها مع بعضها تماما ينجم أن الصعب 
ويالخاكمةالذاتي وتختلف تتلون ما غالبا الماضية بالأحداث المتعلقة والتقييمات 

نادرأالمقابلات اجراء من أو الذاتية المير رواة من الجمعة فالمادة الخدن. ومع بعد أيضا 
.المعاصرة الصادر ح كليا متفقة لتمبح تتحول ما 

المتضاربةالأدلة توليد على اعدت فد خاصة عوامل فإن ، لورنس يخصى ما وفى 

تدهي 

والعديد؛ شعبية أمعلورة يعد حتما كان لورنس أن يعلمون كانوا الذين اولنك أولأ 
وتذكرالمقابلات أما ، الماضية ذكرياتهم عن هذا تمييز تحيل المن أن وجد قد منهم 

منيكون يحيث دقيقة غير معلومات على نحتوى ما فغالبا المنشورة الماضية الأحدان 
.أحرى تلريقة بأية توضيحها الصعب 

نيالاتجاهات مختلف من بأناس يتصل أن إلى قادته المهنية لورانس حياة إن ثانيا 
،القرران أصدقائه ومجعفلم . كثب عن يعرفونه حقيقة كانوا الناس لعامة فبالمة ، الجمع 

أبوا، المدرعات الخووملاح ملاح في معه يخدمون كانوا الذين أولئاك وخامة 
بذلكتاجروا أشخاص بضعة ثمة كان أنه بيد ؛ به الشعبي الاهتمام هذا من الاستفادة 

.بحياته الفلاهر اهتمامهم ليدعموا عنه والحكايات الحوادث وفبركوا 
ماشيء تذكر على أناس يشح عندما أكبر وتشويه تحريف يحدث ما ، غالبا ؛ ثالثا 

حدثاأو ما شيئا يتذكر أن في يرغب لا مقابلتهم تحرى من ثمة فلبى لهر'س عن جديد 
التفاصيلتكون وأحيانا . الصدئ هذا فى الحقيقة على يغلب الخيال فإن ولنلك ، ما 

ناسجيفإن ، الحفل ولحن ذلك، رغم المعروفة الأحداث مع يابع يشكل ية متمئ
أنحس في . المنشورة غير الضخمة لورنس مراسلات إلى يصلون ما نادرا هؤلاء الحكايات 
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عنتكثف ما غ1لأ •عرونة مائة أتل أن إلا التوفرة، الصائر ح متفقهة تكون ند اناداتهم 
٠يقولونه ء ميكل في الشك لوصع تام استنباط 

الخيالي،بالأدب وامح بشكل يمتنون بينما الأشخاص هؤلاء مثل أن اللافت ومن 
لذكريأتهوالأمر؛النسبة وهذا ■ هامشية تفاصيل في أنمهم يقحمون ما غالبا أنهم إلا 

فقد، لروايته مالية مكافأة على للحمول عي الاجل ممن الانتشار، وامحعة بروس جون 
أتهمدعيا ، فيالدء 1صكوتش فيلة مقالة ١  ٩٣٨عام ؛؛ع وهكذا . بارز بشكل برحرفتها قام 

للمكانالخلية اللابس يرتدى كان اللي ، لورنس ح تحية بمهمات الهثي في يقوم كان 
لأنه، أمنة كدبة ظتها أن.مثس إلا عاما، مريقة القصة هدء كانت لقد • لغتهم ويتحدث 

مهمةفى كان لورنس بأن تفيد صحفية تقايير 'وجد كانت مصت سنوات عشر مل 
لديهفن لم فانه لورنس مع الهئد في بالفعل يكن لم بروس أن وبما الهند. في ية حت

أحرىأشياء في تحدث أنه كما . كاذبة كائن تلك الصحفية الشائعات أن عن فكرة أية 
سيرتهعن مهمة وأدلة شهادات يقدم أن بوسعه كان وأنه بلورنس، علاقته عن عديدة 

مدعمةغير إفادة أو معلومة كل لأن عديدة نواح من شهادته تكدب أن ممكن ذلك ورغم 
.شديد يحدر توحد وأن لأبد محشتة أو 

ممكنكم أيضا الهند في لروس ية النجالهمة عن |الكشف( حادثة تثلهر كما 
مجوئوتةمعاصرة وثائق توفر لا فلو • مثبتا يليلأ ليكون يفلهر ما وتثير تسب أن للاسعلورة 
منلكان ، ومزيفة كاذبة كانت ١  ٩٢٨عام في الصحافة روايات أن تكثف حينذاك 

.صائنة كانت أنها على كدليل بروس تقييمات وتصدق تقبل أن المكن 

التصورنثلرية ح تتلاءم لكي شوهت ما غالبا لورنس حياة تقييمات فإن أخيرأ، 
الذيالرومممليقي للمهلل الأصلي النموذج من نوعا عثل الثال سبيل فهوعلى ) بق ال

مانادرا والتوصيحات يرات للتفالفرءلة التبسهلات هذه ؤإن . والشاء( الديح يرنص 
-واضحة تكون أن من بدلا أكثرغموصا تكون  ١٠وغالبا ، والاختبار الفحص ح تتْلايق 

بذلكللقيام وصيلة أصمن وكانت اثأزق، هذه مثل اتحنب أن كير بجد حاولت لقد 
الرواياتأخر تخدمأ ممعاصرة، وثاتق إلى لورنس لحياة تقييمي في استند أن هي 

كانتفقد ، الخظ ولحن الصادر. >ذه ح سل ومتفقه مترابملة تكون عندما والأفادات 



هذهتوحد لورنس حام مراحل من مرحلة بكل تتعلق الوثانق هذْ من وفيرة كمية ثمة 
عدةقبل رز الذي الادعاء تماما تبرر حث والخاصة العامة الارثيفات في الأن الوثائق 
لورنس؛عن كموا مس؛ثن مفكرين عدة من واحد لهد ادم، بول قل من مضت سنوات 

ندتماما الغامضة لورنس حالة فان ، منهلق أى يتضمن لا الدى التتاقهى حلال من  ١١
الكثيرنعلم فاننا لدلك ونتيجة • مواء حد على والشهادة البحث عمليتي من كل حفرت 

.غامضن، كانوا أنهم أبدأ يعتقد لم أشخاص عن نعرفه مما أكثر لورنس عن 
وسرعانالمعاصرة. العلومات هدْ من ممكن ندر أكبر جمع كان لمحئي هدف أول إن 

أحذعلى العمل من كاملة الوثائق راصوؤ( أنخ أن الأفضل من كان انه وحدت ما 
مهمةتمح أن إلى مهمة تبدوعير التي الرواية تتحول ما فعاليا لذلك ٠ منها ملأحهلات 

الوثائقويعد • نمها الزمنية الفترة في حرت أحرى حادثة حاب الى توصع عندما 
مكانفي الأصلية التح نحع ومالم العالم، أنحاء في ومتتثرة مبعثرة بالوصؤع المتعلقة 

.تدفق أن ينبغي كافة المتداحلة الروايات ل معغلم فإن ، واحد 
مستمرةزالت ما الحاصرة للوثائق الأصلية والنسخ المصورة النسخ نحمح مهمة ؤإن 

التيالمراسلات زمنيا الل المتالأرشيف جوهر في توجد فانه لذلك • سنوات عثر مجتذ 
يوماحياتي عن الكتاية في بعضهم سيرغب ابالهلح يقول مرة كتب فقل لورنس يها نام 

حفذل0فإذا * صدفة انحفوؤلة الرسائل هذه مثل ميكون الوحيد مصدرهم فإن لذلك مجا، 
وتوحدت ١  ٠٩١ عام منذ ونعت التي الأحدان عن كامل تارح ثمة يكون ف، حميعها 
لهالتاحة الفرصة أن ،بل بالبحث القيام عليه كان مريخ أى لتشجح كافية مجلدات 

رمانلهأن فلن حثن -يهلآ على كان لورنس أن إلا . المتواحارة® المراجع أكوام تغربل م
كتتيجةبرمائلهم يحتفنلون الناس من العديد كان الوقت ذلك ففي . جانبا ستحمح 
حدفتر ومممارنة . مالية قيمة لها كان الرمحاثل فإن له ية وبالت، متوقعة 

فثمة٠ فقد قد منها الكثير يكون أن الحتمل عير من يبدو المتواجدة اثلة رسمن مجموعق 
واجتماعاتجلسات ومحاضر ، رسمية ومذكرات ، ورقية ، رسالة ألافا أربعة من أكثر 

محفويلةزالت، ما إليه أرملت، ورقية رسالة ومائتي ألف، ونحو ، لورنس يد بخ3ل كتثت، 
كانفقد لنإائ، . الأشخاص لدى الخاصة المقتنيات في أو العامة الكتمان فى حاليا 



إلى_، ني القمل ليعود الوثاثق، هده من صخمة مجموعا ونح موئر بوسعي 
•معي للتعاون منه طلبي على بناء وصيته ومنفذ الأصغر لورنس شقيق والى مالكيها 

فيالتعالقة الوتاثق من الأحرى النسخ من العديد إلى أصيف وكما 
أماسيةكانت الواد ذهن0 . والدبلومامئة الحرب بقترات المتعلقة تلك وبخاصة الأرشيف 

خاصبشكل أردت نقد . الحقيقي سياقها في لورنس امحمة مبالاعتبار أخدن ما إذا 
علىالحكم موقع في تكون ثالثة أؤلرانا ؛؛ن منه ومشادلة معاصرة نفلر وجهات ايجاد 
.أعماله 

وصعالذي الأرشيف شكل فقد ، الدانية سيرة الهدم فيه أتمت الذي الوقت وفي 
ملايينأربعة على أحنون حتى بيوم يوما لة ملومتمنتنلمة مجلات دلك أجل من 

وفىالاخرين السيرة لرواة متوفرة تكن لم التي الواد بعض على أحنون أنها كما • كلمة 
،قيمة ذات كان معفلمها فان ، شخصية مصادر من كانت الوناثق من الكثير أن حين 

أهميةاتخذت للورنس حدا الآلوفة الرسائل أن وحتى ٠ أخرى مصادر مع يتوافق ما وغالبا 
مجلاتواحتوت ■ نمها الزمنية الفترة عن أحرى معلومات ح وصعها م عندما حديدة 

وكتاباته، الحيش فى وخدمته ا والدبلومجامية العسكرية لورنس أنشطة على الأرشيف 
الذاتيةالسيرة كتابة المكن من جعل الملومات في الثبت التحقق وهذا بالتفصيل 

الهمةالنتاج إحدى ومن • الماضية الذكريات على قليلا الأ ، الاعتماد عدم مع للورنس 
،جعة الالحكمة أعمدة كتابه على يعتمد يعد لم العربية الثورة في دورلورنس تقييم أن 

دقيقةبأنها اثبتت قد أنها رغم ، لورنس كتاب ح تترافق معاصرة وثائق من اقتبست فقد 
■الحقيقة إلى لمحل كير شكل 

الذاتيةللسيرة روايتي سيفضلون كانوا الأشخاص من المديد بأن أعلم أنني رغم 
تاريخيلبحث دراسة عن عبارة تكون أن فضلت فقد ، لحياته يرأ تفتكون أن للورئس 

والصريحةالمباشرة اتل للمالنقدية الأحكام على اقتصرت فقد ، عام وكمثدأ * دقيق 
لورنساعتاج ، المثال مثيل ففي شك دون من صحيحة الأفادة أو I التعليق يكون بحيث 

غيرالمترحم هو كان أنه عن الصحف كثف سبب كبير بشكل  ١٩٢٩ان نيشهر في 
كانانه إذ واضحة بصورة مخيفين كانا ودهثته حنقه أن إلا . ة الأوديلكتاب المروق 

٢١
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































