










والطرابيشالقصة العباءات يرتدون الذين الرب والتجار بالبالرنات، الشبيهة 
والحوانيتالحرية للأسواق الضيق الممر ذلك ق بمرافقهم يتدافعون كانوا وحميعهم 
القيامة.كبة إل يودي والدي والمقاهي 

الشرقعن الناس محالف لالتقاء م؛5انآ كانت بل ؤإذابة. صهر وعاء القدس تكن ل! 
كإوتتأكد، تمتاز فتة لكل الأصة هات والالغريبة والأعور الميزات جعل ما والغرب• 

كالخصوصياتوأييض، أسود لويزت ق الصحراء ثمى فثل س بحدة ملخصة أما لو 
أنبد لا الغريب فالشخص لدلك واليهود. والبحيض للمسالمان العرفية والميزان 

بيدالمقدسة. المدينة هده شواؤع ق إليه الانتباه محيت بشأنه عادي ضر ثيء هناك يكون 
سالحشود نغلمرات تحولت الميزة، الملوكية ثيابه ل البا-وي الشاب هدا مر عندما أنه 

نحوه.اوزارات الواقفة الاس 

وتحعلأقدام خمسة تبع الي الممشوقة وقامته سموه ولا فصبإ، لباسه يكن ولر 
وليلة((ليلة ءألف رواية صفحات من أوقافزآ حارحآ متخفيآ أوحليفة ملكآ فيه بوصة كل 

أوإسإعيل أبناء أحد ليشبه يكن لر الأمثر هدا أن ذللث، لدفلر. اللافت، وجهه كان ؤإنها 
سأمم وُع الأحمر، الشعر ذي ستيفاسرن أبناء س واحد يبدومثل بدويا، حشتا عبدا 

أصبحتأن إل القاسية الصحراء بشمس عت، لند حلولهم أن إلأ قوقازية، سلالة 
اسكنينال،وأصل دم س كان الشاب هدا أن ؛UJ الركانية. اللأفا حجارة يلون بشرمم 

والقصصالبحرية البلدان روية وعادات وتقاليد الفايكع دماء شرايينه ل تتدفق 
الزاحرة؛الأء،الالبءلوليةّ

الماصي.ل يفعلون أسلافهم كان كإ لحاهم يهللمقون البدوحيعهم إماعيل أبناء إن 
يمشىوكان الوجه. حليق كان فقد حصره، عل معقوفآ حنجرأ يضع الذي الشاب هدا أما 

غارقوكأنه وبدا الأصلية، بيثته يتا ونبل غفلتا، الزرقاوان وعيناه مهلويتان ويداْ برعة 
وتفكثرداخل.أمل تل 

الحواريينس واحد.آ كان ربها أنه وجهه إل نغلرت عندما عنه الأول، انطاعي كان 
وهادئة.صافية تعابيرْ فقدكانت، الحياة. عادإل الشبان 

ألمببلاد j لورنس 











ٍ2
منميةحضارة عن محك 

نادرغر كنت بعد، فيإ القفرة الصحراء وق القدس، ل مرة لأول، التقيتا عندما 
إلعودق وأثناء الخرب،، انتهاء فبعد ،، iLi-iJالبكرة. حياته عن للتحديثح لورنس دفع عل 

عامقبل الدانية بمرته بيتعلق ما ئيء لعرفة أتوصل أن أمل عل انجلترا زرين، أمريكا، 
دور0للعّ_< يهيئه القدر كان ءنل>ما ونشأته تكوينه فترة عل الضوء يلقى أن يمكن ، 19 14

سوىالحصول، أسشر لر بحيث، الأوائل وزملأءه أمرته متتت، قد الحرب، أن إلأ الهام. 
النكر.وشبابه طفولته عن حدأ وهزيلة ضئيلة معلوما'ته عل 

الأصلالوطن هي لايرلندا الغربي( الساحل عل الواقعة غالوي، مقاطعته كانت، 
وقدرتهالعادية غر الخا.ية لقوته جزئيا ولو سببا هذا يكون أن ؤيمكن لورنس. لأسرة 
دماءولكن ما.ة. اللألأُت، أقوى بغ، من هم عالوى مكان أن إذ التحمل، عل البدنية 

أسلافهض من كان فقد أيضأ،ا شرايينه ق نحرى ؤإمحبانية وانجاليزية، وؤيلزية، اسكتلندية 
الأرضيإل الأسد قلّت، ريتشارد رافق الذ.ى لورنس، روبريت، ير الالمشهورين وأحل.اده 
الشابفعل كا تماما عكا، حصار ق وبرز سنة وثلاثين سبحإئة من أكثر قبل القار.سة، 
منكل كان كإ النهائي. تحريرها j، وبرز المدّة الأرض إل اللمي رافح، عندما لورنس 

للأم،راطوريةالأوائل الرواد من وهما لورنس، حون والمر هترى المر الأخوين، 
المرمحنا•أجداده محن الهند، ق الميطأنية 



إلأيرا. ورياصيا ايرلندا ل الأملاك أصحاب من لورنس، ثوماس والده، وكان 
ايرلتدهل الأراضي أسعار انخفضت عندما حلادسون، فرة حلال أملاكه معغلم فقد أنه 
الواردثومام، وولد ويلز• إل الأيرلنل'ى الحر عثر يأمرنه فسافر مستوى، أدنى إل 

جورجلويل لليد المكر الموْلن عن ممرأ يعد لا الي كارنافون، ل لورنس 
يعنمرأنه يوم، ذات أبلغتي والدي به، والعجبين الحممى أصدقائه من ما يوما كان الذي 

الحديثة.العصور ق الأشخاص أرؤع من واحدا أيضا لورنس 

منالعاشرة بلغ وعندما جرمي. قناة جزيرة ل محلفولته من سنوات خمس أممي لقد 
يمومن سنوات. ^^، لدة هناك و؛قي.تا اسكتلندا، شإل إل أسرته هاجرت عمره 

الأسرةأفراد جح أن ْع الحروين،، كلية ق الابن لورنس مجل حنث ا، فرنإل انتقلت 
أكسفورد،إل الحائلة انتقلت، هناك ومن الانجليزية. الأرثوذوكبة الكنيسة إل ينتمون 

الخيأثره الح؛ن، ذللثح ط موءلنهم أصح الذي الانجليزي، الثماق المركز ذللث، ترك وقد 
؛مدرسةوسجل نيد، اسم صباه فاء أصل. علميه أحللق وهناك لورانس. عل يمحى لا 

أحدويروي الحامعة. للّحول ممهيدأ تحضري معالم باشرافح ودرس العليا أكسفورد 
لديهكانت أنه إلأ رياضيا نجا يكن إ أنه من الرعم عل لورنس أن الحّْيمتن أصالقائه 

الغامرة.بحبا مليئا وكان جريئة روح 

تحت،يسبحان كانا آخر وصبيا لورنس نيد ءأن للورنس الرفيق هن.ا ل وروى 
يثقانكانا ما وغالبا الممايح محملان وهما أكسفورد أسفل يقع مائي جدول ل طاحونة 
المجرىذللثؤ ومحتازان الضيقة، المائية المسارب حلال من يمران وهما بصعوبة طريقهإ 

الأرض،،.الائيتحتا 

التايمزبنهر يرتجل مائي جدول وأي الزوارق■ لركوب مرأ مركزأ أكسفورد وتعتثر 
كانتتبرويل مر ق الملاحة أن بيد هزيل. أو صغبر مركبط أي فيه يعوم أن يمكن 

أنعل برهنوا لورنس يد مثل التحدي رؤح يملكون الل.ين الصبان إلأأن كثرا، أصعثط 
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وتركذلك من مخر الأوسط( )الخرق الأدنى الخرق إل وصل بإ انه إلأ 
وبعدبروت، ؤلريق عن سورية إل ودخل الألوذة. والمرات والطرق ياح الرفاهيات 

إلالعارية أقدامه عل ومشى اليائية العادة انح البحر، من نزوله من ضر وقت 
الصحراءنحوم إل وصل حتى لوحده نحول فقد كساتح، الممر من وبدلا الداخل• 

التيوالتنومة المختلفة الخعويج وعادات أّالم_، بدراّة ه نفومع الكثرى، العربية 
سنن،وبعل اليل. وادي إل الهرين بان ما بلاد من المنية الضيقة المنهلقة تللئ، تستوطن 

كانالخامحعية، درحته أو شهادته ؤيستلم أٍلروحته لملم أكسفورد إل أمحرآ ر-بمر عندما 
والدته.له أعهلتها الي جنيه المانتي من جنيه مائة معه يزال لا 

الابنلورنس ادوارد ثوماس كان حيث، أولاد، خمسة لورنس عاتلة ل يوجد كان 
ليعمل لورنس مونتاعيو )الميجور( الراني وهو الأكر الابن وكان الرت—_،. ل اكال 

دلهيل مدرسة مدير يعمل وكان وليام، فهو الثالث، أمجا الطية؛ والخدمات الطبي الملاح 
سقيقهمع الأدنى الخرق إل وسافر أكسفورد جامعة من دراسته أس والراح لهند؛ ال 

لمهإ باحثا أيفأ وكان أكسفورد، بجامعة رياصي نجم أرنولد وهو والخامس توماس؛ 
منكل قتل وفد )العراق(. الهرين ما؛؛ن بلاد ل لفترة شقيقه مكان وأحلم. الأنار، علم 

الأول.الحالية الحرب حلال فرنسا ل جرتر اش المارك ٌياد-ين ل وءرانك ويلتام 
جبهةعل المن ل طبية بعثة صمن لورنس مونتاغيو الجور عمل الحرن ومني 

آسياق الواهحة المزولة الزاؤية ^٥ إل ذهبت، قد والل.ترم أن كإ جدآ؛ البعيدة اليبت، 
أكسفوردجامعة من سفر بعثة ل الالم متاحفإ محوت الأصغر ابنها كان بينإ الومملى، 

الإغريقي.الفن انحْلاط عهد ل الحنت، فن لدراسة 

صديقبرئاسة أكسفورد جامحة من حلمة ن، لهبالحرب مجن سنوات ءا.اة وقبل 
علالفرات، حوض ل بحقريات القيام وبدأ كب2را، آثار عالم وكان هوغارت، لورانس، 

معرفتهبّت، وبالقاليل. سوى عنه ؤ يعرفلا قل.يم عرق وهم )^،__، آثار اكتشاف أمل 
إدارةبموولية لورنس وصح فقد وتقاليدهم، لاداترم وفهمه وتعاطفه بالعتهم الأساسية 
قالحملة هد0 ونجحت، والعرب. والأرمن، والتركإن، الأكراد، من الحضر محموعات 

ISعفقودة حضارة عن بحثا 



وهناكالحشة، للأم^راطورJة القديمة العاصمة وهى كرشيمس، اكتشاف ق الأمر مائة 
النقوشبدراسة ه نفلورنس مع تلويل، زمن مند النية المدينة تلك وآثار نقاض أض 

الحثية.للحضارة المختلمنة الراحل وربهل الفخاريات عل الموجودة 

الاثار،عن التنقيب خملمة مدير وول، لونارد وزميله هو ، اكتشففقد وبالفعل 
الأييضىالبحر جرر ل الإغريقية الحفارة وبداية البابلي؛ن حضارة بيرن< المفقود الرابعل 

بجامحقاشمّولين متحف ومحتوي مفت،. سنة آلاف خمسة إل تمتد والتي المتوسهل، 
ءلورنس الوارد ثوماس قبل من ؛امقدمة الأثرية المعروضات من الحديد عل أكسفورد 

عمره.من العشرين ملغ أن نل 

المعسكرالأدنى الشرق ل الأمريكية والحملات البعثات مدير زار وأن وصدف 
وتييانهزيارته عن حية صورة لنا وقدم مفرد• بشكل الحفريات هده فيه جرت الذي 

مائلمحرفة ق المدهشة ا-برة مثل اكتساب من مكنه تدريأ لورنس -٦١ تلقى للكيفية 
العظمى.الحرن ق انخرؤل ءند.ما معها صلة عل والإبقاء الصحراء 

الكليةق الفصح عيد عهللة حلال، ، 19 13عام ل كان ءإنه قاول لوثر السيد ويقول 
عورفا،إل بحربة أيام يلأية مدتأا برحلة الفرصة لنا وتسنن، عينتان ل الأمريكية 

الحنوب،إل أميال بقعة تبعد التي حران زرنا عورفا، زيارة وبعد القديمة. أليسا وهي 
•الكلدانية أور من الشيإبراهيم هاجر حيث 

إلأوصلتا ثما الحنوب، نحو بعيدة ؤلريق عبر عينتان إل الرحلة من ءود-تنا وكانتا 
الحديدال،كة ضخا جرا ينشئون هناك الألمان كان حسث، ؤلرابلس، عنل- الفرات نم 

يضعةبحد وعل للفرات الغربية الضفة وعل وبعداي. برلتن ين أساسيا رابهلآ ليكون 
دارساهناك وجدنا حينا كرنيمش، موي؛ يير كان الحر من البارئات من مئات 

الأثاربن الحفر من القاسية الحرب فلمروف محتا محول ما سرعان هائنا، بريطانيا 
منكبثرة لجموعه وقانيا مريقا ليصبح الفرات نم الواقعة؛جان_ا القديمة والحران—، 

الحثاق.والظلم الاحتلال لإزالة uجحة حرب البدول 

المرببلاد لورضj 6ا 







معدةلكث التي الفضية النقود ماليثأ ولكن ثاب حزانة صندوق من أكر حجمه ولكن 
غيرقانون هناك لكن أنه إلأ التنقيب. حفريات ل يعملون رحل مجاتتي أحور لدغ 

أنيمكن التي والعقوبة لزعيمهم، الحإل من الحب فهذا هناك، للمجتمع مكتوب 
نقوداوسرقوا اكقة هن.ه وحانوا امتعلوا ما إدا أفرادهم من عدد بأي هم أنفهم ينزلوها 

ه.نفانجلترا ينلث، ل لكنت لو مما أمنا أكثر وصع ل النقود هده ححل المناءوق، من 
يبعدونالذين الألمان المهندسن وتحارب أسالس، مع بحدة يتناقص ذلك ولكن 

الفراُتح.مر عير ؛غل.اد حديد ح3ل حر يبنون لكنوا والذين المولحر، عن نقط ميل تحف 
الألمانالمهندمون يستطع ولم؛ والبغض. بالازدراء ملثن بدوا الذين عالهم لدبمم كان ففد 

الألمانولكن التاديي نفنامهم يقبلون لا العرب العال لكن لماذا يفهموا أن 
مئاتبقعة عنهم يبعدون لكنوا الذين الانجليز، أن حين ل حدد، عال إل دانا محتاحون 

أنمرة حدث وعندما علميهم. وميهلرين عالهم، ْع ام وفاق عل لكنوا البارئات، من 
فإنمنهم، عاملا خمين عن والأضّتة.ناء عالهم عدد تقليتس عل — الإنكليز أي ~ أحثروا 
محملموالن بأمم أبلغوا وعندما عملهم. ل واستمروا ابتسموا والأكراد الحرب الحال 

لكنمعلميهم وحب عملهم حب لأن بعملهم، واستمروا أيضا ابتسموا أحورهم، عل 
المال.من أكر لأحمل هوالدافع 

دونمن والتنقيب، الحفريات ل عملهم يارمحون البسطاء الحال أولثلث، يكن ولر 
فلمالحمل؛ متعة ل مشاركهم علموهم الذين معلميهم حماس فهموا قد فهم اهتام، 

منبدلا' كانت فحب، المال أجل من معنى دون من كدح عن عبارة حمرياتمم تكن 
الأتار.علم متعة ل مشاركة ذلك، 

احتلْلتطحيح، الشرق، بقصمي مليثة وعقولنا أفكارنا ولكنت، الأيل، ق نرتاح راوكا 
معالعريق الماضي قمص والرومان، والإغريقية، والحثية، والوثنية، المسيحية نمص فتها 

الهادئوالإنجاز النثطّ الألماق الحهد بخلفيه ممزوجة والحية، القذرة الحالية القمص 
طويلاتام وكا الميهيانية. المشاة ذوى الرحال من وممثليهم الانجليزيين هذين قبل من 

نومنايكن ولم العلنية، الحاران ذات الفليفة غرفتنا ل معلوية أغتلية عل حيد وبشتكل 

والحضارأعفقودة يحناعن 





الصخرةعل ثيء لظهور الأول الملامح لتحثي التصفيق من أول عاصفة وانطلقت 
حولنحمينات عدة وانهللق حمل! أسدا بناء! من زاوية إما لا يد، كانت، ممد القاسية. 

لهالمدربة وول عينا كثفت، ما وسرعان بعملها• تقوم الكب2رْ العلواة كانت، حنن ق ذللث،، 
رأسعن ال،راب، يزيل وكان سليمة، بحالة يقف، صخم حيوان تمثال عن عبارة كان أنه 

سبثرثرة قوبل التمثال س الأحرى الناحية ل بالعمل تظاهره؛البل-ء أن ك،ا التمثال. 
لكمثال.الثكل ذللث، كان ماذا متأكدين كونوا ل؛ اان.ين عاله مل من الاحتجاج 
إلثانية عاد ثم ومحن اكغرة، كتته وتلقي باستقبال ريعة الوول ابتسامة واعرفتح 

التمثال.من المكتشفة عثر البقعة 

معهاو؛ال>ّت، الضوء، نحت، التمثال وقل.مي وصدر رأس من كل ا ؛ل. ماوسرعان 
عثرأو حروف أو حصان، أو بقرة شكل إنه نائل من بالغلهور' المختلفة والأراء الأفكار 

وببضعالحيوان التمثال رأس إل وول يل- رجعت، أن إل كدلل؛، الأمر زال، وما ذللثط• 
فليتحالقرون س زوج ليفلهر الكاملة الزحرنة يغُلي، الذي التراُبج أزال، صريعة حركايت، 

تمثالإنه أمامنا، مكشوفا هناك التمثال ، ووقفقرنآ، أربعن لمدة يمويتؤ لا فن جراء حية 
قانونوكان جديرأبالاحتفال، الاكتشاف هدا مثل وكان الغزلان(. من رنؤع لأيل اّاع 

بروومهمأوماوا فقد للمتقثن فبالنسة واضحا. كان أنه إلا مكتوب، غثر الاحتفال 
أعشإن وما راع، اكتشافه هل-ا أن من اليرناف الح،أل، ير إليه توصل ما عل ءوافق؛ن 
إلعثرة ة الخامبن أععإرهم تتراوح ورجل ثامحبح ماتتا قام حتى المنتفلرة، الإشارة 

الهواء.ق ومدامم بنادقهم محتويات حمح بافرنخ والستن ة الخام

أصواتسمعوا عندما الفرات صفة عل التواجل.ين الألمان فكر ؛عاذا اءلت، وت
كنت،ءناّما أسابح يضعة وءرفتا؛،uJ ببنائه؛ يقومون الدين جرهم عند وهم الرصاص 

ماشبئا يعني كان ألماف مكان عل النار إطلاق، بأن الانجليزي، الرجل ْع ثانية أعدوزيارة 
الأيلتماثل اف اكتبحل• الكيف، هيجامم ت، بيعرقا يتميبون أصبحوا واليوم، ١ محتلمفا 
ختامل الجاتر ليرحنوا يضحكون وهم العرب، العإل وجلس عإلهم، حلال من الحثي 

بنعوتمتبوعا خماره، عن بشراسة الثحث، ل القا المسي بدأ حن ل الاحتفالأت، هن.ْ 
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لاستقراره عند وكدا لكرشيمش زارتنا عند الانطباع هدا تعمق وكد 
أواللعبة شاهدنا حث العالية؛ الخرب نواحي لخمح ورؤيتنا )امهلنبول( اكهلنطينية 

عليقيمونه كانوا الدى الخسر يكن لر إذ الكبثر، الصر تحميق أجل من الألمانية الرحبة 
الهلريقةثب بخروا الألمان أف إلأ عظتم• لخدث ما تمهيد من أكثر ليشكل الفرات نم 

اتبعوها.اكي 

وفوقراتعا العادي عر إنجازه كان وقل محتلمة. Jهلريمة عمل فمد لورنس أما 
والخيال،الذكاء، من متفوقا عملا كان بل معجزة. يكن ب أنه غر القياس. وى ت م

الثخمية.واكد.رات 

عناردفاعأ كتابه ل يستهجن محتيغنون لريي روبرت الكاتب أن ورغم 
بإتقانكتابه استخدموا قد الأشخاص من #الحديد أن كيف و١لحا٠لاJناا الكمولن 
بيدهويحنرفون ويقرون المقبولة، بة الكتالمعرفة هى ما بأخرى أو بطريقة تمامأ ؤيحلمون 
لولكبة وحمق، ا، جفافعل وتبرهن كالديناصور، أو قديمة بومة كمثل أما عل الدراسة 

١^١^١وأن شقية، دّوح لورنس محا بجد ون متيغنأى ولكنه الحياةاا, من محتلفة نواح 
باليوم.شبيها أو بالكتب مولعا كان سواء صاكه، فيه نحد والدارّس 

الثرالأن وهو لويد، )الكابتن( القسآا كان العربية، للثورة البكرة الأيام وخلال 
قالوقد قصرة. لفترة الصحراء ل لورنس مع بومياى، لمدينة الحال الحاكم لويد، جورج 

وجدتهفقد الرجل• هذا مثل سمر الحميمة الزمالة حجة وصفا الصعب رمن رة• مل 
الدعابة،.مجن قوى بإحساس بروفيسور إنه بل سواء، حد عل وفآ وفيلشاعرأ 

بالانجليزية ٠٧٠يوحرق شكل عل التي الغرفة كلك قاول لوتر اليد وصف، إن 
إنسانالورنس بجعل مما الد.عا؛ة س الإحاس هذا لشن توصح إلأ هو ما رثيمثى كل 

الريالفيلق ل كان الذ.ى يونغ، رالتجور، الرائل• وأيضا معنى. من الكلمة ل ما بكل 
الهرينبثن، ما بلاد محا الحرب أيام نل بلورنس تعرف قد كان والن-ى الأوسط، للشرق 

منكل عن ممثلون اجتمعر عندما إنه فيقول الصدد. حذا أخرى حادثة يروى )العراق(، 
الألمانيمنح ترسب، عل ووافقوا  1912عام ل وتركيا روسيا، ا، فرنألمانيا، انجلترا، 
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معرفةأبدأ محاولوا لر أنم حتى ومعرفتهم. لتحا.يا-هم كوسيلة أرقامآ النهلقة ومكان أهل 
باعإليقومون لهم معادين أناما جعلوا بأن خماقة يرتكبون كانوا إمم بل أمانهم. 

فقدالحسر، وأنابيب دعامالت، وصع أجل من الحفر حفر من فثدلأ وبالهلبع، الحفريات،. 
يالتمردكردى عامل مثماتة قام ثم ومن الوقت، لبعض هكذا واستمروا متا؛عة. حفروا 

لالحفريات، محموعة من عامل ثلاث،ائة إليهم وانضم وهاجرهم■ الألمان معلميهم عل 
أتباعحظ ولهن الموحرة. من متزامن :؛جوم ودأوا أنارحم من وكانوا كرمتمم، 

الماسبحالوقت، ل المضعلربة النلقة إل ووول لورنس من كل وصل فقد أولئلتؤ، القمر 
محيييتركي بوسام منها كل تكرم تم فقد الطول نملها وكنيجة جزرة، حدوث لمع 
أنقبل ، 19 14عام من مبكر وقت، ل حديث، قد ذلك وكان العيال. السلءلان قبل من 

الحفلمى.الحرب، ؤ، لورنس ينخرط 

صتدوقلصالح تعمل الأدنى الشرق ن، الأول التنقيب بعثات إحدى وكانت، 
الإسرائياو؛نوآثار حهلوات إتثلع وول و لورنس من كل حاول وقد فلطير1،• استكشاف، 

®قاديشأنه يعتقد ما وجدا فقد المكتشفات، من غرها ب، جانؤإل الرئة. عثر القدماء 
منالتدفق الماء موسى التي، جلب حيث المقدسة البقعة وهي، الإنجيل، ل ورد ك؛ا بارف" 

؛*_هنالث. البدو يدعوه ما وهو سيناء جزيرة مب ل مكانآ أولا وعينا الصخور. ؛غ، 
بدأالذي الموع هو كان ور؛ءا الهمة، غر الابار من واحد هناك يتواجد كان حيث، كاديى 

المياه.نقحي لموسى يشكون القدماء الإسرائيليون منه 

يمكهلا فالمرء حقيقة، المكان هو ذلك، كان ما رإذا بقوله؛ ملاحظة لورنس وأبدى 
الأثارعالما وصل أميال خمة حوال بعد وعل • وشكواهم® تدمرهم عذ الإمرائلم، لوم 
متفقانوكانا نموندورات، يدعى والى ن( يقع العذبة الينابيع من عدد فيه يوجد مأكان إل 

أبناءثقة اس،رجاع ق موسى التي، نجح حثحؤ كان المكان هن-ا أن من واحل رأى عذ 
ولورم، من، كل ألف بعد وفي،ا العذبة. الينابيع هده مياه من، عطشهم باطفاء إسرائيل 

آثاراكتثاف قيه مردا اربرية بعنوان الأستطلأب البعثة ^٠٥ ٢٢يتعلق كتيبا وول 
للأتانواستيطان مكن آثار أثيم وتتر اللأي، قبل ( 2500)إل تاركنها يعود مدينة 

سيناء.جزيرة سبه ل وقتداك اكتشفت 
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iJ_Tإل اثارغول عاب 

المدامبأن للاعتماد للورنس الثخصة وملأ-حظا>ه كٍتثنر اللورد يحة نم أدت 
قخاص كعنصر والانضإم التجني القاهرة إل ذهب عندما وحاول الحدوث. وسك 

الذيومحلوله الضتيلة، بنيته إل نفلر الحرير الهلمر المجلس أن إلأ كيتثنر. نوات صنوف 
إليميع أن له ونالوا البعفى، بعضهم مع فتغامزوا اليافع، رأسه وقهلر أقدام، خمسة يبلغ 

تماماسنوات أربع بعد ولكن، القائمة. الحرب لع تنل أن إل ؤينتظر لوالدته ويذهب وطنه 
خريجالشاب هدا فإن الحة، المللقوات للانضإم حديآ ملأتم غر لكونه رقمه من 

الحيثيقوات ْع دمشق دخل الخجول، والمثمف المغيرة، البنية ذا أكسفورد، جامعة 
أبلغهمما إذا الحرير العلي المجلي أعضاء سيقول كان ماذا تهوروا الظافر. العرم، 

الث.ابهن.ا نفس فإن سنوات أوأرع ثلاث بعد بأنه وأ 1 4 عام نر ما أحل. علميهم وافرح 
صاليياوسام عل الحصول سيتجنب أنه وحتى جنرال ورتبة الفروسية رتبة متجنب، 
الختلفة.الرفيعة والمقامات الألقاب من وغرها فيكتوريا 

علبشغف وكدح واستغل القاويمة وآثاره خرائبه إل رفضه ج لورنس ورم 
آلافوالغبار الراب نر ودفنت، ازدهرت حضارات أسرار عن نكثن، التي النقوش 
العديدمن غره مع القاهرة ؤ، الريهلاق للجيش العامة القيادة إل استدعي إلأأنه المتنر. 

محايكس،مارك مئلر الاستثنائية، القل.رة ذوى من شبان وبضعة والثةفازا، الملمإء من 
السثربل س معهم استدعوا وغرهم، ونيوكسبا وكورنواليس، صربرت، واوبري 



أنهإلا عامأ، وعشرين مة العمر من يبلغ وقتئد كان لورنس أن ومع كلأيون. حيرت 
والعراق،العربية، والخزيرة وءاوسطين، وسورية، تركيا، من يكل واطلاع معرفة عل كان 

معأيضا وعاش الصحراء، داخل ل القبائل رجال ْع عاش وقد )إيران(• فارس وبلاد 
وقودمنق. والقدس، ويثروت، وبغداد، وا،لوصل، حلب، مثل رئيسية مدن سكان 

لرفهو فريدة. كانت الأوسط( )الشرق الأدنى الشرق أحزاء ببعض معرفته فإن الحقيقة، 
أمموتقاليد عادات حمح يحرف كان أيضا ؤإنإ فحب،، اللغات من الحديد يتكلم يكن 

التارثنى.وتهلورها المختلفة الناطق هلءه وثحويب، 

الحيشجنرالأت يمضي حبش، الحرائهل، إدارة ق لورنس عن فقد وكيداية، 
الحهلهلؤيناقشون الال.قيقة، غر الحرائهل رسومات ق وهم طوالا ساعات )الريaلاز٠( 

حعلةعل يعملوا أن ويعد التركية. التحمينات ق للسقوط القابلة والبقع الواير ليعرفوا 
الوبنفلرات لورنس الملازم وسألوا متكرر، وبشكل يتحولوا، أن يمكن فإمم معينة 

أيةلديه ذاك، أو البلد بدلك الشخصية ومعرفته نفلرْ وجهة من كان، ما إذا مبالية، 
النحوالتال؛عل وتكون إجابته يكرر كان ما وغالبا يقدمها. أن يمكن معينة مقترحات 

ناهبك؛ملائمة غر أما بيد خارطتكم، ق المتانة النقاط من العديد هنالك، توجد حن لاق 
الإمداداتنقل أجل من العلرق إقامة ق الوقت، وتتتزف ضّخمة خائر عل تبنى أما 

خهلوطعل للحفاظ لها صرورة لا كشرة أرواحا تكلف، أيضا وهي الاJفعية، رقطع 
وكثييلمم، ومن محاديةأا٠ محلية سكانية لقبائل أرانحن خلال مجن تمر التي المواصلات 

،(viiJJ ، وكانواطلاع؛دلكؤ، محرفة عل كان لأنه وأقمر، أسلم طريق إل يشر كان فانه
كانبينإ الأقلءام عل منيا ومحوحا فيها يتجول كان أنه إذ البلاد، تلك؛ ق بوصة كل يحرف 
فقن.لألكا والملسبن. والرومان، والإغريق، للاثورين، الغانية الحيوش أثار عن يشب، 
الشاب،اللازم الضابعل هدا ق نقتهم الأركان هيتة ق الريaلاني الخيش ضباط كثار رضع 

الريْلانية.العامة القيادة ق جيدة سمحة قصر ونتا ق له وأصيحتخ الهادئ، الموت ذي 
واووهاءالحيلة ق غالبآ الترك يفوق لورنس كان فقد الحربية، الحزيرة ق وهو بح،- وفيإ 

أدق؛الأجزاءومعرفة اطلاع عل كان فقد البلاد. وطبيعة بجغرافية الحالية معرفته بسيبظ 
أنفسهم.الأتراك من التركية العثإنية للأم،راطورية العديدة البعيدة 
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قانونهحوراي الطم اللك وأصدر صيأ العربية يره الخز من بعيد حزء أو زاوية ق وأنه 
الفايخنم صفاف عل لتعاليمه وتعاليمه ؤإلقائه بوذا محيء من طويل وقت قبل العادل 

الدهية.القاعدة مثدأ كونفوشيوس يعلن أن وقبل 

انجلترا،من كل من مساحة أكبر تعتبر العربح، حزيرة شبه أو الحربية، الخزيرة إن 
وناحرتعلم وقد معا. محتمعة وامانيا، ا، فرنبلجيكا، هولنده، ايرلندا، اسكتلندا، ؤيلز، 

لهي،• جغراv أجزاء ثلاثة إل وقسموها والرومان، الإغريق من كل هناك وقاتل 
الحربيةالأرض الشرؤر؛ ل الصحراوية الحربية الأرض بترا؛ العربية الأرض الشإل 
الغرب.ق المباركة 

الأولالمكان كانت، الحربية الخزيرة بآن يعممدون واللارمان الحلعاء بحض أن ومع 
الحقيقةوق الشإل؛ للقطّث، أفضل حراممل توحد أنه إلأ البشري، الخنس لولاية 
العربيةالخزيرة داخل أجزاء بعض عن لدينا مما الرخ لكوكب أقفل حراممل أيضا فلدينا 

لورنس.فيه قاتل الذي الخيس ق المقاتلن الرحال محفلم أتى حيث، من 
ونصفمكة، مدينة إل الشإل أنمى ل تقع الك، حلب، مدينة من المسافة إن 

كإحد.أ وطويلة شاسعة مسافة تعتر العربية، للجزيرة الغربير الساحل إل نزولأ الطريؤ، 
ؤيشقونيرتحلون كانوا ورحاله لورنس فإن ذللتا ومع روما• إل لندن من المسافة هي 

عبرالخإل، ظهور عل وهم حالبا إل مكة من المسافة نللثا قاطحين ء بجل طريقهم 
القمر.حبال تشبه النير ا'يرء-اء والبلاد الصحراء 

يتدكرأن للقارئ بالنية الأفضل من يكون فالحربية بالأمإء نتشوش لا ولكي 
ش،الأإلبثبات انمملت، ثم ومن مكة من بدأت قد العربية( )الثورة بأن ذاكرته ق أومحفغل 

هداق ذكره بجيرء حديثا كل وأن محورية. ؤر وحلّتا دمثؤر إل انتقلتا ثم ومن، الحقثة، 
البلادمحكان عدد تقدر المرابعر بعفر إن الوانمر. ق هو مما صغيرأ جزءآ يهمص المّل-د 
نحالفأو حلفا بجمعهم كان منهم كبثرة ونسبة مليونا، عشرين بحوال ككل العربية 
الهنودقبائل بينر كانت، التي التحالفات تللث، كمثل العصور، مر عل ثابتخ أوغم مهلهل 
مضتتح.عام مائة قبل أمريكا ؤه الحمر 
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علحاففلك ولمل علها. أحنثي حاكم أي بسنائه أبدأ تعترف لر الحجاز تبائل إن 
نإثيم^٧^٠٠ التارخ، قيل ما إل تعود وأزمنة أوقات ل بسيط باسثناء ولكن حريتها 

لتقاتلهمعفليمة حيوش أرسلت وقد ثيء. كل فوق الشخصية حريتهم يعتترون 
ثائرينيكونوا لر والرومان والإغريق، والفرس، حتى أنه إلا ونحفعهم، 

واحتلالهم-غزلهم عل 
سةألف من أكثر مذ الإسلأمة، المرية الخلافة )الإمرا>رية( انحطاط ومذ 

وخصوصاالمرية، الخزيرة قبائل توحيد والحلفاء واللاطن، الخنرالأت، حاول تقريا، 
ذللث،،ل ينجح ب أحدا أن إلا مفل>تن مديتتن عل تحتوي لأما الحجاز، نطقة مل 

^،.Jbنجح فقد والمجهول، الديتي غر اكحصن ذللث، لورانس، الوارد لوماص يامتثتاء 

الربإل وانضم المرية الحزيرة إل الريطاق الأثار عالر الشاب ذللتؤ ذم، لقد 
انمودكر عل اليى المارثال ساعدن، التي المدهشة الذلافرة الحمالة ل للاشتراك 

والطريقةالالم. عل يالهيمنة الألمانر الحلم وتدمتر التركية المثإنية/ للإم؛راءلورية الفقري 
هدادائم بشكل ووحد وبني المقدسة الأراصى من الترك فيها وأحرج سحق التي 

)آداك(الأن ، تعرفة متجانواحدة أمة ق والشعوب للقبائل الختلف، الملون الموزايلث، 
الحزيرةزرت، أن إل أصدقها، أن بمقدوري يكن لر قصة إلا هي ما الحجاز؛ بمملكة 
وحرحم.حملتهم خلال وزملاته لورنس مع ومثاشر ئخمي بشكل واتصلت، العربية 

القديمة،الصحراء ءأحرة من أكثر الحزيرة ق لورنس مهمة تبسيْل ل عامل يلب لر وربا 
معرفةعليتا ؤيتبغي )ه(اا. محمد النبي دم من المنحدرين سلالة أو ربطائفة تدعى والتي 
واستراتيجيةدبلوماسية نقهم كي وذللث، اىليين، وزعماثها السلالة هدم عن ما ميء 

الصحراء.حرب حلال انعها التي لورنس الكولونتل 

المربوبلاد لددض وت 



الرسولسلالة من التحدرؤن 

قالدوام عل هناك يوجد كان الشائك، التركي الحكم من السنين تلك كل حلال 
وقد)ق^(. محمد الرسمول دم من المنحدرة السلالة نالك أبناء للحجار المدس\ن المدسن 

أبمكا الاخرين، العرب قل من اكلأء أو الأشراف لقب الأشخاص هزلأء عل أًللق 
أوالحإعة هدْ وكاك ممملفالن. اعت٩روهم والدين للأتراك، بغضهم أبدأ يفقدوا لآ 

ذلك،ومع عليها. القضاء أو تدميرها العثإنية الحكومة تستْلح لر بحيث جدأ قوية الطاتفة 
حلولعل المنتشرة المحصنة التركية الواع نهياق صمن يعيشون الأشراف كان فعندما 
الساكنانكان U غاليآ العماق، والأسيداد الطغيان عل علنآ محجوز الصحراء حلوق 

وهناكراسهلنبول(. القسهكلينية ق منه بالقرب ؤيسكنوا ليأتوا اليدءوهماا العثإل 
الطريق•عن بهدوء بجرجون أو العملية الناحية من مسجونين مسقون أو صيكونون 

هذهإت؛اع ل خبثرآ كبثر، عثإق مالطان آخر وهو الحميد، عبد النطان وكان 
أنالحميد عيد وجد الم، البارزة السخصياُت بين ومن أسلافه، عن ورثها التؤي السياسة 

شريفحسين الثريف كان الحدر باب من العال الباب ل جاسه إل إبماءها الأكل، من، 
محمدالسم، سلالة من يتحدرون الذين الأحياء أكثر من حين الشريف كان نقد مكة. 
يمحلأن الخول الحقيقير الرجؤ، بأنه الكثتيين نل، من يعتقد كان فقد وليلك، )ه( 

للدينأصاد جاء الخليفة ولم، الإسلام. ق والدنيوي الروحيإ الر__، ؤيعتثر الخليفة، 
الترك.ئل، من، خاصة واّتغر،، يعد فيإ ف حن أنه إلا وفاته، يعالء الرسول خلفوا 





فجرالعرب القومئين ااز■ماء من وغيره حين الشريف شهد ممد وبالتال اسطنبول، 
تركياحزب أيضا ساعدوا قد فهم الحقيقة، وق والأستقلالية. الحرية من جديدة حقبة 
الحديدةاللجنة أن حيث تبددت*، ما مرعان آمالهم أن بيد البائد. بالعهد الإطاحة ق الفتاة 

الإميراطوريةمها تتكون التي الشحوب حميع قهرى بشكل قررت واإارفي للاتحاد 
ذإائ،من أبعد إل ذهبوا أمم حتى ومعقدة. محتلفة ا وأجناّأعراقا تقم والتي العثإنية 

وأنالملأئكةا، ررلغة الخميلة لغتهم عن يتخلوا أن الحرب عل محب أنه عل أصروا عندما 
المحرفة.العثإنية واللهجة باللغة مستبدلوها 

التيوالآرقي الاتحاد حركة أن حين الثريف، اكتشم، حتى طويل وقت، يمحى ولآ 
عيدمن وامتبدادأ طغيانا أكثر كاست، وحمال، وطلعت*، أنفثر، من كل رأسها عل كان 

السابقالسلطان إل الأن يتقلرون وأصبحوا الدموية. لحفناته أممي ق حتى الحميد 
الإتحادحماعة أن حتى ؛خلفائه. مقارنة ونبيل رحيم السن كبير رجل أنا< عل الرديء 

بدلاءيكونوا أن محس، الأبsلال فإن المترجم التركي القرآن ق أنه أوحوا قد والترقي 
التركية.المفردات من العربية والكلمإت المقرئات إلغاء تم تما الأجادء. والشيوخ للأولياء 

وثنيتهمإل يرجعون كانوا الأتراك أن تروى فيها مبالغ قصة هناك كانت مكة وق 
عبادةوهي الأبيفى، للدسس* يمالوا بأن متهم يطل_ا كان امهلنبول ق الخنود وأن 

آسيابراري ق الأصل موطنها عثإن قبيلة تغادر أن قبل البربرية الأيام إل تعود وثنية 
الويل•

حينالثريم، أن إلا لبلادهم، سعيد يوم روية من يشوا العرب الزعإء أن ومع 
أعضاء(ثالثة من )المؤلفة التركية الثلاثية الامتبدادية للحكومة بغضهم أحفوا وأبناءه 
الحكومةأو للجنة ح؛ن الثريم* قدمها التي الساعية وبسب، الفتاة. تركيا وحزب 
المقدمةالأماكن حاففل لشسا منحوه فقد أهدافهم، محقق لا أنه محدوا أن قبل الثادثية 

العثإنر.للعهد لكة والمتين السادس أوالأمير لالآألأم، 
الحيشق ركن رائد برتبة ااوحيا-ة المرأة وكانت، بيل، جيرترود ة الأنوأءلنحلأ، 

١٦٢رسالة؛عثت، ق أوسهلية، الشرق الشؤون ق الرئيسية السلتلمات س وواحل.ة اليريهإازإ، 

الرسول،).(سلالة من اكحدرون 











تدؤعفقد لدلك الدية، ق الزكية الحامية عل هجوم ثن أحل من القبائل من عدد نحمح 
علحثه حمال أن إلا للجنوب. العودة عليه ينبغي بأنه لحإل ونال، الذرائع ببعض فيصل 
وعندماالمدينة، إل بمرافقته يرغبان باشا وأنور هو إنه له قاتلا أيام، لبضعة مغادرته إرجاء 
خمسةمن أكثر به قام استعراصا حضروا وأنور، حمال من كل مع المدينة إل فيمل وصل 
منالنارية العبارات يهللقون وهم والخيول الخال فوقا قوتم امتعرصوا عريا قبل آلاف 

الحرببالاشعراض التركية الثلاثية اللجنة ل العصوان الرجلان ومر الهواء. j باينهم 
العثانيرللسلعلان ضخمة ء اعد ممينكالون رجاله بأن فيصل وأبلخا قوم، الذي 

الكفار.صد  ٢٠٦حر-ل باما، ويلميام وللقيصر الشهيمّ، الإسلامي ولحاكمه 

قبيلةمن الحين، بن عل من كل تسلل عادية، عشاء مأدبة وحلال الليلة، للث، تل 
القدقانليزت فيمل أذن ل وهموا الاحرين والشيوخ الأشراف من وعدد الحارين،، 
التركيين،.هذين قتل بصدد ونحن القصر حاصرنا 

للمحنلة،جانبا يتنحوا بأن فيصل لهه؛ قامار ؛دلك،، جادين كانوا أتباعه بأن وتحقق 
بحلعادتنا، وحسب، السادة، أ-اا ؛اوالأن وقال! وأنور حمال من كل نحو استال.ار نأا ومن 
منزل٠١ل الليلة هذه تقضيا أن كبهبإ النؤع، هذ.ا من مأدبة 

بابٌزا باأهمّب الخارج  cJونام الخاصة غرفته ل ضيفيه فيصل أولع ثم ومن 
إلالتال اليوم صبيحة ل رافقها واحاJة، لالحذإة يتركها أن دون ومن الليل• 'ليلة الغرفة 

التصرفهذا يثر ولر دمشق. إل أيام ثلاثة استغرقت، رحلة ل معها وذهب، القعلمار محطة 
المدينة،ق حعلآ كان ثيء أي بأن شكا قد وأنور حمال من كلأ أن فلو لا"ياا، شلثه أدنى 
ميقتلأنإما كانا فإما الحرب،، ل وألمانيا تركيا ْع التعاون ينوون يكونوا ز الحرب وأن 

والاا.ْ.تصرف، حن لفان كرهينة يعتقلأنه أو فيصل 

ليجريمناسبة تعتير وأنور، حمال من لكل فيمل. الأمير أقامها التي العربية، فالمأدية 
الأميرشرف عل جدة بلدية ل مأدبة حين الللث، أقام الحرب، انتهاء فبعد طكرها. 
ب،المغيرة؛جانالعلماولأت من وصفوف صفوف فوصم، اف. لعلف، جرجس المصري 
هناكوكان العلعام. بالتهام الحمح وبدأ بالأطعمة حميعها ملئت، ث»إ ومن البعض، بعمها 
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سنوأفيه تصل حيث البناء، أييفى مسجو وصمن راحواء،ا، نبمر أنه المنخفض 
كيفؤيعتقدون قدم، ثلاثإئة طولها كان حواء أمنا بأن يعقدون وهم النساء. آلاف 

الشرهدا من اسمها أخدن المدينة أن ييد المإت. يعد أجسادنا تتحلل أن بد لا حميعنا أننا 
الأول.سلفتنا أو حدتنا نعتي وص ْجدةٌ، 

أوزرادسنج، وأدباع واليهود، السثحيتن، من كلأ فإن المحمدية، النبوية البعثة ومني 
الساحليةالمنطقة باستثناء الحجار أرمحي دخول يمكنهم كان اطلومنن، غثر من غثرهم 

البوابةعبمر حدة سور وراء ما إل بالدهاب له يمح كان أحد ولا المقدسة. والأماكن 
كانواالدين الإنجليز الضباط التزم وقد مكة• انحاه ل أو إل تودي والي للمدينة، الشرقية 

المدونغ2ر القانون مدا العفلمى الحرب مائة ولغاية الثورة قيام مند جدة ل يتركزون 
وعاصمةعليهم المحرمة المدينة أبدأ الحلفاء ممثلي من أحد يزر لآ الحرب تلك وخلال 

ذلالثااكان سواء الأحوال من حال بأي مكة، بعد( فيإ حسين رالملك حستن الشريف 
منطلب بان ذلك من أبعد إل ذهب حسين الملك أن حتى رممى. بر أو ريجميا 

يقودونالدين البحريين الطيارين من ضباطها *بمع تأمر بأن الردْلاية السالخلات 
المجالمحتازوا لا أن الأحمر البحر ق البحرية للسفن المرافقة البحرية الحربية الطائرات 

كان.ظرف أي نحت والمدينة مكة من كل فولي وبملقرا الحوي 
الخمسصلوامم أداء عند الشريفة الكعبة نحو المسالمين ملايثن ينوجه يوم كل ول 
رسولمحمد افه، إلا إله لا الده، رسول محمد اف، إلا إله لا ؛ا الأخرى تلو مرة ؤيرددون 

اف«.

الأكثرالمدينتان وهما الصحراء حاصرتا )المنورة( المدينة وأختثها مكة من كل تعتر 
ابنكان راالسيح بان ؤيحلن إحداهما من بالقرب يتواجد إنسان وأي العالم٠ ل غموصا 

إربآ.أو أحزاء إل يمزق فإنه اشلإ 

وقالمسلمين• عل والمدينة مكة من كل اقتصرت فقد )ج^(، الرسول عهر ومني 
أومتطفل أي عل يقضوا أن يمكن المخلصين ).( محمل الرسول اتيلمع فإن الحقيقة، 

واللقاءاتالاجتماعات حمع فان السبب ولهدا مؤمن• غير بكونه حتى يشكون متسالل 

3قومكن جدة مموط 



والفرنسيةالريطانية الخكوتن وممثل سابقا( حسين )الشريف حبن الملك تمت التي 
حدة.ق عقدت 

مكةزاروا الذين المسيحتتن من ذلك نحو أو شل أشحاص لعشرة سجل ولدينا 
كانشهرة، أكثرهم ومن ذلك. حول القصص لروا وعاشوا الماصين، ستة الألف حلال 

القرنمائة وق المدينة. زار حدآ قليل عدد هناك زال ولا يررتون• ريتشارد السحر بالْلع، 
يالوهايينتدعى العربية الخزيرة وسهل من ومترمتة متشددة طائفة ظهرت عشر الثامن 

المريالحش مل من بالقوة أحرجوا أنم إلا والمدينة• مكة من كل عل وبلرت 
الرسولوحارس للملءينة كحاكم القيام نرق ما لفرة له وكان باسا. عل محمد بقيادة 

محمده(.

إنبل الصلاة، أداء عند )الكعبة( مكة إل المسالمان توجه عل الأمر يقتصر ولا 
بامحاْيوضعون فإمم يموتون بعدما وحتى مكة؛ أو الكعبة بانحاْ بيرمم يبنون معفلمهم 

مكة.

هذ0أن س الرغم وعل مكة. ق ويتم الإسلامي، الدين أركان س ركنا الحج ؤيعتثر 
شهرخلال عام كل uك إل يذهبون الدين الحجاج أن إلا اقتصادية، أْمية لها ليس الدية 

ألفوخم؛ن مائة وقتلءاك ءل.دهم البالغ محكانبا ليحل مهأ مصل>رأ يعتبرون الحجة ذى 
سمت.

يأتونمنهم العديل أن مع الساامان، س الألأف ءنراات، سنويا للحج مكة ويزور 
الحج؟فريضة لأداء ليملوا ءامان رحلتهم تستغرق أن يمكن حدأ بعيدة بلدان من 

نعالالوادي س الوسْلى، إفريقيا من ويأتون الئاسحة السافاتا يقهلحون وبعضهم 
مرتعندما سنغافورة ماق وقت، ل وكنت، قلياآسيا؛ س يأتون وآخرون اااكونغو، ونغر 
ظهرهاعل ا-لحالسان الحجاج ا آلافنحمل وهي ملهم، مخاتق حلال س حجاج سفن 

ويحرف،؛الدانرم، إل الحجاج يعود مكة ل الدينية الحج مناسك، أداتهم وبعد الكشوف. 
ذنو~رّم،حمح تغفر فإنه مكة ق يكونون وحينإ الحاج. بالقب ذللث، ؛حل. متهم واحد كل 

الحنة.لدخول موهين ويصبحون 
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نقوشوجود ْع الأسود الحرير من وراع ما سمتك ثرداء مغطاة وص الشرفة الكعبة 
يوجدحافتها وحول حنبية• بأعمدة الكعبة سقف ؤيدعم قرآنية. آيات عل تحتوي ذهبتة 

الأمطار.مياه حلاله من لتصب الدمج من مزراب 

مائتيمجن لأكثر العالآ ل التقيسرر غاية مقدس ُثيء أكتر جدراما أحد ل ؤيوحد 
المسالمونيعتقد الأصل نيركي أو سهايا وهو الأسود الحجر إنه )وقتداك(' مسلم مليون 

منأمحص لكن إنه ويقولون • الني؛^١٠٢٣إل جثريل الملاك بواسهلة الخنة من نقل أنه 
انتقإنه آحرون ويقول نالوْ■ الذين الناس سب أموي إل نحول أنه إلا الحليب 

بواصهلةالأن سوية أجزاؤه حمت وقد قْيإ، مع إل كر وقد آدم• دمؤع من لونه 
قفة.مثر ا بمورصع وطل به أحيط إسمنت 

تحتماثرة يتواحد الشكل الكعب البناء هدا بان محمد أتاع ايالمون ويعتقد 
لواحدمْلايقة نسخة وأنه آدم طلب عل بناء الحنة من أنزل بأنه ويقولون افص- عرش 
وقليلدوما. بالملائكة محاط وهو المعمور® ®البيت ويدعى منها طرده قبل الحنة ق ثاهدْ 

عيوغ|متحققون إليها يدحلون الدين أن إلا الكعبة، داحل إل يلءحلون السلمين حدأس 
مثال،يحل، ما فإذا الإلهي• لمركزها والتواضع الإحلال س ووضع موقف، ل أسفل إل 

قدميهحلد بأن يظل لأنه حياته، طيلة القدمان حاق يمثي لن فإنه فيها، موريا س حاج 
الأرضعل ذلك بعد أبدأ توضحا أن محب لا ولدللث، المقدمة الكمة أرض لأمس قل■ 

ثانية.الدنيوية 

كلق رسميا ويرّل جل*يد• بواحد عام كل ق الكعبة يغطي اللّى الغطاء ويستبدل 
منالأحر يرمل بينإ هنالتّ، التركي السااهإان س دمشق س يأق واحد غطاءان، عام 

الغطاءيوضع وعندما مصر. ّلءلان بوامهلة الكي الحرم أو للمسجد ويقل-م القاهرة، 
ياحذوماالدين الحجاج، قبل س صغثرة قطع إل القديم الغتناء يقطع الكعبة، عل يد الخل■ 

كتنوكارات.بلائهم إل معهم 

أنبد لا فإنه القيامة( ريوم الحسام—، يوم إل الخليقة بلء مني■ فإنه للتقليد، ووفقا 
كلإنه بل مرات. سع واحد نخص أو حاج ودائأ لحظة كل ل الكعبة حول ، يطوف
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زارواالذين يقول ك،ا كعلامة الخد عل توضع ندب بثلاث العربية الخزيره ل العرب من 
الرديئة.وااإرسات مليثة؛الأمراض لكنت والوينة أوحاJعة. فاجرة مكة أهل ولغة مكة. 

والدينة.مكة الديتتان، هاتثن عل الامحتيلأء قمة إل الأن ونعود 

وعلفيمل الأمثرين أن حمن ل مكة، عل الهجوم عل حسان الشريف أشرف لقد 
علناجحا الكيثر الشريف هجوم ولكن التركية الدينة حامية صد القتال يقودان لكنا 

جنودبيا ويتواجد ا،لقدمة االلينة عل تشرف الثلاث التركية الخاميات قلاع ولكنت مكة. 
بواباماخلال ممل مكة عل الحرب لهجوم يوم منر له ويا التركي. للسلطان جدأ محلمون 

والمجدالحكومية، والأبنية السكني، والحي فيها، الرئيى الوق عل الاستيلاء ونم 
للأتراك،المغرين الحمنمن حول أمبوعمن لمدة المعركة واستمرت الشريفة. للمكعية الحرام 

متواجدأحسمن الشريف قلل القتال هذا كل وحلال ءاليهإ. الاستيلاء وتم سفلما نم ومر٧ 
إقامته.مقر عل التركية القذائف عثرات امإر من بالرغم العمليات يدير هرْ قل 

لغباءهم أن إلا أمهر لعدة الصمود عل قادرين لكنوا الترك أن المكن ومنر 
ويلتزمفحي،، الطرية الناحية من لمأ مليكون يبدو فالعث،ال واصحأ. لكن القتال 

بالمسطائش بشكل وقاموا القرآن. بروح التزاما• أقل أنه وحتى أحيانا، الدينية بواجباته 
وهووالكعبة، الحرام الجد بقصفا بدأوا عندما حممهم، أو لعدوهم الديني بالشعور 

الأموي،الحجر ضلأ القذائف إحدى وأصابت الإسلام. ق تقديسا الأكثر المكان 
هاواوأثار هناك. يملون لكنوا العرب من تسعة وقتلت الكعبة غهناء ل حريقآ ثن، وأحد 
بحدعليه واستولوا الكبثر الحصّن أسوار فتلقوا حسان الشريف، أتباع حنق العاق الفعل 

الأبيض.بالملاح الأتراك للجري يائس قتال 
القتال ٧٢٠الأول الشهر حلال لها المجاور ة جل■ ومرقا مكة عل الاستيلاء وتم 
بريتلمانيمننحار خمسة ْع للتعاون نتيجة أيام خمسة ل جدة عل الاستيلاء وتم رالثورة،• 

ولكنأحر، معر ذو جريء إيرلدي رجل وهو بويل، )القيثج( الكا؛ترن بقيادة صغار 
المرقل الريهلار| الأمهلول ادمرالأل لكن الذي ؤيمس، روسالن بر للالثاق الماعد 
الأدز•

و5رمكة جدة متوط 



ثغرل يقع الذي الناء هدا نمق ولكن حدة. ل وألمان( تركي جندي ألف أسر وتم 
مليونالثإنون ويسر تقريأ. الهند ق نورة لخدوث يداين المكرمة مكة المقدسة المدينة 

الميطانينحاطئ بشكل امموا فقد نواح. عدة ل نعما الماام\ن أكثر الهنل■ ل لم م
ولرفحب، ميناء إلا لت حدة فإن الحقيقة، وق المقدسة. أماكنهم من واحد ح بقمف
محيالمم، الحجاز  ijالوحيدة المدينة وهي أشهم، العرب قيل من مقدسة كمدينة تعبر 

فيصلالنريفين، يقياد١ة البدو، قواأّنؤ فإن )المنورة(، الا٠ينة أما بزيارتبا. الملهج، لغر فيها 
حولنحمعوا اان.ين الحجاز شيال ؤ، القبائل فرحال مهمتها. ؤ، نجاحآ أقل لكنت، وعل 
من،ميكر وقنا ل ،( حفيفرمثاب يالدبم المغطاة الصحراء اجتازوا الثريفي، العلم 
اننبحميع واحتلموا مكة. عل الهجوم شن فيه تم الذي حزيران شهر 3، الصباح نفس 

حا-ادزامن مواقعهم من الأتراك وأخرجوا المدينة، أحياء حول أميالا تمتد التي النخيل 
قوامناوانحبن، والرمان. والموز المشمس، وبساتين، المتلأكة، التوافر ذاُنح المدينة، تحور 
وجودم.بح بإضافية حماية لها ستكون باما ءرفتا وهناك المدينة. جل.ران داخل إل، الحامية 

من،كلأ أن ومع الإسلام. ؤ، مدينة ص أقع. ثانر تعبر المدينة أن ذللiا فيها الرسول)ج^( قم 
نمقها،بعل. المدينة عل الاستيلاء وربإ جدة من مدفع إحضار يمكنهإ لكن وعل فيمل 

يماميلكن مما الرسول، قم تيمم من خوفا السإح؛دللث، رقص حسم، ه الث؛ريفأن إلا 
العال؛.ق الملمين، لمالين وغميا لكرثة 

ليحميميلادية، 6  22عام مكة من )ه( الرسول إليها هاجر التي، هي، والماوينة 
هجرةتاييح حسمتا توارثنهم الملمون ويورخ الكفار. واصعلمهاد سيوفا من ه نف

المدينة،ق ).( محمد النبي، ودفن، الميح. ميلاد حمب، وليم، المدينة إل، ماكة من الرسول 
الّلمينإوخلميفتا صاحبا0، دفن، الأحر الحانب ول فاطمة، الحبة ابنته بجانبه دفنت.، كإ 
قمبين، افة متركتا ولكن الحلماب. بن وعمر الصديق، باكر أبي، من كل بعده، من 

الثانيةللمرة المح ياق عندما بانه الملمون، يقول فكإ الختلماب، بن عمر وقم الرسول 
أهميةذاُتج لكوما إضافة المدينة فإن وهكاJا )ق^(. الرسول ث، ؛جانفن سيد فإنه ؤيموينج 

للحج.مركزا أيضا تعتم فإنما كبمة، اقتصادية 
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حلثم ومن النفاذ. وشالئ، عل لكنت ذخرمم أن إلا التركي. الحصن اشحام محاولة 
حيثمهوداء ستارة يحالوله ل وأمل. اكمس، لفوء كهريائى إمحلفاء وكأنه سرعة بالليل 
هلاك.من لينقيهم وقت ل حاء 

وتماحتيلع إل القائل زع،اء حميع وعل فتصل من كل دعا الخال، الخوم صاح ول 
إلاسحبوا فشو لذلك الهجوم؛ هواصلة من جدوى لا الحاصر الوقت ل أنه عل الاتفاق 

الحجمحلويق عل ميهلرين هناك وعكروا المدينة حنوب إل ميلا حمسين تبعد الخي الخلال 
الحديدالسكة حهل الفور عل الترك وأصلح مكة. لأستعايؤ؛ تركية محاولة أية ليمنعوا 
لكنواالذين العرب المكان من ألفا ومحلردوا دمشق، ْع يربطهم الذي الخرب 
الل.ونةبتحصن وقاموا موريا، من تعزيزان وأحضروا الصحراء، إل المدينة ل يقهلنون 
أنحاءل يقيمون المدينة من لاحتون الحرب انتهاء بعل ووجد تقبل. مهمجوم أي لمقاومة 
واصهلنبول.حلب دمثق، القدس، ل العثإنية، الإمبراطورية من متفرقة 

القدس،عل الامتيلأء احتإلية مع مكة، عل يهلرون يالعرب بقى فقد ذللث،، وْع 
بأيديمكة ففوط اللنبي، جيش مع بالاشتراك ب، وحلببروت دمثق، كل عل بعل. وفيا 

حلن،الش الكواريث، أكبر من واحد أنه عل الخارثنية الناحية من أكد العربية القوات 
حنداك.الأتراك ؛العثاني^ن 

وزعامتهاالحالم أنحاء حح ل الساإمين عل ليهلرما كببر بشكل تدين فتركبا 
المكرمة.مكة عل بيهلرما عليهم 

المضيعل قادرين غبر العرب لكن فقد الوقت،• لبعض توقف، هناك لكن نم ومن 
ثانية،مرة الحلفاء حدن ، الثريفوناشد نقذّت. قد ذخرمم حمح لأن بثورمم 

مسرحعل لورنس الشاب خلهر الحاسمة اللحنلة تللث، ول لدلاث،ب البريطانيون وامتجاب 
العربية.الحزيرة 

٠ءو 
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العريةمحيل 

الشرقل الريطانية العامة القيادة قادة »_ نشأت معينة خلافات هنالك كانت لقد 
الثورةق لورنس ورأى الستقل. الشاب الضابعل وبين القاهرة، ل مقرها كان اش الأوسط، 

الكرتثرستورز، رونالد أمر ثم ومن القاهمة• ل اروتثتي عمله من للخروج وسيلة العرية 
الأحمر،البحر عمّ حدة إل بجولة يقوم أن آنذاك، القاهرة ل السامي للضدوب، الشرقي 

إلاالحجاز، ثورة بداية ل دور أي يلعب ز أنه ومع حسننا• للشريف رسائل معه محمل وهو 
الإمارJاايةق ثغرة إحاJاثا ق العرب، اعد يأن عل قادر أنه وين، منن• أدرك قد لورنس أن 

قبل.من ذلك، يفعل ل؛ أنه حٍث إجازة، له؛احن. السإح ءلل_، فقد لذلك، الألانية، 
القاهرةل سافوى يقيم)فندق كان الذي اللازم الضابهل هذا أولويات أول كانت 

منغ2ر0 يقحل كان كا هب، يل لآ الإجازة، منحه تم أن فبعد ه، نفق كامنا هل.فا محقق أن 
الأقصرإل أو الإمكناا_رية، إل شراعي يقارب فته ؤيبحر النيل إل المخضرين القبائل■ 

وصولهوعند رحلته، ل تورز م رونالد رافق ذ.لائ،، من بدلأ إنه بل هناك، عهللته ليقفي 
قصرةبزيارة للقيام حسن الشريف من موافقة عل الحصول ق لورنس نجح جا•ة، إل 

محاولكان الذي الكبر، للشريف الثالث، الابن فيمل، الأمثر معكر إل الحمل •عل 
هناكتكن ل؛ إذ حرج وصع ل آنذاك المّبية القضية ت فقل؛ل• الثورة. قران عل الإبقاء 

حد.أقصى إل الخنود أعداد تقليص وتم جاهزيته ل الخيس لتبقي، الذحمّة كافية كميات 



القهوةأكواب من العديد وندمت الشرنية، الطريقة عل التحيات تبادلا أن بعد 
قواتكمسيحل *متى هوت فيصل الأمثر إل لورنس وجهه سؤال أول كان المحلأة، 

دمشق؟«

إلونظر الخيمة باب ل حدق اللي واصح، بشكل الأمثر الموال هذا أربك لقد 
هنالكيوجد الأ قال م لحيته وفرك افه، شاء ءان قائلات وأجاب والده، جيش بقايا 

إلالوصول يكون أن من أحشى أش إلا قضيتنا• اف ينصر ففد افُا مشيئة أمام مستحيل 
حطوتنافان افه شاء ؤإن الحنة. أبواب إل الوصول من أمامنا أبعد اليوم دمشق أبواب 
الرصولنبمر بتخاليءس نأمل حبث، المدينة، ل التركية الحامية عل بالهجوم ستكون التالية 

اعدائناء.أيدي من 

تنظيمإعادة الممكن من أنه لورنس انتغ فتصل الأمثر ْع أيام بضعة أمفى أن وبعد 
مصرق ال^ريطار^ الحبس اعي نأن يمكنها نظامية غير قوة لتكوين الرحال من الحشد هدا 

ليبقى أن محب أنه مفادها نتيجة إل ووصل الأساس، هدا عل عمل فقد لدلك وسيناء. 
عدمعن اعتدار رسالة القاهرة ل قيادته إل يرسل أن حتى دون من المربية اّبمريرة 
العريية.الثورة ل متحركة روحا لورنس أصتح الحتن ذلك ومني عودته، 

علإمدادات الأتراك أرسل فقد حرجا. الوصع كان جدة إل لورنس وصل عندما 
والحإلالبغال وأرسلوا المدينة، حامية لتقوية سورية من الجنس من بفيالق ودضوا عجل 

لالورة لمحق المدفعية قؤلمر مجن وازيد والفرسان، والطائرات، المدرعن والعربات 
قادةولإعدام لاسعادما مكة إل المدينة من لتتوجه تركة حملة أعداد وحرى الحجاز• 
الصحراءل وحمبن تة.هني أن التركية المسكرية الحملة هد0 عل وكان الثورة. 
محنكة.ق المنشود هدفها إل لتصل 

طريقةلابتكار محيلته ق فكرة لل.يه كانت، ولكن محددة، حهلة لورنس لدى كن يإ 
القواتتواجه التي التركية القوات من جزء واشاْ اهتام وجدب الأتراك لمفايقة 

قدمشق محتدحل قواته بأن يعتقد أنه إل باشارته فيصل ايهل وقد سيناء- ق الثريءلانية 
ومحدقلحيته يفرك وهو اف* ثاء ءان شكات بابتسامة فيصل فأجاب غضون 
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وعنالعض بعضهم أعناق دق عن اكحل، بوجوب يقنعهم أن بجب ذلك وكحشق 
عليهمدلك بدلأمن أنه يقنعهم أن ينبغي كا الزمان، من قرنا دامت التي القبلثة النزاعات 

أنعلهم يجب وأبم بلائهم، وحرية حريتهم اجل من بأنفسهم بالتضحة ملوا أن 
العثاف.الاضطهاد من كله العربي( العالآ نحرير أجل من بتثوق يموتوا 

بقاءعل، القاهرة ل الريطانية العامة القيادة ل العامة الأركان هيئة تعترض لر 
وكانإجارته. انتهاء بعد هناك إل العودة عن عزف عندما العربية الخزيرة ل لورنس 
كانأنه يعرف العسكرية، الاستخبارات جهاز رئيس كلأتيون، جيليرت ال|سار الحنرال 
كانفقد الحقيقة، وق العربية. الشعوب يفهم كان وأنه يالعربية، اكحدث لورنس بامكان 
يمكنهلورنس بأن أمل الريطانثة العامة القيادة لدى كان وقد بقلبه• بدويا ما نوعا لورنس 
القيادةمنحته فقد وليلك قاتمة• مورثيم عل الإبقاء عل ومساعدمم قليلا الحريب وسج،ع 

بعد.فيإ تنشا أن يمكن فرصة أية استعلأل، يمكنه لكي والتصرف للعمل تامة حرية 

الشاب،هدا فان ، 19 18الأول، تشرين وبنهاية ، 19 16الأول تشرين ق ذللث، كان 
عمضخم جس إسعاء ق وساهم ساعد قد كان عمره، من اللابثن يتجاور إ الذي 

دمشق,أبواب حتى قيادته ق وشارك نغنامي 

فقطانمن ْع لورنس وحال جيشها• بناء من ولورنس فتصل الأمم ممكن وهكذا 
زعإته،فن الأمور ليصلح بدوى، بجهع كل عند وتوقفا الصحراء، عم الراشن من 

فيصل،باسم يزورهم كان لورنس أن والحقيقة فصحى. عربية بلغة مهمته لهم ؤيشرح 
كلمن حايته للورسى ؤيضُمن يكفل لكن النءى حسبن، للسريف، أكر المحيهب الابن 
مقدمة.أرمحي عل يتجول مسيحيآ كان أنه حقيقة من يالرغم صرر 

نثرانبجاب يجلس لورنس كان العشاء، صلاة بحد ميوله، الليل يرحي وعندما 
الحريقالماضي ق اإبال*و مضيفيه مع ؤينائس يحمك الشعر، بيوت أمام الموقدة العسكر 
نظرووجهة لرأى الأستاع يتم أن إل الاحتلال، محت، الحال ووضعها الحربية للجزيرة 

شرفه،عل ذبح الذي المثوى، الماعز لخم تناول يتم أن وبعد الُشبحة• من عضو كل 
وبليغةفصيحة وكلعات بأسلوب القبائل رجال مع يبحثا المحل، الشاي أكواب وشرب 
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مارثاتهمع طبول وثلاثة عود عل تعرف موسمية بأصوات ونتح مذهبة، سنابل 
وهمالشرسن إمإعيل أبناء من الألأف من مكون حثي يتبعهم وكان غريبآ. عكريآ 

الأمثرمن لكل الشخمي الخرس أفراد كافة ومعهم التلاطمة، كالأمواج خمالهم عل بمون 
بينيح منخفضا ضيقا طريقا بجتازون وهم بكثافة سوية يسترون كانوا ولورس. فيمل 

الألوان،أثواب.؛؛تالفة يرتدون الخال ممتطو كان المجد. مآذن ونحت، النخيل أشجار 
موكبآالحقيقة ق كان لقد والمطرزة. المنحرفة والأغطية الأقمشة مروجهم من وتتدل 
مناقب،نمق، أثعارأ يرنحالون وهم عالية بأصوات ؤيغنون ينثدون الخمح وكان متألقا. 
وتمتاوحهّفيمل الأمتر 

ميلمائتي مسافة للممر احل ايطول عل الشال تحو مباشرة اندفعوا يتح ومن 
اسمؤيحيد بالألافح. تعد تركية قوات عليه تيهلر كانت، الذي الميناء الوجه، يانجاه أحرى 

القيصرأرسل بث، الميلاد، قبل  24عام جرت أحرى حملة اان.اكرة إل الميناء هذا 
الجودس ألمأ عثر أحد رأس عل الربتة الجيرة إل غالوس أليوس القاند أوغطس 

لهإمم العطشى الصحراوية الأرصى عمس أشهر ستة لدة تحولوا أن وبعد لروما. الصفوة 
مصرإل راجعتن أبحروا وعندما البخور، يلاد إل للوصول محاولتهم عن نحلوا الأمر آحر 
علمهما يعلمون كانوا يعدهم، حالفوها يقايا هناللث، وكانت الوجه، ميناء نفس من 

نحملعل نادرأ يكون أن بجب الربتة الجيرْ ل جيش أي أن من وقتذاك بأس لورنس 
القليل•عل ليعيش الكثثر 

هذ0ولمت رحل، آلاف عشرة جع ولورنى فيصل الأمير استْلاع الح،ن للمثج ذق 
وهناكاللريق. منتصف، ل تسر الش ليح أم رئة ق بجميعها تم أنسام، تسعة إل القوة 
معهاتام اتمال عل ظلوا الش الاري3لانية الحربية السفن من حديدة ؤإمدادات مونا تلقوا 
مائةالعربي( الجس أمام كان الشيال، ل ليبح أم وس جيعها• الساحلية عمليامم طوال 

جرداءالمنهلقة تللثج وكانت، ماء، فيها يوجد لا التي الحافة الصحراء ص ميلا وعشرون 
عليها.ترعى أن للج،ال يمكن شوكية شجيرات توجل. تكن لر أنه حتى تماما 

وانهللقالأعل، الساحل حمل اتحر الهنود البحريثن التجار س لحا متاجرا أن بيد 
صغيرةكمية وجلما المرجانية، الصخور س محقي ولكن، واٌع غمتاء ءإ_، متعرج بخط 

عربالزبلاد لورنس  70



الخإلمن الثات نفقت فقد ولهذا الخال• أجل من ولس البغال، أجل من الياه من 
عن 1917الثاق كانون ل الوجه عل الشرفة التلال إل وصل الخيش أن إلا وفقدت، 

العطش.أو الخؤع جراء واحدا رجلا يفقد أن دون 
مرتفع،صغثر مرجاف مهل وهي لنجد، الغربية الخنوبية الزائنة عل الوجه مع 

وقدداخل• بسهل الثرق ومن جاف، بواد الخنوب ومن الغرب، من بالحر ومحاطة 
الرئيسيحصنها خارج كانت التي التركية القواتا المّيطانية الحربية الفن قصفت 
المدفعيةمدى عن بعيدة جعلها تما ياردة، ألف، عثر أربعة بعد عل من قدائفها بإطلاق 
الدينالحربية، القوات أفراد من محموعة نزلت، محاعات، لبضعة تصفها وبعد التركية. 

اندغالوقت، نفس ول المرتبكة. التركية الحامية وهاحمت، الشاطئ عل متنها، عل كانوا 
وص،وملبإ. وببإ الشوارع ل قتال وجرى الصحراء من إليها ورجاله لورنس 
للمتحرك.نابل ثيء الا-وكل لورنس رجال امتهلى فقل• المتبع، التقليل- 

وباصتخدامشخصيا. البحري الهجوم يدير ؤيميس روزلن المر الأدم،رال كان 
مراحلهال الحربية الثورة وأمُ ®أمأ هو ويميس الأدمثرال كان فقد العربي(، التمر 

ثورترم.ق للعرب، البكرة الأول للنجاحات الفضل من الكشر إليه ؤيعود المبكرة. 

أثرتالتي الظاهر وصفح ءنالما سيناتي، كعرض الأمر سل*و أن لورنس أراد ولقد 
القن.يمةعاداتيم إل ؤيحودوا يرتدوا لأن جل-آ يميلون كانوا والل-ين الضجرين، لعرُّح ال 

مننزولأ أبحر الدى ؤيميس، الأدمجرال تماما يشحر أن عليه كان فقد بينهم، فيا للقتال 
عيارمن ماوفعي بقصفإ ؤيقوم ®يوريالوس®، الضخمة الحربية بارجته ل السويس قناة 

الثريفي•.^ ٣١١الجلح، رؤية ونحت، الساحل محلول عل إنس تسعة 

النصرلهفلمات ل جدة ميناء ل ®يوريالوس، بثارجته ؤيميس الأدمجرال رسا وقل- 
بارجةحجم ضخامة أن ل شك، هناك يكن ولر الكبجر. للشريقإ تحياته ليقل-م الحاسمة، 
بشأنحجز الملك، لدى نكون الن«ى الأنهلثاع عن كبجر يشكل مؤولة كانت، الأدمثرال 

ضخابحرأ تعتبر بريهنانيا ®أن الناسبات إحدى ق ذلك، عن معجرأ نال الن-ى قوة؛ريعلمانيا. 
أقدر،.نحن يا يا أكس، قوما كانت وكلما القوة، محن 
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اللسنأي رار عند معركت 

اضعبد شقيقه لكن والوجه، ينح من كل عل فمل هجوم مع متزامن نت ول 
منمحموعة ترانقه ولكنت الدينة. من بالقرب الصحراء، ل الشرق إل أميال عدة يتوجه 
دوريايث،بضع عل القضاء من ا،كرون محموعة واستطاعت سباق. نوق الممملية الخيالة 

العامالقاتل. ونحاطب نحدر رسمية رسالة تاركة العلرق، من أجزاء عدة ونف للعدو، 
لأطول لونتا بقى ما إذا ممار0 إليه سيوول ما ورهيب وافر بتفصيل وتصفا الركى، 
العربية.الخزيرة 

ينحمن كل سقومحل أنباء مكة باتحاْ تتقدم لكنت، التي التركية القوات وتلقت، 
ثبايقوم لكن التي والغارات منهم، الغربي( النإل إل ميل مائة من أكثر تعن. الي والوجه، 
لقدتقريثآ. الونت، نفس ؤ، الشرفي الشإل إل ميل مائة بعد عل قواته مع افه عبد الثريف، 
راخ•ل العربي( الخيش يفاجئهم أيا قل، أيام لبضعة والإرباك الدهرل أمحا-بم 

النهارن( لنشاطهم القناصة من الممرة ومحموعته زيد للامثر أيضا الفضل ؤيعود 
الرئيمىالعري( الحجاز جيش بأن وظنوا الأتراك انخيع فقد المعرة، الاليالة وغارامم 

ولكنت،الانحاهات. جع ل عربية جيوشا هناللث، بآن لهم برا لقد بل هناك، يزال لا لكن 
طمثهممن تزيد لا نحيمون، الأتراك لكن حيت، ترحم لا التي القاسية الشمس أشحة 

سرابافكل، الغائرة، وعيونبم المحموم، انفعالهم بسا ويأيضا. حيالهم تشر ؤإنإ فص، 
البدو-الفرسان من كب،رة محموعة وكأنه لهم بدا 



وغثرهاصالح، ومدائن العلا عل عربية غارات عن أحبارأ نحلب مّاعة كل كانت 
علالقوية، حمومم من ا،لزيد عل الاميلأء وعن المدينة، سال الواقعة المحهتات من 

أحبارجراء تماما ذعروا وفل ^^٠. ١٠و ادهبا* ل الأحمر البحر عل الواقعيرنإ الحاميتين( 
التيالوهمية الأنتصارات حول الإشاعات جراء وأيضا التوقعة، غر التراجعات هده 

الأتراكأصح فقد ولهذا السريين، لورنس عملاء قيل من بينهم عمدا ر يكائن، 
السكةحقل وءزإ المدينة ق قاعدمم عن ليدامحعوا وتراجعوا ومتكمس، مذعورين 

وتركيا،سورية ْع الوحيل، اتصالهم حقل كانا الذي الحديد، 

أحرىحامية للأتراك كان( العقتة، حليج من وبالقرب، العربية، الحزيرة شال وق 
مكةق الحاميات باسشاء علميها، الاستيلاء تم اش الحاميات محن أي من أهمية أكثر 

ماتلقحيع من ؤإحراحه عدوها سحق من فيصل نوات تتمكن أن وقبل وجدة- 
علالواقع الهم العقل هذا عل الاستيلاء يم أن محب كان المنورة، المدية عدا ما الحجاز، 

وشاملةحرية حطة لورنس لدى كان كو ذلكؤ، ولتحقيق العقبة(. )حليج الخليج ثغر 
علعمل 

للجزيرةال؛رر_ا الساحل طول عل الواقعة الأستراتيجية الأماكن لخمح ية ويالن
وهوميناءالعسكرية النظر وجهة من جدا مهم موير هناك كان فقد عدن، ش،ال العربية 
سنيان،الللث، لأسقلول رئيسة بحرية قاعدة قديها كان والدي القديم، التارنحي العقبة 

مقراوجعله محمد اليي فيها وعقل التي الأول الأماكن من واحدأ أيضا وهويعتبر 
غزواته،إحدى ق جيشه، لقيادة 

الشرؤ(،من السويس قناة صرب، أو ممر غزو بماول كان جيش لأي ية فيالن
لأياليمينية الخاصرة تكون أن ب لا أما ك،ا البارية، الخاصرة الحقبة تكون أن فيجب، 
هناكالأتراك أبقى فقد الحرب، بداية ومنذ وسوينا- فلسعلين( ليغزو ممر من نحرج جيش 
لضمانضروريا ميناء أولكونه اا^ريهلانيين، من ممر أحذ أرادوا لأمم سواء كببرة، حامية 

الحديدي،الحجاز حقل أمن 
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لوريا،\ذوواوا للغزو ناعية وجعلها العقبة عل الاستيلاء لورنس هدف كان لقد 
ودفاعه.طموحه خطة تلك كانت وقد 

قبيلةمن شل رحل ثإنإئة ومعه العقثة نحو لورنس توجه ، 1917حزيران، ا 8 ق 
التيالوجه من الكواشيثا، قبيلة من رجلا وتعوز الثراراتر، من رجل وماتتا التوبمة، 

الذيناصر، الثريف، بقيادة القوة هذه وكانت، شإلأ. الحقبة حليج عن ميل ثلاثإنة تبعد 
»_دانا يعمل لورنس كان فقد وكالحادة الأكفاء. فيصل اءل.ى"الأمثر ممن واحدا كان 

الحربجعل ق تكتيكه إل نجاحه من الكشر ويعود المحليتن القادة من واحد حلال، 
براعةمدى الحقثة نحو التقدم وأظهر بأنفسهم• الحملة يل-يرون كانوا بآمم يعتقدون 
بملر كونه من بالرغم فيمل، الأمثر لحيش والنصيحة المشورة إبداء ل لورنس ومقدرة 

المجال.هدا ل خرة لديه وليت، العكرى تدريبه 

دونيةلورنس ناد فقد المدينة 3، الزكي القائد وخاصة الأتراك خديغ بم ولكي 
منبدلا ودكن الوجهة؛ مجن الشإل إل ميل ألم، حوال عل اشتملت، متنقلة أو طائرة 

وعرالصحراء داخل التوغل إل قادهم فقد العقبة، بانحاْ الساحل إل مباشرة الذهاب 
الخط،مجن أميال ة عل بنسف ناموا حيث، المدينة، عن ممرا يبعد لا واان-ى الحديدي الخعل 
الرجالمن عدد مالت، حينا السامة، ؛زواحفه المعروف، رحان والثم( حلال من تم ومن 
ومنالمستر، البحر شرقا الحويْلات قتيلة أراضي إل عثروا نم ومن الأفاءي،، لدغالتا "جزاع 
حلالمن الرجال خرم من محموعة قاد لورنس أن حتى مرابط• أرض إل انجهوا هنالث• 

مدينة)وهى عإن من بالقرب باليينامست، قطارأ ونقوا الليل، ل التركية الخهلوط 
ربهنمحطة وهى درعا، من بالقرب جرأ قوا نكإ فيلادلفيا( تدعى كانت، قديمة إغريقية 

ختلوراء شر أحرى أميال ءل-ة لغموا ك،ا مباشرة، دمشق جنوب ني الهديل للسكة مهمة 
حمى.السورية، الصناعية المدينة يجانس، الواقعة التركية والدفاعاتر الامتحكاماُت، 

فقطالغاراين، من الكيثر العدد ذلك، بمثل القيام للورنس بالنتة ممكنا كان لقل• 
هجانتهبفيلق يثر أن بإمكانه وكان والتنقل، الحركة عل لقواته العادية غيرّ القلءرة بست، 

بعمىدام  ١٠وإءاJاداته. تموينه قاعدة إل الرجؤع دون محن أشهر متة لل-ة الصحراء عر 
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الوايرأنظار عن بعيدين التاء ؤستطيعون الصحراء تضاؤيس محمظون محموعته رجال 
علكانوا أمم لو كا آمن بشكل وسونيا فالسهإين حدود محلول عل الحصينة التركية 
آجر*كوكب 

يقومونكانوا مباغت، ببجوم والقيام للانقضاصن متاحة فرصة يرون كانوا وعندما 
وحوللعدم إما تعقبهم عل الأتراك محرؤ لا حيث الصحراء إل يتراجعون نم ومن بدلك، 

ظاهريةنوى لدثبمم تكن لآ أنه كا الصحراء، طيعة التامة معرفتهم لعدم أو ليتم، جال 
ستةاستغرفج الض الحملة تلك وحلال لليدو. ية بالنهو كإ عادية غثر استثنائية 

محملكان رجل فكل الخمر؛ غير الخبر عل فقط يعتشون ورجاله لورنس كان أسابيع، 
يقطعلكي تكفيه إنجليزيا، )رمحللأ باوندآ وأربمن خمسة يزن الهلح؛ن من كيس نصف معه 

بعدعناء دون التحمل يستتليعون وكانوا جديدة. موونة عل الحصول دون من ميل ألني 
أنهإلا نادرة الأبار كانت فلقد سرون؛ كانوا عندما اليوم ل الماء من صتيل مقدار شرب 

كانواما نادرأ فإبم وبدلك السير، من ثلاثة أو يؤمن بعد إليها الوصول يمكن كان 
الفلمأ.من يعانون 

ونحرىالحزيرة من الشإل أنمى إل تتوغل كانت التي الحملات، لهده بالنية 
إغارةمحموعات عدة إل رجاله لورنس قسم فقد الأتراك، قبل من المحتلة الأراصي صمن 

شرقوحز مراب جبال ق إزعاجهم وبعد العدو. ؤإرباك تشويش يتم لكي غتلمفة، 
جنوباسمون ثم ومن لمنق، حول شالا سرون يومض أو يوم فعد ثم ومن أربما، 
معيتم ولكي العقبة، عن ميلا ستن بعد عل يمر الحجاز حديد حط كان لقد ثانية• 

بانحاهحديع بعملية قاموا فقد للعرب، الحقيقي الهدف هي العقبة أن اكتشاف من الأتراك 
ولالميت. والبحر المدينة بن مجا الحديدي الخهل عل ني؛ وحصينة مهمة بلدة وهي معان، 

محطةينسف ناموا معان، غرب جنوب إل ميلا عشر سبعة بحد وعل الوقت، نفس 
معان،ل المتواجدين الأتراك إل ذلك أحار وصلتر وعندما حاميتها. وأبادوا الغويلة 
بالمحتلة إل وصلوا عندما أمم إلا ورجاله، لورنس لملاحقة الهجانة من فوجا أرسلوا 

وكانثانية، ورجاله لورنس احتفى فقد المفترسة، والنسور العقبان سوى هناك محدوا 
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لورحاله لورنس نام فمد كان، ما الأتراك يني أن حشية ولكن اتلعتهم• الصحراء 
الألغاممن ا،لزيد برؤع وقاموا أميال• ة عل• بعد وعل أحرى مرة بالغلهود الثاف النوم اء م

قطارأ.ود•مروا الخديلء السكة من ميلا فوا ون
لدللث،،وصفه وق "جلءآ• مرتفعة تموز مهر من الأيام تلك ق الحرارة درحة كانت 

القناصة،سواعد لع كمثل الحلي تلع كانت الحارقة الأرصى بأن لورنس استدكر فقد 
الحارقة.الشمس عان لأل؛ من الواهنن، الرحال مثل مثلها واهنة تبر ايال وكانت 

التيعهلية، بتى قبيلة عن،• ناصر والشريف، لورنس من كل التقى الوقت، للثح ذق 
قبيلةمن مع لص أبونايه عثثرة أن كا الحدي، المقاتلين الرحال من آلاف، بأرُعة زودتم 

نايه،أبو عودة بقيادة العربية الحزيرة ل مقاتليها من محموعة أفضل قدمّت، الحويطات 
الحين.ذللث، منن. للورنى حميأ رفيقا أصبح الذي الحقيقي البشري المر 

شرصغثرة قرية ل الليل قضاء ورجاله للورنى التعقب، التركي الفوج قرر وقد 
حين،معان، عن ميلا عثرة أربعة تبعد التي اللسن، أيى منهلقة ق الأبار بعض من بالقرب 

قأمهر. ببضعة الومتظ ذللث، بعد ولورنى فيمل الأمبر من كل ْع هناك عسكرن 
بإمكانهكان إذا فيإ لبرى الصحراء نحو وانحه المقاتلة محموعته لورنس ترك ذلل؛،، غضون 

إلوأحضرهم رجاله، إل عائدا أمرع حتى وجيم إن وما التركي• الفوج موقع تحديد 
تماما.التركية القوة تهلويق تم الفجر وعند اللسن، بابير المحيعلة المرضان 

مواقعهممن التركية القوات بقنمى ااعرءلإِط القاتلون قام ساعة عشرة اثنتي ولمدة 
قمحشورة التركية القوة وكانت، منهم؛ العديد وأصابوا وقتلوا الحيطة؛الأبار، الحبال عل 

كفرءةقيادة نحت كانوا ما إذا أمم تماما ؤ يعرفكان لورنس أن بيد الحقيقة، ق محكمة زاوية 
إلاالبدو• القاتلين من الفتيل الحمل حلال من بسهولة ؤلريمهم سيشقون فإمم وجريئة 

عودةقام الغروُب، وعند لدللئ،. الضرورية الشجاعة تقنصه ت، كانالتركي القوة قاني أن 
نحوياردة ثلاثإنة مسافة إل بالزحفط القبيلة رحال من رجلا حمسون ومعه نايه أبو 

احترقعندما وحتى المتناهية، الحرأة حن.ْ الأتراك وفوجئ عليه• وانفضوا العدو معكر 
الرصاصاتوأصابّتج قواتيم وسهل وأصبح صفوفهم نايه أبو عودة البدوي القانل. ذللئ، 
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اليفوكسرت ميمه، جراب واخترقت ءحقته، ووّمحمله لكن الذي اليدان متفلمار 
مبتهجالكن الكبر الزعيم ذلك أن إلا نحته، جوادين وقيت، يده، ق محمله لكن الذي 
رمضان.شهر مند خاصها معركة أفضل لكنت، تللثه إن يعد فيإ وقال، 

نزولاللمهل، المنايلمة الخهة ق الخالة عل من ذلك، يناهد لكن الذي لورنس، واناJفع 
الأتراكومحط وأصبح يركبه لكن الذي السنام وحيد حمله عل يمكن ما يأّرع المنحدر إل 

تركيألم، احتلمهل دقيقة عشرين ولمدة الخإل،. ظهور عل البدوالمقاتلن من أربعإئة يتبعه 
المعمعةهذه ول بجنون* الخار ويْللمقون حور، ومشرس قال، ل واشتيكوا سوية وعرب 
لورنسوانهلرح صريعا، الحمل فخر برأمحه وأصابه مصادفة حمله عل الخار لورنس أطلق 

أماممباشرة مضل انه ولو إليه. رجاله أٌرع ح؛ن ل أمامه، الوعي فاقدأ محرجه عل من 
علميه.الح،أل، تداغ جراء من هالك، لكان حماله 

لورنستوقع مأ تماما وتبعثرها، نفرنها 3، مميتا حطا التركية القوة ارتكبت لقد 
أنإلا الغللأم، ل فروا الأتراك من ١^^ أن ومع محزرة. بحدويثح المعركة وانتهت، ذلك،، 

تمالخال اليوم متيحة ول قومم. لعدد الأحمال الحيل. من أكثر وأمروا قلوا العرب 
منالأتراك الأمحرى يمعفلم وأحيهل ماء. حفرة حول، تركي قتيل نلاثإتة من أكثر إحماء 

الوهم التركية، الخيام إل اندفعوا البدو المقاتفن بقية لأن ولورنس، امر الشريف قبل 
ولاتماما تتهوبرّم متعة تعتر الغنائم ل فالرعية بالغناتملأ محوي لكلعادة يفكرون 

الأساسية.المناقب، صمن تندرج أما بل رقة الأشكال، من شكالآ يحتثرومّا 
الذينالأتراك وطغيان استبداد من انتقاما أسراهم قل الحرب المقاطون وأراد 

منبلمقاؤية الشخ لقتل الانتقام أرادوا أمّم ك،ا وأطفالهم. انهم نصد الجازر ارتكبوا 
إربا.وممزقه كندير أربعة؛غال، الأتراك؛؛ن ريْله حيث رعيانهم، من واحل-أ ولكن الكرك، 

حنقأثار مما الوحثى يبج والعن الإعدامات لملل قمة المأساوي الشيح موت ولكن 
بيدأيدحم. بجن من الترك ونجاة محالألفرار يتركوا لا أن عل وأقسموا ومحخهلهم الحرب 

وامحعبثكل شائعان ينش أن أراد فقد الشان. حن*ا أحرك، أفكار لورنس لال.ى، لكنت، أنه 
أيضاؤإنيا ت، فحأسراهم عل محافظون يكونوا لر العرب بأن التركي الخيش حلال، ومن 
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الانتقامبإرحاء رجاله يفع أن أخرأ اسطاع ففد وليلك حيد، بشكل يعاملوهم كانوا 
خاصة.معاملة أمراهم يعاملوا وأن 

التيالأيام ففي ماثرة. الدعاية هده نتاج كانت ففد تماما، لورنس توقع وك،ا 
وهمباستمرار تأق الأتراك المستسا.«ين من محموعاين، ت، كانتللئ، اللمز أيير معركة نعّتج 

بهمرخ كان لما تقلا.أ لم،ا ملمم، ارموبميحوزت رؤؤسهم فوق أسلبمتتهم يرفعون 
رفيقء.رررفيق، بعبارة الألماف 

يي ءو 

79.مِئسأارابياادن 
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سليمانللمللى التل؛م ا،لرفا على الامسلأء 

بعدعاد أنه إلا الخنوب تحو الأميال من مئات لعدة الوجه لورنس غائر لقد 
حرجا•الغذ.اء وضع أصبح الأتراك، للارى التموين من حصته أعطى أن ويعد شهرين. 

والتيالوعرة الخرداء الحبال عبر مار0 واصل الخائع، شبه الحيش فإن ذلك ومع 
لورنسوصل وءنل*ما قدما. انتصاراته أحبار بقه تالعربية، الحزيرة شإل مإء تلامس 

ميلاوعشرين خمسة يبعد الذي سليإن، اللك، حبال عل يع تركي موع وهو القويرة، إل 
القويرةحامية حنود حاء اليتم، بوادي ا يعرقحد.آ ضيق ممر حل مل. عنله العقبة، عن 

ْعلورنس سار ثم ومن واحدة. رصاصة إطلاق دون من أرصا أسلحتهم ووضعوا 
منالقريبة الأراضي شل نحرس آحر موع وهو كثتورا إل اليتم وادي مجتازا رحاله 

ومنالزكية. الحامية رحال من آحرين مئات بقع العربية القوات أمرت وهناك العقبة. 
حضرا،مطقة ل بع قديم ثر إل وصلوا حتى ضيق ممر حلال من طريقهم شقوا نم 

ماالوادي عبر حجري بتاء إقامة تم قد كان الرومان حكم وقبل عام القي قبل حينا 
الخيارذللثح حلف الثقيلة مدفعيتهم الأتراك وضع وقل. الأن. لغاية موجودة بقاياه زاك 

هداأمام الثريفي الخيش وبوصول للعقثة. أبعد أو أنمى ^-؛ ٠٥حهل مشكلين المخرب. 
عندماالعقثة، قرب الصحراء ل يعيشون كانوا الدين القتاتل، رحال اناوع النهائي الحاجز 
والغويلمة،اللسن أي ل الحربية القوات حققتها التي العغليمة بالأنتصارات سمعوا 

الغإافرة.المريبة للقوات للانضإم بالمثات اللأفا حجارة تغقليها الش الحبال عبر _فحوا اناا



حقيقةالأول الرحلة نبر اللسن® ءابير ل التركية للكتيبة الساحقة الهزيمة كانت 
مالورنس حقق عندما الدهشة الناورة ق الثانية الرحلة وكانت العقبة. عل للامتيلأ■، 

اللكحبال عثر النذلامي\ن غ2ر البدو القاتالن محموعق قيادة ل ونجح مستحيلا الترك ظنه 
التركيةالدفعية رحال مباشرة ونحاوز القديم، الرومال الجدار عل من الوعرة مليإن 

لخفغلولكن . 19 17تموز من السادس صبيحة ل العقبة إل زولا زاحفا الن.هولين، 
مقاتليهمْع مباشرة التحامل ولورنس ناصر الثريفح عل كان محزرة، من العقبة حامية 

وكانعندئد، ينجهمحا لا أن المكن من كانا فقد الفجر. إل الشمس شروق س العنشن 
ليمنعصخرة عل وتبلى بثر يوحد لا حيث الوادي إل ينزل أن ناصر الشريف عل 

اكار.إطلاق من رحاله 

هداكان وربإ الواسع، عربة لوادي الخنويير التخم عل راتع بشكل الحقثة تقع 
إلالبت البحر س أسفلا بمتد والدي العالم ق ونفرأ جفافا اياطق أكثر من الوادي 

الإسراتيليئنبان يعتقد الذي موس، وادي يقع الوادي هدا أعل ول الحقبة. حلتج 
)الصديق(،يكر أيٍر س كل الوادي هدا اجتاز كإ البعاد®، 'اأرض إل منه مروا قد القدماء 
ره(محمل المب ألقى أيضا وهناك ؤ مصر( )وال باشا عل ومحمد الخهلاب، بن وعمر 
سصيقة دائرة ه نصفحلف ويع النبوية. بحثته بداية ل وحهلثه مواعفله من الكثثر 

حيث،الأن الهجور للخلج الزرقاء الياْ الشاطئ، حافة عل تمتد اكمر نخيل أشجار 
فنوالالشراعية الإغريق مفن وتبحر الامحبى، ق هناك ترّو سليإن أساطيل كانت، 

الهركانيةالجبال العقبة حالفؤ من وتلوح شاطئه. عل لترسو الجاديف، ثلاثية ارومائية 
)الشرقالأدنى الشرق ق المعرة البلدات محفلم كمثل ومثلها الخرداء. الجدية 

الفللأتوتخيلي اممن. من محتلهلة أكواخ عل محتوي ه نفالكان هذا فان الأوسهل( 
القصبة،والأقمشة الهلرزة ؛الثيادتا السوق ل الل.كاكين وامتلأت الضيقة، الشواؤع 

التمر،وأكوام ؛الذيايثه الخّتلى السكر وقصبه والبالية، الرثة الصلاة وبسجاجيد 
الختلفة.الأشكال ذات الحامية والأواف والأطباق 

لللعرمحبح التوقع غثر ؛الإنجاز ومنذهاJن جدّأ مشلولن والألان الترك كان 
أوضجة دون س استسلموا أبم يحينق المرات حلال ومن الحال باحتناز نجاحهم 
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إليثر ولر العرب، للمقاين الصر ذلك ق الفضل كل لورنس أعش وند العنة. حلج 
ناقلبدور يقوم كان أنه من انملباعا لورنس له ونقل الصال.د. هدا ل لعبه الذي الدور 

هدهعل الاستيلاء ق فعال دور له كان الحقيقة ل أنه مع فحب،، والمعلومات الأحبار 
)العقثة(.المهمة الممهلة 

ومهمةحساسة نقطة تثكل كانتح العقبة لأن الأحبار، هدْ من فورآ الحنرال وسر 
وافبمفصل لورم، شرح عندما ثم، ومن العربمة• الخزيرة لسه الغربي( الساحل عل تقع 
إنبل العقبة. إل بالأغذية مليثة صمينة بارمال ويميس وعد آنذاك، العربية القوات محنة 

الانتصارل محلدآ ء،تححل4 بهلريقة وتصرف ذلك من أبعد إل حتى ذهس، روزالن السير 
علالسيطرة ؤيعيدوا تحزيزات الأتراك يجلب أن من نحشون الحرب كان فقد الحربي(. 

لعزيزكامل شهر ولية العقبة إل بارحته ترسل بأن الأدمئرال أمر فقد لذلك ثانية، العقبة 
وأننعهمالعرب القاتل\ن العائمة الضخمة القلعة هذه وجود سأع وقد العرب. معنويات 

التركية.الإماراءلورية صد لوحدهم يقفون يكونوا لم بأمم 
قبلمن البدو القاتلون هؤلاء مثالها ير لآ الي البريطانية البارجة هذه كانت فمد 

بريطانيا.قوة مدتح( عل ملموسا دليلا 

منرشاشا مرفعا عشرين العرب والقاتلن لورنس منح ويميس الأدمثرال أن كإ 
الخزيرةل متواجدة تزال لا المداني تلك وكانت أيضا. بحرية مداير وبضعة بارجته 

عشرةوبحد التليتي، نايه أبو ءود0 قصر سقف عل وصعمّك أما المحتمل ومن العربية. 
أنبلهلف منه تطلب الأدميرال قيادة من رسالة لورنس تلقى الخرب، انتهاء من أشهر 
فأجابماالحربية. اكورة إبان الشاطئ إل أنزلت الي الدى بعيدة مدافعها من واحدآ يحيد 

١٠^١^٠ تلك وضع أين أو كانت ءأين نسي إنه بل لذللث، جدأ يأسف بأنه لورنس 
البريهئانيونقرر فقد مصر، إل لورنس وزيارة الحقبة ق الحرب لانتصار وكنتيجة 

ءالمالشاب ذلك وتم الخام. الاستقلال تحقيق أجل مجن حرحم ؤ، العرب انية جم
قامشهور بضعة وحلال محدودة، غير موارد ومعه الحقبة إل )لورنس( سابقا الأئار 

بالرغممقدم، رتبة إل ملازم رتبة من رقي يحنث متألقة بطريقة المربية القوات ْع بحملة 
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ررالأسلحةو المححء ارالأنحراف بن ما الفرق يعرف بالكاد كان الحقيقة ل أنه من 
الأملتمنح غامقة قوة هناك كانت بانه ليكتشفوا والترك بالأالان الأمر يطل ولر الحالية؛١. 
قحاما دورأ يلعب كان لورنس بان جواميهم حلال من واكتشفوا للمعرب. والإلهام 

يلقيلمن استرلني جنيه ألف خمسون مقدارها حائزة حمضوا فقد لدلك العربية. اكورة 
يورمقابل ولو ليخونوْ يكونوا لر البدو المقاتلين رفاقه أن بيد ميتا. أو حيا عليه القبص 
سليإن.

العربيةالخورة ل حدث أعفلم المكرمة مكة عل الاستيلاء بحد الحقبة سقوط كان 
اكقةمنحهم مما قضيتهم حول لورنس، من فعالة ة اعلب وبمالعرب، وحل لأنه الكيرى، 

بأنفهم.اكامة 
ذلك.من الاستفادة عل تماما حريما لورنس أصح الانتصار ذلك تحقيق وبحد 

هد0نجاح ق رئيا دورآ لعبتا قد الشخصية وفجاعته الخاصة استراتيجيته أن ومع 
رئيسيينعرب لقادة ذإكا ل الفضل أرجع عندما وذكيا تماما حاذقا كان أنه إلا العمليات، 

ذلك،ومنن. وتقديرهم، محبتهم اكتس، فقل وذس، ناصر. وااثّريف، نايه أبو عودة مثل 
المقرب.الوق صديقهم لورنس أصبح الوقنا 

جثعإل بُولن لورنس أرسل فقد الأول، الجاح هدا نشر عل منه وحرصا 
بدتالعقبة ق أحرز الذي والقدم اللمز أي معركة أحبار أن مع الصحراء، ل القبائل 
الأهميةمدى أدرك وقد الراديو. ل تدلع وكاما العربية الخزيرة ل كالوميض تنتثر وكانبا 

لينشرواالعدو حهلوط عثر ذكاء الأكثر الحرب معاونيه بعض فارسل الضخمة 
)العثإنية(.التركية الإميراطورية وأتلمراف جهات أقاصي إل الحقبة سقوط أحبار 

إلوذهبا أكسفورد، حامحة من نحرج الذي الشاب اليميطاق ذلك، فإن وهكذا 
سليإنميناء عل الاستيلاء ل بفعالية ساهم قد محلويل، وقت، منذ ية منالأرض يحن زاوية 
تحقيقتم وبذلك، أكثر، أو سنة ألم، منذ مثلها محدث لر محركة هناك حرت حيث،  ٢٣ا^؛

للأستيلأءالتلمريق ومهي. وليلة ليلة ، ألفأرض عل الحرب ق اكان الهم الانتصار ثخ وك
الحقبة،ي الانتصار بعل. محل، وقتال عراك محرد من والقتال العراك تحول وقل، ١ موريا عل 

87شا0 لدلك الأ-ت؛لأ،ءلالرذأالقديم 



ومنذالتركية؛ الإم؛راطورية محلب صد مباشره تدار والهدف الدى بعيدة هامة حملة إل 
القتاليةالألوية نحت المنضرين البثرة السمر الرحال من الخإعات أصبحت الخ؛ن ذللiا 

منلورس ترش الحئنأيضا ذلك ومذ الكي، لحثس الأيمن الجناح تشكل الصحراوية 
امحاسيآ.دورأ ليلعب مقدم رنة إل ثان ملازم رنة 
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ومحرسمصل إف للانضمام الأم البحر اجياز 

عندماالعقبة هدف من أبعد خمالتهإ ق لورنس والكولونيل فيصل الأمثر نجاوز لقد 
قاعدةإل للوصول تماما السهل من يكن ولر تصويرنا، أجهزة ومعنا فلطن من وصلنا 

نمةمن 1حر امتهلراد يتبعه بذللث، القيام من مغامراتنا ممر وكان الري•! الحكر 
الحرببقية من حقيقة )الثورة( الحملة هد0 كانت كم توضيح يتم لكي وزملاته، لورنس 
الحالية.

الحترالمع الغداء يتناول كان بيتإ القدس ق لورنس مقايلش من فمم ونت، وبعد 
الحاوي>ث،.حلال محارب إل تحول الذي الأيار ءالم اسم ذكر وحاء كونريث،، ودوق اللبي 

لورنسودور العربية الثورة حفغلتج لاذا تحففل دون اللض( )الحنرال العام القائد وسألت، 
مابأتل والتصرح الإعلان المتحس من يعتم كان بانه فأجاب الرئة؟ هده بمثل فيها 

العربوالضباؤل الحنود من كيم عدد ينقم بان يأملون كانوا لأمم ذللئ،، حول يمكن 
الاستقلالأجل من وثورته قتاله ل حن الشريف إل التركي الخيش 3، نحدمون الذين 

لانخرؤلوا الذين والعراق وفلطن محوليا عرب يآحد أن من ينثرن كانوا فقد العربير. 
الحجاز)الثورةنورة يسترون كانوا الحلفاء أن من حاؤلثة فكرة التركية العسكرية الحدمة 

كانفقد تي، الولهدا ومحلتية. محورة ليست، يامحبما حاؤلئ كل حميستنتجون وبالتال العربية، 
استقلالكحركة الحقيقي شكلها ل تبدو أن محب، الثورة هذه أن عل حريصثن الحلفاء 
عريية•



تمامآصروريآ اللني قاله ما يعد لر بحث جدأ ناجحة كانت لورنس جهود ولكن 
الحربيةالخزيرة ل بجري كان بإ اهتإما أبديت ما ؤإذا التامة، الرئة هد0 مثل عل للابقاء 

ولوالعالم بإبلاغ أنوم ذللخ، وبعد حسين، اللك جيش إل يضني لأن رورآ م يكون ف
العظمى.الحرب كب ل والساهمة اعدء للمالعرب به يقوم كان بإ بسيطة بصورة 

الخيش،ذالثv ل بالانخراتل ل الهاح بهلل_، فكرت ءتد»\ بال يشغل كان ما ذلك 
الحمالةهدْ -٦١ نحري كانت التي الربة بسإ ببه التصريح من حذرا كنت، أنتي إلا 

الشأن.-هذا العام القاني موافقة عل للحصول فرصة أدنى هناك يكن فلم )الثورة( 
الفرصةهذه عل وقفزت الموافقة، هن.0 عل الحصول محاولة ق وقتا أصع إ وبالهلح 

حياة.مغامرة سيكون انه من ّآ متاكالكنت، ما نحو بالمفى 
الحربيةالحزيرة إل هلن فلمن برحلة القيام عمليا المستحيل من سيكون أنه وأبلغنا 

يكنإ كها متخضن. التركية الخهلوط. صر الذهاب حلال من حتى ولا كانت،، وميالة بأي 
لذللث،^،؛ Jbالقيام لمحاولة وباللغة بالبلاد اللازمة المعرفة ولا ارغبة ولا الونت، لدبما 

مكتبال السوولان ارة لامتالفنان، رمل ى، مد اليرافقني مصر إل رجع—ت، فقل. 
يل!بإ هناك أبلغنا حيئ، القاهرة، ق العربية الشؤون 

فندقاهناك بجنووا لن ولكن محن، مقيتة بواسهلة العقبة إل الذهاب الي٠كنكم 
كغْناءالنخيل ومحقه كوسادة المرجان من قطعة باستخدام راصين ومتكونون يأويكم، 

لكم.«

جزربورنوأو مجن قادمة مراعية سفينة رجعت، الحرب اندلاع مسممتح الي لأيام ال 
حلجإل جرفتها عاصفة بتج بؤلريقها وصلت، الهند جوز من محنة نحمل وهي سلميهان 
زارف تقريبآ أحد فلا الحادثة تللثح مثل نادرة أوأحدايث، مناسبات بعيدأعن ولكن الحقبة، 
سنة.، ألفلمدة المكان 

بحفيهناك يكون وريها والتمور، المخمر، صر الخبز سوى لتأكلو0 ميثا نحدوا لأولن 
الملاحفلة،طْ )الريaلاز٠(، العربية الشؤون مكتب، ل الحنرالأت، أحل. أبدى الحراد"• 

منمملمة •من بهافيهاالصغرة، الحلوى قْي، العديدمن انمينا نصيحته عل بناء حسثح 
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وأعاصثرموصمية ورياحا الحنويا، الحيط ل هوجاء وعواصف قطبية، ثلمجية وعواصما 
مثلثمعة مقدار تواري أن منها واحدة لأي يمكن لا ولكن صومطرة، ل اصتواتية 

فورأيصح ،رالهبوبء يشهد من أن مفاده شاح قول هناك يوجد السودان وق ٠الهبوباا. 
إفريقيا.عفريتا 

مكانإل الريطاتية الاستخبارات مكت-سا من ممثل أحدق الأيام إحدى صر عق 
السكانأصح لقد السودانء. ق رجل اأتقى للقاء الخرطوم عن أميال ضعة يبعد 

كانتالتي محاصيلهم، بح يرفضون كانوا يحنث الحرب ثب يجدأ أغنياء المحليون 
رغسأبدت وئد ألتها. الحاجة بأص العرية والحزم، سن من م ل الحوش 

إلأجنبي رجل زيارة تودي أن يمكن بأنه السلطان وأملت القي، الرجل هذا بمقابلة 
محزونهلبيع الرجل ذلك ومداهنة تملق من ليمكهم تمامآ سار مزاج ل ووضعه إغوائه، 

حطوته.لأتباع ومحقنهم حيوه محيون السكان بجعل مما المحاصيل، من 
الحيادعربة ووجود الراغ الفيكتوري الشهد ذي الحاكم، نمر من رحلتنا بدأنا 

سمين،حاروف زغب يشبه وشعر شريرتين عينين ذا سائقنا وكان الخميلة. البيفاء 
تحركتهناك ومن صلبة. حثبية أسياحا تثبه رأسه جوانب حمح من متدلية وجدائل 

الهندي،يوّش الشرش هناك وجل|نا حيثج وبيريء، قرية إل الصحراء لتعبمر الحياد 
يوسفالشريف كان الهليني. الطوب من الثني نمره بوابة عند ؛انتفلمارنا القي، الرجل 
صندلا،ينتعل ناعستين، وعينتثن مميز عرب ومظهر نحيل، وجه ذا القامة، طويل 

حيثحديقته، إل وأرفلنا حضراء، وععإمة اللون، وحضراء بيضاء حريرية ودسداسة 
منمشروبات هناك كانت لقد قبل. مجن مثلها أر لر المدهلة المشروبات من سلسلة إل دعيتا 

كانتغثره. إل الورد ماء ومن اليرقوق، عصير إل الرمان عصثر من ابتداء الأنولغ كل 
كاوقدهن الداكن. الرمادي اللون إل البنفسجي اللون من والأسكال الألوان حح من 
أنالعادة جرت فقد الحفل ولحسن ضية. إل زجاجية من الأكوان من متعددة نولع أل 

لكانتذلك بخلاف الأمر كان ولو منها، كل من شل واحدة رثنة أحذ هو المهللون 
الكشرون،عنها يعجر لكرثية، النتيجة 
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مدىأولها كان الفاجات، من سلسلة أن|ا عل اليوم دلك عصر دعوة أتذكر انتي 
يوسف*الشريف لقصر بشعت خارجية طينية جدران الواقعة الداخلية الحديقة حال 

يوسفالشريف أن بد ولا لنا. قدمت اش المنعشة الرطبان كانت الثانية والفاجأة 
قالمشروبات ومزج يخلخل يقوم وليلة® ليلة ءألف نمة من جني بالتأكيد لديه كان الهندي 
الكليةإخاء حمعية مؤتمر بمغطيت كلفتؤ عندما التحريم، قبل ما أيام ل وحتى نحره. 

واجهتهالذي كمثل المشروبات يتناول المحنة هذه مثل لاجتيار أبدآ ايج ز فإنّي الوطنية، 
الهندي.يوسف الشريف احة ول 

خلالمن مررنا عندما لقصره الحذاب الداخل رأيت عندما الثالثة المفاجأة وجاءت 
منأحرى بللة ووجهنا حيث السطح، من بالقرب الغربية الشرفة إل طريقنا 

عبارةيكون أن من بدلأ مضيفي بأن اكتشفت عندما جاءت الذروة أن بيد المشروبات. 
ترخمانعل مكتبته واحتوت واصع- اطلاع ذا عالما كان الإفريقي السحر ل دكتور عن 

وقون• محنلودرو و رونقك ثتودور بلفور، لورد جورج، لويد من كل لخف عربية 
مماأكثر بلادى تاريخ عن الكثير يعرف كان الويع ودال الهذا بان وجدت فقد الحقيقة 

أنا.أعرفه 

كإأعتقد ءاش ل؛ وقال لديه. التسامح بروح مندهشا وكنت ين، اذو ل وتناقشنا 
الأمامحيةالثادئ بأن ومثقفان متعاو.،ذن يدعون بأن يستحقون الدين ااسلمان حمح يعتقن- 
وهينفسها هي والإسلام البوذية اليحية، اليهودية، ل الأكبر للأديان المملة 
أنعالينا بجب وأنه والأممي، الأعل هو وأنه النه هو واحد إله سوى يوجد لا بأنه نومن 
كأحوةيعيشوا أن يجب، الناس حميع أن ذلك، البعض، بعضنا مع آرائنا ل امحن متنكون 

للاحرين.®نحيه نا لأنفنحبه وما 

يعتبرالهندي يوسف الثريف، كان أفهم،ناذا أن ذلك، بحد الصعب س يكن ولر 
ووقارهالأميرية، قاساليثه التحضرين. نصم، الحاهال،ن ؛لا،ْ أبناء قبل من ورعا رجلا 

اللامعتانالنيتان وعينتاه الحرس، يشبه الذي الموسيقي، وصوته جانه، ور؛اءلة 
أصلس يكن لر إنه كان. بلمي أي ل مميزأ تمنحه أن ؤيمكن منحته قد وحكمته المومتان، 

محمد).(.النبي لها ينتمي التي العربية قريس ميلة ص منحدرآ كان b؛،! ألمربط 
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معظميقصي الهندى يوسف فالشريف مريحق، مهنة يعتر دلك فان تقيا رجلا وكونه 
ومحثويوسف الشريف إل رعأ م والد0 يأق طفل يولد فعندما الأطفال. تسمية ل ونته 
عندتدلأوني؟أا محامنحه الذي الأصم هو ما الشريف، الرحل ءاحا ويقول؛ قدميه عند 

غدأ،ا.ثانية وعد الأن واذهب الخلص، الرجل أتيا ارانيض قائلا؛ القي الرجل بجب 
يوصفالشريف له يقول التال، اليوم ل الهلفلة أو الطفل والد يعود عندما ثم ومن 

إيإنكيأن ل وكشف الرسول ل ظهر الماصية الليلة رأيتها رويا ففي بك• افه بارك مترنا؛ 
سم«صنحاا.إدا جنيها هات فاطمة. باسم بوركت، ^، jL_tإن عليه تكافأ أن يجب 

كإووجدنا هناك، الواير سودان بور إل النوبة صحراء اجتزنا الخرطوم ومن 
شحنسفينة بعيد حد إل وكانت الحربية. الخزيرة ساحل إل متجهة نحارية سفينة توقعنا 

أماحيث التوسهل، الأبيض البحر إل الريهإانية الهندية الساحلية الخدمة من حولت، 
الغواصاتقبل من تدمير محاولات عدة من نجت للحرب الأول السنوات حلال 

أمريكامن وبغلا فرف ( 150)و سودانيا حاروفا ( 220)ظهرها عل وكان الألأنية. 
8()2 التركي، الخيش من الفارن الرجال من ( 98)الحبشة، من حمارا ( 67و)وأستراليا، 

طرازمجن وطائرتان يريطانيان، صتاط وستة وجبالمن، المصرuن، الفلاحين العإل محن 

راسقينةربان وكان وبرابرة■ وصومالتثن ويابانما هنود من السفينة طاقم وتألف نديم• 
وسككت،روس. اسم عاليه يهللق مرحا الحم ممتلئ اسكتلنديا رجلا هذ-ْ الحديدة نوحاا 

البحرل وضع قد الكارمحي الحر ل للفرصة المزدهرة الأيام ق كيد الكابتن كان إذا فنا 
والملونة.المتعددة والهلواقم الشحنة هد0 مثل 

تعيشكانم، لو كا نمها ءزلتإ السفينة ظهر عل كانت، التي المختلفة والخنيات 
ظهرعل محتلفة أجزاء عل الخاص طعامها بطهو وقامت صغ؛رة عرقية ستعمرات مل 

تدعىالتي الجيدة السفينة تللث، تبدو كانت، ماذا التمبمور المستحيل من وسيكون السفينة. 
السودانينفبعفر رائحتها. تشبه كانت، وماذا أيام• بضعن لمدة أبحرنا أن بعد اااأوزارداااا 

لأغراضالماء عل الحصول تماما الصعب، من كان بحسث، الوبة، صحراء من كانوا 
حقيقيااستحإما يستحم أن له يتح لٍ فبعضهم الاغتسال؛ ماء عن يقال ثيء ولا الشرب، 

وولأمللأم،امإدسلدمحرض 





العقبة،حلج رأس عند مليان المهجور القديم الميناء إل وصالنا وعندما 
فينةالمن حارح؛ن اندفعنا وامحرآ الثاؤلئ. من ونمنا ميل بعد عل مفيتتتا وت 

متنوعل ماليان، اللال؛ا حبال ناعية عند الوانعة النخيل أمجار نحوم إل متجهان 
بغلقبل محن الحفل تعيس خمار ورفس صندل. بوامعلمة والحمير البغال تفرغ تم فينة ال

صمكةوأمكن، فينة. الطرق عند مجن فهاجته قرش أماك الفور عل وظهرت هاج. 
بلماننبل من أبلغنا وقد تماما. نصضن إل وشقاه بردفه والأحرى الأمامية انه بنرش 

بحرأي مجن أكثر الأحمر البحر ق القرش 'ملث، من الكثير هناك يوحي. كان أنه مفينتنا 
آحرقالعالم.

بنارحبوا الدوالذين من آلافح عدة نبل من حييتا المرجاف الشاطئ إل نزلنا ءنا-ءا 
نزاللا كنا عندمجا النار إطلاق وبدأ مامم. ل. ومبنادقهم من الهواء ق صليارّتا باطلاق 
الثهاطئوكان ١ مجعركة وّهل إل صتحل بأننا ميس يد والأنا وظننت، البر، عن بعيدين 

رانعأالبدو مشهد كان وكم متعددة، ألوان وذا رائعا النخيل يامجار المحاط المرحاق 
القا.يمةوأملحتهم الغريبة، وكوفيامم الرائعة، البهية ودماديشهم الكثيفة بلحاهم أيضًا 

حقيقة،كان وهكن.ا مرحي. مرقي كمهرحان التي؛دن، الأنولع، محلف، من وادا.يثة 
معهم.يعمل لورنس كان الذين الحدسن العربية ابزيرة فرمان من بعضا هؤلاء وكان 

منكبيرة أكوام فيها توحو ضخمة، قاعدة إل المهجور مليان الللئ، ميناء نحول 
الذينال؛ريهلاني؛ن الضباط بعض وأحذنا النخيل. أمجار وتحت، الرمال فوق مكومة الموز 
المتزايد،طمأنا وأطفأوا قريبة حيمة إل العقبة ق والإمدادات، الموز استلأم يتولون كانوا 
حملاتهإحدى من عائدأ اليتم، وادي محن قادما ه نفلورنس جاء ماعات بضعة وبعد 

الصحراء.قل-ب، ق الغامقة 

منيكون فلذللئح متثًاحين، الصحراء ق يومان هنال يكن إ للورسى، بة يالن
قيادةمحقر ق المعكر روت؛ن أن بيد الشان. مذا نموذجي واحد يوم وصم، المستحيل 

النذلاميتح فإنه النوم، ذلل—، برنامج ق ٌقررة غزوة هناك تكون لا عندما العري، الخيش 
التال:
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ونونعنحضر الإفطار تناول ويعل التمر. هناك يكون أن بد لا بالهلع، نم، ومن مطبومح. 
قوييحث يناقش لورنس كان صباحآ، اكامنة وحتى السادسة ومنذ الخلو. الشاي أكواب 

العربالزعإء يعص مع أو ال^ردطافن الضباط مع إما اليوم لذك المحتملة الأحداث 
لوأمور بشؤون يتحدث أو مكرتثره مع يعمل فمل الأمتر يكون حض ل المارزين، 

لمقايلةمحالس4 يعقد فيصل كان صباحا اكامنة الساعة وعند لورنس. ْع خاصة خيمته 
كانفقد المتع، الطاس للإجراء ووفقا خيمته. ديوان ل لحوائجهم والملتمسين عين المستل 

ؤيقفمنصة. عل موجودة مرة سجادة عل الخيمة صدر ل الأمير بحلمس أن العادة من 
ينادىأن دانتفلار دائرة شمه شكل عل الخارج ل الخيمة أمام والملمتمسون المستدعون 

مسالة.أية تترك ولا خنصر بشكل وتسويتها الهللبات جح ؤإجابة معالخة وينم علميهم. 
مندفعبدوى ثاب دخل عندما لورنس مع الخيمة ل الأيام أحد صباح ل جالسا كنت 

الشابلورنس وأمر متواجدأ. فيصل الأمير يكن ور شر. عثن لديه أن عل متيم إليها، 
حدقدقائق ولعشر ثم ومن إليه■ ونظر الخيمة مدخل عند القابلة الخهة ل بجلس أن المنتهك 

ويعدتماما. التهم نفس ل حفرة تثقب كالفولاذ الزرقاوتان لورنس عينا وبدت بثياب، فيه 
افه.بم-اركة وذهب، الشر زال وين.لك الدوى. لورنس محلمرد العشر، الدقائق انتهاء 

أنمن يشتكي وهو إله الفحصن لورنس حراس من واحد جاء آحر يوم ول 
الفتىذلك إن العال.الة، بحر يا ءآه وقال؛ )حمد(. شر عين لديه كان رفاقه من واحدا 
بانالمشكلة هد0 لورنس وسوى ٠ أعرجاا؛ الخمل أصبح ما وسرعان جل، إل نغلر هناك 
التهمارجل جل أطى ثم ومن الأهمج ايمل ءل الثر بمن التهم ارجل يضع 

عينانلديه كانت فالورنس العادي؛ن. العرب وترهب نحيف الزرقاء العيون إن 
هناكأن البدو اعتقد فمد وليلك التوسط الأبيض البحر مياه من زرقة أكثر هما زرقاوان 

الأسود.المخمل تثبه عيون كلهم لديم هم أنفوهم فيه. حارقا ما نيتا 

حلمحيرفص جانا يتنحى لورنس كان متواحدآ، فمل الأمثل يكون وحننا 
الأفضلمن سيكون بائه عرف وقد حاكا، يمبح لأن طموح ^0، يكن فلم النزاعات. 
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مشاوراتهبجري لورنس كان الليل ول تماما• ثابت غر للورنى بة بالنهو النءى النوم، 
رفقاءهيل فمل الأمثر كان لأخرى فرة من ولكن العرب، الرعاء *ع جدأ الهمة 

التيحشرة الثاق السنوات حلال وتركيا  AjJJfUUمن كل ل مغامراته بقصص الحميم؛ن 
جيدأيقرأ كان ما وغالآ الخميل■• عبد اللطأن رنابة نحت امعلنبول ل أسرته •ع أمضاها 

ومشاهداتمجلات من متعمالة نسخا اقتنيت لمصر محغادرق فقبل الليل• خلال 
ودوفتي.بورتون، بورخاردت، من كل مؤلفات مثل العربية، البلاد ل الكبار الرحالة 

محموعتيل الأخرى الكتب من أى ل أجل• فلم الفحمة، دوقتي رائعة وباساء 
الزروءة.،اوالأرض *اكحراه بيل السيدة كتاب مجن إثارة أكثر كتابا العشوائية 

مرتبطالورنس الكولونيل كان التي بالقصص ومثارأ محفزا به اهتامي كان فقل- 
الإنجليزيةا،لرأة فهدم اللامعة. المؤافة لهل-ْ الخرب، خلال ؛اينامرات  ١٦٠ومتعلقآ 

سنواتلعدة الأدنى للشرق الاتية والأماكن الزوايا ل نحولت، قل. الحائية غر الاصتثناثية 
ميتة.شهرة عن للبحث، تافهة كرحالة وليتا ودارصة، عالمة وكانت الخرب. انل.لأع نبل 

الصحراءحواف، طول عل الأميال لتات برحلة تقوم مرافف؛ن أو عربا مرافثا مع وكانتا 
كانتفقد لدللث، وعادامم. لغتهم وتل-رس البدؤية المائل ونزور الكرى، العرية 

النهرينين محا بلاد ل الري3لانية الاستخبارات إدارة رؤساء دعا مما واسعة معرفتها 

صداقةكسّح ل صغيرأ ليي دورأ ولعبت، ركنا، تعيينها قبول منها بمللوا أن )العراق( 
ولوالفرات. دجلة مرى وديان ل يقطرن الذين للدهاء التعطش؛ن القباتل رجال بعض 
للدهشةالثر الضوء مجن الكثر بيل ة الأنألقتط المزروعت® والأرض ،الصحراء كتاحا 

حراء.الم ساكني حياة عل 

ألحىيكون ما يوم ففي البورصة. سوق ل يغامر كالدى متغرة الحربي( ثروة رإن 
ليعيش فهو واحدة. نانة سوى لديه يكون لا نل• آخر يوم صباح ول الصحراء، ل رجل 
تاكبدهناك يوحد فلا المجاورة القباتل ع الممهدات أوثق عقد ما إذا وحتى حرب حالة 

الليل،ل مضاربه عل وتغر الأميال مئات ؛عل. عل من اق لن الغبحين من عصابة أن من 
إلتقع اهما الأرما سمح،، قبل عوجه، بك، محلمة عرت فقد سوريا، من جهولة وكقبيلة 
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شإلمنطقتها من آتية الصحراء ل ميل ثلاثإئة مسافة واجتازت حلب، شرق حنوب 
منآلاف ولعدة الأشخاص. عشرات ومحتلت الواثى من القطعان كافة فلبت بغداد، 
البكرةالتارنحية السجلات سيقرأون الدين فأولئك قائمة، الحالة هد0 بقيت السنين 

هال0من حكمة محققوا لر العرب فان القرون مر عل أنه لنا سروون للصحراء والقديمة 
حيز0كان الأمن أن لو كإ يتصرف فهو ذلك ومع آمجنآ، ليس الصحراء ل ذالعربي التجربة. 
عشرهنالك تكون حيث المحمر، حيامه أومضرب مقربه ل ضعيفا وهويمس اإيوٌي■ 

أو■حمايتها يمكن لا بحيث واسعة. صحراء حولها  JCSسوية، محتمعة حيمة عشرة حمس أو 
للحإية.قابلة تكون لا حتى 

الفرسانليجمع كقاعدة حدآ بعيدأ ، ٢٠٢ليستنجد رفقائه عن حدأ يعيدآ ؤيكون 
بإوعبثهم أحمالهم سب بهليثا، تراجعهم يكون أن بد لا الدين الغزاة، ويتحقبوا سويا 

متاعهلكل وبفقده ومفاجئ. مريع يتعقب نجاحا ليصمنوا القهلعان، من عليه استولوا 
يعطيهأن ؤيمكن بليته، ويشرح الصحراء حول البدوي هدا وبحول الدنيوية، وثروته 

ثالثرحل وتبمديه قهوة، دلة يعطيه آخر ورحل الماعز، جلد من رداء أو فردة ما رجل 
لتقيكافية ومواش يغْليه مقف له يصبح أن إل حرفان، يضعة يعهليه وراع أوناقة، حملا 

أنه)الرحلذلك غروي. قال كإ العرب، ُين حيدة عادات هناك وتوجد الخؤع. من عاتلمته 
قبيلتهفرمان ويغمِ الفرصة، له نح تأن إل لسنوات، وربإ لأشهر، يتحمل المتكون( 

يارحلوبذلك زيادة، أخرى لأشياء إصافة قهلحانه حمح وترجع سلبته التي القييلمة عل 
المحراءتعرفها التي الوحيدة الصناعة بمتر الغزو أن والحقيقة أخرى• مرحلة الءا>اء 
التجاريللحقل ية بالنتبدو فإما وحيدة وكمناعة فيها. الوحيدة اللعبة أيضا وهي 

محالأكاملأالغامرة روح ونجد الصدئ. مادا ليقال الكشر هناك فيوحد كلعثة ولكن قاعدة. 
الهجوم،ق الحياد واندفاع السهل، صر الليلية الإغارة احياج مدى نموير فيمكنلئا فيها، 

تعودوأنن.ا مشهور وزميل كرفيق نفك بهعرفة والابتهاج البنادق ومحللقات وصليات 
قيقولون كإ الموسيقية، الفنتانيا من نؤع كأفمل إما لت،• والبالنهب ممار؛لث، إل 

يل.ءوبشكل مرأ الختلر ذك يعير ولا الشأن. حذا خهلمر محن تحمله عا مع الصحراء، 
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منالكم إراقة من والتسلية اللهو من ير مقدار عل الحصول يتم أن فيمكن للقلق، 
ؤإذاوالأؤلفال، اء للنيتعرض لا أنه كإ القتل. إل الغازي العربير يميل ما ونادرأ الرماء، 

مصدرمن يتأكد أن يمكنه فمن صدفة، يهللقة صريعا يقع ما رجل هناك أو هنا كان ما 
أوالإغارة ق العربي( نفلر وجهة هي لهدم مكمنها؟ من نحرج عندما البندقية ءللقة 

ارالغزوة«.
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الخماسيل مم^ 

لهذاانمت العمة، حلج رأس من الشإل، نحو نمل الأميثر جيش اندير عندما 
منوكانا صخر، وبني الخويطات حاني بن نيلتا الحجاز جيش يدعى كان الذي الحنش 
حيشإل انقمن، كإ كلها■ العربية الحزيرة صحراء ق القتالية الناحية من القبائل أقفل 
خمالهم.يمتهلون وهم وعنترة عتيبة، جهتتة، من كل قبائل الوقت نفس ق فيصل الأمير 

الحنرال4ع للتباحث، هلن فلإل رحلأتا بعدة لورنس قام العقبة، محقوؤل ويعد 
هينفلل الريطانر الحش يبن وثيق تعاون هناللث، أصبح الوقت ذللثج ومنن■ اللمنبي■ 

والخثشاسمبي•

النذلامية،بالقوات عرف جزء رتييغ،• جزأين إل الُربا الحش يم نقنم وفد 
عشرونوعددها المشاة، من التفلامية القوات وكام، الفلامية■ غير القوات الأحر والحزء 

الدين؛١^١\سمب الرجال، س أو ض الخيش فروا ١^^٠ من وكانوا أنفأ■ 
أنبعد العريي( ليصش للانضإم تطوعرا نم ومن التركي اللطان راية نحت يقاتلون 

أولااصتخدامم يتم وكان فلمهلين. أو العراق ل الريطانية القوات قبل من اسروا 
البدويةالقوات تبل من عليها الاستيلاء تم التي التركية الواغ لحراسة رتيسى ويشكل 

استخدمواحيد، بشكل تدريبهم جرى أن وبعد ذلك، بعد نم ومن التقدمة• الشريفية 
العربيةالفلامية القوات وكانت الحصبة. التركية الوايع عل الهجوم ي صارية كقوات 



لدرألعب وربا المهام، ق لورنس ط وكان حوض، يدعى ايرلندي كولونل قيادة نحتا 
عددأ،أكثر فكانت النظامة غا*ر القوات أما المربية(■ )الثورة العربتة الحملة ل أهمية أكثر 
مقاتل،ألف مائتي حوال عددهم وكان والحياد• ابال يمتتلون الذين البدو، من لف ونتأ 

سركسلورس•
تمفقد حسان. اللك قوات نتعه كانت الذي الأسلوب الحسا سل معركة وتوضح 

وفرسانمشاة، قوات من ينالف كان سلن،، فخرى بقيادة الكرك، من تركي، فوج إرسال 
شرقحنوت تقع التي الحجاز، حديد حط إل رثاثة، مدافع وفصائل حسلية، ومدفعية 

العربي(.الخيش بيد شلت كانت، التي القلفيلة، عل الأستلأء لإعادة وذلك، الميت،، البحر 
تنقعهوكان وعإن، حوران منهلقتي ل عجل عل التركي الفوج ^ا تشكيل تم حيث 
اللازمة.والإمدادات المزن 

هد0است3لاعتا الها، سيل ل البدو دوريات ْع التركية القوات اشتبكتر ّما ءناو
الثريفيالخيش أركان وهيئة لورنس وأقام الطفتلمة. بلدة إل إرجاعها التركية القوات 

الشريف،واحتل الطفيلة، عليه تقع الذي الير للوادي الحنوبية الضفة عل دفاعيا موقعا 
حندىخمإئة ومعه الليل حلال المواغ حساز، )الللن،( للشرلجه الأصغر الابن زيد، 

ظاص•وضر ظامئ 
الطفيلةمحكان فظن أحرى، جهة إل فواته معظم لورنس أرسل الرفت، نفس ول 

ذااكمظنوا ياشهم أعتقل لا بقولهت لورنس إل أسر وقد ايمركة، من فر العرب الحيس أن 
ديابالشخ أورد وقد ذلك، جراء الدهشة وتتملكها جدأ مضهلربة العلفيلة كانت 

شائعانوعن القرؤيتن رصا عدم عن تقارير الحجاز ل الهاوى هوفلزه لاشرلوك العوران، 
الكتظةالشوارع إل متجها الفجر قيل منزله من لورنس حرج فقد لدلك بالخيانة، 
شايههويته إخفاء بسهولة استهل؛ع وقد هناك. يجرى ما بشأن السمع ليسرق بالمكان 

الظلام.ل الكبثرة الفضفاصة 

وكانتورعبا، بفنع بمرخ واحد كل وكان مجرى، كان لما ير انتقاد هناك كان 
كاننجبل عجل، عل أثاثها من تهمخ والبيوت وهيجان، اصعلراب بحالة العلفيلة بلدة 
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يمتطونوهم العرب ولكن االزدحمة. الشوارع إل النوافذ مو أيضا تقذف الأثاث مغ 
حذؤعخلال ومن عنيف بشكل الهواء ل النار يطلقون وهم وذهايا جيتة يعدون الخيال 
منوواصح حاد صدى لها بع النادق، صليات من صلية كل ولكنت الخيل. شجر 

للطفيلة.الضيق المر وحروف صخور بين، 

إللورنس فذهب البلدة، عل تسقط العدو صليات بدأت تمامآ الفجر وعند 
عمدو برشاشيهإ مدفعيان ومعه صباحله من صايهل إرسال عل وحثه زيد الشريف 
الخيال.سنرح من ابّوبي ابزء بمّلون تزالون لا لكنوا الذين الرب، القرويثن 

ثانية.الهجوم عل العرب وحفزت العنوية الروح انتعشت الدفعيان وبوصول 
إلصغثر سهل عثر نم ومن أحرى تلة قمة إل الأتراك دفع مجن تمكنوا عال مكثر وبموت 

وحدواحتى هناك إل وصلوا إن ما ولكن، اللة. قمة عل استولوا يم الحسا. والى 
التلة.حلف متمركزة لفخرى الرئبسية القوات 

وأصحفتبكثافة. الخانيين كلأ من الرجال فنزل الأن؛ مستمرا القتال وأصبح 
وترددالحرب. خمامحمة من التركي والقصف الرثاثة من التواصالة الصاليان 

الطميلةشإل إل لورنس أمحممع فقد لذلك داعمة، احتياطية فوات إرسال ق ريي الأمير 
أنبحد عاتدون، وهم المدفسن قابل ؤلريفه ول تعزيزان" ؤإرسال الاستطلاع أجل من 

لورنسفأرسل ذخيرة، لدبمم يق ول! واحد، مدبع ودمر مقاتليهم، من خمسة استشهد 
الذخيرةمن ومزيدا جبليا مدفعا الفور عل ليرسل نيد الأمير إل مسنعجالة برقيات 
بينU الواقع افنير للمهل الحنوبية الأفة عند الاحتياطية مواقعه إل الرشاشة والدافع 

الطفيلة.ووادى الحسا 

الأموروحد حيث التلة، قمة عل الأمامي خطه إل بسرعة لورنس رجع نم ومن 
حاريابن حويطات مقاتل من رحلا نلاثون اكلة عل هناك لكن فقد خطيرة. بحالة 

وعلالمر خلال من تحمل وهي العدو قوات روية واستهلاع قرويثن وبضعة 
تركيارشاشا مدفعا عشرون هناك يتواجد لكن حيث المهل، أعل إل الخنوبية الأفة طول 
ولكنالعرب. محتلها لكن التي القمة لمهاجة محاولة وحرت العرب. عل نيرانها تركز 
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بقتالالاشتراك إغراء مقاومة عل قادرين كونوا لر البدو أن إل إخافة يتلقوما. كانوا 
فزحفواالأيسر، جناحه إل لورنس فأرسلهم العركة. من قادما مقاتلا يرون عندما جيد 
التركية.القوات عن ياردة مائتي صمن هل للالغربية القمة وراء ما إل الأسفل نحو 

فإن ciiJJJالصخر، يشبه الذي الصوان من الأتراك محتلها كان التي الحبلية القمة وكانت، 
تصطدموهي والشظايا ، القال.ائفارتدادات وكانت مستحيلا. كان فيها الاستحكام 

فادحةحائر مسببة ومرعبه، محيفة ونرق تلمع وهي الكبترة الموانية الخلاميد وتضرلتا 
يهللقوابأن الأيسر الحناح ق متواجدين كانوا الذين الرجال لورنس وأمر العدو- بئن 

علوفايكرر هوتشكيس نوعي من الرثاثة مداقعهّم من عادية غمم كثيفة صليات 
العدوأزالت أنيا جدأبحيث دقيقا تأث؛رها وكان ا،لرتفعات. عل المتواحل-ة التركية القوات 

ح؛نق اليمنى، الخهة من ا.التراجعين للأتراك فرسانه؛التصدي أمر ثم ومن هناك. من 
وأحيطالأتراك وانيار بتحد- ترفرفا والرايامت، مشاته ومعه الوسط من هو تقدم 

العدوولاحقوا التركية الخهلوط وقواته لورنس احتل الشمس غروب وعند هجومهم. 
ملاحقتهم،رجاله أوقفا حتى الفللأم جل إن وما الخما. وادي إل مدافعه متجاوزين 

عليجدون وهم أكرا، رااش ا،لرهشن وكرالرجال والهلعام. النوم قلة من منهكون وهم 
الفوجلورنس وتفقد انتصارهم. عل اش يشكرون الكرمة، مكة نحو متوجه؛ن وجوههم 

فخري.حميد التركي الحملة قائد القتل ي؛ن من وكان المدمر، الزكي 

ءثأو ءو 
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اقطاراتمدمر لؤرلس 

خريجالخجول الشاب هذا حول عندما لب مما أكثر غريبة لعبة القدو لعب يز 
ذيقطارات ومدمر اكرة الغارات مئات يقود قاني إل محل آثار من أكسفورد جامعن 
عالمه.شهرة 

خلفهيعدو كان اليتم• وادي طول عل يعدو لورنس طابور كان الأيام حد أق 
وكانالقب. بانحاْ الأسفل نحو ويتجهون الخإل ممتطي بدوي مقاتل ألف مرعا 

الذيالأنمر، ا١الثريغا متاقب ؤيصفون غرسة حربية أناشيد يرتحلون الدو القاتلون 
يعرولر الطابور، رأس عل لورنس كان الراتب. بأعل ل قدمه عندما محتورز وضعه 
الختيةالحفارة تشكل أن احتإلية ونبحن، نناقش وكنا تمجدْ. نت، كانالتي للأناشيد اهتإما 

بأمورمشغولا كان فكره أن إلا القا.يمة. كرستت، اتصال«ع نقطة ونينوى للبا؛الي؛ن القديمة 
،فنكانتؤ رأيتثها مثيرة مشاهن. أعظم بان تعلم ®هل قائاsت بملاحفلة أيل وفجاة أحرى، 

الأتراك((.بالحنود محمل قطار 

وكانالحج. حديد سكة محهلة بانحا، الليل ل الطابور انحه ذللئ، من أيام ثالثة بعد 
حلالهاعير المعبا افر من يوم؛ن وبعد الحويهئات. من مقاتل مائتا لورنس بصحيح 

وصلكاليفورنيا، ق الوت بوادي تل.كر وديانا وعثر القمر، حبال من أكثر جرداء بلادا 
باليةحامية وس مهمة تركية حديد مكة محهلة من بالقرب تقع تلال قمم إل الغم الهلا؛ور 





كلعبهفحب، الرياصة من مثاليا دلك يعتثرون كانوا فهم الخرب• انتهاء بعد 
حطمحلول عل أقدام آثار يترك أن ير حد إل الخعلر من كان وثانيا، معا■ ومريحة ملة 
ميالن.لا يكونون قد رجال قبل من الديناميت زلع عدم يقفل وكان الحد'يد، السكة 

مرأن إل ساعات ثاف لمدة الرٌلمتة الصحور من صحمة كتل حلف اكاتلون احتبأ 
تمركانت الدوريات تلك بان متاكدآ لورنس وكان هناك، من التركية الدوريات من عدد 

تسللقيلولتهم، ل الأتراك كان وبينإ النهار، منتصف ول ّّاعت؛ن• كل منتفلم بشكل 
لكيالعارتن بقدميه النائمين عل قصيرة مسافة ومشى الحديد، السكة حعل إل لورنس 

حقيقيةيقعة اعتثره ما وع؛ن الأتراك، قبل من ترى أن يمكن الأرضي عل آثارأ يترك لا 
كانفإنه حهله أو مساره عن القهلار إحراج جرد أراد إدا وكان الناسفة. الشحنة لريع 

ينسفأن يريد كان إذا أما الفجر؛ الخيلأت؛ن من شل واحدا إنجلترا رطلا يستحيم 
يستغرقذلك وكان الفجران. من رطلا خمسين إل أربعين من يستخدم كان فانه القطار 

الفجرانبدفن يقوم نم ومن النانم>ن الأتراك بين حفرة ليحفر بقليل ماعة من أكثر منه 
التلة.جانب إل وصولا السكة تحت رفح معيق ملك ومد 

وصعبة.طويلة مهمة يعير التفجير سلك مد تم ومن دفنها أو الفجران وضع إن 
السالكيضع كان حنث القضبان، بين الحديد السكة حصى عل السلك يجد لورنس وكان 

يقدرالتراب من كافيا مقدارا يزيل ثم ومن الغرطى* لدلك عباءته تحت محملها قيبة حل 
إلالحصى يعيد نم ياوندأ خمسين عن تزيد دينامتت شحنة يصع ذلك و؛عل، جالونات، خمسه 
علويفرشه حمل وشعر وبر ياحد كان فقد الاحتياط باب ومن بيديه• ويسويه مكانه 

افةملالسكة حافة عل وذهايآ جيئة يمثى كان آثارا، يترك لا ولكي ثم ومن الأرض، 
المعيقالسلك يدفن ثم الأقدام. آثار حمح ليزيل بدقة ينثره الحمل وبر ومعه ياردة عشرين 

؟!دوءالقرفصاء محلى محم ومن التلة جانب حتى ياردة ماتتي لمافة ؛الفجران الموصول 
أوليأق وعندما الأغنام. من قطيعا يرعى وكانه بصير منتفلرأ الشجثرات من أكمة تحت 

الفإمم بالبنادق ومتحجبون الأمامية قاطرته عل مجتمركزون حراس مقدمته ول القطارات 
الراعي.عصا ومعه التلة جانب عل محلس بدوي سوى عادى عثر شتثا يلاحظون أو يرون 
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فوقمحركه نحمل التي والماطرة للقطار الأمامية العجلات ثمر حتى لورنس وينتفلر 
صحمة،صخرة أو جلمود خلف هادين جالسين رفاقه يكون حيث نم، ومن اللغم، 
انفجارأمحدثا التفجثر جهاز عل الضغتل حلال من الدينابتح إل كهربائيا تيارا يرسل 

التناثر.والتراب الدخان من سوداء غيمة محلفا طوابق، ستة من بناء اميار يثبه 
إلويتمم الحديد، السكة قضبان وتتناثر الانفجار نتيجة سكته عن القطار بمرج وهكدا 

ياردة،ثلاثإتة مسافة إل الحديد وقهني الفولاذ ويتناثر القطار ®برجل® وينفجر جزأين■ 
لورنس.عن فقط تبعدإنث-ان مافة إل القهلارلتصل مرجل وتتنايرقلي 

طريقهمل ترم جندي أربماتة حوال يقل القطار ذلك كان فقد الموز، من وبدلا 
ذلكق لورنس. نحو يتجهون وبداوا القطّار عربات من فخرجوا المدينة. حامية لتعزيز 
الحنودعل وانقضوا التلال قمم عل ممددين كانوا الدين البدو القاتلون اندغ الونت، 

هومحاك يجلس كان الذي الوحيد الشخص بأن الأتراك الضباط أحد وشاك الأراك. 
استرلينيجنيه ألم، خمسون مقدارها جائزة خصصت الذي الغامفن الإنجليزي ذلك 

لورنسبانحاه اندفعوا النار، الأتراك يطلق أن من وبدلأ ما، بثيء وصاح عليه• للقبفى 
أخرجخعلوات، ت يتقدموا أن قيل ولكن أسرأ؛ وأخذ0 حيا عليه القبفن إلقاء بغية 

تراجعواأمم بحتث صدهم بفعالية واستخدمه عباءته من الرشاس مدفعه لورنس 
سوىيكن ول( الثقل• النوع من الأمريكي الرشاش المدمحع هدا بمز دائأ لكن ففد وفروا. 
وكانبمهارة، استخدامه عل قادرين الفعلية الناحية من كانوا فقعل أشخاص بضعة 

عدةيمفى كان أنه ال^ريءلاتيان الضباط لدى المعروف من كان إذ منهم واحدا لورنس 
التصويب.ل خب2رأ بالنتيجة جعله مما عليه يتدرب وهو ساعات 

خلالمن اكار ياطلاق وبدأوا القطار خلف الأتراك الحنرد من الحديد واحتمى 
نؤعمن رشاشن مدفعتن وصع ذلك عل رت'أ لورنس أن بيد القْلار؛ عربات عجلات 

اختفىالذي الحديد السكة لحر القابلة الحهة غطى جث الممر منعطف حول لويس 
ماذاالأتراك يعرف أن ومل اكار، الرثافن الدفض طاقم وفتح الأتراك. الخنود خلفه 

الرحالكل أن التتيجة وكانت لأخره، أوله من بكامله الخد صف رثى تم ند كان حدث 
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الأتراكمن تبقى من أما جرحوا. أو قتلوا إما القطار حمر خلف يتواجدون كانوا الذين 
الانحاهات.حميع ل مذعورين فروا فقد القطار عل 

عريانوطرحوا ببنادقهم الصخور حلف يتمركزون كانوا الذين العرب، واندفع 
فضيةعملة أكياس من تتكون الغنائم وكانت منها. ثيء كل وأخرجوا أرصا المهلار 

ادJرونووضع الخميلة، الشرقية والألمة الأقمشة من والعديد ورقية، وعملة تركية 
وهمبيتهم يقتسموما وأخذوا الحديد، السكة جر طول عل الغنائم حميع البدو 

ا،لشحونةوالسير البضائع من الشحنات بيانات لورنس وقع بينا بمرح، يصيحون 
يتركهأن نوى قد كان جرح ترش حارس إل همارح بشكل منها نسخة وأعاد يالقط-ار 

تشاجرأن وحدث افليلاد. عيد شجرة حول متحالئن وكامم يتصرفون وكانوا هناك. 
إلالجادة وحول بينها ووقفا لورنس فجاء الحريري. المجاد من قطعة حول رجلان 
ثالث١.شخص 

بنيعقيلأت شيوخ من اثنان ومعه لورنس غادر أيلول، شهر من مبكر قت ول 
ماوهى رملية صخرية حروف منهلقة إل وتوجهوا الحقية غادروا الدورة، من ععلية 

116من مكونة قوة إليه انضمت أسبؤع من أقل ول رم®• لابوادي القبائل رجال يدعوها 
والحويهلات,الزلبال الدهماتية، دراوشة، الروائية، الطومحة، قبائل من رجلا 

إل 578الكيلو من بالقرب الحديد للسكة صغير حمر عند المحدد الوعد وكان 
)الديناست(التولببا مجن الصغ2رة شحنته لورنس دفن وهناك دمشق. من الخنوب 
نقاطعند وصتوكس لويس نوعى من رشاش؛ن مدفعن نصب كا الحديد، السكة قضبان 

وبعدتركية. دورية اكتشفتهم التال النوم عصر وق ذلك• نحو أو ياردة ثلاثائة تبعد ممتازة 
لمهاحمةعار® ررحالة قلمه من تركيا جنديا باربعين تقدر الحنود من محموعة قدمتا ساعة 

ضمّتطأخرى تركية قوة قدمتط كإ الخنوب. من الألغام وضعنتط التي اليربية المجموعة 
موقعه.ق اكبات قرر لورنس أن إلا الشّال، من العربية القوة لمهاحمه جندى مائة من أكثر 

علوكامتط عار® راحالة من ء ببعل يتحرك وهو بمحرين قعتار قدم قليل وبعل• 
تقدمكنإ القهلار ونوافد فتحات من مصوبة وبنادق قنص وبنادق رشاشة مداي سفنه 
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الخاصة،ناطرته نافدة من يمه ممن طلقين أطلق الذي العامة، التركية الأركان مئة 
والتلالالخبال إل يعدو بآن له ية بالنالحكمة من بدا أنه وْع تعهلل. بأنه صدف والدي 

وفتلوا، عربات ث،اف عل واستولوا القْلار عل انقضوا ورفاقه لورنس أن إلا البعيدة، 
حائر.أية تكبد دون من الأغذية مجن طنآ ٌبعين معهم وحملوا تركيا، عثرين 

هوالقطارات ن، نحفلات أشرس ل الوحيد الأوروبي( لورنس ين( محل كان 
ْعكان عندما ما، مناسبة وز القتال. ق نمرأ كان وقد يلز. الرم، الأمترال المدفعي 
سنركبا أر؛حين إل ثلاثتن بض ما يلز رش فقد نايه، أبو عوده بقيادة إغارة محموعق 

مننصيبه يأخذ أن عل يلمز أصر البدو، المقاتلين ب؛ز، الغنائم مت، فوعندما لويس. طراز 
تركى.فارس وميم، عجمية ة مجات. لورنس أعءلاه فقد لذلكؤ الغنائم. 

الإغاراتل أيضا مها دورأ اض وعبد عل )الأمرين( الشريفين من كل لم، وقد 
بالقربحالضخمة التركية الخإل نوافل عل، الاستيلاء ون، الحجازي الحديدي الخط عل 
المنورة.لمدينة اس 

 ،j ءإٍ،'فمل،، الأمراء محن كل مع بالتعاون وزملأوْ لورنس فح ن، 19 17عام
فضيانمن ألفآ عثر خمسة س أكثر ودمروا تركيا، فطارأ وعشرين خمسة وزيد، افه، عبد 

نهرأعثرة الثانية وحلال كهربائية. أملاك وأعمدة رآ ج 5( )7 ودمروا الحنيد، السكة 
ن،يشترك لر أنه ومؤكد ثابت، هو ما ولعل وجسرأؤ فتلمارأ 7( )9 باليينامت، دمروا فقد 

بانتقاريره، أحد ق اللمنبي الحنرال قال فلقد ناجحة. غر أو فاثلة كانت، إغارة أو حملة 
الحربية.الحزيرة ؤ، وطنية رياضة القعنارات تدمثر جعل فد لورنس الكولونيل 

الحديدللسكة جدأ مهمة التقاء نقهلة وكانت، درعا، س بالقربج ى، أنص إغارة وق 
خاصبشكل طويل ق3لار عجلات نحت، مممجراته لورنس وضع دمشق، جنوب، نفع 

متنعل، الزكية، للجيوش العام القائد باشا، حمال كان أن وصا.فإ ،. كثيفبثكل ومالح 
حميعونبحه مقصورته من باشا حمال فقفز تركي، حنوي ، ألفحوال ومعه القعلمار ذلك، 

ماء.خحدق إل أركانه، 

اأ 7 القطارات •دمر لورنس 



حراسهأعضاء من خميعآ كانوا أمم بيد فارسا، ستن نحو لورنس ْع كان 
دلكحاض فقد والصعوبة، الخاطرة من وبالرغم اك-هورين• القاتالن ومن اك>نميذن 
لورنسوفقد تركا  125فيها قل محيفة ممركن العرب والقاتلن الشاب الانجليزي 

العام،ثانيهم حول أمحرآ التركية القوات من تبقى ما واحشد قوته. من فارسا ثلانن 
برعهءالعرب المقاتلن مع لورنس وانامحسا 

حرسانأو حرس هناك يوجد كان الحجازي الحديدي الخعل طول عل محطة ل كل 
للاقلاع.حاهزآ القطار يكون عندما للمسافرين كتنييه الأتراك الوظفون يقرعها حيث 
منأكثر أو عشرات ليتهم توحد كإ لورنس. أصدقاء منازل تزين الأن تقريا كلها وهي 

التيالساقان رسمأ نحدد كانت والتي التلرق مسافات ومواتي أرقام ولوحات لافتات 
لورنسوكان المنورة. الوينة إل دمشق من الحديد المكة حعل عل القطارات تقهلعها 

الحربية،الحريرة ق كنت وحينإ انتصارهم. يثبتوا لكي الأسياء هده محمعون وزملاوه 
أومحطة عل يعثر كان لورنس أن من جدية ملاحظة وسبه نكته، سبه سمعت مجا غاليا 
أنالاعتيادي غبمر بالسيء يكن ب أنه كإ لجموعته؛ آحر جرس إصافة لمجرد تركي ٌوني 
يينالحديد، المكة جر أو رصيف عل يمشى وهو مقاتليه أحاو أو لورنس، يرى 

دمشقاا،جنوب كيلو ءألف إثارة عاليها حديدية لوحة عن يبحث وهو الدوريات، 
يكونلا وعند.ما الديناميت. من بإصح بتفجثرها يقطعوما كانوا فانهم بحدوّها وعندما 
يقفىما غاليا لورنس كان البدو، ثوان تعتثة ق أو الأتراك صد خاصة مهمة ق متحرظ 

الحديد.المكة ونحريب وتدمثر اكلمارات نيف ق وقته 

كمفجرالأوستل الشرق أنحاء جيع ل ْشهورأ ذاك الشاب الأثار ءالم أصح لقد 
وعندماالتركية، للجيوش النهائية الهزيمة بعد أنه دللثإ والقطارات، للمجسور ديناميت 

أعلنباريس، إل ل'ريقه مصر عثر W سيمر لورنس أن من للقاهرة الخثر يصل 
خاصةكتيبة سيفرز بانه مازحا هناك ال^ريطانية للقوات العام القاني واطسون، الحنرال 
لصر.بالنية بروكلن كقصر وهويعتثر النيل، قصر جسر لحراسه 
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ماعةكف لدة وجلس مكة، إل الفرقة ترمل أن فطلب الموسيقي، اللحن وسمع الحفلة 
الفرقة.لعزفح وهويستمع مره قل 

الكوفيةالعربية يره الحز إل طاترامم مع قدموا الذين الريطانيون الطيارون يرتد ولر 
طالقأن لتجني، كثبمر علو عل بطائراّم التحليق عليهم كان أيضا ؤإنعا يط، فحالمبية 
ثيءأي عل اJار بإطلاق تقاوم لا رغة لدبمم كاك الذين البدو، نل من النار عليهم 
أرملواثم ومن بالرصاص مصفحة عربة احفروا المناسيايتط إحدى ففي مريعا. يتحرك 

قالواأنيم إلا صديقة، آلة ت، كانأما يعرفون كانوا بأمم اعزفوا فقد الوافرة. اعتد.ارام-م 
إصابتها.محاولة إغراء مقاومة يمكنهم لا حدأوكان مريعة كانت، إما 

الحربية،الحزيرة إل سيارة مركبايت، أول، لالإذجلتزا وزملأوْ لورنس أحمر وقل 
وذهبن،له. ملكية ليمرزين كسيارة واحدا طنا ترن مركبة استخدم فيمل الأمر أن كعا 

زالوهيده منطقة ل الواقعة الأمامية الخهلوط وقواعد مراكز إل الحقثة من رحلة ل معه 
الحجازي.الحديدي حهل عل الواسر معان ل الحمسين التركي العقل س،ال، الصحراء، 

حمنواثار حرائمج بين الحالية التلال، أحلب قمة عل واحل. ليوم هناك عكرتا ولقل 
حول،نا وحل١ ذلبرفنا عل غداء وليمة اليوم ذلك ظهر فيمل الأمثر أقام وقل. قديم. تركي، 

مائدةلنا لن، وجهز ، الحرب، كعادة الأرض عل القرفماء الحلومى من بدلأ فارغة صناديق 
وعودة؛يلث،، مولود باسأ، حيي( )النوري الحنرال، محن كل أيما يرجل وكان بنا. خاصة 

أحمرثم ومن الحل. الثساي أكواب، لنا قدمت، الغداء يقل.م أن وقبل الكبثر. نايه أبو 
كثيرةقطع وعليه الأرز من كبير وعاء عن عبارة وكان الاندة، منتهما ق ووضع الغداء 

اللحم.من صغيرة بقعلمر نحلوط الأرز من طبق جانبه ؤإل والماعز، الضأن لهم من 
الحلوىمن ونؤع محففظ، وئن وتمر ورمان، وبازيلأء، وعدس الملمة، مع وفاصولياء 

أوأجاصي من صفيحة هناك ن، كائفقل للحلوى بة و؛الن،والكر. المم من ممنوعة 
للأمير.كهيئة ممر من أرملته كاليفورنيا، كمثرى 

أنإغراء يقاوم فلم حياته، ق الثهي الأجاص هل.ا مثل ير لر نايه أبو عودة أن ويبدو 
الأيبالطعام يعبأ ولر الغداء. انتهاء حتى ينتفلر ولر محيره نفل. ثم ومن منه واحده يتدوق 
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أنيمكن صخم ئحامي وعاء العابرة لثروته الباقية البقايا ومن فحسب، لأصدقائه ومتعة 
تماماملائم غثر أحيانا كرمه ؤيكون وجبتهم. لتتناولوا رجلا وعشرون خمسة حوله يتحلق 

الحؤع•مراحل آحر ل يكونون صيوف بامتثناء 
صينيةعل من الضأن ولحم الأرز من كومة ق اعدق س كان وعندما الأيام، حد أل 
الحقيقةله وذكرت الحإل، موصؤع معه أبحث كنت الطعام، تناول من لأتمكن نحاسية 

فلمالحيوانات حدائق ل منها يوحد ما ياسثناء أبدا جال بلادنا ل عندنا ليس أنه من 
التاموحيدة العربية جاله مجن عشرين أن عل وأصر دك يمهم أن يستهني 

منلورنس لدى ما كل الأمر هدا وتطلب ابال• بتربية للبدء أمريكا إل معي لأحدها 
صعوبةبمب الفخمة هديته أقبل أن ل يالنسمة المستحيل من أنه لإقناعه وبلاعة نمّاحة 

العالم.نصف لتقطع تلك جاله نقل 

لووضعوها موريا. من الخال من ا ير عددا الأتراك أرمل ، 1 9 1 8 أيار هر شل 
اثنيرأس عل بجرأة ءاندني ب؛ذا، عودة فمع معان. حديد مكة محطة ل مؤقتة زريبة 
Jالنطقة،محيطون الأتراك الخنود من آلاف هناك وكان معان. إل قبيلته من فارما عثر 

ودفعهمحملا وعنرين بخمسة الإحاطة من عودة تمتكن محري ماذا يدركوا أن قبل ولكن 
هدْبمثل مليتا كان التواصل. العدو من ساعة حلال بلأ دعثوين خمة لمسافة حارجا 

كيم.باّتمتاع بعد فيا مغامراته ^كر ويتعيد المغامحراتية النحات 

فقدفيصل، الحميم وأمثره صاويفه وأحر أعاق عندما كانت المدهلة محفاحاته إحدى 
أربعةمعه وكان العسكرية حملاته باحدى ليقوم الصحراء عثر طريقه ل فيمل الأمثر كان 

الأحبروعرف عودة، منهلقة حلال من يمر طريقه كان الحفل ولوء ذهبى. جنيه آلاف 
كفيوفوحاشيته فيمل يثقى بأن أصر فقل لدللئح الذهبية. الثروة بخصوصي ما بهلريقة 

الإنجليزية.الذهبية الحنثهات من آلاف أربعة أصل من آلاف تلاثة أحذ أن إل ءند0 
اكهس،.ا ط. ل حصة له بان فحب لح ؤإنإ القوة، يستعمل لآ عودة فإن وطبعا، 

مستقياالقامة، طويل كان نقيا. صحراؤنا ورجلا وشهيا، كربجا نايه أبو عودة كان 
وجههوكان كالأسد. وقويا نشيهلآ كان أنه إلا ءمر0، من التن ل كان أنه ومع وقريا، 
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والقصور،الليل وعلب والكارينوهات الفنادق تذكر عندما عيناه كانت، أوروبا• 
يمنهكالذي راغ منزل ل ليكن حيمته هجر عل تمميمه ليعلن لجاة يثور وكال 

لدن.ق لورنس 

هذهحالت وىل. العمل. أو الشغل مسألة هي واجهنه الي الأول المشكلة كانت 
أمواأن وبعل- الأبار. محقرون جعلهم رجلا خمض وأمر تركية حامية عل بالإغارة المسالة 

هننمرأ له غبنوا حيلا. نحرأ له بتوا ما إذا مراحهم يْللمق بأن وعدهم العمل، ذلك 
أنأحد ستطع يفلم الصحراء ل الأحثاب، ندرة ولكن؛_؟-، بروج، وأربعة غرفة أربعض 
فحكمثل حازما عودة وكان الضخم. البناء هذا مثل يسقف أن يمكن كيف محمن 

حديدنحومكة حميعا اندفعوا الن.ين مقاتليه وامتدعى حهلة، وصع الفور وعل فولاذي، 
ّقفإت، مكالتالغراف، عامود ثلاثين واقتلعوا المارة، التركية الدورياُن، عل وتغلبوا الحج 
المحراوي.نمره 

يكنر الذي لعودة، جدأ؛المسبة كبثرأ يكن ل( غرفة ارض من المؤلف نمره وحتى 
بولعهالعربية الحزيرة أنحاء حمح ل محروقا كان ولقد بالساءب رغبته ل عاديا أو معتدلا 
ماإذا واحد، وئتإ ل زوحاُنح له؛أرع مح يلم مرحل فكل الزوجات. بتحدي الشديد 
وكانمرة، وعشرين ثانية تزوج فقد الكبثر نايه أبو عودة أما بينهن• يعدل أن اّتْلاع 

المتعددةزمحاته من بالرغم ولكن يموت. أن قبل الخمسين إل العدد ذللثخ يزيد لأن يطمح 
لإما قتلوا الأحرين أبنائه فجميع الحياة. قيد عل واحل- ابن سوى لديه يكن لر فإنه 

إلارأيته، عندما عشرة الحادية ل نايه أبو محمد المغير ابنه وكان الحا-اوات. أو الإغارات 
عنفهموحرة من به يمسك، أن يمكنه كان والده أن بحيث جدأ الحجم صغر كان انه 

والدهكان الليل، ل ير نالقافلة كانت، وعندما واحدة- بيد حمله مرج عل به ليرمي 
بهيهسلأح كان ما فغالبا  sUljJالحمل، محرج عل من ويقهل محمد ابنه ينام أن من محنى 

هذاحارب وفد ليلته- يقفى أن للمبي يمكن حينا محرجه، جيوب أحد 3، تميفعه 
العربية.المورم طوال لورنس والكولونيل وانم٥ جانّح إل الصغر 

الكرهكل احتوى ؛حيث، حدأ؛،^ للأترالم- ءد.اوته ق نايه أبو عودة حماس إن 
منالعديل- جنب الذي هو الحاس وهل-ا الشخصيين، لأعدائه يكنه كان الذي والبغض 
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أنلورنس لاحفل ولقد لورنس• مع والقتال العرية الثورة لصفوف للاضإم القبائل 
الأصاّقاءمن حرة منطقة حوله يبقي لأن قدرته ق ما حد إل القيصر يشبه كان عودة 

وغار0الشهثر، الشعلأن نورى أن حتى الأعداء. مجن كبثرة حلقة ذإا؛ئا وحول كلصن، 
عداوته.نحشون كانوا حيث نايه، أبو عودة ؤع ودودين كانوا الأقوياء القبائل زعاء ْن 

كانواحيث ونيلته، رشيد ابن مسطرة تحت رسميا الخويهلات قبائل كانت 
ثمحاري، ابن قيادة تحت يعد فيإ وأصبحت الشإلية. العربية الصحراء عل يسيطرون 
نتيجةهو نايه أبو فخد أو مع وكان متعارصين. أو مجتفاريين ءسمين إل القبيالة انقسمّى 

معاملةحاري ابن وأساء اككر. الدحلأن، ومحمد القاتل، الرجل لعودة، المشترك الممل 
القتالاستمر وليلك والمفتخر. المصياف الزعيم واغتاخل فحنق الشراري، عودة صيف 

ومفخرتهالأكثر عودة ابن عناد قتل حيث مستمر، عداء تبعه سنة عشرة خمس لمدة بينهإ 
الأكثرالصعوبات من واحدآ الخويطات نمى أو قرعي بثن العداء هدا وكان القلبية. 
ابنقبيلة زعيم العرار، حامد ذلك ودفع ومعان• الحقبة حول عملياته ل فيصل للأمثر 
الأمثرإل للانضمام الوجه إل نايه أبو زحيإن ذهب بينإ الأتراك، جانب إل آنذاك، جازي 
ذلكوكان فيصل، طلب عل بناء أعدائه ْع سلام اتفاق عودة وعقد ولورنس. فيصل 

لقبيلةيالنسبه وطموحاته آماله قتل قد عناد ابنه فموت حياته. ق عودة فعله ثيء أصحب 
بينهميحد لر أتباعه بأن أعن فيصل الأمثر أن بيد مريرا• إحقاقا تبدو حياته وجعل نايه أبو 

قرشيد ابن بقبيلة المرتبهلثن أولثك سوى عرب أعداء هنالك وليس وثارات عداءات 
الصحراءقبائل كافة ْع ومريرة دائمة حربا واصلوا الدين العربية، الجزيرة شال 

منطقةأصبحت تحمى لا التي القديمة العداءات دفن ل فيمل الأمثر وبنجاح الأحرى• 
فوقيقما الأن الشريف أصبح العرب جح وعقول أفكار ففي بالوعود* حبل الحجاز 
السّلطةمهمة الأن الشريف ؤيارس القبلية• والحزازات والغارات والرجال، الشائل 

القبائل.بثن السلام وصاغ المستقلة 

هه
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العرسة.القومية البادئ بتلقينهم يقومون العرب والزعإ■، لورنس كان العقبة، يصلون 
كإتركيا. ل بالأوصلع يتعلق ثيإ القيمة المعلومات منهم محمعون كانوا الوقت وبنفس 

لتجهيزنحتاجها كان والتي العقبة إل الألمانية المناظير مريب ل مفيدين أيضا التجار كان 
الصحراء.ل القوات 

زنادعل وأصابعهم الرمال عل المرجلين صخر بني رجال ا وقفذللئح، ضون غل 
لورنسابتسم وفجأة الودية. محيامم يصدرون يزالون لا كانوا بينإ نحبآ، بنادقهم 

إلاتعال لقانالهمت وقال مربكين. أصبحوا بحيحط جدأ لهليف، وبشكل عريقة امة ابت
وسألهخمله سرج عل من للأسفل انحنى ثم ومن ما*ّ ء بثي للث، أهمس أن أريد جابي 

لورنسفاسمملرد ومندضآ، صامتآ الرجل يظر اسمك؟® هو ما تعرف ُلهل 
توجهأن يمكن لاذعة شتيمة أكبمر هده لكنت وقد قواد®. يكون أن ينيعى يأنه ءأعتقد 

عاديلمسافر يمكن كيف يفهم أن لآ فهو وعصييآ. مشدوها الرجل كان لبدري. 
وملاحارجالا لديه وأن خاصة مفتوحة صحراء ل له الشء هدا مثل قول عل يتجرأ أن 

وأشارعليكم«، ارالسلأم سرور لورنس إليه أثار وعيه، إل الرجل يعود أن ونل كاذين٠ 
بنيرجال وظل الصحراء. رمال عل ليدب واستدار يتبعه، أن ببمدوء للمحوراق لرفيقه 
وبمأو١وعيهم إل عادوا وعندئد ياردة. مائة بعد عل الاثنان أصبح أن إل مندثن صخر 

بالناّبة،فالرصاص وفرا. مرض؛ أقرب إل أمحرعا ورشقه لورنس أن بيد النار؛ بإطلاق 
الساعة.ق ميلا عرين بسرعة يسير جل عل بسيهل تأيثر سوى له لنسى 

سارافقد الرحلة. تلك حلال تقريبا جاليهإ الحوراق ورفيقه لورنس نتل لقد 
يعدوانلكنا الشمس غروب وحتى الفجر فمن اليوم• ل ساعة و'ءشرين امحا بمعدل 

وصلاوعندما دابتيهإ. أجل من راحة للحفلة ضل ؤيقفان الخارقة، الرمال فوق يدابتيهإ 
بدادتيندايتيهإ استبدلا الميت، للبحر الخنويية الحافة نرق إل نايه، أبو عودة منهلقة إل 

أنيمكن نيامي رقم وهو شل، أيام ثلاثة ل مجيل الثلاتإية مسافة لكمل وقعلعا جديدس. 
حمل.يعدومها أن يمكن التي للرعة صنوان لعدة يسجل 

سمعتوقل لورنس. حا قام مغامرة مائة من واحاءة سوى العجيبة الغامرة هده لكنت ما 
قديم.طراز من كوك نؤع مجن ميسا دوما محمل لورنس لكن لماذا شر أحرى بواحدة 
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ماراش،من يالقرب )تركيا(، الصغرى آسيا ق يطوف كان بينإ سنوات، بضع فقبل 
نابلأن وصدف إليه. الأقرب القرية ويي بثرحيك، إل فدم، بالحمى، لورنس اصبي، 
الفجقةبمونمم ويتمردن منغول، أصل من بدو ثب ثوم هم دالزكان - ركاما رجلا 

ول؛الشمس. نحت، تركتإ ثم ومن بالزبدة دهنت، أما لو كا الصفراء ووجوههم الغاترة 
الرحلفاحاب الطريق. عل يدله أن التركال وسال، مكانه، هن متأكدأ لورنس يكن 

وثبحتى ليذهب لورنس استدار إن وما اراا. السإل المنخفضة التلال نالك عر يمينا ار 
وكأنهشعر لورنس أن بيد دقاتق، لضع الأرض عل عنيفا قتالا وتقاتلا التركإل، عاليه 

وحدما وسرعان تقرييأ. محملا كان فقل الحمى، عن و؛مهزلا ميل، ألفج من أكثر مشى 
أسفلا.ه نف

صدغيعل به وصغهل الكولتإ، يسي موسحتإ معدل، عل جالس ارلقد ت وقال، 
كانالارك،اني فالرجل مرفوعآ. كان الأمان صام أن إلا محرا'تج. عدة الزناد عل وصغط. 

باردراء،جانبا بالميسر فرمى . ا.مرإ المالية عن جدا القليل سوى يعرف ولا بدائيا 
ذهب،معي، كان ثيء كل أحد أن وبعل- أقاوم• أعد لر حتى بصخرة برأسي يضرب وأحد 
الوك.ذلك، تعف ق اعدول يبأن سكاما من وطالبت، القرية إل وذهبت، عك؛،• 

اهبحت،فقد الح؛ن ذللئ، ومنذ منى. سلبها الك، الأشباء حمح منه واسترجعنا به وأمكنا 
أ-همله.أن أسبمرأبدأبدون ولا كولتج، دس للممعميقا احتراما أكن 
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صبم؛ لا هاك س الحمل. هي المرية الحزيرة ي الريسة الثروة إن 
فمنن.حمال. هّن ما وإن،ا ريعة، الالوجبات أومهلاع«إ أويون نمق لخدن امتلاكه 
أجلمن الصحراء ل شنت ك الهروب فان الحديث التاؤيح إل نرولأ التوراق التارخ 
أنيمكن ثم ومن حمالها؛ كافة وتلب أحرى قبيلة نبيلة تغزو أن ويمكن الخمال• امتلاك 
أحرى.قبيلة حمال حمح وتوق الصحراء، عثر وتندغ جبالها، القبيلة تللئ، نملي 

محتلمة.قبائل لت، روقآ م ملكا ما حمل يمبح قد شهرأ، عثر اثتي غضون ففي لدللث،، 
شحملكدابة الرب يستخدمه ولا الحمل. عل الصحراء ل الإنهان وجود ويعتمل. 
لمعوبره ويتحدمون الحمل( )أش الناقة حليتا يشربون أيضا ؤإنإ فحتا؛ المتاء 

شرائحوتعتثر الهلخام. ل لحمه لاستخدام يدبحونه المن ل كبثرآ يمثح وءند.ما الثياب، 
بلالأسكيمو، سكان ين الدهن يعتثر كإ ةّاما كبثر، حل إل مفيدة الحزيرة ق الحمّل لحم 
المثوى.الدجاج شرائح معظمنا يفضل كإ 

الصحراءنباتات عل والميش البقاء يمكنه الذي عماليا الوحيد الحيوان هو والحمل 
نوحنأن دون من الصبار نبات يمضغ أن يمكنه بحبنا جدأ حلويلة وأسنانه الهزيلة. 

ماء،دون من ؤلويلة لفآرات تظل أن يمكنها الحإل أن ك،ا فمه. '<ّقفا أو شفتيه أشواكها 
وتستغرقالطش. أوقات أجل من ومحزنه الماء من كثثرأ تغّتا فإما تثرب عندما فهي 

الماء.من جالونآ عشرين معدته ل محزن أن يمكنه حمل وكل قايتها، لساعة نصفح الح،ال 
حملهمع يينإ الصمحراء ل المطش من المرء يعاق عندما جدأ وعريا مجثثرأ الأمر ليبدو 

فإنكذللث، الأمر يمثح وءنل.ءا جمه. داحل من الماء احتياطي محر الوقت، فس نل 
محقرمعدته داحل الماء ويكون معدته. ل الخزن الماء وينربون حملهم يقتلون العرب 

يكونأن يمكنه لا الحالة هدْ مثل ق الإنسان أن يد الاخضرار، من.اق أو طعم وله اللون 
المهلش.من  WU1،لا حتى جدأ الحامية ثليل. 

طولوهو بالاعتبار يؤخذ أن يمكن أشياء عدة من شيثا فإن الحمل، وصفح وؤ، 
رقبته،طول أو وعمق لرأسه، حماله وطريقة فدمه، -٦١ يرلمع الّد، والطريقة الحمل، بطن 

وقدمهسنامه، محيهل وشكل والخلفي الأمامي كتفيه وطول الأمامحتن، قدميه وطول 
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يكونفلا منة المتوسعل الخمل يكون أن ومحب امير. حصره ومحيهل ، حدأ الطويااة 
منحالية عضلات ذو قاميا، يكون أن بحب الذي تام، والجدأ. نحيفا أو حدأ سمينا 

عملما ؤإذا سنامه، عل فعلا يعيش الخمل أن ويبدو عالية. أهمية ذا يكون الوهن، 
أومنخفض سنام له أو سنام، له يكن لر ؤإذا تدريجيا. محتفى سنامه فان ممرا وأجهد 
الحملعمر ويجب ضر. ونت ل ينهار أن ليمكن القيمة قليل يكون فانه نحيل، 

وعشرينخمة نحو الحمل يعيش ما وغالبآ للفرس. بالنسبة هوالحال كإ أسنانه، بواّهلة 
تعد.وأن العربية للجإل ؤيمكن سنة. عشرة أرع إل أربع ب؛ن نوته أدج ل ؤيكون عاما، 

ثابس لأم وتعدو ونحب ملأ، وعشرين واحد من لأم جيدة أرض عل وتحب 
كمثلتبدو التي، بأقدامها وئلامح، اننغ، من لأم تعدو وأن الساءة، ق مٍالآ وعشرين 

وئيداعدوا يكون به الرغوب العدو فإن وايسثر، السفر من كامل فلتوم ذلك، وْع 
ع\رأيام عدة ستغرق ءلويالة لرحلة العادية والرعة الساعة. ل أميال لسبعة بهليتا أو 

ماؤإدا الساعة، ل اليل ونصف أميال أريحة حوال الحمل مرعة فيها تكون الصحراء 
لذلكماشيا. الحمل يبقى أن دوما المستحسن فمن الأميال مئات من أكثر الرحلة كاك 

لقدبل بهلوليا، عملا أيام ثلاثة ل ميل ثلاثإئة حماله العدو من لورنس فعلمه ما كان فقد 
مطالقآصوت أي يصدر لا الخبر والخمل تقريبا. معجزة أنه عل حماعته قبل من هدا اعتير 

ساعدأنيا كإ الليالبة، وغزوامم إءارا1ّم اثناء البدو تساعد سمة وهي س-ثر؛ عندما 
ويحلمعليهم. الاعتداء كنثون والدين الصحراء يعرون الدين أو الصحراومحن التجار 
ياردة'عشرين بٌد عل تمر أن كاملة لقافلة ؤيمكن صوتآ، تصدر أو تئن لا بان دايته الهربيب 

ساكنيها.قبل من تسمع أن دون من ما خيمة من 
العلفيلةو كانت لورنس فقوات الخال، عل شديدأ 1 9 1 8 - 1 9 أ 7 عام شتاء كان 

اقهلتوتقدم. آلاف خمسة ارتفاعه يبع جبل عل تتمركز وكانت الثاف، كانون هر شق 
للمجالبالنسبة مستحالآ المرور جعل مما أقدام، أربعة إل وصلت بكثافة وتراكمت الثلوج 

هلكفقر لذللث، بأيديهم. الثلوج بتن لها ًلريقا يشقوا أو ويفتحوا راكبوها عنها ينزل ز ما 
القارص.الثري جراء الرجال، أو الحال من سواء الكثتر، 
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الإرسأجل من القاهرْ، ل ( iJllajjJ)؛القيادة مقر إل طلبا لورنس وأرسل 
بأننحارْ برقية اصتلم طلباته، يتلم أن من وبدلأ لرجاله• ين وأحن• وأبواط ثقيلة ملابس 
امتوائية،ا.منطقة  ١١العربية الخزيرة 

بأنليجدوا تلة سفح عل وهم العربية القوات من فوج حى ص الأيام أحد باح صل 
كانتحديدية بمعارف عنها الثلوج فأزالوا قح. العل الخاتمة جالهم طمرت الثلوج 

أنورحاله لورنر عل وكان نفقت. قد كانت أن إلا البن، لتحميمر تتخلأم 
وفت،ول الحري. المعكر إل يصلوا أن قيل أميال لعدة الثلوج عبر الأقدام حفاة يمثوا 

نجحواحدا رجهد أن إلا الخيال، عل الهلفيلة إل العقبة من رجالآ وثلاثون أربعة سار آحر 
حيا.هناك إل لوصول اق 

ذللئ،ل يعود والقفل الوقت،. ذللثظ ق الخيال من وفرة العرنج، الخيش لا-ى كان لقد 
حائلمن الموز من كبيرّة قافلة الأتراك أرسل أنهر بضعة فقبل زيد. الثريفح إل جزئيا 
العربية.الخزيرة وسهل ل الواقعة رثيد ابن عاصمة حائل وكانت المنورة، الا-ينة بانحاْ 

منأكثر وأسروا تركيا، ثلاث؛ن وقتلوا ®حنيكة؛، ل القافلة ورجاله زيل- الشريف ففاجأ 
حبليةماسافا وأربعة ئاة، وألفي خمل آلاف ثلاثة عل استولوا كيا رحاs وخمّين مائتن 
البنادق.من آلاف وعدة 

أنهإلا معها، التحامل ق مهارة وتتطاوّ_ا معقدة دابة تعتجر والناقة الخمل أن وْع 
ممننننام لدينا يكن ولر رانع. بشكل وتسلم تل-ءن فإما لورنس للكولونل وفقا 

يبدأحيث البحرية قاعدته من سرحه عل ؤيكد ذاق اكتفاء ذى كان رجل فكل للتموين؛ 
منتتكون أسابح تة المونة أو حصة وكانت، أسابح. ّتة مرنة معه ليحمل منها الغرو 
الرحالبعفى أما الواحال.. للرجل ية بالنبيرة( )و4 ُوزنةُ و طمن، كيس نمق 

لقسه،نحبز رجل كل وكان أيضا. للتنؤع الأرز بعض معهم محملون كانوا فقد الرفهتن 
محنانحمل وكنا النار. رماد عل ونحمرها المخمّر غجر الخبز من أرغفة لنفسه ويمح 
الماءلشريتح بحاجة تكن لر والنياق الخيأل أن حيث منا، واحد لكل الشرب ماء من غالونا 

وكانم3لاياناب من أغنى نكون أن من منفحة هناك تكن فلم لذ-للث، أيام، ثلاثة كل مرة إلا 
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العطش؛عل يقوون لا الذين الرحال أولئك إلا وبثر، بئر كل بخن أبدأ يشرب لا بعضنا 
عندماماء ثرية وياحد بثر، كل عند الماء من وفرأ مفدارأ أو كشرأ يثرب كان يمعفلمنا 

مسانةمريح بشكل سر العربية الخإل كانت الصيف حر وخلال جافا. الخو يكون 
السترمن وليال أيام ثلاثة يمثل هذا وكان وأحرى؛ ماء شربة ب؛ن ما ميلا هق2 حوال 

الشاق.

أوuدرة كات الابار أن إلا متصور، هر كا جدآ جافة البلاد أو المنطقة تكن وب 
اليوممسار وكان ميل. مائة من أكثر مسافة قطع بمد إلا إلها الوصول يتم ولا شحيحة 

أأ 0 من أكثر فهلمآ حلاله ينم فمد الطارئ المسير أما ^١؛ ٢٠خمسقن عن يقل لا السهل 
الواحد.اليوم ل أميال 

غالوناؤإن منطقتنا، حاؤج ميل ألف مدى أشهر ستة لمدة الطعام موونة منحتنا لقد 
مافةالمر ممكننا وكان الواسعة. البلاد تلك مثل ل حى نحتاجه، مما أكثر كان الماء من 

لأنأبدأ، الحؤع من خوف هناك يكن وب باالون، التروي دون من شهر حلال ميل  015 0 
ونأكلنتوقف الطعام ينقصنا كان وعندما اللحم، من لمرة مائتي وحلفه سر كان منا كلأ 

الخإلمن يبحها ق أرخصر أما إلا لنا، فمثرأ طعاما تكون الواهنة فالحال حمالنا. أصعق 
قالي الحيدة الحال عدد عل تعتمد حياتنا أن دائا نتدكر أن علمينا وكان السمينة، 
نكنب )فنحن سر ونحن والنباتات الأعشاب جز عل تعيش الحال وكانت حورتنا. 

وتصبحتضعف قاما العلمرق عل المسثر من أسابح ستة وبعل والحلف( الحبوب لها نقدم 
مننطلب بينا الراحة، أجل من أشهر لبضعة مرعى إل نرسلها أن علينا ؤيكون نحيلة 

والامتطاء.للركوب جديدة حمالأ نجد أو استبدالها، أخرى قبيلة 
حمالأالأكثر الحياد معظم وأن العربية، اّبمزيرة ق نشأ ابواد بأن الأساطير تقول 

ولاالحمل؛ نحمل قوة من أكر تحمل قوة تمتلك لا فهي ذلك ومع هناك، وجدت وتناسقا 
رشاقة.أكثر أو منه  ٤٠٢باهي 

أليفة،حيوانات تعبر الحقيقة ق فهي بجيادهم* جدآ وفحورون مغرمون فالحرب 
أصولوتحول كأسيادها. الخيام أو الخيمة نفس لتشغل معتادة ع\ر حال أية عل أما إلا 
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منالفحول أن مع ايجلة، المهرة أو الفرس تبيع ما ونادرا الخامس، القرن إل يعضها 
سواءالأش بأن المعروف ومن متميزة• أجنبية شبمنمبميات إل نملى أو أحيانا تبيع الخياد 
حيادهمحوافر العرب ويزيت التحمل. عل أكر قوة ليتها تكون ناقة أو فرمحا كانت 

مستمرة.قوة لمنحها الماعز لحم ويطعموما الأرة، الرمال عل الانزلاق من ليحففلوهم 
فانيممهورأ كانت ما إذا وحتى للشرب. ماء من فيه ترغب ما كل لها يقدمون ما ونادرا 

والمعاناةالعهلش عل متعودات تصّح أن يمكن بحيث مستمر بشكل الماء علميها يقترون 
مصادرمن فالعديد الحربية. الصحراء من الحافة المناحلق أو الأجزاء اجتياز عند أمكن ما 

بطبيعةفالفرس، المسثر. من أيام خمة مسافة عل تكون ما غالبا الصحراء ق المياه أوآبار 
فيمكنهاوالناقة الحمل أما ماء؛ دون من الطويلة المدة هد0 مثل نحمل يمكنه لا الأل، 
وأنالناقة ْع جنب إل جنيا وسافر سر أن يبني العربي( الخواد فإن ولذلك دلك، 

وآحر.ماء محير بين ما المسافة يتحمل أن يستهيع التتلريقة وبتلك الناقة، حليب يشرب 
واكاقةالحمل عن المكتسبة والحرفة الفرس عن بسيعل جزء إلا هو ما تقدم ما إن 

سطويلة محمنوات بحد لورنس، ل اعترف وقد الشان، بهيا بدوي خبير لدكا المألوفة 
رأيايكون أن يكن؛استهلاءته لر بأنه وسولية، اليربتة اّيريرة صحارى فا والتجربة الحرة 

صحح.بشكل *حمله عن متكاملا 

هه ثإي 
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الحرسيقود بدؤنا وجهه، عل الخيري آثار محمل الذي الحجم صغر اش عبد كان 
الرجالأجرأ من واحدآ كان أنه إلا حدأ، نحلا كان مظهرْ أن ومع للورنس، التحمي 
رحالعثرة مصارعة بامكانه وكان حماد. اممملى الذي إمحإعيل أبناء من والفرسان 

،يعرفكان لأنه للورنس، قيمة ذا مساعدا افه عبا كان فقد لخممارته، وإضافة لوحده, 
رجالهيعد لورنس كان الشخصي؛ن. حراسه من الصعب^ن العنيدين ْع يتعامل كيم، 

مهامهم.ل نجحوا ما إذا حيلة، وملابس وجواهر وذهب، سخصية، حوائز و\ءط\وهم 
داتإلهم يؤكد وكان المهام، تلك، ل فشلوا ما إذا قاس بعقابا يعدهم كان فقد اممه عبد أما 
وبالنسبةبه. يعاملهم لورنس كان الل.ى اللطم، توى م وبنفس بشدة مديدْ سينفذ أنه 

كافةالصحراء أمراء مع حدم قد بأنه ؤيفخر يزهو كان ما غالبا فإنه نفسه، الله لعبد 
منهم•واحد نلكل من وسجن 

رجلاث،أمح من يتالم، )لورنس( الإنجليزي للشريق، الشخمي الحرس كان 
المشهورينالةاتلان من كانوا وحيحهم الصحراء. فرّان نخبة من وكانوا بعناية، احتمِوا 

كاملة،وليلة كامل لبوم تر والمالمطايا امتطاء ويماكنهم التحمل عل قادرين كانوا الدين 
لحظة،أية ل الأتراك عل والهجوم للاغارة دوما جاهزين وكانوا الضرورة. دعن، ما إذا 

j،رجل أي قبول يتم يكن ولر ثر. مأو رحلة أية ل قامم.هم لأتباع دانا وجاهزئن 
بندقيتهمحمل بينإ ة واحل. بيد مهليته عل القفز عل قاد.را يكن لر إذا هده الحرس محموعة 



متعددلشخص عادى غر امنشايإ انتقاء يعتبمر الشخحى الحارس وكان الأحرى• بالي 
الطليقة.الودية وروحه وايح الدم بخفة يمتار النثاط 

لأيةوتحمسا بدوي؛ ~ الأنجالو لشريفهم الفريق هذا أعضاء نحصيتس تم ولقد 
وبذلكواحدة، قبيلة س س أكثر اختيار ليتم يكن لر فانه بينهم فيإ للتامر احتإلأت 

لرحل كل وكان زعيمهم. صد محموعة لأية قيل طابع ذي اتفاق أي منع يمكن فإنه 
كانلورنس لأن داك، الشخمى الحرس لفريق ينتسب أن يريد تقريبا الحجار جيش 

والحملاتالمهيارات وتدمم الحسور، لنسق وهجوماته، إغاراته جح ل معه يأخذهم 
علعريزة هدايا من والناير"" ا،لزايا من والعديد الغنائم من الكثم ي*ني مما العسكرية، 

لأييعطى كان مما بكثم أكم لهم يعطى الذي الراتب كان وأبمأ، بدري• كل قلب 
سإصافية مصاريف يستلمون كانوا فقد دلك، عل علاوة الحريي؛. الحيس ل ٌتطوع؛ن 

الملابس.عل نقودهم كافة ينفقون كانوا لأمم الفاحرة؛ والثياب الملابس شراء أجل 
شرقية.أزهار حديقة وكأنأم ، iJLlijيملأيسمهم يبدون محويا يتجمعون عندما وكانوا 

الملابسعل ذهبهم ينفقوا أن يمكنهم بامم بعضهم بتن المالوف حديثهم وكان 
يةنكانت فقد لحفلة. أية ل الحنة إل اممه ياخذهم أن يمكن حيّثا واللهو، الحيي والوقت 

النظاميالحيس بين كان مما بكثثر أكمّ هذه لورنس الكولونيل محموعه من الإصابات 
عممتواصل وبشكل باستمرار يرملون كانوا لأمم فيصل، لأم٩ر النظامي وغثر 

لتقومواالتركية الختلوط إل يرسلون كانوا ما وغالبا جدأ. حعلرة مهام ل الصحراء 
أماحيث الثخهس، للحارس خاصن بشكل ملائمة كانت خدمة وهي التجسسس، باعإل 
وحلب.مكة بين تقع منعلقة كل ل الأقل عل )يتجسس( رجل وجود تتطلب كانت 
الخهلرة.الهام مذ0 دائا حتم لورنس وكان 

لرؤيةأولأ مجث^رة. نحربة تعتم كانت إغارة أو حملة ل ومحموعته لورنس ومرافقة 
كانتما ؤإذا الحمتلة• وأثوابه الراتعة وكوفيته الأنجلورمحكول، بوجهه لورنس، 

الرائعللهجاء لنفسه ويبتسم يقرأ لورنس كان فقد كالمثي، بطيء بعدو تتحرك المجموعق 
البدوااأبناؤ0لإ كان نظامي، غم طويل طابور ففي ثم ومن الأصل■ أرسطو تاب كل 
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والإثارةالدهشة من ممرأ ويسبون الغالية، الهلرزة الشاب ويشترون غرامية، بفلرات 
يارّونه•لكنوا الذي والهرج والمرح 

قيادةممر إل ءاودْ مع لورنس، حرس ريس اف، عبد سافر حدى!،^١^،، إل 
لورنسمساعد حرج )الكي(، العام القاني ْع يتشاور لورنس وبينإ الرملة. ل اللمي 
بأنالهاتف بوايقلة لورنس أبع ثم يعد-ومن ونإ اعالت، مت ومجرلت، لوحده، افه( )عيد 

كانمأجور قاتل وكأنه بدا لأنه المغثر العربي( اعتقل قل العسكرية الشرطة قائد مساعد 
قاكاعد مإن اف عبد وقال( اللمي. الخنرال عل النار إطلاق، بنمي وهنالث- هنا محوم 

صيري»أبواء« من واحدأ كان أنه من مترحم قبل من له وصح قد العسكرية الشرطة 
j(باعتقاله. قيامهم ي، ثبرممي اءتنّار له م يقل. بأن ذللت، افه؛عل- عبله وطالب لورنس، 
العسكرية.الشرطة قائد مكتب، ؤ، الموجود الرتقال، حميع تناول، قد كان ذللت، غضون 

قلقلصعبا. لورنس حراس محموعة أعضاء يقرنها التي الأخطاء عل العقاب كان 
والتوبيخ؛التأنيب يعبأ يكن، إ أنه يا البدوي' المبي( ٌجن يتم أن النادر من كان 

يمنالشائع الشكل وكان فعالية. أكثر حلا افه عبد من الف.لإمار توبيخ كان ور؛ءا 
ويسبّحشعره نحرق( بحث بإ اللم-نالرحل رأّر( عل قصثر حنجر أورمي ، هوقدفالبدو 

ثبرحونكانوا أحيانا ؛الخن٣إ ينحرون كانوا الذين والبدو مؤلم■ لكنه مطجيا جرحا له 
الانينالأشخاص من والصفح السإح يهللبون ثم ومن الطريقة، هده بمثل هم أنف

•وجوههم عل وينصب ينزل، والدم إلهم أساؤوا 
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حلالمن فورأ النار أطلق الذي البدوي واندفع ميتآ. ثمددأ الداخل ل كان الذي الرحل 
العادة.حرت كإ هاربا، وأمع جواله فوق وقفر الحمع 

بقبولوذلك القيل الرجل وأقارب أهل قبل U إذا الأضرار يدفع أن عيه وكان 
وأرسلوهوسآرلتني جنته مائة بكر بيتهم فيها الحراس جع ولقد القتول. لحياة كدية المال 

عاديلرحل الدية نسبة كانت فلقد ثيء، كل ينتهي أن الفروض وكان القيل أقارب إل 
سيثاحطه كان فقل* زميلهم الرجل ذلك أما إمرليني. جنيه خمإئة إل مائة ؛_ ما تراوح 

أمالأهله. بالنسبة واقرأ كان جنيه مائة باغ بأن اعنقادوا رفقاءه أن بحيث ما نوعا 
واحدقتل ما فإذا الأحرين■ العرب من أكثر جدأ مرضة دمائهم قيمة كانت فقد الأشراف 

محنربالقاتل يسالم ب ما إسترلك،، جنته ألف عن تقل لا دية يدفع أن القاتل فعل متهم، 
الدية.الالتزام؛ملئ، قبل أوالقتيل الغل*ور عاتلة مع الدية قيمة 

علاقاتمعها أنشأ التي القبائل بين صاو0 خيانة حالة أو قفية أية لورنس يشهد لر 
لقواتنخطر انتهاكا أو خرقا معها واجه والتي الصدفة غر القاتل مع وحتى ودية، 

ينوالتجى للتفتيش الركية الخهلوط عن بجولة لوحده يقوم وكان القيافة. 
•الأتراك ْع| نتعاون كانت التي صخر، بني قبيلة لنيح بزيارة وقام العاJو٠ معكرات 

رسولافارسل بضيفه. يوقع أن وحاول للصحراء ايدون غر القانون الشيخ خرق وقو 
محاولةجرت ذللث، غضون ق أميال، عشرة تثحل كانت، التي التركية القوات بعفر إل 

خيمته.ل البقاء عل لورنس لحث,، 

ألف5( )0 مقدارها جائزة عل ومحمل القيم بزانره يوي، أن ونيته قصده كان فقل 
أنهوْعر بسرعة• صخر بني مقارب فغادر ^،، Jijسعر لورنس أن بيد إسترليني. جنيه 
معرالعرب لتعاون معاديا عمله اعترت القبيلة أن إلا القبيلة، شيوخ كثار من واحرأ كان 

نعرفقن* الفّيف.،. وفادة خان لأنه القهوة فنجان ق م العشرته أبناء له فوضع لورنس، 
شيخهم.تمرق جراء بالحزي صخر بني أبناء 

مافإذا تقريبا. الدين كمثل المحراؤية الضيافة وقواعد أحكام وتقاليد عادة كانت 
عفوأوشك ضيافته ل ؤيكون القثاتل أبناء من رجل مضارب أو حي ق ما رجل كان 
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عليكاأ~دخيل أنا رر أو رردحياJكلإ بقوله ه نفينقذ أن يمكنه محا غاليا الضحية فان قتله، 
موفدوعند حيمتلث، ل أو إليائ،،ا، ألتجئ عل وتنطوي تتضمن كلمة وهي 

كلمةومعنى عندئد. مقدما التزاما تعتر البدو ض فالخإية عندلاه. كضيف فهوتك 
الصحراءبدو بض ما والفروفات الاختلاف نقاط من واحدة تعتمِ الحري ردخيلك، 

بينإسمحت* ءإذا بمعنى الكلمة هذه يستخدم فالوري محوريا. ل المدن وسكان العربية 
والعاشرة.الضيافة لاداب شنيعا حرقا تعني للبدوى بالسة 

ولريفوز، أن لورنس عل كان فقد ه، لنفأمحنيها التي الضخمة المهمة أجل من 
ثقةمحمل أن أيضا ؤإنإ فص،، الرحل المائل رحال بالتزام يفوز أن لورنس عل يكن 
والفروقااتحالاختلأفايتؤ بالحسبان بأخذه ذللت، حقق وقد العريية. والقرى المدن أبناء 

السلالةمحاق فالبدوي محتلمفة. وطرق أساليّت، وبامحتخدام النوعين، بين ما العديدة 
النبيانيعيش كان كإ تقريبا والأسلوُب العلريقة بنفس يعيش فهو اليوم ولغاية والنشا، 
خميعمن خاليaلا يعتير فإنه المدينة، رحل أما الأولون. الرحل الأباء ولوط، إبراهيم 

العرقية.سلالته ل الفروقات أو التنؤع من ممر ويوجد الشرق، ل والسلألأيتج الأعراق 
أماطبيعي. أو فطري وشاعر الشخصية، الحرية ويعتق رياضي، رجل هو والدوى 

هناللمتحتوجد كإ تماما. ومرتزنآ به، موثوق غير قل.رآ، كسولا، يكون ما غالبآ فهو القروي 
علواللام، التحية ثكل ل للحياة، اليومية العادات ق وفروقات اختلافات أيضا 

بتقبيلوالوجهاء للأثراف احترامه يفلهر القروى أو الديتة رجل فان المثال. محبيل 
يرغبعندما إلا يفعله ولا ودول، وقور غير الفعل هذا مثل يعتبر البدوتمه أن بيد أيدتيم، 

الشخص.لذلك أوتوقير تبجيل بابداء 

همكانوا البالو أن إلا العرب،، الدن رجال من ممرآ دعا تلقى لورنس أن ومع 
همولورنس، فيمل الأمير وتوجيه قيادة محت، كانوا والذين رتيى، بشكل الداعمتن 

الباهر.الشهير نجاحها وحتى الحلية المغيرة بدايتها منذ العربية، ؛الثورة قاموا الذين 
أنيبد قيمة. وذا ثمينا شيثا بالغنيمة والفوز الأترالئ. عل ؛الإغارة البدوي مغف، وكان 

إلايرق أن ؤيمكن الدماء. مشهر ويْمتح ويفرح؛الغنائم ير ما دانا الحقيقي البدوي 
غريبآ.يض3لهد أو يهللم أن يمكن لا أنه 
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وقدالدنية. أثلكل أقدم من واحدة تعتثر ملالة إل القي الصحراء عري وينتمي 
وضرمتوحشن الريهلانية الحزر مكان كان حن ل والآداب قة الفالالعرب عرف 

أواحتلالهم.غزوهم ق الرومان فثل الدين العالم ق القلة الثعوب من وكانوا متهلورين. 
الرملية،الكثبان عبمر حالها فوق تعدو كمخالوقات الأرض؛ وجه عل يتجولون وهم 
يافعا.البشرى الحض لكن ءنا.ما أحيائهم عاش كإ وتعيش السإء، نجوم نحت وتنام 

تماماأجورأ يتلقون العربي( الخيش ؤ، النذلاميين وغر النذلامي؛ن الأفراد من كل لكن 
أجورهميتلقون ولكنوا الحالر. من الأحرى الأجزاء j( الأحرى الحليفة القوات كمثل 

الريطانية.الحكومة فبل من فع تل. أو نابي( حميعها ولكنت ذهبية، نقود شكل عل، ورواتبهم 
أتىوكليا حيمته، ؤ، الذهبية الخنيهات من ان كيأو كيس لورنس لدى لكن ما وغالبا 

مايأحن.وا بأن لهم مح يولكن تشاء. ما حد له يقول لورنس لكن مالأ، وطلب شبح 
اللونداكن الحويطات من بدوى، جاء ومرة واحدة. يلو حفنة 3، الكس من أحد0 يملكنهم 
ذكرجلس وعندما ومحارة، القهوة محن فنجانآ وطلب أقدام متة طوله يبلغ عملاقا 
للملكقدمها التي القيمة اعدة بالمالسوداء الشعر بيوت أبناء مقارب بلهجة لورنس 
ذهبهكيي إل الرجل، مقصل. فهم أن بعد لورنس، فاثار حبن(. )الشريف حي،

حميعالشيخ ذلك فحهلم لنفسه. يريد ما يأحاو أن منه وطلب الخيمة، ركن ؤ، الوجود 
يده.من واحدة حفنة ؤ، ذهبيا جنيها وأربعن وثلاثة مائة القياسية؛التقاطه الأرقام 

يزدرونولكنوا المدن. j، الناس وبخل الضيافة قلة من سانرب الثدؤية القبائل لكنتر 
أشياء!هم؛أربحة بأنفيفتخرون فالحرب لأنانيتهم. الون يكنون ١^^؛ أهلهم ويمقتون 
منالعليا٠ الحربية الأساطم بين وتوجد وصيافتهم. وفروميتهم، وبلاغتهم، بشعرهم، 
لكنوارجال بثلاثة تتعلق أسطورة وهنالث. حيا. الضيافة تقليد وتحففل تمجد التي المناسبات 
لكنوقد مكة. ؤ، كرما الأكثر الرجل هو من عل، الكعبة ؤ، الحرام السجن. ق يتنازعون 
يمتلحلكن وآخر ).(• محمل ال-بي، عم جعفر، أخت ا؛ر، اش، عبد مناف-، يمجد أحدهم 

كرما•وجز أكثر باعتارْ السن، الشيخ عرابا، ؛رشح كان وآحر معيد- بن قتس كرم 
بأنهاقترح عندما الدماء، إراقة وجنبهم التقاش الشاهاJين أو التفرجن، أحد أنس وأخثرأ 
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الحديوالتحمل والإقدام الثجائ ل وأيضا ذلك ق ليتفوق شه يدرب وجعل 
مكنتهواش تحققت اش النجاحات وبعد كبثر- حد إل به أعجبوا الذي والذكاء، والفطنة 

تماوالنادرة، الثمينة بالهدايا محملة قوافل أحضر ففد حكومته، ثقة عل الحصول من 
التيالكلاسيكية الأشعار ق التواحدة الأماحلر عل حتى وتفوقها باسرافها أذهلهم 

القدماء*الأسلاف كرم تمجد والتي مضاربهم ونثران مواقد حول تلقى 
ومناؤلروالدسان، اليد، ساعات حاص بشكل حميعهم معرمين البدو كان 

هدهبمثل محملة خمال ثلاثة أو ج-لن معه يأحذ أن لورنس اعتاد فقد لذلك الميدان، 
يوم؛كل ق رصاص طلقة مائة إل حمسين من رحاله يععلي كان أنه كا ليوزعها• الأشياء 

معفلمففي يقاتلون. لا أو يقاتلون كانوا إذا فيإ النفلر بصرف الهواء ل دائا يطالقونأا كانوا 
محكمةإل يقدم فانه قائد0 إذن دون من واحدة رصاصة مقاتل أطلق ما إذا الحيوش 

يرونه،طائر كل عل النار يطلقون كانوا فقد العرب أما ذلك. جراء عسزكرية أو ميدانية 
الخيشبيد سقطت قد معان أن مجن العقية ق شائعة إلينا وردت عندما الأيام، أحد وق 

آلافأطلقت فقد السعيد(، )نوري بيك الحنرال فيصل قوات أركان رئيس بقيادة الحرب 
كانواالذين من البدو، بعض وشاهد صدف ما ؤإذا الهواء. ق عنيف بشكل الطالقات 

صايهلآوشاهدو الأخمر، البحر طول عل المتواجدة والإمداد التموين قواعد إل بجبون 
تثرونكانوا فاتهم عصا، أو مطيته سوط سوى معه وليس ويتمشى يتجول بريتلمانيا 

ماإذا ولكن محنوزه. إنكليزي محنون، إنكليزي ررإنه ويقولون! لحاهم ؤيمدون برؤوسهم 
سيحلقونفإنهم يرام، طائر أو صحرة كل إل ؤيصوببا بندقية، ومعه يتجول الضابهل كان 
حمبركمثل ليسوا الأفات هؤلاء بأن قلنا ررلقد ويقولون! الحرب، يإثل أنه عل ذلك عل 

ذلكاآ.تحرفون ألا تماما، عقلاء إنهم الحقيقة ففي تماما• تافهين 
ذلكبمرم الإسلامي الدين لأن الخنزير، بزيت بنادقهم تنظيف يرفضون البدو كان 

قالبنادق حمع بتنفليف بئفسه هو يقوم لورنس كان فقد إذلك١ نجسا* الخنزير ؤيعتبمر 
بتجهيزهمالمشكلة يرد0 حل وقد تنظيف. إل تحتاج لا بنادق يقدم أنه أو العرنجا، الحيس 
يمكنوكامت فلسط؛ن، جيهة ق اللتبي علها استول التي الفولاذ النيكل من ببنادق 

تنظف.أن دون من كاملة سنة محدم أن البنادق لتلك 
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الدوىأن الهلييص فمن لدلك السنن؛ آلاف مند له محلكا الصحراء ل الحرية لكنت 
لهءبالمسة معروفتن غبر كلمتان هما الأدضباحلأأ وررالضبهز التلييعة. بحكم مستقاد لكن 
لعالية درجات يسجل أن يمكنه لورنس رحال من أحد يوحد لا لكن أنه الحتمل ومن 

يقاتلونكيف يعرفون لكنوا أمم إلا يونت، ويت أو ماندهرمحت ل رئيسية امتحانات 
ولأيعسكرية رتبه لأيه ُساوين أنسهم يعتبمرون ولكموا ييرمونيم، وكيف الأترال 
البداية،مند جيشه منهم يشكل أن عليه لكن الدين لورنس رجال هؤلاء لكن لقد جنرال. 
قواتهزيمة عل قادرأ جيشا ليثكلوا صالحن لكنوا لكنهم القبائل بن من مريجا وكانوا 

حبوتعمل ارتحالية الخيش ذلك أنظمه حمح ولكنت جيدة. قيادة ذات التدريب عالية 
النظاميةغبر اليدوية القوات لكنت وعندما للتموين٠ إدارة هنالك يكن فلم بدائية• حقلهل 

وبعضالطحن من صغيرأ كيسأ معه يجمل رحل كل كان فقد مهمة أو بحملة تبدأ 
غترخبز عل وقاتل يعيش الخيش كامل فكان التوع. نفس من لكنت لجية وكل القهوة• 

أنبيد وجبة، كل ل رعشن أو رغيفا بآكل أن للمقاتل بمكن ولكن الرماد. ل محز محمر 
.طابورْ يقود وهو منها يقضم الخبر من قْلعة مرجه ثنايا ل محمل لكن ما غالبا لورنس 

عندماالأيام، أحد ففي فيها. مشكوك مائه أنه عل ا،لعلب الطعام يفلرإل البدوي كان 
منواحد كل أعهلى العقبة، رق ث شإل الصحراء حول رحلة ق يرافقنا مانيارد اليجور لكن 

وقدحلال. غر يعتاروغ؛ا وكانم وبدا مقفى عل اللحمة فتناولوا لحمة. علبة الرجال 
دينيةناحية من ولكن العلب،، ل الوجودة بالأغذية يشكون العرب، لكن كم حينذاك اكتشفنا 
أنأحر حلال حيوان أي أو شاة ين.؛حون عندما العرب، عادة فمن صحية. ناحية من وليي 
المحلباتيفتحون كانوا فعندما لذلك الرحيم®. الرحمن اطه رابم ؛السكان نحره عنل. يقولوا 

عليها.سم أولر ذللت،، يذكر لر معثئها يكون أن حشية ؛!،، l^lنقى؛يرددون لكنوا 
أومتشددين يكونوا إ البدو معفلم فان الرسمية، العادات؛ طْ عن وبمعزل 

حتىلدينا ررليس بقولهم متذرعن يستحمون، ما نادرأ وكانوا الإطلاق. عل دينيا متزمت؛ن 
للشربح®.، كافماء 

ورحلوعهد شرفا رحل فإنه الدبي' تشدده وعل-م ^-^ ١١عليه لكن ما بكل لكن 
ودعابة.مرح 
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الحرباندلاع وعند كيل• شارل يدعى كان نيويورك ل ولكن خليل، حن اسمه 
الركيالحيش ق حني ثم ومن اسْلنبول، ل وابنه كوك ثوماس يشركة يعمل كان العغلمى 

كمارجم.الأسترالية لااقوات< وانضم التركي الحيثي من فر اكانية غزة معركة وق الفور. عل 
أصحناوحالما الحجاز. جيش إل أمحرآ نقل مصر ق اJريطال الخيش مع حدم أن وبعد 

كاثوليكي،مسيحي هو إنإ مسلمأ يكن لر بانه ثارل أمحرنر أضل، بشكل بعضتا نعرف، 
أنمن نحشى كان لأنه القافلة، ق عفوآخر لأي ّرْ أكثف لا بأن إل توسل أنه إلا 

الديني.ارتداد0 اكتشفوا ما إذا المتشددين، المسلمين الرفاق بعض قبل من الفور عل يقتل 

الخاّوّية.بحكايايت، المعكر موقد حول نجلس ونحن سالينا كيل ثارل كان 
دابته،مرج حيوب ق ما نحتففل كارتر، ®نيلت، لروايايت، عربية ترحمامت، عدة -يه لاوكانت 

الأمركية.لالمخا؛رادت، الفعل الرئيس كان كارتر نيان< بأن يعتقدون الصريثن بان وقال 
أعإلهأن حيث، ممر، ق مبيعآ الأفضل كانت، كارتر، رانيك، روايات، فإن لثارل، ووفقا 

يه.مويوق حقيقي كتاؤخ تعت،ر الحريثة البتلولية 

ليهؤيليمتحه قارئا حر ينتأ كان فإن القراءة، تهلح يالمرى الثخمى لريكن ؤإذا 
مصريمحمى وهو محموعتنا ق اخر عضو هناك وكان هده. البوليسية حكايامت، بإحدى 

كمثلكبثر حد إل بدا لأنه رميى ند.ءو0 وكنا حجر. من منحوت، وكأنه حامد وجه ذو 
ذللمثجهو الراغ مشهدنا بقية وكان النيل. صفاف عل الممتدة الفراعنة الملوك تماثيل 

تحتليمحونه الكحل يستخدمون هؤلاء فجمح للورنى. البد.وي الشخمي الهارس 
عنحديثا هناك بأن ؤيقال وخل>ودهمؤ شفاههم عل الشفاه أحمر ؤيفحون رموشهم 
همايقرصهإ أن للمؤمن نح_، لا شيتثن هناك ®إن فيه قال ما مناسبة ق )ه( الرسول 
وزوجته.مكحلته 

علالحجم، صغثر رجل وهو شيى، اعل- يأن شارل عل كان صباح، ل كق 
قينفق أو يموت ميس يوقه كان حمل كل فإن العملية، الناحية فمن حمله. امتتهناء 

حشراتحمح ب، لحلخاصة كإدة الصحراء ق يتميز وكان الرحلة. مائة قبل ثره م
وأمعقارب نجل كنا نومأتا، فراش من نصحو كنا عندما صباحات عدة ففي الصحراء. 
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لخمعل تحتوي علبة شيس أعطى الأيام أحد صباح ل نيس. أغطية ين وأربعض أربعة 
لوكأنه ليتناوله الإءهلار لطعام له يهلهوْ بأن تعبيات ْع حرامنا من لواحد الخنزير 
منزله.

بأنمدهونا وقال بمنع، رماها حتى اللحمة علبة البدوي العلباخ فتح أن وما 
المساومين،حمح مثل فثله ّ تغليف ضر لحم رائحة معرفة إل أرشده قد اللم إحساسه 

أو؛الزبمة طعامهم يهلهون فهم الأشكال. من شكل بأي الخنزير لحم يستعملون لا فانيم 
العنز.حليب من الصنوعة منة ال

سميئةحميعها كانت البيضاء، الخراف من قهلح بجانب طريقنا ل مررنا ولقد 
صغرة.لولبية وقرون محعد كثيف، صوف وذات كالزبدة، 

عليعزف وكان الثازك، من حجرية كتلة عل مرحا الدوى الراعي وحلمن 
مفروشةللحجاز المرتفعة الهول هازه من يعفى كانت، وقان عربية. حب أغنية ربابته 

منالقطعان ترب هنالثؤ القيمة القبائل بعض كانت ك،ا الخرفان، لرعي اتكافية بالأعشاب 
وحياد.حمال وبقعة الخراف 

ليدركتماما الفلر بحبي كان الحجاز، ل بالثورة سإعه بعد بغداد، من الخهلءل^ن أحد 
الذهبيةالخنيهات وأن آجلا أم عاجلا المسالة هده من ليستفيدوا مقيدين كانوا الحلفاء بأن 

المتداولةالعمالة طويل لوفتخ كانت، والتي الزكية الدهثية القطع محل ستحل الر؛اطانية 
منآلافا ؛الدم، المهلل الرصاص معدن من صنع فقد  viiiJiJالصحراء. نحوم طول عل 

إلترد المزيفة الذهبية العملات هذه بدأت ما وسرعان المزيفة، الإنجليزية الخنيهات 
حقيقية،وليت، مزيفة أخا ؤيكتشفوا تماما البدو يالفها أن نبل ولكن مصر، من الحجاز 

يدفعأن من وبدلأ الخراف. من وجده ما حمح واشترى البلاد عبر الرجل ذلاائح جال فقل 
ومنالمزورة. القطع من جنيهين دفع فقد )حاروق(، رأس لكل جنيه وهو العا؛.ي حر ال

ذهبهمؤينفقوا ليمرفوا والوجه وينبع، جلْ، من كل إل البدو يمل أن ونبل ثم، 
هناكوباعها فلطن، إل شإلأ حرفانه اJغدادى ذلك ساق الأسواق، ق )الزيف( 
احتفى.قد كان الخدعة اكتشفت وعندما الريطاق. ^جيش رأس لكل بمجنمن 
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تلتالتي الليلة ففي االآJار. ؤإنإ بالأميال العربية الصحراء ل المسافات تقاس لا 
الثالثة،الماء بتر عند حيمتنا نصب س تماما انتهينا أن وبعد المشوومة، الخنزير لهم حادثة 
عليركبون وهم النفلاميين العرب الحتود س عشرون قدم بومتا، باسم تعرف والتي 
مابأمع فروا حتى قافلتنا رأوا أن وما الحال، من نحجل البغال وكانت ؛ثروفية. بغال 

جبال؛_ واحتفت أرصا راكبيها ٍلرحت البغال وبعض الانحاهات، حمح ل يمكن 
موقدحول يغنون وهم الليل طيلة مكة، س قدموا الذين الحنود، هؤلاء وحلى ايدوم. 
أميال،بقعة عنا تبعد التركية، الخaلوءل وكاستح الظلام. ل الرصاص ويهللقون حيمنا 
بابادتناالتهليل ذللئح وتنهى الفوضى تللته وتستغل تركية دورية تاق أن س تاء م وكنتؤ 
البلادعجر ميلا ثان؛ن قطعنا أن ويعد القبيل، هذا من ثيء محدمثإ فلم ذللتح، ومع معا• 

عال.نجد قمة إل وصالنا الأتراك مع اشتباك أي ون دس 
وعلوالبيضاء. الحمراء الرملية الحجارة مرتفعات س منتثرة قمم أمامنا وبدت 

أرحواليم مد ل واحتفت، اليّتؤ، البحر وادي أمامنا امتد الشال إل بوأ عشرين حوال بعد 
اكدمة.ايدوم جبال هي أمامنا الممتدة القمم وكانت، الومهلى. العربية الصحراء ورمادي 

الضخمةالرملية الحجارة من لة لالتللث، نخترق أن هى مشكلتنا وكاJتا 
اثنىحتى يضيق عثر اثنا عرصه واد إل العال النجد س ونزلنا أمامنا. الموجودة 

الخندقأو الضيق، الممر هن.ا حلال وس ابل• لحافة موانيا ضيقا ممرآ ليهبح قد.ما، عثر 
والحلاميدالصخور عل مذعورة وحيولنا حمالنا زحفت، العرب، قبل س يدعى كا 

طريقهميثقون الحرب كان بينا الدفل، شجحرات الأف حلال ص طريقها وشفت، 
سنجر كنا وعندما الحجارة. عل ، تزحفكانتا التي الحال نحو مموبة ومدمحامم 

ترتئعالتي للصخور الحميلة الحيران س دهشنا الصخور بحن أوالصيع الشق هدا حلال 
صخو7جاب كل عل وكان تقرا. الماء تحجب، أحيانآ وكاتنح فوقا، الأقدام آلاف 
مكدمة.عالية وصخور صخرية جروف وشاهقة عالية 

محهلفايرتدي وكان معنا، الذين البدو من واحد-أ وكان المورغني، حن أ-حارنا 
المرذللئ، بان مقتول، تركى صا؛هل س أخدم فرومى بوط. من وزوجا بأحفر مزركشا 

موسى.هووادي الضيق 
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اهءموصى المي جلب هنا من بأنه التأكيد مع ذلك )اللن-ال( كتل مارل وأكد 
يدعىابن لدبما المنهلقة هذه ل عرية أمرة كل فإن واليوم الصخور• بض من النازل 

الحلامتدبتن من وحرجت صغثر غدير أو جدول الضيق المر خلال من وصال موصى• 
الشمسكانت الأعل ول الرئة. التين وأشجار اللفل شجيرات الصخور من الفخمة 

حلالمن ءلريقنا شققنا أن ويعد رائعة. وردية إل وتتحول الرفيعة الصخور قمم تدفئ 
الأنفاسحابى ووقفنا منعهلف آخر إل فجاه انملفنا ساعة، من لأكثر الضيق الممر 

لأيإشارة أو علامة أية من الخالية الأميال من العديد أمامنا هناك كان فقد صامتين. 
المس-اهل.من واحدة كايت، العريية، ألصحراء قلب ل عميقا حفارى. متوؤلن أو مكن 
بنقوشنين الذي المعبد، هو ذلك كان فلقد قيل، من إنان عين شاهلءما الش المنءهلمة 

معبدمن حتى خمالأ أكثر كان لقل• وقاس• صلب جدار فوقا وردي صخر عل دقيقة 
روما•ل المنتدى أومدرج أثينا 3، ثيسيوس 

مثللوحه وجهأ لنرى فجأة توقفنا ميل مائة لنحو الصحراء ل وءل.ونا صيرنا فبعد 
فقلعالتها، حمالنا إشارة أول هي تلك، وكانت، أنقّامنا. حبس الل.ي العجبت، الثناء هن،ا 

ألفلمدة ق والممقودة الهجورة المدينة تلك الوردية، البراء مدينة إل أحثرآ وصلنا 
اbلكتثمsقيل من عشر( )التاصع الماصي القرن خلال شل اكتشافها وأعيد عام وأربعإئة 

بورخادت.الشهبمر السويسري 

لجرئي بشكل موقعه ل رأيناه الذي الأول الهيكل لهذا الري السحر يكمن 
وا1ثااثاتوالقواصر الأعمدة نقشت وقد ق العادية غير البوابات أكثر من واحدة 
بمرورشوهدت التي التصاميم من العديد تميتر الصعب من كان أنه إلا كثيف، بشكل 
الكلواتمن صفوف واحد جانب ل هناك وكاس أشحاصن. قبل من حطمت أو الوقتآ 

بنحتها.قاموا الدين النحاتين قبل من استخدمت لسلألم واصحة وآثار والمشكاة، 
أنيمكنهم كان بحيث مسنتة أو مثلممة أداة المهرة الفنانون أو الحرفيون أولثك واستخدم 

لأوشحةكاملة كسوة وكأما تبدو واش اللمونة، الصخرة الهلقة عل حد أعل إل يوثروا 
حفنلالهيكل أن ومع الصباح. شمس صوء ل المائي الحرير كمثل وديمومة وشرائط 
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الوحودةالاجتإعات وقاعة العصور. ع؛ر الرمال آثار عليها تبدو أنه إلا عجيب، بثكل 
هندستهأصالوب وكان انحاه. كل ق قدما مساحتها نقرسا، كامل كرع تبدو فيه 

إءر-ض•روماف" طرّاز من حلطا العارية 

حكمخلال مفن،، ستة ألفي ئبل صخم صخري جرف ق الهيكل نحت، لقد 
العربل وقال ميلادية.  113 عام ل البتراء زار الذي مادؤيان، الروماف الأمبراؤلور 

تعلوالتي الكبثرة أوابرة الوعاء وجود بب الخزنة، تدعى كانت، بأتبا معي كانوا الدين 
الفراعنة.للمالوك النقية والخواهر دالدهّتا مليثة يأما البدو يعتقد والتي الصرح، وتتوج 
لهداالرصاصات آلاف عليها وأءلاام.ت، الحرة لكسر محاولأُت، عدة جرت فقد لذللن، 

علكانت، فقد الحفل لحن أنه إلا عليها، النار أطالق الثخهي حارمي أن كإ الغرض. 
الالهةلايزص، مجخرآ معبدأ كان الثناء بأن لورنس رأى وكان تقريا■ قدم مائة علو 

علأحرف ل اسمه الرحالة أحد نقس وقد هدريان. الإمبراؤلور حكم خلال المشهورة 
)الخزنة(.الهيكل أءملأاJم من واحن قدم ارتفاع 

نمناوعرفه اليل ونمق، ميل حلوله بيضاوي، واد مهل عل البتراء مدينة تقع 
سوىوتتلاشى مادم ول؛ الناس س آلاف مثايت، عدة هناك عاش قد أنه يل ولا ميل. 

منالأعل والحزء النوم• لغاية أنقاضا يزال لا بعضها أن حتى فيها، المهمة غم الأبنية 
وتسلية،راحة ومنتجعا١ؤتا وقبور، ونمور، قديمة، وحصون قلاع عل محتوي الوادي 
كانحيث، ماتيا يبدوٌبركأ ما عل المنخفمى الحزء وكان صلبة. صخور ل حميعيا نحتت، 

ضخمةحفرة البتراء وتحتثر محتلفة. ومباريا١تؤ مائية ؤياصية ألحاب ل ينخرمحلون السكان 
نشاهدكنا حيثؤ قدم، آلاف تسعة ارتفاعه جبل من إليها ونزلنا العصور• مر عل تكونتا 
الأثرية.المدينة دخلنا عندما قدم ألفخ علوه مرتفع عل وأصبحنا إيلءوم جبال فوقه ونحن 

فقدالهجرية. الرمالية حروفها أثار س ذهلوا قد البتراء زاروا الذين الرحالة خمح إن 
أسعةتكون الصياح فقي اليوم• في، معينة ماعالت، ق ألوانا يصدر الذي الصخر ق نحتت، 

والقرمزية،البيضاء، والحجارة الصخور توهجالتا بثا يقزح قوس ألوان كمثل الثمس 
إخلهارل سحريا دورأ الطيعة ونوى الوقت، لعب وقئ والقرنفليهأ الرتقالية والصفراء 
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أنقيل غريبة بأشعة تتوهج قاما الغروب وعند النادرة. ومفإ٠اهرها بأشكالها الاثار تلك 
صاحنكنا ما إذا فيإ الوت طيلة اصتغرينا وقد الصحراء. ليل من دامس ظلام ل تغرق 

فارميؤيح يامحل عل العجاب أرضى إل نقلنا قد نكن ب إذا فيا أو حقيقة يقظن أو 
ملون.سحرى 

الهلول،ل الميل مساحتها فاقت الدرجات ويعص الصخور، ل الدرج ونحت 
تقريبا.يالبتراء المحيطة الخيال *مع قمة إل وامتدت 

أومعبد هناك كان حيث المدينة فوق قدم ألف علو إل بنا وصل كبثرآ درجا وتسلقنا 
مائةارتفاعها يبغ حدا، معبرة رمادية واجهة وهو الدير، اصم المرب عليه يطلق هيكل 

هلامية(.)أساك البحر قناديل برووس ومزينة صخم، وعاء يعلوها قدما، وخمسين 
لالعبادة الناس اعتاد حيث قريانية، مذ.ايح إل ثم جبال إل تودي الدرجات ومعظم 
البن.قبلآلاف العالية الأماكن 

الحوضعل تشرف منعزلة قمة وهو التضحية، جبل إل الأكبر الدرج ويودي 
محصصاكان مديح ومديحان. عموديان نصيان أو مسلتان القمة عل وتوجد الأسفل. 

وائوشار0أا مزت لكل تقدم كانتر التي والقرابين للدباتح الأحر والمدح النبران، لعمل 
يرافقنيكان اللي البدو أحد وأصر القديمة. البتراء لسكان الألهة كبثرا وهما ٥اللأتأا 

الحائياليدوي محتاج ولا بركة• ل نحمع الدي المهلر ماء ل ويستحم ملابسه أن؛لي( عل 
المدنس.الحمل لهدا أونونيه نالمه لآ فإننا لدلك التصرف، هدا مثل عل للاقدام تشجح إل 

وعشرينأربعة ارتفاعه ييع واحد كل كبثران، عمودان المدائح من بالقرب ويوجد 
القضيبية،عيادمم ق واستخدم صلبة صخرة ل القدماء البتراء سكان نحته حيث قدما، 
للإنسان.عرفت التي العيادات أقدم مجن واحدة وهي 

آتارمعفلم عل وأيضأ المحيعلة، والخبال الوديان كافة عل الخبل قمة وتشرف 
أدتالي المشاعر يتلك ؤيقنحه القلب يفرح مشهد إنه راتعا. كان فالمشهد المدينة. 

بقاياتوجد كانت المكان ذلك من بالقرب قمة وعل خالقه. يعبد لأن قبل من بالإنسان 
وكانتالسوداء. البركانية اللأفا صخور من جبل اليسار أقصى إل وبرز صفية• نلعة 
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صغبمرة،بماء قبة ورأينا قمته، عل تتلألأ الحارقة المربية الصحراوية الشص أشعة 
إيدوم.وحبال القبة ؛،ن ما الواقية الصحراء نجتاز ونحن -٦١ مررنا مبيضة حماحم كمثل 
قرعل العرب قبل من بتى الذي المجد من جرء والقبة هورا جبل هي القمة هذ0 كانت 

ونحنيوما وقضينا موس. النبي ونقنق الإ-رانلين لدى المبجل هارون "القديسار 
فالمنهم وتقربا هارون. مقام عل يرفرف تركيا علمإ وجدنا قمته بلغنا وعندما نتلقه، 
أمامليديحوها والنياْ الخرفان من ذبائحهم ومعهم هور جبل يتلقون كانوا العرب 

المعاركخطوثل أن إلا الوقت، ذلك ل العالم حارج الأخبار تمل ر أنه ومع هارون. مقام 
هور.جبل صفوح إل حتى وصلت، العفلمى للحرب البعيدة 

كانتداخلها من ولكن متقنة، واجهات ذات هذه الأشباح مدينة أبنية جح كانت 
منتعني كانت فكم وحمالها. هيبتها من الرهبة وتميثه المرء هش ويل. وجامدة. يعلة ب

يصبحالمدينة حجارة ومعفلم بالحياة. تعج المدينة فيها كانت، التي الأيام ل للعابدين حمال 
مإئي.والالأزرق االون؛ز، إل وتتموج عليها؛ الشمس أشعة قْل نعندما ورديا لوما 

شكلهايثادو حيث والغار، الدفل بثجيراته غنية للمدينة المهجورة الشواؤع وكانت، 
كانالوردية المدينة هذه سكان فان الحقيقة، ول ذاما. الصخور من وخآ منومظهرها 

ازدهرتالتي الجميلة الثرية الزهور من نحمى لا ملاين، ني، المثات ما-.ى عل ليتيم 
حولنثتت، أنها كإ الدارسة، والمعابد القصور مئات وثقوق صدؤع بين وانتعشت، 
،Uijل الحميلأت ارها ون.اء الأشالالبتراء رجال عاش وقد المهدومة. نمق، الأعمدة 

يذهلالحقيقة ل مشهلو إنه نحومها. من رحالة أو افر مأي يعد لر والتي، الغامضة المدينة 
منها.الحياة محمل تلاثى مع المرء 

يثقالواحي، حمح من والقصور بالعابد محاط كببر مدرج المدينة قلب ؤ، ويوجد 
المقاعدمن وصفوف الدباثح. نحر مكان إل يودي الذي الكثبر المرتفع الجل نفس قاعدة 

ويعتركإ قدما، وعشرين مائة المرح قطر ؤيخ للمعابد. الجلية الْلرق نواجه الحجرية 
ألافوابتهاج ضحلئ، وكان الغامضة. المهجورة اكينة لهذه والمرح للحياة رمزأ المرح 

القل.يمة.والطموحات للأمال القابر التجويفج هذا وعثر هنا من ؤيدوي يعلو ، الأثخامٍ
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أعإلهميودون الباني العصر ، iUJJالشهورون الفنانون الستين آلاف قبل كان وهنا 
الأن؟هم فآين معجثيهم. آلاف من والتصفيق الامتحان وينالون 

منالصفوف هذ0 محتلون كانوا الذين والمرحون ا،لبتهجون الناس أولئك كل 
فالحالالأن أئ ذهثوا، الألعاب ؤيشاهدون الاحتفالأت رام j الحجرية المقاعد 
موىيسمع ولا الليلة، هدم ق وراغ متقن يثكل الملونة الحجرية المقاعد عل تزحف 

ولاالقدماء( )الأنثاؤل الأدوميون يعرف ولا محلويلة. لعصور المرح ل آوى ابن عواء 
ينلينجولوا ما يوما محهولة قارة س جاووا الأمريك؛ين يمي شعبا هناك أن يتصورون 

الصخرية.مدينتهم وخراب آثار 

الميلادقبل ( 10عام)0 ل وأنشأوا قديمة، عربية قبيلة وهم ايدوم، الأنباط احتل 
الحزيرةوسهل إل وبعيدأ فلسعلين، ق غزة إل وغربا دمشق، إل شالا امتدُت، قوية، مملكة 

إفريقياسواحل إل أبحروا كبارا قراصنة كانوا الأنباط بأن لورنس أبلغني وقد العربية. 
وأنشأواالحضارة، ص عالية مرحلة إل ووصلوا السودان. عل مجدمجرة غارايت، وثنوا 

كانواما وغالبا الفخارية. الأنية وصنعوا الملابس، وصنعوا خميلة، زجاجية صناعات 
الاJينالأنباط، سبا وملكة مليان الملك استخدم وقد هلن2لينيةا والقروما يزورون 
مركزهمالثآراء س وجعلوا الغنية، التجارية القوافل تقليم ق التدمرين حتى ناموا 

قواد)أكثر انتيغونس القد.ول القاني وزار العربية. الصحراء ل الرئيمى التجاري 
والصمغالبخور من كبثرة كميات هناك الميلادووجد قبل 3 0 1 عام ل البتراء الإسكندر( 

منأول، هم جبالها، ؤ، والمنيمة الحصينة المدينة هده عرفوا أن بعد ١لإءريزا، كان والفضة. 
بلدانخمح آتياك احتل الكثثر الإمكتور بان ويعش. الصخرة. نعني التي بتراء، سموها 

فهناحاطئ. الاعتقاد هدا أن إلا لتحتل. يوجد؛اال.ان يعد ل؛ لأته وبكى المحروقة العالم 
المؤرخديودروس ومحرنا احتلالها. ق الكثثر الإسكندر فشل الش المدينة ُده تكمن 

قائدهأرمل بحيث كثيرة أهمية ذات البتراء اعتثر الإمكندر بان ميكولوس اليوناف 
الممرنفس من طريقه شق ديمتريوس وحاول لاحتلالها. حنش رأس عل ديمتريوس 

قونجحوا المنح جبلهم ل أنفسهم عل أعلقوا السكان أن بيد منه• دخلنا الذي الضيق 
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إلالدبة هدم شهرة وصلت فقد العرش، عل أوغطوس القيصر جلس عندما لروما، 
عدةتقم كانت أما بد ولا العالم، أنحاء حمح من للسياح كعبة تعتم كانت فلقد أوروبا• 

ءناز٠من كل منها انتهل حث والتعلم للفنون مركزأ وكانت السكان. من آلاف مئات 
تعتيروكرمها ضيافتها وكانن، دافنثى. وليونارد.و أنجلو وميثيل براكتيل الحصر ذللث، 

بفتحلهم سمحح، حبنا الأوائل، للمسيحيان أبواحا فتحتا ففد الةا-ماء. بين أنموذجأ 
^اق البتراء كانت، وقل- وأفرود.ين،. وأبولو بعل، معابل- مع جنبا إل ج~ا ءباد-ة دور 

للإغريق.ية بالنوأثبنا للرومان تة بالنروما عليه كانت، مثايإ آسيا من الحزء 

رومانيةهقاء؛حة فيها وأنشأ البتراء ؤلروادة قادة أحد احتل الميلاد يعد  510 عام ول 
حمايةنحت، نحاري كمركن ازدهارها واصلت، الاJينة أن بيد الحربية، بتراء امم عليها أحللق 
عثرالمارة القوافل لهلرق ارتكاز نقعلة تشكل الأيام تلل؛، ق البتراء ت، وكانروما• من قوية 

آمنامكانا وكانت، ومحوريا. وفلسْلين ممر إل وافد الفرس وبلاد العربية، الصحراء 
الحيهلةالضخمة الصخرية الخلاميل. بمناعة محمية كانت، فقد الثروات، وإيداع لخزن جل،آ 
القوةوهت ءنا-ما ولكن عغليمة• مدينة بانأا وبليتي مزابو من كل ووصفها ما. 

الصحراءبدو مقاومة عل قادرين ءمِ ؛الرومجانية صبغواالدين الأنباؤل أصبح الرومانية، 
أهميتها،البتراء وفقل.ت أحرى، وقنوات ؤلرق إل التجارية القوافل وحولت، الرحل• 

تماما.يت، ون

بالروينالللثح بقيادة حملة، الصليبيون إليها أرمحل الميلادي، عشر الثاف القرن ول 
الأيوب.اللءين صلاح بوامهلة ذللث، يعل أحرجوا وقل- وحصون؛ قلاع عدة فيها وبتوا الأول،، 

ومحبةمرة مدينة تعتبمر كانت، البتراء أن من الإشارات من العديل. هناك توجل- 
قتعيش ت، كانوثروة غنى الأكثر الاجتإعية الطبقات أن بد ولا عادة. والللسرور 
وياتينهاوسركاما، الاحتفالية، فبقاعاما عديدة. قرون ق تعرفه تكن لر رفاهية 

المشرقةوشمها أزهارها، وثروة الحل-يل-ة، الوينية الحية وآفها وكهنتها الغامضة، 
وأسياوالريضرا باريس من كل درجة بنفس كانت، وأما بد لا المبهج، ومتاحها المتلألثة، 
الأشعار؛تقرل( فك،ا )تركياآ• الومطي 
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نحتدسط حمراء وردة هناك ني 
العربية؛الصحراء ل تحيئ سحرية، مدينة 

نسجت؛محي قديمة أسطورة توجد محلا لها وبالمسة 
الصمت.سنوات فازت محقي فيها ما وكل 

إلعسخماشالآثا0

يوركهاردت،لويس حون وبري، الالرحالة تسلل قليل، مفى قرن من أكثر قل 
حافةعن بعيدأ الصخور بين تقع عفليمة مدية عن الإشاعات خلال من سْع الذي 

العجسةالقديمة المدية هذه أحرى مرة ووحد الضيق الممر عن تسلل العربية، الصحراء 
منأكثر أو قرن وبعد ميلادية.  536عام منذ أدب مجل أي ق تذكر لر الش البتراء، 
منله رسالة ق الصخرية للمدية اكتشافه عن بوركهاردت فيه كتب الذي الوقت 

البراء.زاروا قل فقتل الأيار وعلمإء الرحالة من قليلا عددا فان القاهرة، 

نحمسءل-م ل الكبثر تأئرْ له الصحراء بدو عمم، من والخشية الخهلر يكون وربإ 
منحالية الساحة حققنا قد والحلية فالأسد زيارما. محاولة عل الرحالة من العديد 
إلالبدو مقاتليه لورنس أحضر أن إل كشرأ وثرب حميض وابتهج هلل حيث، الزوار 
الفارغة.والقصور القبور مدية 

ءو
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العملاق،القاتل جاك يفعل كان مثليا أرجوانية، عليا حافة ذا كافر نؤع من بوطا ينتعل 
ميفاومحمل وهناك، هنا يتمشى كان عندما موصشا صوتا محدثان مهيازأن أيضا وعليهيا 

لالنذل( ثخمية شارب كمثل مفتول، محلويل، شارب وله الوسهلى، القرون من ؤلويلأ 
منه.وأناقة رشاقة أكثر العربي( الخنس ل، صابهل هناك يكن لر أنه إلا ميلودرامتة• مرحية 

ودرسمتحمسا. عربيا وطنيا نشأته مند وكان شركية، ومحظية بدوي لشيخ ابنا وكان 
حتىبالأتراك، الإطاحة ق ما يوم ل اعد يلكي الحديثة الحكرية العلوم شامل بشكل 

الأركانبكلية الدراسة ل ّتوامتح ثلامث، أمفى أنه حيث، ذلك من أبعد إل، ذهن، أنه 
ؤيتلردوْ.اكونية ميوله يكتشفوا أن قبل التركية 

حكاممن واحدأ كان الذي رشيد، لأبن سكرتبمرأ وأصح الصحراء إل ذهب ثم 
كمقاتلسمعة ب، راكتالغارات، عثرات ق مولود شارك وهناك العربية. الخزيرء ومهل 

إلوالانضإم للعودة ودعوه ماضيه عن وسامحوا مامحوه الأتراك أن بحين، جريء 
حوكمأنه إلا نقي_،، رتبة إل رقى )الأول( العالية الحرب اندلاع وعند فرمامم. سلاح 

إطلاقويعد ااعلان١ الصد مؤامرة ق لاشتراكه وسجن عكرية محكمة أمام بعل فيإ 
قبلهامن وأمر )العراق(، الهرين ؛؛ن ما بلاد ل الريطانية القوات صد حارب مراحه، 

 )j .وجرح فيمحل. للامثر بالانضإم له سمح وأحمِأ، البصرة )j محركةأو اشتباك كل
لوحده.التركي الحيثي مواحهة ق يتردد لا جورأ؛حيث، كان لأنه فيها، اشترك 

الحديديالخعل عل تسر جدأ مهمة محطة كانت، لأما معان، باشا حال، احتار 
عددهايفوق الحند من أفواج كلاثة انهللاق كتقعلة والدينة، الميتج البحر بين  ١٠الحجازي 

الألمانية.الaل١Jرات من ومرب الخفيفة، المدفعية من وط.ات وعاوة جندي، ألاف السبعة 
ماثرةالحتوب من قدم الحتد من وأحر له، كقاعدة الشريك، قلعة الأفواج هده أحد وانحذ 

الشرق.نحو مباشرة معان مجن نحرك اكالث، والفوج ار؛وّتاا؛ و الين• رابي( طريق عن 
الأول،.تثرين في12 بالبتراء وأحاطوا تمركزوا أفواجهم؛حيث، الأتراك حرك وند 

العاصمةق وسلام براحة يقيمون البدو وقواته لورنس كان ذللث،، غضون ؤ( 
الامكندرجيوش تحدت الير الحكمة الصخرية المتاريس تااالئ، حلمؤ للانباطه، القديمة 
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لكنكإ كبيرة اله ببوقاتلن فقط، تصرفه نحت رحال يضمة لديه لكن الذي لورنس، نداء 
الأتراك.هزيمة و حيوا دورأ ولعبن وأشفاوهن، أزواجهن يقاتل 

جيشفثل عندما القدماع، الأنباط مالرك شدها حريثة دفاعية حطه لورنس تذكر 
الضيقالمر عند البدؤيات النساء فركر البتراء، عل الاستيلاء ل القدول الإسكندر 
محتجنولا حماسهن ل متمحرانج النساء ولكنت المدينة. عن ايريس معبد بمواجهة 

أعمدةوراء خضن وكن الصشرة• أملحتهن استخدام عل قادرات لحعلمهن تحفيز إل 
لكنالذي الممر ببنادقهن ويغهلن الناستين، شبه أطفالهن معهن لكن وبعضهن المعبد، 

جنب.إل جنبا بجتاروه أن وألمان أتراك بضعة سوى يستطع لا بحيث حدآ ضيقا 
طائراتجاءت عندما الفنع يتملكهم إ ائم حتى بشجاعة مواقعهم الرجال وأخذ 

علبقتابلمها وألقت، والمعابد الهياكل صخور من قريبة مسافة إل وائخفضتج ألمانية 
ألمانيةقنبلة أصابت، عندما كبثر بإحكام ؛بنادقهم أمسكواوقد والمدرج• والمسرح الشواؤع 

لطاقمه.وتلاشيا دمارا مسببة مباصرة، إصابة عربيا رشاش مدير 

مؤلمةقوة معه ولكنت، الشإل. ل يقع جبل قمة من برمتها الحركة يقود لورنس لكن 
منفبتلمونأثؤم أثبتوا أبم كإ كعدائ،ن، الكبثرة لسرعتهم احتثروا بدويا، سابا م،ن حمامن 

برشاقةالصخور لق وتالرية، لكلأرانب، العدو يمكنهم ولكن كبثر. بشكل ونفلماميون 
الماءفقط وشاهد الربية المواي من المعركة المرء شاهد ما ؤإذا الشران 

تصورهايمكن التي الصحراوية العادات حمسبط الملابس يرتاسون وهم البدو والرجال 
منالمخترعة الأسلحة كل ويستحيمون مروج، دون والحال الحياد ويمتطون وتحيلها، 

الحديثةالعلامات يزيل أن للواحد أمكن ما ؤإذا التاريخ، فجر ٌنذ تقريبا الإنسان قبل 
مربم،وطائرات للأ/اك الملونة الرسمة والملابس المألوفة والأشاء الخنادق لخوذات 

القدماءالأدومين بن معركة أو اشتباك بأنه لتظن البتراء معركة بسهولة بملئ فقد 
إسراتل•ء.ملوك 

الأسلحةبد، أنه إلا فقمل، رشاشان ومدفعان حبامان مدفعان لورنس لدى كان 
لهوةالبتراء حنوب أميال خمة بعد عل يقع الدى الأول الخبل أو الرتفع احتلال امتءلاع 
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لكمل،ميال تثمى ومالأتراك، لدى النقل ومحاتل لكمل عل الرب وامتول 
الانسحابق نجحوا الدين ا،لهزومة، التركية القوات من ألفج وشق الأمرى. ومثات 

اللسنآبى إل ثم ومن أولا بومنا إل يعد فيهأ أيام عدة استمر الدى طريقهم المعركة، من 
ومعهوعاد متخفيآ الأتراك ح3لوط حلالج من لورنس تسلل المعركة، وبعد معان. ؤإل 

الضحلمثجالبلاغ ذللثح أنار وند البتراء. ل حرت الش الحركة صفط تركي بلاغ من نسخة 
انتيوحرنا البتراء، تحمينات هاحتا القد ت فيه جاء حسثح المنتصرين العرب قبل من 

ك،اوجريح، قتيل ألف خروا فمد العرب أما رجاs. وتسعون أربعة وجرح رجلا عثر 
,٠ القتل ؛جن من ؛ريهنانيآ صايهلآ عثرة محثعة أحصينا 

العربيةالصحراء من الخزء ذللثج ق لورنس باستاء الأحر، اJريaلاق الضابهل لكن 
ثيابآيرتدي ه نفلورنس ولكن العقبة. ل أميال، عدة بعد عل موجودا الونتج للئج ذل 

الأتراكأحطأ فقل لدللث، وجريح. قتيل بجن وعشرين ث،انية العربية الخائر ولكمإ عربية. 
إصابة.( 9 7 2 ) ب قديرهم تل 
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>>مبةفيني<<

ألفأرض ق الخرب ل البسيط الدور هذا مثل لمن النساء أن ق السبب يعود ربإ 
وهن)الدشاديش( أو الأثواب يرتدون هناك الرجال أن إل لورنس فر كإ وليلة ليلة 

هدايكون ربإ ت في فلبشكل لورنس ؤيفيف الأثواب، أو الأرواب هد0 من يتأذين 
محكمالوحيدة البلاد أنيا بحيث العربية. يره بالخز مغرما جعلتني التي الأسباب من واحدا 

قالرجل أن عل الدولة أو السلطة تاكيد ينمي لورنس الكولوئيل أن بيد الرجال؛ فيها 
أومادة قتر أما وأيضا فحسب. جارية إلا هي ما والمرأة المهللق السيد هو العربية الخريرة 

صاحبهو أنه أو يتل، أن يريد وحنثا أراد متى تبما يلعب ودمية الحية، لرغباته شيئا 
القائدوهو والجن؛ الفللأم وهي والضوء، الساء قبة هو وأنه الخهل، ممثلة وهي المعرفة 

أعمى.بشكل الإطاعة عليها وهي والأمر، 
الأحدا أن  JL؛المباشر. ضر نفوذها فاتقة ؛؛راعئ وتفرض تدبر زالت لا أما حيث 

البلدانمن واحدة هي العربية الخزيرة فإن الحقيقة، ول القليل. سوى عنها أويمع يرى 
و؛انخورمحتا٠كان السيد.قن لدعائه اؤية مدعاية فيها ت، ليالتي 

اللكة،زوجته أن إلا عادى، بشكل الإعلام وسائل ق يذكر الحجاز ملك أن وْع 
الإعلام.وسائل ق أبدآ تذكر لا الملكة، جلالة أو 

كرئيسبباريس فرساى نمر ل عقد ى ^١ ١١اللام موممر فيصل الأمير حفر وقد 
المالكةالعاطة ق الأول اللكة نمير وفح بحد أصحت، التي زوجته، أن يييب العربير، للوفد 

هناك.إل ترافقه ل غداد، بق 



بوجودفيها يرحب يكن لر التي المدن من واحدة عل بن الحين عاصمة وكانت 
وزوجامم.الدبلومامحسين أو الدبلوماسية البعثات 

فجاةثبتت ما إذا ونيويورك لندن من كل ل كثيبة الحياة ستكون كم وتصوروا 
وجدايات،أنيقان وسكرتيرات كاتبة آلة ءلا؛عات هناك يكن ولآ مكة• وتقاليد عادات 

اءون)يازارات(، محرية أسواق ولا والطاعم، الفنادق ق رانمة حفلات ولا 
أيدأ.ذلك يفعل لا العريٍر أن إلا ما، مكان إل اكاء ندحل عندما نقف ونحن سياسيات. 

يدهب،وعندما نحدمجه. أن علميها ؤلبعا، ولكن امرأته، مع يأكل لا حتى فإنه الحقيقة، ول 
ماونادرأ معه. نحرج لا زوجته فإن حملمه، وهوعل نقير هواء لأستنثاق حارجا عربا أمثر 

الثال،،سيل عل جدة؛ فمي الأّبوعب ل مرة من أكثر الحريم بيوت المدن اء نتغادر 
ولكنحواء• الحدة فر ليزرن المدينة سور خارج إل الخمس يوم عمر محوتم، ْن بجرجن 
دورالع_، عري حمال لدحن المنقبات النساء من العديد فإن المتحزلة، حياتس من ؛الرغم 

منكن الحقيقة ل منهن والحديد افت،؛ ق آمر دور لها وكان السياسة ل وحاذقا ذكيا 
الأرضيقبلن ورجالهن أسيادهن وجعلن وفاتنات، ساحرات وهن سبا، ملكة سليلان 

أقدامهن.تحت، الترايّح أو 

ونتحق اء نأربع يتزوج بأن للرجل الكريم ^^ j١١( الإسلامي الدين ويتيح 
ؤيسممليعالثراء واسع يكن لر ما واحدة، امرأة يتزوج ما غالبا المسلم الرجل ولكن واحد، 

فمنالمدن. رجال عل ينهلثق بالعلع وهدا أخريات. لزوجات آخرأ منزلأ يوفر أن 
منمحيون الم.ين المالرجال غالبية بأن الصحح فمن ذللث، وْع ذللثح، يق تمل• الصعّب، 
للرجلأتاح القرآن أن ك،ا واحد. سقف، تحتج زوجات أربع مع يعيشوا بأن فعليا الصمّتح 

منسيكون أنه إلا له. وكحق أيإنه ملكته ما أنس عل يشاء ما الجواري من يمتللث، أن 
أنهى الحقيقة فإن ؛، iJJJمصدره، ماء من بأكثر يفيض أن المائي للجا.ول بالنسبة الصعب، 

فالمللتهجاريات. ولا محفليات ولا زوجات تعا-د لدحم ليس الأذكياء المدينة سكان 
ومحفلمبعد، فيا الأردن ثرق أمير افه عبد والأمير عل، وّالأمم فيمل، والملل؛، حين، 

واحدة.زوجة سوى منهم واحد كل لدى نكن لر العربية، الجزيرة ل البارزة الشخصيات 
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غالبآهذا ولكن ذكورا، أولادا إنجاتها عدم ثب يالعربية الزوجة تطلق أن ويمكن 
يدعوهاؤإما بالأم■ زوجته عن الري؛( الرجل يتكلم ما ونادرأ دائا• دلس محدث ما 

لالبنات بالخلفة يرحب لا وغالبآ . عل١٠ابني أم عل، أرام أو ب؛تي،، ل نسيبة أو قريبة 
وأولالولود، جنس سكون ماذا بمم لا الهلفلة، الطفل/ يولد عندما ولكن البيت، 

حجاي—،أو تعويده بوصع يتم وهدا الخساو. عن من العلفالة الطفل/ حماية هو يقحل ما 
يمكنهنما ويفعلن المجعد، الشعر يكرهن الأمهات أن كإ المولودة. المولود/ عنق حول 

الaلفالة.العلفل/ نعر وتملس لتسوية 

اغتمتن،ما إذا بأنه يقول مدون غر قانون هناك يوجد الصحراء أجزاء يعقص ول 
ماؤإذا وة؛ بقالرجل محلي أن فيجب والظهر، الشمس شروقا ؛؛ن، مارجل قبل من فتاة 

حلالذللث، فعل ما ؤإذا قص،،؛ يغرم فإُه النمس، وغروب الفلهر بن ما ذللئ، فحل 
محضعلن الرجل فإن أمرهم، حماية محتا حيمهم ل الخميع يكون أن يمرض عندما الليل 
عقاب.لأي 

أيي والأنامّثج والعشرين، والرابعة العشرين عمر بن ما الذكور يتزوج ما وغالبا 
بشكلمانس حد يودين العربية الخزيرة ل والخاطثات عشرة، ال؛انية يبلغن أن أوبعد وقت 
منالملم الرجل يريد وعندما وأمريكا؟ أوروبا ل ذللث، محرتم، أو ذللث، يفعلن ك،ا محاق 
أومدبرة تكون الغرص لهذا سيدة خدمات ي3لل_ا فإنه الزواج نوون ن، نساعد أن المرأة 

منهدا ؤيكون عروسه لقاء مهرا يدغ أنه كإ لها. حرفة أو كمهنة الزوجات تدبر خهلا؛ة 
الزفاف،.يتم أن إل أبل.أ حطييته الرجل يرتم، ولا مرتفعة. الهر قيمة كانت، مهإ زوجته حق 
وهيخياطات. ذللث، تتول ؤإنإ العروس لابنتها ملابس بمنع العروس أم تقوم ولا 

لابنتها.كثمر مع ثالأس فحب، تقترض 

أوبالعويل القيام هي آنل.اك الأدنى الشرق ي اء للن-٦١ المسموح القليلة المهن ومن 
ويشبهأيام؛ لعاّ.ة والندب والنءحيّتا العويل ثبري ما وغالبآ ّتؤ. والنحيبمالعويل مهنة 

باردآ.يتدفق دملث، محعل حاد بصراخ ينتهي ما وغالبا مفقودة، روح صراخ 
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قرؤيت غريبة قصة فهناك تعقدان. عنها ينتج ما غاليا خورأ الموتى دفن وعادة 
نتيجةومات الحرب، أوائل ق هناك يتمركز كان سكوت، يدعى بضايط تتعلق حدة 

منبالقرب الرمال ل ودفن المدينة خارج نمرة مسافة إل فحمل غامض• مرض 
وهوجدة ميناء قارب غادر الدفن من ساعات بقع وتبل بعلم• محوي يلف ولآ الشاؤلئ، 

وبحدالضابط. دلك موت قصة تروى لندن ل ال^ريهلانية الحكومة إل رسمية مذكرة محمل 

صراخ،أصوات فجأة سمعوا عندما المدينة إل المشيحون رحع والدفن الحنانة مراسم 
الذيوالعلم نحوهم، تممع وهي الضابط جثة روية عند فذعروا الخلف، إل فالتفتوا 

بضعوبعد فحسب، عليه مغمى كان سكوت أن يبدو إل الحهات• كل من مشقوق عليها 
أنبل الحياة. إل وأعادته الأرض سرطانات هاحمته التلمرية، الرمال ل دفنه من لحظات 
لندنق سكوت عل القبفس ألقي أنه كيف يروون فهم الحد، هذا عند تقف لآ الرواية 

سيلث،.قيمة لاستلام بنكه إل دعي عندما أخرى شخصية لأنتحاله 
أكرالمدينة ل والمرأة الخيام ل تعيش التي الدؤية المرأة متن ير فرف هناك يوجد 

تكونالمدينة ل والمرأة المدينة. ل ونفلمثرْ الحيل الصحراوي الشخ بين الفرق من بكشر 
البدوشيوخ مجن والعديد ومحمراء. نحيلة تكون الدوية المرأة أن حنن ل وبثضاء، بدينة 

شيوخأو رواء وبعض واحد• ونت ل زوجات أرع منهم واحد كل لدى أو لدبمم 
منأكثر محمعوا لر أمم إلا حيامم، ل مرة خمسين من أكثر تزوجوا جا-أ الأغنياء القائل 

أنفهموربمل للزواج تدعوعم كانت التي الأسامح ومن واحد. وقت ل زوجات أرع 
كنالبدؤيات الزوجات فجمح الأسهل• النزل التدبثر زوجات أرع أو نلاث برفاعتة 

شائعةغير كانت العثرة فان للأستعراب، يدعو مما وأيضا، الخيمة؛ نفس ل يحشن 
نحن•نفعل تما لهن حاص امتلالث• أو كملك الزوج يعتثرن لا فهن عندهن• 

قومهن،أبناء رجال من أكثر للأذى ومعرضات جهلا أكثر البدويات النساء أن كإ 
يشنفهن القتال. عل قبيلتهن رجال محثثن وهن حيانس من كرأ جزءأ فضن وهن 

الزمن.من لقرن نائمة والثأر الدموية العداءات 

فلافيه؛ يعْللون أو فيه محتفلون معن أووقتا منامة الصحراء بدو عند يوجد لا 
فهممعينة. وطنية أوأعياد منامتان ولا أوضرها، الاثن؛ن ولا الأحاد، أيام عندهم يوجد 
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رالأمايموتون: مدة وبعد يكبرون ثم ومن ذلك«. شاءت اش ؤإرادة مشنة >)لأما ولدوا 
أنالسيئ من فليس لدلك اش،،. ومثيئة ءارادة هناك ثر يثيء كل اله،ا. ؤإرادة مشيثة 
سنل وهي حدابة حيلة كانت ما إذا تعرف لا لأما عمرها، عن البدؤية الرأة تال 

•سنأحر أول عثرة، السائمة 

الرحالمع جنّا إل حنأ نجلس كنا وعندما مزعج، يشكل ثرثارون حميعهم وهم 
بيتل النماء جناح عن رقيق غط-اء يفصله الذي للرجال المخصص الخناح ل البدو 

الغربل الثماء أن مثل الغربية، والمماليد العادات عن ونتحدث المسلة، لشخ الشعر 
محضرنأو أونقابح، رأس فعناء بدون سافران وهن المدن شواؤع حوانب، عل يتمش،ن 

يرفعنالشخ اء نكانت الخولف، يلحبن أو الرحال، من أصدنانهن برفقة مسرحية 
ولاقدر وبديء مفرق ثيء هدا ركم بقولهن؛ رأ;أن ويدين الخلماء فوقا من رؤؤسهن 
مثلفقدكان الشماء. عن حرية التحدث يتجنِ، لورنس الكولونيل كان ولقد أحلأفي٠. 

الدين.عن كاكءا.ث ومحرما صعبا الموضع هال.ا 

لورنسكان نايه، أبو عودة الشيح حيمة ق نجلس كنا عندما المنامان، حدى إل 
فكانلندن. ق الليل علب، لحياة محتشم عر وصفا لضيفه وقدم عادي غير ثرثار مزاج ؤ، 

ثمومن هناك؛. كنت، لو أممنى •To قائلا ؤيزمحر ؛يد0 ركبتيه يصفع دناتق بضع كل ءودّة 
بقوة.ؤيويخنه زوجاته تتدحل 

سن،الذلان.، بحد ولكن الثلانن، من لغاية بجإلهن البدؤيات النماء محتفغل ما غالبآ 
خاْهن•محا لمثتهن وتمراتمن بجمع ؤيفمن، وبحرين ونحيفامحت،• ضرات يصبحن 

وجوههنيوسمن أمن إلا منقبات، أو محجتات غير الصحراء ل البدؤيات اء والن
القطنمن ثوبا المنامان جتع 3، يرتدين وهن الأزرق،• باللون، وشفاههن وأيدمن 
كاشفةالرأس حاسرة المرأة تكون أن يمنع فالإسلام روومهن، ويغطيرأإ الداكن الأزر3، 
•العلن 3، لشعرها 

وتلبسانهم• لنالمغيرة الذهبية والحل اللألئ بثراء مغرمون العرب وحمح 
للفقاأكثر• أو إمترلي ب ألف بنحو تقدر ذمة حليا زوجامم أو اتهم نبعمى 



ؤإذاللمرأة، شحصية ممتلكات تكون الخل حميع فان اليربية، الخزيرة ل مدون غثر لقانون 
ثلاثساطة يقول فانه زوجته، يطلق أن أراد ما وإذا • ١٢نحتففل فإنيا طاشت، ما 

يكنالنساء جح فإن وباكاليا أنت طالق، أنت طالق، ^؛_، شهود• أمام مرات 
للحمل.قابل شكل عل ممتلكامن حمح بوصع تماما جاهزات 

وفتهنمن الكشر أو معظم ؤيقصن تماما. الخيام ق البدؤيات النساء تدريب ويتم 
الزبدة.صنع ول أوالعنز والماعز يانهن لب حل 

علؤضمه بأبيض يعصرنه ثم ومن يتخثر، الحليب بحعلن فإنض النبيه ولمخ 
كالصخرة.صليأ يصيح نحف وعندما النداوة. أو الرطوبة منه تدم، أن إل الخيام سطح 

لورنسوكان السكين. حد تكر أنيا بحيحج جدآ قاسية تكون ربدمن فإن الحقيقة، ول 
المؤلفيقصد )ربإ حليبا أو لبنا وتصبح ندوب أن إل بالماء ونحلطها الحجارة ض يسحقها 

الحميد(.هنا 

مجليثةجهنم بأن ويقولون شر، مصدر النساء يعتيرون البدو رجال من والعديد 
منبدلأ النساء وكره يغص عن تعثر بدو لشعراء شعرية أبيات بضعة وهناك بالنساء. 

بورتون*ريتشارد البر ترجها التي الأبيات إحدى من شعر بثت وهدا الحب• 

منكس ملء وصدرى قلبي إل احلب، ولماذا حر؛ أنا فقلت، تزوج، نالوا "لقد 
الماءا«بجنس أبدأ الأفاءي؟فالهلأيارك 

تعدأو الشعر( )بيت البيت تنفلق، أن البدوية للمرأة بالنسبة سهلة مسألة ؤإما 
الحوارل الرعي منهلقة تصبح حالما الصحراء ل مكاما تغادر فالقييلة والانتقال. للرحيل 

قهلحلدبمم يكون لا الذين هم أرستقراطية الأكثر والبدو لمواردها. مستهلكة أو ففثرة 
منممكتق كمية أقل ل أنفسهم نحمرون وهم شل. وحياد جال  ٧٧ماعز، أو خراف 

بأقلفقعل ؤيرغبون الأرصى• ل بقعة باية أنفسهم يقيدوا أن ويرفضون الممتلكات 
الأرض.عل شعب أي من وطلاقة حرية أكثر ويكونون الحاجات 

لورنس،له فقال الأوروبية. والتقاليد العادات عن مجرة النعلان نورى الشيح سأل 
نورىصمق عندئد الشايء. نسائي لك فسنقدم إنجلترا، ل منزل إل أتبنج ما إذا لأحسنا، 
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لشربالنساء حناح إل لورنس ودعا الشاي، تعد أن وأمرها زوجاته، لإحدى بيديه 
لاكّحراء.ا،لدون غم العرف، أو للقانون تماما مناقضا عمل ذلاان، وكان الشاي، 

لنقاتم مزعجة العربية لغتلث، كانت، ومهمأ حد، أنمى إل محاملون والبدو 
ثمومن لعليف، كلام كل فتالقى بدوية حيمة إل تدعى وعندما أبدأ. كلأمل؛، يصححوا 

إليدخل بدويا رأين، فقل ودلع. كلمة قول دون من وتغاير تنهفر فقد تغادر فعندما 
وهوالقرفصاء ون محلنم ومن محييهم، أن يمكنه كان وقد يقرأ• وهو لورنس حيمة 

أنبيد -ردوء. أويغادرون ويمشون ينهضوا أن يمكن برهة وبعد كتابه• ل بالقراءة تمر ي
وهويقرأ.طويلا هكذا ضيوفه أوليرك ليركهم أبدأ يكن لر لورنس 

اليلاديعثر الحائي القرن ل عاش وفقيه كيم إسلامي عالم وهو الغزال، قال لهن- 
واجهاومن لزوجها، جارية الزوجة تصح جث العبودية، من نوعا يعتمر *الزواج بان 
الإسلام®.وأحكام قوانن يناقض ما عدا ما منها يْللبه ثيء كل ل تماما زوجها تهلح أن 

الحاريايت،جح تكون ونل معينة• حالأين، ل الزوجة، ضرب القرآن أباح وقد 
بأنيقول قديم مثل وهناك له• خاص كمللن، الحرب ل الرجل عليهن بتول اللواق 

الأيوقاع،مع الأمور ولتوية الحرب، ل حالات؛ ^، ٠٨؛ق يغتفر أن يمكن الكل-ب 
.اء النوعل 

ونوافرهاوينابيعها نخيالها، بشجر الواحة كانتا فقد الحرب، لمعظم ية وبالن
منالحديد لديه يكون أن يمكن رجل كل أن حيث، الحنة، هي الريحة وبجإلها التلألتة 

رائح؛ن،مقاتلن يعتمان والركي الحربير بأن ءج_، فلا لدللث، يرغب،. كإ الحفليات 
إلميدهيون فاتيم الكفار ضد محاهدون وهم معركة ق ماتوا ما إذا بأتيم عرفنا عندما 

مباشرة.الحنة هن.ه مثل 

اءوالنوالح،ال، النخيل، نجر وغموض الرومانية الأرض تلمكج ففي 
)المرأة(اللهليف.، الخنس محعل الإسلام تعاليم من استقت، عادات است، فقد المحجبات، 

أيضا.بعد فيا الأحرة الحياة ق ؤإنا فحسي، العا!؛ هل.ا ل ليس الرجل، من أقل نزلة مق 
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اخوانيمكمثل وحماس يعاطفة أحيوا العرب س العديد هناك فإن هدا، س يالرغم ولكن 
النساء،حّا س إلهامهم استقوا تقريبا الحرب الشعراء وجح أحرى، وبلدان راض أل 

الشاعر:كايقول 

الحبال،؛حدور من أثبت قلي ®إن 
يري؛أمد اصطاد ق سرورى ؤيكمن الملث،؛ كرائحة منتثرة ومهرق 

لأوقعتي التودد من برهة فان ذللث، ومع عرينها، ل زرما التي الفرية الهيمة 
حزام®.مراعي ل صغرة عجالة شرك، 

ءو؛و أو 
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صسخلاخإوطاد؛بج،ت

بالخنوالاعتقاد الحظ، حن تعويذة من ما نوعا محملون تقريبا العرب مع 
عنقهحول يضعها أبونايه عوده كان التي التعويذة أو م والطالعندهم. شاغ أمر والحنية 
حمعل موجودة لتكون حدأ الحادية غر التعويخات من واحدة المحتمل من كاك 

الكريمالقرآن من مصغرة نسخة عن عبارة التعويذة ؛، JLljوكاث العربية. الحزيرة 
وقداسرليني. جنيه مائتي ثمنها أو لقاءها د؛ع والتي مربعة، واحدة بوصة حجمها 
بةوبالنغلامكو، ل مهلبوعة كاتهت، بأنها لورنس واكتئف عظيم، بفخر مرة عرضها 
الوحيدوالثيء شل. أ بنعشر ث،اية مقداره كان فقد الغلاف داحل ْلبع الذي لسعرها 

العنق.حول التعويذة هذه مثل هوحمل ضدها محممهم الذي 

أسوأويمتاو الصحراء. من معينة أجزاء ق بالألأف زاحفة ثعابين هنالك يوجد 
منمحللة ملول عل الأزرق إل الخوف منْلقة من الأدنى الثرى ل اكعابين من حزام 
مصادرمن بالقرب غالبا الأسان محي حث العربية، الصحراء ثمال ل الضحلة الابار 
منوغرها السوداء، الوؤلية واكعابين النافخة، والأفاعي الهتا.ية، الكوبرا ثعابين المياه، 

والأفاءيالهاJكةءالثعابين 
العلريقل خمسة منهم مالت، رحلا، عثر ثانية ومعه حلاته إحدى لورنس بدأ ومرة 

مفادكحول ترياق استخدام عل الاعتاد من ويدلأ السامة. الأفاعي للخ جراء من 
العرييةالصحراء وق الشان. هدا ق باش ثقته يضع أن رفاقه بحد كإ بمد فالبدو للم، 





ومسيحيا.أجنسا كان أنه وهما الدو، نحاه عقتن أكثر عل لورنس تغلب لقد 
لأممبمفرومم وكانوا أتراكا، كانوا البدو هؤلاء عرفهم الذين الأجانب فمعفلم 

يمذون1مالذين الوحيدون يحيون دالمومنافخ• متيرين يسرونم وهم موحنون، 
والأرمن،ورى الالساحل بحي من البلاد أهل من الأصلين المسمن من كانوا 

الأيمنخدم عل منهم الواحد صفع ما ؤإذا عداوة، يظهرون ولا تسامحا أكثر كانوا الذين 
حقيقةيتجاهلوا أن كبم بشكل ينامبهم وكان العري،. اممثزاز يشر مما الأير؛ نيوه يدير 

ئيءأى ل يحي مأي يفوقهم أن الخزي من أنه يعيرون لأمم يحيا، مكان لورنس أن 
عاديا.يعتثرونه 

يصوتالمسيحية صلواته لتلاوة فعاليا يدعونه كانوا لأخرى، فترة فمن ذلالثج، وْع 
فصّحابشكل ذللث، يودي كان حيث، عال، 

لورنسبحد الوحيد الرحل علمي، حل عل والشاعر، الرحالة دوقتي، تشارلز كان 
حميعأما يحي. مكختس العربية الخريرة ل ومحول يتجول أن .ت3؛لاع اء..الذي 

يتخفونوكانوا الإسلامية المقدمة الأراضي زيارة من منعوا فقد الأحرين المستكثشن 
يفعلولا مسلحا يكن إ لأنه عديدة، مرايت، الوين، من دوقتي نجا وفد لمون. مأمم عل 
بمعالختهه نفويل.بر طريقه يثّق وكان نقودأ، معه محمل يكن ولر رية. بثيء اي 

كبيراوعالما كبيرا رحلا الأن وأصبح العرب• وتلقح وبتْلعثم بسيطة بحلاحايتح للمرضى 
صدمنولورنس هو وكان لإنجلرا. الخنولِا الساحل عل يقع مائي منتجع ل يعيش 

حلالالبدو ْع للحمل زملائه وأمام أمامه الئلمريق لفتح لورنس له ويدن حمتمن، 
بةبالنإنجيلا يحتير كان العربيةاا ءالصحراء دوقتي كتاب فإن الحقيقة وق الهرب. 

الترك.ضد الحربية الثورة أو الحملة حلال للعسكرية تعليم وكتاب للورنس 
حزءكانن، فهي مسرحيا. زيا تكن لر لورنس ما يرتل كان التي البدوية اللابس إن 

يته،حنأو دينه بمي، أن محاول لر أنه ومع الحرب• ود لكب، بعناية المرسومة حطته من 
صابهلماباعتبارْ نفه، وحد ففد معينة، محالأيت، وباستثناء الظاهر. ق عربيا كان أنه إلا 

لرغبة لديه وكانتا تماما. يتخفى أن من أمامه عائقا يكون أن من أقل وميحيا، بريطانيا 
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فدرأن لو حتى محققه لر عمل وهو لحيته، يربى أن يود ولكن كبدوي، ه نفيظهر أن 
ذلك.عل يتوقف لكن الريطانتة لإبوي 

بدؤيةامرأة برى يتخفى أو ه نف؛نفي لكن مناصبات، بقع ففي ذللث،، وْع 
لكنواالذين الاحرين الريظانين للقباط بالنسبة ولكن الزكية. الخْلوتل محر ؤيدهب 
الكوفيةرؤؤسهم عل يقعوا أو يرتدوا بان يوصهم لكن نقد ما، نبيلة بزيارة يرغبون 
نحفيا.وليس محامله ذلانا ليكون العرسة، 

إصرارنابأن ؤيعتمدون الرأس، عل القبعة وصع صد شديد محففل لدتام البدو إن 
أنيقةقبعة ا لابكننتا ما ؤإدا • ديتي ع2ر مبدا عل مبنى أو مس متأ أولبها وصعها عل 
قأوكشت، مكة عل ودحالت، أسترالية محمليه قبعة أو بيكايل محلات من استريتها جدأ 
فانلث،والعباءة والعقالا الكوفية فلبس منك؛. ّيتثرأون وأناربلث، أصدناءك فان مكة، 

ذللث،يكون أن المستحيل من لأنه )العرب( إسإعيل أبناء وصداقة ثقة عل متحمل 
 sلهااعربي الثوب ارتل.اء ولكن لورنى، هومبدأ ذللئ، لكن الأوروبية• الملابس بارتلائلث

يمكنالتي الأحاب قبل من والعادات القاليد وأداب قواعد فخرق وفواJل.. محاتلر 
عربية.ملابس ق الأجنبي لكن ما إذا معها يتسامح أو نغتفر أن يمكن لا عنها، التغاصي 

مرة.لأول ألماى مرح عل يظهر إنجليزي كمثل فإنلئ، 
ْلثيعييثكل وتحدثون عنهم غريب بانلثإ العرب يتى عندما التام النجاح ؤيأق 

لكنالن«ى الوحيد الأوروب لكن لورنس الكولونيل بآن يحيد حل إل ءرفتا وقد أماملتج. 
منهم.كواحد مقبولألد-رّم 
تكونأن محب فإنلث، العربية، الملابس ارتل.كتا ما إذا أنه لورنس نصيحة ولكنن، 

فإذاشريف، كمثل والبس القبائل• أهمية؛؛ن لها تكون الملابس لأن دوما، الأفضل لابسا 
إلستذهب فإنلثه العريية، والتقاليد العادات اسكحلمتا ما ؤإذا ذللئ،، الناس تقبل ما 

هناك.تشاء حيث 

عندالساحل، عند الإنجليزية والتقاليد والعادات الإنجليز أصدقاءك واترك 
العربعل تفوقت، ما ؤإذا العربية، العادات عل تماما واعتمد العربية، الحزيرة إل نزولك 
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حياتكعل أشت ما إذا ولكن النجاح، نحو تامة حهلوات متحرز فانك يدلك، 
واحتماظكالعرب، عل الغريبة وءاداتكا ملأبك، وعل الأجنبية، ولخك، وتمرك 

نحرزلن فانك، الأحرين، وتقاليد لعادايتؤ تقليدك إمكانية وعدم وهاJوئكا، بخموصتك 
ومصمم.جاد تمر دون من متخا.آ النهج هذا يكون ولن الشأن، بدا تقدم أي 

ألغامبزيع القيام أو عسكرية عمليات، تنفيد ق منخرslL لورنس يكن لر وعندما 
منبوذةأو تائهة عربية امرأة بزي ويتخفى الفرصة ينتهز كان فإنه الخل.يد، مكة تحت، 

للحراسبالنسبة أنه إذ للجاموس، نحم، أفضل ذللا، وكان العدو. حطوتل عبمر ؤيتسلل 
يتسللوكان وقور. غير ميثا وجهتها عن وموالها امرأة ، إيقافيعت؛رون ما غالبا الأتراك 
منالكمر عل محمل كان حين، ااعل.و، أراضى داخل الأميال، مئات، بعد إل ة عديل. مرات 

العربيةوالقوات فلطن ل اللتبي المارمال جيش الأمر مائة ل عت التي العلومات 
التاريخ.ق حربية عمليات وأنهر أكثر ل بالترك تطح أن من فيمل الأمثر بقيادة 

مبرةالأمور فتها فجعل الفرلغ، من أمبوعان لورنس أا.ى كان المرات حدى إل 
الخويتلماتلمقاتليه للانضإم أبونايه عوده ينتظر كان فبينيا االآرك. بالتسة بالحياة ومقعمة 
فقهل،لوحاأهما دهمي اسمه عنيره قبيلة من واحد ومعه هو وذفب الوقت، هلأا استغل 

أملحيش، تدمر، حتى فوصل ائي الننيه ل وهومتخمؤ التركية الحهلوط داحل وتغلغلا 
زعيمالشح هدا كان الحربية. الثورة مع يتحاطم، كان متنفل.أ بدؤيا شيخا هناك محي أن 

ودهميلورنس حول( فقل لذلك، الفرات، نبر عن ميل ألف، حوال تبعد منطقة ق قبيلة 
القديمةالسورية المدينة تلك، من بالقرب الصحراء ل الواقعة بحلبك، بانحاه حاليه،ا 

حيث،أثينا، ل الأكربوليس تضاهي الي، الأثرية وهياكلها بمعابالها وتشتهر )تدمر(، 
وديةعلاقات عل كانوا الل.ين المتاولة، قبيلة وهى بالوية، صبه قبيلة هناك تتواجن. كانت، 

الأتراك.مع التعاون عل محرين كانوا أمم مع فيمل والأمثر حغ، راللك،( الشريف، مع 
يتمعندما أشهر عدة بعد اعدتبم ممن ليتاكد المتاولة هؤلاء يزور أن لورنس أراد فقل. 

بالقواتوتدقع اللنبي وقوات الحجاز قوات ع تنل، أن يتوقع وءنل.ما الأنير التقالم 
؟سوريا حلال، من شيالا التركية 
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بحسثؤصورية، ل البدوية والعنار القباتل كافة محقر أن ل تكمن خطته كانت 
خطوطه.داخل من باستمرار التركي الحنش يمضايقة تقوم أن يمكنها 

العربيةملابسه واستبدل ناقته، عل من لورنس نزل ؛حاJاك، خارج مثالن بعد وعل 
كانتبجرأة. البلدة ودخل عليها ثارات أو رتب دون من بريطاف صابط بملابس 

لقواتالفاصل الختل جنوب الأميال من مثات عدة تبعد تزال لا الوقت ذلك ل بعلبك 
لورنستحتي بحلبك بلدة شوايع ق التركته القوات وكانت الركية. القوات عن اللنبي 

انبمجرد أنه دلك ذلك، ق عادي غ2ر ثيء هناك يكن لآ ولكن ألماف• صابمل بأنه ظانة 
خلاللندن ق الري3لانية الحكومة مقر أمام من القرصان وحدة من برومي صابط يمر 

لورنسنظرية وكانت القر. حراس من سك، دون من التحية، صيتلقى فإنه الحرب، 

لالرسمي زيه ل عيي وبشكل بجرأة الواحد يمفي أن الأسهل من أنه ل تلخص 
فيها.مشكوك بتلريقة يتخفى أن من بدلأ التركية الريفية المناطق 

لورنسحاول بحليكؤ، حول التركية التحصينات عل صريعة نفلرة ألقى أن وبعد 
يتال.ر؛ونالشبان الضبامحل آلاف يتواجد كان حيث هناك، التركية الحربية المدرسة زيارة 
هناك،الطريق يملأون الضباحل بأن لاحفل المدرسة أبواب إل وصل عناوما أنه إلا هناك. 
تحية.اخد أو انتزلع دون من يتراحع أن الأسلم من أنه قرر فقل لدلك 

عنهننع حيث المتاولة، مضارب إل وذهب امرأة بثياب تحنيه لورنس وأصل 
الثورةبإعلان وطالبوا لورنس حول الشيوخ ونجمع سّخصيته• عن وكشف الحجاب 
القيامعل تشجيعهم وحاول بعد، محن ب الوقنا بان لورنس لهم وشرح فورآ- السورية 

أكبمر.بشكل الحجاز ل التررة انتصارات وتترصخ تتقدم أن بحد مستقبل بعمل 
لعبةأو بإغارة القيام أجل من جدأ متشوض المناولة لورنس وجد فقد ذلك، وْع 

أبناءمع اتصاله ففي سيضاشء. ءعرض أنه عل دائا إليه ؤيشثر يتقنه كان الذي النؤع من 
ذلليففي لدلك، الدعاية. أشكال أفضل من واحدأ يسر الضجيج بأن اكتشف الصحراء 

الختلإل القبيلة ل طفل أو أنثى أو ذكر سواء ثائر واحد كل يتبعه لورنس ذهب الماء، 
منبثروت ؤإل حلب إل اسطنبول من يمتد كان الذي التركية، الحديد للسكة الرئيسي 
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تحويلهأكبر عل محتوى الذي الإممنتية الحور أكبر من واحدأ واختار بعلبك. خلال 
سلكاحمل نتواته، وحميع حانبيه عل الديناميت أصاح نحته زؤع أن وبعد الحديد، للسكة 

عثثرةأبناء احتلها ئد كان تلة، أقرب قمة إل ومده التحنان، بجمح ووصله كهربائيا 
التفجيرآلة عل صّغهل جياشة، ية نقلحفلة وق ثم، ومن للمشاهدة. كمدوج التاولة 

التاولةرجال حميع م وأقوالدخان. النيران من صخمة كتلة ق السإء ق الحسر نتناثر 
حين.الملل، جاب، إل ميئفمون بأمم الكريم، وبالقران العفليم ؛افه 

حتىالسورية الأراضي عبر الوحيد البدوي رفيقه ومعه لورنس انعللق هناك ومن 
كانالذي باشا، رصا عل نمر إل الليل ق الأسواق خلال من وسارا دمشق. إل وصلا 
السلهلانؤول ممن واحل. أنه من الرغم وعل هناك. للأتراك عسكري كحاكم يعمل 

ولالعربية. القومية الحركة مع يتعاهلف كان رصا عل أن إلا سورية، ق الكبار العثإنر 
أبلغالحلوة، القهوة نناج؛ن من محمى لا ءا-د مرب وبعد العشاء، مائدة وعل الهاء ذللئؤ 
والألمانالأتراك الضباثل بض ما والحلأفايتط الانشقاق ازدياد بأن لورنس رصا عل 

متكثرينالألمان أصبح فقل العربية. والحزيرة فلطن ق للحلفاء التام النجاح ميفمن 
فانوبالتال، كالكلأب. يحتبرونيم أصحوا أثيم يحيح، الأتراك عل وميهلرين جدآ 

جنرالأصدر ما أنه بحيشح جا.أ شليد.أ أصح قل. الألمان صد التركي العدائي الشعور 
فإنرضا، عل قاله لما ووفقا تنفيذه. لمع بوسعهم ما سيفعلون الأتراك فان أمرآ ألمانر 

حبواين بأن أسابيع بضعة قبل الأتراك نصح فاكنهاين الأدنى، الشرق ق الألمانير ااقاىل 
الأبيضالبحر إل سوريا عثر يمر خط إل محيراجعوا الم؛تة والحزيرة فلطض من كل من 

أعمليوقد دمشق. جنوب، الحديد للكة هامة وصل نقهلة كانت، التي درعا، من المتومهله 
جرآمعارصن كانوا الأخيرين أن بيد وقيمة، واضحة نميحة الأتراك الألماق المارثال 

لهم.عام كقاند فالكلهاين المارشال قبول فتها يعارضون كانوا التي بالدرجة ذللئ، لقبول 
الحربيةالقوات، قبل من نمبرة مدة يعل هزموا فانبم لميحته، لازدراتهم وكنتبجة 

أنفالكنهاين نصحهم التي، فحب، الهلقة حميع عنروا ر أتبم إي الركة، البريهنانية 
يمكنهمكان الي السورية الأراضي وكافة دمشق مدينة خروا أيضا وإن،ا عتها، يتخلوا 

ما.>اابطريقة الاحتفانل 
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دمشقحاكم من والتوصحة التنويرية القابلة وهذه السخية العشاء ولمة بعد 
وهيحوران، منهلقة إل جنوبا طريقها وشقا الصحراء إل ودهمي لورنس تسلل العثاف، 

يدعىكان عاو حبل مساحة عل وخيامهم اكهم موزعوا قوم وهم الدروز، منهلقة 
العرب،•الدردز)جل بجل 

الأتراكلقي وقد الخاصة■ لعقيدمم القبل تضامنهم ل ممرأ يدينون الدروز وكان 
تديرأو العثاتية لطة بالتعترف والمتقلة المشاكسة القبيلة ^٥ جعل ل كبثرة صعوبة 

دائمةدموية وثارات نزاعات عل الصحراء عرب معظم وكان الضرائب 
الأصدقاء،اكتساب ل الفريدة بموهبته قبائلهم، زعاء بين جع لورنس أن بيد معهم، 
همأنفبجعلوا وأن فمل للأمير بالولاء يقسموا أن عليهم محب بأنه إقناعهم ل ونجح 

دمشق.من يقترب ءنل.ما جيشه ْع للتعاون متعال.ين 

دهمي،رفيقه ومعه فتجول قدماه. تهلاها ل؛ للورنس يالمبة منهلقة هناك تكن لر 
العربية،الخزيرة ق وصوب زاؤية كل ق جدأ معروفا كان بدوي شخ وهو وطلال، 

كاالتركية. انمفاءية الخهلوط يستءلالعون وحوران، ودرعا دمشق محتاطق حول نحولوا 
عنفكرة وأحد درعا ووصل انحاهات ثلايث، من التركي الحديدي الخهل لورنس اسطاير 

الالتقاءأو الوصل لضلة والنرببة والجنوبية، الشإلية، الخطوط عل الواقعة الهمة الفاط 
تقدمهيتقرر عندما يدمرها أو ليقطعها له تة بالمصرورية متكون والي الحديدي للخط 

التامؤإتقانه الكامل نحفيه وكان بالخطر، محفوفآ ذلك، كل وكان دمشق. نحو الحاسم 
النارإطلاق وبالتال الأتراك، قيل من الشك، إليه يمملرق أن من أنقذه قد البلاد للهجات 

عادي.جاموس أنه عل عليه 

أنهعل متخفيا درعا، موارع ل عابئ غير يتجول كان فيينإ بصعوبة. مره نجا وقل 
محنفار أنه بتهمة عليه القيصر وألقيا وق الق تركيان جنديان أوقفه طلال، الشخ ان 

العثانيةالإميراطورية ق الملاح حمل عل قادر شخص كل كان فقد التركي. الجيش 
ومنالوعي. فقل حتى وجلداه التركية القيادة محقر إل وقاداه العسكرية. للخدمة حاصعا 

الوقت،بعض وبعد رهيبة. برضوفس مصاب وهو واالوت٠، الحياة ب؛ن حارجا رموه نم 
الظلام.جغ تحنا ه ينفونجا ؤ، الرحفعل قادرآ وأصبح وعيه، امتعاد 

العرببلاد ي لورنس  196



ولعإل، مطقة فمي عديدة صعوبات عنه نتجت امرأة ثياب ل التخفي أن كإ 
امرأةبزى متخفيا التركية الخطوط عبر لورنس نحول الأردن، ثرق الواقعة مواب، حبال 

بمحطةالحيطة التركية الدفاعية الخطوط حول يتجول الفلهر يعد ما وأمضى غجرية، 
للعربية بالنمهمة أوم حدوى ذات غبمر متكون باما قرر أن ويعد الحديد، السكة 

عثررحرعه بدأ نقد لدلك، فيها، الدنعية وقوة الحامية لحجم نظرأ عليها الاصتيلأء لحاولة 
•باوية *امرأة، عن يبحثون كانوا الدين الأتراك الحنود من محموعة فعقبته . اكحراء 

منهم.الإنلأت تهلح يأن قبل مغازلته محاولون وكانوا ميل، من لأكثر وتبعوْ 
وهيالمعحراء، نحوم عل الواقعة الحصينة التركية ا،لواسر أهم من الكرك ت، كان

وذهب،بدوى، أنه عل اللبال إحدى ل لورنس ونحفى المس،. البحر من بالقرب تقع بلدة 
لربأنه ووحدا صخر بمي قبيلة من نويرس ابن طراد الشيخ مع التركية الخهلوط حلال من 

طرادوالشيخ لورنس وحل اللمحنلة. تللئ، ل حندى ثلاثإئة سوى التركية الحامية ل يكن 
علالقرويون ذبح وقد الكرك. ل طراد أصا.ةاء من واحد عند ية الأمتلك، ل صيوفآ 
واحتفلواكثثرة، نبرانا وأوقدوا الثلل.ة، شوارع ل وماعز نياها المميزين صيفيها شرف 

حدأمدعورين التركية الحامية حنود وكان الفجر. حتى الحرب أهازيج وأنشدوا ورقموا 
تكناترمّل وثمترمحوا هم أنفعل فاغلقوا الحريء الإظهار هن.ا من 

نتيجةوكانت، الحقثة. إل وعادا الكرك ورفيقه لورنس غادر الاحتفال، انتهاء وبعد 
التيالتركية القوات من آحرين تركي جندى ألفي، محتا تم أنه المهمة غبر الحادثة هن.0 

لورنسحقق وند الكرك. حامية إل وأرسلوا هلن فلل اللنيي قوات نواحه كانت، 
أرصإل وتمل ممتد ما نام التي الغامراتية الرحلة تللثح جعل ذهنه: ل كانا هدفتن 
تحت،تزال لا كانت، التي القبائل بين الحربية القومية ألة مأحل من دعاية ونثر العدو؛ 
بخهلهليتعلق كتابا ليملأ كافية معلومات عل حمل وقد التركية، السيطرة أو الحكم 
أنهذللثح شامل بشكل التركية الخملوط حلم، حولاته يتابع ومضى الألمانية. الحلبا القيادة 
كاتقريا مماما، البلاد من الحزء نللئc يعرف كان العربية للمثورة اانهاتي الزحف، حلال 
هم.أنفالترك يعرفه 
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طروادةحصان حدعة منذ أكرحدعة 

هدفإل العربية الثورة حول الذي القديم، البحري العقبة ميناء عل الاستيلاء مع 
الخناحيمثل أصبح أنه عل الحجاز بجيش الكامل الاعتراف ومع سوريا، عل الاستيلاء 

حهلطمع لورنس نحركات، حمح تتلاءم أن الواجب من أصبح فقد اللنبي، لقوات الأيمن 
الحربية.الكي 

عرالممتل. ا،لتعرج الضيق الممر وحتى هلن فلحنوب، عل يهلر يآناأ.اك اللبي كان 
والديا3كرمل، حبل حنوب التوصهل الأبيض البحر إلئواض الأردن وادي من البلاد 

الأولالزحف، عن نجم قل وكان ر'اشا؛• حبل أنه عل اسيمة العصور مند قمته عرفتا 
إبرامتماا~بتين القديم ااو'ًإن ومي الش—،، صحراء تحرير أ 9 ا 7 حريف، ل بفواته للنبي 

شمشون،لليلة •حانت، حيت، القدماء عليني،ن الفلعاصمة كانت، التي وغزة ولومحل، 
كااامائبيلأ،ا. مغارة ق وربيكا سارة إسحق، إبراهيم، من كل فيها دفن حيث، والخليل 

داوودالبيتنا أيام منذ فلْلين ق رئيس ميناء وهي يافا، مدينة تحرير أيضا عنه نجم 
ذللث،،من أهمية والأكثر سارون، وسهول علن فلوسهول ستة، آلاف ثلاثة قبل وسليإن 

أنهإلا التركي• النير من القد'بن لحم وبيت القدس مدينتي تحرير الزحف ذJاثج عن نجم 
الخليل،أراضي وجيع الناصرة ومدينة القديمة ارالسامرارا أرض هناك تزال لا كانت، 

فإنوون.لائؤ الأتراك، أيدي ق سوريا أنحاء وكافة علن لفلالثإل الساحل والسهل 



سلانأو مجان هناك وأصبح هدفها, نمحق أنجزت فد كانت المكرية الحملة 
الركبةالقوة محطم أن أو معينة، بدرجات شإلأ بالرك يدغ أن إما اللض• أمام مفتوحان 

القيام)اللتتي( الريطانية للجيوس العام القائد فاختار ساحقة. واحدة بضربة لشرق ال 
الثانية.الخهلوة ومفضلا الكبيرة، بالخطوة 

لولكن أ. 9 ا 8 عام تموز j والقدس يافا شإل( الهانئ هجومه ثن الأني وقرر 
ثانيل،وموانئ باريس نحو الأخير مجرمه يقوم لوديندروفح كان عندما حزيران نهر 

أنعل أجثروا بمبثإ الغربية اوروبا ل تقدم إحراز ل صحثا الحلفاء وضع أصح فقل. 
فرنسا.j لعزيزحبهتهم المكرية فرقه من العديل إرمال اللشي من بطلوا 

أنله بالبة الأن الضروري من وأصح تماما. اللبي خطط كل أفشل مما هذا وكان 
لء ٧^^^١١كامل جيش إنشاء أي التونعة، غير الخطوة هذْ ومثل جديدآ• جيشا ينشئ 

أتوأن بيد مدهلة، ضربة كانت، الونت، نفس ق لكنها ضرورية كانت، القيمة، الأرضي 
للفح مؤ جديد جيش تشكيل عل الفور عل فعمل لل-للث،، متعدا كان )اللنم،( يريطانيا 

فرمانومن الحرب،، عل مدربة غير ولكنها العراق من جلثتح هندية فرق من غالبيته 
لالأتراك بماجم أن من وبدلا ثوفيل. هاري الأمرال الحترال بقيادة مخضرمض خيالة 
يثنأن للنيي بالمبة المستحيل من الأن بدا فقن. ممون أو حزيران شهر ل فلسطن شإل 

بأنمقتنعا لورنس وكان اكال. أوتثرين الأول تثرين شهر نل الهائي الساحق هجومه 
الأيمنالحناح ل الساعية من الكثير يقدم أن عليه المعب، من سيجعل اكأخر هذا مثل 
أماكنإل يقطحاغ٠م للهجرة استعدوا البدوقد المقاتلون سيكون ذاك عنلء إذ الحبهة. من 

خيرتهسنوات أن إل إضافة الوسهلى، المحراؤية الجود عل الواقعة الشتوية الرعي 
محاولعسكرية عمليات أية متعيق الحريفح أمهلار بأن يحتقد لأن قادته البلاد ل العديدة 

الفصل.ذاائ، خلال ما القيام 

اللمني،الحنرال فلسطن ل البريaإانى للجيثى العام للقاتد ذللئح لورنس وشرح 
كبيرةبرعة جديدة فرقة يشكل أن استْليع خارق وبجهد النور، عل الوصع فهم الدي 
مائةوق العراق. من وصولها تاريخ من أسابح ث،انية خلال المبلءان ق مكاما كأخلم. جدأ 
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إلترحيب برنية ومعها العريية الخزيرة إل استطلاع طائره اللنبي أرسل آب، شهر 
أيلولنهر من مكر ونت ل مشرك هجوم ثن عل قادرأ سكون بأنه فيها يعلن لورنس 

الثاف•تثرين أد الأول تشرين شهر من بدلأ 
أنمن متأكدآ الحديدة، قواته معظم محرة لنقتس التام إدراكه تب يالليي كان 

الأراكمفاحأة زر لدلك، القوة. س بدلأ الإستراتيجية بوامظة ستهزمون الأراك 
علمباشرة يند0ا بحيث، الريهلال للجيش متحركة صورة من نؤع وهم، صخمة، بخدعة 

ففيمزيف،. حايع جيش حلال من ولكن الحليل• بانجاه الميت البحر من الأردن مر محلول 
الميدانيةمستشفياته مواغ وتغيير لقل أولأ اللبي جيش نحرك كان الخطة لهد0 إعداده 

منميلا عشرة خمة بعد عل الأردن مر إل فلسهلان حنورّتج مجن الحإل عل المحمولة 
شحنهاللاستخدام الصالحة وغر البالية الخيام من مثايت، لديه كان ثانيآ التركية. الخهلومحل 

الأردن.مر صفاف، عل نصيها ثم ومن مصر من والعسل الحلب حديد مكة حْل عل 
يتوحيههاوبدأ الأردن وادي إل أسفلا الأتراك من عليها اصتول الي مدافحه حيع نقل ثم 
وغطاءمحرج آلاف عشرة نشر نم ومن مواب. جبال عل التركية القوات يتم نحاه ال 

منطويلة حتلوط ولكما لتبدو وثبتها الوادي ل الشجثرات وأكإت الأشجار عل جواد 
النهر.عل متحركة لخسور ة جل-يل وطوافات عوامات خمة ووصعت الخيال. 

الخدعةوحاصيات المميزة الصفات بجمح ملميثا الأردن لنهر المقدس الوادي لكن 
للطروادمحنالإغريق حدعة مند خدعة هنالك تكن ولآ طويلة• لُصور للمعركة 

محالج.عدو أمام وصع الذ.ي الضخم التمويه هذا من أكر انشهير الخشبي يحصامم 
للقيادةأرملت الأردن وادي فوق الألمانية الاستطلاع طائرات حلقت ومحدما 

ونظمرتب لقد القطاع. هذا ل جديدتين قرفين وصع الالّتي، أن ٌن ّْهمة أجبارأ التركثة 
اللمنيى،جيش أرلكن أحل باريولومتو الخنرال قبل من كبثرة بعناية التمويى الخيش هذا 

كإمزيفا؛ لكذبا جيشا لكن بأنه يظنوا لآ والأتراك الألمان أن بحيث تماما حقيقيا يبدو ولكن 
ألماقجاسوس أي يستطيع لا بحيث وياحكام دقيق بشكل محروسا لكن الحفل لحسن أنه 
فقبلالأتراك. ق أيضا ساعد لورنس أن كإ احتراقه• أو إليه الوصول تركي أو 
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مناللكي الهجانة سلاح من ثلاثإئة ايدغ ضر بوقت الكبثر للهجوم القرر الوعد 
حيثبالفطرة، جنديا وكان بوكستون، روبين الكولونيل بقيادة وكانوا لماعدته* خالسهلان 

لزميله ؤإشراف وبقيادة بلتدن. لومباري شائع ل باررأ مصرفتآ بسل الحرب قبل كان 
أرمل)بكتريولوجي( جراثيم عال( الحرب قل وكان مارشال، اليجوري، العسكر، 

هناكجرى حسن، المدورة، ل مهمة تركية حامية لمهاحمة الهجاتة سلاح قوات لورنس 
قادالمدورة، معركة وبعد . 19 17آب، شهر من الثامن ل دقيقة عشرين لمرة مشر اشتباك 
التركيةالحامية صد عربية وقوات الانجليز الهجانة قوات من مؤلفة مشتركة قوة لورنس 

تماما.الأردن شرق ل إن، عل 

الأردنوادي بأن اعتقادهم للأتراك أكدت أما إلا فحب، حدعة تللث، كانت، 
شوخأبرز من واحدا لورنس وأرسل اللمي■ قوات من صخمة بأعداد يعج كان التارض 

سرعةالشخ واشترى إسترليى' ذميا جنيه آلاف سبعة ومعه دمشق يانحاه صخر بش 
الأتراكوكان لوريا. الشرقية الحدود عل تقع وقرية بالية كل ل شعر من وجد0 ما كل 

مجنالضخمة الكميات هده مثل استخدام يمكنها لا فيصل الأمجتر قوات بان جمدا يعرفون 
والىل اللنبي لقوات محصصا يكون وان يد لا الشمر بأن الفور عل وقرروا الشعثر، 
الرئيسيهجومها ستشن فيصل الأمثر قوات أن من شائعان يبث، لورنس بدأ كإ الأردن، 

دللث،عل لورنس وعلق ودمشق. عإن ب؛ن ما الواقعة المركزية درعا حديد سكة محطة صد 
واسعبشكل أجمارأ نشرنا أنا إلا درعا، لمهاجة النية كل لدينا كان فقد الحقيقة، ءل بقوله، 
صمنالأمر نبقي، أن العزم عقدنا تامة سرية ؤ، نم ومن يصدقوها• لن الأتراك أن بحسنآ 

دللثج.٠ننوى نكن ل؛ الحقيقة ل أننا إلا عإن• صد قواتنا ستحشد كنا بانتا بيننا صيقة دائرة 
منالأكر الحزء الفور عل تقلوا الدين الأراك، إل ونقل »اور« هداوتسرب 

ولورنس•اللني من كل خطط كا تماما عان، من مقربة إل قوابم 

والكولونيلفيصل، الأمير سوى أحد يكن ب فحلتا، الٌربي الجيش تقدم بدأ وعندما 
للورنس وبدأ درعا• عل مركزأ كان الهجوم بان يعرف لورنس والكولونيل جوص، 

لمساعدةالعقية خليج رأس من شالا بالزحف  19 17أيلول شهر من مكر ونت 
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منالبدو نوات من أتباعه لورنس ياحد أن من بدلا ولكن الأمحر. التارمحي زحفه ل
نبائلأبناء من حديدأ جيثأ وشكل جند نانه اكحصين، حراسه باسثناء الحجاز، 

منالفارين من كبثرة محموعه إصافه عل عمل جويس أن كإ الشإلة، العربية الصحراء 
مضطردازدياد ل أعدائهم كانت التي التركي الخيش 

تقملورنس تانلة كاك العقبة، حلج رأس من عربة والى من زحفه ثدأ عندما 
■بمالالممتعلن النظامية العربية المواتي من وخمسن وأربعإئة بالعتاد، محملة جل ألفي 

مصفحةسيارات وثلاث وءلاJرتان، الرشاشة، ادواغ من عربية وحدات وأربع سياق، 
وكييةالمصري، الهجانة سلاح من رجال من تدمتر وكية رولزرؤيس، نوع من 

حبلميةوأربعة )الهندية(، سيني صحراء من طويلة جالا ممتطية الهندية غوركاص 
والمنشنالخاصحن التالق^ن الحراس من مائة معه كان أنه إل إصافة الحزادريين• من بأطقم 

الحإل.ممتطين رحل ألم، حوال نواته محمؤع وكانت البدو■ من 
مع؛نُا*حد ارلأ للاحرين، بالسية الحال كان كإ الحملة، هده ل لورنس شعار كان 

ونحتتحديد خارطة دون من مقفرة صحراء عبمر ميل خمسإئة لمسافة مسارأ واجهوا فقد 
إلماء بئر ص أيام أربحة لمدة ماروا واحل-ة مرحلة فخلال يرة. وصعوبات نقل ظروف 
وعندماذلك. يحد العطس س ؤيعاتون الماء س الكاملة مرونتهم محملون وهم أحرى، 

كانتا،ليا0 بأن ذللشي يعد ليكتشفوا بكثرة يثربون كانوا حديدة ماء بئر إل يصلون كانوا 
الأنفيالعشاء داخل نفسها تشتر العالقات أو العلفيليات فهده والعلفيليات. بالعلق مجليثة 

أوالفوج هدا استطاع فقد ذلك ومع ففليعا. ألما وسب للفم المخاطية الأغشية داخل أو 
خهلوطثلاثة ويدمروا لتقهلحوا شإلأ أصرعوا نم ومن اسبوعض* لمدة يسثر أن الطابور 
الرئيسيةلورنس مهمة كانتي فقد درعا، حول التلغراف أصلاك وجح تركية حديدية 

اللنبييبدأ عندما واسطنبول وحلسي، دمشق، ْع الاتصال س الأتراك مع ل تكمن 
تقدمه.

هناككانت فقد الحقيقة، وق تماما. ناجحة الأردن ق التمويه جيش خعلة كانت لقد 
كانتامنها اثنتان المقدسة، الأرض س الحزء ذلك ق المدربة القوات س فقعل كتائب ثلاث 
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الأتراكعرف ما فإذا والولأبان ارطاب الحزر س قوات من حديثا وصيا قد 
ويعيدونالليي، قوات حطوط وراء ما إل يدفعونه لواء، ميرصالون كانوا فاثيم الحقيقة 

الأسٍلأءضالقدس.

يتمكنلكي فقط أسابح ثلاثة بموونة الأردن وادي ل قواته العام القاني زود لقد 
تاننم تموينه مستخدمو وكان الريي. جيشه أحل من المزن نقليايت، كافة امتخد.ام من 
كإنيةتكفي مرونة تمنح أن بجب الأردن مر محلول عل ااقوات< بمأن قالوا فقد ذللث،، من 
صربةأجل من ختلته دامت، ما تماما آمنآ سيكون أنه يحرف، كان اللمني أن بيد ابح؛ أّ

معيقايت،.أو تردد أو توقف دون من تثر قاصمة 

محتارةمعركة ل الأتراك لع يثتبالث، أن الصائي، من يكون لن بأنه يشعر الليي وكان 
احتياؤليكافة إيقاع هو الوحيد هاوفه كان فقد ، iUJJالتدريّتإ، وناقص الصغثر بجيشه 
الأردن.وهووادي الخاًلئ، المكان وق الشرك ل التركي الخيش 

أيلول،1 8 يوم له مقررأ أريما من بالقرب الخانع أو الزائف اللنثي هجوم كان 
فقدوبالْلح بعناية، >ااوراا هدا بتسرب، اا^ريهلانية الخا؛راات، شعثة سمحتا فقد ١ أ 9 أ 7 

ذلك،.لالتقاط مستعين الأتراك كان 

عثرالتاسع و ولن،ا أيلول من عثر الخامن ل يكن فلم الحقيقي اللني هجوم أما 
قدالأدنى الشرق ل الحرب كانتح أغياء، كانوا كم واكتشفوا الأتراك صحا وعندما منه، 

ذللئ،،عل علاوة العرب• عند أو الاريْلانيين عند أسرى إما معفلمهم وأصح انتهتا، 
منالشإل إل فسن من الأحر الحاسمخ ل بعيدأ ؤإنا الأردن وادي ل بجر لر فالمعارك 

تقريبآوفرسانه مشاته كافة اللني نقل فقل المتوط. الأبيض البحر ماحل عل يافا مدينة 
الحركةتللئح الحقيقية، المعركة يوم حتى الرتقال اتن بق متخفن وظلوا ليلا، هناك إل 

العثإنية.للإمبمراطورية الفقري العمود قصت ال~يا 
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الأحرةلؤرس ؤإغارة ايحؤية فرمان اشناك 

السكةحط بواصهلة سورية شإل من نحلب وا،لون التركية الذحائر جع لكنت 
عيرالالتفاف ق تكمن لورنس حهلة ولكنت والمدينة. وعإن وهلهلن دمشق إل الحديد 

والخروجالتركية، الخهلوط نهاية إل شرقا والالتفاف الحيدة، ضر الصحراء رمال من نهر 
حطوطلكفة ^ ٥٥ثم ومن الأتراك، حلف والأندهاع الصحراء من متوغ غير بشكل 

المناورةهل0 حلال صعوبة المشكلات أكبر من ولكن درعا• حول المتواجدة اتصالاتهم 
تستهيرلر والaلائرتين المصفحة العربات أن حتى بالون. نواته طابور ترويد عل الإبقاء 

ميلا2( 9 )0 تبلغ الأزرق واحة إل العقية من والمسافة سيرها. لتواصل لكف وقود حمل 
تسقىأن يمكن حيث فقط أماكن ثلاثة ل آبار هناك ولكنت حارقة. صحراء رمال عبر 

الرحال.رمق به يسد أن يمكن الذي الماء من جدآ القلثل ويبقى الحإل، 
مة،ن آلاف ستة سكانها عدد يبع فرية وهي العلفيلة، ق الرتل استراح طريقه ول 

محموعقتوجهت حيث الحربية. اكورة أحداث محمل ل عادي عثر حدث بقربها وع وقد 
بحريةقاعدة إل الغللأم، جح تحت السح، بثر من أرجج أب بقيادة البدو الفرسان من 

مدينتيعن ممرآ تبعد ولا الميت، للبحر الخنوب اكخم من بالقرب تقع للعدو، صغيرة 
بضعمن يتألف التركي الميت الحر باسعلول يدعى ما ولكن اإقديمتين٠ وعمورة سادوم 

ولكنالساحل. طول عل نحوب لكنت حقيقة بمداع الحة مآلية وقوارب قديمة صفن 
يكونواول؛ القريبة، التركي الخيش طعام ناعق ل الإفaلار طعام يتناولون الأتراك الضباط 



لكنالمرسى بأن واحدة بنظرة ارجج أبو ورأى المعادية' اكوة لاقتراب تماما مدرين 
و٠أجومجيادهم. عن يترحلموا بأن أتباعه أمر فقد لذلك حراس، بضعة يامتثناء مهجورا 

حرقوها،ثم ومن حلوانمها، عل وقضوا برابرة، قراصنة كمثل القوارب إل تسللوا واحد 
ماالأتراك يدرك أن قبل الصحراء مراب ق واحتفوا تامة، J^راعة حيادهم اممتطوا يم 

فيهاوانتصر فاز التي التاريخ ل الوحيدة الحادثة أو الناسبة هده لكنت فربإ حديث،. 
بحري.اشتباك ق الفرسان 

العددين،الروال قبيلة أبناء رايته نحت يضم بأن الأصلية لورنس حطة لكنني 
منطقةعل بقواته ينزل نم ومن العربية، الصحراء شإل من واسعا جزءأ يشعلون والدين 
حلافبيب ثيء لا إل هدا وأدى درعاء عل المباشر بالهجوم ليقوم الخيالية حوران 

الحسبمىصباط وكبار باسا حعمر والفريق حسبن المللمت بين مجتوق^ عر سمكل سما سسهل 
اصبحالانسجام أعيد وعندما لورنس. قوات من مهم حزء مراج كدر تما الُربي، الشال 
حعلمما أبدأ، سورية إل تات لآ روال عشثرة فإن لدللث،، وكتتيجة حدأ، متاحرآ الوقتي 

حطته،يحيل أن للورنس بالنسبة الضروري من 

وحنوبغرب، شإل، الحديد السكة حعلوط عل طيار هجوم تنفيد قرر النهاية ول 
وبضعةحوران منطقة من الثرس\ن الدروز من أفراد فقط ساعدها نطامية، بفوات درعا 

الهجوم،ا ببل البدء وقبل الشعلأن. وطراد حالي الشخ بقيادة الروال قيلة من فرسان 
عانْن كل صد أيلرل من عثر الثامن ل بحربما أن نرر أحرى حدعة لورنس رتب 

ليتجمعوا لكي صحر بتي قبيلة أبناء إل ملاحفلة أرسل فقد الغرصى ولهذا لهل، وال
١لتموي٢ىلحيشه اللنيى يتعبتة الإشاعة هذه أكدت وقد عإن. من بالقرب الصحراء 

منبدلا الأردن عل باستمرار تتركز الترك عيون جعل مما الأردن، والى ل الضخم 
•يافا شال إل التوسط سراص الماصة المنطقة 

يعودمهمة قلعة هناك تقع حيث الأزرق واحة ل أيام لعدة قيادته مقر لورنس جعل 
فرحاتأو وكوات أبراج ولها عشر، ادس والعشر الراح القرنتن بتن ما إل تاربجها 

أوقاعدة لكنتي فانبا يبدو ما وعل اسكتلندي. بارون قلعة تثبه وهي منها النار لإطلاق 
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الهجاتةملاح من بوكستون، للكولونيل فوفقا الرومانية، لالآماراءلوردة يعيد دفاعيا مركزا 
بميبأن بجن نقس عله لكن الأنقاض من محفورأ حجرآ وحد فقد )اورط1بي(، اللكي 

أنمن بعند حد إل بعرف 3إ هنا• ممركزين لكنا روماف( )إيراطور بيومي لأنطونيوس 
يرفضونالعرب ولكن ورحاله. لورنس إليها قدم حتى القالعة هلْ زارت قد أحرى قوة 

يكلانمسكونة لكنت باما يقولون لكنوا لأنم منها الاقتراب أو منها بالقرب الذهاب 
وقتل فكر لورنس أن إلا الليل. طوال القلعة حول نحوب وهي الرعيان لملوك حورة م

الحرب.بحل. منزله الأزرق قلعة وبجعل هنا يتقاعد أن الأوقات من 

لكنمتحركة ص،غير_ة قوة ترافقه لورنس، غادر ، 19 17أيلول، من عثر كالث، ال 
حبالمفوح إل وساروا الأزرق واحة درعا، عل الكبثر للهجوم امتحدادأ نفلمها قد 

شرقحنوب إل ميلا عثر ثلاثة تعد الي طي"، ررأم إل وصلوا يؤمن وبعد اللهلّ 
النريم،لحيش تهريبا حوران قرى حميع من الذكور السكان لكفة انقم حيث درعا، 
أرؤعولكن ررطفساا، قرية من الحارثي طلال الشيح بيتهم من ولكن واحدة. ككتلة حض 
كاالآركية• الخهلوط حلمإ ية التجحملاته بحفي ق لورنس رافق حوران، ق مقاتل 

لولاأنه لورنس أعلن وقد قرية. كل ق الثورة قفية وكفل الحملة لهذه كدليل يعمل لكن 
عللكنوا الذين آ،-ا، مروا الش المنعلقة قبائل بحفي وأمانة وصدق وطاقة، شجاعة، 
حميعفثل المكن من لكان العربية، الحزيرة ل القبائل بعمى مع دموية وثارات عداوات 

والبدوالغروين من ألفا ثلاين إل عشرين بن ما انضم قد أنه المحتمل ومن حءلهلهم؟ 
الأدنى.الشرق ق الكزي النهائية الحملة هذه ق محتلفة مناطق ق الثورة صفوف إل العرب 

هنفيضع أن عل عزم قد لورنس لكن فقد المواصلات حمحلوط تدمبر إل إضافة 
فلسطنل التركية والحيوثى درعا ق الحيوية الرئيسية الحديد كة المحهلة بين ما وقواته 
جبهةمن بقوات درعا ل المعزولة حاميته بتقوية ليقوم الشرك ق العدو يوقعوا بحيث 

يةبالنأيضا ضروريا كان فقد الوقت، وبنفس اللنبي. قوات تقدم ق اعد ميمما قلن قل
درعاوغرب حنوب إل الحديد السكة حهل وتدمر تقهير أن العربية والقوات للورنى 

الرابعالحنش صد سياق الحلفاء هجوم لكمل بأن العدو لاعتقاد تأكيدا تضيف، لكي 
الأعل.الأردن وادي ق المت٠ركن ١^ 

207الأح^رة وإغارةلورنس البحرية فران اساك 



منتتألف الحديد السكة حقل لنسق الوجودة الوحيدة العسكرية الوحدة كانت 
واستولتالحديد السكة متخطية لورنس مع العربات هذه انطلقت وند مصفحة. عربات 

دلككان بهم* المحدق الخهلر ؤيدركوا المشدوهون الأتراك يعود أن قبل تركي ٌوني عل 
جنوبالواغ ، 149الكيلو موغ وهو جداب، حديد مكة جر عل يشرف الموير 

السلطانالحميد، عبد المسن للسلطان لإهداته منمق إطراء الحسر عل نقش وقد دمشق، 
الأحمر.

نيايتيعند الدينامست وأصاع المتفجرات من ياوندا وخسن مائة لورنس ووصع 
العمل،هدا وأنجز الخريف. نسيم ْع احتفى تماما ثنتها وعندما وسطه، وق الحر 

قوتتومحف نجح أصبحت أما إلا سرعتتها بأنمى بالعودة الصفحة السيارات وبدأت 
للجسعنعودتهم طريق وق دللش. بسيب ساعايت، عدة تأحروا حيٌا الترامب 

درعا،من أميال خمسة بعد عل يفر حديد سكة حعل عثروا حوران منطقة ق المواجد 
آحرأ،جسرأ ونسفوا كردية، فرسان كتيبة وأبادوا آحر، تركي، ٌولح بمهاجة قاموا حنث 

الحديد.السكة من مزدوج قضيب ستاثة وحرئوا 

خدماتكافة جعل تم بحيث درعا منهلقة ق الحديد السكة لحل كاف تدمتر بعد 
جبلنمة إل ورجاله لورنس صعد تامة، وفوصى تشويش ل التركية والإمداد التموين 

أربحةعنها ويبعد لدرعا شامل بانورامي مشهد عل يشرف عرا،، حبل يدعى عال 
إقلاع.مطار عل جاثمة طائرات نع رصد استطاع اليداق منفناره حلال ومن أميال- 

بلعبةيقومون وكانوا الحو. ل الحركة دائمي الأتان العليارون كان الصياح ذلك فخلال 
وحاولت،الرشاشة. بالمداع ورشها اليدؤية القنابل بالقائهم الحربية القوات ْع مزعجة 
منهاأصيبوا أمم إلا الخفيفة، الدفحية بواسطة الأرض من نفسها خماية العرية القرائن، 

تدبجونور الكابس يقودها الهلراز قديمة إنجليزية طائرة قدمن، أن إل وأدى، بضرر 
الألانى.السرب منتصف، ق وتوسهلت، الأزرق من قادمة 

طائراتأرع كل كانت، حيث غتلْلة، بمشاعر الاشتباك هن.ا ورحاله لورنس شاهد 
جدآ.الطراز عتيقة بريطانية لط،ائرة مساو من أكثر استكشاف طائرات وأرع معادية 
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خلالمن اليم؛ن يانجاْ سرعته بأنمى حونور الكابتن انهللق أوفر وحفل وبمهارة 
الغرب.نحو الأ1ازٍ( الرب كل وقاد الألمانية الهلائرات 

ءلمائراتسعه الخو ل يطايرته يدب الخريء حونور الهليار عاد دقيقة عشرين وبعد 
منياردة حمسن صمن وهبْل وقود. ترنه Llajيعد لر انه هن لورنس إل وأثار العدو 

علميهاألمانية طادا وانقضت الأرض. عل حئمت التي ءلائرته من ونزل العربية القوات 
الحفل،ولحن أشلاء. إل وحولتها فجرما حيث بقنيلمة مباشرة صربة لها ووجهت فورآ 
يحطبلر الن.ى الوحيد الحزء وكان لحفلات. قبل فيها مقعده من قفز قل حونور كان فقد 
التلميارذلك نقله ساعة تقش وحلال علميها. المركب لويس هومدني ويدمر الهلاJرة من 

ويرشقدرعا حول العربة تلك عل محوب المدفع هذا وأصبح فورد، عربة إل الث>جاع 
برصاصه.الأتراك 

قريةانحاه ل أرملها اش القوات كتيبة إل للانخمأم لورنس اندفع ذلك،، ضون غق 
التيالتركية اكلمعراف حقلموحل ق هم ماعله إليها وصوله من ساعة وبعد ١ مريريب 

يحرللأنه الحمّل، هدا أهمية مل.ى تقا.ير الصعب من وسيكون وريا. بفلطن تر؛ط- 
أيضا.التركية وبالأراصى سورية بمال بالاتصال أمل كل عن التركية الحيوش كليا 

للقواتحوران منطقة وسكان القرية سكان من آلاف عدة انقم مزيريب وق 
فلّهلينابانحاْ الحديل. السكة حقل طول عل الحرب الرتل سار التال اليوم ول الُر؛يةا 
اليومذلك مار معظم وأمضوا التركية. الخعلوط حلف الواقعة المنطقة قلب إل مباشرة 

فجرنميب قرية من وبالقرب يل.، الحل السكة حقل تحت، االيناميتا أصابع يزرعون وهم 
حيثقبلرا من فجرها التي الحور أكثر من وكان والسعن، التاسع الحسر هناك لورنس 
ينفوالاححة الطويلة مهنته به أغلق فقل- وباولك حملة، قناطر ثلاث، عل احتوى 
فقدله، تدمثري عمل آخر سيكون بأنه يعرف كان وكأنه الحديل.. والسكة الحور وتدمثر 

الديناميتا.أمحاع من مضاعف عددا تحته زيع 
يومبحد أيلول من عثر الخامن ليلة فيها وناموا نميب ق ليلته الحرب الرتل قضى 

كافةومعه لورنس فار ونثيعلن، مبكرين صحوا التال، اليوم صياح وق حيد. عمل 
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ضرتالصاحإ وخلال الصفحة. العربات هناك إليهم انضمت حيث طي" ٌأم إل ارتل 
منهكةعر مصفحتان عربتان ومعه لورنس قامع الحديد السكة من بالقرب عدوة ءلاورْ 

أمامجاثمة المقعدين ذوات من ألماسة طائرات ثلاث ؛وحووا للامتهللاع. مفتوحة 
طائرتانفتمكنت الطائرات، نحو فاندفعوا؛الحر؛ت؛ن تقوتهم الفرصة يتركوا ولر >فلانرها. 

للمصفتن،كثيف برشق وقامتا صخمن، طائرين كمثل وحلقتا الإقلاع من ألمانيتان 
الأرضعل الحاثمة اكالثة الهلائرة عل يقضيان الصفمحن وطاقم لورنس كان بينإ 

حاولتطي"' ُرأم إل المصفحتان رجحت، وعندما عليها. طلقة وخمإئة ألف، بإطلاق 
أحعأأتقنابلها حمع أن بيد مرات، أربع عليها وأغارت تدمارها الألمانية الهلمائرات 

)لورنس(الكولونيل أصاب سٍعل جرح عدا ُا صرر' غر من الصفحتان ونجتا الهدف، 
قالالصفحتين، عمل بشأن انهلباعه عن وعر ذللثج عن لورنس تحدث ما وعتل. ده. يل 

السيارتين.-ياتين فاحرا قتالا ذللث، يعتير بأنه 

باشاجعفر بقيادة المربية النْلامية القوات من كل أظهرت اليوم ذللئج فس نل 
نوريبقيادة الروال قبيلة وفرمان ية القرنوالكتيبة وطواقمها الصفحة والسيارات 

لأنفسهم.كبيرأ اعتبارأ النعلان 
أمرةمن الاشتباك، هدا حلال من راغ بشكل طريقه ثق الذي باشا، جعفر ينحدر 

وعنلءالرومانية. والخغجرات ؛التعاقبات مليئا تارمجه وكان المستوى. رفيعة بغدادية 

منغواصة ق الركبة، الأركان هيئة ق كجنرال العسكري، جعفر ارمل الحرب، اندلاع 
نوسيينالأبناء بين الصحراء ل ثورة أو انتفاصة كنغليم إفريقيا شإل إل استلنبول 

الحركةفقي الريهلانيين. صد مشهودة ولكنها قصيرة حلة ل السنوسيين وقاد العرب. 
بجروحأهيّآح الئاكة المعركة وق اكانية، المعركة ق وانحثط الإنجليز، هرم الأول' 
لوم،المن باكرب العجاحية ق يومانري دورمتج حرس بوامحعلة وأمر وهزم خطرة، 
القاهرة.ق الكبيرة اكلحة ق وسجن 

مائيخندق ل ثانية أمر0 وتم فدمه كاحل كر أمهر ثلاثة بعد الفرار محاوله وعند 
وثخمامغامر، وحنتال،ازر الحياة وحنا بمرح مليثآ كالجرميل، بدينا وكان القلحةا تحتج 
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لالتجوال له وسمحوا شرف عهد لماء مراحه الإنجليز أطلق قصيرة فهرة وبعد محبوبا، 
آمريهمن يوما وطلب العريية، القومنة حركة مع تعاطف نقد النشأة عربير وكونه القاهرة. 
الوافقةوتمت فيصل. الأمير قوات هع حاص بشكل بالتطؤع له يمحوا بأن الإنجليز 

العامالقاتد منصب إل رقي أشهر عدة مرور بعد أنه بمجثث بارز بعملر وقام طلبه، عل 
الفارينوالرتب الأفراد من رئيس بشكل ينالف كان الذي الظامئ، فيصل الأمثر لخيش 

ترم•فريق أد كجزال V زف الذي التركي الخنس صفوف من 
لالقيصري الحديدي الصليب ومام منها تقديرية أومسمة عدة باشا حعفر مح 
قعمله من قصيرة فترة وبعد السنومحى، حملة ل لخهده التركي الهلال ووسام الدردنيل 

ئلٌن جورج والقديس مثل القدص درجة من قاني وسام منح العربي( الخنس 
حرصولكلن ملسطان. اف رام ل مادته نمر ق الوسام هذا اليبي قالدْ وقد ال^رJهلانين. 

قبلأصر0 الذي يومانري دورت حرس ض المنامة هذه ل امتعرصه الذي الشرف 
•اللنيي حاب من التكريم من الذكية اللفتة ؟|ذه وامتمغ كبر كل مجعفر صر وقد عام. 

بشكلولامعا مثهورأ دورأ اكري، العباشا جعفر سبب عيد، النورى لعب كا 
عندماهذا منصه ل وبقي فيصل، الأمر جيش لأركان رئيسا وكان، الخرب. ق مواز 

درسفقد جعفر، مثل ومثله بحد. فيإ العراق عل وملكا سورية، عل ملكآ فيمل أصبح 
أميناعمل ذللث، وبعد البلقاين. حرب ؤ، جويا ملاحا وعمل الركية. الأركان( لية كل 

مغامرأوكان الركى. ؛الخاكم للاطاحة حهلهلت، الي الحرب للقباحل الرئة للجمعية 
نوريكان كلمإ صاريا أو تحرأ م القتال كان كلها الحقيقة وق القاري. القتال ومحك، 

البدو-م أعجب الذين القلائل العرب الدن رجال س واحدأ وكان مزاجا. أبرئ عيد ال
واحزموهم.

قاللنبي لهجوم التمهيدية للختلعل بة بالنجيد بثكل يمضى كان ثيء كل 
أيلول،س عثر التاسع ق الهجوم يثن أن قبل ساعف وعشرين أريع لغاية ولكن فلطن• 

الأتراكاكتشف، ما فإذا لا. أم فيه سينجح كان إذا فيا بعد متاكدآ ه نفالعام القائد كن يب 
العربيةالقوات، س كلأ أن ص والتفكمِ بالغلن تمحاو.عوا ولر الحقيقية ختلته والألمان 
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ايشانةسءمهل 

تترككل والريطانية العربية للقوات الأخرة الشركة الحربية 1لعمالية هذه كانت 
كانتلقد العسكرية. التارقنية الأحل.اث سجلات كافة ق الرائعة اكحهليهلات أعفلم من 

لهامثاحة عسكرية حملة هنالك تكن ولر عار• لوح عل ح؛راء قبل من شطرنج كلعبة 
ر"؛عفقد تماما. العسكرية فوش المارشال وأسس مبادئ عكس وكانت قبل. من حدثت 

القرنو ونمت الخي المعارلئ. ؤإل ازبليونية، الحربية الخهلهل إل ولورنس اللني من كل 
والإسراتيجيةيالمتاورة الحروب ويكسبون يفوزون الخنرالأت كان عندما عشر، الثامن 

نثرانتحك ١لمقاتلين الرحال معالحة علم إل يعود تكتيك )وممعللح التكيكات مجن ين.لا 
العارل؛.(.

فقدتتاريخ ق عسكرية عملية وأرؤع أعظم اعترت التي المحركة، هده ول 
الحيشتماما سحقوا أمم إلا فقهل.، رجلا وحمسين أربعإنة العربية والقوات اللني فوات 

أقلل ميل ثلاثمائة من أكثر وتقدموا تركي، جندي ألف مائة من أكثر وأمروا التركي، 
جرءيحول• أن ومحب التركية)العمانية(. للأم١راءلورية الفقري العمري وحهلموا سهر، من 
بارثولوميو.الحنرال إل الفضل هدا من 

صابهلشخص ق ذلك فوجا ليتممه. رجل إل ومحتاج جبارأ اللنبي كان 
بارثولومتو-الحنرال هو وامتراتيجى، 



بضربةالتركة ^، u_lلكفة تدم تفت ام اللكملة، اللجي خلة لكت 
وريسه، نفالعام القائد هم! فقط أشخاص أربعة نبل من معروفة واحدئ، محاحقة 
لورنس.والكولونل بارثولوميو، والخترال بواز(، )الخنرال أرلكنه 

إلبارثولوميو الخنرال حفر ، 19 17أيلوله 1 8 يوم صباح من ة الخاملساعة ال 
راهلبفلق؛ المناوب، الأرلكن ضا؛هل وسال الرملة ل الرJهلانية العامة القيادة ق مكتبه 
إذا»حيد، بارثولومو فقال هاك«. الأراك يزال لا »لأ، الضابط: فأجابه تني؟« أي هناك 

بأناسمض)ب(وورشمحالمأدأ سٍضالأقلولأنسسا 
الأتراك.من العدد هذا أصعاف ثلاثة سأسر الحكاء قوات 

اللجينوات دخلت وعندمإ محال. أو تفصيل كل ل لكملا العدو لكن فقد 
وجدتعلن، فلق والتركية الألانية القوات قيادة مقر فيها يوجد لكنت الي اكاصرة، 

واديز سيقع الحلفاء هجوم أن ص مالكة لكنت الألمانية العب القيادة أن إل تشر أوراقا 
لحظة.آخر حتى ساندرس الألار٠ المارشال حيع وهكا-ا الأردن. 
أحبارأية الممد نورى الخنرال جويس، لورض، من م يتلق لر ذلكح، ضون غل 

منأجراء بتدمثر ونهارأ ليلا مشغولن كانوا أنهم إلا فلسهلن، جبهة ل محدث كان عإ 
الحديد.السكة 

الرحلةهذ0 ل نشهلآ دورأ لعب الذي وسرتون، اللورد ذهب الليال إحدى ول 
الحديدالسكة من أجزاء كدمثر مهمة ق الحبمحراوية، العسكرية الحملة من الأمحرة 

الظلامل نقطة إل نقطة من الإنجليزي اللورد هذا واندني نحتها. متفجرات بوصع 
فالهجنديا قابل الحديد السكة حقل طول عل يبر كان ويينعا الممش>ة. بسيارته 

لأمور؟٠ا تبر لاكيما 

وستكونزرعناها مدمرة شحنة وعشرين ث،اتية فلدينا ررتماما، ويبرتون فأجاب 
احتفى.ثم ومن راع، هذا أن ذلك عل الحندي وعلق دقانقاا• بضع ل للتفجر جاهزة 

أنالإنجلزي اللورد عل وكان الاتجاهات، كافة ق الرشاشة المدافع انطلقت، لحظة وبعد 
ذلكأن ولو تركيآ أو ألانيا إما كان قليل نل اله الذي فالشخص هناك. من يرع 
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أصحاللحظة تلك ومنذ ءلائرامم، من تبقى ما حمح الألمان حرى الليلة تلك ل
وسورياوذلطين العربية، الحزيرة شإل أجواء عل سيطرون الإنجليز الطيارون 
لوحدهم.

كانهلن فالمن بيج — هانيل طراز من عملاقة طائرة وصلت اليوم ذلك مر عق 
وقدسميث. روس الطيار ؤيقودها اللنبى، طائرات أسراب قائد بورتون، الخنرال عليها 

ورفاقهإ.ووسرتون للورنس الناي من وشحنة صفيحة وأربعن سبعة معهإ أحضروا 
العدوحهلوط فوق يالتحليق ليلية قاذفة طائرة -يا تقوم التي الأول المرة هي هذه وكانت 

علمر بعمق ذلك انْلع حيث الدعاية، هو ذلكا من الدف، وكان النهار. صح ول 
منمرات بح أير حجمه كان الذي الضخم الهناثر ذللئ، بمثهل. وتأثروا القبائل رحال، 

كانواالدين حوران، أبناء حح أن ذلك نتيجة من وكان تبل، من شاهدوها طائرة أية 
فيملللأمير الولاء الفور عل موا أنالثورة قوات •ع التعاون يعارضون 

يلتحل متشوقان الهواء، ل ؛بنادقهم يلوحون وهم بجيادهم وأسرعوا العربية وللقفية 
التهم.بليتحرضوا الأقل أوعل الترك، 

)العسكري(،باشا جعفر الخنرال، بقيادة الشاة قوات نحركت، التال ليوم ال 
الحرعل نظرة لإلقاء حويس، ازكولونيل المرح العام القائد بقيادة النظامية والقوات 

ولكنتقريبآ، أصلح ند فوجدوه درعا. من بالقرب لورنس؛الديناميت، دمره الذي الكبير 
أطقممع النار بإطلاق تمرون يكانوا الدين حراسه إبعاد اّتعناعوا عنيف، قتال، ؛عن. 

إشعال،عل عملوا نم ومن الحديد، السكة حهل المزيدمن ودمروا الألمانية، الرشاشة الدافع 
فترةحلال، والألمان الأتراك قبل من وركب، بني الذي الضخم الخشبي الإطار ؤ، النار 

الصفحة،العربات من كلأ فان الشاويدة الواجهة طْ ول الفاصلة. السبعة الأيام 
النعلاننوري بقيادة الروال تثبلة وفرسان بيزاف، الكابس بقيادة ية القرنوالكمحة 
نآ.ح بلاء وأبلوا المعركة حمم ل وبالة بقوة اندفعوا 

كلياتببضع موى يتكلم ولا نمه عل منكفئآ هادئآ، رحلا )الشعلأن( نوري كان 
تمامآ،ومطلعا عادي، عثر بشكل ذكيأ ليكون ونحول كثيرة. وافرة وأماله أفعاله أن إلا 
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لرالثعلأن( )نورى انه مرة، لورنس ل قال وقد الهادئة. والدعابة باطلؤح ومليثآ وحامإ، 
حماجتمع الدين الشتوخ أقفل من واحدأ كان وإن،ا الصحراء، ق قبيلة أكبر زعيم يكن 
ماذايعرف كان لأنه يديه بثن الثمع لعب أو الشمع كمثل كانوا قتيلته أفراد وأن قل، من 

ويفعله.يفعل أن محب 
كانبإ صاندرس فون الألماق القائد قام درعا، حول عملياته لورنس بدأ عندما 

أنه؛حيث، درعا، إل الاحتياحل حنود0 آخر أرمل فقد تماما. يفع،له أن أعداؤه منه يتوير 
مفتوحةالطريق تكون الخبهة حطومحل ونحتاز التركية القوائت، اللمنبي قوايت، تحق عندما 

عشرالتامحع يوم اء مق العفولة، ل المهجة الخل.يل الكة التقاء محطة وق أمامها. للتقدم 
بأنبعد ب دلا مونا تحمل دم تدب لوريس نؤع من تركتة عربات قدت أيلول، من 

أمارالتموين، مركز إل وصلتح وعندما اللنبي. رحال أيدي ق كانت؛ تودعاما م*همع 
لمدةالأمر دللثi واستمر ا، سمحتم إدا اللمريق هده من رراعثروا ؛قولهت إنجليزي صابعل لها 

قداللنيي قوايت، بأن تفيه. التركية الخلفية الناطق من أحبار انتثرت أن إل اعات، سأرع 
حيث،اسسدريلون مهل وّهل ق الحاويد السكة التقاء محطة وعل العفولة، عل تولت، اٌ

المقدسةوالأراضي ودمشق امطبول، من كل مع هناك الحديد السكة حعلوط ترتتهل 
علحيفا وشرق الغربية( )القفة المسامرة منعلقة إل هناك من حقل ويمتد منها، وتتفرع 
المتومهل.الأبيفى البحر ماحل 

امتولأن وبعد التركي، الخيش لكل الرئيسة التموين قاعدة هي العفولة كانت، 
للقائدأوامر ومعها ألمانية طائرة جاءت تماما، اعات سٌت< حلال العفولة عل اللنبي 

ولرهنل.بنرغ. نون المارشال آنداك الألمانية القوات أركان رئيس من انالرس ٌفوق الألمان( 
القيادةقمر إل وتوجهوا طارتم غادروا أن إل ورطتهم الألمانية الهلماترة راكبو يكتشف، 

لأركانأوامرهم يقدمون هم أنفوجل.وا الحفليمة ولدهثنهم تقريرهم. ليقار.موا الحلية 
اللنيي.

حدإل مت، ص. قد اللشي قوايت، كانت، ، 19 17أيلول من والعشرين الرابع بحلول 
حولومتمركزة ة محت. كانت، التي التركي، الرابع الخيش قوات كل أن ؛حيث، بعيد 
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قالنار كانتشار بالأتراك حلتأ الش الكارثة حجم عن رائعة تقارير وانتشرت درعا. 
الر.ؤلريق عن الفور عل درعا احلأء -حينذاك الترك وبدأ صورية، أنحاء جح ل الهشيم 

الطمةيستكشفون وفرسانه لورنس أصح أيلول من والُشرين الماع فجر ول 
الؤلريق■مر هناك وصعتا اوية نم~ تركية رشاشة مداي، كتييش أسروا وقد الحيطة 
منبالقرب يقع عال جبل قمة إل لورنس تسلق ثم ومن اللبي قوات تقدم لواجهة 

ومناءلر0،الريفية النطفة نالك يسمملي أن يمكنه كان بحيث سعد، شخ تدعى منعلقة 
متاتبضع ومعه فرصه عل يقفز كان الأفق، ل يظهر للعدو صعثرأ رتلا رأى وكيا 

منتلك رصدْ محطة من لاحفل ما إذا أق التركي. الخيش من الفارة الفلول عل لنقض 
كانفإنه معه، التعامل الصحب من يكون للعدوبحيث حدأ كبترأ طابورأ العال ابتل عل 

يمر.يدعه 

منرتلن هناك بأن تفيد لورنس إل رسالة يريط-اتية طائرة ألقت النوم دلك هر ظل 
مننائما وكان حندى آلاف ستة مجن مؤلفا كان الأول تحو0، يتقدمان كانا التركية القوات 

الرتلبأن فقرر مزيريب• من قادما كان تركي، جندى ألفي من مؤلفا كان والأخر درعا؛ 
بالقواتأحاطوا الدين التظامية، القوات من الأفراد بعض بطلب فأرسل له. ملائم الثاف 

طقس.قرية من بالقرن العدو قوات ليعترصوا اندفعوا نم أميال، بضعة بعد عل التركية 
التركييالرتل ليحتطوا الأخر الانجاه ل الحوارنه الفرسان لورنس أرسل الوقت نفس ول 
وقتقبل طقس قرية وصلوا الأتراك أن بيد بإرعاجه. يقوموا لكي اّبوانب جح من 

والأطفال.النساء خاصة بوحشية القرية سكان عل واعتدوا العربية القوات من قصير 
فيهمبمن القرية سكان جيع بقتل التركي، الرماح سلاح قاني بياك، شريف أمر فقد 

والأطفال.الماء 

البداية،منن. لورنس ْع القوة قمة يعتر طقس، قرية القرية، هد0 شخ طلال كان 
الُرب-االرتل مقدمة ل يبر كان العربية. ابزيرة سال ل الفرسان أجرأ من واحدا وكان 

منبرك ل يبحرن وهم أقاربه وأبناء روجات شاهد عندما ولورنس نايه أبر عوده مع 
العلريق.عل الدماء 
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انجلترا،ل لورنس أصدناء من واحد تزوج الحرب، انتهاء من سنوات عدة بعد 
هديةلشراء كاف مال لديه يكن لر أنه من أسنه عن لورنس همر ومحدما شاعرآ، وكان 
منصفحات بضع -,ديه أن االم؛كن من انه الشاعر صديقه عليه اقترح له، ملائمة زفاف 
يكاأمر ل ها ونثم الصفحات، هد0 الشام فنفلم غته، ١ لت، ٠ ذلك. م•,  S/jbانه مدى 

نم،ءنوان»انلاس.
الشيحموت تروى التي لورنس نمة عل احتوى الباع أوالعمل الجزء أن وصدف 

كال:القيام، الحردين طلال 

أشعةنحت بوصؤح الأن لنا بدت أحرى، نحوحشن، وسرا هناك الع؛ن عبد اتركنا 
كانالتي القرية نحو وتوجهنا صغار، أطفال وأربعة وناء، لرجال، بأما الشمس 
طينيةحيران هناك كانن، القرية شراؤع وق والرعب. بالون ملينة يوحي؛أنأا مكوما 
ممتد.وأبيض أحر ئيء إحداها ق كان الخراف، ححم لبعض 

وثيءوحثي بشكل بالرماح طعنتا وقل. امرأة جثة ورأين، قرب، عن ونظرت 
كانربا أحرى، جثث، حولها وكانت، حاملا، كانت، فقد ساقيها. بين من الهواء ق متطاير 
صحكةق الزعاقي وانفجر الوسائل. ؛مختالف، وذيعت، نتالت، جثة، عشرين عددها 
الشمسأشعة دفء أكثر«ع كثيبا ؤيمثح الجنون، يشبه مشهدا كان لقد مدؤية. هرية 
منمنكم واحل رأنمل فقلت،: الفلهر. بعد ما فرة ق الحالية النْلقة لهدء النقي والهواء 

الأنذلار.عن التلاقي العدو انحاء ق يمكن ما بآّرع وامتدرنا الأتراك،،، محفلم بقتل يقوم 
كانواوالا.ين الْلريق قارعة عل عنه نحلفوا الذين أوللئ، عل النار أطلقنا طريقنا وق 

نرحمهم.أن إلينا يتوسلون 

نمومن محروح، حيوان كمثل أنثن منه وصدر رأينا■ ك،ا ثيء كل طلال رأى "لقد 
بشاتؤينقلر فرّهايرنحف، عل وهو ؤلويلة فترة هناك ومكث، عالية، أرنحس إل بتهلء مار 

جواليبلجام لث، أمنايه أبو عودء أن بيد معه، لأتكالم نحوء وتحركت، الترك. منتتلرآ 
هنفيعد وكانه يدا نم ومن وحهه، حول كوفيته طلال لفإ بضع؛■قاتق وبعد وأوقفني. 
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منحنياقدما يعدو واندفع جانبيه، عل فرمه مرج ركاب ق قدميه نت حيث ما لثيء 
العدوالرئيسية.نحوقوات مباشرأ متوجها قلل، يي^كاد وكأنه ومتإيلأ فرمه مرج عل 

جيعناووقفنا الأرضي، التجويف وعر المرتفع قح العن ذزو.لأ طويلا، عدوأ كان 
صوتايصلءر فرصه حوافر دبيب وكان قدما، يندني هو كان بينإ صامتا حجر كمثل 

النار؛إطلاق الأتراك أوقفخ كإ النار إطلاق وأوقفنا آذاننا. ق يصط عادي غر مرتفعا 
بضعإل وصل أن إل الهادئة، الأمية هد0 ل يهلر كان فمد با'نتذلارْ. كانا فالخيشان 
طلال؛؛ررطلأل(، الحرية صرحته وصاح فرمه مرج عل وقفا ثم ومن العدو، عن حطوات 

منهاللمةالرشاشة ومل،افعهم بنادقهم حميع إليه توجهتا الفور، وعل محلمجل. بموت مرتان 
رماحهم.رووس بض متتا وسقط وفرّه هو الرصاص ومزقه موية واحد فتا ول 

لحاموهز له،ا. سمنثأر يرخمه. ®الثه وقال! ومتجهأ. جدآ باردآ نايه أبو عوده ويدا 
حينذاككانوا الدين الفلاحن، المقاتلين وامهتدعينا العاِو. متعقبآ يط-ء وتقدم فرمه 
اJحالورتل لتعقمته الانحاْ ذلك، وق الاتخّاه هل.ا ق هم وأرملنا والدم، بالخوفط ثملين 

لغماهرة وبالتفافة لها. كفتا كان معركة ق كبير أمد كمثل عوده وقادهم المنسحبمب،. 
الثالث،الحزء كان أجزاء ثلاثة إل طابورء شرذم مما سيئة تقارض ذات أرض إل بالعدو 
ثلاث،حول متحلقين وكانوا اويين، ونمألمان مدفعيين من غالثيته ؤيتألفط جزء، أصغر 

صدواستطاعوا بثراصة فقاتلونا عالية. رتب ذوى صباطا يبدوتقل ما عل كانت، عربات 
يقاتلونالعرب وكان عليهم. هجإتنا تكرار من بالرغم الأحرى تلو مرة هجاننا 

والعملبالثار المبرح والألر بايرابج مليئة وحلوقنا عيوننا، يغمر والحرق كالثياطين، 
تعملكانت، ؛حيث، أيدينا ؤيلوى أجسادنا وينهش محرق العدو به قام الذي حثي الو 

هذهق مرة لأول وذللا، أمير، أي يوحذ لا بان أوامري وكانت، النار. إطلاق ل بصعوبة 
لا.رب حلا 

الخاصة،لورنس ؛كلاُته طقس، بلدة من ين الجريل، طلال لوت وصفا ^ا كان 
لمحةؤيععلينا قيادته، وق المتعلم الثهاب الحناأي ^ا رائعة وصفط قوة من كان ما لنا يفلهر 
قلمه.من ما يوما يتعلم أن محبإ ااعالم أن من رائعة 
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منالقادمة اللض قوات ألوية نحو ويدفعهم الرابع التركي الخنس من بقى ما يتعقب 
فقط.رحل ألفي التسحب التركي الرنل هدا من بقى ما أصبح فقد غرب، حنوب~ جهة 

التعادن،ونورى )العستكري( جعفر جويى، لورنس، من كلأ فإن ؤإحمالا، 
آلافخمة حوال قتتلوا قد النذلامي الهجانة وملاح الشربن الإل.و من ا،لبعثرة وقوامم 
منهم،آلاف ثإية من أكثر وأسروا الحملة من الأ-محرة المرحلة هذْ ل تركى جندى 

منأقل يقم رتل إل إصافة مدفعا. وثلأبن رشاش مدفع حبن عل أيضا واستولوا 
منماسن ومعه نايه أبو وعوده لورنس، مع العقبة سإل من جرهم مبدأوا رجل ألفا 

وكاندرعا، حول وقعت التي المعركة ل اشتركوا الذين الخويطايت، قبيلة مقاتل أقفل 
وأربحةالميت، البحر ثرق منهلقة من الصقورا؛، ررأبناء صخر بني من ألفان أيضا هناك 
الحربيةالخريرة صحراء من جاووا الثحلأن نورى بقيادة الروال ئيلة من رجل آلافا 

منفروى عرب آلاف وثابة حوران، منهلقة من جاءوا الدروز من رجل وألف، التالية، 
•حوران قرى 

سركغ،الكولويل لخص الخرب، انتهاء يعد سنة من أكثر بحل• ل كبها سالة رق 
لمساعدةالعرب به قام ما وتاقرات فعاليات النهاية، الحملة هده ل بارزأ دورأ اعّا الن-ى 

لوجودناالربي التمرير قيء كل برغم هدا كان بقوله؛ الأتراك عل التغلب، ل اللمنبي 
مبرةالحقيقة ل كانت ذاما بحد فالحملمة الغرض. لهدا أنفقناهما اللذين والوقت، والمال 

عريمقاتل ( 40)0 من مؤلفة صبرة نظامية عربية بقوة بدأنا أننا ذللث، جدآ، ودرامايكية 
التضاريسصعبة صحراء عبر يوما وعشرين ثلاثة مدة ل ميل تائة م حوال ومرنا 

لهم.كاملة ة مفاجأ بن.لائ، وشكلنا التركية، الحيوص حهلوط حلف أميال بعد إل ووصلنا 
ثلاثةبقطع قمنا قفل ْلن فلمل الريطابة القوات تقدم بدء من يوم\ن وقبل 

منلتصل أيام خمسة لا-ة عليها قطارات مرور منحنا و؛ن.للث، الخديال السكة من حهلوط 
مرونتهمنحازن مع أن وجدوا تراجعهم بدأ وعندما الزكية. الحيوش إل حلالها 

بعضوجودنا هدئ حللمر ء بثي الأيام، هذه حلال وقمنا مستنفذة. كانتا وذ-محرتبم 
قبلمن نفاحأ أن ب، لتجنواحدة ليلة ل مرين عام بشكل معكرنا غرنا فقل. الثيء، 
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نحوواندفعنا فيه زحفنا الذي الوقت ففي ترى، وكإ حدأ، ضعيفة نوة وكنا العدو. 
وحالا.حيادآ ا،لمتهلين الفرسان من ألفا عثر أحد حوال إلينا انضم دمشق 

حولتحث لمنق، نحو مياثرة الأمية تلك ق العرب الفرسان بعمى وسار 
بقعةبعد عل الكسوة، إل وبالحودة مار. إل الليل المحترقة الدحبرة محازن محتويات 

الذييالمحوء مبهورا ًلرسوس ساول كان حيث، حدآ بمدآ وليس دمشق، من فقهل. أميال 
والهديردمشق من الصادرة الئران وهج وحعل المسيحية، مفر يوحنا إل حوله 

فمنتمامآ. مرهقا كان وند الليل. يعظم يقظا لورنس التفجارات عن الهادرة والارنحاج 
إماكان فقد حدأ. قليلة متقهلعة فترات ل ينام كان أيلول، مجن الئلانبن إل عثر الثالث 

متواحدأيكون أو أصيل، عرب حواد عل البلاد بجول أو سباق جل أو ناقة ممتهليا 
الوحول قمحية يقود كان فقد وهناك، هنا مقاتلة ءلائرة ق مجلمق أو مصفحة عربة داخل 

الخربمائة تبدو والأن الخرب. من الكرى الهنارية المرحلة هده ق منه مطلوبة نرحم، 
الأتراكأن ثب يصعبا كان النوم أن بيد وليلة. ليلة ألف، أرضى ل البصر مرأى عل 

سإلأميال ثإنية بحد عل الواقعة ذحثرمم مستودعات يفجرون الليل محليلة كانوا والألمان 
ثناثرثم ومن بيضاء وتبدوالماء الأرض، ل اهتزاز تفجثر كل مع بمدر وكان دمشق• 
ءإمملتيرغ لورنس وقال التفج2رات. زادت كلبا الماء ل الحمراء الخران أءمد.ة 

عميق.نوم ل وغهل الرمال عل ثمل-د نم ومن دمشق؛<. بمرقون 
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أبرجزاريوحيانة دمشق ي بمكم محرض 

؛.ibJlل مدية كأحل الخضراء حداتقها قلب ل لمنق رأوا التال اليوم اح صل 
لورنسيكر مما تلاشيء، لكنه كحلم الصباح، صوء يزرر حلم الشهد مححر وكان 
قافلةق )دمشق( هنا إل مرء لأول، )ه( محمد الرسول قدم عندما }{.' jijعربية بقصة 

بدخوليأمل أن للإنسان ءيمكن قائلا دخولها، رفقي بعد، عل من دمشق ورأى نحارئة، 
لحرممتيل لا الذي المتفلر، هدا ومشاهدة الصحراء من فالقدوم شل،. واحدة لمرة الخنة 

أنهوحتى بعيد حد إل مفتونا كان )س( محمدا الني أن من عجب فلا العالم، ل ؤإغراته 
والمحاؤلةوالكوة بعد عل من الخضراء الواحة هدء فرؤية الشهد. لهذا ه نفارتع،-ات، 

بالثلوج،قممها الكوة خلفيتها ل الفناهرة والخيال الخرداء بالصحراء حميع من 
الالصحراء ساكن أن بحيث، فقهل. طيعية أما ذللئ، زمردى. محيتل ل لولوة الحقيقة ؤ، هي 

أرضية.حنة أما عل إليها يّفلر وأن بد 
وقبب،محاذن عل شفافآ رقيقا حمارا ناسجة سيولها الشمس أشعة أرخت، وعندما 

بالروزرد؛مايمشيا داحلغ، بيارتها دّتثرخ لورما س كل مار الحلم، المدينة هذه 
الرئييثن.الشيوخ لكافة اجتعلع إل دعيا وهناك البلدية، قاعة إل مباشرة وذهبا الثهثرة، 

ليقومالأيوبا، الدين صلاح سلالة من منحدر وهو الأيويٍ(، شكرى لورنس واختار 
للقلومديرا للشرؤلة، رئيسا من ثم ومن الحديد• النذلام قلل ل العكرى الحاكم بعمل 

نورىالأيوبا، نكرتم، من كل التفاصيل هدْ ورب آخرين• عديدين وموولض المحل، 





والأزهارالحريرية الرأس بأغطية يرمون وكانوا الثمينة الجاد قهي منازلهم شرفات 
العرمحية.القوات رجال عل العطرية والورود 

شوفيلءارهاري الخفيفة القرصان فرتة اللنثي أمر ففد للحرب، بالنسبة الحفل ولحن 
الهوينةيدخل فيمل الأمير حرس وتيع الوراء إل الأسترالية القوات وتر-؛ع توقف بأن 

دمشق.ل مونتة حكومة بتشكيل يتعلق ف؛،ا عثواتية أوامر أية يعمل لر اللض أن كإ أولا، 
نبلدمشق يدخلون العررى الحيس ممثل بأن لري الكفاية فيه بإ ذكيا كان لورنس أن ذلك 

استحقاق.أول فيصل الأمير مح وبذلل—، الريطانية، القوات 
كانحدآ القصثرة المال.ة تلك خلال ولكن شل. أيام أربعة دمشق ل لورنس مكث 

حيثالأيوبي، الدين صلاح نير زيارة كان يه نام عمل وأول للمدينة، الفعل الحاكم يعتمر 
الغارس برونزيا ؤإكليلأ الساتان س علمإ عليه وصع ند أ  898عام ق ألانيا قيصر كان 

عغليمإمتراطور إل عظتم إبداطور ُءن تقول• ع؟ارة والتركية العربية باللغتعأ علته نقس 
زارعندما لورنس سخ3ل أنار مما الثروسى المر بشعار والنقش الإكليل زين وقل آخر®. 

عندماالعربية، الثورة س مبكر ونتا ول الحفلمى، الحرن قبل كمشق زياراته ق الضريح 
نيارةينسيا لا أن عل ولورنس فمل الأمير أمم فقل• ينع، ل الجنوب ؤ، جدأ بحثل"أ كان 

اكين.صلاح قير 

ح؛ز،ل الثريطال، الحربي التحف أمين مأكتب الأن الرونزى الإكليل ويزين 
•أمريكا إل مهم، القمر علم أحل.ت 

تللئ،معظم ق متغثرة الأسواق كانت، دمشق، ل القصثر لورنس وجود حلال 
يالنزواتالوثيقة فمعرفته بالإثارة. مليثة كانت حيث الشرفية الدن لكافة التقاليد 

منجعل لها والتصدي العديدة والوامرات الخيع حلف للمتامرين الشخصية 
صادروحهلر مثيرة أحداث هناك كانت أنه مع الوصع. عل السيهلرة له يالشمية المكن 

مغتالن.حشاشّن مجن 

الأعإلهده وكانت دمشق، ق شغب أعإل حديت الثان، تشرين ٌن الثاف ففي 
أوالحرك وكان مضادة. ثورة إل بسهولة براعمه محول أن يمكنه اصحلراب عن عبارة 
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حسيناللك مع قديم عداء عل كان الذي الخزائري، القادر عبد الأمير هو لدلك الباعث 
رأبنانه.

حاربالذي الخزاتري، القادر عبد الشهير الخزاتري للأمير حفيدآ الأمير هذا وكان 
فقددمشق. إل فر الْلاف، مائة ل هرم وعندما الجزائر، ل عديدة ترات لالمرسن 

الشرقل الحرن ق فيه مرغوت غير دورأ القادر وعبد معيد محمد الأمثرين من كل لعب 
او«نوسيينمحرض كان حيث إفربما، ل والأتراك للألان عميل JاJور قام فالأول الأدنى. 

كانفقي. صررا أكثر القادر، عثل. الأصغر، شقيقه كان بينعا مصر، غرو عل لصحراء اق 
الغرصى.لذا العربية، اكورة لحيثى وانضم باشا، لأنور جاموسا يعمل 

منحتهالحقيقة هل.ه امطنبول، من فر القادر عل، أن من وا،لخادعة ازكاذبة والحقيقة 
العرت،له•ى وصمو جيدة منزلة إل ليمل إليه محتاج كان الذي االطالوب اكح العذر 

عرينومي بأنه تظاهر العقبة ل فيصل الأمير قيادة مقر إل الصحراء عير وصل فعندما 
متحمس.

لحقيقية قطعها الش وءود0 وكانت، ظاهريا، حدأ مقبولا كان فقد الحقيقة، ول 
فخريا.لقبا ويمنحه مكة ل به يرحب، حين الالالث، حتى جعل مما ظاهرها، 

الاستيلاءل حلاله من نجح الن.ي الأول الكبير هجومه اللنبى شن عندما ثم ومحن 
فحنعملية ق يتعاون أن لورنس من طال، وأرمحا، والقدس، وغزة، السع، بئر عل 

عبدأن وصدف، دمشق. ق وقاعدته التركي الخيش ي،ن ما يفر مهم حديد سكة حر 
الأميربحثه وسما بالحر، المحبطة المنطقة معظم عل سيطر إقطاعيآ سيدأ كان القادر 
مرافقةيحد ولكن فيها، بالمشاركة له يمح أن الفور عل التمس معه العملية فيصل 

مسافةصمن فعليآ القتالية المجموعة أصتحمت، أن ؤإل أيام لعدة شإلأ طريقه ل لورنى 
وقدمواليلا الصحراء ق ؛ااعل.و فرسانه ومعه القادر عبد أسمع الجر، عن أميال بضعة 

منمعه ومن لورنس أن غير والتركية. الألمانية الأركان هيئة إل لورنس حملة عن تفاصيل 
نجوامغامرة وكانت، الحر، لسمإ ناجحة غير بمحاولة بل يائس بعمل قاموا الرجال 

منها؛أعجوبة.
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عليمح لص فثمل، الأمني نمر إل يعدوبرعة وأّرع بندنته، حل طش لحظة ول 
مماذلك عل حدأ مصرأ وكان النار. ياطلاق بدأ ثم ومن ؤيقاتله، إليه بجرج بأن فيمل 
مفاجئبشكل انتهت وبذلك رأسه، عل المار يهللق العرب الحراس من واحدآ جعل 

الحزائري.الأمم مغامرات 

علالورى اليناء — عربية مشركة ثوان احتالت، دمشق، مقوؤل بعد 
تقدموالش الأمريكية الحامعة هناك تتواجل. حيث بثروت، مدينة حينذاك، التوسهل. البحر 
حذرتحادثة هنا وحدنت، الديمقراطية. بروح الأدنى الثرثا وتطعم وترفد الكثم 

قامت،دمشق، ق الحال كان كإ أنه إذ إليهم. قادمة دبالوماسية ومشاكل متاهمب، من العرت 
بخعةبعد ولكن الحكومة، عل ؛الاستيلاء محلية، شخصيات حلال ومن العربية، القوات 

العالمينزل أن با وطلالحكومة دار إل بريطال( صا؛هل )يرانقه فرني ممثل حضر أيام 
الحاكممن كان ف،ا منه. بدلا الفرنسي الحلم رفع ليمكن البالدية دار مبنى عل من الحرب؛، 
ومال!ااهلاولة عل مسدسه وضع إلاأن الحرب؛، 

علمناه.أنزل لن ولكنني رغبتم، ما إذا عل المار إطلاق، يمكنكم مي. ن. هومءهذا 
علمأؤ، يرفرف، أو يرغ أن يجب لا أنه اللم؛، أبرقا أحركا، أيام ثلاثة فبعد ذللته، و*ع 
ذللت،ومنن الحلفاء. حح باسم المدينة بمكم أن يجب فرنسيا ضا؛ءلا وأن ؛،روت، فوف، 

ماعل للحفاظ الدبلومجامحي المجال ق معركة ونحوصوا يقاتلوا أن الحرن عل كان المارخ 
هوثانية مرة المضإر هذا ل رحالهم وكان الحرب. ميدان ق أحله من وقاتلوا فقدوه 

لورما•

بعلمبلتؤ،منطقة مإلارل الميهلمانية العربية— المشركة القوات اتمةعتا ومن؛ثروت 
أنالرومانية، الإمبحاطورية انحطاط أيام 3، الرحال، عل كان حين، الشمس، مدينة 

واحدآؤيعتم قاتمة .ته أءمالزالت، ما الذتحر العبد وهو الأرصى، عل معبد أعظم يقيموا 
السع.الدنيا عجائب من 

نصلالأمر وهجانه ايورعة اللشي عريان اندفعت فقد يدلك، الاكتفاء ولعدم 
حلب،من الأتراك أحرجوا أن إل الشإل نحو السعيد نورى الندغ ^ ٠٣١١الجنرال بقيادة 
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معنيةالعظمى الخرب كانت ما مدر الشرق، ل الإستراتيجية الماط أهم من واحدة وهي 
الذهبي.القرن دنعيم سيتم فإنه ملاحهم، الأتراك يلق لر نإذا تم، ومن بذلك. 

قييدلك تم وحالب دمشق عل اللنيي وقوات العربية القوات استولتا عندما 
الطيقةأعفاء )وهم واليونكر القيصر حلم ذالئ، وكان بغدايؤ، إل برلن حل.يد سكة حط 

الخليجإل اللطق من تمل مزدهرة أوردا أجل من الرومية( الإقطاعية الأرستقراطية 
الهواء.ق تلائى وقد )الحرير( الفارمي 

كانأن|ا من متأكدة كانت، فقد ألمانيا، قيصر أحضان ل ها ينفتركيا رمن، وعندما 
هناككان المليون ذللث، من أته إلا جندى. مليون من، أكثر تعلاد0 يبلغ جيش تعثئة يإمكاما 

لتركياالهائي اكام الاميار إل الحربية التررة قيام ومني الحرب، من بالثة سن حوال 
الحيلهل،ا ضخامة وتعود التركي، الخيش تركوا أو فروا قد متهم ألمإ أربمأئة حوال فإن 

وزملاوهلورنس نشرها الش الحربية للمقومية الدعاية همات ائن؛ز، عامجلمينر إل رئيس بشكل، 
فرارفان الحقيقة، ون، العربية. للمثورة الباهر والتجاح الأدنى،، الشرق أنحاء يع محل 

الحربية.القفبمية انا.ون والحلفاء لخعل سببا لوحابمْ كان الخيش من الحربية العناصر 

الرينةإل نشبمر نعن. 1؛ لورنس، ،ع حلب إل العقبة من، مالأ الريعة رحلتتا ؤ، 
لرالحربية الخزيرة أن فع هناك. المهمة التركية حاميتها وممبمبمر المنورة( )الل.ينة المقدسة 

المنورةالمدينة نحتل تزال لا كاك العث،ائية القوات أن إلا التركي، الحكم محت، آنذاك تعد 
ثقيقاش،، عبد الأمبمر كان فقد حمارها، من وللتاكل. )ه(. الرسول قبمر فيها يوجد التي، 

الأتراكعمل، فقد الخقيقة وؤ، بجيشه، طويل، وقت منذ محاصرتها عل مبقيا فيمل،، الأمم 
ولأنللعرب، يالثة القل.ات س أقل. من واحلءة تعتبر لأنها المنورة المسلثإ؛الل-ينة علي 
كانفقد محورية، من المحراء عبمر تشحن كانبمتإ للمحامئة اللازمة والإطادات المزن مع 

منبدلأ العرب إل والإمدادات المزن تللث، تذم، حيبمثؤ جدا مهم ذلك أن يعتبر لورض 
طولعل يعمل( كان الذي الممجثرى لورن-ر، فريق، فإن الحقيقة ول المقمودة. وجهتها 

التركيةواللم.حبمرة الأعل.ية مزن من سخية عنائم عتم قد المديئة "" دمشق حد.يد سكة 
العكرية.والمخزونات الأعتدة من وغبرها 
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لورنسكتب المنورة، المدينة من الأتراك إحراج عدم لأسباب وشرحه تقبره ق
لربحيث المائية اكاحيخ من حدأ صعفاء وكنا موسميا، الخيش كان ولقد ت يقول الشأن برا 
الاسعإكعدم من يصدأ السلاح نيع أن بإمكاننا يكن 

نحويعهاحتى أو ا1ديتة، عل الهجوم فكرة بأن الأستنتاحات هد0 ل أظهرت وقد 
قالعدو يبقى أن أردنا فقد الفضلة• إصا\راتيجيتا ح تنسحم تكن ب سرعة نستلم حتى 

الأمرمائة ق سيقيدْ الغداء فعامل كببمرة. وبأعداد مؤذ عير آحر مكان أي ول المدينة 
شرقحديد سكة وحهل الحجاز، حديد صكة يحهل به مرحبا كان إنه بل الحديد، بالسكة 
لنايقدم دام ما الحرب، مدة حلال وحلب، ودمشق فالسعلن حديد سكة وحهل الأردن، 
عنللإحلأء ميلا أو رعيته أظهر ما فإذا الُربا' الدالم من ألفا وتسمن وتعه تسعإتة 

بشكلعاليها السيهلرة يمكن حيث صغرة منهلقة ل للتمركز كحطوة حدا، سريعا المدينة 
عملياتنابتقليمى ؤإنإ كبير، بشكل ليس بنفسه، ثقته إعادة محاولة علينا كان فقد فعال، 

ندربأنمى ولكن عاملة، الحديدية سكته عل نبقى أن هدفنا كان لقد صد0. السكرية 
له((،الراحة وعدم الخسائر من ممكن 

أنهذلك سوريا، من المدينة حامية إل ارسل مما جدآ القليل وصل قفل الحقيقة ول 
الاقتصارإل المدينة ل المعزولة التركية القوة مون تقلصت الهدنة إعلان نبل أشهر لعدة 
أنحتى المشهورة. الواحة نخيل أشجار من محع كان الذي التمر، صوى ثيء لا عل 

فقدذلك وُع للوقود• واستخدمت وكسرت ئزهمت.، قد المدينة ل المنازل خميع أسقف 
شجاعا،حنرالأ كان الدين فخر قاتدها أن ذلك مستلمة، عير صامدة الحامية ظلت 

•وعتيدا مصمإ 

علاستولت قد المشتركة الريهلانية العربية— القوات أن من أحبار وصلته وعندما 
علوأحيرت تماما وامزمت قهرت قد سوؤثا ل التركية القوات وأن وحلب، دمشق 
والصمودالإبقاء محاول أن له بالنية الأجدى من بأنه باشا فخري عرف الهدنة، توقع 

الصحراءوسهل ل متعزلن كانا وحاميته هو وأنه برمتها الحرب تنتهي أن إل أطرل، مجدة 
•بالهزيمة الاعتراف رقص التركي النمر ذلك أن إلا اسطنيول، من ميل ألف بعد عل 
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الأسوأإل متقلمة الأن التركية الدينة حامية وأصبحت والأسابيع. الأيام ومرت 
القائداستلأم قبل المارة كوت ق الريطاي؛ن وضع عليه كان مما أكثر ثر عويشكل 

المدينةعن قوة يشكلون كانوا رجل ألف عثرين أصل فمن ند• تاونالإنجلثزي 
أنهالقرآن عل يقم _زال لا كان باشا فخري أن إلا الأن. ألفا عثر إحدى سوى بق يم 

وحمحه نفويبيد النبوي الحرم ّيفجر فإنه والريطانقن للعرب يستسلم أن من بدلا 
فدأذى أي من هووقواته محميا سيكون بأنه لفخري ضمنوا الريطاني\ن أن حتى رحاله. 
صلثا.عنيدأ قلل العجوز النمر أن إلا البدو. حم يلحقه 

الهلويلةالمد.0 هذه كل يعد اثتاقوا وقد مثله، جدآ متهلرفة قواته تكن فلم دلك، ومع 
وسلمواالعنيد قاتا.هم عل القبص وألقوا أخرآ تمردوا فقد لأللت، الأناضول. إل للعودة 
الخربانتهاء من أمهر بحد ، 1919الأول كانون من العاشر ق افه عبد للامثر المدينة 

العفلمى.

التاريخق رفيعة مكانة محتل أن يستحق الدين فخر الخنرال اسم فإن وبالتاكبد 
كوسيلةعديدة لأجيال المنورة المدينة ق العربيات الأمهات وستستخدمه التركي، 

يه.أءلفالهن ؤإحافة لإسكات 

لباشا فخرى باسم يمع يعد لر للمدينة، المثثر الدراماتيكي الاستلام بحد 
كناعندما ذلك، بعد ما ونت، ل ولكن المرح. من كليا احتفى وكأنه وبدا الأدنى الشرق 

مدينةل الدينة عن المداح نابلتؤ فقد الوسعلى، آسيا ل محروقة صغثرة أحزاء ق افر ن
يبدلكان فقد الناري، مزاحه من يبدو ما عل يفقد ولر أفغانتان. أمثر بلاؤل ل كابل، 

لاوريهلاني؛ن صداقة عن بعيدأ أفغانتان أمثر ليبنى هناك لتركيا كفثر جهده ممارى 
لنفإما الدين، لفخر القتالية الروح نص له مقاتل رجل مليون لتركيا كان ما فإذا الهند. 

وتنشئوتبني الأدنى الشرق محتل أن بل فح—، القديمة أقاليمها حمح استعادة تهلح ت
الحفلمى.الغول لامثراهلورية القديم الجد تفوق أن يمكن إمثرامحلورية 
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السريالخهاز حكل»ات 

عنيقل لا ما هناك كان أته إلا حدآكلورنى، ورائعا مهأ دورأ لعب أحد لا أنه مع 
أويكتب، أن ؤيمكن العرثميه، البلاد ل أشهم متروا قد فعن مند احرين صابعلآ عشرين 

منهم.واحد لكل البطولية الأعإل حول محلي يكتب أن محب لحقيقة ال 
رئة؛الالخدمة إدارة بواسطة العرب مع ال^ريaلاز٠ التعاون وتنفليم ترتيب تم لقل. 

هنريالمر فيها كان التي الأيام ل أنشئ الذي الأدنى، الشرق استخبارات حهاز وهو 
السريةالخدمة من الميع هذا إدارة تول تقاعد، وعندما مصر. ق ساميا مندوبا مكإهون 

فيسكوننج(المارثال الأن )وهو أدموند المر مم ومن ؤينجت، رمحينالل المر حلفه 
العربودعم فبع نل النميرين اكلاثة الرجال هؤلاء من واحد كل أن وْع اللني• 
لرالدين بن من أحد لا أنه إلا العربية، باكورة يرا اهتإما وأبدى نخصى بشكل 

الورةبنجاح الماهمة ل أكبمر مسكل الفضل إليه يتب أن تحق يالعربية الجريرة ير.مح.م.وا 
الخهاز.هدا ومجنغلم مؤسس كلأيتون، حيالمرت المر من 

قيادتهمقر كلأيتون الخترال أنشأ الأدنى، الشرق ل للعمليات الأول الأيام حلال 
واحل.لكل كان الدين اللامعن النشلإْلاء الرحال من محموعة بجمع قام وهناك لقاهرة. ال 

الأشخاصمن حاصة معينة محموعة مع الأدنى، الشرق ل زاؤية بكل وثيقة معرفة منهم 
مثلورجال السياسية، الشزون ل ٍللأب بيتهم من كان والتنوءينا المختلفن المدهلن 



الآثاروم الخغرال هوغارت، هناك كان ثم ومن هثربرت؛ واوبري مايكس مارك 
كانااللذين ولورنى، وول الردان؛ من سرض وحوض وكورنواليز الشبمد؛ 

وغيرّمم)العراق( الهرين ُين ما بلاد ق الأنار عن والتنقيب البحث ل منخرطان 
لورنسوصفه الذي نيوكمب، الشهور والخريء الغامر المهندس صمنهم س الكمرين، 

العالما٠.ق تدمثرية ءلاءة أكثر يمتلك اثخص أنه بل 
التركيةالحديد والسكة القهلارات س المزيد ينسف قام لورنس الكولونيل أن مع 

الذيالأول الرجل يكن لر أنه إلا آحر، شخص أي من أكثر ذلك ل الفضل إليه ؤيعود 
العربيةوالناطق العربية الحزيرة ق والدينامحيت الألغام يزؤع اللمعليفة(. )الرياصة هذه ندم 

نيوكمب،ف )المقدم( كولوتيل اللميفتينانت إل يعود الشرف هدا أن بد فلا الأحرى• 
لورنسمجل فاق قد الحديد والسكة للقهلارات التيمثرى مجاله يكون أن يمكن الذي 

لالحرب س الأحثرة الراحل قضاء عنها نتج للقتال وحيه جرأته ولمل المجال، لمءا هل 
ترم•-جن 

الخيشق مهندس أقدر بكونه ممتازة سمعة نيوكومب اكتمستا أ، 9 أ 4 عام قبل 
البحرإل النيل وادي من المردان صحراء عبمر المتد الحديد المكة حط وكان اJرطال. 

قامنقد الجال، هذا ل الرواد من دانا كان وكونه وجهودْ. أعإله من واحدأ الأحمر 
منأحرى محتلمة ومناؤلق ؤإيران الحبشة من كل ل حديد سكك وتدمثر بمسح 
الخارطة.عل نقاط محرد تبدو والتي 

أيضأ.لحرأته شهرة أيضأ اكتب أنه دلك به، تام عمل كل ق محتصا أصح لقد 
مؤقتانائدأ ع؛ن الحجاز(، )ثورة العربية للثورة الأول الأيام ل الوجه عل الاستيلاء وبعد 
عقيدأولكونه أنه غبمر آخرين، مسوولن عدة حينذاك هناك معه يعيش وكان الباء■ لذلك 

ترتيباتأحل من عليه معتمدين جيحهم كانوا ولكنهم لوحده، حائم له حصص فقد 
عشوائيةبطريقة اليومي لنشاطه ا1همة عثر االرحالة هذ0 عامي تيوكمب أن بيد الطعام. 

موعدالأن ®حان ويقول مجا أحد يآق حتى ظهرآ الواحدة الماعة تصح إن ما فإذا حدآ، 
يكونلذلك وكنتيحة الشأن، بهذا تحليإت إعهياء نيوكمب ينسى ما وعالتا اإعداءأا، 

الظهر.بعد الثانية الماعن ل اكاي فرة •ع الغداء فرة بجمع الأمر تسوية عليهم 
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بدأالذي وهو أشهر، سعة لدة العربية الشؤون ل لامعا دورا نيوكمب لعب لقد 
فعالة.بطريقة  Jbفيإ؛»لورنس طبقها اش والقطارات الحديد السكة خهل نف أساليب 

وأساليبه،طرقه ق تماما شرقيا كان بالفعل أنه إلا اليرنى، الري يرتدي كان أنه ومع 
يوقفه.أن لأحل يمكن لا بحيث شديدة، سرعة ق مار ليل عمله ق رأسه حتى ومنعما 

ال^ريهلاليالخيش ثانية نيوكمب التحى الصحراء ل مكثها التي السبعة الأشهر مائة ول 
الحرب.ل الأعإل احرأ بمفيد وئام السع بئر عل الهجوم ول لعلن، فل 

والخنوبالغرب حهات من السع بثر عل تهلبى اللنبي ان وفرّمشاة قوة كانت 
بثرطريق هناك ٌن يمر كان إبراهتم الني موطن بانجاْ الشال جهة إل ولكن والشرق• 

الاتصالاتشريان حهل الأيام _، ل يعتبر كان الذي القل.س، — الخليل — السع 
لأنتهلوعوا الدين الأمترالمن من مائة ومعه نيوكمب فزحم، التركي. والمواصلات 

تماما.السع بئر عل الجوم بدء قبل ليلا التركية الخعلوط حلال من تلل؛، عمليته ل بمعوه 
القواتوتعزيزات تموينات، كافة ؤإيقاف الخليل طريق نطع ل يتلخص عملهم وكان 

العمليةوكانت السع. بئر عل ويتولوا التركية القوات وقواته اللنمب ت1رم أن إل التركية 
ومحموعتهنيوكب ظل ولياليها أيام ثلاثة حلال أنه إلا يائسة، محاولة عن عبارة 

مائةل وتم عددهم. صعق خبن بقدرة ويقاتلون الهلريق ذلك عل يعملون الأسترالية 
قيلعل وظلوا منهم محفلوظ؛ن كانوا الذين والقلأتل جبل، قمة عل وهم تْلويفهم الأمر 
أسرهم.تم الحياة 

يأمرهابريطانية عسكرية رتبة أعل محمل كان نيوكب الكولونيل أن وعدف 
القدسثواؤع حلال من واستعرصوْ تماما به اهتموا فقد لذلك علن، فلل الأتراك 
الأناصول.ل للجن طريقه وهول 

حياة)رفاهيات( كافة من ونجا ا"لح"ري مرض من ثقي أن وبعد أشهر، بحد ولكن 
سوريةفتاة بمساعدة اسطنيول ل زرانته من نيوكمبا الكولونيل فر فقل التركي، الجن 

وفضلالتركي، الاميار من قصر وقت، قبل ذللت، وكان منزلها. ل حينذاك أحفته حميلة، 
أنيمكن التي الرتيبة الحياة عل إثارة من فيها با اسعلنبول ل متخفيآ لهياة ا نيوكم—، 
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بالكتبيعرف كان فيإ أرقاتم معظم وهوغارث داوناي، كورنوانز، من كل وأمضى 
كواحدالعراق إل الخرب بعد أرمل الذي كورنوالتز، الكولونيل وكان القاهرة. ل العربي( 

مسوولأكان العراق، عل مالكا أعالن عندما لفيصل الروسي\ن الريطادي\ن تشارين الممن 
التعاونملف ن، السيامي الخام، عل شخصيا يثرف وكان العربي،. المكتكط عن وقتدالث. 

ممالكهوحكومة ;ريهلانيا ؛؛ن ما رصمية مفاوضاُتا إجراء يستلزم كان الدي العرب ْع 
نمحكان الخي الألية الساعية عل ينرف كان كا وقداك، الاثئة العربية الحجاز 

كانكورنواليز الكولونيل أن إل إضافة محورته. مواصلة من لتمكينه حبن للشريف، 
القواتصمن كانوا الدين بالقاتلن العربي( الختم، نزلني وهو آخر مهم عمل؛ عل، يشرف 

قوسبمتوا أمرهم تم ثم ومن فيها نحدمون كانوا الدين العرب أبناء من العمانية 
إليشر لورنس كان ما وغالآ والعراق• مصر، فالظن، صوريا، من كل j( معكرات 
محوربم.ل الحرب لنجاح عنه غنى لا أن يعتبر وكأنه وبدا بالحبقري كورنواليز 

القاهرة،ؤ، العربي( الكتب، ين( ما ونته ينع آخر لامع صابعل هناك وكان 
داونايألن كولومحيل)القدم( الليفتينام، وهو فلسطن، 3، ١^، مائة ومفر والصحراء، 

وصع)الخورةعن مسوولأ كان انه ومع الباريّ(. مريم)الخيول( كولد حرمر فوات من 
إلاالتموين، وخدمات لأفراد.ها ية بالنالفاعلة والعسكرية الحقيقية ناعدما عنر العربية( 

وضرهملورنس والكولونيل فتصل الأم،ر من كل إبقاء كانت الريية د-اوناى مهمة أن 
ولورنسهو وكان الكي. مع مستمر اتصال( عل الحربية الخزيرة ؤ، والقادة الزعياء من 

ؤإيمال(لتيبثر بوسعه ما داوناي وعمل تام. بانسجام معآ وعملا حيم،ن صدشن 
تتحالمربية للجزيرة نياراته أن يعتم وكان لورنس(• يطله كان ما وكل، والسلاح العيان 

لزؤعجدا متحمسا أيضا كان أنه حيث، إغارت؛ن، أو إغارة 3( للمشاركة كافيا ونتا له 
والديناميت،.الألغام 

دبلومامحبةعبقرية تتهلاو_، كامخ الصحراء حرب ْلثيحة بان مقتنعا كان انه إلا 

3،اللكية والحكومة العربية الخزيرة ,yo ما الوميْل بدور ليعمل( الأقل( عل واحد لرجل 
وكانت،الجال، •بدا عالية شهرة وذي خبثر لرجل، تركتا الحساسة الهمة فهل-ْ لنل-ن. 
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ايربمةانيرة الخرق وفرمان ورفتاؤْ جوس 

غثرالقوات ولكنت نظامية؛ وضر نظامية قوات من الحجاز مالك قوات تكونت 
منتألفت الظامئة القوات أن ح؛ن ل والحياد، الحال( البدوالمتهلن من نتألف الطامية 
ويعدالعثانية الحيوش ل نحدمون لكنوا الذين المب أبناء من التركي الخنس من المارين 

والعراق.هلن فلق اJرJaلانية القوات قبل من أمروا ذلك 

كقواتخاص يشكل الدرب^ن النظامية القوات من ألفا عشرين حوال هناك لكن 
قيلمن عليها الاستيلاء يتم أن بالإمكان يكن لر التي الحصينة ا،لواقع تلك لمهاجة مشاة 

ب.)القال.م( كولونيل الاليفتيناس، بقيادة النذلامية القوات ولكنت، النظامية. ضر القوات 
قديكون أن المحتمل من والذي الأصل، ايرلندي لورنس، مثل كانا الذي جويس، _■ 

العربية(.)الثورة ل أحر شخص أي من أهمية أكثر دورآ لورنس بعد لعب 
حرسنوات ي ومحابطا محترفا، جنديا جوبي كان( لورنس، من العكس وعل 

الماحيةومن والريان. مصر وق المرير حرب ل بالخدمة رائع مجل مع كونوت 
لكنفقد ، ١^١٢خمسة يبغ لورنس طول كان نينا بينها، كبثر اختلاف هناك كان الحدية 

تبحرأن يمكنها محخمة صحراء سّفينة موى تكن ور أقدام• ستة من أكثر جويس طول، 
لكنذللث، يفعل لكن عندما ولكنه حملا. يركب لكن ما نادرآ لذللث، فهو حوض، جثة نحت، 

آخر•جل قمة عل بحلل( جل كمثل 



الحصينةالتركية الحامية لهاخمة لرمله جيشآ يعد وهو منة حوال حويس أمفى 
بفضلالأمر بدا عندما النهاية، وق "عل• الأمير بقياده الحيش ذلك وكان المنورة. للمدينة 

إلرسالة وملم عل الأمير حنرف من رمول جاء مهيئا، أصح ثيء كل أن اف من 
الرسالة:ق وحاء المكة. بالرعة مكة ق الملك جلالة إل لترسل جويس 

ينتفلرلا الب2لل جيثكم إن ولدكم، من تحيات لك الأرخى، وسيد الرحمة رب ءيا 
أحرنافقد فح_، واحد لسبب ولكن الترك. عل الفلاءر تقدمه كحقيق الأمر سوى 
دونمن يتقدموا أن لهم ية بالنجدوى لا سيكون يأته البواسل صبامحلنا أقم فقد ذلاائ،ّ 

أومرصعة أغإدها ْع دمشقيا سيفا ثلالن إرسال إليكم أتوسل فإش لدللن، سيوف. 
احادمكم®.إرضاوهم يمكن لكي بالذهب مضروبة 

علوالتغلب التعامل عل ندرة جوص الكولونيل أثيت فقد الحفل لحن ولكن 
تكلمعل لمدرته بالإضافة أنه ذلك نتشا، التي التونعة غير والمثكلأت المعربات مئات 

وذاليقا كان المثال سيل عل فهو قيمة. وحوامحى مؤهلات أيضا لديه كانت، فقد الحربية، 
تححن،متهورأ أو متعجلا يكون أن يمكن ولا تماما، وهادئا جأش ورابمل بارئة أعصاب 

عثرحد إل صبورأ كان ذلك، كل وفوق ومكدأ، .أ محتهالوكان الفلروف، من محلرف أي 
الغرب.ق ذلك يإرس كإ الصبر من عادى 

قدرتهيظهر جريس كان البدو، من حشد، مع وقته يمفي لورنس كان فبتنا لدلك 
سوريان،م.ت حليهل من الفلامي؛ن الحنود من مساعدة إضافية قوة وبناء بإنشاء العسكرية 

محيحينل.اك أيضا كان أنه إلا العربية. اكورة بشعار متاترين كانوا وعراقيين وفالمأطنين، 
وققهنار. أو حديد مكة •حْل تدمير حملة قيادة أو ما إغارة ق لورنس إل للانضإم وقتا 

قفيثاألف■,، من أكثر فا ونصغيرة جور سعة دمر شل واحدة واقعة ق فإنه الحقيقة، 
هيديا.ومحطة الطويرة محطة ؛؛^١ ما الراقعه التركية الحديد سكة عل حديد سكة 

لوشاركوا اليرب ْع حاربوا الذين الاحرين الضبامحل من عدد أيضا هناك كان 
هؤلاءبين من وكان التركية. الحديد السكة وسف الرائعة والديناميت الألغام رمع لعبة 

الايرلندية،الرماة كتيبة من مانيارد ج. ب. اليجور ست2رسم، ف. كولونيل الليفتيناس أيضا 
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التجوريوئغ، ف• )الرائد( واليجور الردان، من ئاء مكان ل قاصيا يعمل أيضا وكان 
واللازمهوربتي، ه. الكابتن هيجنز، مكوتا ى. رالقيب( الكابتن مارثال، ى. 
حمعفان وتقريبا الحديد. الزكة مثر وتل نسف كيفية العرب علم الذي ج^رالند، م. 

علحملوا قد الأحرى العربية واللأي الحربية الخريرة ل وقاتلوا حاربوا الذين الرحال 
ألفأرصي ق الهرب ق دور للعب اختيارهم يتم أن قيل حلويلة عسكرية ومحمعة خثرة 

غضرمامحاربا يكن لر الذي ستثرلع، يقدر سخيا كان منهم أحد لا ولكن وليلة ليلة 
لممتاز بشكل مميزة قوة ْع ليخدم وقتا وحد أيما وإذ،ا إفريقيا جنوب ل حارب فحب 

يقومبيناكان تقريا حياته ؤيققد طائرته تتحطم أن قبل رال؛ريهلازر( اللكي الطثران صلاح 
الناخ.قاصية العربية الخريرة وزوايا مناطق فوق استطلاعي بتحليق 

منابكرجل اختثر فقد الأرض، عل الخرب من تبقى ما م نحد أن له قدر ثم 
العربية{.)الثورة الحجاز ثورة ق للمشاركة 

لورنسمع وكان سورية إل الدخول وشك عل كانوا عندما للحرب انقم فقد 
العراق،ق الاستخبارات إدارة ق سابقآ يحمل كان الذي يونغ، أما دمشق. دخل عندما 
وتولكبثرة. بتفجثرات القيام ق بالغة متحة محيون كانوا الذين من آخرأ واحدآ فكان 

نقلنفلام بتنثليم وذلك حا.أ مهم بعمل القيام الحملة من الأخثرة الرحلة خلال 
لحيةإطلاق ق حققه الذي النجاح ذلك الحديدة، إنجازاته يثن من ولكن ومواصلأت، 

نموذجي.سيخ إل حوله ومما زملائه قبل من حده ل سببا كانت حريرية 

أوا1يريهلانيان قبل من سواء تام، بشكل أكثر محبوبا كان الذي الثخهس ولعل 
وكانالصحراء، حرب ل والذي أيما، الأورو؛يثن، حمح ومن سواء، حل عل الحرب 

الهلبيةالخدمات سائح من سكوت التفائل هو الحميم، وصديقه خيمته ق لورنس رفيق 
المعالحاتما؛ض وميوله وقته م قالذي الايرلندية، اللهجة ذو ال؛ريهلار|، للجيش اللكية 
ايرامالكابتن هما طيبان، رجلان ذلك< ق يساعده وكان الألغام. وزؤع القلبية 

حياتهوكرس علم ورجل وخجولأ هادئا كان أنه ومع مارثال، اليجور أن إلا ومكسن. 
اليكروباتعن والبحث )اليكروسكويات(، والجاهر الاختبارات، أناييب كلها 
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باكالوحصل تجدي تماما ه نفأنت أنه إلا الأفريقية، الأسوائية الأدغال j الخامضة 
البلاد.ل أحرى مترفة معارك ول الوم معركة ل العسكري الصليب وسام عل 

إلحيمتهإ محول مارثال كان كرية، ع حمالة أو ياغارة يقوم عنه يعتدأ كان وعندما 
ويعالحيدبر مجا غالبا وكان والخيري والتتفوئيال الكوليرا ُكتثريا ،لعالخة طية عيادة 

كانعندما ثم ومن منها. الغامضة الأشكال ومحل الأمراض، معغلم الصدفة ويمحص 
ؤويعالالتفجثر، عالية والألغام يالتفجرات نقالاته يملأ كان فإنه الصعحراء ق برحاله يقوم 

إصابات؛؛نحدثت مجا ؤإذا الخرحى. ؤيعالج الديناميت من تبقى ما يرمي الإغارة انتهاء 
ماجع أنه إذ حل.أ ناجحا كان فقد لذلك جراحهم. ؤيضمد أيضا يعالخهم كان الأتراك 

متثارأعن الخرب انتهاء بعد أنه ذلك المحارب، والخندي )الطبيب( العلبي الضابط بين 
هناك.كمقيم؛ريهلال جدة ل سنوات عدة وبقي الحجار، لملك 

منأجرأ واحل باكأكيد هناك يكن لر والديناميت الألغام زارعي جح ض من أنه إلا 
لالأولية دروسه تلقى وقن. مهندسا. نيوكمب، مثل كان الا.ي هوربني، _• ى الكابتن 
منأحرى وزوايا مناطق ول الكونغو، ومهلّ قلب ل الذهبي، الساحل منطقة ل الغامرة 

تماما.محنونا يسرونه البدوكانوا أمرس أن حتى كثير حد إل وطانشا متهورا وكان العالر، 
جزءانفجر ءنا.ما مبكرة بنهاية احتتمت قهلارات ومفجر ديناميت، كزاؤع موهبته أن ؛يل. 
صعوبةمعه كانوا الذين العرب ولقي أعمى• وشبه أصم إياه تاركا وجهه، ل لغم من 

إداري.عمل ل وقته أمضى الخ؛ن ذللث، ومنذ حيا، العقبة إل إعادته ل كبيرة 
والكابتنسكوت، ه. ت. الميجور هما ضابهلان، العقبة قاعدة ل يتواجد كان 

ثيءكل يونع غوسلبت، كان ؛ين،ا والمال، احلرح ل محتما سكوت كان غويت،• ريموند 
مجنصناديق سكوت حيمة ل يوجد وكان الهلحين. إل )الأحذية( الأبواط من ١^١٠ 

لللمساعدة الثريهلانية الإمثراطورية من زاُية كل من مصادر ذهب، الن.هيية، الختيهات 
المتة.لثينالمدسن أوكلئ، عن فضلا تواجاووا أينإ البدوالمزاجيين صدور ل الح،اص إثارة 

)أوالذهب، مجن الصناديق هذه لكل الوحيد الحارس وكان يفر• حماسهم بدأ الذين 
الميجرركان كإ السنجاب، كحجم حجمه يبلغ كلبإ عليها( يطلقون كانوا كإ العفاريت، 
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التموينقيصر غوسلهت الكابتن زميله وكان بالماكر. البلغاري كلبه يدعو سكوت 
منيعفؤ، أو نايه أبو عوده كان عندما باستثناء المعكر؛ مون عن المسوول والضابهل 

تبإغراء طويلا يقادموا أر يمكثوا أن بإمكاتم يكن ب الذين الآحرين لويس رجال 
معسكرم.محازن 

مثلالمتحركة؛ الخفيفة والمدفعية الصفحة العربات قيادة ق صباحل هناك كان ثم 
كانواأتم دّع وبامكو• ؤيد، جرينهل، والملأزْين برودى، داوست، ■أ~لان، الكابتن 

بتلقرهم يتدبرون كانوا أتبمم إلا بالْلرق، معرنتهم لعدم الحركة عل نادرين غثر 
مغامراتل اشركوا أمم كإ الناسات، من ممر ل عملمات ل ريدخالون الخرداء الحبال 
الأمحرةا،لراحل حلال جريثة 

الحزيرةإل أرمحالرا الذين الْليارين ٌهات كانت فقد السارة، غر الأعإل أما 
طيورلديه التركي الحنش مثل جيشهم يكون بأن أصروا الدين العرب، لإرضاء الحرية 

كانتالش العقة ومن الأقل. عل محسودة وتكون متفجرا، ييفا وترمي تصنع )طاترات( 
قصفوأيضا اكحركف التركية الدوريات موالح لتحديد قدما يهلرون كانوا لهم كقاعدة 

كانواوأين،ا المدينة. دمشق— الحديد السكة حهل طول عل الواقعة التركية الحاميات 
إفريقيانرق بامحتتناء عفليمة، أحطار العليارين بأولئك نحيعل كانت، فقل بطائرات٠م يتجهون 
تمامايعرفان ْ اعد ومحالهليار كان العقبة تغادر الهنارة كانت، فعندما الأفغانية. والحبهة 

يهلرانكانا لأتبمإ محالة، لا فإمإ،.يهلكان العلائرة بمحرك متاعب واجها ما إذا أمإ 
القمر.جبال كمثل جل.أ ووعرة ونائية مستكثنة غثر وتفاريس مناطق فوق باستمرار 

ممعناالوردية، البتراء مدينة إل إيدون جبال ء،ر طريقنا نثق كنا عندما ما، منامته وق 
صإءمع الودي، غثر المشهد ذللث، ق نحل-ق كنا وعندما فوقنا، نهير حربية طاترة أزيز 
إعجابناازداد الحادة، الركائية اللأفا م؛كان؛جبال كل ل المتخللة الزرقاء العرية حراء الم 

فوقتاالأقدام آلافه ارنفاع عل محلقون الذين المغامرين، الريطانت؛ن الطيارين ؛أولثل-ه 
يدعوبشكل 

حلالأنه •ع ويليامز، نونيس هارولد الكابتن بقيادة أولا هؤلاء الحو شتوخ كان 
قائدأميدوئس، فيكتور الكابتن البتدئ، القس أصبح الحملة، من الأحرة المراحل 
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صرالعربية الخزيرة إل مصر من ويليامز فورنيس محنار ما مناسبة ول هناك. للرب 
منيعانون كانوا حث إليه بحاجة زملاؤه الال،ى ا،لاء معه محمل وكال سيناء. صّحراء 

سيء،حبوط المحظوفل ضر الطيار ذلك قام النتفلرين ١سقائه أصن محت ولكن العْلش. 
قريبآيروا أن بودهم كان بأنه له فقالوا المياه. زجاجات خمح ونحعلمت الطائرة، وانقلبت، 

هباء.ضح النفيس السائل ذللاج يروا أن من الصحراء رمال عل تنسكت، دماءه جدأ 
الشيوخأحد ل فراغها أوقات من جزءأ وزملاوه ؤيليامز فورض الكابتن أض 

له،'جويهء ءارحالة أول ل نايه أبو عودة أحدوا فمرة جوية. امتمتلع رحلات ل العرب 
تزوجأته من شجاعة حينذاك أعلن كان الذي الفرح، السن ير الشتخ ذلك صرخ وقد 
ندمانه من الأرض إل عودته عند صحراوية فهلرية شاعرية وبروح امرأة، وعنرين ثان 

أبل٠أ،يقل ولر عاليا. معه كحلق قبته بم. معه ياحل- أن ل أحفق لأنه عميق بشكل وأسف، 
الحقبة.ل ٠أصدقائهاا خمح عل المار بإطلاق يقوم لأن رائعة فرصة له نحنؤ 'إنه 

ماكينز،ديفرز، اللازمون أيضا العربية الصحراء جو فرسان بين من وكان 
قوات«ع مباشرة ذهب الن.ي فقط. الوحيد ولكن ءديل.ون، وآخرون ميفي، أوللفياا.٠، 

وبقيمحركة، كل حلال القنابل يقعل كان الذي جونور، اللازم كان دمشق إل المورة 
الحربانتهاء ؛عل. الهنل.، ل مواز نحو عل الصعبة الأفعانية الحبهة عل مشانبآ دورآ ليلعبا 

طويلة.بمدة العظمى 

أونميرة لمدة رأيتهم الدين الضباط من آخر عيد هناللثخ كان الحنوبية التعنقة ول 
عملالذي كيتشنر، أخن، ابن وهو باركر، ّي. أ. الكولونيل مثل رجال ت أرهم ل؛ الذين 

منطقةوهي سيناء، حزيرة شبه لنهلقة حاكا عض ثم ومن لمدة الأحمر الحر ساحل عل 
كانأيضا وهناك عاما. أرJعان لمدة إسرائيل بنو هناك تا0 حيث واسعة، وجبلية صحراوية 

وزّادةمل س الم؛لح الخزيرة إل نقل نم ومن باب، ر• كولون؛لج• الليفتنانت يعمل 
وصفوند جدة؛ ل ويلون للكولونيل نائيآ كان والذي لندن، ل الريطانية الحربية 

ثيءلأي يمكن لا بحيث جدأ حارا كان بانه جدة ل قيادته مقر عولدي ج• ى الميجور 
الأمثرجنس وكان الخر• من يلهثوا أن سوى يمكنهم ولا الشر، سوى هناك يعيش أن 
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هناك،الكبثرة التركية للحامية ية بالنقلقة الأمور ومحعل المنورة المدينة محاصر الله عبد 
دافيتبورتأ• الميجور هما الضم، حثراء من اثنان القوات هده ْع يتواجد كان حيث 

جارود•واليجورج• 
حربل دورأ لموا الذين الأحرين للأوروبثين والمخممر القصر الرد هدا أن إلا 
منيكر وقت ففي الفرسسن. إل الإشارة دون من كاملا يكون لن موف الصحراء 

بقيادةجدة إل بعثة بإرسال العربية القضية ق دورهم الفرنسيون أبرز ، 19 16أيلول شهر 
لأنالمجال ها.ا ل جد.أ فعالن أو مفيدين غثر الفرنسيون وكان بريموند. الكولونيل 
ثيءكل لهم يوفروا أن نين عل وكان وافيآ، دعأ تمنحهم أن تطع لر حكومتهم 

كانواالأحثرين لأن العرب، مع يتعاملوا بأن لم يالتسة الهبمّعب من جعل تما تقريا. 
الولفةالفرنسية الكتيبة يقود كان الذي بتراف، الكابس أن بيد للفلروف• ومدرين واعين 

وأدىالمغربية الصحراء ل محددة غثر خثرة لديه كان الحمالة، طوال جرايريثن جنود من 
العملياتحلال ثانية ومرة ، 1917عام التركية الحديد السكة حقل صد رائعا عملا هناك 

.19 18عام درعا حول حرت التي التهائيه 
ومحموعةالمصرية القوات من الخليهل بعمى كانوا الحجاز ق الأحرون والأجانب 

المدفعسن.من الابمأبمءلمان الهنود من 

صادرةالأدنى الشرق ق الحرب حلال الإنجازات أعفلم من واحدة وكانت 
فاجأأنه إلا العربية، الثورة ق دورآ يلعب لر الن.ى فيلبي، جون الريهلاق الا-ني المسوول 

فقدالعنائف. ق الصيفية عاصمته ق البدوية وعاداته الحرب بلباسه ما يوما حن اللك، 
الحربالخليج من العربية الخزيرة قلب ل سعود ابن بلاهل إل مرية مهمة فا فتلير أرمل 

فيلبيبإنجازات جدأ متآثرأ لورنس وكان معروفة. غر منهلقة عثر الأحمر البحر إل 
فيلبيتعين ق يد له كان الحرب انتهاء بعد أنه ذلك البدو، مع التحامل ق ومهارته 

الأردن.شرق لأمير ارأ متث 

حفثمي،طريق وسدوكقاطع الأخرين الأوروبيين، حمثع من شخص أعظم كايت، ورمحا 
ضخمةلحية ربى وقد ونيتثرتون؟ إنجليزي( الإيرل)لقبا هو الحربية الثورة مع وحارب 
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ارص٣^٦ ق ومرض الأمرفمل 

أنويعد التركية، بالحيوتى ؤإتمام العربية القوات بأيدي يمشى سقوط يعد 
جانبآ،الموف الذهبي سيفه لورنس وصع فيمل، للأمير مؤقتة حكومة إنشاء ق ماعد 

والتقديرالاحترام كامل حلالها من تلقى واش المنحرفة، وكوفيته الييضاء أثوابه طوي تم 
المنظورصغ هدف عل منمبا تركيزه أصبح ففد لدن. إل وأّرع عرب، كنريف 

الشرقj للخوى الحديد والوازن الحاكمة لألأت والالإ٠حراضرات فيها يا المستقبل، 
معاديةكانت، الش المحراؤية القاتل ووحد يدو؛ ما عل المستحيل أتجز فقد الأدنى• 
اللثي،اعد يوأن الحلناء، قضية حانبح إل يكسبهم أن واستتناع البعض؛ لبعضها 

الأدنى.الشرق عل ميادتم فرض أحل من والتركة الألمانية للماطامجح حدأ ؤيضع 
أننحب، الحفلمى القوى يأن يرى كان فقد يحد. ينته ب عمله بأن أدرلث؟ لورنس أن إلا 

تزاللا كانت، اللام مؤتمر فمحركة العرب• لحلمفاثها قْلعتها الك، الوعود تنس لا 
العربي(.الوفد وصول أجل من للتحضثر أوروبا ال لورنس رجع فقد لدلك تحارب• 

ليستأتفهناك نزل حيث ٌرسيليا، عثر لورنس مر عندما طريفة حادثة ووقعت 
عنوسممام ايحطة ق الضباط نقل حديد سكة قيادة مقر إل ندهب لندن. إل رحلته 
تقيلامعهلفا يرتدي لورنس وكان ماطرا، يوما وكان هافريه. لو إل التال القطار موعد 
الونن،دلك ق عقيدا كان أنه وح العسكري. لباسه عل عسكريه ساران دون من داكنا، 



ولكنمقدم، برنة لكن الحطة محابعل بان وصدف ملازم. لكنه يبدو يزال لا لكن أنه إلا 
الضابهلإليه نظر القطارات موعد عن حدوء زائره ماله وعندما غالظ. مارت وله ضخا 

ينبسأن دون ومن مساعدته. يامل أن يمكنه ولا مضجر بأنه بتبجح له وقال مبالاة بلا 
محكت_،إل عاد نم ومن معهلفه، حلع التالية الغرنة ل ولكن خارجا، لورنس سار بكلمة 

مغادرةعن قلته الذي هوالونت اما نبل، من أكثر حدوء المرة هذه ل ونال ثانية، الخابط 
لورنس،عنق يدق أن يريد أنه لو ك،ا المحابهل نفلر وللحفلة لوهافريه؟؛، إل القادم القهلار 

التحيةوأدى قدمته، عل نقفر لورنس، كتم، عل والنءج٠تان التاج بنقيره لاحظ أنه إلا 
ميدي.،<يا المعيرة ميدي، يا ااالمعن.رة متلعثاث وقال 

متثجج.رحل أمام اثن؛ن أو إسفينا يفع أن من أكثر لورنس لير ثيء أتم، يكن لر 
ثماولكن الشخصية، أو الذاتية تركيبته ق تباه أو مديد وءف_، اهتياج أي لديه يكن فلم 

يالمباأن محاول ومتثاهيا مهتاجا مخصا لأخرى فترة من يلتقى عندما ويعجبه يره 
حده.عنلء ويوفقه ليواحهه مستواه عن ؤيقفز 

الفينةمتن عل المتومهل الأبيفى البحر عر وفده وأءض.اء فيصل الأمير سافر 
كبيربشكل منزعجون الفرنسيون ولكن ؛ريْلانيا. مالائ< حلألة عل كمحيوف تر حلوم
تثكيلهعل واعترضوا اللام، مؤتمر إل طريقه j، كان العربي( الوفد بأن سمعوا عندما 

الشاب،ومساعده فيصل الأمير بأن وأدركوا ّوريا باحتلال يهلمحون ولكنوا ووجوده. 
باريسإل توجه فيمل الأمير أن إلا ذلائ،ّ إحباط محاولان لكنا )لورنس( الثريطاز؛ 

القرني.اليرود هدا من بالرغم 
حياتهق يلمس أو يثرب، لر فيصل الأمتر فإن الملتزمغ، السلم؛ن حميع كمثل ومثله 

الشأن-بدا جلومتر السبة متن عل محدودة لكنم، التعقيدات أن إلا الماكرات، أبدأ 
يكونواب اتهم وْع باوللمثج. عثر لكنوا الوفد من أعضاء عدة أن حقيقة بي، ؛

لتقريبا صاعق ح نصفيمضون لكنوا أ*أم إلا وغضبه، الأمير من خشية أنفسهم ليفلهروا 
نوري؛يلث،،الخنرال أن ك،ا الغرض، لهدا الغداء موعد قبل السفينة ل الضباط جناح 

وضععل يتجرأ لا لكن الصحراء، حري، إبان فيمل للأمثر الأول الاستراتيجي المساعد 
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للأمثريمكن لا يحيثؤ ماء زجاجة حلف يدكاء كأسه ثنفى كان فقد الطاولة، عل كأمه 
القابلة.الحهة ل وهومحلس ذلك يلاحظ أن 

مناءإل الإّمكندردة ميناء من ار جلوّالسمنة متن عل الحرن الوقد يرافق كان 
العربية،الثورة إبان خيمته ق للورتس زميلا كان الذي مارشال، اليجور القرني مرّيليا 
إلوصولهم عند التحدي هدا مثل يتقبلوا أن للفرنبن يمكن كتف يتساءل كان والذي 
علمتواح^■• فرسي رسمى وفد هناك كان مرّّيليا ميناء ق السفينة رّستا وعندما فرنسا. 

وبنبري2لاديا، عن ممثلون هناك يكن لر أنه إلا العري؛ا، الوفد لاستقبال اليناء رصيف 
سوريال فيصل نحصن بريطانية مصلحة هناك يعد ل؛ أنه من لمارسال موقفهم الفرنسيون 

رسالةمارشال أرسل فمد لذلك تماما. فرنسيا شأنا صيكون بسوريا يتعلق ثيء كل وأن 
لورنس.حضر ساعات بضع وبعد الأمر، عن يستعلم باريس ل الريهلانية السفارة إل 

إلوانضم مارشال وعقال كوفية واسمتفرصى بالفرنسيذن الاحتكاك نحنب فقد وكحادته 
كضابهلوليسى للأمثر السخصية الهيئة ق كعضو فيصل الأم؛ر وفد 

فندقق له مقرأ فيصل الأمير انحذ يانيس ق الحرن الوفد ثمل إ تم وعندما 
اجتعلعلحضور كان سواء الأمير، يذهب كان وأينا ريفول. ثاؤع ل الواغ كونتننتال 

لباسهق ضئيلا يبدو البنية صعيف يشاب يرافق ما غالبا كان فقد رسس، لوتمر أو رسمي 
فقعلالناص من قلة فان ذلك، ومع كولونيل• رتبة إل يشير الذي الريءلاف انمسكري 

الحربحلال الحربية القوات صفوف ق بفعالية ساهم قد الشاب هذا بأن يدركون كانوا 
الحرن.الوفد ق مهمة شخصية وكان 

ملفتاكان ودشداشته العربية ملابصه ففي باؤيس• ق جدآ مهيبا فيصل الأمير كان 
إلاوالكتاب. والصورين الرسامتن قبل من باستمرار يلاحق وكان ذهب، أينا للأنفلار 

لدلكآللررنس، أيضا الأمر هو كا فيصل لدى مستاغة غير كانت والأضواء الشهرة أن 
يتفاديالكي الوتمر، ءل مسرعين ؤينهللقان صباحا السادسة عند يصحوان كانا فقد 

للأميرالرسمية والشخصية الحربية اللابس مشهد يبدبها كان الش التطفلة، ابمؤع 
وفد0.أعضاء دوما يتبعه الذي العربي( 

وتوٌمكة؛ار؛س ولدرض نمل الأسمر 





وجهق الاتفاق هذا تطبيق تم ما إذا أنه يشعران لورنس والكولونيل فيصل الأمثر 
مكانهاغالبية أن حقيقة من يالرغم ية قرنتعمّرة ممممثح موريا فان العربية، المء؛لالآا 

سواء.حد عل ا فرنالتعاون«ع ولا ية القرنالهيمنة يريدون لا 

الوفودمقابلة عند ؛العالو4ات< فيصل الأمير وتزؤيد الُربية القضية تقديم ول 
أيةيريد اللام مؤتمر ل دبلوماٌبى لكي الكثير لورنس لدى لكن فقد اطلوتمر، ل المشتركة 

وصوريا،الحربية، الخزيرة عن جغرافية محلومايتج لديه كان فقد المدد. -آن.ا معلوماا.تج 
والميحيضوالمتاولة والإص،اعيليثن، واليزيديقن، اانم^ريين، مع عاش فقد وفلسطن. 

ححنهوة مواقد حول وجلي الدروز مع والطعام الخبز اقتسم وند لبنان. ل الموارنه 
ولحاJةبعيد حد إل يممى أن بإمكانه وكان الصحراء. ق تقريبا الحربية والعناتر القبائل 

والحدوايت،والأديان، العقد.ة، السيامية الحلأناُت، ؤينانش يبحث، وهو ساءاُت، 
لهية يالنومعروفه مألوفة السورية المدن وكانت، وجيرانهم. للعرب القبلية والثاحناُت، 

باريس،ل فيه يقيم كان ١^ بالخندق غرفة ل جالس وهو ولكن وأك—فوردر لدن كمثل 
وهمعتها الأورويية الشخصيات، محدُث، وهو جديد من نحيا الشرق ل القديمة المدن بجعل 
لعواصمهم.المستقيمة الواؤع محوي يعرفوا لآ الناين 

فرنسيةوريا، ل— الأجنبية البوابة تحتير كانت، الض ؛؛روت،، بان ، يعترفلورنس كان 
أنهإلا الكبيرة. الأمريكية وجامعتها الإغريقي متنائها من بالرغم ولغتها، عورها شل 

ومركزاللمحكومة مركزأ ؤلويل زمن منذ لكنت السورية، اكارنحية المدينة دمشق، بأن أصر 
أراتهم،ل امكية® ميولهم تتقيمن، وممالتزمين وميوحها صافية، عربية وكانت، دينيا، 

المدنبأن علل أنه كيا غريب• أجنيي حكم عن وبعيده حرة تكون بأن مهتما لكن فقد لن.لاث، 
الأصليةالسورية وطنيتها ل جدأ غيورة كانت، وحلب، وحمس حماه مثل الكبيرة المناعية 

أحرى.سورية مراكز أو مدن أية من وأكثر 
يل؛ك،ا ومحقها والي مهمة، وثاتق أدع عل تتتد كانت، العربية الخصية بأن وأكد 

تشرينمهر ل حسين )الالالث،( لالثريما وتعهدتج الثريهلمانية الحكومة وعدته لأل. أولأ؛ 
والبصرةبغداد إقليمي بامتثناء الحرب،، لا؛اّتقلأل تعترف، بأن  19 15الأول 

الأرنبة.بالصالح العظمى بريعلمانيا إصرار عدم أيضا وبامحنتناء 

قق2باريس سوك* ل دتردتر نمل الأمي. 



ايارشهر ل ا ونرنبريطانا بين عقدت التي يكو، مايكس اتفاقية نسمت ثانيا، 
ماطقخمس إل التركي الحكم أو السيطرة محت كانت الي العرية الأقاليم ، 1916
)ب(دولية؛ لتكون النوط الأبيض البحر وحتى الأردن، يامتتناء طين، نل)أ( مريبات 

الساحل)ج( را؛ريْلانية®؛ لتكون الخاليح وحتى تكريت من بالقرب والعراق حيفا 
وحتىمقاس من أربيا جنوب وغاية دميا الإّكندرئة، إل صور من ورى ال

حلب،أومناطق أقاليم رتيى( )ينكل الداحلية الناطق )د( •فرنسية،؛ لتكون بكر ديار 
)أ(نفوذين! ظل ومحت، متقلة. عرية مناطق لتكون واطلوصل الزور دير أورقه، دمجنق، 
يهنالت،أو يسعى لا تكريت،، — وحيفا الكويت، — العقبة حهلوط بين مجا الواقعة المنْلقة 

والحقوسياسية، اقتمادية أفضالية لال،ريهلانيثن ؤيكون عليها، سيامي، ®بنفوذ الفرنسيون 
حيفا—حيل بين ما الواقعة اكلقة )2( العرب؛ رغبة عل بناء مثلا يالتشارين زؤيدها تل 

بريطانياتهنالب أن عى نفلا كريمتان، أو ية القرنلأرمينيا الحنوبية والحافة تكرمت، 
فيهاوالسياسية الاقتصادية الأففالية للفرنيين ؤيكون فيها، صيامي نفوذ بأي العظمى 

العرب؛lJ^،.وعندرغبة مثلا ■محراء من نحتاجه بإ والحق؛تزويدها 

الولاياتبأن  19 17•حزيران، ق القاهرة ل صدر الذي المرطاق الهان أكد ثالثات 
أوحررت التي العربية والمناطق الحرب قبل ما متواجدة كاJت التي العربية السورية 
مستقلةتثقى أن محتر الحرب حلال سكاما قبل من العسكري العمل بواسطة تحررت 

كليا.

الثاق،تثرين 9 ل صدر الذي القرني ~ الريaلاق الإعلان وافق لقد رابعا• 
منكل ل الحلية الحكومات تثجيع عل وفرنسا، ؛ريaلانيا من كل وبموافقة ، 19 18

الهكوماتهذه لثل اليائي العمل لتأكيد عليها ثيء أي فرض دون والعراق موريا 
هناك.سكاتأا يعتمدها أن محب، والتي 

الحربلإغراء العسكرية الهلوارئ صغءلّ تحت، صدرت قد حيعها الوثام، فهز-ْ 
الوثاتقهن.ْ ق تناقضات أو ترابهل عدم أي أجل أن يمكنني ®ولا جاينا إل بالقتال 
وقدذلالث،ا. يدعي أن يمكنه واحدآخر أي أيضا ه أعرف•ولا لورض، قال كا الأربع• 
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والفرسين،من كل ُين المعويان مسالة إذن هي لأما حينذاك، سأل 
١والعرب 

ولاعملية غر اممرت الخانية، فالوثيقة رئيس، بثكل  19 16عام اتفاقية ب إما 
هوفكإ ذللئ،، وْع والفرنسية. الروْلانية الحكومتن رءبات< تلي تعد i| أو رغبامحت، تلي 

حل،حاْ، حمص، لمنق، من كلأ منحهم للعربح، أعهلي الذي رالميثاق* فان لمعنى، ال 
نإنهإلتهم، بحاجة أمم خمنوا الذين والخثراء المتثارين أولثلث، مثل ومع كلية، والوصل 

لذللث،وفقا الصم، من يكون أن ؤيمكن دقيق، كأمر الاتفاقية هذه تنقح الضروري من 
الئالتؤالهلرف، مصلؤة لرأي أيضا وأهمية وزن إءهلاء دون من ا وفرنبريْلانيا يرضى أن 

الوثيقة.هذه أرجديتح لماذا — العرب، هم و~ 
فقدحلمها. أو معالختها ؤيصبج ومعقدة دقيقة الحقيقة، ل المنكلة، كانت، ففد 

لللحرب، محددة وعودآ وأعطتج ا، فرنْع معينة اتفاقيايت، ل العظمى بريطانيا دحلت، 
يينللمقرنمحارصا فيصل الأمير وكان للمهاينة. أيما أحرى ووعودآ الوقت،، نفس 

أجزاءكافة متضمنة الخاليدة العربية الدولة تكون أن بجب بأنه ب، وتلمالصرح. بنكل 
فقدالقديمة، الدبلوماسية الرم٠ياات^ فبكل ا فرنأما وفلسءلينؤ والعراق موريا، 

أيامإل تعود محورية، ل للنقاش قابلة غر أو تنافى لا خاصة حقوقا لها بأن اعتيريته 
ومولواالبلاد، أرجاء خمح ل التعاليمية المعاهد الفرنسيون وأنشأ هناك. الصليبي الحكم 
فيهاوتغلغلوا الأنشطة من أخرى وأشكال مناح ل وانخرمحلوا حديدية، خطوتل إنشاء 

أيضاالصهاينة وكان محوريا. ق للممّيحيثن تاريجيين كحإة أنفهم واعتيروا عام. بشكل 
الأمورهازْ فجمح الحريطانية. الحإية تحت، هلين فلل دولة لإنشاء قدما يتْللحون 

مرضية،تحتم أن بحثا وكان التصارعة، بالصالح الحالأيت، بعضن ق واختلهلتح تعددمتح 
تحقيقها.أمكن ما إذا 

منهلقةالخاليدة الحربية الا«ولة تشمل لا أن لورنس، من مدعوما فيمل، الأمير أصر 
الأميريكن ولر وفلّهلين. سوريا، العراق، من كلأ أيضا تتضمن وإنإ ب، فحمالحجاز 
هذْومن حولية. دولة فلّهلين تمح بأن اقتراح أو عرض لأي مع يأو ينصتا فيمل 
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إلينظر أن يمكن فلا العربي(، الوًلن j( الجمع راتما يمثل كان فإنه النظر وجهة أو القطة 
منهأولكقليم كجزء تكون أن محب وإن،ا العربي(، العالم عن منفصل بلد أما عل فلطن 

حدودولا طبيعية حدود هناك توحد لا طالآ أنه فتصل، الأمثر وأكد الكيرى. سوريا ومن 
وأماالأحرثما، عل يوثر منها واحدة عل يوثر وما والعران("( ْلن وفلموريا ب؛ن سياسية 

لرفإنه الوقت، وبنفس منفصالة. غم واحدة قاما والعرقية، الخغرافية النظر وجهة من 
علتماما يشرفوا بأن لليهود يمح وأن ْلن، فلإل اليهودية الجرة عل يعرض 

*فلطن حكومة ق اركوا توأن شافيا، مركرا ئوا توأن مدارسهم، 
الاعتإدمن وبدلا السامي• العر3( من فهم مثلنا، اليهود "إن تفيمل الأمم وفال( 

دولةبناء ق للمساعدة اليهودي والشعبح نحن العاون علينا فيجب، العفلمى، القوى عل 
اكلرفة.المهيونية التهللعات حتى المهيوئية، الطلعات تماما أقدر وأنا كبيرة. صامية 

تكونأن جد.أ البعيد من أنه إلا يمم. حاص وطن لهم يكون أن ل اليهود رغبة وأنفهم 
مكانل وليس فلمطن ل دولتهم ذكون أن عل أصروا ما فإذا بالأمر، معنية فلمهلن 

الخالين.أرصها مالكي وتهللعات لحقوق حاصعة فلمطن تكون أن محما ءنل.ئن. آحر، 
العربية®•الدولة من يتجزأ لا جزء تبقى أن ومحي، وللعرت عربية أرصا فلطن زالت، فلا 

والتهللعاتالإقليمية الحقوق ْع متفقا ورأيا نغلر وجهة فيمل الأمم انحد لشو 
وبكلعربية دولة بإنشاء ثخمى بشكل معنيا كان فقد الحربية. يامحية الوالطموحات 

وفهمهالستة بحواسه لورنس، أن بيد نجاحها. مدد أن يمكن التي والمماعتح المشكلات 
أويتعلق؛الفترات فيإ الأحدايث، يقدر كان الإم،راطوريات، وسقوط لنشأة التصوري 

السورية،والمالة الفلعليتية، ألة والمالعربية، ألة فالمالسنوات. بل-لأمن المعاقبة اليد 
•الومتا مرور مع وتتغم حميمها وتدمق تفحص أن ينغي 

قرسميا امتقيل فيصل الأمم أن إلا الدبالوماسية، التعقيدات جح من وبالرغم 
ارّممم،•الردتوكول، وحسما باريس 

علؤإجاباته ردودْ حول القمعي من العديد ورويت، الذكاء، حاد الأمم كان 
مؤتمرانتهاء بعد أسابح بقعة وبعد باريس• ؤ، اللام مؤممر ؤ( ارات والامتفالأمثلة 

25S بق^!



فآجاب•م• رآْ لما يتتجة لخدبمن ا الدول وزعاء رجال ل رأيه يبدي بأن متل اللام، 
منإفها وينظر أورواق ناعة ل يعلقوا أن فجب حديثة• وصور رسومات كمثل »إمم 

يعدء.عل 

•لورنس والكولونيل فمل للامثر جزئيا مرأ اللام دُركة المهانة المتيجة كاك 
سيطرةفرنسا محن، فقد ذ٧ئ،. يتوقعان أيضا كانا ولا طالباء، ما كل عل محصلا ر فهإ 
إلافلعلن، عل الريطاق الانتداب، عل الوافقة وتمت، ورى، الوالساحل بروت عل 

الخبيثةلحق بحعلموا وأن لوريا الداخلية المنطقة عل المسطرة عل حصلوا العرب، أن 
الخل،ود0.لدولتهم عاصمة 

ووةبارص ٌمكت ي دلورض فمل الأم 
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الؤيثاس يصعو؛ة ؤوض نحاة 

باريس،ق اللام مؤتمر وقاعات غرف داحل الطويل الحصار ل الهدوء فرء خلال 
التعالمةتقريا الهمة أوراقه وكافة يومياته كتابة ترك فقد أخرى■ مغامرة للورنس كان 

الأبيضالحر لأن القاهرة، ل الكبمرى( العربية )اكورة العربية الحزيرة ل ؛الحملة 
الاستلامة معاهل وقعت عندما الألانية الغواصاين، خعلر نحتا يزال لا كان التوسهل 
العملاتهاء فبعد لدللث، الأومعل(. )الشرق الأدنى الشرق من عاد وعنل-ما الركة 

وأوراقه.للأ-حذلاته بحاجة ه نفلورنس وحد اللام، لوتمر التمهيدي 
لياليهءارات< ءل٠ة أءاررتv أن وبعد عملاقة، بريعلانية ٠لائراتا عشر هناك بأن وسمع 

أنبيد لرافقها. رعة بلورنس فرتب مصر، إل للتوجه الاستعداد تنوى كانت؛ ألانيا، عل 
الدينالخريثن الأ؛ءلال من هلياروها وكان تقريا، وبالية قديمة كانت، الهلائرا'ت، هذء 

مجنمهللقأ؛هلاترة بملق لر بعضهم فإن الحقيقة ول الاستخدام. كثرة من طخوص يمزقون 
كولونمن مريقها ق وص اصْلرت فقد - اروررييس الحرك ذات بيع ~ هانيل طراز 

عل.ةبناؤها أعيد قد الaلائراتا فهده مرات،. خمس مبط أن إنجلرا ل لتونز إل ألانيا ؤ، 
مصر.إل رحلتها خلال مرات 

يسرللهلائرات مهبعل إل العلائرات من رب! الُن-ا لدن ل اممران وزارة وحركت، 
مناطق.عدة ل الهبوهل ل تعثرت الهلماترات هده أن إلا وما• رل 



انهإلا ملائم. أنه \ءتقد مهبطآ رأى ثل- لورنس فيها تواجد التي الطائرة مليار وكان 
إلاثانية، واممران المعري وحاول حجرية منطقة بأما اكتشف الأرض من اقرب عندما 

الهلاتر0فضك سرعة. والتحاليق دهلاترته ثانية المعويّ عل قادر غثر كان الحظ لسوء أنه 
شجرة.عل وحطت، الحجارة رجم حافة عل 

ليسااهلائرة ل الذين وكان الطائرة. ل الرشاش مكان ق محلى لورنس كان 
مرعةيافمى منهللقون وهم أمامهم حاءمحن، الشجرة أن كيف نحيل أو انْلباع لدبمم 

رشاش.مدغ صّوت أو قرقحة يشبه صومتا فجأة وسمع دالهلائرة. 
وجناحهامهدمتها عل ثانية عملاقة طائرة ثلت، الوقت، من ثانية ومضة فمي 

نتلفقد لورنس، فيها تواجد التي الهنارة أما الأرض. عل حطامها وتناثر الأيمن 
عانىفقد المؤحرة، ق لورنس مع ان محلمكانا اللدان الل،فحيان أمجا فورآ، الاثنان طياراها 

نمب<.الوعي عن غائبا كان والأحر العلائرة، ارتْلام نتيجة ارنجاج؛الدماغ من واحد 
الكولونيللورنىإصابة وكانت، الحهنام. من الخروج بل-أبمحاولة وعيه اسنعادلأ وعندما 
امتغرنت،والتي المحطمة الطائرة ل التتقتب، عملية وأثناء والأضلاع. الكتم، ل كورا 

وتحرقتتفجر أن يمكن بأما الطائرة من لورنس أحرج الذي المدفعي صاح يقاس، عثر 
الأحر!؛ ١٨١١إل أصل ءنالما فإنني ذللثا، فعلت، ما إذا احممتا لورنس، فأجابه دقيقة، أية ؤ، 

ءزمهريرا. هناك أجد فقد 

بضعةبحد أحرى طائرة إل لورنس قفز فقد الحادؤرث،، هل-ا من وبالرغم ذللثه، ومع 
الحادين،ذللث، عن ؛اريس ل كنا عندما نللث،  Juuوأمحرف مصر. إل رحلته وواصل أيام 

الغداءوتناول كربت، جزيرة ل الإفطار طعام تناول هو الأغرب شعورنا ®كان بقوله 
كاسث،التي أوراقه ئع أن وبعد متلُ• مبمائة بعد عل نير المح، القاهرة، ل اليوم بنفس 

لباريي.اللام مجرتمر مقاعد إل رجع القاهرة، ق موجودة 

لبجولة قاموا ثم ومن لندن وفده وأعضاء فيصل الأمثر زار المؤتمر، حتام ومحا 
ثيءوكل حوله. وهم العرب أصل-قائه وؤية رورآ م لورنس وكان ؤ الريهلانية الحزر 

يتوغالواحد وكان العريية، البلاد محن وملوا الذين الحاديع، للثيؤخ جديدأبالنسبة كان 
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الشرابمن ما شيئا حمالهم ق معهإ آحذين أمبوعا، نستغرق إجازة ل مكة إل العرب 
بجلدفأمر الأمر، ذلك، المالك إمإع إل وناهي محاك. لتمتعا الورد ماء محن أقوى 

للاحمماوكنكان ئكة نحتار كان أحد لا ذلك وبعد الماص. أمام علما الضابطض 
أنبيد الفونوغراف، أو الحاكي باحهزة غامر وبشكل حدأ معرم\ن الحرب كان 

ا-حتراعمن وإن،ا أدسون احتدلع من تكن لر أما معتقدا مكة، ل حرمها من الللئ، 
البدو،،ع كان الحقيقي وتعاطفه البدؤية، الهياة يفضل كان ه نفهو أته وُع الثبلمام 

مماالشعر( )؛يريت، الرداء الخيام سكنون الدين الشاتل رجال، ْع شدة أكثر كان أنه إلا 
الحربية.اكن أبناء سمر كان 

وبجلسواحة ؤ( نخيل أشجار نحت، بارئ مكان ق ستريح جالسا الأيام أحد ل كان 
واحدأعينه بهلرف ولاحفل صلامم. مجاجيل عل القرفصاء جالن رجال؛،-و حوله 

عادلحظة و؛عل. ثيابه. ثنايا بين بجواره رجلا نحص كوفية يدخل الرب هؤلاء من 
المارق.فيهم بمن رآها، أنه واحد كل ونقى الأنيقة. كوفيته وافتقل. الكوفية صاحم، 

غاصباتوسأله المارق الرجل نحو مباشرة وانجه جدا غاص، وهو من، اللك، فنهمي 
أحيالئ،؟ااكوفية أين اللثيم، ارأبما 

٠سيدي. يا شيثآ عتها أعرف لا ٠ مل.عورأت الرجل فأجاب 
ضربةالرجل وصرب أشياته ؛؛ن من هراوة وتناول كاذب* ٠إنائ، الملكI له فقال 

المال.اليوم ل ومات اللص وامار أصلاعه. عل عنيفة 
زكة.لأشراف والمتن المامئة الملالة يمثل الأكر، ماكة كثريف الحين، كان 

محيإحياء حاول فقد الإسلامي وللحالر لم.؛ن للموكخليفة الأول. كان فقل. وكمللئ، 
ليكونه نفأظهر وقد )ه(• ه نفالرسول منها انحدر والتي فريش، القل.يمة، قبيلته 
طبيعيةموهبة لديه كانت، بأنه جيدأ يعرفونه كانوا الدين أوكلئج وعرف الذكاء، حاد رجال 

 )j .علالإبقاء له بالمثة كشرا الص<م، من جعل الحمر ل تقدمه أن بيد الدبلوماسية
ولبذلك. العديد يحترف ول؛ ومهلهل. محزأ إسلامي عانر عل كخليفة الصعب الوضع 
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صعود،ابن الحقيقة وق القمة. الوهابية الحركة هناك كانت ذاتيا المربية الحزيرة 
علؤإحباره به الإطاحة الزتن الوهابيين وزعيم الومهلى، المربية الصحراء ّااعلان 
عل.لأبنه اللك عن اكازل 

كوكى،بيرمى المر فإن فيلبى، جون قال لما وفقا الحرب، من مبكر ونت، ول 
)القيب،(الكابتن أرمل رتيس، صيامي كمايهل المراق عل المكرية الحملة رافق الذي 

ابنالُإبيم،، وحليفهم الترك صد نشطة ؛ع»اليات< للقيام معود ابن ليحث، شكسبير 
ذللت،يكن ر لو أنه دوما، أعتقد وكنت، أ، 9 أ 5 الثال كانون ي الحمالة ومنت، رميد. 

القوىبين الأول المركة ي مكبثر النقيب، مويت، إل أدى الذي الث.ؤووم الحادُث، 
التيالرائعة الحملات بتنفيذ للقيام فرصة هتاللث، تكون لا أن الممكن من لكان المتحاربة، 

المنتصر.الربي الحيس مع دمثز لحول نتيجتها كانت والتي لورنس، باسم ارتبعلتإ 
محكمهاكان التي الومْلى الصحراء منهلقة إل سكسير النقيب، فيلبي جون لتع 

فثلبي،فته أرمل الذي الونننا ي ولكن الحاكم• يذللئ، كبير بشكل أءجمإ وفد معود، ابن 
ويشقتعد يلورنس الكولونيل وكان أوجها ي الحجاز محورة كانتا الوهابيين، منعلقة إل 

المربيةالحزيرة نلج، حلال من وعبر عادية غير برحلة فيلبي وئام دمشق• بامحاه ؤلريقه 
)الولارم_،(حين للمللث، الصيفية الماصمة إل ووصل متوير غر بثكنر ونحول الجهول 

فيلبي، بالتكشفترحيبه حلال الكبير الللئ، ودعي مكة. من بالقرب الحبال عل الواقارة 
•نجد لورنس أنه عل 

الالذين الأبناء قتلوا أن للاباء أو الأباء قتلوا أن للأبناء يمكن الوئبي لذهب ال 
وأرادميجارة. ندحين أجل من رؤؤسهم يققل-وا أن للحديد ؤيمكن إليهم• ينضمون 

وكانالدينية. والمقامات الأضرحة حمح ؤيلمغوا مكة إل الحج يلغوا أن المتزمتون هؤلاء 
مدينةعل العظمى الخرب انتهاء يعد واستول المماتالن، من قوية لقوة ناتدأ صعود ابن 

وسطلكفة محكم أصح وبدللتج اللدود، عدوه رسيد ابن عاصمة لكJت١ التي حائل، 
العربية.الخزيرة 

آمرنفسه أعلن الذي مراكس، أمبمر منهم آحرون• منافسون حسين للملك لكن كإ 
الجمهورية،الأترالئ- وأعلن الشهرة• قرص ميلة من معآحر من ينحدر كان وأنه مرمنتن 
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بمسحوأن من اللطة عل يتول أن تورك( )أنا كإل مصطفى الغازى وأمل 
يمتوب بحري، مما الند ل الهنود وكان الم؛ن. )المالأعل الحاكم اسميا ولو 

السالمين.حليفة إعلان بمسألة الأزهر ءد\ء 

الخربل نحن ويا شك• دون من الستار وراء من تسير كثيرة أمور هنالك وكانت 
هناكيكون وربإ الإسلامية، الخقيدة أو الإسلامي الدين أهمية مدى تفدير لسوء ميالين 

نثطةوعقيدة الخالآ ق اكوحيدية الخقيدة هذه نحو لنتوحه جديدة، ؤيهفلة صحوة يوم 
تماماأيفأ. الأسوامحية الناطق وق لندن ق إليها يتحولون الناس ونجعل حديثا، للمهتدين 

منسرى الدى الخريب والأمل الديني والاتقاء والتوهج الاصهلراب موجات كمثل 
توجدسومطرة، إل السودان من الأن، محدث ما وهذا الصلمن، زمن ق المسيحية حلال 
ريب،غير ررمجن قائلن! يدمدمون ورجال أعمق، أحرى حركة وعلامات إشارات هناك 

وكلمإالححيم؛ أتون ق يالتآكيد  ٢٠٦٢سنلقي فإننا باشاراتنا يؤمنون لا الذين أولثك 
أنيمكن حتى ذلك منها، بدلأ أحرى جلودأ سنعهليهم فإننا جلودهم وذابت احزفت 

يؤمنونالذين أولخك أن إلا والحكيم. العفليم بافه يؤمنوا أن أجل من أشد، عذابا يذوقوا 
الأئ1اراأ*تحتها من تحرى جنات سندحلهم فإننا الصحيح، يالثيء ؤيقومون 

حستنالملك من أكثر أحد لا ولكن الإسلام، ق لحاكم بالنسبة صعبا الوقت كان 
قعيثا ولكن سعبتا لها بملل كان والتي الكترى بالوراثة الهلمالبة ق أحقية لديه كانت 
بغداد.

فكرةأية بملي لا كان القانوف تأثثرْ أن إلا نسجتا، قصيرة قامة ذا كان أنه ومع 
ذارجلا يزال لا كان المر من المتن ق وهو الأسمى. وطموحه القديم نسه عن حاطثة 
صحراءق يعيثون ّنه من رجال ق شائعا أمرآ يكن لآ ذلك أن مع عادى، غير نشاط 

يندهشالواحد تحعل كموسيقى وحميالتان دقيقتان يداه كانت الخربية. الحزيرة جنوب 
لديه.والرقة القوة بشعور 

يكنلآ ولو عغلممة. شّحصية شجاعة ذا رجلا والده، كمثل فيصل، الأمير وكان 
قوكان مشتركة. أحوة ق والطرفين الحاهلثن أتباعه توحيد من أبدأ تمكن لما كذلك، 
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البدوهموكان جيش. وقائد كية، قائد ثم ومن أولأ، لحا مرجلا للثورة، الأول الأيام 
حياممل عرة لأول المدفعية نثران يواجهون وكانوا إمرته، تحت، سل الوحيدون الرحال 

موحرتموبممي الجال، يريون وهمم يقودهم أن فمل عل وكان •عللقأ• ذلك بحوا ول( 
الذيالوقت وق سدقبه. الخبال بغ، الواقعة الضيقة الأماكن عن ؤيدافع الانسحاب عند 

أنهمن حقيقة لورنس كشف ذخرة، محازن مم لد تكن ولر بنادق بضع محوي لدبمم كن يب 
ماليةأو عينية جوائز بوجود ثفلنون ليجعلهم للرجال المعوية الروح عل بمافْل أن أراد لما 

علوتفاخر بتثاء ومحماله بالحجارة حزنته صندوق يملأ كان فقد تشجيعهم، أجل من 
جل•

يدعوبشكل تلائمه ؛خاصيات، ارتبامحل لديه فيمل الأمتر بأن يعتقد لورنس كان 
العثإنيةالإم^راءلورئة أنقاصى عل تنشأ أن يمكن حديدة عربية دولة قيادة لتول للإعجاب 

الدينصلاح قبل من يحله كإ التاريخ حل محيي فيمل بأن لورنس رأى وكان الثانية• 
مجنشل يعيس وكان العربية. الثورة ريح يمثل كان نفل عربية. شخصية كأعظم الأيوب، 

هوأنه ذلك، الحربية. البلاد متقثل أجل من كان الوحيد وتفكير0 وبلائه. مثالياته أجل 
الوهما الأوروبية، والذكية الفريدة القدرة من ليتفيدا تماما الفكر متحرري كانا ووالده 
لأنالأدنى، الثرق j( لم مأي به يقوم أن يمكن لا حارق بحمل يقومان محابض يزالان 
المتنوروابنه ح؛ن اللكه أن بيد كالكلاب؛ الغرسن يسرون السلمين العرب معظم 

لم،ومنحاء ناح عربا كأمثر الريطاق المستشار بقبولها حد أنمى إل حتى ذهبا )فيهل( 
الرسولملالة من للمنحدرين الماصى ل دوما حففل لم، وهو الفخري، مكة ا شريف
كامسيحيا أم ملما كان سواء اآ أ؛القبل من شخص لأي يمنح ولر مباشرة، ).( 

لورما•

ه
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احتفىدمشق، إل فمل الأممّ عودة وبعد باريس، ل اللام مؤتمر انتهاء بعد 
الُرييةاوالبلاد العربية الخزيرة إل عاد بأنه أصدقانه معظم وظن المرح. عل من لورنس 

آحرمعه نحدثت عندما أش ذلك بذلك، ثككت، أش إلا الغامض. الرجل دور لنواصل 
بناءعل العرب اعل. يلكي الثرف إل العودة ينوي كان ما إدا مالته باريس ق مرة 

هناكإل أعري لن ُإنني نال؛ حث لن.لك، موكدأ نفيا جوابه فكان الحديدة. دولتهم 
محناك،اّأكون أن للعرب الحيي من يكون فلن أبدأ. أعود لن وربإ ~ سنوات لبضع 

تماماحياق أفسدت يو فالحرب افعل. ماذا دكرة أدنى لدي فليس الحقيقة وق 
زاويةأجل. أن آمل فإنني ذلك غضون ق نفى. لأجد سنوات عدة يلزمني أنه ذلك 

أستهلححيث والدبلوماّية، والسياسة، الحرب، عن بحيدأ انجلترا ل مكان أي ل منعزلة 
•إزعاج® دون من الإغرص كب من قليلا هناك أقرأ أن 

نفئرْ.لبعد مؤتمرآخر وكأنه الأدنى الشرق إل بالرجؤع يتعلق فت،ا موقفه ل بدا لقد 
ولكنجزئي بشكل شخصبه بب لورنس العرب انع التحريرية، حرحم فخلال 
حالماأنه حيدآ يعرف وكان التركي. الاصهلهاد عن لهم؛،-^S ندم أنه بب ريي بشكل 
عادلو فيإ بحدث كان فإذا متتلأمى. عليهم سلهلته فإن أوزارها وتضع الحرب تنتهي 

منصبأد مركر عل حمل ما إذا التيجة ستكون وماذا الأدنى؟ الشرق إل لورنس 



تصورالمكن ومن المربية؟ الخزيرة ق مايقأ احتله الذي العسكري لونعه مواز سيامي 
أنالداية ق الممكن فمن الحرب، خلال العرب عل الكبثر تآلرْ نسبب ذلك، نحيل أو 

الأخرجواقاتلات صرخة صيهللمق ما شخما فإن أشهر بضعة بعد ولكن ير• نفوذ لديه يكون 
ميقلصاوحد0 نذلك اطة، ببلفيصل كمستشار دمشق إل رحع ما ؤإذا الكافرء. هذا 
بأنهفيصل وسيتهمون وثاكون، متقلبون، غيورون، فالحرب شعبه• عل الأٌير سلمهلة من 

ديكتاتوريآه نفمن بجعل أن المكن فمن للسكلة لورنس ناف ما ؤإذا فحب• دمية 
لآفهو التفكثر. هذا من أبعد يكون أن يمكن ثيء لا أنه إلا الإسلام• وذلك؛اعتناقه عربيا 

هزيمةهو الوحيد حافزه كان فقد شحصيء طمؤح أجل من قتالهم ل العرب ويشارك يعد 
حريتهم.نيل عل الوقت نفس ق العرب أصدقاءه وليساعد والألمان. الأتراك 

الأشخاصمن الع،ويد فإن اته، حلمل منعقدأ للسلام باريس مؤنمر كان عند،مجا 
قالعفلس بريهنانيا ليمثل مهيأ شخص أقفل يبر كان لورنس الشاب بأن ل قالوا 

والحزيرهسوريا إل سربع شاك ؛الون فإنه ولذ-لك الأوسهل(، )الشرق الأدنى الشرق 
العسكرية،ملابسه بأن كان الوحيد لورنس طموح أن إلا رسميا* منصب ل العربية 
الأJارية،دراساته إل ؤيعود والعسكرية، السياسية الحياة وتهجر 

وعضوفيصل الأمير حنرالأت من واحدآ وكان باشا، )السعيد( نوري سألت، لقد 
خدمتهلقاء لورنس الكولونيل يكافثوا أو يجاروا أن الُرب ينوي كيف باريس، ل وفده 

ايقبول رفض أنه إلا لل-ينا، ثيء كل له قدمنا ولقد قائاsث فاحاب لبلادهم. العفليمة 
بالنسبةخاصة أو استثناتية أُرية حقوق نمنحه بأن نرغب فإننا وافق ما إذا ولكن * ّىء 

للورنسكانت فقن. دلك، وْع وسوريااا■ الحربية الجريرة ف الدفينة القديمة المدن لكافة 
أخرى.ختلهل 

أينأصدقائه أقرب حتى يحرف لر باريس، ل السلام مؤتمر انتهاء بعل• شهور ولعلءه 
أوأيزص•أمح 

فيهاأثيم كنت، الأمريكية القارة ل حولة وبدأت أمريكا إل رجعت دلك ضون غق 
أننابيد شاس واليد أنا أعددتها قد كنت، الحلفاء ومعارك لحملأت مصورة تسجيلات 

العرببلاد ي إودس را7'2 



نكنل( ثيء وص لندن، ل الملكية الأوبرا دار موسم ق لفلهر متوقع غثر بشكل دعونا 
نقط.أمريكا ل للعرض محصصة كانت المعروضة مادتنا لأن ، ijblمحدث أن نحلم 

إبجادكان إنجلترا إل وصول عند به أقوم أن وحاولت فكرت ثيء أول فإن ومحلبيعأ 
الفرسانوبقية نايه أبو عوده يبدو كان كيف أريه أن أردت فقل لورنس. الكولونل 

وزارةأو الحربية وزارة ل مواء يحرف كان أحد لا أنه إلا المتحركة. الشاشة عل العرب 
ليفعل أن اعتاد كإ الماء ق يبدو ما عل محتفيآ كان فقد لورنس. كان أين الخارجية 

ملاحظة.منه تلقيت أسيومن يعد ولكن الصحراء• 

الماضية.الليلة عرضك شاهدت لقد يومامى، لويل ُعريرى فيها• جاء ما كل كان 
أصواءا.هناك تكن لآ أنه افه واشكر 

لورنسالوارد ثوماص 

لمتسترا يعيمن كان محتكريمه، ستسعد لندن كانت، الذي الرجل، هذا أن واكسسمت 
فحتىلندن. ل يوفر ثايع محطة عن متمع فرعي شايع ل متواصعة مفروشة غرفة 

لل.ةسرأ ذلك يبقي أن يوسعه يكن لآ أنه إلا بيويته• شك أي لدتبما يكن ب الغرفة صاحبة 
وأنتزوحت قد بأنني اكتشف وعندما معنا. الشاي ليحشّي حاء أيام وضاُة فبعد أطول. 

عنأتوقف بأن إل وتوسل كليا• وجهه واحمر جدآ مرسكا ؛ا-ا ترافقني، كانت زوجتى 
بقيتمحا إذا إنه قال فقن. أمريكا. إل أعود وأن البقلولية أع،اله حول الخمهور أمام الحديث 

الثريهلولعرصى لذلك نتيجة لأنه هناك، العيش يستهليع لن فإنه دك، من أكثر ندن لل 
المصورينتبل من مارآ مطاردا سيكون فإنه الملكية الأمير حديقة ق المينإثي 

الذيناللطيم،، الخنس وممثل الكتب، وناشري والمجلات، الصحف ومراسل المتطفالن، 
فيهإتكلمت لأسبو-من نتيجة إنه ل قال فقد سابقا. التركية القوات من أكثر نحشاهم كان 
وصلتالعروض هذْ ؤإن للزواج، عرصأ وعشرين ثانية حوال تلقى ففد لندن، ل عنه 
أكسفورد.بريد عر معفلمها الريد، طريق عن 

عنمحلي يده. ل محمل كان أنه لاحفلت ليدعونير، نميرة بزيارة حاء عندما 
كتابآحر عن أو كتاب عن كان عنوانه، من علميه محكم آحر، ومحلي الفارمحي الشعر 
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غيرالملك يدعى كان الذي الرجل هذا يقرأه أن الشاب هذا من العالآ ل تنويعه أن يمكن 
ستة،خممإنة من أكثر ل سلطان أي ينجزها أن يستطع لا أعإلأ أنجز والذي المتوج، 
الذيوالثخص ؛، iUl jالخضمات اعفلم نل من التكريإت أعل رقص والذي 

كلل الراتعة الرومانطيقية الثحصيات أعفلم من واحد أنه عل التارخ ل ستمش 
الفإن(ا,محيب رجل ُُيوميات كتاب محمل كان الأونات، 

وعندماقصير، وقت بعد أمريكا إل سأغادر أنتي لورنس عرف عندما ولكن 
منفر رسغها ل ساعة تضع كانت إيطالية، كونتيسة قبل من يلاحق كان بأنه اكتشف 

لمدن.

وكانتسورية، ل العرش فيصل الأمثر فقد عندما ذلك بحد طويل وقت يمص ول؛ 
عدمعل الريطانيثن لتشجح الفرنسين قيل من محري صحمة فرنسية دعائية حملة هناك 
العربية.القضية أومساندة صإن 

السياسية،الأمور عن الابتعاد محاول كان وأنه تقاعد قد أنه حقيقة من وبالرغم هدا 
بدأفقد شخصيآ، يفلهر أن دون ومن ةيصل« عن الدفاع عن ليتخل يكن لآ لورنس، أن إلا 

للجدل.المثيرة الحربية القصية عارصا الالندنية الصحف ل ومواد مقالات يكتب 
الذيالشاب، هدا أسلوب سهولة عن فكرة تعطى لأنيا مقالت؛ن أو مقالة وسأقتيس 

لورنسكتب مقاتالن، فيها يقود كان التي المهارة بنفس أو ؛مهارة القلم استخدام يمكنه 
عنفيصل ؤإيعاد لدمشق الفرنسي الاحتلال أن من إنجلمآرا ق شعور هناك ٠ريوجد يقول! 

قامالذي دلك كل وبعد عليهم، ملكا ليكون له الممتنون السوريون انتخيه الذي الُرش 
السقوطفكرة وان الحرب؛ حلال لتا فيصل لعهلايا الضعيم، الرد ذلك مثل يكون به، 

الحميل.له نرد ولآ معنا سخيآ كان شرقي لصديق القصثر 
الدنوراء مجا إل تنتشر مكة ثورة ححلت الحكيمة وسياسته فيصل فشجاعة 

ودعمها.فلسطن ل الحلفاء قوات ماعد مما حدأ وفعالة نشطة أصبحت أن إل المقدسة، 
محهرنظاص جنس إل الدو من رعاع محرد من وتنامى المدان ل العربا الخيش وتطور 
علوالاستيلاء تركي، جندي ألف 3( )5 أمر الحيش هدا قوات واستهلماعت حيدآ. 
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أعظمهد0 ولكنت صايقآ. العثإبة الأراضي من الربعة الأميال وآلاف مدع أ(  50)
ويالنبتمكانأمم، وعلينا للعرب مدينون باننا وشعرنا ملح، بشكل نحتاجها كنا خدمة 

وتنظيمترتيب خلال من قدمه الذي للولاء مضاعفة له مدينون فنحن زعيمهم، لفيصل، 
لكن.وحيثا اللنبي يطلبه لكن عندما رئيس عربيآ نشاحل 

بإالفرنسيين لأنتقاد حتى الأمر هدا ل أكفاء حتى نكن ب الخفيفة ل فإننا ذللنح وْع 
الذيالأمر هر كإ سورية، محال ل متواصع عمل سوى يقدموا ب فإمم به• قاموا 

الحرب.المالم ل عشرة من أحزاء تسعة عل بريطانيا وتسيطر العراق. ل فيه وصبمناهم 
اتبلعفحليهم عربية، مياسة اتبعنا ما فإذا سياستنا. ل يتبعونا أن الفرنسيين فعل لذلك 
سوريةعل يستولون وتركناهم محاربتهم. عليهم فيجمسؤ العرب، حاربنا ما ؤإذا دلك. 

منبالقرب المعارك Jحوضرر نحن كنا بينإ المستقلة، السورية الحكومة يسقطوا وأن بسهولة 
أنمحاول لكن من كل يسحق وذلك عاحزة حكومة للعراق نجعل أن ونحاول بغداد، 

فيهاورأسه يرفع 

عنفيصل الفرنسيون أبعد حينإ العراق ق تماما حرجا وصعا تواجه بريطانيا لكنت 
العراق،ل فيصل وثيران مواهب لاستخدام ما طريقة هنالك بأن لورنس فشعر سوريا• 

فيإتبيينها وتم تطورت خطة تقديم ق الدبلوماسية لورنس طريقة التالية المقالة وتين 
بحد.

يلتقيبأن بغداد ق ممثلينا رئيس من طلب أسابح بضعة ءابعد نادالآت لورنس وناح 
حكمعل الخمول أجل من ضنهم إثارة أرادوا الذين العرانثن الرب الوجهاء بعض 

جرتي•ذاق 

سكونبأنه أبلغهم علهم، رده ول جانه، من الرسض بعض فيها قاتمة فجهز 
إلاكاثكلمإتثجاعق— لتحملالمؤولة. يكونوا حتى طويل وفت هنالك 

هناكوكان مقلمة انتفاصات ثكل فانحدت حينداك. الريهلاسن عل ثقيلة كانت أنيا 
عقابية.قوة لتصح الريهناسن تعزيزات مفت ثم ومن الصدد، برذا أول عربا نجاح 
فادحةكاث فشو العرب حائر أما طفيفة، حسائرهم ت، وكانبقوة طريقهم فشقوا 
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بواسطةالخو ومن اادفُي للقصف دلك غضون ل فتعرضوا أهدافهم، لتحقيق 
لضعحي إبادة أو هناك قرية إحراق يتم كان رئإ أخثرآ، الحربية• الفن أو الطائرات 

فقصفالأنتماصات هذه صد السامق الغازات ستحدم لآ أننا شاذا شيئا وكان الثورة• 
يكلفمما اكائرين، والأطفال والنساء الرحال إل للوصول ناقصا شيئا يكون النازل 
قالغاز باستخدام ولكن العرب• عل النار إطلاق سيل ل دائأ كبثرة خسائر مشاتنا 

يكونلن فانه حكومي وكأسلوب تماما؛ إ؛ادتر-م يمكن الأحياء أبناء كافة فان الهجإت 
هناك.الخال مرأخلأفيأئرساكلام 

أيضا،الحكومة حزينة وعل الراقدين بلاد ل جيشنا عل العبء مدى أدركنا لألقي 
أنكإ أبناءه، يطعم أن فحليه العراق. عل نشكله الدي العبء بوضوح نرى لا ولكننا 

نيةأن إلا مقاتل، ألف 8 3 الأن هناك المحاربة قواتنا وبلعت تطعم. أن تريد -٦١نمه حمح 
حندى،لكل عإل ثلاثة هناك ويوحد شخقس. ألف ثلاثإئة يبلغ القوة هذه ْع العاملن 
هناك.جيشنا ْع يعمل اليوم العرادين من عشرة من وواحد بمتاج• يا وينويه ليخدمه 
يعد.نيّايتها ق ليست، هناك العسكرية والعملية قواتنا، استهلكته هناك البلاد وحضار 

وأئهكت،هناك. العسكرية وقواتنا حاميتنا نضاعف بأن يطلبون فهم دلك، من وليتاكدوا 
ك؟ا؛ر.حد إل الكالفة من سينيي القوات هذه فزيادة المحلية، الوارد 

وقدالأمن، لحنثل الشرطي أو البوليسي العمل أجل من فقيل مهمتها القوات وهده 
وتواصلالعراق ق طويلا ستبقى القوات هذه بان اسبوعين قبل اللوردات محلس ١^^ 

جثراننامن أحد أراد ما إدا هناك قواتنا حالة ستكون مادا يتصور أحد لا هناك. وجودها 
لحكوماتما.متاوئة فئات أيضا بينهم يوجد حيث الخارج، من مهاحمتها الحاقدين 

الخوى،حميحها معرضة مكشوفة الدفاعية ومواقعنا جدأ، سيئة هناك واتصالأتنا 
مابقاكنا كإ بفواتنا نثق لا الأن فتحن الصدئ. بيدا موحرآ حادتان هناك ويي أنه ويبدو 

الحرب.إبان 

الضخمةالثكنات هناك تبقى أن فيجب العسكرية. الأعإل فهناك ثم ومن 
لمرورضخمة جسور بناء وأضا العسكرية. الطرق من الأميال ومئات والمعسكرات، 
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هيالآن المحلية النمل وسائل أن حيث النائية، المناحلق ل ولتواحد عليها، الشاحنات 
نهيلذلك مونت، بشكل المعدنية المواد من مصنوعة الأن المتواجدة والخمور الدواب. 
تبقيهاأن عليها والتي المدنة، للحكومة الفانية عديمة وهي والاميار. لكالف معرصة 

الإجبارية.عمالها؛الامتدانة الحديدة الدولة بدأت نقد لدلك عالية، بدرجة فعالة 

سببالدموع يدرنون ذازلأ الوزراء ريس من ايتداة الإنجلثز الموولن إن 
استطعناما ،إدا أنه كورزون اللورد قال فكإ العراق. احتلال جراء عالينا الضخم الم،•، 

المناصبوتول لاحتلال أكفاء عرب أشخاص ؤإمحاد العراق، ل محل جيش إنثاء 
ستحلء.المشكلة فان التنفيذية، 

•viUJJ انيمكن فإننا الأمور زمام لتول، محلية موهبة إمحاد ل الندرة هده بّبؤ نب
انهمع هناك، جيش إنشاء ل صعوبة محي لر فيمل فالأمير صورية. ل حدُث، بإ تنثر ن

لمشابها ليس فالوضع ذلك وْع لأعضائه؛ رواتك، إمحاد ؤ، ضخمة صعوبة واجه 
إدارةإنشاء ل صعوبة فيمل محي ولن الحإرك. عاندائط من ذاك٠ تدبر يماكن إذ العراق، 

الأصلسن.بغداد أبناء من حميحهم قياديين رجال خمسة معه يوجد حيث العراق، ل حديئة 
هومما بدللث، اهتإما أقل يكونون الناس فإن الشرق ل أنه إلا تماما، جيدة إدارة تكون ولن 

ليقبلوها.الأفضل كانت، أنها إلا القوانين، أفضل يعطهم لر ولون قأثينا ل حتى عندنا. 
الأن،بدللثج للقيام كفئا ثخما هنالئ. محدوا أن العراق ل لااّ^ريهلانيين يمكن ءولأ 

رأيهمؤإن ياّى، الإفلاسهم أفلهر الماضية القليلة الأشهر ق حديث، ما بأن أزكي أنني إلا 
ومحربةسمحة ليتهم بريهنانيين مؤولين عثرة أعرفه إنني أبدأ. قبلنا من ينيم أن محب لا 

يمكنهمنهم واحد وكل طين، وفلالعربية، الحزيرة سيناء، السودان، ل ومشرقة، محليثة 
لنأيضا أنها وْع القائم. الشهر ل العراق، ل فيصل بحكومة تقارن عربية حكومة إنشاء 
المساعدة،لها تقدم إ إذا فيصل، حكومة من أفضل ستكون أنها إلا كاملة، حكومة تكون 
الأجانِط.المتثارين من حرم قد المكين الرجل هال.ا أن حيث، 

الثريهنانيةالحكومة من مدعوما يكون أن محب العراق ؤ، سيثدل الذي فالحهد 
متزنرجل وراء عي وييلعب صبي كمثل ناشئة، حكومة ستكون حبشا انا.تها، وم
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حيمنفكرومر الحمية. مصر كمثل وليس ممر، ق كروم طويلاكمثل وميعى وقور، 
آخر،خارجي سب لأي أو نحبه، ممر لأن أو القوة، منحته إنجلرا لأن ليس ممر، عل 

المستوى.رفيعي الرجال، مليئة فإنجلمارا حيد. رحل أنه سب بؤانمأ 

ومعاملةهومعالخة هومهللوب وما العبقرية. هو هناك تحتاجه أن يمكن ثيء وآحر 
الحييمن فليي وا-لحرا■،. المتثارين من سلسلة وجود ،ع ثانية والبداية تماما، نريده ما 

أمرأيعبر الحلية المشاعر أو المحل للمشعور واكازل، \1\في. والوضع الفلام مع التاثي 
لنقبلتماما يرون فنحن العف. مجن المزيل. عل تحفز صعق وتنازلأت با-اتيا 

منمليونآ لتا سيوفر لأنه ممع، باستهجان ذلك نفعل أن وعلينا الصفحة؛ ونقلب 
٠أسبوعيا. الحنيهات 

التعقيداتينثد لورنس كان فقد الصحراء، ق داترأ زال، لا اكنال( كان يينإ حتى 
كانفقد دمشق، نحو تقدمه ق قبل، من حفل لو وكإ الحرب، انتهاء بعد ستششأ كاك التي 
القواتدخول، نبل المدينة إل أولا فيمل رجال( يدخل أن محب، أنه من بعيد حد إل قلقا 

علالمعب من وبجعل الوقف سيعشو ذللث، بأن يد.رك كان لأنه ية، والفرنالإنجليزية 
والمراح.الضجيج ينتهي عندما مبالاة بعدم العرب أصدقاءهم يأخذوا لا أن الحلفاء 

دمشقحول، القتال أثناء العربية القوات مع كان الذي وينزتون اللورد أوضح وقل. 
كيفوأ-محرتا ببلاغة، لورنس امتدح حيث، ال^ريهلانية، وودا؛ ®بلاك بجلة ؤب كتبها مقالة ؤب 

أننارأي، ُؤ، وقال، تنشا. أن يمكن لمشكلة القبلة الأحداُثا ؤ، دوما يفكر لورنس كان 
التيالحيدة القيادة إل الريهلانية بالقوات نتصل أن قبل الأيام، تللث، ؤ، بالكثثر مدين؛ن كنا 

قدماالتفك؛ر أحل من لورنس ونصيحة بمشورة الل.ءوم )السعيله( نوري الحنرال تولاها 
)لورنس(لديه الريكن وشرتون اللورد يقول أحرتم، زاؤية وقب متقبلا*• بجل.ث فيإقد 

علالنهائي القضاء ل خالفيآ أوموقفآ مكانآ يأخذوا أن بجب العرب أن من أوقصل. نية أية 
المحك،عل موجودة أيضآ وعسكرية سياسية اعتتثارات هناللث، وكانت التركي. الحيس 
عليلعب الذي الوحيلي اللاعب، لورنس وكان حيدآ، ذللثح عل عزموا العرب أن حث 

أسعروبدأت حماس، من لديه كان ما بكل جيعأ بنا لورنى أثر وقل الرتثرة• عالية آلة 
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عندماوحشيا شيثآ سيكون بأنه مغامرة، إثر لغامرة الراصية غر الزاحية من بالرغم 
وذيله،ورأسه، حده، عل ميحصلون فان التركي، الثعلب وبنهار يتحهلم 

علشل سيحصلون ا، ونمقسنوات، ولأأثا لدة اصعليادْ ق ساعدوا الذين ، العرب، وان 
رُوالثعلبالتركية العسكرية نحهليم بصدد نتكلم كنا ما ؤإذا منه. جدأ صغ،رة كرة 

عندالنتائج من كرة حصّة العربؤ إعطاء رفض حدأ المعبا من سيكون فانه التركيء، 
ا<.النصر تحقيق 

العربيةالملابس يرتدى وهو الصحراء، عبر فيها متجولا كان سنوات، سع حلال 
إليهمويتحدُث، عادامم، ؤيلاحفل حيامهم، ل العرب، مع ؤيعيش عربا، واحل كمثل 

أحاّلا وحيدأ الصحراء مجن ساسعة مساحات عر ناقته أو حماله ؤيمتهلي بلهجانمم، 
الليلحلول عند الأرض عل وينام ويتمدد الأفن(، من محلويل أرحواق ختل سوى صه يعز 
منشرب الذي لورنس، الوارد ثوماس إنه بالنجوم، اذليثة الساكنة السإء قبة نحتا لينام 

كانالغرس؛ن من جدأ وقليل وأناسها. البداوة روح واستوعب اليربية الحكمة كاس 
يالبيرة القبائل وحد فقد لوريس أما الرقية. المعوبا عل كبثر او صخم تايثر ليتيم 

ينسوابان عقود، لعدة الداء أعداء كانوا الدين القبائل زعإء أقغ أنه كا المربية، اّبمريرة 
وبسببالشآركة. القضية تمس أجل من جنب إل جنيا ؤيقاتلوا وحلأفاّهم ُراءا'نمم 

الحزيرةمحرروا أن وأتباعه فيصل الأمثر استطاع فقد كبير، بشكل ومشورته عبقريته 
حركةل جديدة وروحا جديدة حياة يضخ لورنس سماهم فقد التركي. الضع من الصربية 
العربي(.الاستقلال أجل من العربية الثورة 

قمهأ دورا تلعب أن الناججة العسكرية لالح٠اإة المدى البعيدة للنتاج وقدر 
همةنحعل ب نصف وإجراءات أن كإ الأوسعل، الشرق لشؤون الهائية التسوية 
الحرب.وقت ق نفز ل؛ كا السلم ونتا ل تفتر لورنس 

لصالحالعام رأيه إبداء بماول كان عندما الصحافة، ْع الأحرى تصالاته اق 
لصحيفةله رسالة ق قال حيث نثلره، ووجهات آرائه عن لمحة نعرض فاتنا العرب، 
سيئةكانت التركية الحكومة لأن ليس الأتراك، صد العرب ءار ولقد اللندنية اكايمز 
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أجلمن للخطر حاتم يعرصوا لر وأثم الامتئلأك أرادوا لأتم ؤإنا ملحوظ، بشكل 
ؤإنإفروسيين، ^١^^٧ أو بريطانية أدوات ليصبحوا أحر، بسيد سيد لتغيير معركة 

كلنفي يكونوا لر أم للأستقلأل كانوا وسواء الذاق• كياتم عل ليحصلوا 
نالبلغار،أجلها. من تأهيل له ليس الحرية فاستحماق ينتظروا. أن بجب لا الأحوال 
أوجيدآ، مسلحا تكون عندما حا تتمع فالحرية دلك. عل حصلوا والتابنين الأفغان، 

تكونللئ، جارك احتلال تكلفة أن يحيثآ جدأ شائكة يلد ل تسكن أن أو جدأ، هائجا 
أىرمنفاتدما«.

التنغلمعل العرب، وطاقة تدرة ق شك! لديه تكن لآ لورنس الكولونيل أن بيد 
يثقكان أنه إلا ليتم. قوية تكن ب المميزات هده بأن تماما يقدر كان فقد دولتهم. ؤإدارة 

لااعربا٠سيقدمجوما رّسالة لديم بأن ويعتقد فيهم 
فالعقلعربية. إمثراطورية أو دولة إنشاء إمكانية صد التارخ ءان مرة! ل قال 

تمزجأن العملية الناحية من المستحيل ومن التنظيم. أو النفلمام بابجاه يميل لا السامي 
جهةمن بإحكام. دولة تنشئ أو لتنسج حديثة، عناصر مع المامسن من المحتلمة العناصر 
لقدأحرى. ثحوب أية من أكثر الأفكار ل جدأ حصبتن يكونون السامي^ن فإن أحرى، 
الأحرىالشعوبج عل الصحراء تأثير لمدى أحير كتعبير ل نفسها العربية الثورة قدمت 

الأبتخىالبحر حوصى عل ثانية تأيثرها جربت السامية فالروح والستوطنة؛ المسننقرة 
ملايذنخمسة جعلت، والتي العرب، استقلال أجل من فيصل الأمير وحملة التوسهل. 
هيحوله، يلتقون الأدنى الشرق ق العربية اللغة تتكلم التي الشعوب، من من نخص 

ص.^الامونذكلع٠يقعلالعالم 

منوفلاممة فناص بضعق هناك ويوجد والفلسفة الحارة، بفن الساميون وويمنتاز 
ثلاثةفهناك والأديان. العقائن. حلق ق السامين بن عجيبة حصوية نجد أننا بيد اليهود. 
دياناتأصّححت، والإسلامية والسيحية اليهودية الآرسسات حسسبا مّاوية ديانات أو عقاك 
أوالفرعية الأحرى الديانات من بمصي لا عدد وشرادم بقايا هناك وتوجد صخمة. عالمية 

الصحراء.حواف عل يشلها أيبتت، الساوية غير 
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الذينفنحن اش. وحدانية وهي فقط، واحدة فكرة لتتج صالحة الصحراء لإوتبدو 
الرياح،الرمال، سوى ئيء ولا فقط؛ الفرإغ وحدنا الصحراء، معنى تكثف لنذهبنا 

الفارغ.والفضاء التراب، 

الصحراءإل ليعيشوا ؤيمضون راحة وسيلة كل وراءهم يتركون البدو إن 
لقاءثمنآ ن، تتهللفالمحراء أحرارا. يكونوا أن يمكن ورا،لاك، الحؤع، أحضان ل وليعيثوا 

نثرثل يذهب، ر سامي، خم، هناك يكن ل( كا قل من بدوي ض هناك يكن ول( مريتها• 
اعتقاداتم.وانعكاس والتأمل التفكثر الصحراء مكان من ويأحل. الصحراء ال رسالته، 

أوالمال الصحراء مفهوم أن هو الحال المطلقة الحيوي عدم فكرة وأن 
غربالحلال من يصفى وأن بد لا الذي سامي، دين كل حذر أو أصل ل يكمن العناهر 

النام،•من قبوله يمكن أن قز مامكب غم نكب كل 
علالسهل من كان فقل القرون، عم الذهنية وصوره وأفقه الوافر الخم، بخياله 

كانتطعندما يتصور وأن العربية. الثورة حركة ؤب وقالبا قلمبأ بنفسه يرمى أن لورنس 
كانوءنل.ما المتوسهل، الأبيض البحر حوض معغلم عل يهلر تالعربية الإم،راطورية 

أوروبا.ثقافة يغنون وءiلياؤها ونعراوها، فلاسفتها 

حمحليجدوا ويّتيقفلون الليل ل محلمون الذين الناس بعضي هناك رريوحد 
أحلامهمتصبح وأحيانا الهار، أثناء ؤب محلممون وهناكآحرون واهمة. أو فاسدة أحلامهم 
العرببأن لورنس  ٤٣١إنه كلنّ ؤب ونحن الأيام أحد ؤب مرة ذللث، يب قال حقيقة•. 

بشكلماديا يعتبر غريب لعال( ما ثؤب، للعالم، ليقدموْ ما ثو،ء لال-تء-»ا يزالون وما كانوا 
الأحلامعن.ْ ليجعل عبقرية كانت، وكانه بعيد. حد إل كثثرة متهللبايت، وله كامل، 
حقيقة.تصبح 

قالحين، تماما. الحربية الحركة معنى ، تعريفل لورنس كلمإت أستخدم أن ومحب، 
بالسمةحديدة تعلورايتح أي العربية الحركة من نتوقع لكب، سبب هناك يوجد ررلأ ل• 

الحيويةالساميين معتقل.اان، إحياء ف؟ نجح قل فيمل أن إلا والاهتصاديايتح. للقوانين 
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علعميق انر لناليانه وسيكون قوي، بشكل )الغرب( الأحر ١^١!! نحاه وبخاصة 
وغلعلن،العربية، والخزيرة )العراق(، النهرين ين ما وبلاد سورية، ل الوطنية الحركات 

السامة.المياسة للحياة الحالية الأوطان هي والي 
الموانيةالصخور عل وتلاطم تأق الأطلي ايحيهل أمواج مشاهدة كمثل  ١٦٠١
الحديد،من مصنوعة الصخور بان سقول، فانك إليهم وبالفلر لايرلندا. الغريير للساحل 

الأمرنتأمل عندما ولكن تماما. الصخور هده عل اث،رها من جدوى لا الأمواج وأن 
محردبأنه تأكد ثم البحر، أمام مفتوح رداء وكانه يبدو الساحل كامل بأن ترى فإنك حيدا 
الماميةالاحتجاحات فإن الئلريهة وبنفس ايرلدية. مسالة تصح أن نبل فحسب، وقت، 

الماميالأتتتاع فإن ما يوم ل انه إلا للجهد، مضيعة تبدوببساطة قد المائي للحالم ثة بالن
العالم٠هدا فيه كان الذي المكان حول تدقيق دون من يمر أن يمكن )الغرب( الأحر ؛العالم 

الأشياءجدوى عدم صد احتجاج من أكثر أما عل فيمل نحركاُت، ، أصنفُرإنني 
علاستولينا عندما يرونها ؛لغتا والتي الموجة، لحهع المساعدة ففعل أحاول وكنت، المائية. 
لسوية برمتها الأمة وتوحيد وصم صخم بجهد العرب لحهع شل وكانتا دمشق. 

عننمر كنا وقد عملية. قيمة ولا شكل له يكن ل؛ مثال ثيء نحقيق( أحل من عي ال
حعمن الأحرين تبل من المتمر المائي عي والللملاحقايت، الكامل واحتقارنا ازدراننا 

والتإثيلء.المج، صنع إل المال 

صداحتجاج من أكثر لمست، هي العربية الحركة بان انتتاعه عن لورنس وعر 
المرةق ولكن تركيا، صد موجها الوقت، ذللمثؤ ل الاحتجاج وكان الأحني. اكدحل 

نحاولغربية دولة أية أو بريطانيا، إيهلماليا، ا، فرنمن كل صد موجها سيكون فإنه الانية 
المنهلمة.كعوب القومية والزعامتح للهلموحاُتا التصدي 

عرقنفلر وجهة فهم يمكنلئ، رعندما الصحراء: ق ونحن مرة لورنس ل قال وند 
اتصالاتهاj مذنبة من أقل كانت، إنجلترا بأن وأعتقد متحضرا، كاتنا ستكون فإنالث، آخر، 

وتماثلتهنابق أوأن مثلنا، تكون أن الأحرى للشعوب نريد لا فنحن الأحرى. الل.ول من 
١٠بحقنامححفا شيئا تقلين.نا نعتبر لأننا عاداتنا. 
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مات،يضع الأدنى الشرق ل الوصع لورنس ل لخص باريس، ل ذلك، ويعد 
الحصوللمجرد سوى مدق لا سوريا، عل الانتداب توليها ق ا، فرنبأن رأيه كان فقد 
العربية.الحركة عل مؤقتة ولمرة اليهلرة عل 

سإلها.وحتى عربية دولة قبل من سنوات بضع ل الحجاز منهكة راوستتوعب 
حدأوقفر صغير بلد سوريا أن بيد الداق للحكم مركزأ دوما دمشق وكانت 
البوابةبدور فحب تقوم وأما كببرة• صناعية أو زراعية دولة ككون قوما كتهلاير 

استرجاعأو بإعادة الغرب يرغب وعندما والعراق. أرمينيا، كريمتان، من لكل الأمامية 
يتمادوءنا.اما الزراعي، الازدهار من السابق متواها إل والبابليثن الأسوري؛ن حفارة 

منسيكون ند فعند الهري١ث؛ من ما لبلاد الرخيص والفعل الأرمينية اكورة منارة من 
عاصمةأوإل أوبغداد، الوصل إل الشرق جهة إل دمشق من العربي( المركز نقل المحتم 
تعادلالهرين من ما بلاد ل للمزراعة اكابلمة أو الزراعية الأرض مسساحة إن ما. جاوا،وة 
ثلاثةمن أكثر حاليا ممر مكان عدد وأصبح ممر. ل الزراعية الأراضي مرات ثلاث 
منما بلاد ل مة ن ملايثن خمة مري هناك يوجد لا حين ل مة، ن مليون عشر 

أربعينلبي، ستزداد الهرين بغ، ما بلاد سكان عدد فإن القريب، التقبل ول الهرين. 
المليونونصف، ملايين ثلاثة حاليآ سكانما عدد يثي، الي سورية ؤإن مخص، مليون 

ولكنما. نوعا مورية نحاه ميئة ننلر وجهة إنما تقبلا. مملايين خمسة ميعثح ة، م ن
يغيرأن يمكن لا ذللث، أن إلا الحري، اكئن، مركز يتغبر أن المكن من حبث، مهم غير ذلك 

ّكانماااؤومثاليات العربية الصّحراء من 

إلاله، فقاء كر كتبه ْع ويكون تقاعدية، حياة يعيش أن ق لورنس رغبة مجن بارغم 
لالمستعمرات وزارة تثرتثل تون ونتول فعندما لدلكا؟ يستجيبوا لر وٍلنه أبناء أن 

بوزارتهالالحاق عل لورنس إجبار كان فعاله ثيء أول فإن آنذاك، الريءلانية الحكومة 
الأومهل(.)الشرق الأدنى الشرق ل والثاتكة الحقدة الأمور تسوية ل الحكومة لي.سِاعد 

مضضعل وافق لورنس أن إلا وزارته، محا الأدنى الشرق لشؤون مستشارأ لورنس فحين 
مابلاد مشكلة حلت، الفترة ؛^٧، وحلال فقهل.. عام لمدة المتحمرات وزارة ؤ، يبقى عل 
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بغدادإل فمل الأمتر فدعي مدئأ، لورنس اقترحها التي الخطوط وفق النهرين بئن 
الذيالرثسد هارون العظيم الحديث الخلف وأصح العراق، عل ملكا ونمي، 

عرشكل ند فيصل أن حقيقة من فبارغم وهذكدا، وليلة. ليلة ألف بقصص ءهدْ انتهر 
منأهمية أكثر لدولة وحاكا العراق ل طك٠ة لسلالة مومسا أصبح أنه إلا سورية، 
سوريا.

لعبهالزى الدور عل يكافأ فيصل الأم،ر روية ل تماما لورنس ؤلموح نحقق وبدللئ، 
وألمانيا.الأتراك زيمة هق 

العربيلاد ؤ إووضأ 



31

محرضسر 

الصحافةقبل من لورنس الكولونيل يشأن إليتا وجهت التي الأسئلة متات ين من 
تلقاهاالتي الكافأة هي ما كانتت تكرارأ وأكثرها العالم، من حزء كل ق العام والرأي 

مامعشه؟ يكب كيف الأن؟ هو وأين أعاله؟ عن كتاب اليف سوي وهل لورنس؟ 
يالدعاية؟شهور ولديه عادى إسان هو هل ترؤج؟ هل هواياته؟ هي 

دأدرونجانحي مشخص استطاع وكف لورنس، نجاح وراء الحقيقي هوالر فا 
دين؟اكJLwاليّين أو العرب عل التأيثر هدا مثل عل محصل أن 

نقوذ0،أو تأثثره وأكسته نجاحه، ل ماهمت عديدة عوامل هناك توحد بالطح 
محقيالثديي. وحبهم إعجابيم أيضا ؤإنإ فحسب العرب احترام يكب لا أن من ومكنته 

حكإئهم.نفلر وحهة من موهوب أنه وبدا صغثر، شاب محرد كونه من ثالرعم احترموْ 
كانوابأشياء عليهم التفوق عل ولقدرته الثحصية، وسالته شجاعته سب به وأعجيوا 
وتواصعهولشجاعته فوقه، من والإطلاق وقيادته الحمل ركوب مثل فيها، مجتقوقين 

أيضآ.

بعيد.حد إل الثار إطلاق محت شجاعآ وكان المعارك، ق يقودهم كان ما وغاليأ 
بنفسهينأى نحعلمه ل؛ بحيث أبدآ حْلرة جروحه تكن ب الحظ، ولحسن مرات، عدة وجرح 

عنائهله نومن أن يمكن كان التي ناعيته عن بعيدأ كان ما وعالبآ العسكري• العمل عن 



لأنهله ضّن العرب وأصبح بقها. تلتئم لأن ملزمة جراحه كانت محقي لذلك طبية، 
بلباقة.لرفاقه حهود0 كل منح فقد نم ومن كبثر حد إل الأنممارات نحقتق عل ساعدهم 

وبطريقةصدفة كان ذلك بأن وقرروا حظه، سوء من ذلك اعتبمروا فامم نحي مولأنه 
اعدهملبماء المن إليهم أرسل كمن اعتثروه بعضهم أن بيل. اش؛؛. إرادة ررأما غامقة 

ءز،اكحررمنامك

بشكلذلك كان ما إذا مهل.ب، بشكل الشرق مع يتصادق أن للغرب يمكن 
،bjJفان للغرب، بالنسبة سهولة يكون وسونية الحربية الخزيرة لا-ن فالوصول منجم، 

الصحراءق نحتلف الأمر أن غجر المال. لذا وبحاجة جشع والشرق ليتفقه، المال 
يقاومونأكثر، أو عام آلاف لأربعة البلاد سلالأتبم طافت الل.ين فالبدو، واليراري، 

يحت^رونيزالون لا وهم أصدقاء. أمم عل يجرهتوا إ الذين للأجانب الفضولية العيون 
أنبيد لثنيحوا• جالوا أشخاص وأمم ومعادين، فيهم ومشكوك الضالن من الأوروبي؛ن 

والشريعةللقرآن الكامل ؤإتقانه العقدة المعثة بعاداتبم ومعرفته لورنس اهت،ام 
بالنةأهمية وقوانينهم بعادامم لمعرفته وكان واحترام. يتسامح يعاملونه جعلهم الإسلامية 

والخ،اعات.القبائل بجن والخلأفات الزاعات سوية من كينه متل 

ثوتاما. ممثلا يكون أن للورنس بالنسبة الضروري من كان فقل أهدافه ولتحقيق 
للنقديتعرض كان عندما حتى المعيشة ل الأوردى نموذجه حجب عل تماما حريما كان 

الشرقمحتهع حيث القاهرة، مثل مدن ل ؛فلهوره بلل.ه، أبناء قبل من والاستخفاف 
الثّهرةلتحقيق ذلك يقحل كان بأنه مثتةا.وه وقال شرقية. بملابس وهو بالغرب، 
بليشاهد كان بأنه لورنس عرف فقد ذلك،. من أعمق سبب هناك كان أنه ؛يل. فحسب. 
بأمما وعرنالقبائل، ورجال الشيوخ الأشراف، نل من وبامتمرار دوما ويراق_ا 

ملابسيرتدي كان ؛لأد0 أبناء يجن فحتى لدلك جدآ، كبجرا تقد.يرا به يقوم ما محيقدرون 
يكنلر فإنه القدس، ل لورنس مع أمضيتها التي الأيام تللئا وحلال الصحراء. أهل 

لوهو تراقيه كانتا الني الفضولية يالنثلرات متم يكن ول( اليدؤية• الملابس سومحا يرتدى 
يبديأن عل حريصا دانأ كان أنه حبشا المقدسة، الل.ينة موانع ق يتجول هل-ا لباسه 
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أوإلالأميال مئات بعيدأ ندهب لكنت التي أفكاره، ق متغرقأ لكن بأنه واحدأ انطباعآ 
لكنالعربي، لباسه ل وهو الناسبات ل ومصر فلطن يزور لكن وعندما القرون. مثات 

ولكنالصحراؤية. خملاته إحدى من مباشرة القاهرة أو الرمالة إل يأق أن عل محرص 
أندون من العملء ءملأيس يرتدي وهو القيادة مقر إل يدهب أن عل تماما حريما 

منالعقثة ق قاعدته معكر إل حنوبا الْلريق لكمل منه تممللب قيمة أياما يفبمح 
الرسمية.الملابس يرتدي أن أجل 

يكنلر أنه كإ العربية، الملابس سوى يرتدي يكن لر فإنه الصحراء، ق يكون وعندما 
الثياببارتدائه للمعرب أدى سبب أنه لو فيإ المدهلة العلمريقة هده بمثل النجاح بإمكانه 

لهبالنسبة ملأتأ يكن لر فانه ما، مهمة ل الصحراء مر بناقته ب يل. لكن وعندما الأوروبية• 
يسافربأن تلزمه العدو ق السرعة لكنت فقد ناقته. مرج جنوب ؤ، ملابس بممل أن 

الخمر،غمِ الخبز من قهلحة سوى محمل لا الغالب ل لكن فقل. الخقيقة، ول بناقته. حفيفأ 
اةفرئ الكلمور، وحبوب طعامه، أدوات وصندوق الشوكولاته، محن صغثرة وقطعة 
اليونال(.رالفيلمسوف لأريستوفانس صغّير ومحلي وذحيرة! يس مبندقية، أسنان، 

لكنتفقاو متتؤع. ملون تارخ لها لكن الحملة طيلة محملها لكن الش البنا-قية إن 
ثمومن ال-اّدزثل، 3، الأتراك غنمها التي الميطاف الخيش أسلحة من؛ض عادية بندمة 

فقدمنحهاأنورا. تحيات مع فيصل عليهاءإل ونقش بالذهب زينهاأنورباشا؛تلبيسها
أنعل كدليل العربية، الثورة اندلاع قبل أ، 9 1 6 عام أواتل ق فيمل الأمير إل باشا أنور 

قفرافقته لورنس إل فيصل الأمير أءaلاها بعد وفيا آنذاك. الحرب ربحوا قد الأتراك 
حمعإغاراJه٠

حطاعمل صابهلآ لكن ما فإذا عليها، شخصا أو علامة يضع تركيا فتل لكا ولكن 
ملكحوزة ل الأن البندقية ونوجل. عليها. صغيرأ حلأ عمل جنل*يا لكن ما ؤإذا تثرا، 

بريطانيا.

لرما نخص لأي قيء أي يقول لكن ما نادرأ فهو الحديث. كثير لورنس يكن لر 
عندماوحتى سؤال. عل أومحيب نصيحة أويهللب مثلا أوامر يعتلي كان ضروريا، يكن 
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وحدتهما وغالآ الوحدة. أو العزلة يلتمس كان نقد الإغارة أو المعركة خضم ل يكون 
أموره.ل متماs أويكون الإيار ل متخصصة أو دورية محلة ل يقرأ يمته خل 

الآحرينالضباط أويحص كلأتيون، الخنرال كان عندما أنه دلك حجولاجدأ وكان 
ندميه.إل أسفلا وينظر مدرسة ل طالب ولكنه محمر لكن فإنه لتحيته يسمون 

الممثللورين، روبرت الكولونتل سألي، بالهند، لكلكوتا ق سنوات، عدة قبل 
الصورهده كل له الشلت فكيف حدآ، وخجولأ متواصعا لورنس لكن مجا رإذا والطيار! 

لكشرا لورنس نرى كنا فنحن ذلكت نوضح أن محب لورنس ولإنصاف العديدة؟® 
مجنلكل سواء حد عل ومتحركة ثابتة صورأ نلتقعل لكي لنا يرتب كان أنه وْع الصحراء، 

عندمايبتعد أو بوحه يدير لكن أنه إلا آحرين، عرب وقادة نايه، أبو وعوده فيصل، ١^٠٢^ 
الخالمامن لكوفيته عديدة صورآ التقطتا وقد نحوه* توجه الكاميرات عدسات يشاهد 

تعلمناهاالتي والخيع الخيل لكفة اصتخدمجنا أن بعد ولكن لوجهه• التقطنا مما أكثر 
منامتن،ق نابتة صورآ له والتقطنا ملاحقته حلال ناورنا فقد كبيرة، لصحيفة كمراسلمين 

المتعالمةبالأستلة لورنس الكولونيل اهتإم أثير كنت فعندما شيس. المصور التقعلهإ 
الموصؤعتثكل لكمت يأما اعتقد والش )البآراء( المفقودة® ءالمدينة إل الفرصة ؛رحلتنا 
منالصور عسرامت ؛اله.اط بسرعة سسى المصور قام العربية، للجزيرة لزيارتنا الرمسى 

لمصور عادة يستغرقه لكن مما أقصر ونت ول للمورنس محتلمة وزوايا جهات عدة 
الحملهدا بساطة مدى سيقدر الصحم، مصوري وأساليب طرق عل والطي أستوديو* 

ومحققتجيد. شمس ضوء نحت خارجي بعمل تقوم أو الأستوديو خارج تكون حينا 
لديناأصبح وأنه الخرب، ق رومانسية الأكثر الشخصيات من واحدأ لكن لورنس بأن 

علنحصل أن إل العربية الخريرة نغادر لا أن عل عزمت فقد لدلك يدلك. عفليم صيد 
نريدها.كنا التي الصور 

اللحفلةق أو معرفته. دون من للمورنس صورأ ئنتلس شيس الصور لكن ما وغالبا 
حيانتتا.ؤيكتشف أمامها لوجه وجها نفه ليجد الكاميرا عيون نحو بيا يستدير التي 

بدوريقوم لكن منهم واحدا فإن اللعبة، يبدأون الخبثرون التصوير صيادوا لكن وعندما 
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منللهروب فرصة للضحة تبقى لا وبذلك المحور، التقاؤل يدور يقوم والاحر الطعم 
الكاميرا.عين 

العجيبالأذلماج هذا مثل تحقيق ل نجح لورنس أن كيف موضع إل لنعد ولكن 
التوب؟لحنامم التفاصيل أصغر ١^١٤ ق وبراعته مثلهم العربي( الزى، بارتدائه العرب ْع 

بالتي الناصجة وحكمته الحدية وبراعته وتواضعه بثجاعته كان ذلك إن فنقول 
الذينالأشراف من )ه( الرسول ملالة من المتحدؤين أولئك ثقة حلالها من يكب 

الأمرالصّحراء، ق البدوية القبائل ثقة أيضا ؤإنإ فحب، المقدمة المدن محكمون كانوا 
هذاق المذهلة النخمية الإنجازات أعفلم من تقبلا مالؤرح؛ز( قبل من ميعتم الذي 

العصر.

ألفلمدة أنه عرفنا ما إذا أدق بثكل تقيم أن يمكن لإنجازه الاستثنائية القيمة إن 
استطاعوافقهل أوروبيين بمححة فإن )ه(، محمد الرسول أيام منذ تقريبا، عام وثلاثإئة 
امتهلماعواالأين من بكثير أقل وهم المقدسة، الأراضي وحول العربية الحزيرة اّتهللأع 
حوليعيثون الذين المتعصبون فالمالمون إفريقيا. وومهل التيت أراصى ل التغلغل 

اللمح(غير من وغيرهم واليهود المسيحيين( منعوا والمدينة مكة وحاصة المقدسة الملءن 
هن-اإل يالدحول يغامرون الذين المسلمين( عثر وأن القا٠سة، الأرض تلك تدنيس من 

فانلذلك أحياء. منها حرجوا ما إذا فعلا محفلوحلين( يكونون العربية الحزيرة من الحزء 
بأنهحهرا يقر كان بانه نتن.كر عنل.ما كثير حد إل عادى وغير استثنائيا اعتير لورنس إنجاز 

فإنهالثريفية، والعباءة العربية الثياب أو الأثواب يرتدى( كان( عندما حتى مسيحيا. كان 
يرتديوهر التركية الخطوط حلال من يتسلل كان وحينإ شرقيا، شخصا فعليا يبدو كان 

أصلية.عربية يبدوكامرأة كان فانه والنقاب الحجاب 

يدفعهكان الذي اللم-هب من تنضب لا التي والإمال.ادات الهبات كانت فقد بالهلح 
استخدامأيضا حاولوا والأرالئؤ الألمان أن ورغم الأهمية. من كثير جانب عل لقواته 

فيلمي،حون قاله ما هن.ا ، ٢١لورنس مثل، لديهم يكن ®لآ لأنهم ؛ذللث( فشلوا أمم إلا الذهب 
الحربية.للجزيرة الومهلى الصحراء ن( بريهلانيا مثل الذي 
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مما بكل القتام عل ثائر موهوب غامض رجل دور لورنس الكولونتل لب لقد 
ابتداءثيء، كل ل بالعرب التب محاول وكان مسبوق، وضر حيد، ويشكل سبيا حارق 

وندلغتهم• لهجات أدق استخدام ل وحتى بل الحمل، ركوب إل الرسمية الشؤون من 
ية،القرنيتحدث كان نقد الأم،  oJإل فإضافة له. باكبة مهلة كانت اللغة أن بدا 

والهنا.ومحتانية،الرومحية، الهولدية، اللغاات، من وشيتا والأنانية الإمبانية، الإيaلالية، 
منالعديد إتقان يمكنه كان كإ والإغريقية اللاتينية القديمتين اللسن ل بارعا وكان 

الأدنى.الشرق ل العربية اللهجات، 

يكنب ما البلد مع تناض j، أبا-أ يدخل لا أن عل ير بشكل حريما لورنس كان 
منبدلا ومادئ مآثر كرجل محمعة اكتسب، أنه كإ عليهم. ّيتفوق أنه من تماما متاكدا 

محيونكانوا الدين الصحراء، سكان عل ير بشكل توثر كانت، الصفات، وهده الكلام، 
يوجدكان يتكلم كان وعندما الهنود. وضجج صراخ كمثل باستمرار )الهرج( الثرثرة 

وحتىأحطاء، يرتكب، كان ما ونادرأ يتكلم. متى يعرف، وكان ليقوله مهم ثيء لديه 
بشكلكنجاح ذلانإ العرب يعتبمر أن محتا أنه عل محرص كان أحطاء يرتكبا كان سما 

ؤيمكنهتتناق، أن يمكن لا ]وضيأ نحت، حتى ويعمل التعب، ، يعرفلا وكان مْللق. 
وقتل وكان نادم؛را• العرب زملاؤه يكون ينا الليل ؤ، جل-أ طويل وقن، إل العمل 
عنطهلحله، محرج عل متايلأ الصحراء ؤيقطع يعا.و كان حينا أو الليل، من متأخر 

مصنؤعوكأنه ويبدو قويا، كان لكنه ونحيلأ، صغثرأ حجمه وكان المدى. بعيدة بامحته ل
أحلإل أمحر فقد ؤيدة، ءاJبهلرق عليه آثارها تركت، الصحراء حرب أن بيد الفولاذ. من 

القلب،.ق محي^١• إجهاد من يعاق كان العربية الحزيرة من عاد أن بأنه؛حل. أسقائه 

لرر'إنني مرة• ل قال فقل• الأشخاص، عل حكمه ل دائا صادفا نايه أبو ءود0 كان 
بهوعر حملا امتْلى من أقمل يعتثر وهو العمل، ل الطاقة هال-ه مثل لديه شخصا أ؛د.أ أر 

رجلأْ.كونه من أكثر يبدو إنه ،اوافه قاتلات عودة ، وأصافالصحراء®. 
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ءناشا'لحادرب

بهليثعوا يكونوا ل؛ أثيم بيد به، العرب وش كا بالعرب لورنس الكولونل وش 
أوالظاهريق العريية حياتيم مظاهر كافة ويتقن عاداتهم تماما يتقن أن ودون عشوائيا هكذا 

طريقةأفضل هى ما الصحراء، عر طريقنا نشق كنا عندما مرة، وسألته الخارجية. 
محرقجعله محاولة ذلك، ل حافزي وكان العالم. من الخزء ا هل. ل بدوعنشن مع للتعامل 
سوىيسمملمر ب ما تحقيق من مكنته التي والهلرق، الأساليب عن ما ثيئا الخاصة بهلريقته 

بشكلأّتخدمها لكي معلومارنv أريد بأنّي، ًلن أنه واثقا كنت تحقيقه• رجال بقعة 
أحاولكنت، بأنني شك أنه فلو بينهم. نعيش كنا الدين الدو مع التعامل حيف فورى 
جوابه،كان أحرى. قنوات< إل الحاليثv سيحول كان فإنه ه، نفعن يتحاّدث، جعله 

ولاامتثناءات، عدة مع ٣، وليس فن، أنه عل العرب مع التحامل عل يطلق أن اريمكن 
فإنهلن.لاائ، نجهلها، التي الظواهر عل حكمه يبني فالعربا لا-لك، وأحكام قواعد توجد 

الأسابيعحائل يقولها كلمة وكل ، -٦١يقوم حركة أو حْلوة كل مراقبة الغريب عل بجب 
ما.قبيلة مع وجوق0ّ من الأول 

كالتحاملالتحامل ق للبدء جدأ صحبا يكون أن يمكن العالم ل مكان أى يوجد ولا 
وحهالت،ما لقبيلة الداحلية الدائرة إل الوصول ل نجحت، ما فإذا ذللث،، ومع البدو. ْع 

تقومالوقتج وينفى ترهم ة ين. عد ؛ارعة بأشياء القيام يمكتلث، فحينها فعليا، ثقتها عل 
أوتتح.درثظ ولا لئ،؛ نفنحفثل أن دوما وءاليائ، كمنثوذ. يعنثرونلثا بجعلهم عديدة باثياء 



منيمر ما كل وتسمع باسمرار؛ ورفقاءك نفك وتراق صرورى؛ هو بإ إلا تتكلم 
العرب،شخصيات عن وتعلم وتقرأ السطح؛ نحت جار هو عإ وتبحث حديث؛ 

نفسكودمج لفك. تكتشفه ثيء يكل والاحتفافل وصعقهم، نوتم مواطن واكتشاف 
تمعفإنك ويدلك العمل، عدا ما اهتام ولا أفكار لديك يكون ولا العريية؛ لبوتقة ال 

الفنيالعمل وتواجه تعترض أن يمكن نلأت' أية فتتجن—، كامل بشكل تماما بدورك 
الحقل®،جهدك هع متناسبا نجاحك وسيكون لأيابح، 

إحدىi، إنه لورنس ل ، ١١١٥^١١^٠، عل البدو يعلقها الي الأهمية لوصح 
سجادةعل وجلى الحويمنان، قبيلة ثيح عل صيفا بريطان ضابط حل الماسبات 

ذللث،يكن فلم لدللث، العرب. كعادة تحته يفعهإ وإ للأمام قدميه ومد الشرف صيوف 
بشكلأقدامنا عرفي ءل.وانيا أمرأ يعتبر فإنه للبدو ثة فثالالخويهنات. من محبوبا الضابهل 

حلفناقصرة مسافة عل وكان العشاء. طاولة عل أقدامنا نفح أننا لو كإ متناحر أو متباه 
جرحأثر أو نا-؛ة توجل كانت، الذي الشمر عرب قلة زعيم فتها بر نكنا الي لقافلة ال 

كانالرفيق ذللث، رريين،ا فقال! الرجل ٢^١ متعلقة قمة لورنس فأصاف وجهه. عل مندمل 
اثناءتثردق أنه حدث العربية، الخزيرء وّط شإل حاكم رثيد، ابن ْع العشاء يتناول 
لالسباق التريان لغاية فمه وثق سكينه فتناول مدلاكشرآ كان ذللث، بان فشعر الأكل. 
فحقل. لدللئح الخلفية، أسنانه بجن علقتح قد لخم قطعة بان فحب مضيفه لري حد0، 

فمه.من الطعام 

منالطعام ف يقن. أن لرجل بالية الأكل ل جدا سيئة إثارة أما يعبرون فالعرب 
وهناكعليه. سيطر قد الث>يهلان بأن يعتقد ؤإنما جثع، أنه عل فقط. ذللتح يفلهر فلا فمه. 

يستخدمونلا البدوفهم بما يتقيل- الطعام تناول لأداب أحرى معينة ميزات أو حاصيات 
الاندةعل المختلفة الأطباق من الخلمام يناولون ؤإنإ الأكل، ز كاكض والالشوك 

اليرى.بيده العلعام يتناول أن واحد لأي جل.أ العيب، من فإن الثال، سبيل وعل يائيحم. 
امحيتلا عريتا، أو أجنيي ثخمى عل حكمه إيداء وعند المخالتس، اإتا٠وي إن 

الحاشرةلأداب ومتقنا بارعا تكن لر فإذا المحراء. وتقاليد عادات نحاهل نحام 
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لاعربلورنس نفهم معاديا. أو يحيلا وربعا غريبا ثخما متسر فإنك الصحراوية، 
لرفإنه ويالطح وغريبآ، أمرأرائعآ كان الناسبة اللحنلة ول المحح التصرف عل وءا.ر!ه 

جحماتل تاريخ يعرف يكن ب إذا العربية الخزيرة ل يرن يعنس أن ليتطيع يكن 
أوشنق ند رجل والد أن يعرف أن يبغي وكان الصحراء. ل البارزين الأشخاص 

غثرمن وسيكون مشهور. نبيلة أوشخ زعيم مْللقة زوجة أوأما ؤللفا ند والدته أن 
الأمرأن إذ مشهورأ مقاتلا كان ما إذا عرب شخص والد عن الاستعلام أوالملائم الناب 

لورنسرغب ما ؤإذا السابق• زوجها عل مطلقة امرأة بتحريف تقوم أنلث، لو ك،ا سيبدو 
وبواسطةمباشرة غثر بوسائل يعرفها كان فإنه ما شخص عن معلومات أية عل بالحصول 

الشأن.حذا مهللقأ أسئلة يوجه ولا به، الهتم الوضع حول ذكية بطريقة بمحادثة البادرة 
ارتكابلرحلة متجاوزا لورنس كان فقد وللحلفاء، القومية للحركة بة بالنالحفل ولحمن 

النهرين.بين ما بلاد ل لقبيلة شيخا فعليا الوقت بض وكان الحرب، قبل الأحaلاء 

يتكلمأن الصحراء أبناء مع يتحامل واحد لأي تة بالنحيوي بشكل الهم من "إنه 
كإالأنيرى® الشرق أجزاء بعض ل الحال هو ك،ا الحالية بالعربية وليس الحلية، بلهجاما 

الثال.اية،ل ما نوعا رسميا تكون أن هو حطة أسلم ®إن قائلا؛ وأصاف لورنس، أعلن 
أيما،ا.عميق بثكل والحادثات القاس ق الانخراط وتتجنب، 

الحربيةالثورة إبان الحرب ٌع تعاونوا الل-ين الإنجليز الضباط خمح فإن وتقريا 
محفلمفإن لدلال؛ح ذلك، محبذون لا العرب وكان العربية. ~ المرية اللهجة يتكلمون كانوا 

همأنفوحدوا الحجاز أبناء مع للتعاون الحلفاء قبل من أرسلوا الذين الأوروبيئن 
بلورةعل قادرأ كان لورنس لأن العرب دعم كب ل الحلفاء ونجح ببمرود يعاملون 

قياتلهم.معنلم قبل من عادي غم تقدير عل للحصول العربية الفكرة 

نزاعاتممكافة ؤإزالة الصحراء أبناء لتوحيد طريقة أفضل بان لورنس اعتقد 
الحزيرةق موحودأ كان القبيل هدا من ثيء فلا عربية• أرستقراطية بإنشاء يكون الدموية 
ويرفضونالأرض عل نحررأ أكثر شعوبا كانوا الأدنمح، الشرف بدو لأن نبل، من الحربية 

ململتهم.من أعل ملعلة بآية الاعتراف 
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أفرادأو أءضاء عل مطلمآ نفوذ أي لر-؛رم يكن إ ما ميلة ثيؤخ فإن البداية، ومني 
زعإءأمم عل نبيلة، لأية ينتمون يكونوا لر الذين بالأيرا؛، واعرف كإ أحرى. نباتل 

باللنةشريف وكلمة الأحرى. الكثرة والا-ن والمدينة مكة من كل أبناء نبل من شل كبار 
اكيتت؛نوق والأمانة. الصدق ينلهر أن بالشرف ؤيمرض والنبل، الشرف تعني العربية 

السكان،قبل من عال واعتبار تقدير وأبناته حس؛ن للمشرف كان والمدينة، مكة القدمتين، 
قالبدو أبناء أما ؛الإنجليزية. الرردا أو ااسيا؛.ىا يكلمة ينادومم أن اعتادوا المدين 

ررحسينااالمجردة بأمإنهم عذاء1ثومم كانوا الدن، ق عمومتهم أولاد فبعكس الصحراء، 
أقعوالإلخاحية، التحفيزية بقواه لورنس، أن بيد ألقاب. أية دون ومن الخ• فيمل؛؛، ®و 

ونجحالأشراف. كافة محاطة ق ®صبيي® عبارة استخدام عليهم محب بأثمم البدو حتى 
أجنبياكان أنه حقيقة من وبالرغم أشهر، بضعة حلال أنه ذلك، كثرأ، نجاحا للث، ذق 

؛عبقريته.العميق لإعجاحم اللقكا حدا لورنس حتى سرقوا فإمم وميحيا، 

الحملةق دورأبارزأ لب الذي النظامي، الخيش من فايكري، سي. القدم لنا و؛قل.م 
اليوميةالحياة برسمية يتعلق فيإ نوية لمحة حدة، ل ليميهتانيا مم؛الآ بحد فيإ وعمل 

كانت،التي الطائف، زاروا الدين القلائل الأوروبيض من واحدا فاكري وكان لاثرف. 
الفإنه ذللث، وسمر والمدينة، مكة من حدأ فريبة ليست، وهي للحجاز، الصيفية العاصمة 

الخارجي.الحالم نبل من وقتدالثؤ القليل سوى عنها بمرق 

إلالتوجه منا وطلب، جاJأ١ بارئ مكان إل وصلنا عندما هاما ليلا الوقح، ءكان 
الثم؛نالعجمي بالجاد ومفروشة مغهلاة ارصيتها حيلة، ثقة وهي ~ الضيوف غرفة 

كلوقبل واحتضن مضيفنا إلينا تحول ولى، وبشكل والمرمحة. الوفرة بالوٌاداُتح محاؤلة 
منزلنا.ق نا أنفنحتر أن بجب وأننا بثا مرحبا وتمتم يباركنا أن افه ودعا منا، واح،■" 
وبينإندحن، ونحن جدأ الحل والشاي القهوة نثرب الغرفة تلك، ق نحوساعة نا وجل

ذلك،ؤليلمة غائبا الثريف، كان فقد القرون. عر يتغر لر الذي الشرفي الشهد نشاهد كنا 
أنإلا حميعا عليهم كان وما الشرق، ل )الإتيكتخ( الضيافة آداب هي هذه ودكن اليوم، 

يدخللأخر وقتا ومن حا. قام التي الرحلة من المة ايعودته بعد احترامامم له يقدموا 
ؤيدحلمونوأحذيتهم حفافهم حميعهم وبجلع وحلم• وأصدقاء أقارب اياب حلال من 
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اليدطرف ؤيملون ؤينحنون بسرعة والعسد الخدم فيدخل الفتوح. الباب خلال من 
ثمالشريف، يد ؤيقبلون أكثر ببهوء الأنلع ويدخل سرعة. ينحبون نم إليهم الممدودة 
ينحبونثم ومن والاحام )السبابة( الأول الإصع ، juما الواقع الخرء ؤيقبلون يديروما 

يدهتقديم عند صعيفة معارضة ويظهر الشريف، ينهض وعندئد الأصدقاء، وياق حدوء 
للأقارب،وبالنسبة الرحيب. يكلهامتح يتمتم وهو وجوههم جانبي من ويقبلهم لممييلها، 

ومحتضنهمبحرارة يقبلهم ثم ومن ظاهرة، بمعارضة يل0 بتقبيل ويمح ينهض فانه 
والعادة((.العمر وبهلول عديدة وتمنياين، ترحيب متمتأ؛كاّإدتا 

محكانقبل من الرفيعة ومنزلتهم بمسؤوليتهم والشعور الأشراف احترام تطور لقد 
بالعلع،وذلك، الحربية. والقرى الدن ل طويل وفا مند خاص بشكل والقروي؛ن الدن 
كانفإنه الحقيقة، وق عربية. أرستقراطية وخلق إنشاء ق للورنس كبرآ اعدآ مكان 

يسعونكانوا اكين وزملائه لورنس قبل من الشخصية المسؤولية لهدم ذكيا استخداما 
اللك،قيادة محت، اعدين مكقادة ليعملوا الرجال قدرة وتهلوير المتثازعة القبائل لتوحيد 
الأمحرين.وأمحقائه وفيصل ح؛ن 

وكانالقبائل. ولاء عل العسكرية وقدرته قوته ق كلية يعتمد حسان الللئ^ كان 
حربقبيلتي مثل الصحراء، ق عددآ الأكثر القبائل عل وأسامحي كبر بشكل اعتإدم 

نحتلكانت، الثلأيث، القبائل فهذه جهينة. قبيلة وهي مرتبة، أدنى أخرى قبيلة ْع وعتيبة، 
وجنوبلجاو؛ غرب مريهل. مع أرباعها بثلاثة تقدر الحجاز أراضى من واسعة مساحة 
صغرةقبائل أومحتا خمس لهجاز ا حدود صمن تسكن كانت، ولكن المنعلقة، هذه وغرب 

لكنتاالحنوب أنمى ؤإل وجهادله• ثقيفا، مهلتر، بقوم، معد، يني الهديل، قبائل؛ هي 
وكانت،وشهران، نهران عاميي، ان، مالمهور، وهي؛ القوية القتائل من جموعة هناك 
وأرسلتلقسها. الحجاز تقدمه أن يمكن ما تفوق جلأآ قوية وممادر مادية وسائل لدببيا 

منتعزيزاُت، عل حصل فقد الشإل ومن حسين. الملك ة اعل. ملودعا رجالأ حميعها 
وقبيلةوالحويهلمات. وععلية ببثل قبائل وهم، عنيزم قبائل من أصغر قبائل ثلايث، 

الميتالبحر مائة أدنى ؤإل الحقثة حليج رأس بتن ما المنْلقة ل تنتثر الكبرة الهويعلاات، 
ءاليدة،ومتاعي، مشاكل لها سسبإ مما ممرون، أعداء لها ولكن الحربية، الحزيرة وومحعل 
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يعرفونلا أنداء ورجالها أحرى• نيلة أية من أكثر وثأرية دموية نزاعات ل وتورطت 
بماخمونعندما حتى بينهم فيا يتحدوا أن النحيل من أنه يرون الخويطات وكان الخوف. 

ونفسالخراح هو ته ؤيشتركون يوحدهم لكن الدي الوحيد والثيء الخارج• من 
أو)فخذان( فرعان امرة القييلة لهن-ْ ولكن خمالهم• عل الملية السات أو العلامات 

هودرروبن نايه أبو عوده ومنه نايه، أبو فخل■ أو ومع جارى ابن مع هما. همان، 
ذلكفحب، الة والبيالخرأة لمشته نعيا لكن عوده أن بيد زعيمها. ولكن البدوي، 

أيسلطة أمام ينحني بأن أو-٦٢ تهمه الخريثة الميلة أو المجموعة تللئح ل رجل ولا أنه 
كان.شخ 

فيههوادة لا بشكل القبيلة مي فُ\ن مستمرة الحرب ظلت، متة عثرة خمى ولمدة 
حبناللل؛، جانب إل للقال وتنفان تتحدان جعلها ل لورنس رالشريف، تجح أن إف 

أنهلورنس لجد فقد عندند حتى ولكن العربية• الجزيرة من الترك لإحراج فيمل دالأمثر 
يمكنبحيث العربي( الجيش من محتلمة بأجزاء ملتحق؛ن القييلة ما يبقى بان الحكمة من 

أوامربإطاعة راغبض كلاهما ولكن بينها. فيا يتقاتلأ لا حتى البعض بعضها عن إبعادهما 
لها أنفيعت،ران فإما والتقيا حديث، ما إذا ولكن بعضها، عن متفرقن داما ما لورنس 

شرفج.عهد 

ثاراُن،بت، ؛الدروز مع ودموى شديد عداء عل وحماعته نايه أبو عوده ولكن 
أنإلا الأتراك.. مع الاشتباك من بدلا بينهم اشتباك أى يمنع لكن لورنس أن إلا ةل-يمة، 

منفارسا تانتن أمر من الحويهيات مقاتإٍإ من محموعة ، 1912عام ل يمع لر ذللئ، 
وأصبحالعالية. الحويطامحت، مقاتل مقدر أظهر مما بينهم، جرت معركة ق الا.روز 

واءتمِ،رمالعربية، الخزيرة غرب ل مقاتلة نوة أقوى نايه أبو عوده بقيادة الحويطايت، 
الأشداء.الصحراء لقواُن، الفقري العمود لورنس 

أكثركان ّتيء لا أنه بيد للورنى، عمل أو متعة أقفل القهلاراتا ف، نلكن ربا 
الخثرانعل يغ،ر كان ومعهم العربية. القبائل ب؛ن الوفاق ترسيخ من به قام مما أهمية 

)الأراك،.المعادين 
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والولاءالصداقة نم ليؤديا فيصل الأمثر حيمة إل عدؤين إحضار ولكن 
سترم\هُروول ايطاب أحد من يطلب كمن مروقة وحمال حيول سب عداءات يعد 
الشيوين,إل روته محول يأن 

شهرففي معينا■ مثالا نقدم دعونيا لورنس، عالحها التي المشكلة دقة نوصح ولكي 
منمؤلفا ولكن العفية، ق فيصل الأمر نمر باحة ل مؤتمرا نحضر كنا أ، و ٦ ت حزيران، 

القصرولكن إسبانية. ومزرعة وامّعة، داخلية باحة وحول ْع الر'كسّءا، محمع واحد طابق 
الوحيدةالخضراء المنطقة وهي النخيل، أشجار حافة عند ي صغ2ره، بلدة ل يقع 

للطكالعنلم افاء الأيام س يوم j كان الذي الرمل، الامتداد هدا j الألوان اللاطئ 
والشيوخ،الأشراف من ثلانن نحو محلى كان الأمم حول الضت، حلقة ول مليإن. 

ماوكان حا3ى. ابن حويهلمات من شيوخ ستة بينهم وكان المارنين القائل رواء وحمع 
الذيلورنس، الهادئ، الإنجليزي الشاب، أصاب، الذي الرع التغم ذللث، هو فاجأل 
الربمن محموعة مع يتكلم ورأيته الماحة• بوابة ثمر إل :،دوء دانل قدميه، عل مض 
سمبعن سألته عندما بعد وفيإ آحر. امحاه إل قادهم ثم ومن الدخول وشلن، عل كانوا 

الوابةعند كانوا الذين المقاتلين بأن أبلغني فيصل، الأمم مع الأحتإع من خروجه سرعة 
عوده.رجال من الأحرين القاتلين وبعض محمد، عمه، وابن نايه أبو عوده سوى يكونوا لر 

أنيمكن دموي قتال لخيلنا القصر، باحة دخلوا قل ورجاله عوده كان لو أنه وأصاف، 
العربية.لالقوا١ت، كامل تمزق عنه ينجم أن المحتمل ومن فيمل، الأمم أمام حتى يندلع 

،iUuمع مستمر اتصال عل لورنس حاففل فقد منانع، بلا قانيا أصبح أن ؤإل 
ؤيكونالقادة، مع يعيثى وكان فيمل. الأمم رئيس وبشكل الأربعة، وأبناته الحجاز 
بأننفلريته وكانت خيمهم. ل محالهم ومحضر يتعدون أو ينعشون كانوا عندما معهم 
تقديممن أكثر فعالة ذكن لر والتي والرسمية الباشرة الثورة أو الصيحة أويقدم يعض، 

أوبإغارة، يبدأ أو جن.يد، بتحرك يقوم أن لورنس أراد وما الأجت،اعاتا• ل الأفكار 
ساعةنصم، تمر أن وقبل مباشر، وغم عشوائيا سوالأ يهلمح كان بلدة، عل الاستيلاء 

ينتهزنم ومن ط حملة ليمرح الارزين الئيوخ من واحد حث j( ينجح لكن ما غايا 
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قدمايدسه لكن فإنه الشح، وهمة حماسة تفتر أن وقبل منه، للاستفادة الفرصة لورنس 
الحملة.كفي 

نرقادته، وبعض فيمل الأبر هع العشاء يتناول لورنس لكن الناسان،، حدى إل 
الاستيلاءتم لو رائعة حطة ستكون بأنه العرب القادة وفكر العقبة. عن ببعيد ليي مكان 

ؤإلالشإل، إل الأميال، مئات تبعد مهمة حديد سكة التقاء محطة ن، ولكندرعا، عل 
أنهإلا درعا، عل الاستيلاء يمكن بأنه يعرف لورنس ولكن مامرة. دمشق من الخنوب 

لدللئ،الوقت،، من طويلة لفترة عليها الاستيلاء يمكن لا المرحلة تاللئ، ل أنه مدركا لكن 
وعقدالتفاصيل®. ل ندخل أولا دعونا ولكن رائعة، فكرة تللث، نعم ااأو0، نال،; فقد 

حتىأكثر، يفتر الخإس لكن أكثر يهلول، ما أمر بحث لكن ما ولكن كببر، حرب محلى 
أرالتراجع اقترحوا أن إل ^Ui،، متحمسمين غر العرب العسكريون القادة أصح 

بأنيفيق بشكل لورنس ب؛ن عندئد اللحنلة. تلك ل احتلوه الذي الموسر من الانسحاب 
بانأفعهم رويدأ ردبدأ ثم ومن ممرأ، حض الللث، بنض، الانسحاب ذلك، مثل 

دكاالأول،• هدفه لكنت والتي العقثة، عل الاستيلاء أحل من الأصلية بخطهم يمضوا 
واحللأكل عرب* عكريح، لقادة امتثارة محلس نحضر كا عنا.ما مرة لورنس ل قال( 

فإنهاوريه1انية العسكرية المجالات أو الدوائر ق الحريير الخيش ل حنرالأ ه نقيعتثر 
فكلالمرئية اُبمريرة 3، هنا بين،ا بنفسه، الأشياء من محموعة يحمل بان للمجنرال، يسمح 
نمحاءُ•كل، 3، يد له يكون أن يريد رجل، 

وعبدين•الفكر ومتقل وقوتما حاد ذهن ذوي العرب والشيوخ الأشراف لكن 
لاهياقلت، ما فإذا أحهلاءهم١ ما شخص لهم يظهر أو ي؛ان أن من أكثر يوذبمم ثى،ء ولا 

لورنسلكن لدللث، أبدآّ بعد فيإ اعدك يولن ظهره للف سدير فإنه عربير لثخص هراء، 
ذللثح.يفعل أن له يمكن لكن أنه معر توضع، حهلة أية بالاعتار ياحد أن يرفض لا 

مباشراونقاشا حديثا يدير ثم ومن الخطة عل يوافق دوما لكن فإنه الرفض، من وبدلا 
يلأتمه،الدي بالشكلر بتعديلها يقومون هم أنفالعرب تسل بحيثإ حولها وبمهارة 

كلرولكن اعا؛رت. الخطلة بأن ؛التعديل قامواالذين وأمام الأحرين للقادة يعلن كان عندئذ 
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لكنأنه واحدة لدييقة ولو يدركوا أن للعرب يمكن لا بحيث دقيقة بطريقة يعالج دلك 
ما.صغط نحت يعمل 

أمكنهملما الأشراف حلهور وراء من يعملون الريطانيون وزملاوه لورنس لكن ولو 
طوعيةوبموانقة القائد بدور فعلتا قام لورنس ولكن الوقت، بنصف أهدافهم محققوا ان 

تماماحكيا لكن فقد حارقا، رجلا نفلرهم وجهة من يعتثر لكن لأنه أنمهم، العرب من 
أنإل -٦١ محتفغل لكن فيصل للأم2ر ونصائحه اقتراحاته حتى مباشرة. أوامر أبدأ يصدر ولآ 

بنفسه،جدآ كث2ر بثيء القيام محاولة عدم سياسة لورنس تبنى الحمالة بداية ومني به. ينفرد 
صروؤيا،ذلك يبدو لكن وعندما الأوقات بعص ول العرب. حرب بأنيا دوما يتدكر فكان 

موقعه.حساب عل مساعدحم ومعهم العرب القادة وهيبة مكانة يقوى لكن فانه 

ميسنلكنرا أحم حقيقة إل جزئيا عائدا والألمان، الأتراك من كل فشل لكن لقد 
مباشرة.وحشية يعلمريقة معهم التعامل محاولون ولكنوا أعمى، بشكل الحرب عل 

لكنحسين، للمالك خدماته لتقديم مرة لأول شخ أو جديد شريف حضر وكلمإ 
مراسيمتتم أن إل فيصل الأمير خيمة يغادرون الريْلانين الضباط من وغثره لورنس 

لثلأذلك يفعلون ولكنوا فيصل. الأمير يد وتقبيل القرآن عل والولاء اليمين حلف 
وحضوربثقة أجانب أمام الأول تعبيره انكشف ما إذا والحديد الغريب الشريف يتشكك 

مرتبطااسمه يكون بأن دوما لورنس سياسة من لكن فقد اإوفّتا وبنفس فيصل. الأمير 
؛أوككالأثراف.

تلوحارأن فيصل. الأمير باسم ناطقا يعتير لكن فقد إليه يذهب لكن مكان كل ول 
لهداالحكمة تلمك لكنت تحتها١ وشخصك فكرك محقي شعار كمثل أمامك شريف باسم 

يظهرلا أن عل حريصا لكن لورنس أن إلا البدؤية. يعش؛التكتيكات كان الذي الطالب 
وكأنهفظهر هبته يفقد أن يربد يكن ل؛ لأنه القائل، شيوخ ٌن أي مع طويل لوقت 
لكنواوعندما كثير. حد إل عيوؤيون فالبدو نزاعاتها. أو وبصراعاما معينة بقبيلة مرتبعل 

طولعل وذهابا جيئة ويروح منهم واحد كل ْع يسير لورنس لكن ما حملة ل يذهبون 
لكن.لأي المحوبية باطهار يتهمه أو ينتقده أن لأحد يمكن لا بحيث الطابور 
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لكنفقد ممكن. حد أنمى إل لتقيد بالصحراء معرفته لورنس استخدم وقد 
ايهلقةبهلبوعراقية يتعلق فيإ مفملة معلومات إل مستمرة بحاحة — اكال سيل ل ع~ 

أبارهم،مواقع كشف يعارصون الثدولكنوا أن بيد العربية؛ الثورة قوات عليها جر تالتي 
إنجازأبمسر الخرائط عمل بأن لورنس فاقنعهم ونومم. صعقهم ونقاؤل مياههم، وعيون 

جدآمهتمتن الاحرين الشيوخ من والعديد نايه أبو عوده وأصح متعلم. رحل لكل 
ولكنالمهار، اعات طيلة أو الوقت، ْليلة تضثلها لورنس لكن U غالّ التي ؛الخرائط 

العكرية؛والأهمية القيمة من صبمتيل ب، حانعل لكنت، أنها رغم إنجاذ_ها ل اعدهم ي
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33

الإنسانلؤرص 

حلالمن والفرنية نية UsjjJlالحكرتن من كل تقدير موصع لكن لورنس أن مع 
بإصرار.ونحنهإ مجنهإ فر أنه إلا له، منحت، الخي الأوسمة 

تقديرألتمح العربية الحريرة ق قواما إل أمرأ ية القرنالحكومة أرملت، لقد 
العقبةق ية القرنالقوة نائي بيزال الكابتن ولكن غور. دى كرويكم الحريء للكولونيل 

نية،القواتحح ؛نرج أن فأراد ما. انْلباعا الاحتفال محيين، أن عل حريما 
ا،لنامحية،بيده ملائما حطابا يلقي أن يمكنه ، بحس!كرى ع عرصى ل والعربية والفرنية 

الخطة،تلل—إ عن سمع لورنس أن بيد حل.يه. عل يقبله لم ومن للورئى وساما يقدم وأن 
إلذهّب، بيزال يئس أن وبعد مرات،. عدة يراق إلهاح نجب وند الصحراء. ل فاختفى 
صياحق لورنس خيمة يطوق بأن منه وطلب، خيمته ل لورنس زميل مارشال، الميجور 

أنإل وكتييته يزال انتنلر فقد لد١^٠ غرة. حض عل ويأخذْ الحقية ل يكون عندما ما يرم 
يومكل ل ذهابه بكيفية تتعلق مع،رة وثيقة أمامه وقرأ تماما، به أحاط ثم ومن لورنس، عاد 
الأتراك.وهزم خلع أنه وكيف، وماء طعام دون من 

لمارسال زميله خلفه وترك أوروبا إل لورنس عاد وعندما الهملة، مائة عنلؤ 
لورنسيكن ولر القاهرة. إل العقبة من أشياءه له يشحن بآن له كتب، العربية، الحزيرة 
لكننؤحيث، بالشركولاته، عادي ضر بثكل مغرما لكن انه إلا يدخن، ولا الحمرة يثرين، 



الكب،مع جتب إل جنبآ مكومة منها الفارغة العلب عثرات حمته ق زاؤية ق توحد 
وقطعالخراطيش من ولفاتف جل، ومحرج للاراصى، الساحة نياص أدوات من وقطع 
الومامالفارغة الثوكولاته علب إحدى ق الجور ووحل رثاثة. ملاني من غريية 

لورنسحضر وعندما الخاصة، حشته ل فوصعه لورنس. إل يزال ءا«مه الذي القرني 
حشته،مارشال، الجور عحب، مرسٍلا، ل العوي للوفد والانضإم فيمل الأمر لمقايلة 
ومحامله فدم ثم ومن الرائع، ;عمله لورنس الكولونيل مذكرأ أحرى كلمة وألقى 

سعفا.ذى ملحق مع غور دى كرؤيكس 

القديسلفرسان الأكر الصالسب، وصام ليقدم فلطن كونات دوق، زار عندما 
كانلورنس أن وصدف للورنس. وصام تقديم أيضا نوى فقد الالنّي، للجنرال، يوحنا 
طائراتفأرسلت الركية. القaلارات ونف، منغولأيتدمر حيث، الوقت،، ذلك، ق محتفيا 

علالهنائرات يراسهلة أسقهلتؤ برقيات أرملت، كإ الصحراء. ق عنه للمحث، استطلاع 
بانمحرم أن لورنس الثريف، يرى من كل من تهللا_ه نحتنفة عربية معكرات مواغ 
سكةحطوؤل حلال من بقدميه يدب لورنس حاء لطيف، يوم ول القدس. إل محضر 

القدسق احتفال بجرى كان ذللثح غضون ؤب بالعدو. مبالاته عدم مفلهرأ التركية الحديد 
شعبة3، لورنس زملاء ونجح مصر• إل كونات دون غاد.ر تم للثبؤب، الوسام لتقديم 

وعنل-ما. بحجة طرعان القاهرة إل بالحضور إغوائه ل هناك ال^ريaلانية الاستخبارات 
منينتفلرْ ؛،ا متعمل- غثر وبشكل طبيعته يمهل كان أول ملازم أجرم هناك، إل وصوله 
أسعشرد، ضيق من وحقيبته الرسمي زيه ليأحذ يتوقف أن دون ومن جيلة• مفاحاة 
أميالبقعة يحد عل تشر واحة وهي هيالوبولس، ؤب الطراز سلاح قيادة مقر إل لورنس 

الأوسمةمهتم غثر يكن ول؛ العرية• الخزيرة إل عائدأ طائرة داخل إل وقفز القاهرة، من 
وقاليمتلكها. كان التي والأوشحة الأوسمة تللث، وضعر أيضا يتجنب، كان ؤإنإ ب،، فح
أو٠للفيلق البهلولية والأعإل المآثر عن حديثه معرض ؤ؟ نوهي فردنياند الكابتن عته 

بهأوصي ك،ا لخل-ماته. تكريا الزمالة وصام لورنس الكوأونتزا منح لقد السري*• الخهاز 
هناكيكن لر لأنه الرفع الوصام ذالث، له يمنح لر أنه إلا فيكتوريا، صليب ومام لحه فعليا 

دليلهناك كان بأنه يظهر واء صبب وهو العلولية، وأتماله مآثره شهد الرتبة كثتر صابعل 
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قدلورنس أن ومع حقيقي. بشكل حرت قد البطولية والأعإل ا،لآثر تلك أن عل أكيد 
احتفالأي محضر لر أنه إلا باث، زمالة وسام ونال فيكتوريا، صليب وسام النيل رشح 
مسألةبمملوا أو يتجنبوا بأن أصدقائه من طلب كإ الوسام، هذا واستلأم بتقديم يتعلق 
لأنفرصة هناك كانت، عندما حانثا وقم، أنه ك،ا فيكتوريا. صليب بوسام التوصية متابعة 
وعندمااللني، لخيش الأيمن الحناح دور بأداء فعليا تقوم قوته كانتا جنرالأعندما يصبح 

الفروسية.وسام قبول أيضا رفض أنه ك،ا عميد. رتبة أو دور بشغل فحليآ يقوم أيضا كان 
فارسا،أصبحت، ما إذا ارحنأ، قائلا! أجاب فارما، يصبح أن يرد لر لماذا سألته ما وعتل 

دفعق كافية مشكلة لدي فأنا حاي. فواتير وميضاعف ؛ن.للئ، سيسممع خياطي فإن 
الأزلإ.له حاباق 

منبه أن؛نرج أراد واحد ثيء هناك كان فقل. للورنى الدقيقة معرفتي حلال ومن 
أنيمكن ميء أي هنالك، كان ما إذا مرة سأكه عليه. محصل لآ ما ميء هناك وكان الحرب، 

قائلا!فأجاب عليه، محصل أن محس، أنه إلا عليه، الحصول يتهليع يكن ولر بالمال محلب 
مدىيكفيني ووقود كافية ؤإطارات رولزرؤئس سيارة عل أحمل أن أحب ®كنت 

العمر«.

تدعىالتي الرولزرويى تلك، كانت، عليها محصل أن أحب، التي المعينة والسيارة 
الحديدالسكة ونسف تفجثرات بعض حلال يتخدمها كال والتي الأزرق،® ااالسديم 

وأصبحتاكاملة صيانة عليها أجريتا الحرب انتهاء بعد ولكن دمشق• حول والإغارات 
بالقاهرة.سكنه مقر ق للنبي الحاصة السيارة 

حقيقةأن إلا له. متحستخ التي والأوسمة اليامان لرفقه لورنس انتقي. ما غالبا 
الوسامله قلءم الحرب قبل المثال، سيل فعل وساذة. غريبة لكونها رقصها أنه هي الأمر 

عليعملون كانوا الدين الألمان بعض أرواح إنقاذه لقاء تركيا ّالهلان قبل من المجدي 
الحاليان.السكان من رعلع هاخمهم عندما بغداد ؛رلن ح2؛ل. إنشاء 

ملازمايزال لا كان وبينيأ العربية، اكورة اندلاع من قصر ونته ونيل ذإلثا، وبعل 
رفضأنه إلا الشرفح®. ®فيلق وسام ذللئ، ق با الأوسمة من عددا تلقى فقد لقاهرة، ال 
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منيدرك لكن لأنه العربية، الخزيره ق وأتجزْ به قام ل، له ندت التي والأوسمة الخوار 
نحسبليس الصعب من محيجدون فامم النصر، محققون عندما الحلفاء، بان تماما البداية 

تمامجآوأدرك الحجاز. قادة محام باكزامامم يوفوا أن حتى وإن،ا العرب، بمْلالب يوفوا أن 
أبدايوافقوا لن بآمم يعرف لكن وأنه ٌّورية، احتلال( عل مصم؛ن لكنوا يثن الفرنبأن 
بقبولمعنى غر بأنه لورنس ثحر فقد لدلك لوحدها. بدمشق ولو العرب محتفظ أن عل 
يكونوربإ • ١٦٢يفوا أن للحلفاء يمكن لا وعود عل ترتكز بحملة القيام مقابل ثيء أتما 
يفقدأن بعد بغداد عل ملكا محيتوج فيصل الأمم صديقه أن بأحرى أو بهنريقة شعر ند 

ليصبحماصيا لكن فيصل بان محلم أحد يكن لر الحرب مائة ل ولكن سورية• عرش 
دمشق.من الفرنسيون محرجه أن يعد اارئسل. هارون ما.ينة ل جديد لحكم محا مؤ 

أىمن أكثر قلبه عل جل>أ عزيزا لكن وربكأ لورنس قبله الذي الوحيد التقدر إن 
الزمالةفهوْ أكسفورد. بجامعة محولز( )أوول الأنفس، الكفة لكية وهوزمالة تقديرآحر، 

قليلعدد محوي يوجد ولا وعلميه. فلسفية إنجازاتا محققون امحنثتاسن لرجال عادة تمنح 
أنجزواالال>ين الرجال أوكلثا وخصوصا الزمالة، ُد.ه عل حصلوا الذ'ين الرجال من 

محويهناك يوجد لا بأنه مرة لورنس أبلغني وقد بارزة• وعلميه وأد-بية تارنحية أعإلأ 
تكونأن هي محولزا، 'أوول لكية ؤ، الزمالة مرتبة عل الحصول أجل من متعللبات نلاثة 
الحمر،شرب ل خثمأ تكون وأن قصم؛، محادثة ل مجاهرأ تكون وأن اللباس، جيد 

ؤإنتيحوا، ؛عيل• فهادالبقا .ثآ متءحاروكوق ل، بالنسبة بغيضة تعتم الملابس ران واصافت 
هوأمرغامخىا٠إل والتقدير الشرف هال.افمجيء إذن الخمرمهللقا، لرأثرب 

وبيتالكلية بين ما ونته لورنس نم محولز،، *أوول لكية لزمالة انتخابه ؛عل• 
الصنمالريفي بيته وؤ، الأخضر،، الباب ذي لأيالبيت عرف منيار ويست ل له يق صل• 

اينبخ.غابة ل يقع لكن الل•ي 

يأناأن يمكن متى أويتويع أبدأ يحرف يكن لر إنه محولز، "أوول لكية بواب وقال 
أواساء يتناول يرام لكن ما نادرأ فإنه الكن ل يكون عندما أنه ذلك للكلية، لورنس 
شكفلا الليل. محليلة مضاء يكون ما غالبا غرفته ل النور وأن آحرين، زملاء مع العشاء 
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البابراذي المنزل ل كتاباته حح ينجز كان أنه إلا كتاب بقراءة ينشغل كان أنه 
أحدوأهداه لهندس. كمكتب نستخدم كانت جرداء غرفة يشغل كان حيث الأ-يضرا؛، 

تلكل ويجلس القارس، لندن برئ يمل عندما يستخدمه كان لهليار، فرو معطف أصدقائه 
البعيدة.العرب بلاد ل تحاربه س ما نمة ليكتب الغرفة 

صغرةرداء م حقيبته ل محطوطة معه يجمل كان أكسفورد إل المتكررة رحلاته وق 
منذهب أن وبعد ما، منامنة ول لندن. ل البنوك مراملمو ستخدمها يالتي تلك؛ كمثل 
وذهبلرهة الرصيف عل الحقيبة وضع بادينغتون، محطة رصيف إل البوابة حلال 

يجدب رجع وعندما الرصيف. عل المعروضة الصحف أنباء بعض عناؤين ض ليتحر 
ألفمائتي س مؤلف لمخهلوطة الوحيدة النسخة عل سوى تحتوى ذكن ولر الحقيثة. 

الحملةحلال يدوما كان التي يومياته عل أيضا احترت كإ اليد، جيعها؛خهل. كتبها كلمة، 
أنيمكن لا والتي القيمة الأصلية التارنحية الوتائق س والعديد الحربية، لحزيرة اق 

الرقةحادثة ل يرد وهو وقال الهادثة، س أيام بقعة و«>د ورأيته أبدأ. تعوض 
سّرقتا،قل. الحقيبة أن الحيي س فانه حال كل وعل كثثرة، مشكلة نحنبت ررلقد ضاحكات 

ثانيةعنها يسمع أو الحقيبة تفلهر ولر آخر،'. حربا كتاب عن استغنى قد بثاطة فالحالم 
كانظنه حاب لعي قبل س التايمز مر ق ما ألقي أما لورنس نثلر وجهة وكانت أبدأ. 

هدهوق كتابه؛ كتابة يعيد أن أحثرأ أفنحوْ أصدقاءه أن بيد حيدة. ثروة  ١٦٠تكون أن مل يا 
داثأيضايقونه كانوا الدين التهلفل؛ن المعجسن عن بعيدأ ومكانا ملاذأ يجد ولكي المرة 

فقل"معا، والرؤح الحّسله حففل وسائل معه يجمل ولكي سولزو، ررأوول كلية ق وبامتمرار 
قادرأيكن إ هنالث. حتى أنه إلا أرروسٌ. متعار اسم تحت الملكي الحو سلاح ق تعلؤع 

لندنيةصحيفة نشرت حينا ثانية، الأضواء تحت ه نفرأى أن لبث، وما هويته، إحفاء عل 
ولكنكبير، بغ لقاء كتابه نثر حقوق بح عل وافق أسابح ببضعة ذللئإ وقبل عنه. محرأ 

واتصلالخو، ملاح وترك النثر، دار مع عقده ألض المتوقع غيرّ الإعلان هذا نلمهر عندما 
ينشروالا وأن بلام يعيش يتركوه أن متهم طالبا ونحتلفة عديدة ، صحفتحرير بروساع 
ثانية■احتفى ثم ومن عنه أحثارأ 
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ضعةسوى لديه تكن ولر باليد• الكتب طباعة لورنس هوايات إحدى من كان 
نادرةلجلدات قيمة مكتبة لديه وكانت الشيقة، بالكتب ثغنه من أكثر محبها فمهل أشياء 

هلنفبني لندن، عن أميال عشرة حوال تبعد الي ايبيغ، غابة حافة وعل باليد. معلبوعق 
الحربيةالخريرة عن كتابه من انتهى وعندما صغثرة. يدؤية مطبعة به وألحق صغبرأ كوخا 

التحفمكتبة إل منه نسخة وأرسل لأصدقائه، معفلمها قدم نسخ. تا ممنه طبع 
يمكنلا بحيث، ستة، أربعين لمدة مغلقة غرفة ل توصع أو علميها يغلهم، أن عل الريُلمانا 

كيبلمغ،روديارد من كل الكتاب وقرأ النثر. أحل من سراحه يطلق أن عل محيره أن لأحد 
منواحاد أعلن وقد الأدباء، لورنس أصدقاء من أشخاص وءا.ة برناردثو، جورج 
الأدبل ®هرما الكتاب ^ا يعتير بأنه الحاصر الوقت، ل شهرة الكتاب أعغلمم 

الإنجلتزى«.

وقكتابته ق فريدأ كان فقد به. خاص وأسلوب عفليمة أدبية قدرة للمورنس كان 
نتاجمن المشهورة اللامعة والمواد المقالات، من عدد له صدر وقد به. يقوم كان شيء كل 

كتب،وقد حانبآ؛ مكة ا ؛ثّروفالخاص ، العقوقالدهي سيفه جانبا وصع أن مند قلمه 
علالحمح اتفق والدي الحربية®، ءالمحراع ة الحدjLJ نسخته ق نثره المزمع لكتابه مقدمة 

قيمة.كلاسيكية طبعة أنبا 

إتقانههو بالهلع، ذل،لئا، ب، ومبمذهلا، الإنجليزية اللغة من لورنس تمكن كان 
أكثرواسعة مفرداته وكانت، .يثة. والحااالقديمة اللغات، من بكل ومعرفته التةليل.ية الغات١ 

عظيمة,وصف قوة لديه وكانت، المتحلميآن، الأساتذة معظم من 
قكان عندما انه إلا أيفأ، إليه وافتقاره الخاصة، الحياة ق للمال ازدرانه من و؛الرغم 

مئات،عدة حكومته من يح.با أن يمكنه وكان مفتوح حاب تقريثا لديه كان الصحراء 
منألاف، عشرة محتزن وهو يرى أن عادى غير ومشهدأ غريبا وكان الحنيهاتط. من آلاف، 

أيفأهناك يكون الرج من الأخر الحيبا وق حمله مرج حيب ؤ، الذهبية الخنيهات 
الحراسمن رحلا عثر اثنا أو عثرة يرافقه حا، نمقي تم ومن ذمي،• جنيه آلاف عئرة 
سكوت،الميجور من جنيه ستعائة قيمته تافها مبلغا لورنس محتإ ما مناصبة وفا البلءو. 
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لخيمته ل الذمة الخنيهات صناديق سكوت اليجور وحفثل صغر. بتسوق ليقوم 
السجلاتبعض عن مسوولأ كان الذي ميتارد، ا،ليجور ومبمع يالشة. القيادة مركز 

بدلكلورنس مكون أبلغ وعندما لورنس. أخدم الذي باللغ إبمالأ فهللب 
الإيصالكان أنه ذلك بعد واكتثف ذلك* عل الّسحصل وقال عال يصوت صحك 
الصحراء،ل كان عندما يتلقاها كان التي للرمائل وبالنسبة لورنس. وقه الذي الوحيد 

عليها.بالإحابة أيدآ ه نفيزعج ول؛ محرقها ثم ومن يقرأها، كان ما خمالبآ 
خلالمنه النادر وبخاصة الكثثر ويقتتي الشرقي بالسجاد مغرما لورنس كان 

علينام لورنس كان حميلتان. مجادتان العقبة ق خيمته أرصية عل يوحد فكان ترحاله. 
علويفعها مارسال اليجور الخيمة ل زميله الأخرى يستخدم كان حين ق إحداها، 
السجادةمارنال أخل. يينإ اللني، الليدي إل أرملت، الجادتين هاتين وإحدى دريرْ. 

علبجلس حلاقا لورنس رأى حدة، سوق ل وجوده أثناء الأيام أحد ول الأخرى. 
بوصات،أربع إل ثلايث، من منها واحل كل مساحة ثقبان فيها وكان أعجبته صلاة سجادة 

إلمعه أطها وءن.دما لورنس؛ واثراها حنيهين، لقاء للورنس السجادة الحلاق وقدم 
اوينأما وحد فقد مصر، ق الكبار الجاد محار أحد قبل من استحسنن، القاهرة 
مننقدية ورقة الحلاق إل لورنس أرسل فقد لذلكا إصلاحها. بعد جنيه سبعاتة حوال 
السجادمن محموعة أكسفورد ل واال.ته منزل ل يوجد وكان له. تعويضا جنيهات، خمسه 

تزوجأن وحدث عليها. عالقا يزال لا الشرق غبار كان الأخرى، السجاد وقطع الشرقي 
منة واحل. والدته اJتV فارصالبيت،، عن فيه غائبا لورنس فيه كان وقت، ق يق صل. 
والا.تهأخثرته لورنس الكولونيل عاد وءنا.ما الصديق. لألك رواج كهيئة جاد القهقر 

لورنسفأجاحا ذلك. من أكثر يستحق لا كان العريس بآن إما له وقالت.، ذللئ،، 
يغتثلأو حتم لر ذللثا ْع أنه إلا جنيهآا،.  147كلفتتي أرسلتها التي الجادة ارإن قائلات 
تماما.ونسيه للأمر 

بوزارةالأدنى الشرق لشؤون تثار كمسيخدم أنه وعدم وخلال عام مرور ويحد 
الحينذالث< ومنذ الوزارة. وغادر الهلاولة عل قبعته لورنس وصع ٠ الثريهلانية تحمرامتؤ الم
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ناريةدراجة لديه كانت صاطآ قابل فقد الزائدة. لطاهته حديدأ مرهقا صلأ وحل فقد 
أنبمحاء ١٦٠وجاب لورنس، فاشتراها الضابط. دلك عليها يفدر لا بحيث عالية قوة دان 

العربيةالخزيرة صحراء ق ويسرح يعدو لكن حنن سابقا يفعل لكن كإ تماما إنجلترا 
الأزرق؛•*السليم ولزرؤص ار بمرية الشالة 

أحدقام ما إذا أنه مهيبا اتفاقا زملائه هووأحد عقد أكسفورد حامعة ل نحرج عندما 
أحلمن الأحر رمله سرق فإنه خاص بشكل امتثناتي أو رائع ثيء أي بعمل منها 

الاحفاوبذلك.

نمئاأنجزت كد حالأ. ءاحفر يل! با صدفه إل لورنس أبرق وأ، 20ام عل 
وعندماالخرب. قبل الكلية ل الاثنان كان أن منذ بينها تم اتصال أول ذلك وكانت ماء. 

بناءمن انتهى أنه هو بالاحتفال جدير أنه واعتقد لورنس أنجزه ما كان صل.يقه، وصل 
المر.ببعفس فيها محتفغل كان التي ايبيغ، غابة حافة عل كوخه 

أبنيةإقامة أو بناء يمع قانون وهناك ما، نؤع من وطنية محمية نبه ايبيخ غابة تعتثر 
حرققد بأنه له و؛ينّتا الشرطة حضرت كوخه بناء من مغ أن بعد فإنه لذللثا فتها• نابتة 

ورسمالهللأء بعض اشترى أن إلا منه كان فا الغابة• ل ثابتا منزلا بنانه بب بالقانون 
ئيءلا له! وقالوا كثثرأ السلطات أقع مما الكوخ■ جواب عل مموتtتة عجادت أربع 

كانثيء كل أزال حريق نثت، حتى محلويل وقت يمض ب ولكن بدلك■ القانون بمس 
فيها.لورنس يملكه 

لنبأنه مؤكد شيء وهناك ذللث،. يحلم وحده فالله مستقثالآ للورنى ث سيحل■ وماذا 
ليصيحأحرى فرصة له تكون التنارخ فصاح دونه. من بعللة تصبح أن لبلائه يمح 
ل، الصحراء عبر امتدت التي الموجة تأثم لري لورنس يعيش قد ولكن تاريخ■ طالب 
حلماتكن لر والتي العربية، التحرير لحرب وكنتيجة الشرق- ل مهمة ة يل■ جل■ قوة ثكل 

نشأتفقد وسوريا، فالسهلن ل اللبي لقوات الساحقة للحملة ونتيجة ورق، عل غبيا 
دولةالأول، الحض حكم نحت الحجاز ممالكه الوجود؛ إل جاءت عربية دول ثلايثا هناك 
والملكعل، بن الخبز المللئ، نجل الله، عثل- الأمم حكم تحت، الستقلة الأردن ثرق 
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قوالد0 عل اللك خلف وقد حسين. للملك الثالث الابن وص العراق، عل ممل 
مكة.ل الحكم 

وأديانعادات يفهم أن يمكنه نخص يأق الين، من مثات بقع كل ل مرة ربإ 
ثوماسص ارحل وهدا جوردون. تثارر وابزال ماركوبور، مثل رجال الشرق• 
الحديث.العرف الفارس ررض، الوارد 

ءإ؛ء؛ ءأ؛ 
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