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سل�لة

رّواد ال���ق الع��ي

تقّ�م «ه��ة أب���ي للّ��احة والّ�قافة» لل����ة الع��ّ�ة ب�جه الع��م، وم���ة ت�اث ج���ة الع�ب
ب�جه ال���ص، ك�ا�ًا ج�ی�ًا م� ه�ه الّ�ل�لة ال�قا�ّ�ة الّ��اثّ�ة ت�� ع��ان: «رّواد ال���ق
الع��ي». وهي م� خاللها تع�� اه��امها ب��اث اآل�اء واألج�اد، ك���ر ف�� ل�ع� اإلمارات
و�لهامه� وع��ان أصال�ه� وه�ّ��ه� ال���ّ�ة، وذل� م� خالل ال��ص على ج�ع كاّفة ال��ادر

ال��عّلقة ب��اث م��قة ال�ل�ج الع��ي وج���ة الع�ب والعال� الع��ي في آن معًا.
فإذا اس�ع�ض�ا تار�خ ال���ة العل�ّ�ة ب��� الّ��اث الع��ي ال�����، ال�� ��ل م���عه إلى
ق�ا�ة 3 مالی�� م����ة في م���ات ال��ق والغ�ب، ن�� أّن جامعات�ا ومعاه�نا العل�ّ�ة وم�ّس�ات�ا
ال�قا�ّ�ة على ام��اد ال��� الع��ي، أسه�� ب���� واف� في خ�مة ه�ا الّ��اث ون�� أص�له،
وخاّصة خالل الق�ن الع����. ف�أّلف� م� خالل ذل� م���ة ُت�اثّ�ة ع��قة ث���ة وواسعة للغا�ة،
حف�� ت�اث لغ��ا الع��ّ�ة في م�االت شّ�ى، م�ها على وجه ال��ال: األدب الع��ي، الّ�ع�، الّ���،
ال��ی� ال����، الفقه، ال�ار�خ، الفل�فة والف�� اإلن�اني، الف��ن، وسائ� العل�م ع�� الع�ب م� فل�

و�ّ� وه��سة ور�اضّ�ات وص��لة و����اء. وم�ها أ��ًا األدب ال�غ�افي الع��ي وأدب الّ�حالت.
وما ُدم�ا ���د ذ�� ُت�اث�ا ال�غ�افي، فال ُبّ� أن ن�ّ�� على أّن ثّ�ة تّ�ارًا م�از�ًا له، ��ارعه
و���قي م�ه و��ّ��ه، ُ��في �الغ الفائ�ة وال��عة على ُت�اث الع�و�ة، أال وه�: أدب رحالت
األورو���� إلى م��ق�ا الع��ي! ه�ا ال���� مع األسف ل� ی�ّ� الّ����� ال�افي عل�ه ح�ى اآلن، رغ�
ما ����ّقه وما �قّ�مه م� ف�ائ� ل��ّقفي الع��ّ�ة ودارسي ت�اثها وتار��ها ال��ار� والّ��اسي

واالج��اعي.
ه�ه الّ�حالت ل� ت��ّقف أب�ًا م�� أق�م الع��ر و�لى ان�الج دع�ة اإلسالم ال����، ف�فق�
ج��ع الّ�ّحال�� ت��اوب على ز�ارة ال���ق م�� ع�� ح�ارة اإلغ��� (ك�حالت ه��ودوت�س
ون�ارخ�س، ورحلة األنا�اس�� ل�����ف�ن األث��ي)، و��ل� في ع�� الّ�ومان (ك�حلة إیل��س
غال�س، وت��اف ال��� اإلر����). ثّ� في الق�ون ال�س�ى حّل ال��ع م�ّل الف��ل، واج�اح�
ج�افل الغ�و الالت��ي م��ق�ا اإلسالمي في م�جة ال��الت الّ�ل��ّ�ة، ف���� ��ه على الّ����
الّ�احلي ل�الد الّ�ام مّ�ة 200 س�ة، وحاول� اح�الل م�� وت�ن� ل�ّ�ها أخفق� وارتّ�ت على

أعقابها.
فلّ�ا أ�ّل الق�ن الّ�ادس ع��، ب�أت م�حلة ج�ی�ة في ه�ه ال�ل��ة ال�قا�ّ�ة وال��ارّ�ة م�
عالقات الّ��ق �الغ�ب، ف��اعف إلى حّ� ك��� ع�د الّ�ّحال�� األورو�ّ���، ال�ی� ق��وا ال���ق إّما
للّ��ارة أو ال�غام�ة أو االس��الع، أو ل��ّ�د ال��وج ���ّلفات إب�ا�ّ�ة ف���ة. أّما ج���ة الع�ب،



مع�ن الع�و�ة وأرومة ��ائلها، ومه�� ال�حي وم�ئل لغة الق�آن ال����، فال غ�و أّنها نال� م�
اه��ام رّحالي الغ�ب وجه�ده� الُ����ة ومغام�اته� الّ�ائقة الّ�يء ال����، ع�� خ��ة ق�ون (م�
الق�ن الّ�ادس ع�� إلى الق�ن الع����).. ف�اب�ا ب�ادیها و��اف�ها وم�اهلها، نا��� ع� م�نها

و�ل�اتها وُق�اها وم�ارب ب�وها.
ه�ا اإلرث اإلن�اني ال���� وال���ع وال�ف��، ال�� ��ّ� ال��ات م� ن��ص الّ�حالت الّ�ادرة،
ت�ا�ع «ه��ة أب���ي للّ��احة وال�قافة» ال��م ن��ه �الع��ّ�ة، في م��وع ���ح یه�ف إلى ن�� أك��
ع�د م�ه، وتق���ه للقار� الع��ي �أرقى م���� عل�ي م� الّ��ق�� وال���، وأج�ل حّلة ف�ّ�ة م�

ج�دة ال��اعة وتق��� ال�ثائ� وال��ائ� والّ��ر الّ�ادرة.
ه��ة أب���ي للّ��احة وال�قافة



ال��لف وال��اب

ق� ���ن ت�ماس إدوارد ل�َرن� Lawrence of Arabia أشه� م� أن ُ�عّ�ف، ل�� م�اولة تع��فه
ت���م ����قة أّن الع��ات م� ال�ّ�اب وال�اح��� انق���ا ح�ل ش���ة (ل�َرن� الع�ب)، ف��ه�
م� ی�اه جاس�سًا ذ��ًا ان�ّس ب�� الع�ب ألغ�اض اس�ع�ار�ة، وم�ه� م� اع���ه أس��رة إن�ل���ة،
و��� ه�الء وأول��، وقف ف��ٌ� ثال� ��اول ال��ف�� ب�� الّ�أی��. لق� حازت ش���ة ل�َرن� على
تأّل� ف��� ن���ًة ل��رة ال��ل ال�ي قام� ح�له وال ت�ال، وعلى ح�� م�ار��ه وأه���ها في ث�رة الع�ب
ال���� ال�ي فّ��ها األش�اف الهاش�ّ��ن أث�اء ال��ب العال��ة االولى. وال�ی� ت�اول�ا ش���ة
«ل�َرن�» م� الغ����� اع���وه أس��رة، وأوصل�ه الى الّ�روة، ح�ى وقف مع «ناپ�ل��ن» و«نل��ن»
و«ت��شل» و«ب�نارد ش�» وغ��ه�، ك�ا اع���وه ث�وة ق�م�ة قام ���� ش��ة األع�اء م� األت�اك

واألل�ان، مّ�ا أّد� إلى تق��� ال���قة الع���ة، وتق���ها لق�ة سائغة للغ�ب.
أّما الّ��ق��ن ال�ی� ك���ا ع�ه، فق� ح�ل�ا في أذهانه� ص�رة ال���ع�� وال�اس�س ال����اني
ومقّ�� األّمة وم�ّ�� دولة ال�الفة االسالم�ة وفاتح ال��ق أمام ال���ع���� ال����ان��� والف�ن����،
فه� ال أك�� م� ش�ل م� أش�ال ال���ع����، و�ن كان ق� قّ�م نف�ه ب��اء ودهاء إلى أن وصل

إلى صانعي الق�ار وفعل فعل�ه وان�ّل.
وه�ال� ص�رة رس�ها ل�رن� ل�ف�ه م� خالل ما ك��ه في م���اته و��اب�ه، وال�ثائ� ال�ي
أف�ج� ع�ها وزارة ال�ارج�ة ال����ان�ة. غ�� أّن ب�ا�ة �ه�ر أس��رة ه�ا الّ�جل الغام� كان� في
م�اض�ة ألقاها في ك�ِ��� غاردن بل��ن ال�ات� وال�غام� األم���ي ل��ل ت�ماس ب�ءًا م� 14
With :أغ��� م� عام 1919، و���اب ن��ه عام 1924 في كّل م� ل��ن ون����رك �ع��ان
Lawrence in Arabia «مع ل�َرن� في ج���ة الع�ب»، وها ه� ذا نقّ�مه لقّ�ائ�ا ال��ام في ه�ه

الّ�ل�لة، و�ن كّ�ا ق� غّ��نا في ع��انه قل�ًال ل�الئ� الّ�ائقة األدبّ�ة الع��ّ�ة ��� أف�ل.
أّما م�ّلف ال��اب ل��ل ت�ماس Lowell Thomas فه� كات� وص�افي وم��ع وم�لف أم���ي
شه��، ول� في وودی�غ��ن ب�ال�ة أوهای� عام 1892 وم�� كان في الع����ات م� ع��ه ع�ل م�اسًال
ح���ًا في أورو�ا والّ��ق األوس�، إّ�ان ال��ب العال�ّ�ة األولى وح�و�ها الّ�اح�ة. �ع�د إل�ه الّ���
في خل� أس��رة ت�ماس إدوارد ل�َرن� ك��ل ج�اه���، �اع��اد ال��الغة والّ�وا�ات ال��الّ�ة
وال���ات الّ�رامّ�ة ال�ي ��ال� ال���� م�ها ُ�عٌ� شاع��. و��� ال����ون م� م�قف��ا الع�ب أّن ذل�
كان ی���� على م�الغة ك���ة و�غفال ل�ور الع�ب أنف�ه� في خ�ض ال��ب و�دارتها، ون�� ف�لها

األك�� لل�َرن� وزمالئه م� الّ�ّ�ا�.
و�ع� ذل� اش�ه� ل��ل ت�ماس �أحادی�ه اإلذا�ّ�ة على رادی� CBS و��ام�ه ال�لف���نّ�ة ال�ي
ب�أت م�� عام 1930 ودام� ل��ل�� كامل�� م�� ب�ا�ة ع�� ال�لف���ن، وع�ا ذل� ص�ر له أك��



م� 50 ك�ا�ًا ح�ل رحالته ومغام�اته ال�ّ��ة. وم�ها ه�ا ال��اب ال�� ص�رت م�ه ع��ات ال��عات
و��ع� م�ه أع�اد ��اسّ�ة فاق� ال�أل�ف في ذل� الع��.

* * *

�ع�ما ك�ا ن��نا في ه�ه الّ�ل�لة ك�اب ل�َرن� «ث�رة في الّ���اء»، ��ّ�نا أن ن�دفه به�ا
ال��اب الّ�ائ� وال���ع، ال�� ل� �ّ�لع عل�ه قّ�اء الع��ّ�ة ح�ى اآلن. وق� اع���ُت على الّ��عة
األولى ال�ي ص�رت بل��ن عام 1924 و��ل� على ��عة أخ�� م�اثلة ص�رت في ن����رك �العام
ذاته، �اإلضافة إلى ال��عة الع���� ال�ي ص�رت ع� دار َه������ن بل��ن ح�الي عام 1930

وت��از ب��ادة ك���ة في الّ��ر.
وال��� � على ما وّف� وأعان.

ج��ل، 20 ی�ای� 2012
د. أح�� إی��



ت�ماس إدوارد ل�َرن�

ب�� ال�اقع واألس��رة

ع�� اس�عادة تار�خ ال��ل�ن�ل ت�ماس ل�َرن�، نالح� أنه ُجّ�� ك�يء �ف�ق ق�رات ال���:
ش���ة ال ���� رس� مالم�ها وس�ا�اها بُ���. ومع أّن ال��لفات ال����ة ال���ّ�ة ����ته ال�ات�ة
والّ�وا�ات الّ�ع��ة ح�له، تغ���ا �أن ن�س� مالمح وس�ا�ا ش����ه، ��يء م� الّ�����، فإن
ال���قة ت���، على أن�ا ها ه�ا، إزاء ر��ة ع�ّ�ة على الّ��ق��. م� ناح�ة أخ��، جّ��ت ش���ة
ل�َرن�، ب��� نادر ال��ال، ال��ّ�ل م� ال��ل إلى ن���ه، وال�� ت�ك ���اته على أدب الق�ن

الع���� �ال أدنى ش�.
إّال أن ت�ماس إدوارد ل�َرن�، ل� ��� م� ص�ع ال��ال األدبي. فلق� عاش� ه�ه الّ����ة
وعان� حقًا وح��قًة. و��ا أن ل�َرن� كان ق� غ�ا أس��رة في أ�ام ح�اته، ول�ا كان ق� ح�� ش�ونه
ال�اصة ع� ت�ّفل الّ��افة، ل� ُ�ِ�� الّ�أ� العام عل�ًا، ب�وحه ال���ّ��ة، و���� ما تعاني ه�ه
الّ�وح م� ع�اب. وعلى خل��ة ه�ه الّ��رة، ال�ي رس��ها له وسائل اإلعالم، وهي ص�رة دأب� على
جعله م� عال� غ�� عال� ب�ي اإلن�ان، اس��ق� ش����ه الّ�م�، وراح� ت��� �إص�عها إلى

ال���ق�ل، م�ّ�رة م��رة مّ�ا ����ه ع��نا.
ومه�ا كان� ال�ال، فإّن م�اردة الّ��افة له، عّ��ت عل�ه م�اهج ال��اة، وأضاع� عل�ه
م�ت�� ف�صة الع�ل، ال�ي ه��ها م� القل�، نع�ي ع�له في الق�� ال���ة. ول�ّ�ات ك���ة، وح�ى ق�ل
ف��ة وج��ة م� وفاته، تعّ�� على ل�َرن� أن یه�ب م� مالحقة الّ��ف��� له، ح�ى ت�في إث� تعّ�ضه
في عام 1935، أ� في الّ�ادسة واألر�ع�� م� الع��، ل�ادث م�ور، كان س��ه �ع�د إلى سق��ه
م� دراج�ه الّ�ار�ة، ال�ي كان �ق�دها ���عة ك���ة، ل�� ه�و�ًا م� مالحقة الّ��ف��� له، إن�ا ه�و�ًا

م� روحه وذاته.
و�ذا كان ق� خّلف م��اثًا معّ��ًا، فإّن تأث��ه الّ��اسي في الّ��ق ال�س� – في ال��ا�ة، ��ف�ه
ضا��ًا ب���ان�ًا كلف�ه �الده �االت�ال �الق�ات الع���ة ال���ّ�دة على ال��� ال���ي، وم� ث�، ��ف�ه
دپل�ماس�ًا شارك في م�ت��ات، كان� ت�مي، إلى إعادة رس� خ���ة الّ��ق ال�س�، �ع� انه�ار
اإلم��ا��ر�ة الع��ان�ة – ل� ی�� م�ه إال القل�ل، أو، و��ع��� أصّح، ل� ی�� م�ه أّ� شيء في ال�اقع.
وم� وجهة ن�� ال��م الّ�اه�، ���� الق�ل، إّن م��اثه أص�ح ذا ���عة مع���ة ص�فة. إنه م��اث
إن�ان دأب، ��ل إص�ار، على رف� االت�اه العام، دأب على رف� ما ی����ه م�ه ال����ع، إنه
م��اث إن�ان ناضل، ت�� و�أة ع�ا�ات بّ��ة، مل��سة، م� أجل ت�ق�� ال��� ال�ي آم� بها،
واأله�اف ال�ي كان ی���ها، وال��ال العل�ا ال�ي كان یه��� بها، م�اوًال، �����ة ی���� بها ال��اق�ة،
ت�ق�� ما كان ی�اضل م� أجله، في الع�ی� م� م�ا�� العال�. وفّ�ل ل�َرن�، اإلن�ان ال�� كان



قادرًا ب��� أن ���ن وف�� الّ��وة ال�ال�ة، أن ���� ق�ت ال��� م� خالل ت�ج�ة إل�اذة ه�م��وس
إلى اإلن�ل���ة نقًال ع� نّ�ها اإلغ��قي األصلي.

ه�ه الّ��ج�ة، ال ت�ال ج�ی�ة �الق�اءة، �اع��اف ال���� م� أهل ال���ة. و�ان ل�َرن� ق� آث�
الع�ل ال���اني في م�قع أث�� س�ر�، ل���ات ع�ی�ة، وفي �ّل ��وف قاس�ة، على م�ارسة الع�ل
األكاد��ي في م�ی�ة أو��ف�رد، ك��اض� في عل� اآلثار. وأدرك، في وق� م���، ما تقّ�مه الّ��ر
الف�ت�غ�ا��ة، م� ف�ص ك���ة ومهّ�ة، ف�ّلف أص�اب الّ�أن ب����ع آلة ت���� ت�اس� م��ل�اته،
مع�وضة اآلن في م��ف العل�م في م�ی�ة أو��ف�رد كأث� ���ى �اه��ام الّ�ائ��� و�ع�ابه�. و�ه�ه
ال�ام��ا، اس��اع ل�َرن� أن ی�ث� ما قام �ه م� ع�ل�ات ت�ق�� وما اك��ف م� ت�ف أث��ة. و�ان�
��ادته للّ��رة الع���ة على ال��� الع��اني، في ال��ب العال��ة األولى، ق� مّ���ه م� ت�ث�� ه�ه

الّ��رة، وال��ا�� الّ�����ة في ج���ة الع�ب، م� خالل ص�ر ف�ت�غ�ا��ة م���ة للّ�ه�ة.
و�إع�ا�ه الّ��ی� �االك��افات واالب��ارات ال����ل�ج�ة ال��ی�ة، كان ل�َرن� اب� ع��ه فعًال،
كان اب� ع��ه ل�� ��ع�ى أنه كان یه�ول وراء ه�ه االك��افات واالب��ارات، ول�� ��ع�ى أنه
كان ��اول تقل��ها، بل ��ع�ى أنه كان ���� ع��ه دائ�ًا وأب�ًا، ول� ����ة واح�ة. و�ذا كان
الّ�اع� الف�ن�ي َرم�� ق� ك�� عام 1870: «على اإلن�ان أن ���ن ع���ًا �ال ق�� أو ش��»،
فإن األم� ال�� ال شّ� ��ه، أن ل�َرن� كان ع���ًا ��ل ال�ع�ى وأّن زمال�ه ألن�ار العل�م ل� ت��

���� الّ��فة ق�.
إن ال��ّ�ك ���عة فائقة، ح�ي �إع�اب ل�َرن� على م�� حق� ���ة م� ح�اته، وأنهى ه�ه
ال��اة أ��ًا. فه� دأب على ��ادة أح�ث وأف�ل الّ�راجات الّ�ار�ة، ال�ي كان� ت���ها ال��انع
الّ�ه��ة ال�ا�عة للّ���ة اإلن�ل���ة Brough - عل�ًا �أن ��ادة الّ�راجات الّ�ار�ة هي اله�ا�ة ال�ح��ة،
ال�ي كان ل�َرن� ���ع نف�ه بها، وال�ي كان ی�ّ�ف شه�ته م� أجلها، ح���ا ال ��في ما ل��ه م�
مال الق��اء أح�ث ��از. ول�ا كان� الّ�حلة �ال�اخ�ة م� إن�ل��ا إلى القاه�ة ت��غ�ق زم�ًا ���ًال، وال
تلّ�ي ���حه لل��ّ�ك ���عة فائقة، فق� اس�قل ل�َرن�، ب�غ� ال��ا��، �ائ�ة تقادم عه�ها ما ق�ل

ال��ب العال��ة األولى.
و�ث� ه��� الّ�ائ�ة ب��� اض��ار�، ان�ه� ه�ه الّ�حلة ب���� الّ�ائ�ة ومق�ل ال���ان�� وتعّ�ض
ل�َرن� ل��� في الّ��ق�ة. وان�ّ� ل�َرن�، في الّ�م� الّ�الي، إلى وح�ة م� وح�ات سالح ال��، كان�
م�ّلفة ب����� واخ��ار ق�ارب س��عة، كان ال��اد م�ها ان��ال الّ��ار��، ال�ی� ت�ق� �ائ�اته� في
ال��ار. و�ان ان��ام ل�َرن� إلى ه�ه ال�ح�ة ق� اس��عى ان��اه ص��فة «ص��ا� ك�ون��ل»
Sunday Chronicle. إذ ن��ت ه�ه الّ���فة في الّ�ام� والع���� م� أغ��� عام 1932 ت���قًا
ص���ًا �ع��ان: «ال��ل�ن�ل ل�َرن�: الّ�جل ال�� �قف وراء ما ل�� ب���ان�ا الع��ى م� �ّ�ارات
وس�ارات وق�ارب س��عة». ومع أن ال��ء األع�� م� ال��ق�� الّ��في، كان م� م�� ال��ال،

إال أنه مع ه�ا أزاح الّ��ار ع� واح�ة م� س�ا�ا ل�َرن�.
كان ال�لع �ال��� واح�ًا م� األم�ر ال�ي ما كان ه�ا ال��قّ�ف، غ��� األ��ار، قادرًا على
مقاوم�ها. وعلى خل��ة ه�ا ال�لع ال���ح، كان ل�َرن� ی��ّ�ى، ��ال ح�اته، أن �غ�و ناش�ًا،
م��ّ��ًا ب��� ال��� ���عات فاخ�ة. م� ه�ا، ال ع�� أن ن�اه ی��� م�لفه الّ�ئ��ي «أع��ة



ال���ة الّ��عة» Seven Pillars of Wisdom، كامًال، أ� �ال ح�ف أو اخ��ار، و���عة فاخ�ة،
م�لفة مال�ًا، وغ��ة �الّ��ر ال�ل�نة، و�ع�� ع� دفع ث��ها القار� العاد�. غ�� أّن ل�َرن� ق� أجاز
ن�� ��عة عاد�ة، في الّ��ق األم����ة فق�، ودّرت عل�ه ه�ه الّ��عة ال���� م� ال�ال. و�ع�د ت�ّدد

ل�َرن� في م�ألة ن�� م�لفه الّ�ئ��ي، إلى إعالئه م� ���ة ال�أل�� األدبي.
و�ذا أخ�نا �االع��ار، أن ل�َرن� ق� أضاع حق���ه الّ�غ��ة، ال�او�ة على م����ة، كادت أن
ت��ن ن��ة كاملة م� م�لفه «أع��ة ال���ة الّ��عة»، في صالة االن��ار ال�ائ�ة في م��ة ق�ار
تا�عة لق��ة صغ��ة، وأنه ل� �ع�� على ه�ه ال�ق��ة وم����اتها قّ�، ت��و ل�ا ه�ه ال�اقعة ك�ا ل�
كان� واح�ة م� زّالت الّل�ان، ال�ي أشار إل�ها س�غ��ن� ف�و��، ك�ا ل� كان� زّلة ل�ان، اق��فها
أدی� �ال وعي ومع اإلص�ار، أدی� دأب على تأج�ل االن�هاء م� ك�ا�ة ون�� م�لفه الّ�ئ��ي، ال�ّ�ة
تل� األخ��. إال أن ذاك�ة ل�َرن� الق��ة، وهّ��ه العال�ة، وح�اس�ه ال���ّ��ة، ان���ت في نها�ة

ال��اف: فق� ك��، م� ج�ی�، كل ما س�� له أن ك��ه في ال�����ة الّ�ائعة.
وت���� م�ارسة ت�ماس إدوارد ل�َرن� لع�ل�ة ال�أل�� على مع�ى أخ�. فل�َرن� خّ�� ل��ا�ة
م�لَّف �ع��انه «أع��ة ال���ة الّ��عة»، في وق� م���، أ�ام ع�ل م�ّ��ًا أث��ًا في س�ر�ا. و�ان ق�
اس�قى الع��ان م� العه� الق���، م� أم�ال سل��ان، اإلص�اح ال�اسع، الفق�ة 1، إذ ی�د ه�اك:
«ال���ة َبَ�ْ� ب��ها. ن��� أع��تها الّ��عة». و�ان ل�َرن� ی��� تأل�� ك�اب ��ف رحلة إلى �الد
الّ��ق، ی���ث ��ه ل�َرن� ع� كافة ال��ن ال�ي تع�ف عل�ها �ال��ان �اس���اء �غ�اد: الق�������ة،
القاه�ة، س���نا (إزم�� حال�ًا)، حل�، الق�س، دم��، �غ�اد. وح�� ص�ر ه�ا ال��اب، في وق�
الح�، (عام 1926 ���ع�ه الفاخ�ة، وعام 1927 في ال�ال�ات ال����ة األم����ة ���عة شع��ة
م����ة، وفي عام 1935 ك��عة عاد�ة كاملة) ب�ف� الع��ان ول�� ������ م��لف، ������
ی��اول وقائع ال��ب، كان ل�َرن� ق� غ�ا ش���ة شه��ة، ذائعة الّ���، و�ان ال��اب ق� �ات،
خالفًا ل�عای�� ل�َرن� األدب�ة، م���ات ت��د ال�قائع ال����ة، م�لها في ذل� م�ل م�لفات أخ��
ك���ة، ت�اول ف�ها م�لف�ها ال�قائع ال����ة ������ات أدب�ة م��ای�ة، وأغ�ق� بها دور الّ��� ال���لفة

األس�اق �ع� نها�ة ال��ب العال��ة.
أضف إلى ه�ا، أّن م�ّلف ل�َرن� كان ق� جّ��، أ��ًا، ن�عًا م� أن�اع أدب الّ���ة ال�ات�ة،
وجّ�� أ��ًا الّ���ة ال�ات�ة ل����ة ذائعة الّ��� – و�ال�الي فإنه، ما كان أد�ًا ر��عًا، ی��اول س��ة
م���حاة م� وحي ال��ال، بل كان م�لفًا ���ع�ض ع� ك�� وقائع تار�خ معاص�، و��س� ص�رًا
ل���ص ح��ق��� مع�وف��، كان ل�َرن� م�قًا فعًال ح�� خ�ي أن ت�ّد� الّ��ر، ال�ي ی�س�ها له�،

إلى ت�ر��ه في خ�ض ن�اعات معه� (أو ل�قل: إنها ور��ه فعًال في خ�ض ن�اعات معه�).
إال أّن ثّ�ة جان�ًا آخ� أك�� إش�ال�ة: فعلى ن�ٍ� ال مفّ� م�ه، تعّ�� على ال����ات ال���اولة
لل�قائع ال����ة �أسل�ب أدبي ر��ع، وال�����ة �قل� ��ل خاض غ�ار ال��ب وذاع ص��ه في كل

اآلفاق، أن ت���� الّ�ه�ة م� شه�ة ���الت م�لفها وأن ت��� م� شه�ة ه�ه ال���الت أ��ًا.
إال أن ه�ه ال���قة، ال تغّ�� ش��ًا، في اإلش�ال�ة ال�ي ت���� عل�ها «أع��ة ال���ة الّ��عة»،
أع�ي ك�نها م���اٍت، ت��اول وقائع ح���ة تارة، وم�لفًا أدب�ًا، ر��ع ال����� واألسل�ب، تارة أخ��.
ب�� أن ه�ا ال��اب أك�� م� س��ة ذات�ة، وم�لف أدبي: ف�� ب�� الّ���ر، یل�� القار�، دفاعًا



س�اس�ًا ع� حّ� الع�ب �االس�قالل، و�����ج إدانة ق��ة، لالس�ع�ار ال����اني، و���� أج�اء ��ام
واضح �الّ��ار�� الّ�����ة في ش�ه ال����ة الع���ة، و���ع تغ��ًا صادقًا �أسل�ب ال��اة ال��و�ة،
و����� ص�رة ال م�ّل ف�ها أل�ة ضغ��ة دی��ة، أو أل� ع�اء لإلسالم. ه�ا الّ��ّ�ع ه� األم� ال��
��عل م� «أع��ة ال���ة الّ��عة»، م�لفًا ����ّ� الق�اءة، في ی�م�ا ال�اض� أ��ًا، م� غ�� أن
ی�� ال��ء ��ه قّ�ة م� الق�� األدب�ة �الّ��ورة. ومه�ا كان� ال�ال، ����ّلفه ه�ا، جعل ل�َرن� م�
نف�ه، س�اء ع� ق�� أو �ال ق�� م�ه، أس��رة ت�ن� إل�ها األ��ار. وعلى ما ��ه�، كان األم�
ق� ب�ا له م��لفًا اخ�الفًا كل�ًا: فإن ل� ��� ل�َرن� ق� أراد تف��� الّ��ّ�رات، ��أن خ�ائ�ه

األس��ر�ة، تف���ًا ت�امًا، فإنه أراد وضع ه�ه ال��ّ�رات في ن�ابها على أقّل تق�ی�.
وفي األصل، كان� ن�أت ال��ّ�رات ال����ثة ع� خ�ائ� ل�َرن� األس��ر�ة، ج�ءًا م�
الّ�عا�ة، ال�ي اع���تها أب�اق الّ�عا�ة الّ�س��ة، إ�ان ال��ب. و���� ال����ه به�ه الق�ة في الف�ل�
الّ����ائي الّ�ه�� العائ� إلى عام 1962 (إخ�اج: دا��� ل��)، وال�� لع� ��ه ال���ل ال����اني

ال���� پ��� أوت�ل ش���ة ل�َرن�.
* * *

وم� أجل ك�� تأی�� ال��ه�ر األم���ي – عل�ًا �أن ال�ال�ات ال����ة األم����ة ق� شار�� في
ال��ب عام 1917 – للق��ة ال�ي ��ارب ال�لفاء م� أجلها، أرسل� وزارة ال����ة ال����ان�ة ف��قًا
ص���ًا إلى القاه�ة، م�لفًا ب��ث�� الّ��اع، الّ�ائ� م� أجل ت���� الق�س، واألراضي ال�ق�سة، م�
���ة الع��ان���، ال���الف�� مع أل�ان�ا. فال��ب الّ�ائ�ة رحاها في ه�ا ال���ان، كان� تف�ح ع�
م���ر أك�� إ��اب�ة، مقارنًة �ال��ائ� ال�اّد�ة الفادحة، ال�ي رافق� ال��ب الّ�ائ�ة رحاها في ال��هة
الغ���ة. و�ان� ال��ادة الع����ة في القاه�ة، ق� اه��ت إلى ف��ة إرسال م�ّ�ر وم�اسل ص�في،
إلى ج���ة الع�ب، ل��افقا ال���ش الع���ة ال���ّ�دة والّ�ا�� ت�ماس ادوارد ل�َرن�، ال�� كان م�ّلفًا

�ال����� مع ه�ه ال���ش.
و�ان الّ��في ل��ل ت�ماس وال���ر ال��اف� له هار� ت�ا��، ق� أدر�ا في ال�ال ما ت����
عل�ه ع�ل�ات ل�َرن� م� ���ة إعالم�ة (ك�ا ��ه� على ه�ه الّ��فة الف�ل� الّ����ائي أ��ًا، الف�ل�
ال�ع�وف �اس� ل�َرن� الع�ب). على صع�� أخ�، كان ل�َرن� ق� غ�ا ش���ة ی��ّدد اس�ها ك���ًا
في الّ��افة األورو��ة �ع� عام 1918، أ� �ع� اس��الء ال���ال ال����اني آِلْ��ي على الق�س. ف���
ه�ا ال���، كان ل�َرن� ق� ت�ّ�ل حقًا إلى ��ل م�ارب، إال أنه ما كان �عُ� الّ�جل األس��ر�
والّ��� الّ�ا�ع في وسائل اإلعالم. إنه غ�ا ه�ا كله، إث� الّ��ا�ات ال�ي مارسها ل��ل ت�ماس، �ع�

ان�هاء ال��ب.
���ا كان ل��ه م� ص�ر، كان ل��ل ت�ماس ی��اف� على ال�اّدة الّ��ور�ة، ل�ل��ة ت�امي ر��ة
ال��ه�ر �ع� ان�هاء ال��ب - ال�ي كّ��ت خ�ائ� فادحة في األرواح واألم�ال - ل�ؤ�ة مع�ى إ��ابي
في ه�ه ال��ب ول��اه�ة ��ل م� ��از أ��ال الع��ر الق���ة. و�ه�ا ال�ع�ى، فإن أس��رة
ل�َرن� ل� ت��أ جّ�اء أداء ع���� �ف�ق العادة (نق�ل ه�ا ح�ى و�ن كان ال�ع� ��عى جاه�ًا
إل�هار ه�ا األداء به�ا ال��ه�)، بل كان� ح��لة وس�لة إعالم�ة ج�ی�ة، كان ل�َرن�، نف�ه، ق�

أولع بها أش� ال�لع: الّ����� الف�ت�غ�افي.



وعلى خل��ة الّ��ر ال�ي ج�عها م� رحل�ه في الّ��ق األوس�، راح ت�ماس یلقي م�اض�ات
ت�ثقها أح�ث وسائل ع�ض الّ��ر. و�ان� سل�لة ال��اض�ات ق� ب�أت في الّ�ا�ع ع�� م�
أغ��� عام 1919، في دار األو��ا ال�ل�ّ�ة ال���اة Covent Garden. وفي الّ�اني م� أك����
عام 1919، ك��� الّ�ایلي تلغ�اف: «م� خالل الّ��ر ال�ي ع�ضها على ال��ه�ر، أس�غ م���
ل��ل ت�ماس على ل�َرن�، صفة اإلن�ان ال���ّ��، ��ل تأك��». وه��ا، ن�أت م� اآلن ف�اع�ًا

أس��رة ل�َرن�.
وفي غ��ن أر�عة أشه�، زار ه�ه ال��اض�ات في ل��ن أك�� م� مل��ن م� ال���، ��ا في
ذل� أف�اٌد م� العائلة ال�ال�ة وقادة س�اس��ن ك���ون. وفي الّ���� ال�ال�ة، اس��ع إلى ه�ه
ال��اض�ات، ما �ق�ب م� أر�عة مل��ن ف�د! و���� ما ك��ه م�لف س��ة ل�َرن�، ج����ي ول��ن:
«رأ� ال��ء في ح�لة فل���� آخ� ح�لة صل���ة. وتأس��ًا على ه�ا ال����ر، رأ� ل�َرن� أنه ق�

�ات ُی�فع، دفعًا ال ق�ة له على مقاوم�ه، للع� دور ال��ل الق�مي».
و�ال���ة إلى ل��ل ت�ماس، كان� ه�ه ال��اض�ات، ی���عًا مال�ًا ال ی���. ونأ� ل�َرن� ب�ف�ه
ع� الّ�ّ�ة الّ�ائ�ة م� ح�له، إلى أق�ى حّ� م���. وفي العاش� م� ی�ای� م� عام 1920، ك��
إلى واح� م� معارفه اس�ه َم�� قائال: «إن ه�ه ال��اض�ات ق� بلغ� أق�ى درجات ال��اعة
والَ�ق�، و�ات� تعّ�� عليَّ صف� ال��اة، وذل� ألني ال أم�ل� ال�ال ال�افي، وال ت�اورني الّ���ة
الّ��ور�ة ل��اصلة لع� الّ�ور ال�� صّ�رني �ه، أع�ي دور الّ�جال. و�ان (�ق�� ل��ل ت�ماس) ق�
ناش�ني أن أراجع م����اته، إال أن رجاءه ه�ا كان �الّ���ة لي أم�ًا م����ًال، وذل� ألني ما ك��
سأواف� وال ح�ى على ع��ة �ال��ة، مّ�ا جاء في ال�����ات. فال��اجع ما كان �عل� أی� ی��أ في

ت���� ال�عل�مات الّ�ائفة».
و�ان� ال��اض�ات ق� تعّ�ز ص�اها، �فعل م�ث�ات أخ��، م�ث�ات حقًا ما كان ل�َرن� دور
م�اش� في ن�أتها، إال أنه ساع� على ن�أتها ب��� غ�� م�اش�، و�ال ق�� م�ه. فع�وفه ع�
الّ���ث إلى الّ��افة ت�ك األل�� ت��اول اإلشاعات �ال انق�اع. فل�َرن� كان ق� رف� ح�ى �ل�
الّ���فة ال��م�قة الّ�ا��� إلج�اء ح�ی� ص�في معه، وذل� ب����� جاء ��ه: «إّني أع��ر ع�
إج�اء اللقاء الّ��في. فأنا ال أه�� أب�ًا ��ا ی�ع� الّ�اس ��أني أو ��ا �ق�ل�نه ع�ي، إني أتفاد�
ت�امًا م�اع�ته� في ه�ه ال��احي، ول� أدلي ب�أیي في ه�ا كله أب�ًا. إنه ألمٌ� م��ج فعًال، أن �ق�أ
ال��ء اس�ه على صف�ات ال��ائ� – ومع أن ل��ل ت�ماس �ع�ض�ي على ال��ه�ر �أسل�ب م�ّدب

ی�� ع� ل�ف وم�املة، فإني أت�ّ�ى م� القل� أن ی����ي خارج ع�وضه ال���ح�ة».
و��ف�ا اتف�، فاألم� ال�ّ�� ه� أّن ف��ل الّ��افة ق� ازداد ك�افة، �فعل ت�ّ��ه على ما ی���
ع�له م����ًال. واس��ادًا إلى م�افقة ال��ادة الع����ة، عاد ل�َرن� عام 1922 إلى الع�ل في
صف�ف الق�ات ال��ل�ة �اس� م��عار «ش�» Shaw و��ف�ه ج���ًا ����ًا في الّ�الح ال��� (عل�ًا
�أنه كان ب�ت�ة ك�ل�ن�ل إّ�ان ال��ب). وح�� تعّ�ف الّ�اس على ح��قة الّ��� ال���في خلف االس�
ال���عار، ت�اع�ت ك�افة الّ�ائعات وتعّ�� في ص�� عام 1928 نقل ل�َرن� إلى وز��س�ان في
اله�� الّ�ا�عة للّ�اج ال����اني، أ� ُنِقَل إلى ال���قة ال��ود�ة ال��اورة ألفغان��ان. وع��ما ت�ّ�ب
"Evening News" ال��� إلى وسائل اإلعالم، كان ب�سع ال��ه�ر أن �ق�أ في ص��فة إ�ڤ���غ ن��ز



الّ�ادرة في الّ�ادس والع���� م� س����� عام 1928 خ��ًا مفاده: «ل�َرن� الع�ب في مهّ�ة س��ة.
��افح ض� الّ�اش��� ال��� في الَ���اب. و��قّ�� ه��ة رجل دی� ی�قي وُ��في ال��ضى».

وح�� ان�لع� الّ��رة في أفغان��ان فعًال، �ع� أساب�ع وج��ة م� وص�ل ل�َرن� إلى اله��،
ت�اع�ت ك�افة الّ�ائعات إلى حّ� دفع ال����ان��� ألن �����ا ل�َرن� م� ال���قة ال��ود�ة. وفي
ال���قة، فإن ل�َرن� ل� ��� في أفغان��ان ق�، بل راح، م� ث���ه الّ�ائ�ة ی��ج� إل�اذة ه�م��وس م�
ج�ی�، ونقًال ع� اللغة ال��نان�ة الق���ة – و�ه�ا ال�ع�ى، فق� عّ�ت ال���قة ز�� ه�ه الّ�ائعات ب���

نادر ال�ق�ع فعًال.
وح�� عاد ل�َرن� إلى ب���ان�ا، كان في ان��اره في ال���اء ح�ٌ� م� الّ��ف���. على صع��
آخ�، أثارت م�ار��ه ال�ال�ة في ت���� ق�ارب اإلنقاذ الّ���عة، ب��ل�� م� الّ�الح ال���،
ال��ّه�ات واإلشاعات ثان�ة، ك�ا ه� بّ�ٌ� م� م���� ال�ق��� الّ��في ال����ر ح�ل «العق�� ل�َرن�،
ال���� العامل �اس� ال���مة في م�ال الّ��عة الفائقة». ور��ا ان��� األم� على مع�ى خ���، إال
أّن ال���قة ال�ّ��ة، ت�ه� على أن وفاة ل�َرن� ال����ة، إث� تعّ�ضه ل�ادث م�ور أود� ���اته في
العام 1935، ق� أحا� ش����ه، أك�� فأك��، �الغ��ض وال�أساو�ة. وح�� م�اس�� دف�ه رم�ز

ال��اة الّ��اس�ة واالج��ا��ة في ب���ان�ا، ��ا في ذل� ون���ن ت��شل.
ومع نها�ة ال��ب العال��ة الّ�ان�ة - وما تال ه�ه الّ�ها�ة م� إعادة رس� خ���ة الّ��ق األوس�،
ه�ه ال����ة أل�ي أنه� ت�امًا أخ� ما مارس ل�َرن� م� جه�د ع�ل�ة في س�اق ح�ل�ه في �الد
الع�ب - ومع �ه�ر أ��ال ج�د في الّ�احة، ووالدة وسائل إعالم ذات تأث�� واسع، كان م���ًا أن
تفق� أس��رة ل�َرن�، ال���� م� ب��قها. إال أن ال���قة ت�ّ�� أّن وس�لة إعالم�ة م��لفة ق� ت�ّفل� �أن
ت�اصل األس��رة وج�دها: الف�ل� الّ����ائي، أو ل�قل الف�ل� الّ����ائي ال�ار��ي، ال�� أن���ه ه�ل��د
�أسل�ب فّ�ي ر��ع ال�����، �أسل�ب ��اد أن ال ���ن له م��ل في ال��م الّ�اه�، و�أشه� م��لي ذل�
الع��، ����ل�� كان�ا ق� غ�وا ه� أنف�ه� أسا��َ�: أل�� غ����، پ��� أوت�ل، ُع�� الّ����،

وأن��ني ك���.



نقا� ح�ل ال��ج�ة

ع�� ت�ج�ة ال��وف واالس�اء األج��ّ�ة، ی�اجه القارُ� الع��ي دومًا خلًال ك���ًا ل� ت���� م�امع�ا
اللغ�ّ�ة م� ح��ه إلى ال��م. ل�� ��ا أّن ه�ا األم� ���اج إلى ��� م�����، أق��� ه�ا على

ذ�� س�ع نقا�:
1- ����ص ح�ف ال�ّ� الف�ن�ي de أو du ال أّت�ع أب�ًا ���قة م�قف��ا بل��ان ب�ع���ه: دو،
وال ���قة م�قف��ا ���� ب�ع���ه: د�. إن�ا األف�ل ب�أیي اّت�اع ���قة اللغة ال���ّ�ة الع��انّ�ة
الق���ة: (د�) �ال��ل�. ه�ا في االس�اء الف�ن�ّ�ة، أّما في االس�اء اإل��الّ�ة واإلس�انّ�ة فأت��ه:

د�.
2- ال��ف (چ) ُیلف�: ت�، ك�ا في اس�: چ���، الچ��، َسل��ق. وه� ل�� ���ف ع��ي،
leche, mucho, :في اإلس�انّ�ة كق�ل� ch وأ��ًا .chuck, church :كق�ل� ch و��اثله في اإلن�ل��ّ�ة
.ciao, Cesare :كق�ل� i أو e ال����ع ���في العلة c و��ل� ��اثله في اإل��الّ�ة ح�ف .chica
و��اثله في الّ���ّ�ة ح�ف ç كق�ل�: çay, çok, çınar. ل�� مع أن�ي أك�� �ع� األس�اء: ِچ���،
ف�ان�����، چ���، ���ف (چ) ف�ّ�ة أس�اء ت��ع�ي ل�ه�تها ���غة (ت�)، م�ًال: ت�ارل�،
ت��شل، ت��لي. وح�ف (چ) ما زال �����م في الع�اق، كق�ل�: أحّ�چ، شل�نچ، �اِچة. ل��ه ُ�����م
في م�� ���ل مغل�� ج�ًا (������ن: چ�رچ) ل��ج�ة ال��� الُ�ع��ة ال��ّققة، ال�ي ُ�عّ�� ع�ها في
zh واإلن�ل��ّ�ة j ال���ّ�ة الع��انّ�ة والفارسّ�ة واألوردّ�ة ���ف: ژ، و��اثلها في الف�ن�ّ�ة وال��تغالّ�ة

.ž وال���ّ�ة ż وال��ل�نّ�ة ж والّ�وسّ�ة
����ُ Google ال�� أع�� م�امع�ا اللغ�ّ�ة، فاس� G 3- أّما عق�ة الّ��ج�ة ال���� فهي ح�ف
����: ج�جل، وفي الّ�ام: غ�غل، وفي الع�اق: گ��ل، وفي الّ�ع�دّ�ة: ق�قل، وفي ال�غ�ب ��اف
م�س�مة ب�الث نقا�، وفي ت�ن�: ���ل، وفي فل����: چ�چل، إذ �عّ���ن ل�حات الّ��ق: چلعاد،
چ�ع�ن، َچُ�ول، رامات چان (عل�ًا أن גן هي ذاتها َجّ�ة �الع��ّ�ة أ� ح��قة). ال����ع: 7 ��ق
:Lady Gaga وم�� مّ�ة ق�أُت على ش��ة اإلن��ن� ن�اعًا ���فًا ح�ل ك�ا�ة اس� !G ل��ا�ة ال��ف
أهي ل��� غاغا أم جاجا أم قاقا؟ و�� أشع� �الغ�ا�ة ع��ما أق�أ: لق�س، ق�دی�، ِكل�ق�، َقلف. وم�
م�اه� ال����� ال�� �ف�ضه األم� أن �ع� ال�ل�ات صارت ُتلف� مغل��ة ���� ش��ّ�ة: َجَل��

.Gondol َج��ول Catalogue ك�ال�ج ،Galant

ه�ا ال��ف ت�ّ�فه الل�انّ�ات الع��ّ�ة �اس� (ال��� الله�ّ�ة) ت����ًا له ع� (ال��� الّ���ّ�ة)
الُ���عة، و�قع لف��ًا ب�� ال��� وال�اف والقاف. وعلى الّ�غ� م� أّن أصله في له�ات الع��ّ�ة
الق���ة ج�� (و�قي بلف�ه في الَ�َ�� وم��) فأر� األج�� واألدق (في ال�ق� ال�اض�) اّت�اع
أسل�ب أج�ادنا الع�ب في األن�ل� ب��ج��ه غ��ًا، ك�ا عّ���ا م�ًال: غ�نا�ة، ال��تغال، ُب�ُغ�،

أراغ�ن. ل�� على أن َنِ�َ�ه ب�الث نقا�: (غ) ت����ًا له ع� الغ�� الع��ّ�ة الُ���عة.



ل�� مع ذل�، عل��ا أن ن���ع له�ه األزمة ح�فًا ج�ی�ًا ال یل���: أ� ج�� م�س�مة ب�م� م�ّ��:
ول��� �قل� الُ��َ�� الِ��َ��� ال��اني، أو ج��ًا ك�عانّ�ة، ت��ها أو ف�قها على ���قة ح�وف لغة
اُألردو. ل�� م�ى ت�انا نفعل؟! ول�اذا ال��� دون الغ�� أو ال�اف؟ ألن «الل�انّ�ات الّ���انّ�ة» ت���ل
γ اإلقالب ب�� ال��� ال���عة وه�ه ال��� الّله�ّ�ة، ال�ي حاف�� عل�ها ال���ّ�ة ���� كال��نانّ�ة
ال�ف�ق�ة إلى ج�� م��عة، و�ق�� في له�ة ال��� ع� أصل الع��ّ�ة ال����ّ�ة الق���ة، وما زال� في

الع��ّ�ة والّ���انّ�ة كال��� ال���ّ�ة.
ال�اقع أّن الف�ن���� كان�ا أك�� ح�قًا م�ا ع��ما حّل�ا م��لة لف� ح�ف G ب�� ج�� ش���ة وج��
Guillaume :(غ����) أو ك�ا في اس� guérir :كق�له� u له�ّ�ة، �أن أضاف�ا إل�ه ب��ا�ة ح�ف
(غّ��م). و��ل� حّل الّ�ل�ان ال���لة �إضافة ح�ف h كق�له�: Ghisi (غ���). وه�ا ��عًا في
a أما ع��ما ی��عه ح�ف ساك� أو ح�فا العّلة ،i أو e بها ح�فا العّلة G االس�اء ال�ي ی��ع ال��ف
أو o فال م��لة، وُ�لف� ج��ًا له�ّ�ة. واألم� ذاته مع ح�ف C في اإل��الّ�ة فأضاف�ا إل�ه h ح�ى ال

ُیلف� (ت�)، كق�له�: chiaro (ك�ارو)، Chievo (ك��ڤ�).
وأّما األت�اك، فأ��ًا حّل�ا األزمة ���ل حاس� ق���ًا وح�ی�ًا: ��الع��انّ�ة الق���ة ُت��� ال���
الّ���ّ�ة كالع��ّ�ة ج، وأّما الله�ّ�ة فاس�عاروها م� الفارسّ�ة گـ. وفي الّ���ّ�ة ال��ی�ة �األ���ّ�ة
gerçek :لل��� الله�ّ�ة، كق�له� g الالت��ّ�ة جاء ال�ل ���ل سهل وذ�ي، ف�ّ���ا ح�ف

(غ�ِچ�)، وح�ف c لل��� الّ���ّ�ة، كق�له�: geceler (غِ�الر)، Avcı (آوجى)، Cem (ج�).
أّما األل�ان فق� ارتاح�ا م� ع�اء ه�ه ال���لة، إذ ل�� ل�یه� ج�� ش��ّ�ة أصًال بل له�ّ�ة
ف���، ك�ا في: Gewehr (غڤ��)، و�ن أرادوا رس� االس�اء الع��ّ�ة لق�ا ال��ار�ح، كق�له� في
«ج�ل»: Dschebel، ح�� أن ح�ف J (ی�ت) ه�ا ل� �ف��، فه� ُیلف� �اًء �الُ��ل�. وأّما ل��
اإلس�ان، ف��ف G له أح�ام ���ل ش�حها، فاألصل في الق��الّ�ة أن ُیلف� ج��ًا له�ّ�ة (غ)، و�ن
تاله e أو i یلف� خاًء، ول�ا ���ف�ن u ع�� الل�وم ك�ا في: Miguel م�غ�ل. وم� ال�اح�ة الّ��تّ�ة
:Aragon اللف�ّ�ة ثّ�ة م�ا�� تلف�ه غ��ًا له�ّ�ة، وس�عُ� �أذني في غ�نا�ة َم� یلف� اس�
«آراغ�ن»، ول�� آراغ�ن. ه�ا ع�ا ع� أّن ح�ف G یل��� لف��ًا مع J ال�� ُیلف� أ��ًا خاًء مع

.Jerez, Jiménez, Jaén, Juan, Jordi :كل ح�ف ص�تي، كق�ل�
ل�ّ� ال�ع��� في الع��ّ�ة ع� ح�ف ال��� الله�� ���اب�ه ج��ًا (ك�ا في م��) أو �قاف (ك�ا
في الّ�ع�دّ�ة) ���� ح�� ُ��النه بل��ة واح�ة: اح�ِ���ا إلى لغة الق�آن ال����، فف�ها ال��� ح�ف
ش��� ُم��ع ال ����ل تأو�ًال وال تف���ًا، والقاف ح�ف له�� ُم��ع، و�اله�ا م� ح�وف القلقلة. ث�
إّن ال��� ال ت�لح لل�ع��� ع� ج��ع ال�ل�ات األج��ّ�ة، وح�ى في م�� ال ���� ألح� أن ����:
ج�نا�ة، ُب�ُت�ال، بل�ار�ا، م�����، إج���، ش��اج�.. أم هل ن�ّ�ى الُ��ُغل م�ًال: ُب�ُجل؟ (وهي

.(bulgur كل�ة معّ��ة ع� ال���ّ�ة
4- ثّ�ة أس�اء في اللغة الف�ن�ّ�ة ت��هي ����ة ُم�الة م��ودة، على غ�ار اس�: Colet أو
René أو Garnier أوGervais، ون��ًا النع�ام وج�د ال���ة ال��الة في الع��ّ�ة (ك�ا هي في
الّ���انّ�ة والع��ّ�ة م�ًال) فإّن ال��اسًا ی��أ في ���قة نقل االس� إلى الع��ّ�ة. وفي ال�غ�ب الع��ي
ت��ع ���قة غ�� ص���ة ال�ّ�ة �اس���ام ال�اء وح�ها كق�له�: ل��� ك�لي (وهي أدی�ة ورّحالة



ف�ن�ّ�ة)، رغ� أّن اس�ها ه�: Louise Colet وال�اء ه�ا ال ت�ّد� ال����ق الّ���ح أب�ًا. ك�ل�
نالح� في أس�اء األرم� م�ل: Vahé, Shahé أنه� �����نها �الع��ّ�ة في ل��ان وس�ر�ا: واهي،

شاهي.
فإذا ع�نا إلى عه� ع��اء كّ�اب الع��ّ�ة في الع�� ال�ّ�اسي، ن�� أّن ه�ه ال�ع�لة ال�ي
واجه�ه� في األس�اء األع��ّ�ة ق� حّل�ها على ن�� أدّق �اس�ع�ال �اء وهاء، كق�له�: س����ه،
خ��و�ه، ُخ�ارو�ه، خال��ه، نف���ه. وه�ا ��ارع أسل�ب زم�ة اللغات ال��عانّ�ة �اس�ع�ال ال���ة
والهاء، كق�ل�: أر��ه، م�ش�ه. وه� ق�عًا ال�ّل األم�ل لل�ع�لة، وس�ّ��عه ف���� األس�اء الف�ن�ّ�ة:

ك�ل�ه، ُرن�ه، غارن��ه، ِج���ه. واألس�اء اإلس�انّ�ة: خ�س�ه، پ���ه.
أّما في األس�اء اإلن�ل��ّ�ة، ف�غ� ت�ا�ه ح�ف a أو ث�ائّ�ة ay مع ال���ة الُ��الة، ت�قى َمّ�تها

���لة، ول�ا ن��� Gray: غ�ا�، Mabel: مای�ل.
أّما في األس�اء ال�ي ت��هي ����ة ُم�الة ق���ة، ف��في �الع��ّ�ة ك��ة وهاء، ك�ا في االس�
اإلس�اني Condé ك�نِ�ه، أو Enrique إن��ِ�ه، واألل�اني Porsche پ�رِشه، أو Pritzke پ����ِ�ه،
Michele س���ِنه، أو Simone ت��ِ�ه، واإل��الي Tyskie خْ��ِّه، وال��ل�ني Goeje واله�ل���

م���ِله.
5- ن�ّ� في ه�ه الّ�ل�لة على ك�ا�ة األس�اء األج��ّ�ة ك�ا ت�د في لغاتها، ال ك�ا تّ�� ق�ل��ها
�اإلن�ل��ّ�ة والف�ن�ّ�ة. فاألصح �األل�انّ�ة: م�ی�ة الی����� ول�� الی��غ، زول�غ� ول�� س�ل���،
ك�ل� ول�� ك�ل�ن�ا، ِ�لِهل� ول�� ولَ��، ر��ارد ول�� ر���ارد. ث� ن��� أم�ِ��ا ول�� أْم���ا، �ارشا�ا
ول�� وارس�، پ�اغا (پ�اها) ول�� ب�اغ، ب����غ ول�� ����. وفي ال��تغالّ�ة األصح لف�: ك�����ان�،
ك�ش�ا، ج�ز�ه، ُج�او. ول�� ثّ�ة أس�اًء رس�� ���ل مغل�� في األذن الع��ّ�ة م�ل: ب�شل�نة
(وص�ابها �الق�النّ�ة: �ارث�ل�نا)، دون ك���ت (وص�ا�ه �الق��الّ�ة: دون ك���ِته)، �ار�� أو �ار��
(وص�ا�ه �الف�ن�ّ�ة: �ار�)، ل��� (ل��)، مل� الق�س جا� أوف ل�زج�ان (غي د� ل�ز���ان)، ولَ��

�ر� (غّ��م)، ب�ج إ�ِڤل (وص�ا�ه: آ�ِفل). ال�ُّ
ل�� أع�� ما أس�عه ه�ا في ل��ان، أّن أحفاد ك�عان العاشق�� للف�ن�ّ�ة ��ّ�ون على لف�
ال��ى األرم�ّ�ة ال���ه�ة ج��عها �الحقة: ian بلف� ف�ن�ي ��ه ُغّ�ة، ك�ا ل� كان�ا یلف��ن اس�
Evian أو Christian، ح�ى ل� ��ل� م� ذل� االس� الّ���ي إردوغان Erdoğan ال�� �ات و�أنه
ف�ن�ي اب� ف�ن�ّي، عل�ًا أّن ثّ�ة ش��ًا في ال���ّ�ة ��ّ�ى: Yumuşak Ge أ� ال��� ال��ّ�ة، تلف�

كَ�ّ�ة م���تة ال كغ��، كق�ل�: Doğan دوآن، أو: Ağaç آآچ.
6- ح�ف H ُ���� وال ُی��� ����ع اللغات الالت��ّ�ة: اإل��الّ�ة واإلس�انّ�ة وال��تغالّ�ة والف�ن�ّ�ة
والّ�ومان� والّ�ومانّ�ة، ما خال حالة في ال��تغالّ�ة �آخ� ال�ل�ة مع األلف وال�او ��ق�أ �اًء، م�ل:
Covilhã ك���ل�ا، filha ف�ل�ا، ilha إیل�ا، Mourinho م�ر����. وعلى ذل�، ف�� ال��أ لف� االس�
الف�ن�ي Henri ه��� بل ُأن��، وه� �اإل��الّ�ة إن����، واإلس�انّ�ة إن��ِ�ه. وأ��ًا �����ر أوغ�

Victor Hugo ول�� ���� أو ��غ�.



7- وأغ�ب األم�لة هي األس�اء الع��ّ�ة ال�ي ت�د على أل��ة ال��ل��� م� غ�� الع�ب،
ف����ردها ���غ لف�ّ�ة م��لفة دون ان��اه ألص�لها الع��ّ�ة، كاالس� ال�ُّ��ي م��َ�� Mervet ال��
ت�ّن�� �ه األس�اع دون إدراك أّن أصله: َم�َوة. أو اس� ف�اة ال�اشة الّ���ّ�ة Tuba ال�� ُ���� ل�ی�ا

�الع��ّ�ة «ت��ا» على أّنه اس� ت��ي ف���، وما ه� إال اس� م� الق�آن ال����: ��َ�ى.
وثّ�ة ك��ة ع��قة في ل��ان: جاْنَ�ْ�ه، ���� للّ�اس أن یلف��ها بل��ة ف�ن�ّ�ة: Jean-Béy ب���ا
االس� ت��ي ق��� �ع�د إلى ع�� ال��ال��، ولف�ه �الّ���ّ�ة: Can-Bey (جان ب�ه)، ومع�اه: ُروح أو

ّنْف�. و��ل� اس� َ�َ�الن، وص�ا�ه: Kaplan ومع�اه �الّ���ّ�ة: ن��.
واألع�� م� ه�ا وذاك اس� س�ر�ا، ال�� ه� ص�غة ه�ّل��ّ�ة (إغ���ّ�ة) Συρία (ُس�رّ�ا) مق�ل�ة
الس� «آش�ر» الّ�ولة الع���ة في �الد الّ�اف�ی�، سّ��� بها �الد ال�ام ال�اقعة على ال��� األب��
��ا ���ل ال��م س�ر�ا ول��ان، على اع��ارها كان� في وق� م�ى ت��ع لها. غ�� أّن ال���� أن
ح�ف ال��� ال ی�ج� في األل��اء ال��نانّ�ة، فُأقل� س��ًا وما زل�ا إلى ال��م نلف�ه مغل��ًا �ع� 27
ق�نًا م� الّ�مان. و��ل� ف�� ال��أ ك�اب�ه: س�ر�ة، ألن الهاء �آخ� ال�ل�ة ت�د �ال����ات الع��ّ�ة

وال��عانّ�ة، ال ال��نانّ�ة.
ولل��� صلة..

د. أح�� إی��



ن��ذج ع��ان ال��عة الع���� لل��اب

ص�رت بل��ن ع� دار ه������ن ح�الي عام 1930-1928



مقّ�مة ال��لف 
ل��ل ت�ماس

أقّ�ُم للق�اء ال��م ك�ا�ًا أدی� ��ه �الف�ل لآلخ���، و�ن�ي جّ� م�لّهف الغ��ام الف�صة ألب��
ج��ل ش��� له�. أع�د �الّ�مان إلى ال�راء، ح�� رافق�ي في رحل�ي زم�لي ال��ّ�ر م��� هار� أ.
ت�ا�� Harry A. Chase وم�اع�ان آخ�ان وغادرت أم���ا ألج�ع معل�مات وس�ًال م��رًا ح�ل

األ��ار ال���لفة للّ��اع القائ� م� ��� الّ��ال ن�وًال إلى ج���ة الع�ب.
ان�لق�ا في ب�ا�ة عام 1917 وت�قع�ا الع�دة �ع� ن�� عام ل��ه� في ت�ف�� اله�� ل���ة ق��ة
ال�لفاء. كان الّ�احل م��� ف�ان�ل�� ك. الی�، وز�� الّ�اخل�ة، ق� اق��ح علي أن أس�ق�ل م� جامعة
پ�ن���ن ح�ى أت��� م� ال��ام ب�ل�. و�ن�ي أدی� لل�ز�� ل�� ووز�� ال����ة دان�ل� ووز�� الّ�فاع
�ا��� �إتاح�ه� لي الف�صة ألك�ن على ات�ال وث�� ����ش ال�لفاء م�ا م���ي م� ال���ل على

مادة ك�ابي ه�ا. و��اء على اق��اح ال�ز�� ل�� قام ث�ان�ة ع�� ش��ًا ب����ل ال���وع.
أت��ُ� وم��� ت�ا�� مّ�ة ثالث س��ات ن��ف ح�ل العال�، س�ل� خاللها م��رًا ح�ًا ورو��
ل�الی�� الّ�اس ق�ة اح�الل آِلْ��ي لألرض ال�ق�َّسة، والق�ة غ�� ال�ع�وفة ع� ل�َرن� وال��ب في
أرض ألف ل�لة ول�لة. لق� غ��نا ه�الء الّ�جال الّ��ان�ة ع�� ���مه� ول�فه�، ول�اله� ما ت���� م�
إن�از أّ� شيء. ی��� األورو���ن إلى األم���ان �أنه� ُ�ّ�اد لل�ال، ل�� ه�الء ال��ّ�ل�� ه� م�
رجال األع�ال، و�ذا قّ�ر له�ا ال��اب أن ��ه� في ت���� أغ�ب ح�لة في الّ�ار�خ ف���جع الف�ل
إلى ه�الء الّ�جال ال��ماء ال��ه�ل�� م� س�ان ش��اغ�، ول�اله� ل�ا رو�� ق�ة إن�ازات ال��ل�ن�ل

ل�َرن� في ج���ة الع�ب، ول�ا ان���ت وع�ف� ح�ى في بل�ه نف�ه.
و�ن�ي أدی� �الف�ل ك�ل� لل��ل�ن�ل ج�ن ب�شان، ال�� كان �ع�ل آن�اك في وزارة االس���ارات،
ال�� س�ح لي �ال�هاب إلى فل���� ح�� ل� ��� ُ���ح ب�ل� ألح�، وح�� كان آِلْ��ي، قل� األس�
ال����اني ال��ی�، �ق�د ج��ه في أروع ح�لة للف�سان على اإل�الق. ك�ا أن�ي م��� ك���ًا للقائ�
األعلى نف�ه ورئ�� دائ�ة اس���اراته س�� غل��ت كالی��ن، و�ل�ه�ا ی�جع الف�ل في ك�ن�ا الّ�اه�ی�

ال�ح��ی� داخل ق�ات األش�اف في ج���ة الع�ب ال�ق�َّسة.
أث�اء ال�ق� ال�� أم���ه مع م��� ت�ا�� في ال����ة وج�ت أنه م� ال�����ل اس��الص
معل�مات م� ال��ل�ن�ل ل�َرن� ح�ل إن�ازاته ال�اصة، و�ان �ع�و الف�ل كله إلى األم�� ���ل
والقادة الع�ب اآلخ���، و�لى أص�قائه ال�غام��� م� أم�ال ال��ل�ن�ل ِول��ن ون����م� وج���
وداوني و�اس�� و����� و��رن�ال�� وه�غارث وس��ل��غ وغ��ه� م�� كان له� دور رائع في ج���ة
الع�ب. ل�ل� أنا م�ی� له� �إن�از ه�ا الع�ل و��ل� ل�ل األف�اد الّ�ائع�� ال�ی� ع�ل�ا مع ال���ال

كالی��ن في الف�ل� الّ�ّ�� في الّ��ق األدنى.



Asia «إن�ي م��ّ� أ��ًا لل�رد ر��ل ال����م ول���� ل��� د. ف�ول�� م�ّ�ر «م�لة آس�ا
Magazine ل����عه�ا لي على ت���ل ما أع�فه ع� تل� األح�اث. وأش�� ج��ل الّ��� اآلن�ة
إل�ي و�ل، ال��ّ�رة الّ�ا�قة لل��لة، وال�اپ�� أالن ب�ت، وزم�لي م��� دایل كارن�غي ال�ات�

األم���ي، وزوج�ي و�ل أول�� ال�ی� تعاون�ا معي ألن�� ه�ا ال��اب.
م� ال���� أّن ه�اك أناسًا م�ّهل�� أك�� م�ي ل�وا�ة ق�ة الّ��رة الع��ّ�ة أذ�� م�ه� ال��ل�ن�ل
ه�غارث ال�� لع� دورًا �اه�ًا ك����ار، و�ن�ي آمل أال ت��عه أع�اله وواج�اته في م��ف أش��ل�ان
�أو��ف�رد ع� ت�و�� تار�خ رس�ي نهائي، ل���ا ال بّ� أن ن�جع إلى ل�َرن� نف�ه في روا�ة األح�اث

الّ�اخل�ة لل��ب.
�الّ�غ� م� غ���ة ه�ا الّ�جل وت�اضعه ال���� فه�اك أناس �����ن ح�له ال���� م� االف��اءات،
م�ها أن ل�َرن� نال ال���� م� الّ�ه�ة م� خاللي وه�ا ی��افى مع األخالق الع����ة. ال أع�ق� أن

ذل� ص��ح، و�ن كان ��ه شيء م� الّ�ّ�ة فالّل�م �قع علي وح��.
كان م���ي له ���جه ���ل ك���، ول� أنه كان ی�رك �أن�ي سأخ�� العال� ی�مًا ما ع� م�ا��ه

ل�ان ر��ا وضع ت��ي أح� ألغامه ب�ًال م� وضعه ت�� ق�ار ت��ي.
ل� ��� ل���� في �ال ل�َرن� أب�ًا أن أق�م ب�ل� في ی�م م� األ�ام. و�ان ال��آم�ون ال���ول�ن
ع� م���ي إلى إن�ل��ا ه� الّ��� و�ل�ام ج�ر� وال����ر إ�ڤل�� ِرن� و���ل خاص م��� پ��سي
ُب�ت�ن �االش��اك مع الّ��� ه��� إی���غ والّ��� ج�ن���ن ف�ر�� رو��ت��ن. جاء م��� ُب�ت�ن إلّي
في ن����رك وأغ�اني �ق��ل ال�هّ�ة وتأل�� ك�اب «مع آِلْ��ي في فل���� ول�َرن� في ج���ة

الع�ب».
ه�اك شائعة غ���ة تق�ل �أن ال��ل�ن�ل ل�َرن� ق� ت�ك الّ�ی� ال����ي واع��� اإلسالم، وال�اقع
أن ال�� اخ��ع ه�ه اإلشاعة ق� اع��� على ال��ال ألني أع�ق� اع�قادًا جازمًا �ع� كل ما رأی�ه م�
ل�َرن� في أث�اء معاش�تي الّ���لة له �أنه م���ّي ص���، وق� ك�� في مقّ�مة الّ��عة ال��ی�ة
ل��اب داوتي "Arabia Deserta" ��ف ف�ها ال��لف: «كان رجًال عالمة هادئًا ����ًا في م����ه
ی�� ��ل الّ�اس، و�ان أول رجل إن�ل��� �قابله الع�ب، وق� مّه� الّ���� ل�� تاله ألنه� وج�وا ��ه
الّ�جل ال����م، وه� ب�ل� ق� مه� الّ���� ل��ان�ه. �ق�ل�ن إنه كان ف��رًا ب�ی�ه ومع ذل� فه� ل�

�عارض د�ان�ه�». إن الّ��اء ال�� أداه ل�اوتي ���� أن ی���� عل�ه نف�ه.
ل��ل ت�ماس



الف�ل األول

فارس ع��ّي معاص�

ذات ی�م، �ع� أن اح�ّل الل�رد آِلْ��ي الق�س، ح�ث أن ت�اج�ُت أمام أح� أك�اك ال��ع في ال�ي
ال����ي، أع��ض على م�اولة �ائع ت��ي ب�ی� م�ّ� �أن ����ل� م�ي ع���� ق�شًا لقاء حف�ة
م� الّ���. وف�أة لف� ان��اهي ج�اعة م� الع�ب ال��و یّ��ه�ن ن�� ب�ا�ة دم��. ل� ت�� ح��قة
أنه� م� ال��و هي ال�ي جعل��ي أت�ّلى ع� ج�الي ���� الّ��� ال��تفع للّ���، إذ أن فل����، ك�ا
�ع�ف ال���ع، ی��� ف�ها ع�د الّ��ان الع�ب ك���ًا ع� ال�ه�د. ل�� ال�� أثار ف��لي ه� م���
ب�و� واح� ی��ز ���ل أن�� م� ب�� كل رفقائه. كان ی�ت�� عقاًال و���ّ�ة و��اءة، وه� الّل�اس ال��
ی�ت��ه مل�ك الّ��ق األدنى. أّما في ح�امه فق� وضع ال���� الق��� ال�عق�ف ال�� ی�قّل�ه أم�اء

مّ�ة، وهي عالمة ت�ّ�� أحفاد الّ��ّي عل�ه الّ�الم.
إن ال�ّي ال����ي ه� أح� أبهى الّ��ارع في الّ��ق األدنى وأك��ها ت��عًا. ف��ه ت�� ال�ه�د
الّ�وس ���ائله� ال�ف��لة، وال�ه�ة ال��نان ���عاته� الّ��داء العال�ة وأث�ابه� الف�فاضة، و��و
الّ���اء األشّ�اء ��عا�فه� ال����عة م� جل� ال�اع� ال�ي ت���نا �أ�ام الّ��ي إب�ا���، واألت�اك في
س�او�له� ال�ي ت��ه ال�ال�نات، والّ��ار الع�ب ال�ی� ��ف�ن ل��ة زا��ة �ع�ائ�ه� وأردی�ه� ال�ل�نة،
ت�اه� كله� ی��اح��ن في ذل� الّ�قاق الّ��� ال�� �غّ� �الّ�كاك�� وال��الت وال�قاهي، وال��

ی�د� إلى ك���ة ال��امة ال�ق�َّسة.
ل��� الق�س ب�تقة ت��ه� ف�ها ه�ه الع�اص� ال���لفة؛ إنها م�ان ال�قاء الّ��ق �الغ�ب. ه�ا
ت��ز الّ���عات الع���ة ال�����ة وال�ه�د�ة واإلسالم�ة، و�أن ش�� الّ���اء ق� رس��ها �األب��
واألس�د. وال یلف� الّ�جل الغ��� االن��اه في تل� ال��ی�ة ال�ق�َّسة إال إذا كان ��ل� صفات اس���ائ�ة
ج�ًا. ول�� ع��ما م�َّ ذل� ال��و� الّ�اب �أث�ا�ه ال�ل��ة، ال�ف�� ال���د ال�اقفة أمام الّ�كاك�� ل����

إل�ه.
ل� ��� ل�اسه أو وقار قام�ه ال�ي تقارب خ��ة أق�ام وثالث ب�صات ه� فق� ما ��ّ��ه ل���و
ك�ل� أو خل�فة م��فٍّ ق� خ�ج ل�ّ�ه م� صف�ات ألف ل�لة ول�لة. كان األم� ال���� للّ�ه�ة أّن ه�ا
األم�� ال�ّ�ي الغام� ل� ��� ���ه أب�اء إس�اع�ل إال ك�ا ���ه ال���ي واح�ًا م� إس����
س��فان��ن Stefansson ذو� الّ�ع� األح��؛ وال��و، �الّ�غ� م� أصله� الق�قاز�، ت��ق ش��
الّ���اء القاس�ة جل�ده� ح�ى ت��ح ���ته� بل�ن ال��� ال���ان�ة. ل�� ه�ا الّ�اب كان أشق� كأنه

اس���نا�ي ت��� في أوردته الّ�ماء االس���نا��ة وتقال�� الف��ردات واألسا���.
���ف� ال��و م� أب�اء إس�اع�ل بل�ى ���لة ك�ا كان أج�اده� �فعل�ن م�� عه� آدم. أّما ه�ا
الّ�اب ذو ال���� الّ�ه�ي ال�عق�ف فق� كان حل�� الّ�ق� ت�امًا. كان ���� ���ى س��عة و��اه



معق�دتان على ص�ره، وع��اه الّ�رقاوان �اه�تان وس� ما ���� �ه، و��ا غارقًا في تأّمل ع���.
كان أول ما خ�� ب�الي ع��ما ن��ت إلى وجهه أنه أح� ال��ار��� الّ��اب ق� عاد إلى ال��اة.

كان� مالم�ه هادئة م����ة كأنه قّ���.
ال�ف�ُّ بلهفة إلى �ائع الّ��� الّ���ي، ال�� كان �فقه �ع� ال��ارات اإلن�ل���ة و�����مها في

م�اوراته مع الّ��اح، وسأل�ه: «م� ه�ا؟» ف�ا كان م�ه إال أن اك�فى بهّ� ك���ه.
ك�� واثقًا م� أن�ي أس���ع ال���ل على معل�مات وا��ة ع�ه م� ال���ال س��رز، حاك�
ال��ی�ة ال�ق�َّسة، ف��جَّه� ن�� ق��ه ال�اقع خلف ال��ار الق��� �الق�ب م� مقالع سل��ان. كان
ال���ال رونال� س��رز، ال�ل�فة ال����اني ل��ن���س پ�ال��س، س��ت��ًا ش���ًا لل���وب الّ�امي
ال����اني في م�� ق�ل سق�� الق�س، و�قي عّ�ة س��� على ات�ال وث�� �الّ�ع� الفل����ي.
كان ی��ل� الع���ة وال��نان�ة والالت���ة والع��ّ�ة �الّ�القة نف�ها ال�ي ی��ل� بها اإلن�ل���ة. و��� على

�ق�� أنه س����ني ��يء ما ع� ذل� ال��و� األشق� الغام�.
سأل� ال���ال: «م� ه� ذل� الّ��� أزرق الع���� أشق� الّ�ع� ال�� رأی�ه ال��م ی���ل في

األس�اق م�قل�ًا ال���� ال�عق�ف ال�� ی�قل�ه عادة أم�� م� ___؟»
ل� ی�ع�ي ال���ال أك�ل س�الي بل ف�ح �اب غ�فة م�اورة به�وء. ه�اك، و�لى الّ�اولة ذاتها ال�ي
كان ف�ن ف�ل��ها�� ��ل� إل�ها ع��ما نّف� خ��ه الفاشلة له���ة الل�رد آِلْ��ي، كان األم�� ال��و�

جال�ًا وه� م��غ�ٌق ت�امًا �الّ��� إلى م�ل� ض�� ع� عل� اآلثار.
قام ال���ال س��رز �ال�ع��� �ق�له: «أعّ�ف� �ال��ل�ن�ل ل�َرن� مل� الع�ب غ�� ال���َّج».

صاف��ي الّ�جل وق� �ه� عل�ه ال��ل وشيء م� الّ��ّف�، و�أن ذه�ه كان م�غ�ًال �ال���ز
الّ�ف��ة ول�� ���ون العال� ال�الي لل��الت وال��وب. ه��ا تعّ�ف� إلى ش���ة م� الّ����ات
الفّ�ة في عال��ا ال�عاص�، ش���ة س���ع ص��ها على صف�ات الّ�ار�خ ال��ال�ة ج��ًا إلى ج�� مع

رالي ودرا�� و�ال�� وغ�ردون.
اك�ّ�� الّ���ات إ�ان ال��ب العال��ة �أح�اث مل���ة ب�زت م� خاللها ش���ات مهّ�ة م�
أهّ�ها ش����ان اث��ان. إن مغام�اته�ا ال����ة وُ�َ�ف مه���ه�ا س��ّ� كّ�اب ال���ق�ل ���ض�عات
ذه��ة ك�ا أله�� ق�� أل���س وال�ل� آرث� ور���ارد قل� األس� م�ّ�لة الّ�ع�اء وال����ی�
وال��ّرخ�� في �ع� األزمان. أولى ه�ه الّ����ات رجٌل ض�� ال���ة ع��� الف��� ���ل القامة،
ال�ي ت�لغ س�ة أق�ام، إنه قائ� سالح الف�سان ال����اني الّ�ه�� ف�ل� مارشال �ا���ن� آِلْ��ي القائ�
العام لل���ش الّ�ل���ة في الق�ن الع����، وال�� اك��� شه�ة عال��ة ���� أع�اله ال���ل�ة في
إجالء األت�اك ع� األرض ال�ق�َّسة م�ققًا ب�ل� أحالمًا دام� ق�ونًا ���لة. أّما الّ����ة الفّ�ة
األخ�� فه� شابٌّ حل�� ال�ق� صغ�� ال��� ال�ق�ُ� �ه أول م�ة م��غ�قًا في دراسة ف��ة للّ�ق�ش
ال���ار�ة ال����فة على ح�ارة �ابل الق���ة، و�ان� اه��اماته الّ�ئ���ة في ال��اة الّ�ع� وعل�

اآلثار.
ل� ت�� ال����ات الّ�ائعة ل��ماس إدوارد ل�َرن�، خّ��ج جامعة أو��ف�رد، مع�وفة ���ل عل�ي
في نها�ة ال��ب العال��ة. مع ذل�، فق� قام به�وء، ودون أّ�ة ح��ات م��ح�ة، ب��ح�� ال��ائل



ال��فّ�قة في ج���ة الع�ب ض�� ح�لة م�ّح�ة ض� األت�اك ال�ال���، وه� ع�ل س�اسي شاق ف�ل
ال�لفاء ورجال الّ�ول والّ�ال��� في ت���قه على م�� ق�ون ع�ی�ة. وضع ل�َرن� نف�ه على رأس
� ال��ائل ال��و�ة ال��� ال��و� ل���� مّ�ة، ال�� أص�ح ���ا �ع� مل�ًا على ال��از. لق� وحَّ
ال���قلة في الّ���اء، وحاف� على األماك� اإلسالم�ة ال�ق�َّسة ل�اللة الّ��ي، وأخ�ج األت�اك م�
ج���ة الع�ب إلى األب�. و�ذا كان الل�رد آِلْ��ي ق� حّ�ر فل����، األرض ال�ق�َّسة لل�ه�د

وال�������، فإن ل�َرن� ق� حّ�ر ج���ة الع�ب، األرض ال�ق�َّسة ل�الی�� ال��ل���.
س�عُ� ع� ه�ا الّ�جل الغام� ع�ة م�ات خالل الّ�ه�ر ال�ي ق��ُ�ها في فل���� مع الل�رد
آِلْ��ي. كان� أول إشاعة س�ع�ها ع�ه هي أث�اء ت�جهي م� إ��ال�ا إلى م��. أس�َّ إلّي ضا��
����ة أس��الي �أن رجًال إن�ل���ًا �ق�د ج��ًا م� ال��و ال��ائ��� في الّ���اء غ�� ال���وقة، ه�اك
�ع��ًا في أراضي ع�� وأبي ���. وع��ما وصل� م�� س�ع� روا�ات رائعة ع� أع�اله ال���ل�ة.
كان الّ�اس ی���ون اس�ه ���ت خ���، وذل� ألن كل أخ�ار ال�عارك ال����ة في أرض ألف ل�لة

ول�لة كان� ُت��� ع� الّ�اس ك��انًا تامًا.
ح�ى ذل� ال��م ال�� ال�ق�ُ� ��ه بل�َرن� في ق�� حاك� الق�س، ل� ��� ��ق�ور� أن أت��له
ك��� ح��قي. ل� ��� �الّ���ة لي س�� أس��رة ش���ة ج�ی�ة. وال�اقع أن القاه�ة والق�س ودم��
و�غ�اد و�ل م�ن الّ��ق األدنى األخ�� م�ل�ءة �األل�ان والق�� ال��ال�ة ل�رجة أن م�ّ�د ذ��ها
ی��� خ�ال الغ����� الع�ل��� ال�ی� ی��اق�ن ف�أة ف�ق ال��ا� الّ���� للّ�ك��ات ��أخ�ه� إلى م�اه�
الّ�ف�لة ال�أل�فة م� خالل ق�� ألف ل�لة ول�لة. وه��ا ت�صل� إلى ن���ة أن ل�َرن� ه� ن�اج
ال��ال الغ��ي زاد م� ت�ه�ه اح��اكه الّ���ل �الّ��ق. ل�� ت��� لي أّن ه�ه األس��رة ما هي إال

ح��قة.
كان الّ�جل اإلن�ل��� ذو ال���ة أق�ام وثالث ب�صات �ع��� ك���ة م� ال���� األب�� م��زة
�الّ�ه�، ی���ها ف�ق شع�ه �عقال، وه� ��ارة ع� ح�ل�� ص�ف��� أس�دی� م��ول�� ����� ف��ة
وذه��ة. كان� ��اءته الّ��داء الّ����ة ال����عة م� و�� ال��ل تغّ�ي رداًء م� الق�اش األب��
الّ�اصع ال��ّ�� ع�� ال��� ���ام ع��� م�ر�� �الّ�ه� ی��لى م�ه ال���� ال�عق�ف ال�� ی�قّل�ه
أم�اء مّ�ة. لق� أض�ى ه�ا الّ�اب فعل�ًا حاك�ًا ألراضي ال��ل��� ال�ق�َّسة وقائ�ًا أعلى لعّ�ة آالف
م� ال��و ال�ی� �����ن ه�� الّ��اق وال���ل الع��ّ�ة الّ���عة. لق� أص�ح م�عاة للّ�ع� �الّ���ة

لألت�اك.
لّ�ا ع�ف ل�َرن� أن�ي أم�ل إلى عل� اآلثار، ت�ّ��ت صل��ا في األ�ام الّ�ال�ة ال�ي ق���اها في
الق�س ق�ل أن �ع�د إلى ج��ه الع��ي. ك�ا ن��ي معًا عّ�ة ساعات، وما ك�� ألش� �أن ال��
ال��� ق� ��الف�ي ألن�ّ� إل�ه ���ا �ع� في الّ���اء. ع��ما ن��ن في رفقة �ع� الّ�ّ�ا� ال�ی�
نا كان ��ل� عادًة في ر�� م� أر�ان الغ�فة ��غي �ان��اه إلى كل ما �قال ل��ه ل� ال�ق��ا به� ل��ِّ
��� ����ك في ال��ی� إال قل�ًال. ث� إذا �ق��ا وح�نا كان ی�ه� م� ك�س�ه ���ل� الق�ف�اء على
الّ���قة ال��و�ة. وع��ما فعل ذل� لل��ة األولى اح�ّ� وجهه خ�ًال ����ق�ه الغ���ة واع��ر قائًال �أنه

أم�ى في الّ���اء مّ�ة ���لة فأص�ح ��� ال�ل�س على ال��سي أم�ًا غ�� م��ح.



ق�ُ� ���اوالت ع�ی�ة إلغ�ائه �إخ�ار� ش��ًا ما ع� ح�اته ومغام�اته في الّ���اء، ح�� ل�
���ؤ ال���� م� األورو���� �ال�غام�ة ق�له س�� ر���ارد ُب�ت�ن وت�ارل� داوتي. ل��ه كان دائ�ًا
��ّ�ل ال��ی� ب��اعة ل���ل� ع� عل� اآلثار والّ�ی� ال�قارن واألدب ال��ناني والّ��اسة في الّ��ق
األدنى. كان �أبى أن ی��� لي ش��ًا ع� عالق�ه �ال��� الع��ي، و�ان ���في �أن �ع�و ف�ل كل
ما ح�ث أث�اء ح�الت الّ���اء إلى القادة الع�ب أو إلى ن����م� وج��� و��رن�ال�� وداوني

ومارشال وس��ل��غ وه�رن�ي والّ�مالء ال����ان��� اآلخ���.
م� ال���� أن الق�ر ل� �ق� ���عة أغ�ب م� تل� ال�ي لع�ها ع��ما اخ�ار للّ�ور الّ�ئ��ي في
ت���� ج���ة الع�ب ه�ا الّ�جل، خ��ج جامعة أو��ف�رد، ال�� كان ���حه في ال��اة ی�ل�� في

ن�� اآلثار الق���ة و��ف الّل�ام ع� ال��ن ال���ث�ة.



ال��ل�ن�ل ت�ماس إدوارد ل�َرن�

رجل ج���ة الع�ب الغام�



«مل� الع�ب غ�� ال��ّ�ج»

على ُش�فة ال�اك� في الُق�س



الف�ل الّ�اني

ال��� ع� ح�ارة مفق�دة

ع��ما ال�ق��ا ألول م�ة في الق�س، ث� في وح�ة الّ���اء، ل� أس��ع اس��راج ل�َرن� للع�دة
إلى ف��ة ح�اته األولى. ل�ل�، �ع� ان�هاء ال��ب وفي ���� ع�دتي إلى أم���ا، ق�� ب��ارة إن�ل��ا
أمًال في مع�فة شيء ع� ح�اته ال�ه��ة ق�ل عام 1914، م�ا ���� أن یلقي �ع� الّ��ء على
ف��ة اإلع�اد ال�ي اخ�ارها له الق�ر ل�لع� دوره ال�هّ�. كان� ال��ب ق� �ع��ت عائل�ه وأص�قاء ش�ا�ه

���� ل� أت��� م� ال���ل إال على معل�مات ض��لة ع� �ف�ل�ه.
�ع�د ل�َرن� في أصله إلى مقا�عة غال�ا� ال�اقعة على الّ�احل الغ��ي إلی�ل��ا. ر��ا �ف��
ذل� ���ل ج�ئي ق�ته ال��ن�ة غ�� العاد�ة، ف��ان ه�ه ال�قا�عة ه� م� أق�� األق��اء. و���� في
ع�وق ل�َرن� أ��ًا الّ�م االس��ل��� وال��ل�� واإلن�ل��� واإلس�اني. م� ب�� ج�وده ال��ه�ر��
الّ��� رو��ت ل�َرن� ال�� ص�� ر���ارد قل� األس� إلى األرض ال�ق�َّسة م�� أك�� م� 730 س�ة
سة و��ز في ذل� ال��� ع�� ح�ار ع�ا، ت�امًا ك�ا ص�� ل�َرن� الّ�اب آِلْ��ي إلى األرض ال�ق�َّ
و��زت ش����ه أث�اء ت����ها ت����ًا نهائ�ًا. ك�ا اش�ه� م� ب�� أج�اده ال��ی��� األخ�ان الّ���

ه��� والّ��� ج�ن ل�َرن� الل�ان كانا م� الّ�واد في اإلم��ا��ر�ة ال����ان�ة في اله��.
أما وال�ه، ت�ماس ل�َرن�، فق� كان ذات ی�م م� ك�ار أص�اب األراضي والعقارات في أی�ل��ا
و�ان رجًال ر�اض�ًا ف�ًا. وع��ما فق� مع�� م��ل�اته في زم� غالدس��ن ���� ان�فاض أث�ان
األراضي ك���ًا، ان�قل �عائل�ه ع�� ال��� اإلی�ل��� إلى و�ل�، وُول� ت�ماس إدوارد ل�َرن� في مقا�عة
كارنار��ن الق���ة م� م�ق� رأس م��� ل��� ج�رج، ال�� ُ�عّ� ال��م م� أق�ب أص�قائه وال�ع����
�ه، وال�� قال لي م�ًة إنه ه� أ��ًا َ�عّ� ل�َرن� م� ب�� أه� الّ����ات وأروعها في الّ�ار�خ

ال��ی�.
ق�ى الّ�فل ل�َرن� ال��� س��ات األولى م� ح�اته في ج���ة م� ج�ر ت�انل في مقا�عة
ج�ز�. وع��ما بلغ العاش�ة هاج�ت عائل�ه إلى ش�ال اس��ل��ا و�ق�� ه�اك ثالث س��ات. ان�قل�
�ع� ذل� إلى ف�ن�ا ح�� ال��� الف�ى ل�َرن� �ال�ل�ة ال�����ة مع أن ج��ع أف�اد عائل�ه ی����ن إلى
ال����ة األرث�ذ���ة في إن�ل��ا. م� ه�اك ان�قل�ا إلى أو��ف�رد، و�ان له�ا ال���� الّ�قافي
اإلن�ل���، ال�� ات��وه س��ًا دائ�ًا له�، كان له أث� على ل�َرن� ال ���� م��ه أب�ًا. كان أص�قاء
ش�ا�ه ی�ع�نه ِن�، وق� درس في م�رسة أو��ف�رد الّ�ان��ة ث� ت�� اإلش�اف ت�ه��ًا ل�خ�ل لل�امعة.
�ق�ل أح� زمالئه إنه، و�ن ل� ��� ن��ًا ر�اض�ًا، فق� كان ��ل� روحًا ج���ة و�ان م��ل�ًا حّ�ًا

�ال�غام�ة.



حّ�ث�ا ه�ا الّ�م�ل �أنه «كان ه�اك ج�وٌل ���� ت�� م�ی�ة أو��ف�رد، و�ان م�ق�فًا �الق�م��
و��عى Trill Mill Stream. كان ِن� ل�َرن� وص�ي آخ� ك���ًا ما ���الن م��احًا و��قان ���قه�ا

داخل الق�اة ل����ا على ��ل ال��ّ� ال�ائي ال�اقع ت�� األرض.
«ُتعّ� أو��ف�رد م���ًا مهّ�ًا ل���ب الّ�وارق، و�ان� كل ال��اول ال�ي ت�ت�� ب�ه� الّ�ا��� ق�
اس���ف� وت� ارت�ادها ح�ى �أصغ� ال��اك� ح��ًا. أّما نه� تِ��ِول Cherwell ال�اقع ف�ق إسل��
Islip، ف�ق�ل ال��� الّ��اح�ة إنه غ�� قابل لل�الحة. كان ذل� كا��ًا إلثارة روح الّ���� ل�� ص�ي
م�ل ِن� ل�َرن� ل���� خ�أ ه�ه ال�ق�لة، وه�ا ما قام �ه ه� وص�ي آخ�. لق� أ���ا �قار�ه�ا إلى

�انُ��� Banbury ووصال ت�امًا ت�� ال��ء م� الّ�ه� ال�� أش�ع أنه ال ���� اإل��ار ��ه».
كان مغ�مًا ب��ّل� األش�ار والّ�ع�د ف�ق س��ح األب��ة ح�� ل� ��� أح� م� رفاقه ی���أ على
الل�اق �ه. أخ��ني أح� إخ�ته «�أنه ق� وقع ذات ی�م فُ���ت ساقه». و �ع�و أق��اؤه ق�� قام�ه

له�ه ال�ادثة. و���و أن ج��ه ل� ی�ُ� �ع� ذل� أب�ًا.
كان ل�َرن� غ�� عادّ� في كل أ��ار ح�اته، ت�امًا م�ل رجال ال��ائل ال��ائ��� في الّ���اء
الع��ّ�ة. على الّ�غ� م� أنه ق� أنهى الّ���ات األر�ع ل��ل درجة ال��ال�ر��س في ثالث س��ات، فه�،
���� عل�ي، ل� ���� م�اض�ة واح�ة في أو��ف�رد. كان ی�لّقى عل�مه أح�انًا على ی� األسات�ة
ال���ص���، ل��ه كان ���ي جلَّ وق�ه في الّ��ّ�ل على ق�م�ه في أن�اء إن�ل��ا، أو في ق�اءة
أدب الع��ر ال�س�ى. ول�ي ی�قى وح�ه، كان ك���ًا ما ی�ام أث�اء الّ�هار ث� ���ي الل�ل �أك�له في

ال��العة.
كان معارضًا ألّ� ن�ام عل�ي م�ّ�د ومق��. على س��ل ال��ال ع��ما وّ�خ أس�اذ م�� ص��ئ�ل
ج�ن��ن، الّ�ال� في أو��ف�رد، �ق�له «أیها الّ�اب، اس���م ك�ا�� �ع�� اآلن ل����� رص��ًا م�
ال�ع�فة» وه�ا األم� غ�� مق��ل للّ�اب ل�َرن�. ل� ��� لُ��ّ� �ف��ة ن�ل ثقافة جام��ة م� أجل
اح�الل م��� الئ�. كان شعاره في ش�ا�ه ك�عار ل��� س��ڤ���ن وه� «االس���اع ��ل�ات ال��اة
وم�ّ�اتها أك�� فائ�ة لإلن�ان م� ��امه �ال�اج�ات، فهي ل��� م�هقة ل��ها ت��ل ال���� م�

ال���ة».
م� خالل م�العاته ال����ة ع�ف ل�َرن� على دراسة مفّ�لة لل��لفات ال�ي ت��� في الّ��ون
ال����ة ب�ءًا م� ح�وب س����� وت���� ورع���� إلى ناپ�ل��ن ووِل�غ��ن وس��ن�ول جاك��ن
وف�ن م�ل�ِ�ه. لق� قام ب�ل� ت��عًا ول�� ك��ء م� أّ� ع�ل مف�وض عل�ه. وم� ب�� ال���
ال�ف�لة ل��ه ك�اب م�اد� ال��ب لل�ارشال ف�ش؛ ل��ه أب�� مالح�ة ذات م�ة في ج���ة الع�ب
أن دراس�ه ل���� و�����ف�ن ق� أفادته في ح�الته الّ���او�ة ���ل أك�� ألنه اض�ّ� في
ال��وب غ�� الّ��ام�ة ال�ي قادها ض� األت�اك إلى اس���ام أسال�� مغای�ة ت�امًا ل�ل� ال�ي ی�ّ��ها

ال���� ال���ي الف�ن�ي.
اخ�ار ل�َرن� اله��سة الع����ة لل��وب الّ�ل���ة م�ض�عًا ل�سال�ه في أو��ف�رد، وق� اس���ذ
عل�ه الع�ل ل�رجة أن ألّح على وال��ه �أن ����ا له ب��ارة الّ��ق األدنى ل����� مع�فة م�اش�ة
�ال�ه�د اله��س�ة للف�سان ال������� األوائل. شّ�عه على ه�ه الّ��ارة أح� عل�اء أو��ف�رد وال����
في ج���ة الع�ب، وه� الّ�ك��ر دا��� ج�رج ه�غارث ال�ّ�� على «م��ف أش��ل�ان»، وال�� كان وال



ی�ال له أع�� األث� على ح�اة ل�َرن�، وق� جاء خ���ًا إلى م�� في أث�اء ال��ب ل�قّ�م له
ال���رة والّ��ح في أث�اء ال��لة الع��ّ�ة.

كان� وال�ة ل�َرن� ت�انع في مغادرة اب�ها لل���، ول��ها أمام إل�احه الّ��ی� ��ال ع�ة أساب�ع،
ق�ل� �أن ی�ور س�ر�ا ك�ائح في ش��ة ك�ك وقّ�م� له م��ي ج��ه إن�ل��� م� أجل الّ�حلة. كان�
عائل�ه على �ق�� �أنه س�ع�د إلى و��ه �ع� ��عة أساب�ع ل���قّ� ���ة أ�ام ح�اته و���ى ال��ارة

ال��تفعة والّ�وائح الّ�ّفاذة وم�ّقات ال��اة في الّ��ق.
ل��ه ما كاد ��ل الّ��ق األدنى ح�ى ازدر� أس�اب الّ�فا��ة والّ��ق ال��ّه�ة للّ��اح. لق� دخل
س�ر�ا ع�� ب��وت، و�ع� ف��ة ق���ة ل�� الّ��اب ال����ة وان�ل� ن�� الّ�اخل حافي الق�م��. و��ًال
م� الّ�ف� ك�ائح، أخ� ی��ّ�ل وح�ه على ��ل ح�ود الّ���اء الع��ّ�ة ال����، و�ان ��ّلي نف�ه
ب�راسة أخالق وعادات ال�ل�� ال���� ال��ج�د في ال��ا�� الق���ة ال�اقعة ب�� �الد الّ�اف�ی� وواد�
الّ��ل. و�ع� عام�� اث���، ع��ما عاد أخ��ًا إلى أو��ف�رد ل��ّل� رسال�ه و���ل على شهادته، كان

ال ی�ال ���زته م�ة ج��ه.
ه�اك خ��ة ص��ة في عائلة ل�َرن�، و�ان ت�ماس إدوارد ق�ل األخ�� س�ًا. األك�� س�ًا ه�
R.A.M.C و�ان ب�ت�ة رائ� في ال��� الّ��امي ،Montague Lawrence ال����ر م�نِ�غ�� ل�َرن�
والّ�اني، ولَ��، م�ی� م�رسة في دلهي في اله��، والّ�ال�، ف�ان�، ال�� أنهى دراس�ه في أو��ف�رد
وت��ل في الّ��ق األدنى مع ش��قه ت�ماس، أّما أرن�ل� األصغ� س�ًا فه� ن�� ر�اضي في ألعاب
الق�� في أو��ف�رد، و�ه�� أ��ًا �عل� اآلثار، وس�� أن حّل م�ل أخ�ه في �الد الّ�اف�ی� لف��ة م�

الّ�م�. ولق� ق�ى ولَ�� وف�ان� ن��ه�ا في ساحات الق�ال في ف�ن�ا.
م�� أ�ام ال��ب ال��� ال����ر م�نِ�غ�� �إرسال�ة �ّ��ة في الّ��� في م�ان �ع�� ع�� ح�ود
الّ��ِ��؛ وق� ذه�� أّمه� أ��ًا إلى ه�ه ال���قة الّ�ائ�ة م� آس�ا ال�س�ى، ب���ا أخ� اب�ها األصغ�
ی��ّ�ل ب�� م�احف العال� ض�� �ع�ة م� أو��ف�رد ی�رس نق�ش الفّ� اإلغ��قي في ف��ة االن��ا�.
ق�ل ان�الع ال��ب �ع�ة س��ات قام� �ع�ة م� أو��ف�رد ی��أسها ه�غارث، ص�ی� ل�َرن�
وال���� �ال��� الّ�ادرة واآلثار، �أع�ال الّ��ق�� في واد� الُف�ات أمًال في ال��ف ع� آثار ع�ق
ق��� لق�م ل� ُ�ع�ف ع�ه� ال���� ه� ال�ّ���ن. ول�ا كان ل�َرن� ملّ�ًا ت�امًا بلغة ال�ّ���� ول��ه مع�فة
وتفه� ع��� لعاداته�، فق� ُعه�ت إل�ه مهّ�ة اإلش�اف على �ع� ع�ال ال�ف��ات صع�ي ال��اس
م� األك�اد والّ����ان واألرم� والع�ب. ن��� ه�ه ال�ع�ة في الّ�ها�ة في ال��ف ع� آثار ك�����
العاص�ة الق���ة لإلم��ا��ر�ة ال�ّ��ة. ه�اك ت�� ل�َرن� في وس� أ�الل تل� ال��ی�ة ال���ث�ة ��ّلي

نف�ه ب�راسة نق�ش األواني ال����ة م�اوًال إ��اد الّ�ا�� ب�� األ��ار ال���لفة لل��ارة ال�ّ��ة.
اس��اع ل�َرن�، �االش��اك مع ص��قه ل��نارد وولي رئ�� ال�ع�ة، أن ���فا الل�ام ع� ال��ائ�
ال�ي ث�� أنها ال�لقة ال�فق�دة ب�� ح�ارتي ن���� و�ابل و��ا�ة ال��ارة اإلغ����ة في ج�ر ال���
األب�� ال���س�، وال�ي �ع�د تار��ها إلى خ��ة آالف س�ة. و��� م��ف أش��ل�ان في أو��ف�رد

مها ت�ماس إدوارد ل�َرن� ق�ل أن ی�لغ الع���� م� ع��ه. مع�وضات ع�ی�ة ق�َّ



ح�ث أن قام رحالة أم���ي، وه� رئ�� ال�ع�ات في الّ��ق األدنى، ب��ارة ل�ع��� ه�ی�
م ل�ا ص�رة حّ�ة ل��ارته وع�ض ك�� تلقى ل�َرن� الّ��ر�� ال�� خ�له ال�����ف�� ال�ح��ی�، وق�َّ

ك�� تل� الّ����ة ال��هلة على ��ائل الّ���اء ع��ما فاجأته ال��ب ال����.
�ق�ل م��� ل�ث� ر. ف�ل: «ح�ث في س�ة 1913 في إجازة ع�� الف�ح في كل�ة ع��اب
Haraun األم����ة أن وات��ا الف�صة لل��ام ب�حلة ثالثة أ�ام في الع��ة إلى أورفه، و��ا ق� زرنا َحّ�ان

ال�ي ت�ع� ��عة أم�ال ن�� ال���ب، وال�ي هاج� إل�ها الّ��ي إب�ا��� م� م�ی�ة أور ال�ل�ان�ة.
«كان� ع�دت�ا إلى ع��اب ع�� ���� أ�ع� قل�ًال إلى جهة ال���ب قادنا إلى نه� الُف�ات في
م��قة ج�ابل� ح�� كان األل�ان ��ّ��ون ج��ه� ال��ی�� الّ���، وه� صلة وصل رئ���ة ��ل�
األل�ان ب����قها في الّ���� م� ب�ل�� إلى �غ�اد. على الّ�فة الغ���ة، وعلى �ع� ع�ة م�ات م�
ل، ���� ضغ�� ال�اردات ع� ال���، تقع ك����� ح�� وج�نا العال� ال����اني الهاد� ال�� ت��َّ
ال��ب، م� ع�له في الّ��ق�� ض�� ال��ا�� ال��اورة ل�ه� الُف�ات إلى ش��� مّ�ة وقائ� ل���د

ك���ة م� ال��و في ح�ب ناج�ة ه�فها الّ��ل� م� ن�� الع��ان���.
«كان م��� وولي، عال� اآلثار ال���ول ع� أع�ال الّ��ق�� في ك�����، ق� عاد ل�ّ�ه م�
م�قع ال�ف��ات م�ت��ًا ث�اب الع�ل ال�ي هي ��ارة ع� ق��� م� الفان�ال رماد� الل�ن و���ال
غ�لف. أّما ص��قه الّ�اب ل�َرن�، ف�ان عائ�ًا م� الع�ل أ��ًا ���� ��ّفة ف�ق أك�ام الّ��اب وق�
ل�� ما ن�ع�ه ن�� األم���ان �ال�ّ�ة الّ��اض�ة، وت���� ���ام ع��ي م�خ�ف ت��ّلى في مقّ�م�ه
م���عة شّ�ا�ات ت�ّل على أن الّ�اب ال ی�ال ع��ًا. ل��ه اخ�فى كل�ح ال���، وع��ما ت��ع�ا
ل��اول �عام الع�اء عاد الّ�اب وق� اغ��ل ول�� ب�لة أو��ف�رد الّ��اض�ة ال���اء ال���فة ذات
الّ��ائ� ال���اء، وه� ال ی�ال م����قًا ���امه الع��ي، ث� ان�مج في ال��ی� ع� الق�ة الّ�ائعة
للّ��ق��ات وعالق�ها �األك�اد والع�ب، وع� رحالته الف�د�ة ب�� ق�اه� ���ًا ع� الُ��� واألش�اء األث��ة
الّ�ادرة، م�ا �ّ�أه لل�قّ�ب م�ه� والّ�عا�ف معه�، و�ان ه�ا �الّ�الي القاع�ة ل��ماته ال�ل�لة ع��ما

دع� ال�اجة.
«كان� ال�ج�ة ل�ی�ة قّ�مها ل�ا ع��ي داك� الل�ن ق�� ال���ة ی�ت�� ث�ا�ًا م�ّل�ة أن�قة، وق� زّ��
ح�امه ���اج� وم��سات ت�في ل�ع��ة م��ف. ث� ل� یل�� أن أح�� القه�ة الل�ی�ة ال�ي ال
��اه�ها إال القه�ة الّ����ة الّ�ازجة. أّما أص�قاؤنا ال����ان��ن، ال�ی� كان�ا �ال�اد �����ع�ن
�األواني الّ�ومان�ة ال�ي �ع�د تار��ها إلى ألفي عام تق���ًا، وال�ي عل��ا إزاح�ها ق�ل ال�ص�ل إلى
أ�الل ال�����، فق� أشاروا �ف�� إلى أن ف�اج�� القه�ة ال�ي ن��ع�لها وال����عة م� الّ��� هي

أدوات حّ��ة ال ش�، ور��ا ی�لغ ع��ها أر�عة آالف عام على األقل.
«ال �����ي ق�ل أب��ة، أو ح�ى ب�اء، ول�� غ�فة، فق� عل��ا أن ال���مة ال����ان�ة، �االتفاق
مع الّ�ل�ات الّ����ة، ق� س��� ب��اء غ�فة واح�ة. و�ال�الي فق� ش�� وولي ول�َرن� غ�فة ذات
ج�ار�� م��از��� تف�له�ا م�افة ع��ة أق�ام، ����ان ل����� ق�مًا ��هة ال���ب وخ��ة وثالث��
ق�مًا ��هة الغ�ب ث� خ���� ق�مًا أ��ًا ��هة الّ��ال. شّ�ل ح�ف U الّ��� ال�غل� م� ال�ه���
غ�فة، وق� ق�ل� ال���مة الّ����ة �األم� رغ� ان�هاشها. �الّ��ع ل� �ع��ض ضا�� الّ�ف��� ال��ّ�ل



على وضع ح�اج� تف�ل ب�� ال��ان ال���� للّ��م وغ�فة الّ�عام وال����، و�ان م� ال�الئ�
ف�ح األب�اب م� جهات م��لفة لل��اء ل��ل على ال�احة.

«وه��ا، ع��ما رأی�اها لل��ة األولى، كان على ����ها صفٌّ م� الغ�ف ال�ع�ة ل����� األش�اء
األث��ة وألع�ال الّ�����، أّما على ال��ار ف�قع غ�ف ن�م ال��ّق��� وض��فه�، وفي ال�س� تقع
غ�فة ال�ل�س ال��ه�ة ���ف��ها ال���لة ورف�فها ال���ل�ة ���ل�ات تار���ة �ال�ة مغلفة �ال�ل� وال�ي
���� العال� ال����اني نف�ه بها عادًة، ث� ه�اك ال����ة الّ���لة ال�غ�اة �األوراق ال����ان�ة

�اإلضافة إلى م�الت ع� اآلثار في العال�.
«ح�ل ال��فأة عل��ا ال���� ع� الّ�لة والّ��اقة ال�ي ت��� ه�ی� الّ�جل�� اإلن�ل����� ال�ح��ی�
�الّ�اس ال��ّل��� م� ح�له�ا. لق� أّك�ا أنه�ا ��ع�ان �األمان على ضفاف نه� الُف�ات أك�� م�ا ل�
كانا في شارع پ��ادیّلي. كان رئ��ا أشّ� الع�ا�ات ر��ة م� األك�اد والع�ب عامل�� وف��� ل��

ال��ق���، �ق�م أح�ه�ا �ال��اسة الل�ل�ة و���ّل اآلخ� م���ًا م�اثًال م� ح�� الّ�قة.
«�ال��ع ل�� ه�اك خ�ف م� خ�� الّ��قة. أل� �أكل ه�الء الّ�جال م� ملح الّ�جل��
اإلن�ل�����؟ عالوة على أّن ع�الة الّ�جل�� مع�وفة وله�ا اح��امه�ا ك����� قِ�ما ل���نا ح����
في م��لف أن�اع الق�ا�ا ب�� الق�� ال���ازعة، أو في حاالت ال���مة الف�د�ة. ل� ��اوال أب�ًا
ان�هاك ال�ق�ق، و�ان� ق�اراته�ا ال ت���ل الّ�قاش. لق� ذه� ل�َرن� م�� ف��ة ق���ة إلى إح��
الق�� ل��ّل م��لة أثارها اخ��اف رجل لف�اة أراد الّ�واج بها ل��ه ل� ی���� م� الّ�غل� على
معارضة وال�ها. هل ه�اك ت�ر�� أف�ل للّ�ور ال�� ت�ج� على ل�َرن� ال��ام �ه أث�اء الّ���ة

الع��ّ�ة م� ه�ه ال���ات ال�ي اك���ها في تعامله مع األناس ال��ل���؟
«رأی�ا في غ�فة ال�ل�س ص��وقًا خ���ًا ق���ًا كان ��ّ� في ج��اته ی�مًا ما مه� ع�وس ب�و�ة،
ل��ه �����م اآلن ك����ة لل�ال. كان ح��ه أك�� م� خ�انة ال�ال��، ت�اه ه�اك في الغ�فة �ال قفل
أو ح�اسة. كان م��ل�ًا �ق�ع الّ�ق�د الفّ��ة ال�ي ُت�فع كأج�ر لل���ي رجل العامل�� في ال�ف��ات.
ه��ا كان قان�ن ال��اعة غ�� ال��ّون ال�� ی��ّلى في م�ّ�ة العامل�� ل�ؤسائه� ومع�ف�ه� الّ�امة
�العقاب األك�� العاجل ال�� س�لق�نه م� ج�اع�ه� إن فّ�� واح� م�ه� في خ�انة تل� الّ�قة، ول�

ت��ن الّ�ق�د في مأم� أك�� ل� أنها وج�ت في أق��ة ال��� ال����اني نف�ه.
«ه�اك ت�اق� حاّد ب�� ه�ه ال�الة واألسال�� ال�ي یّ��عها ال�ه��س�ن األل�ان على �ع� ن�ف
م�ل فق� وه� ��ّ��ون ج�� س�ة ح�ی� �غ�اد ع�� الُف�ات. ی��و أنه� وع�اله� ی��ادل�ن م�اع� ال��ه
وانع�ام الّ�قة. ال ����ل ال��مان��ن ف��ة ع�م تقّ�ل الع�ب ألن���ه� وعق��اته�. كان األل�ان ��اجة
دائ�ة إلى ال���� م� العّ�ال، ب���ا كان الّ�جالن اإلن�ل���ان، على �ع� ع�ة م�ات م� ال�اردات،
م�ا��� �أع�اد ك���ة م� الع�ال. وفي إح�� ال��ات، ع��ما اض��ا إلى تقل�ل الع�د، حاوال ���ى
ال�سائل ف�ل خ���� رجًال. ل�� األك�اد والع�ب كان�ا ی�����ن و����ّ�ون في ع�له�. كانا
����انه� أنه� ل� ی�قاض�ا أج�رًا، ف�ان�ا ی�����ن و����ّ�ون في ع�له�. ل� ��� األج� ه� ما ی�فعه�

للع�ل بل حّ�ه� للع�ل ول�ئ���ه�.
«��ّ� ه�الء الّ�جال ال���اء لّ�ة في الّ��ق�� ع� اآلثار و�ان�ا م��ل��� ح�اسة إذ عّل�ه�
رئ��اه� أن �����ا الع�ل �ال�ه�ة، فل� ت�� أع�ال ال�ف� جه�ًا ال مع�ى له وس��ًا وراء ك��



ال�ال، بل كان� ت��ل في �ّ�اتها شع�رًا ساّرًا �االش��اك في الّ��ق�� ع� اآلثار.
«ذه��ا للّ��م وق� ام�ألت أذهان�ا �ق�� الّ��ق، ح�� ام��ج ال����ي وال�ث�ي وال��ي
وال��ناني والّ�وماني وال�اضي ال�اه� وال�اض� ال�ائ� ل�ل� ال��ا��، ��ل��ة م� جه�د األل�ان
الّ������ واإلن�ازات الهادئة ل�جل�� ب���ان��� م��اضع��. ن��ا ن�مًا ع��قًا ���ًال على األسّ�ة
القابلة للّ�ّي داخل غ�ف��ا الّ���فة ذات ال��ران الّ����ة. ل� ت�عج ن�م�ا األغ��ة ال�ي ك�ا ن��ّث� بها،
وهي ُل�ف yorgans دم���ة م� الق�اش الّ�ه�ي ��ه� في خلف��ها زخ�فة ع��ّ�ة �الل�ن األح��
ال�اه� م�ا �أخ� الع�� في رحالت �ال نها�ة. كان� ه�ه األغ��ة �ع�ًا م� ك��ز ل�َرن� ال�ي

أح��ها معه م� رحالته إلى الق�� الع��ّ�ة ح�� ق�ى أساب�ع ع�ة.
«أث�اء تل� الّ�حالت كان ل�َرن� في حل�ه ال��ل�ة ��ارك في أحادی� ك�ار الق�م في الق��ة في
�ّل خ��ة، أو ��ل� أمام الّ�ار ال���علة ����ع ألق�ال الع�ب و���� إع�ا�ه به� و��اول فه�ه�
وت���� صل�ه به�. كان ��ل� على األرض م�ال�ًا سا��ه ب���ا ُت��� القه�ة وُت��ب ���� ال
�ق�عه س�� كالم �ع� الّ�جال. ب���ا كان ال�ه��س�ن األل�ان ی���ن ج��ه� ل������ا م� إخ�اع
ه�الء األق�ام إذا رف��ا االن��اع له�، كان ه�ا الّ�جل اإلن�ل��� ال��ف�ح الل��� ی�ه�أ دون ساب�
ت���� ل���ن قائ�ًا له� في وق� اش��اد األزمات، ال ل��ّ�د حل� ال��مان��� �الغ�و ف���، بل

ل���� ق��د الع��د�ة الّ��اس�ة لألت�اك على م�� ق�ون ع�ی�ة.
«�ع� ت�اول �عام اإلف�ار أخ�نا ن�فّ�� األرض ال��ّ��ة �الف��ف�اء في غ�فة الّ�عام، وهي
ق�عة رومان�ة أخ�ها الّ�جالن ���ل كامل ب�ًال م� ت����ها في ���ه�ا ع� األش�اء ال���ة الق���ة
ال���أة ت��ها. وف�أة ص�ر م� م�قع ال�ف��ات ه�اف ح�اسي. ه�ع�ا إلى ه�اك ل��� الع�ب
واألك�اد م���ع�� ح�ل ق�عة أث��ة ك���ة ال���. كان رئ�� الع�ال ال��ناني ی��ل الّ��اب ال�غ�ق في
الق�م العال� ���� داك� ت�لغ م�اح�ه ��عة أق�ام م��عة، وفي ال�ق� ال�� وصل ��ه م��� وولي
كان ق� حّ�د ال�جه ال���قي لل��لة ال����ة. ب�� م�رَّ�ة ب�أ م��� وولي �إزالة الّ��قة األخ��ة م�
الّ��اب ال�ي كان� تغ�ي ال��� ال����ء. ل� ��� ��ق�ور أح� أن �أم� أول�� الفالح�� �الّ�ج�ع إلى
ع�له� إذ م� ح� ال���ع ق�ف ث�ار االك��اف، ب�ءًا �الّ�جل�� اإلن�ل����� وان�هاًء �الّ��ي ال��
��ل� ال�اء وال�� ت�ك ح�اره ��� ���قه إلى الُف�ات ب�ف�ه ب���ا أس�ع ل���� إلى ال����عة

الاله�ة للّ�اس ال�ی� ت��ّ�ت أع��ه� على م��اة وولي وهي ت�ّد� ع�لها ب��اعة.
«ان�لق� م�جة م� الّ��ف�� واله�اف ل�� وض�ح ال�عال� األول�ة للّ���ة القاس�ة. إنها ی�! ال
بل زاو�ة م� ب�اء! أس�! ج�ل! انهال� الّ�����ات واالف��اضات ل�لقى الّ�أی�� أو الّ����ة، ی��عها
على الف�ر ص�ٌ� ع��� ب���ا تق�م ال���اة �ع�لها. �ع� ف��ة ق���ة ت��� لَع�� وولي ال����ة أن
الق�عة هي ل���ان ض�� م�ف�� في حالة م��ازة، و�ان �ع�ل على إزالة الّ��اب ع� رأسه. ت�اه�
�أنه س���أ �الع�ل في الّ�ها�ة األخ�� م� الّ��ل فقابله ع�اله ����ات الّ��ّم� واالح��اج إذ ل�
ی�أك�وا �ع� م� ما��ة الّ��ل. ع�َّ�ت اب��امة وولي الّ���عة ع� س�وره ���ح�ه الّ�غ��ة وعاد �ع�ل

في ال�قعة ال�ي أزال ع�ها الّ��اب.
«أخ�ت ال�عال� تّ��ح، رأس، ص�ر، أق�ام، ج��، وان�لق� األق�ال ال���ار�ة والّ����ات
ال���لفة م� أف�اه ال����ع��، �ق�ة، ح�ان، خ�وف، إلى أن عادت ی� وولي ال��ر�ة إلى رأس



ال���ان و����ات س��عة أزاح الّ��اب ال�� �غ�ي األث� الع��� لق�ني وعل أح�اه�ا الف� م� أر�عة
ق�ون، ل�قف أمام�ا ��ي رائع ال��ال. كان ه�ا االك��اف ����� اح�فاًال ب�أه ال���ع ���ل ف���.
ف�ا إن هّ� ال�����ف رأسه رّدًا على س�ال هام� ل�ئ�� الع�ال ال��ناني، ث� أع�ى اإلشارة
ال�����ة، ح�ى أف�غ م��ان م� الع�ال، م� ع�� ال�ام�ة ع��ة إلى ال�ام�ة والّ�الث��، م�ازن

م��ساته� في اله�اء.
«أت�اءل عّ�ا ��ه األل�ان لّ�ا س�ع�ا وابل الّ�صاص م� على ج��ه�؛ إذ اك��ف� �ع� ع�ة
أساب�ع، ع��ما ع�وت �ف�سي ل��ارته� ب�فقة الّ�جل اإلن�ل���، أن الّ�لقات في ال�ع��� األل�اني
تع�ي أم�ًا م��لفًا ت�امًا. ال��م، و�ع� ال��اس ال�ف�� ال�� تال اك��اف الّ��ي ال�ّ�ي م� ق�ل
الع�ال، جل� الع�ب �����ن و��خ��ن الّ��ائ� ال�ي بها ان�هى االح�فال، ب���ا ب�أ ص�ي ال�اء
ی��� ع� ح�اره ���اوة، ت��عه الّ�ع�ت ال�فع�ة �ال����ة م� أص�قائه الّ��آن�� ال�ی� �ع�ق�ون أن

الّ�ع� األك�ل للّ���ارة ال ی�أتى إال مع ج�عة م� ال�اء ال�ارد.
«أق�ل وق� الّ�ه��ة ���عة، و�ان ی�م ال����، ی�م دفع األج�ر. كان ال��عة ه� ی�م الع�لة
لل��ل���، و�ان الّ�جالن ال�����ان ل�ق�� مع عّ�اله�ا ال��ل��� ���� ل� ��ل��ا م�ه� الع�ل في
ی�مه� ه�ا. كان� رحل��ا إلى ع��اب ق���ة، ل�ل� ما�ل�ا قل�ًال في دفع األج�ر للّ�جال، ول�َرن�

ی��� أن ذل� س���ن م��عًا.
«ت� وضع �اولة في الف�اء ال�ارجي للغ�فة، وقام وولي ب��ل�� الق�ع الّ�ق��ة ل�ّف الع�ال.
كان األم� ����ًا ل�� الّ�جال تعل��ا ك�� ��ه�ون اك��افاته� في أ�ام دفع األج�ر، و�ه�ا تلّق�ا
ج�ائ� نق��ة ع� كل شيء اس���ج�ه. ه� ��عًا ���ص�ن على ع�م فق�ان أو ك�� أّ�ة ق�عة أث�اء
ع�له�، و�ان� االك��افات الّ�ادرة ت�سل م� كل األن�اء في ی�م دفع األج�ر. �ق�م ال�����فان
�إلقاء ن��ة س��عة على الق�عة ال�قّ�مة، وق� ی�لّقى رجٌل واح� جائ�ة ع��ة ق�وش لقاء ما أح��ه،
ور��ا ی�لقى أك�� م� ذل� ت���عًا له أك�� م� ك�ن الق�عة �الغة ال���ة، وق� تعاد ق�عة ف�ار مع
اب��امة م� ال���� إلى رجل آخ� وس� س���ة زمالئه م�ه ل��اول�ه ت���� ج�ء م� جّ�ة ماء ح�ی�ة

ت�� ی�� ُوولي الّ���ه.
«ل� ��� الّ�جل اإلن�ل��� ل�ق�ل أب�ًا: ل� أدفع ش��ًا لقاء ه�ه الق�عة ل���ي سأح�ف� بها على أ�ة
حال، بل كان إما أن ی�فع أو �ع��ها إلى صاح�ها. أح�انًا ت��ن ق�عة ذه��ة المعة كع��ي الع��ي
جائ�ة ل�جل م����، ل�� س�اء أح�ل على الّ�ه� أم ال، فإّن ق�ار سّ��ه وص��قه ال ی�اق� أب�ًا.

«على أنغام األج�اس ال�علقة في أع�اق ال���ل، وال�ي كان إ�قاعها ی��ّدد في أن�اء الّ�هل،
ت�اول�ا �عام�ا ل�ف�� مل�ًا ���ا رأی�اه. إذا كان ل����ان�ا أن ت��� ج�ءًا ك���ًا م� العال�، ف����ن ذل�
�ف�ل م�ا�ا وق�رات ورجاحة عقل أب�ائها في كل م�ان. ولق� تعّ�ق� ان��اعات�ا ع� تل� الّ��ارة
ل������ �إقام��ا في الق�������ة أث�اء ال��ب العال��ة، ح�� شه�نا ك�� لع� األل�ان دوره� ل��ل
ال��ة األك��، وال�ي ل� ��� ج�� الُف�ات س�� م�ال على ذل�. ل�� األل�اني خ�� ���� الّ���قة

ال�ي تعامل بها مع األم�ر.
«أما ت�ماس ل�َرن� فق� ع�ل ����قة أخ��، و�ان إن�ازه الّ�ائع ف�ق كل ت�ّ�ر. ل� ��� في

ذل� أ�ة مع��ة، إن�ا ه� اس�غالل م���ة ال��اء وال��ال والع�ف والّ����ة.



«في ك�ا�ه «اع��اٌر لل�امل��» ی�ثي رو��ت ل��� س��ڤ���ن حال أول�� ال�ی� درس�ا ال���
�ع�� وج�ع�ا ك�ًا ال �أس �ه م� ال�ع�فة ع� جان� أو آخ�، ث� ���ج�ن م� دراس�ه� ��ل�ك ���ه
���قة ال��مة في الّ��دی� األصّ� ل�ا تعل��ه و�����ن خ�اءه� في أف�ل م�احي ال��اة وأك��ها إش�اقًا
�الّ�غ� م� ت���ه� �ال�عل�مات. أّما �الّ���ة لل�َرن� فال بّ� أن س��ڤ���ن س��� ل��ه روح الع���ة.
وعلى الّ�غ� م� أنه عال� ومف��، فه� ل� ��� أب�ًا رجل ك�� أو م�ّددًا أصّ�ًا ل�ا ق�أه. أث�اء الف��ة
األولى للّ��رة الع��ّ�ة، كان ال�اپ�� ل���، ال�� ه� اآلن الّ��� ج�رج ل��� حاك� ب�م�ا�، كان ب�فق�ه
في الّ���اء لق��ة م� الّ�م�. وق� قال لي م�ة: «م� الّ�ع��ة ���ان وصف الّ��ور �ال�عامل

الّل��� مع رجل كه�ا. إنه شاع� وف�ل��ف، ل��ه ��ل� روح دعا�ة ال ت���».
«إن في وصف م��� ل�ث� ف�ل للغ�فة ذات ش�ل U في ك����� ت����ًا ل�وح الّ�عا�ة تل�
ال�ي جعل� ل�َرن� ذا ���عة إن�ان�ة وأنق�ت ح�اته في أك�� م� م�اس�ة. وق� قام ال����ر ی�نغ م�
دائ�ة االس���ارات الّ�ّ��ة في الّ��ق األدنى، وال�� س�� وتعّ�ف على ل�َرن� في �الد الّ�اف�ی� ق�ل
ال��ب، قام ب�وا�ة حادثة أخ��. اج��ع م��ل�ن ع� إن�ل��ا وأل�ان�ا وف�ن�ا وروس�ا وت���ة عام
1912 واتفق�ا على م�ح أل�ان�ا الّ����ة على م��اء إس���رون ذ� الّ���عة اإلس��ات���ة ال�هّ�ة،
والّ��اح له� أ��ًا �االس���ار ب��اء الّ��ة ال��ی��ة ال�ي �ال�ا حل��ا ���ها م� ب�ل�� إلى �غ�اد

به�ف ف�ح ���� م�اش� ألرض ال���ز ال����لة به�ُ�س�ان والّ���.
«رأ� ل�َرن� ال��ع�� في الّ�ار�خ أن ه�ا ال���وع ُ�ع� ته�ی�ًا پ�وس�ًا ج���ًا للّ�ف�ذ ال����اني في
آس�ا. وف�ر س�اعه �االتفا��ة ه�ع إلى القاه�ة و�ل� االج��اع �الل�رد ك���� وسأله ع� س��
الّ��اح ألل�ان�ا �الّ����ة على م��اء إس���رون، وه� م��اء ح��� ع�اه دزرائ�لي �ق�له إّن سالم
العال� س���قف ذات ی�م على الّ����ة على ه�ه ال�قعة م� ساحل آس�ا الّ�غ�� وهي ال�ي ت���
إل�ها اإلص�ع ال���ّ�ة م� أرض ق��ص. أجاب ك����: «لق� حّ�رُت ل��ن م�اٍت عّ�ة، ل�� وزارة
ال�ارج�ة ل� ُتِع� األم� أدنى اه��ام. وخالل عام�� س���ث ح�ب عال��ة. ل��ء ال�� أیها الّ�اب،

ل� ن����ع أنا وأن� أن ن�قفها، ل�ا امِ� في س��ل� وق� ب��ع مقاالت�».
مع أن الغّ� ق� اس��لى على ل�َرن� ألن ب���ان�ا، الغارقة في غف�ة، س��� ألل�ان�ا ب���
نف�ذها م� ��� ال�ل��� إلى ال�ل�ج الع��ي، فق� قّ�ر أن ��ّلي نف�ه ���ا�قة ال�ه��س�� األل�ان
ال�ی� �ع�ل�ن ���عة ش�ی�ة على إن�از الّ�ّ�ة ال��ی��ة ب�� ب�ل�� و�غ�اد. قام ب����ل ق�ع م�
أناب�� الّ��ف الّ��ي على �ه�ر ال�غال، ونقلها م� ك����� إلى اله�اب ال�ي ت�ل على
ال�ع�� ال�� ی�د� إلى س�ة ال��ی� ال��ی�ة، وه�اك رفعها ���ر على تالل م� الّ�مل. رص�ها
األل�ان ���ا���ه� و�ّ��ا، ك�ا كان ل�َرن� �أمل، أن ه�ه األناب�� ال����ة غ�� ال��ذ�ة هي م�افع
ب���ان�ة. وما كان م�ه� إال أن أب�ق�ا ����ن إلى الق�������ة و��ل�� �عل��ن أن ال����ان���
��ن كل ال��اقع ال��اد�ة. في تل� األث�اء كان ل�َرن� ووولي ����ان في سّ�ه�ا ���� تل� ِّ���

ال��حة.
كان األل�ان �ع�ل�ن على إن�اء ج�� ع��� على نه� الُف�ات ع�� ج�ابل� ال�اقعة ش�ال ش�قي
حل�. و��ا هي ���قة األل�ان فق� وضع�ا أرقامًا على معا�ف عّ�اله� ال��ل��� ك�س�لة لل�عّ�ف
عل�ه�، ول� ��اول�ا أن ��ه�وا أنف�ه� في تعّل� أس�ائه�. بل إنه� ارت���ا ح�اقة ���احه� ل�و�



الّ�ارات �الع�ل �ع�ه� مع �ع�، و��ًال م� حف� الُ�ف� م� أجل دعامات ال��� أخ�وا ی��اح��ن
���ا ب��ه�. اس��ّ� ه�ا ال�ال لف��ة م� الّ�م� ث� انقل� الع�ال األك�اد الّ��ع��ة على رؤسائه�
األل�ان وقام�ا �اله��م عل�ه�. سان� ثالث��ة م� الف�قة العاملة في حف��ات ك����� أق��اءه� وشّ��ا
ه��مًا م�اغ�ًا م� ال�لف، ول��� ال�� فق� وصل ل�َرن� ووولي في ال�ق� ال��اس� إل�قاف ن��ء
م���ة. ون���ة ل���لة عالَ�ي اآلثار فق� ص�ر أم� م� الّ�ل�ان ���افأة مال�ة له�ا. كان ذل� في

عام 1914 ق�ل أن ت�اغ� ال��ب ل�َرن�.
كان� أولى ح�الته في الّ��ق األدنى ل�الح ت���ل االس���اف الفل����ي. حاول ل�َرن�
ووولي ت��ع خ�ى ب�ي إس�ائ�ل في ال��ار�. �اإلضافة إلى اك��افات ع�ة، وج�ا ما ���� أن ���ن
قاِدش Kadesh Barnea ال����رة في الّ��راة، وه� ال��ان الّ�ار��ي ح�� ض�ب م�سى الّ���ة
ف�ف��ت م�ها ال��اه. قاما أوًال ب���ی� م�قع في ش�ه ج���ة س��اء ی�ع�ه ال��و �ع�� قادس ح�� ی�ج�
ب�� مهّ� وح��، ور��ا ���ن ه� ال��ان ال�� ب�أ ��ه ب�� إس�ائ�ل الّ���� إلى م�سى ���� شّح

ال��اه.
عّل� ل�َرن� �ق�له: «إن كان ه�ا ه� ال��ان حقًا، فال بّ� م� ل�م ب�ي إس�ائ�ل على ش��اه�».

�ع� ق�ع م�افة خ��ة أم�ال ع�� عال�ا اآلثار على ع�ة ی�اب�ع صا��ة في واٍد صغ�� �قال له
ُغ�رات Gudurat، وأ�ق�ا أن ه�ا ال��ان ه� ال�� ن�ح ��ه م�سى في اس��جاع ثقة ب�ي إس�ائ�ل
�إرواء ��أه� �ال�اء ال��أللئ له�ه ال��اب�ع. �ع� ف��ة م� الّ�م� أّلف وولي ول�َرن� ك���ًا ی��اول ه�ه
ال�ع�ة �ع��ان «بّ��ة ال����ة» وذ��ا ��ه أم� الع��ر على آثار ح�ارة ی�جع تار��ها إلى عام

2500 ق�ل ال��الد، وهي أق�م آثار ����ة اك��ف� في ش�ه ج���ة س��اء.
أّلف وولي Wooley ك�ا�ًا م��عًا ن��ته م��عة أو��ف�رد ال�ام��ة �ع��ان «م�ن م��ة ورجال
أح�اء»، وصف ��ه األع�ال األث��ة ال�ي قام بها مع ص��قه ل�َرن� ق�ل ال��ب. ه�اك ق�ة ت�ه�
��الء الف�ق ال���� ب�� ���قة ه�ی� الّ�جل�� في الّ�عامل مع الّ�ّ�ان ال��ل��� و��� أسال�� األل�ان

العامل�� في م� ال�� ال��ی�� ب�� �غ�اد و��ل��:
���� وولي: «ذات ی�م كان خادم�ا أح�� عائ�ًا ب�ع� األش�اء ال�ي اب�اعها م� الق��ة، ومّ�
���اعة م� الع�ال ال��ّل��� ال�ی� �ع�ل�ن في الّ��ة ال��ی��ة، و�ان رئ��ه� م�ی�ًا ألح�� ب�ع�
ال�ال. ول�ا �ال�ه أح�� ���اد الّ�ی� رف� ون��� ب��ه�ا م�ادة كالم�ة. رأ� أح� ال�ه��س��
األل�ان وه� �ق�م ���ل�ه أن دخ�ًال �ع�� الع�ل، و��ًال م� أن ��ل� م�ه االن��اف اس��عى ج��یي
ال��اسة فأم��ا �ال����� أح��، ودون أن ��أل أّ� س�ال ع� س�� ال��ال أم�ه�ا ����ه �الّ��ا�
ض��ًا م��حًا. عاد أح�� إل��ا ی�أل� ���ة، و��ا أن�ي ك�� م�غّ��ًا، فق� ذه� ل�َرن� إلى ال�ع���

األل�اني �ل�ًا لل��ال�ة.
«وج� ه�اك ك�ن��ن Contzen، وأخ��ه أن أح� مه��س�ه ق� اع��� على خادم�ا وال بّ� له م�
االع��ار م�ه. اس��ّف ك�ن��ن �األم�، ل��ه ع��ما الح� جّ��ة ل�َرن�، واف� على إج�اء ت�ق��
وأرسل في �ل� ال�ه��س ل��اله. و�ع� أن ت�ّ�ث معه ال�ف� إلى ل�َرن� غاض�ًا وقال: «أل� أقل ل�

إن األم� كله م�ّ�د ك��ة؟ إن الِهّ� «س» ل� ���� الّ�جل بل َجل�ه �الّ��� فق�».



سأله ل�َرن�: «أال تع�ُّ ذل� تع��ًا؟»
أجاب األل�اني: «�ال��ع ال. ل�� ��ق�ورك اس���ام ه�الء الع�ال دون َجل�ه�. إن�ا ن��ب

�ع�ه� ی�م�ًا. ه�ه هي الّ���قة ال�ح��ة للّ�عامل معه�».
رد ل�َرن� قائًال: «ج��ا ق�ل�� إلى ه�ا ال��ان ول� ن��ب أح�ًا م� رجال�ا أب�ًا، ول� أس�ح ل�

أن ت��أ أن� به�ا. وعلى مه��س� أن �أتي معي إلى الق��ة و�ع��ر م� أح�� على ال�أل».
ض�� ك�ن��ن وأدار �ه�ه وه� �ق�ل: «ه�ا ه�اء! ان�ه� الق��ة».

أجاب ل�َرن�: «بل هي ل� ت��ِه �ع�، و�ذا ل� تفعل ما قل�ه ل� ف�أت�� اإلج�اءات الالزمة
ب�ف�ي».

ال�ف� ك�ن��ن قائًال: «وماذا �ع�ي ذل�؟».
«أع�ي أن�ي سآخ� مه��س� إلى الق��ة وأجل�ه �الّ���!».
ص�خ األل�اني مغ�ا�ًا: «إن� ل� ت��ؤ على فعل ذل�».

ل�� ل�َرن� أّك� له �ال��هان الّ�ا�ع أن ل�� ه�اك ما ���عه م� ذل�، وان�هى األم� �اع��ار
ال�ه��س أمام أهل الق��ة وس� اس���اع الق�و��� ج��عه�.

أم�ى ل�َرن� س�ع س��� وه� ی��ّ�ل في أن�اء الّ���اء ی�افقه وولي في ك��� م� األح�ان،
وفي أح�ان أخ�� كان ی�قى وح��ًا في ث�ا�ه ال��ل�ة. أرسله ال���ف ال����اني في إح�� ال��ات في
�ع�ة اس���ا��ة ق���ة إلى داخل ج���ة س�م��ة ح�� ف�َّ م� قا�عي الّ�ؤوس والقى م� اإلثارة ما
�عادل مغام�اته في ج���ة الع�ب. ل���ا ل� ن���ع إق�اعه �ال�الم ع� ذل�، ور��ا ��ّ�ث�ا ع�ه ذات

ی�م في �ع� م� م���اته.
ل�ال�ا ت�اءلُ� لَ� اخ�ار ج���ة الع�ب م��حًا لع�له في ال��� ع� اآلثار ب�ًال م� م�� ال�ي
تعادل مّ�ة وال��ی�ة �الّ���ة ل���ي الّ��ق�� ع� األش�اء األث��ة؟ كان ج�ا�ه م�اس�ًا ل�����ه إذ

قال:
«ل� تغِ�ني م�ُ� أب�ًا. فإّن مع�� الع�ل ق� ت� إن�ازه ه�اك؛ ك�ا أّن مع�� عل�اء ال����ات

ال��م م��ّ��ن على م�اولة اك��اف م�ى ت� رس� الّ�ع�ة الّ�ال�ة ل��ف�اء!».
*  *  *



ص�ار� ش�ال ج���ة الع�ب

«الع��ّ�ة الّ���اوّ�ة»



عال� اآلثار والّ�اع� ال�� غ�ا م�ار�ًا



الف�ل الّ�ال�

عال� آثار ی��ّ�ل إلى ج���

كان ل�َرن� على �ق�� م� اق��اب ح�وث ص�ام، وذل� �ف�ل ن�ائح الل�رد ك���� ومالح�اته
الّ����ة. وع��ما ح�ث ذل� فعًال حاول على الف�ر االن��ام إلى «ح��د ك����». ل�� أف�اد
الل��ة الّ���ة ال����ة ن��وا إلى الّ�اب اله��ل ق��� القامة أشق� الّ�ع�، ث� غ�� أح�ه� اآلخ�
و�ل��ا م�ه أن یل�� �أمه و����� ال��ب ال�ق�لة. �ع� أر�ع س��ات فق� م� رف�ه ���� ع�م
مالءم�ه لل���� ج���ًا، دخل خ��ج أو��ف�رد، صغ�� ال��� ال��قف ال���ل، دخل دم�� على
رأس ج��ه الع��ي ال�����. ول���ّ�ر القار� ما كان ���� أن �ق�له أح� أف�اد الل��ة الّ���ة ل�
قال أح� ما في عام 1914 إنه �ع� ثالث أو أر�ع س��ات س��ف� ه�ا الّ�اب نف�ه لق� «س��»
Sir ورت�ة ال���ال، بل وس��ف� ح�ى ق��ل شارة �����ر�ا واألوس�ة األخ�� ال�ي ی��ّلع الّ�اس

لل���ل عل�ها.
�ع� أن رف� ل�َرن� كل ذل�، عاد إلى آثاره الق���ة وع�ف ���ور على دراسة الّ�ق�ش ال�ي
ت�في وراءها أس�ار ح�ارات كان� في ی�م ما م�ده�ة ث� تهّ�م� وُس�ّ�� �ال��اب م�� آالف
الّ����. ح�ث �ع� ذل� أن �ل� م�ه الّ��� غل��ت ف. كالی��ن ال���ر إلى م��� ال��ادة العامة
في القاه�ة ه� و�ع� العل�اء وال�ف���� والّ��ان ذو� الق�رات ال���ّ��ة م� أم�ال مارك سا���
وأو��� ه���ت و��رن�ال�� ون����م� وغ��ه�. على الّ�غ� م� أن ل�َرن� كان في ذل� ال��� في
الّ�ادسة والع���� م� ع��ه، ف�ان ق� زار ت���ة وس�ر�ا وفل���� وج���ة الع�ب و�الد الّ�اف�ی�
وفارس. لق� عاش وس� رجال ال��ائل ال��ائ��� في الّ�اخل، ك�ا عاش� س�ان ال��ن ال���� ك�ل�
وال��صل و�غ�اد و���وت والق�س ودم��. وفي ال�اقع فق� كان� خ��ته ب�ع� أج�اء الّ��ق األدنى
ف���ة م� ن�عها. ل� ��� ���� الّ��ل� �عّ�ة لغات ف��� بل وقف على عادات كّل ال����ات

ال���ای�ة ودرس ت��رها الّ�ار��ي.
في ال��ا�ة ُأدخل في دائ�ة ال��ائ� ح�� كان ال���االت ����ن الّ�اعات وه� ی�أّمل�ن ج�اول
غ�� د��قة و��اق��ن ال��� ال�ي ت���ه� م� إ��اد نق�ة ضعف داخل الق�ات الّ����ة. كان�ا، �ع�
وضع م���ه�، یل�ف��ن في ك��� م� األح�ان إلى ذل� ال���ف ذ� ال��ه� ال���اضع ل��وا إن

كان ل��ه أّ�ة مق��حات ب�اًء على مع�ف�ه الّ����ة �ال�الد. كان ج�ا�ه غال�ًا ه� الّ�الي:
«ه�اك نقا� م��ازة في خ���� ل��ها غ�� قابلة لل��ف�� ول� ت�د� س�� إلى إضاعة ال�ق� في
إن�اء ��قات ل�قل ال�عّ�ات وال��ف��ات، و�زهاق األرواح م� أجل ح�ا�ة خ��� االت�االت ع��

أراضي ال��ائل ال��ّل�ة ال�عاد�ة».



ك�لٍّ ب�یل كان ���� إلى ���� أق�� وأك�� أمانًا �ع�فها ب�قة، ألنه س�� وأن ت��ل على
ق�م�ه في كل ب�صة م�ها ���ًا ع� اآلثار ال�فق�دة لل���ش الغاز�ة م� اآلش�ر��� واإلغ���
والّ�ومان والّ�ل�����، وأص�ح أشّ� ضّ�ا� ال��� ال��ّ��� وقارًا ��ع�ن ثق�ه� في ه�ا ال�الزم هاد�

الّ��ت، و�ع� ف��ة ق���ة رّسخ ل�ف�ه س�عة ج��ة ل�� ال��ادة العامة.
وم� ث� كان ل�َرن� في ك��� م� األح�ان في ج���ة الع�ب ی�فّ�ق دهاًء على األت�اك ����
تف�قه في ال�ع�فة ����غ�ا��ا ال�الد. كان �ع�ف الع�ی� م� األج�اء ال���ام�ة لإلم��ا��ر�ة الّ����ة

أك�� م� األت�اك أنف�ه�.
ُنقل �ع� ذل� م� دائ�ة رس� ال��ائ� إلى ف�ع آخ� ل�ائ�ة االس���ارات ال�ي كان� ت�عامل ���ل
رئ��ي مع ش�ون ال��ا�� داخل صف�ف الع�و. كان� مهّ��ه، كأح� رؤساء ال��ال� الّ�ّ��ة، ت�ل�غ
القائ� العام ب��ّ�كات وح�ات ال��� الّ���ي. وق� أخ��ني الّ��� أرت����ل� َم��، قائ� الق�ات
ال����ان�ة في الّ��ق األدنى، أنه كان �قّ�ر ال�عل�مات ال�ي ی�سلها له أ��ا تق�ی�، ه�ا الّ�اب ال��

خ�ع له الع�الء ال��ّل��ن الّ�ّ���ن ال�ی� كان�ا ی�خل�ن إلى صف�ف األت�اك و���ج�ن م�ها.
ح�ث في ص�� س�ة 1915 أن ثار ع�ب ال��از في وجه أس�اده� األت�اك في ذل� ال��ء م�
ش�ه ج���ة الع�ب ال���ّ� م� مّ�ة ال���مة إلى ال��ء ال����ي م� ال��� ال���، وهي األراضي

ال�ع�وفة �����ة الع�ب ال�ق�َّسة.
ول�ي نفه� األس�اب ال�ي أدت إلى ان�الع الّ��رة ول�قّ�ر ال���الت ال�عق�ة ال�ي كان على
ل�َرن� أن ی�اجهها إث� وص�له إلى ج���ة الع�ب �ع� أن أح�ز الع�ب ان��ارات أول�ة وقابله�
اح��ال انه�ار ث�رته�، دع�نا ن��ج ع� ال��ض�ع لل��ات ل�لقي ن��ة س��عة على ال�اضي ع��

صف�ات تار�خ ج���ة الع�ب ولل�ع� ذ���ات�ا �ق�� تار�خ ال�الد وشع�ها الّ�ائع.
ت��� األسا��� أن ج���ة الع�ب كان� م��� جّ�ی�ا األول�� آدم وح�اء، وم��� مل�ة س�أ
وأ��ال ق�� ألف ل�لة ول�لة. هي بل� س��ها أناس عاش�ا ف�ها و�ان� له� آمال وم�اع� ح�ى ق�ل
أن ���� اله��د ش�ال أم���ا أو ی��ي الّ�رو�� معاب�ه� ال����ة في ب���ان�ا. تق�ل ال��وّ�ات إّن
س�ان ه�ه ال�الد ق� أّس��ا اإلم��ا��ر�ات الع���ة ق�ل أن ���ج م�سى ب��ي إس�ائ�ل م� م��،
ور��ا ق�ل أن ی��ي خ�ف� ه�مه األك��. و�ق�ل عل�اء اآلثار، ال�ی� خا��وا ���اته� ل��ف غ��ض
ج���ة الع�ب، إّن م�نًا ع���ة ق� ازده�ت ث� خ�� ق�ل عه� ت�ت ع�خ آم�ن �ف��ة ���لة، وأن
ال�ل� الع��� ح��رابي ق� صاغ قان�نه العادل في �قعة نائ�ة م� ال�الد ق�ل أن ی��� ب�ذا تعال��ه

على ضفاف نه� الغانج وق�ل أن ی�ف�ه ك�نف�ش��س ����أ القاع�ة الّ�ه��ة.
إن ش�ه ج���ة الع�ب أك�� في م�اح�ها م� إن�ل��ا وو�ل� واس��ل��ا و�ی�ل��ا وه�ل��ا و�ل���ا
وف�ن�ا و�س�ان�ا م���عة. هي ال�الد ال�ي جاءها ال��نان والّ�ومان لل��ارة أو الق�ال أو الّ�راسة،
وق���ها إلى ثالثة أج�اء جغ�ا��ة هي: الع��ّ�ة الّ���ّ�ة Arabia Petraea في الّ��ال والع��ّ�ة

الّ���اوّ�ة Arabia Deserta في الّ��ق والع��ّ�ة الّ�ع��ة Arabia Felix في الغ�ب.
مع أن �ع� العل�اء �ع�ق�ون إنها م��� ال��� ال���� األصلي، فال ت�ج� ل�ی�ا خ�ائ� د��قة،
ور��ا ت��ن خ�ائ� الق�� الّ��الي و���� ال���خ أدّق م� تل� ال�ي ت�ف �ع� أج�اء م� ج���ة



الع�ب ال�ي ی���ر م�ها الع�ی� م� الّ�جال ال��ار��� في ج�� ل�َرن�.
و�ّن ال��افة ب�� م�ی�ة حل� ال�اقعة في الّ��ال وم�ی�ة مّ�ة ال�اقعة في م���ف ال��افة على
الّ�احل الغ��ي ل����ة الع�ب، ال تقّل ع� ال��افة ال�ي ب�� ل��ن وروما. ومع ه�ا فق� ساف� ل�َرن�
ورجاله م� مّ�ة إلى حل� على �ه�ر ال��ال في �الد قاحلة ت�اد ال ت��لف ع� ال��ال على س�ح

الق��.
وح�ى ال ی�ت�� القار� ��أن األس�اء الع��ّ�ة الغ���ة، ف�� األف�ل أن ی�قي في ذه�ه أن
ال��الت الع��ّ�ة ق� ب�أت م� مّ�ة ث� ان�قل� إلى الّ��ال �ات�اه الَعَ��ة، وم�ها إلى دم�� وحل� في
س�ر�ا. إّن كّل ح�ث ی�صف في ه�ه الّ�وا�ة ی�ع� ع� ال�� ق�له إلى جهة الّ��ال. على الّ�غ� م�
أن �ع� ال�هات تقّ�ر ع�د س�ان ج���ة الع�ب �ع���� مل��ن ن��ة، فق� �قي ال���� م�ه� مع
�ع�ه� خالل ق�ون �ف�ل صالت الق�ا�ة ل�� إال، ك�ل� ال�ي ُوج�ت ب�� ��ائل اله��د ال��� في

أم���ا م�� م�ات الّ����.
لق� ُق��� شع�ب ج���ة الع�ب م�� زمان س��� إلى ��ق���: س�ان الق�� وال��ن، وأول��
ال�ی� ی��قل�ن م� م�ان إلى آخ� ���ل�ن م�اعه� الّ�ن��� في حقائ� ج�اله�. ی�عى الّ��فان
كاله�ا �الع�ب، ل�� الف�ة ال���قلة ت�عى �ال��و للّ����� ب��ه� و��� إخ�انه� ال�ی� �ق���ن األراضي
الّ�را��ة. وال��و� الّ���� ال �ع�ف ش��ًا ع� زراعة األرض، وم�اش�ه هي اإلبل وال���ل. ُ�عّ� ال��و
الف�ة ال���ّ��ة، وه� الع�ب ال�ی� حاف��ا على حّ�ه� لل�ّ��ة والف�ائل الق���ة ال�ي ت��� أخالقه�

الّ�ج�ل�ة.
كان أول الّ�حال�� إلى ج���ة الع�ب رجل إن�ل��� ه� ت�ارل� م. داوتي الّ�اع� والف�ل��ف
وم�لف ال��اب الّ�ائع "Arabia Deserta" «رحالت في الع��ّ�ة الّ���اوّ�ة» ال����ب �أسل�ب
إل��اب��ي أص�ل. وه�، �اس���اء ال��ل�ن�ل ل�َرن�، األورو�ي ال�ح�� ال�� أم�ى وق�ًا ���ًال ی��قل
في األن�اء الّ�اخل�ة م� ج���ة الع�ب ال�ق�َّسة دون أن ی��اه� �أنه م�ل�. لق� ت�صل داوتي إلى
الّ����ة نف�ها ال�ي ت�ّصل إل�ها كل م� ع�ف ال��و �أنه� ق�م دم��ن ���م�ن م� ��ّل ض�فًا عل�ه�.
ل��ه�، ت�عًا لقان�نه� غ�� ال����ب، ال �عّ�ون الغ��� ال�� �قع ب�� أی�یه� في الّ���اء ض�فًا،
و�ال�الي فإّنه ���ه� غال�ًا ال رح�ة في قل��ه�. وفي حاالت قاس�ة ق� �ق�ع ع�ب شّ�� رأسه.
ه�اك م�ل شائع في الّ���اء �ق�ل إن الّ�جل ق� ی��ح أخاه م� أجل نعل ح�اء ق���. ومع ذل�، فإن
ُح�� ض�اف�ه� رائعة ح�ى أنها أص��� م��ب ال��ل في كل أن�اء العال�. �ق�ل ال��و�: «أل��ا
كل�ا ض��فًا على هللا؟» ث� ���� داوتي: «و�ع� أن �أكل الّ��� ال��� وال�لح ت��أ عالقة سالم
ت���ّ� ب��ه و��� م��فه لف��ة م� الّ�مان (تق�ر بل�ل��� و��م، في األغل� ال�ّ�ة ال�ي ی�قى ف�ها

الّ�عام في ج�فه).
أما كل�ة «ع�ب» فق� اشُ�ّق� م� كل�ة «َعَ��ه» وه� اس� إقل�� صغ�� في مقا�عة ق���ة ج���ي
ال��از �قال إنه� سّ��ها به�ا االس� ن��ة إلى �ع�ب ب� ق��ان ب� عاب� ب� شالح ب� أرف��� ب�
سام ب� ن�ح أول نا�� �الع��ّ�ة «لغة ال�الئ�ة» ك�ا �ق�ل�ن. والع�ب م� الّ�ع�ب الّ�امّ�ة، الع�ق

نف�ه ال�� ی���ر م�ه ال�ه�د.



والعال� َم�ی� �الّ�يء ال���� للع�ب، فه� ل� ����ع�ا فق� الع�ی� م� ألعاب�ا الّ���ان�ة، كال�ل�ل
ال�� ی�ور ���� ال���، بل خ��ا خ��ات واسعة في م�ال الّ��، و�ان� ��ق عالجه� ق���ة
ج�ًا م� الّ��ق ال��ی�ة. كان جّ�اح�ه� ال�ه�ة ���ون ع�ل�ات ض��ة �اس���ام الّ���ی� ع��ما
كان� أورو�ا مع���ة ���ل كلي على الّ�فاء �ال�ع��ات ال�� ���قه رجال الّ�ی�. أّما في ال����اء
فللع�ب الف�ل في اك��اف ال���ل وال��تاس ون��ات الف�ة و�اه�تي الّ��ّع� والّ�آكل وحام�
ال����� وحام� الّ�����. ولق� قام�ا �ع�ة ت�ارب زرا��ة هامة وُع��ا �الّ�ّ� واس���ام الّ��اد،
وأش�اء أخ�� ك����� الفاكهة والّ�ه�ر. واش�ه� الع�ب في العال� كله ب��غ ال�ل�د وص�غ األق��ة
وص�اعة الّ�جاج واألواني الف�ار�ة وال����جات وال�رق، وأتق��ا الع�ل �الّ�ه� والف�ة والّ��اس

وال��ون� وال��ی� والف�الذ.
وأما أغ�ى �قعة م� ج���ة الع�ب، �اس���اء �الد الّ�اف�ی�، فق� كان� وما ت�ال مقا�عة ال���
ال�اقعة في أق�ى الّ�او�ة ال�����ة الغ���ة، وهي م��قة ج�ل�ة تقع ش�الي َعَ�ن. اش�ه�ت على م��
آالف م� الّ���� ����زها الّ����ة وم�اخها ال�ه�ج، وخ���ة أودی�ها و���نها م��� ال�ّ� ال�� ُت��ع
م�ه القه�ة ل�ی�ة ال��اق. ����نا س��اب�، ال�غ�افي ال��ناني، أن اإلس���ر األك�� كان ق� قّ�ر، ق�ل
م�ته �ف��ة ق���ة، الع�دة م� اله�� وتأس�� عاص��ه اإلم��ا��ر�ة ه�اك. و�ع�ق� �ع� العل�اء أن
ه�ا اإلقل�� ه� أق�م م��� س��ه اإلن�ان وأنه ال���� ال�� جاء م�ه ق�ماء ال������. ك�ا قام�

��ه م�� عام 1000 ق�ل ال��الد م�ال� م�ده�ة كال��اذرة والّ������ والِ�������.
�ع� ت�م�� الق�س على ی� ت���س، فّ� ك��� م� ال�ه�د إلى ال��� وما ی�ال أحفاده� األصل��ن
�����ن ��ه. ل�� لّ�ا اك��ف ال��ال�ة الّ���� ال���� إلى اله�� أص�ح ال��� أقل أه��ة، وغ�ت
م��قة ال��از أشه� إقل�� في ج���ة الع�ب لق�ون ���لة. �قع ال��از على ال��� األح�� ش�الي
ال��� و��ّ�ه م� الّ��ق ال���قة ال�س�ى م� ال����ة ال�ع�وفة �إقل�� َن��، و���ه م� الّ��ال

الّ��قي وم� الّ��ال س�ر�ا وال��� ال��� وفل���� وش�ه ج���ة س��اء.
و�ل�ة «ح�از» تع�ي «حاج�». ���ه� إقل�� ال��از، ال�� �ف�ق� إلى ال��اه، ���ی���ه
،Macoraba الّ�ئ������: مّ�ة، م�ضع والدة الّ��ّي م�ّ�� وال�ي كان� ت�عى في األزم�ة الغاب�ة
وال��ی�ة، ال�ي كان� ت�عى ی��ب، ح�� أم�ى الّ��ّي آخ� ع�� س��ات م� ح�اته وُدف� ف�ها.
و��� على كل ال��ل��� ال�����ع�� ال�ّج إلى هات�� ال��ی����، ك�ا كان على الّ�اس الق�وم إل�ها

في الع�� ال�اهلي ق�ل اإلسالم.
ق�ل ألف عام م� اك��اف ك�ل�م��س ألم���ا، ول� ص�ي في مّ�ة. كان مق�رًا له�ا الّ��ي أن
�غ�� وجه الّ�ار�خ في العال� �أس�ه. كان في ش�ا�ه ی�عى الغ�� وال�اع� ف�ق اله�اب ال����ة
��ّ�ة، ث� ع�ل �ال��ارة �أم�ال أرملة ث��ة م� س��ات مّ�ة. كان �ق�د ق�افل ج�الها إلى س�ر�ا

لل��اج�ة مع الّ��ار األغ��اء ه�اك.
وفي س�ر�ا تعّ�ف ���ل ج�� على الّ��ان��� ال�ه�د�ة وال�����ة، وت�ّق� م� أن ق�مه الع�ب،
ال�ی� كان�ا �ع��ون األص�ام، ل� ���ن�ا ی�ی��ن ب��انة ص���ة. ل�ل� أخ� الّ�اب ما ی�افقه م� عق��ة
الّ��ار� و�ع�ًا م� تعال�� ال�ه�د�ة و�قا�ا م� فل�فة الف�س ع��ة الّ�ار وم���عة م� الّ�قال��
الع��ّ�ة، وأضاف إل�ها ش��ًا م� أف�اره ث� أّس� د�انة ج�ی�ة[1]. كان ��� أت�اعه على االع�قاد �أن



آدم و�ب�ا��� وم�سى و���ى ه� أن��اء اإلسالم. أّما ال��م فُ���� إل�ه� على أنه� أقّل أه��ة م�
م�ّ�� نف�ه، ال�� ُتعّ� تعال��ه ال�حي األخ�� م� هللا. في ج���ة الع�ب ت�� في كل عائلة تق���ًا اب�ًا
اس�ه «م�ّ��»، ور��ا ���ن ع�د الّ�جال في العال� ال�ی� ���ل�ن ه�ا االس� أك�� م� ع�د ال�ی�

���ل�ن اس� «ج�ن» أو «ِولَ��».
هل م� الغ��� �ع� ذل� أن ت��ن الّ���اء م���ًا ألع�� ثالثة أد�ان في العال�: ال�ه�د�ة
وال�����ة واإلسالم؟ ��ل� الع�ب على الّ���اء اس� جّ�ة هللا و�ق�ل�ن إن الّ���اء خال�ة م� أّ�
كائ� س�� هللا. ه�اك في ص��اء ج���ة الع�ب، ر��ا أك�� م� أّ� م�ان آخ� في العال�، «تعل� �ّ�ة
الّ��اء ت����ها لل�ال� ول���ع ص�عه. ی�مًا �ع� ی�م ت��ع ف�ها ال��اع�، ول�لة �ع� ل�لة ت����
ال�ع�فة». ال ی�ج� في الّ���اء ت�الٌ� على ج�ع ال�ال ألجل ال�ال، وال س�اق ج��ني ل����
اإلن�ان فالنًا م� ال���. و�نه م� لع�ات م�ن���ا ال��ی�ة أنها ال ت��ك لإلن�ان الف�صة ال�ا��ة
لل�ف��� والّ�أمل. ب���ا ت�ف� الّ���اء ال��ان ال��اس� ل��ف�� ال��ء �الق�ر و��أمل �األم�ر ال�ي ال

ت����ع ال���ات أو الّ��أ إف�ادها، ك�ا ال ی���� الل��ص م� االق��ام وس�ق�ها.
كان م�ّ�� أول رجل اس��اع أن ���ع ش�ل الّ�اس في ج���ة الع�ب. لق� جاء في الّ�مان ال��
كان� ��ه ال�الد ��اجة إلى ز��� ع��� ���د م�ها الّ����ة األج���ة. وق� اس��اع ت�ح�� الع�ب
�ف�ل ن�� الّ�عال�� الّ�ائعة ل�سال�ه. كان �ف�ق كل القادة الع��اء �أنه ��ل� ف��ًا ��ادّ�ًا وق�رة على
ال��ادة و��ة م� هللا م�ل ناپ�ل��ن في س���ته على قل�ب الّ�جال وت���لها وت���عها وصه�ها

وت����ها ل���ح كقل� رجل واح�».
�ع� وفاة الّ��ّي م�ّ�� قام� الّ�ع�ب الع��ّ�ة، ب�افع ال��اسة الّ�ی��ة، �ال��وج م� الّ���اء
و���� سل�انها على م�ا�� م��ام�ة األ��اف م� العال� وأّس�� اإلم��ا��ر�ة اإلسالم�ة الّ���ة
ال�ي ُتعّ� أع�� م� اإلم��ا��ر�ة الّ�ومان�ة. في تل� األ�ام ال��ده�ة لإلسالم، زّود الع�ب ال�الد ال�ي

ف���ها �القادة الّ�ی���� والّ��اس��� والع������، و��ا أنه ال ���� ال�ق�ف في وجهه� أب�ًا.
���� الّ����، ال��رخ اإلسالمي، «كان الع�ب �أكل�ن ال��اد والع�ل ال�ّ��، و�ع� أن ت�وق�ا
�ع� ال��ارة في س�ر�ا ورفل�ا في ق��ر ك��� الف��ة، قال�ا: ل� ل� ن�� نقاتل م� أجل هللا، ل�ا
ت����ا إال ال���ل على كل ذل� واالس���اع �ه، تار��� الّ�قاء وال��ع لآلخ���. وخالل ق�ن م�
وفاة الّ��ّي م�ّ��، كان ع�ب ال��از ق� أّس��ا إم��ا��ر�ة أك�� م� إم��ا��ر�ة اإلس���ر أو

إم��ا��ر�ة روما؛ لق� اك��ح اإلسالم العال� كاإلع�ار».
بلغ� ه�ه اإلم��ا��ر�ة م��ّ�ة األ��اف ُذروة م��ها في الق�ن الّ�ا�ع م� ه�ه ال���ة، و��أ
ال�ه� ی��ّ�ق إل�ها �ع� مع��ة ت�ر Tours عام 732 لل��الد ع��ما ُه�م الع�ب في ف�ن�ا أمام

ال������� ت�� ��ادة شارل مارِتل.
�قي ك��� م� الع�ب في ال�الد ال�ي ف���ها. ح�ل�ا، ت�ارًا وم�����، تعال�� عق��ة م�ّ�� م�
ج���ة الع�ب إلى ج�ل �ارق وأف����ا ال�س�ى ووس� الّ��� وج�ر ال��ار ال�����ة. وه� ���ح�ن

�عق��ته� م� ف�ق ال�آذن في كل �قعة ی�ج�ون ف�ها: «ال إله إال هللا، هللا أك��».



وح�ى ال��م، ن�� آالفًا م� ال��ل��� ���ل�ن م�اص� مهّ�ة في م�ا�� �ع��ة كه�نغ ك�نغ
وس�غاف�رة و�ن�ون���ا و�س�ان�ا. ب���ا عاد اآلخ�ون إلى م���ه� األصلي في الّ���اء الع��ّ�ة.
وعادت ج���ة الع�ب إلى ع�ل�ها م� ج�ی� �فعل سالسل ال��ال ال�ي ت�ّ� س�احلها، و�فعل ��قاتها
غ�� ال�أه�لة ال�ل��ة �الّ�مال ال���قلة. وفي الق�ن الّ�اني ع�� قام أحفاد صالح الّ�ی�، ال�� كان
ن�ف ك�د�، �االس��الء على أ��اف الّ���اء. و�ع� م�ور ثالثة ق�ون جاءت ق��لة م� م�اهل
ه�اب آس�ا ال�س�ى. كان�ا م� ق��لة ع��ان، أج�اد األت�اك ال�عاص���، وحاول�ا ح�� الع�ب

و�أنه� م� ج�� أدنى م� ج��ه�.
اّدعى األت�اك مل���ه� ل����ة الع�ب ن��ًا م� أر�ع��ة س�ة، فق� ألنه� ��ل��ن �ع� ال�ام�ات
على ��ل الّ�احل. ن��� �ع� تل� ال�ام�ات �الّ���د ح�ى نها�ة ال��ب، ل��ه� ُأج��وا أخ��ًا

على االس��الم واالن��اب م� ج���ة الع�ب وت���ا أهلها ی���ع�ن �ال���ة.
ل� تع��ف ��ائل ال��از في وق� م� األوقات ���ادة أح� م� ال��ام األجان�. واح�ف�
ال��از��ن على مّ� الّ����، وه� ��ع�ن ح���ه� الّ����ة ف�ق كل االع��ارات. و����ًا ما ُأرسل�
ال���ش ال��ارة لف�ح ال��از ول�� ل� ی���� اآلش�ر��ن أو ال���س أو الُف�س أو اإلغ��� أو

الّ�ومان م� الّ����ة على �الده�.
م�� انه�ار اإلم��ا��ر�ة الع��ّ�ة، ق�ل أك�� م� ألف عام، ما ب�ح الق�اد والّ�ال��� وال�لفاء
��اول�ن ت�ح�� الع�ب، وخ��صًا في م��قة ال��از، ألنها ت�ّ� ال��ی���� ال��ّ�م��� ل��
ال��ل���. ل� ی��ح أح�ه� في فعل ذل�، ث� ُقّ�ر ل��ماس إدوارد ل�َرن� أن ی��ح ��ا ف�ل ��ه
اآلخ�ون. لق� دخل ه�ا الّ�اب عال� اآلثار ال����اني ج���ة الع�ب وقاد الع�ب م� خالل تل�
ال��لة الّ�ائعة ال�ي ساع�ت الل�رد آِلْ��ي على ق�� �ه� اإلم��ا��ر�ة الّ����ة والق�اء على حل�
األل�ان ب��� نف�ذه� على العال�. أّما الّ���قة ال�ي اس��اع بها ل�َرن� ��د األت�اك م� �الد الع�ب
ال�قّ�سة وت���� ال��ل�ة الع��ّ�ة ال���ان�ة ال�ع�وفة ���ل�ة ال��از، فهي قّ�ة ما ك�� ألصّ�قها

أب�ًا ل� ل� أق� ب��ارة ج���ة الع�ب واالل�قاء ش���ًا بل�َرن� ورفاقه أث�اء ح�ل�ه�.
و�ّن العامل ال�� لع� دورًا مهّ�ًا في ت�ه�ل مهّ�ة ل�َرن� في ج���ة الع�ب لعله ���ن ساللة
الّ��� الّ���� في أب�اء الّ���اء. و��� عل��ا أن نع�ف ش��ًا ع� ه�ه الّ�لة وقادتها ال�ال��� ل�فه�

دپل�ماس�ة و�س��ات���ة ال��ل�ن�ل ل�َرن� ال�ي س��ا�عها م� خالل ح�ب الّ���اء.



ل�َرن� في مقّ� ال��ادة العاّمة �القاه�ة



م�ّذن ی�اد� ال��م��� للّ�الة



الف�ل الّ�ا�ع

ساللة أش�اف ال��� الّ����

خالل تل� الق�ون م� ال��� الّ���ي غ�� ال���قّ�، �ق�� في ال��ن ال�ق�َّسة م� ال��از ساللة
م� ال��� الّ���� ال����ر�� م� آل الّ��ّي م�ّ��. كان ���ة الع�ب ی�ع�ن ه�الء األش�اص
�األش�اف، ال�ی� كان�ا ���ه�ن األت�اك و�ع�ونه� م� الّ�خالء. كان� ه�ه الّ�لة ق�ّ�ة ���� ل�

ت��ّ�� الّ�ولة الع��ان�ة م� الق�اء عل�ها.
مع ذل�، ع��ما كان األش�اف القا���ن �الق�ب م� ال��اقع الّ����ة ال��ّ��ة على ��ل ح�ود
الّ���اء، ���ّ��ن عالن�ة على �ل� الع��ان���، كان الّ�ل�ان ی�ع�ه� للق�وم واإلقامة ق���ًا م�ه في

الق�������ة. وه�اك ال ���ن�ن ���� الّ���اء، بل ُی�ع�ون ع� الّ���� به�وء.
كان الّ�ل�ان ع�� ال����، آخ� الّ�ال��� الع��ان��� ال�ارز��، فق� ب�ع في ات�اع ه�ه الّ��اسة
ال�اصة ل�� س�ق�ه، ولعل م� أب�ز الع�ب ال�ی� وج� م� األف�ل أن ی���ه ق���ًا م� ال�اب العالي
ه� الّ���� ح���، ش��� مّ�ة. كان أك�� أحفاد الّ��ي ال��ج�دی� س�ًا، ول�ل� كان ال����ون
ی�ج��ن أنه األولى �ال�الفة، أ� ال��ادة الّ�وح�ة والّ�ن���ة لل��ل���. كان لق� ال�ل�فة �ع�ى أساسًا

ل�� ه� م���ر م� ساللة الّ��ي م�اش�ة، ل�� األت�اك اغ����ه ���ا �ع�.
ل�� م� شع� �ف��� �أج�اده كالّ�ع� الع��ي. و�ن ت�ار�خ كل العائالت األم���ة ال�اك�ة
م�ونة في مّ�ة ع�� ال���� ال���ي ح�ل ال��� األس�د، ال�� �ع�ه مالی�� م� الّ�اس أك�� األماك�
ق�اسة في العال�. ه�اك، على لفافة ور��ة، ُك�� اس� ال���� ب� علي، ال�ف�� ال��اش� للّ��ي م�ّ��

م� اب��ه فا��ة، و��ل� اب�ها األك�� ال���.
كان� لل�ل� ح��� في ش�ا�ه روٌح م��لقة، و��ًال م� ال��� مع عائل�ه به�وء في مّ�ة، أخ�
���ب الّ���اء مع ال��و وشارك في كل غ�واته� وح�و�ه� الق�ل�ة. كان� أمه ش����ة األصل وق�
ورث م�ها ح����ه الّ�ائ�ة. تلقى ع�� ال����، الّ�ل�ان األح��، ع�دًا م� الّ�قار�� ال�قلقة ت��اول
ال��اة ال�ّ��ة ال�ي ����ها ه�ا الّ�جل ال���قل ال�� كان ���اه وال ی�� �ه. كان أمامه أح� حّل��،
األول أن �قّ��ه و��عه في ك�� ث� ی�مي �ه في ال��سف�ر، والّ�اني أن ی���ه في الق�������ة ت��
ال��ا��ة الّ����ة الّل��قة. على الّ�غ� م� خ���ه م� اح��ال تآم� ح��� ض�ه، فإن ح��قة ك�نه
م� ساللة الّ��ي جعل� م� الّ�ع� على الّ�ل�ان أن �ق�فه في ال��سف�ر. ف�ا كان م�ه إال أن
أع�اه رات�ًا وم��ًال صغ��ًا �قع على الق�ن الّ�ه�ي ح�� ُأج�� على ال��� مع عائل�ه ل��ة ث�ان�ة

ع�� عامًا. كان ع�� ال���� ��ل� عل�ه كل�ة «ض��»، مع اب��امة قاتلة.
أث�اء س��ات ال��فى الّ��ان�ة ع��ة، اس���م الّ�ل�ان الع��ز الّ�پل�ماسي ال�ّ�ار كل األسال��
ال�ي ت�قي ح���ًا راض�ًا. وم� ب�� الع�ا�ا قّ�م إل�ه س�ارة رول� رو�� ف��ة ذات ���ل م�



األل����م. ش�� ح��� الّ�ل�ان على ذل� ل��ه أب�� لل���ع أنه �فّ�ل �غاله عل�ها.
ع��ما ح�ث� ث�رة الّ��ان األت�اك في س�ة 1912، وأ��ح �ع�� ال���� م� على ع�شه، ُأ�ل�
س�اح كل ال����ن�� الّ��اس��� م� الق�������ة واع�ق� ال���� وم� معه م� زع�اء الع�ب أنه�
��ه�ون ف�� عه� ج�ی� م� ال���ة واالس�قالل. لق� ساع�وا ال���ة ال��ی�ة على إزالة الّ��ام الق���،
ل�� س�عان ما ت�ّ�دت آماله� فإن ج���ة االت�اد والّ��قي ق� ان�فع� ���عة ت��� إلى ت���� كل
الّ�ع�ب ذات األع�اق ال��عّ�دة ال�ي كان� ت�ّ�ن اإلم��ا��ر�ة الّ����ة. بل ذه��ا إلى أ�ع� ذل� �أن
أصّ�وا على ت�لي الع�ب ع� لغ�ه� ال���لة، لغة ال�الئ�ة، واس���الها ب��انة اللغة الّ����ة. ول�
��ل الّ�مان ����� ل����ف أن ج���ة االت�اد والّ��قي، ال�ي ی�أسها أن�ر و�لع� وج�ال، أك��
اس���ادًا م� ع�� ال���� في أش� أوقاته ت�ح�ًا ودم��ة. إنه� ی���ون اآلن إلى الّ���� ع�� ال����
على أنه رجل ل��� ع��ز غ�� م�ٍذ، مقارنة مع م� خلف�ه. اق��ح� ال����ة الف�اة أ��ًا أن ی��
اس���ال األن��اء الق�امى في الق�آن �األ��ال األت�اك. ك�ا ت� م�� ال�ل�ات ذات األصل الع��ي م�

قام�س ال�ف�دات الّ����ة.
ذاع� في مّ�ة ق�� م�الغ ف�ها ع� ارت�اد األت�اك إلى وث��ة آل ع��ان الق���ة، وأنه�
�أم�ون ال���د في الق�������ة أن ��ّل�ا للّ�ئ� األشه�، وه� إله م� آلهة العه� ال����� ق�ل أن

ت��ك الع�ائ� الع��ان�ة م���ها الق��� في ب�ار� آس�ا ال�س�ى.
على الّ�غ� م� أن القادة الع�ب ق� ی���ا م� رؤ�ة و��ه� ی�فل في الّ�عادة م� ج�ی�، فق�
اس��اع الّ���� ح��� وأوالده أن �����ا ك�اه��ه� لل���مة الّ�الث�ة ال�����ة وح�ب األت�اك الّ��ان
ب�م�ه. و���� ال��اع�ة ال�ي قّ�مها لل���مة الّ�الث�ة ق�ل أن ����ف خ�اعها، فق� ُم�ح لق� حامي

األماك� اإلسالم�ة ال�ق�َّسة، أو أم�� مّ�ة الّ�ادس والّ���ن في العه� الع��اني.
أعل�� ِم� غ�ت�ود ِبل، وهي ال��أة ال�ح��ة ال�ي ت�ّل�� م���ًا ع����ًا مهّ�ًا في ال���
ال����اني و�ان لها نف�ذها في الّ��ون الّ��ق أوس��ة، أعل�� في رسالة إلى الّ�ا��� الل��ن�ة أن
ح��ة الق�م��� الع�ب ق� ان�ع�� ���� ج���ة ت���ة الف�اة، تل� ال����ة ال�ي ما كادت ت�ل إلى

الّ�ل�ة ح�ى ت�ّ�ل م�قفها ت�امًا.
ك��� ِم� ِبل «إّن ال���ة وال��اواة كل��ان خ���تان في إم��ا��ر�ة م�لفة م� ج���ات
م����ة، وم�ها الع�ب س��ع� ال��یهة القابل�ن لل��ّ��، ال�ی� أح��ا �ف�� تقال�� ماض�ه� الع���
ك��ّس��� لإلسالم وم�ّ��ی� ل��� ال�الفة على م�� س�ع��ة عام، ف�ان�ا أول م� �ال� ب��ج�ة
ال�ع�د إلى ح�� الّ��ف��، وفي الف�� ال���ق للف��ة الّ�أس���ة ت�قع� الّ���ة ال��قفة م� الع�ب أن
تلّ�ى م�ال�ه�. ل� اس��اب األت�اك الع�ب في م�اولة جاّدة �الّ��اح ب���ر الّ�قافة الع��ّ�ة ت��
ح�ای�ه�، ل�ّ��ا اّت��ت اإلم��ا��ر�ة الع��ان�ة ح�اة ج�ی�ة لها، ل�� عقل��ه� ال���ّ��ة م�ع�ه� م�

اغ��ام تل� الف�صة الّ�ه��ة.
«�اإلضافة إلى ذل�، فإّن الّ�وح الع����ة ال��وسّ�ة شّ�ل� �الّ���ة إل�ه� إغ�اًء ق��ًا خ���ًا في
م�حلة تأس�� إم��ا��ر��ه�. لق� ُقّ�ر ل����ة االت�اد والّ��قي أن ت�ّ� ���قها ب�� ح�اس�ات
األع�اق ال���لفة وهي غ�� راض�ة به�ه ال�هّ�ة، و���اهل أسال�� ع�� ال���� الّ�پل�ماس�ة ال��رة

وج�ت نف�ها م��ر�ة في ص�اع مأساو� واه� مع الّ�ول ال��اورة لها في أورو�ا.



«ق�ل ان�الع ح�ب عام 1914، كان� ال��ا�� الع��ّ�ة م��ل�ة �ال�ق� والّ���ة في االن�قام....».
في ج� م� رفا��ة العاص�ة الع��ان�ة ن�أ أوالد ال���� األر�عة ك�ّ�ان أت�اك أك�� م�ه� ش�ا�ًا
ع��ًا. لق� أم��ا مع�� أوقاته� في الّ����� في ال��سف�ر وح��ر ال�فالت الّ�اق�ة في ال�ال�
اإلم��ا��ر�. وق� ع�ل األم�� ���ل ل��ة س� س��ات ك���ت�� خاّص للّ�ل�ان ع�� ال����.
وع��ما عاد الّ���� ح��� إلى مّ�ة ألقى خ��ة على أوالده األر�عة وأخ��ه� �أنه� أضعف م� أن
��ان�وه �ع� أن تع�دوا على ال��اة الّ�اع�ة في اس����ل: «إّن الق�������ة وح�اتها ال��فهة اللع��ة
وراءك� اآلن، ال��� �، وعل��� م� ه�اك أن تّ���وا و��ًا ل�� ت�� �ّ�ة الّ��اء مع إخ�ت�� في
ال��ام الّ��داء ل�ي ن��ع�� م�� عائل��ا ال�ي ل�� بها ال��� والعار. هللا أك��». �ع� ق�ل ذل� قام

ال�ل� �أم� أوالده ���اسة ��قات ال���ج.
ل� ت�� ��قات ال�ج تل� س�� م�ال� ت�لح لع��ر ال��ال خالل الّ�مال ال�ارقة وت�ل ساحل
ال��� األح�� ��ّ�ة ال���مة والّ�ائف ال�ي تعّ� العاص�ة الّ����ة، و��� ال��ی�ة ومّ�ة. وق� أرسل
مع كل اب� م� أب�ائه ف�ة م� أف�ل رجاله ال�قاتل��. ل� ���ح له� �اس�ع�ال ال��ام بل أج��ه� على
الّ��م في ��اءاته�. كان�ا ����ن أ�امه� في م�اردة الل��ص. و�ان م� أس�أ ل��ص الّ���اء
رجال ق��لة ال�ارث و��لغ�ن م�ة م� ال�ارج�� على القان�ن، أغل�ه� م� األف�اد ال��ف��� م� عائالت
األش�اف. ات�� رجال ال�ارث ه�الء مق�ًا له� ق��ة م�ّ��ة �����ًا ت�ع� خ���� م�ًال ��هة الّ��ال
الّ��قي ع� مّ�ة. وق� كان له�ه ال��الت على الل��ص وق�اع الّ��ق أك�� أث� على أب�اء
ال���� ف�لق� م�ه� رجاًال مع���ی� على أنف�ه� وقادة م��ّ����. و�ن ك�ن األم�� ���ل ش���ة
�ارزة في الّ��ق األدنى ال��م ل�� ���� دمه ال�ل�ي ���ل أساسي، ول�� ألنه �ارع �أسال�� ال��ادة

في الّ���اء الع��ّ�ة. وهي ل��� ح��لة لع� الق�ار أو االس���ام ت�� أشعة الّ���.
أّما علي، االب� األك�� ل����، فه� أم�� ق��� القامة ن��ل أن�� ���از �أخالقه ال���ة
وس�� ش��ي هائل، وه� دپل�ماسي م��ّ�س. إنه رجل م��ّی� س�ّي ألق�ى درجة وم��ّ�د في
ال��اف�ة على كل ما ی�عّل� �الف��لة. و����ة أف�اد عائل�ه، ه� �ع�� الّ���، ل��ه ���حات ل���
بل�ه. ل�� ���حاته الّ����ة ل� ت��اوز أن ���ن أم��ًا ل�ّ�ة، ال���� ال�� ت�ّاله وراث�ًا �ع� ت�ّ�ي
أب�ه الّ�اع� في الّ��. أّما ع�� هللا، االب� الّ�اني، فه� رجل ���ح م��لئ ن�ا�ًا وح���ة، ل��ه ال
ی�قى ألن ���ن م�ال�ًا. أص�ح في نها�ات ال��ب حاك�ًا لألردن وات�� م���ارًا له الّ�حالة اإلن�ل���

الّ�ه�� الّ��� هار� س�� ج�ن ف�ل�ي.
وز�� ه� أصغ� أف�اد العائلة، وه� ن�ف ت��ي. ل�� ��ه ال���� م� روح الّ��ق، وع��ما
تأّج�� الّ��رة ل� ت�� ل��ه جّ��ة إخ�ته. لق� ت�ّلى ه�ا الّ�اب الف�ي ع� أش�ال ال��اس الق��
كالق�م�ة الع��ّ�ة ل�اقي أف�اد العائلة و�ّ�س نف�ه ل��ض غ�ار ال��اة وملّ�اتها ك�ا ه� م��قع م� أّ�
أم�� في ب�ا�ة الع���� م� ع��ه. مع ذل� فف��ته سل��ة و�ه�� الّ��� ور��ب ال��ل والّ�ق�. �ع�
أن اس��لى الع�ب وال���ش األس��ال�ة على دم�� رق� ز�� على أنغام ال�از في ال��ی�ة كلها إلى
أن أق�عه ���ل �أن سل��ه ی��غي أن ���ن الئقًا م���مًا. ل��ه رجل ذو س�� خاص، و�ذا ت�ق�

أمله �الّ�هاب إلى أو��ف�رد ف����ن أف�ل م� في أس�ته الالمعة لل��ام ب�ل�.



أما ���ل، ثال� أب�اء ح��� األر�عة وأك��ه� شه�ة، فه� ش�� م�الي. وه�، على الّ�غ� م�
ت�اضعه وت�ف�ه، ذو ش���ة م�م�قة. ی�ل� كل ع��ي دپل�ماس�ًا، و���ل ق� فاق أق�انه ك���ًا.

��ل� أ�فال الّ���اء القل�ل م� األلعاب وال �ع�ف�ن ك�� یلع��ن م�ل�ا �فعل األ�فال في
الغ�ب. إن ال��اة قاس�ة وهادئة م�� أن �ف�ح الّ�فل ع���ه ل��� نف�ه ��ان� أّمه في ال���ة
الّ��داء. وما إن ی��أ �ال��� ح�ى �أتي إلى م�ل� الّ��ر� الق�لي. م�رس�ه ال�ح��ة هي م�ق� القه�ة،

وثقاف�ه ال�ح��ة هي ك���ة الّ�عامل مع الّ�جال والِ��ال.
ب�أ األم�� ���ل ح�اته ك��ّي صغ�� ���� ی�عى األغ�ام. كان� أّمه ف�اة ع��ّ�ة م� مّ�ة
وهي اب�ة ع� وال�ه. وع��ما كان ���ل ول�ًا صغ��ًا أرسله الّ���� ح��� إلى الّ���اء ل���� في
ق��لة ب�و�ة، إذ كان م� ال�ع�ق� أنه خ�� لل�ل� أن ��ّ� في الّ���اء م� أن ���� في ال��ن
ل ل�� الّ���اء أعادت له ق�اه. مع ذل� والق��. أص�� ���ل أث�اء إقام�ه في الق�������ة �ال�ِّ
ه� ما ی�ال ن��ًال و��لغ م��� خ��ه إح�� وع���� ب�صة. وه� ی�خ� الّ��ائ� ل�ل نهار وال �أكل

إال القل�ل. وله شه�ة ب�� ال��ائل �أنه راٍم ماه� و�أنه ی��� ال���ل وال��ال ���ل م��از.
و���ل رجل م�قف وع��� في وجهات ن��ه، و�ق�ل ال��ل�ن�ل ل�َرن�، ال�� �ع�فه أك�� م�
أّ� رجل آخ�، إنه صادق ك��ء الّ�هار. ی��عه ش��ه ال خ�فًا م�ه، بل ألنه� �ع���ن �ه و����نه
ك���ًا. ه� ل��� ج�ًا وم��ّ�ر الف�� ول� ���� �الّ���قة ال����ّ�ة ال�ي كان أص�اب ال��رسة

الق���ة یّ��ع�نها. ول� أت��� له الف�صة الس��اع أن �ق�م �أع�ال تف�� ش��ه فائ�ة جل�ة.
���ار ك�ار الّ�اسة عادًة الق�� ال��ل���ة �ق�ؤونها في أوقات ف�اغه�، أّما ���ل ف�ان
�ق�ي أوقات اله�نة ب�� ال��لة واألخ�� في ق�اءة الّ�ع� الع��ي. كان م� ب�� الّ�ع�اء ال�فّ�ل��
ل��ه ام�ؤ ال���، وه� شاع� م�ه�ر ب�� الّ�ع�اء ال�اهل��� الع�ب، و�ان� أشعاره ت�ور ح�ل
الِ��ال والّ���اء وال�ّ�. م� الّ�ع�اء اآلخ��� ال�ف�ل�� ل�� ���ل أ��ًا اب� ه�ام وزه��
و��فة وال�ارث وال����ي، وه� كّ�اب ع��اء في الع��ر ال�س�ى ع��ما دخل� الّ�قافة الع��ّ�ة

أق�ى �قاع أورو�ا. كان ���ل مع��ًا أش� اإلع�اب �ال��� الّ�الي لل����ي:

ال��ُل والل�ُل وال���اُء تع�ف�ي            والّ��� والّ�مُح والق��اُس والقلُ�

وق� رأی�ه في ك��� م� األحای�� �ق�أ أع�ال ع���ة الّ�اع� ال��ه�ر ال�� ُك��� ع� ح�اته
ال�اصة مل��ة ض��ة ت�ل�ها أخ�ار الغارات و�ل�ات ال��. وق� أله�� ح�ب الّ����� ال�ال�ة
م�اع� الع�ی� م� الّ�ع�اء ل��ّ��ا الّ�ع� �أناش��ه� ال����ة. وح�ى أصغ� ال��َّال�� أخ� ی�ت�ل

.Auda Abu Tayi األغاني ح�ل ل�َرن� و���ل وذل� ال��ارب ال��ه�ر ع�دة أب� تاِ�ه
والّ�ع� والغ�اء واألم�ال كلها ت��� ف��لة ال��م ب�� الع�ب. والع��ي، ب�ءًا �ال���� إلى
أصغ� أت�اعه، م��عّ� ألن �عّ�ض ح�اته لل��� م� أجل أال �قع یل�� الّ��� أّ� أذ�، ح�ى ول�
كان ه�ا الّ��� أع�� أع�ائه. ق�ل ان�الع ن��ان الّ��رة الع��ّ�ة ��ه�ر ع�ی�ة، كان الّ���� ح���
وأوالده ���عّ�ون سّ�ًا للق�ال ب���ا كان�ا ��عل�ن األت�اك �ع�ق�ون �أنه� ی�أه��ن لل��ّ�ك ض� ال�لفاء.



ح�ث أن كان األم�� ���ل في دم�� في تل� األث�اء ك��� على ج�ال �اشا ال�اك� الّ���ي
ل��ر�ا وفل����. أرسل وال�ه كل�ة إل�ه �أنه ق� ن�ح في ج�ع ع�د ك��� م� رجال ال��ائل لله��م
على ال�ام�ة الّ����ة في ال��ی�ة، فاع��ر ���ل �أنه م��ّ� للع�دة إلى ال���ب. رجاه ج�ال �اشا
أن ی�ّجل الّ�ف� أ�امًا قل�لة قائًال إنه وأن�ر �اشا ی���ان في م�افق�ه إلى ال��ی�ة. وع��ما وصل الّ�الثة
إلى ال��ی�ة شاه�وا أك�� م� خ��ة آالف ب�و� ی����ن خ��له� وج�اله� و��لق�ن رصاص ب�ادقه�
في اله�اء. ُسّ� ج�ال وأن�ر له�ا الع�ض ال���ي وقال�ا ل���ل إّن رجاله س�قّ�م�ن م�اع�ة ك���

للّ�ل�ان، وحل�فه ال��ل� الالمع ال���� ِولهل� �اشا، في ح��ه ض� ال�ّفار.
في تل� الل�لة، أث�اء ال�ل��ة ال�ع�ادة، ت�ّلل علي ب� ح���، وه� م� أف�اد ق��لة ال�ارث ال�ي

اش�ه�ت �الّل��ص�ة، ب�فقة ع�د م� األش�اف والّ���خ ح�ى وصل إلى ���ل وه�� في أذنه:
«إن�ا ن��� �الق�� م� ج��ع ج�ان�ه وس�ق�ل ه�ی� ال�ارق�� الّ������».

ول�ا رأ� ���ل أن أت�اعه جّ�ی�ن ��أن الق�ل أشار إل�ه� ل���ّ��ا جان�ًا وال�ف� إلى ج�ال وأن�ر
قائًال: «واآلن أیها الّ�ادة، ت�عًا لعادات�ا �ع� االن�هاء م� ول��ة كه�ه، ی��ّج� عل��� ق�اء ه�ه الل�لة

في م��لي».
ت�ك ���ل ض���ه ی�امان في غ�ف�ه، ونام تل� الل�لة خارج ال�اب. ل� ی���ه�ا ل��ة واح�ة ث�
أخ�ه�ا في ص�اح ال��م الّ�الي إلى م��ة الق�ار ورافقه�ا في رحلة الّ�الثة أ�ام إلى دم��. ت�ّل�
ه�ا األم� ش�اعة ك���ة، إذ ل� ش� ج�ال وأن�ر وج�د أّ� خلل في ال��ی�ة وأن الع�ب ال ی��ون
االش��اك مع األت�اك واألل�ان في ال��ب، ف���ا �ق�الن ���ل أو �أخ�انه ك�ه��ة ل����ا الّ���ف

ال��� م� ق�ل وال�ه.
إن ال�الئ� الع��ّ�ة، ك�ل� ال�ي أقامها ���ل ألن�ر وج�ال، هي م� األم�ر ال�ي ال ُت��ى. و�ع�
ال��ب أعّ� ال�ل� ح��� ول��ة في دار ال�ل��ة ��ّ�ة إك�امًا لل��ن� ال���� ج�رج ل�ف هللا. ُم�ت
صف�ف م� ال��ائ� الّ�غ��ة وُصف� �ع�ها إلى جان� �ع� ث� ُف�ش� عل�ها أص�اف الّ�عام ح�ى
كادت ت��ء ���لها. جل� إلى ال��ائ� ن�� م� ث�ان�� م�ع�ًا و�ان الّ�ادل�ن ی��ّ��ن ق�ب ال��ائ� فإذا
ل� ��� ��ق� م��ل�ًا ت�اه� �ق�ع�ن ل� ش���ة م� ل�� الغ�� أو ال�اع� ث� ی��قل�ن إلى الّ���
اآلخ� وه��ا. و�ع� أن مأل الّ��ان�ن ���نه�، تقّ�م� دفعة ج�ی�ة م� ث�ان�� آخ��� ل�أكل�ا �الّ���قة

ذاتها.
*  *  *



ل�َرن� على م�� ه���ه الّ���ع



األم�� ���ل

وه� اآلن مل� الع�اق



الف�ل ال�ام�

سق�� جّ�ة ومّ�ة

ع��ما ان�لع� ال��ب العال��ة وأح�ث� اض��ا�ًا هائًال في ُت���ة، مع معاداة ب���ان�ا الع��ى
وف�ن�ا وروس�ا و���ال�ا لها، س��� الف�صة ال��ات�ة لل����ة الع��ّ�ة. ل� ی���� الّ���� ح��� م�
ال���ل على ال�ال وال�خ��ة ال�اف���، ل�ل� اض�� إلى ق�اء ع�ة شه�ر دون أن �عل� ع� ن��ه.
ث� وصل� أن�اء تعل� سق�� ك�ت الع�ارة ال�ي كان� ت�� ی� ال���ال تاون�ن�. كان� تل� ن��ة
خ���ة لل�لفاء ون��ًا مهّ�ًا لألت�اك. ل� �ع� ح��� قادرًا على ك�ح ج�اح أت�اعه، فأرسل ك�ا�ًا إلى
ال���مة ال����ان�ة �ق�ل ��ه إنه ل� �ع� قادرًا على الّ���ت والّ�ضى �أن ی�قى ق�مه خاضع��
لألت�اك. �ل� ال��اع�ة ول�� ق�ل أن ی��ل� الّ�د، انق� ع�ب ال��از على األت�اك، ول� �ع� في
وسعه� ك��ان ال��ا��ة والغ�� ض� خ��ة ق�ون م� االض�هاد والّ�ّل. لق� جاء أب�اء إس�اع�ل

الّ���ل�ن داك�� ال���ة ل���ق��ا و��ّ�روا أنف�ه� أخ��ًا.
كان ح��� وأوالده األر�عة ق� أح���ا ت�ب�� تفاص�ل خ��ه� للّ��رة، ل��ه� ك���ا ه�ه الّ��اب�� إلى
أساب�ع قل�لة ق�ل إشعال الف��ل. ول� ���ؤوا على الّ�قة �أق�ب أص�قائه�، ألن ال��ام�ات كان�
ُت���ف في األراضي الّ����ة ق�ل أن ت��ج، ول� ��� في مق�ور اإلن�ان أن �ع�ف ��� ی��. ل�
��� ه�اك ج�اس�� ف���، بل كان ه�اك أ��ًا ع�ٌد ال ���ى م� ال��اس�� على ه�الء

ال��اس��.
في أوائل عام 1916، ب���ا كان الّ�ا�� ل�َرن� �ع�ل في الف�ل� الّ�ّ�� في القاه�ة، أرسل
الّ���� ح��� أم�ًا إلى كل ال��ائل في ج���ة الع�ب ��ل� م�ه� أن ���ن�ا على أ��ة االس�ع�اد
للق�ال. وفي الّ�اسع م� شه� ی�ن�� أع�ى إشارة ال��ء. في الل��ة نف�ها قام رس��ًا ���� أن�ر
و�لع� وج�ال وج�ع��ه� الُ����ة، ج���ة االت�اد والّ��قي. وفي ال�ق� نف�ه ُشّ�� ه��ات ثالث
على مّ�ة وجّ�ة، م��اء ال��ی�ة ال���َّمة، وال��ی�ة، وهي م� أه� ال��ن في العال� وأقلها شه�ة. ق�ل أن
ن�ا�ع ال��ی� ع� الّ��رة الع��ّ�ة ال�ي ب�ز ف�ها ل�َرن�، دع�نا ن��قف ل��� تل� ال��اك� ال��ات�ة في

ال��از ال�ي م�ها جاء الع�ی� م� أص�اب ل�َرن�.
*  *  *

ع��ما ��ل اإلن�ان إلى جّ�ة ال ��عه إال أن �ف�ك ع���ه و�ق�ص جل�ه ل��� إن كان م���ق�ًا
أم ال. إّن الق�آن ال���� ���ِّم ت�اول ال���و�ات الُ����ة، ول�� إما أن ���ن ال�ه��س�ن ال�ی�
صّ���ا ال��ی�ة م� غ�� ال��ل��� أو أن مع�� األب��ة ق� ُشّ�� ق�ل أن ُی�خل الّ��ي م�ّ�� ت����
ال���ر إلى ج���ة الع�ب. ف��ارع جّ�ة أش�ه ���اهة م���ة م� ال�د�ان ال��عّ�جة ب�� ال��ازل
ال��تفعة ال�ائلة ال�ي ت��و و�أن م�جات م�الحقة م� الّ�الزل ق� هّ�ت أر�انها. ومع�� ال��ازل في



جّ�ة م�لفة م� خ�� أو س� ��قات وال ����ها إال ال�ّ�اج ال�ی� ��ّ�ون ��ّ�ة في ���قه� إلى مّ�ة
في شه� رم�ان، وه� ال��س� ال�� ی��ای� ��ه ع�د س�ان ال��ی�ة م� ع���� ألفًا إلى أك�� م� م�ة
ألف. ال �����ي إ��اد ���قة أصف بها ه�ه ال���اء الع��ي الغ��� أف�ل م� أن أق�ل إنها ت��ه
أ�ة م�ی�ة ش���ة عاد�ة �الّ���ة إلى رجل �عاني م� ن��ات ه��ان. ول� ُنقل ب�ج پ��ا ال�ائل إلى جّ�ة

ل�ان وضعه مالئ�ًا ت�امًا.
ی��و أن الّ��ا�� غ�� مع�وف في ه�ا ال��ء م� الّ��ق األدنى، و�قال إن الّ��ار الع��ي ال
�����ع أن ی�س� زاو�ة قائ�ة، و�ن الّ�ادل الع��ي ال �����ع أن ��ّ� مالءة �اولة م��عة الّ��ل. إن
ال��م ال�ق�َّس ال��ج�د في مّ�ة، وال�ع�وف �اس� ال���ة أ� «ال��ع�»، ل�� ��ه ج�ان� أو زوا�ا
م��او�ة. ونادرًا ما ت�� الّ��ارع الع��ّ�ة م��از�ة، ح�ى الّ�ارع ال��ع� �الّ�ارع ال������ في دم��،
فه� ل�� م�����ًا أب�ًا. و�ن جّ�ة، ���ان�ها ال���ّن�ة وش�فاتها الهّ�ة ال�اه�ة ومآذنها ال�ائلة وت�ارها
ال�ال��� م��ال�ي األرجل ف�ق �اوالته� أمام د�اك�� تعّ�ها الف�ضى، وأس�اقها ال�قّ��ة الّ�ائعة
ال�غ�اة ��ق�ف م�قعة م���عة إلى �ع�ها كأش�عة سف��ة ص���ة، هي أق�ب ما ت��ن إلى ال�ّ�ة

ال���ق�ل�ة أل�ة م�ی�ة في العال�.
إن ج���ة الع�ب لهي حقًا �الد مقل��ة رأسًا على عق�. و����ا ن��ل مع�� س�ائل�ا ون�ن مع��
أج�ام�ا الّ�ل�ة، فه� ی�ن�ن ه�اك س�ائله� و���ل�ن أج�امه� الّ�ل�ة. ب���ا ن��ع�ل الّ��اك��
والّ��ك وال�الع�، �����م�ن ه� أی�یه�. ب���ا ن��ع�ل الّ�اوالت وال��اسي، �ق�م�ن �االس�لقاء
على األرض. ن�� ن���ي ال���ل م� جهة الّ��ال وه� �����ن ج�اله� وخ��له� م� جهة ال����.
ن�� نق�أ م� الّ��ال إلى ال���� وه� �ق�ؤون م� ال���� إلى الّ��ال. �غ�ي ساك� الّ���اء رأسه
ص�فًا وش�اًء على حّ� س�اء، ب���ا ی��ك أق�امه عادة عار�ة. و����ا ن�لع ��عات�ا ع��ما ن�خل دار

ص�ی�، �ق�م�ن ه� ��لع أح�ی�ه�.
�ق�� جّ�ة، ف�ًال ع� س�انها الع�ب، أحفاد حّ�اج آالف م� رحالت ال�ّج، ال�ی� كان�ا
��ل��ن ال�ال ال�افي ل�ل�غ مّ�ة ل��ه� ال ��ل��ن ما ��ّ��ه� م� مغادرة ال����ة �ع� أداء م�اس�ه�.
ی�قى الع�ی� م� ه�الء في غا�ة الفق� و���ون �ال�اد ما ��ّ� رمقه� ���امه� �أ� ع�ل �����ع�نه
في ال��س� الق��� لل�ّج كل عام. م�ه� ال�او��ن والفل������ن وال�الو��ن، وم�ه� اله��د واألك�اد
واألت�اك وال�����ن والّ��دان��ن واألح�اش والّ��غال��ن و��و الّ���اء وس�ان زن��ار وال���

والّ��مال، وأج�اس أخ�� ال ح�� لها.
اص���ُ� في ع�� أح� األ�ام ال����ر غ�ل��، ضا�� في ال�ع�ة ال����ان�ة ال�ي كان لها
م��� ه�اك، ف����ا ج�ادی�ا وخ�ج�ا م� ب�ا�ة مّ�ة ل��ل إلى ال�ي ال�� ����ه األح�اش. كان�
م�اك� ه�الء الق�م ال��ائ��� أك�اخًا دائ��ة ذات أس�ح م��و��ة م� الق�، ت��� بها أس�ار م�تفعة
م���عة م� عل� الّ�عام وال����� الّ��ئة. أوقف�ا خ��ل�ا أمام ك�خ ��ه ام�أة ح���ة م�ه��ة في د�غ

جل� ح��ان. وما إن وقع ن��ها عل��ا ح�ى ب�أت ت��ح:
«ل�اذا ج��� ل�ه��� م��لي؟ ل�اذا س�أخ�ون ول��؟ ماذا فعل� ح�ى ت���ون إ�الق الّ�صاص

علي؟».



مع أن ال���ال غ�ل�� ب�ل كل جه�ه ل�هّ�� م� روعها، فق� �ل� ت�ل�ل ح�ى ر���ا م��ع�ی�
فل� نع� ن��ع ص�تها.

على �ع� أم�ال قل�لة م� جان�ي جّ�ة كل�ه�ا ه�اك م�افئ صغ��ة ی��اشى األجان� ز�ارتها. إنه�
ال ی�ح��ن �الّ�ائ��� ألن تل� الق�� كان� م�اك� ل��ارة الع���. یه�ِّ��ن الّ�ن�ج و�أت�ن به� م�
الّ��احل اإلف����ة ث� ی��ع�نه� ه�ا لألغ��اء م� الع�ب. كان� ال���مة الّ����ة تغّ� الّ��ف ع�
ه�ه الّ��ارة الفاس�ة، ل�� الّ���� ح���ًا وأوالده حاول�ا الق�اء عل�ها. و�ان م� ج�اء م�عه�
للّ��اسة أن ارتفع ث�� الع�� الّ�اب الق�� م� خ���� إلى ثالث��ة ج��ه، و�لغ في �ع� األح�ان
خ����ة ج��ه. على الّ�غ� م� أن الّ��ارة س����� س�ًا ل�ع� ال�ق�، فإن ال�ل� ال��ی�، األم��

علي، �عارضها ���ة و�ع�ل جاه�ًا على إلغائها.
أخ�ني ال����ر غ�ل�� وراء ال��ا�ة الّ��ال�ة ل��ار جّ�ة إلى م�ان �ع�ق� ال��ل��ن أنه ض��ح
أبي ال����ة ج�عاء. ك�ا ت��� �ع� الّ�وا�ات الق���ة إلى م�ان �الق�ب م� جّ�ة ح�� رس� سف��ة
ن�ح �ع� الّ��فان الع���. وتق�ل إح�� الّ�وا�ات إن ن�حًا، وأوالده الّ�الثة سام وحام و�اف� كان�ا
����ون على الّ�ا�ئ �ع� ف��ة ق���ة م� ان��ار ال��اه، ف�صل�ا إلى م��ف� في الّ�مال ی��و
و�أنه ش�ل إن�ان ���ل ثالث��ة ق�م. سأل حام وال�ه ع� ذل�، فأجا�ه الّ��ّي ال��ق�: «�ا ب�ي، إّن

ه�ا مقام أم ال��� ح�اء».
�ال��ع ه�اك الع�ی� م� ال��ل��� ال��قف�� ال�ی� �����ن ل�� س�اعه� ه�ه األس��رة، مع
ذل� فق� ُب�ي ج�ار ���ل ثالث��ة ق�م ح�ل ال���ف� وفي داخله م��� تأتي إل�ه آالف م� الّ��اء
لل��ادة كل عام. كان�ا �ع�ق�ون أن ��ل الّ���ة ح�اء كان ثالث��ة ق�م. فّ�� ك�� ت�اجع أج�ادنا

ون�� م� �ع�ه�! على كل حال فإن ال��ی�ة، «جّ�ة»، ق� أخ�ت اس�ها م� ه�ا الّ���ح.
م�� أ�ام م�ّ��، ال ُ���ح لل�ه�د أو ال������� أو أت�اع زردش� وغ��ه� م�� ی�����ن إلى
د�انات أخ�� �الّ�خ�ل إلى أّ� ج�ٍء م� ال��از ما ع�ا الّ�احل. وال ���ح إال لل��ل��� �ع��ر
ال�ّ�ا�ة الّ����ة ل��ار جّ�ة، ال�ي ت�ّد� إلى الّ���� ال���ه إلى مّ�ة. و�ان الّ�ّ�ا� ال����ان��ن
ال������ون في جّ�ة م�� ان�الع الّ��رة ح�ى ان�هاء ال��ب، ی�اع�ن ه�ا القان�ن غ�� ال����ب م�اعاة
د��قة. وفي أث�اء ال��لة ل� �قّ�م أّ� أج��ي م�� ���ل�ن الّ�ول ال���الفة على ز�ارة عاص�ة مل�
ال��از، بل ذه� ال�ل� ح��� إلى أ�ع� م� ه�ا ف�ل� م� الّ�ل�ات ال����ان�ة أن تع�ي

الّ�عل��ات الّ���قة للّ��ار�� �أال ی�ّن��ا ه�اء مّ�ة أو ال��ی�ة �الّ���ان ف�قها مه�ا كان� الّ��وف.
لغا�ة ال��م ی�جه مالی�� ال��ل��� وج�هه� ش�� مّ�ة خ�� م�ات في ال��م معل��� أن «ال إله

إال هللا، وأن م�ّ��ًا رس�ل هللا».
إن مّ�ة وال��ی�ة ه�ا م� أك�� م�ن العال� غ��ضًا. و�ن م� �ق�ل أو یلّ�ح �أن ال���ح ه� اب�

هللا، �قّ�ع إر�ًا إر�ًا.
م�� أ�ام م�ّ�� ل� ی�خل مّ�ة وال��ی�ة غ�� ال��ل���. وفي ال�اقع فإن ال��ل��� س�ق��ن على
كل دخ�ل ����ن أنه م� ال�فار. ل�ل� كان� ال��ت��ات ال�ي تعق� ب�� ال�ل� ح��� وم��لي

ال���م��� ال����ان�ة والف�ن��ة تقام في م�ی�ة جّ�ة.



ل�ی�ا تق��� ع� ح�الي اث�ي ع�� م����ًا زاروا مّ�ة في األلف س�ة ال�اض�ة، وال ی�ال �ع�ه�
ح�ًا ل��و� ل�ا الق�ة. م� أشه� ه�الء �ال ر�� الّ��� ر���ارد ُب�ت�ن. أّما ع�د م� زاروا ال��ی�ة
فه� أقل م� ذل�. في نها�ة الق�ن الّ�ام� ع�� ح��� ال��از ومّ�ة �ائفة م� ال���ی��� ال���ّ�دی�
جاؤوا م� وس� ج���ة الع�ب و��ع�ن �ال�هاب���. و�ان ال��� ال���� ���ادة م�ّ�� علي ق�

أخ�جه� م� م�� و��� ل�لة وض�اها أص�ح أح�ه� حاك�ًا لل��ی�ة وحام�ًا لق�� الّ��ي.
إن كل ال��ل��� ع��ما ��ّل�ن ی�ّل�ن وج�هه� ش�� مّ�ة ألنها م�ق� رأس الّ��ي، بل إن

الع�ی� م�ه� ی���ن م�ازله� ��هة مّ�ة، وع��ما ی�ف��ن ت�ضع وج�هه� ت�اه مّ�ة.
أم� الّ��ّي م�ّ�� أت�اعه �ال�ّج إلى مّ�ة، وق� أّی� ه�ا األم� أب�اء ��ائل ج���ة الع�ب، ال�ی�
كان�ا �فعل�ن ذل� لق�ون م� الّ�مان. ل��� مّ�ة على شيء م� األه��ة االق��اد�ة، ل�� ال�ّ�اج
ال�ی� �ق��ونها في شه� ذ� ال��ة ه� م��ر دخل ك��� ل��انها ال�ی� ی�لغ ع�ده� م�ة وخ����

ألف ن��ة.
ی�ور مّ�ة في كل عام ع��ات أل�ف ال�ّ�اج على الّ�غ� م� أن القادم�� م� ال�الد الّ�ائ�ة

����ن س���� إلنهاء الّ�حلة.
�أتي ال�ع� ع�� أف����ا ال�س�ى م� واد� الّ��غال وال��نغ� وال�ع� ��ّ�ون م� قل� آس�ا،
ولق� ك�� في س�غاف�رة ع��ما م�ت سف� ال�ّ�اج م� م��� ملقة وهي م����ة �آالف م� ال�ّ�اج
على س��ها. و�ع� أداء الّ�ق�س الّ�ی��ة في مّ�ة �ع�د ال�ّ�اج إلى أو�انه� ����غ�ن ل�اه�

وُ�ع�ف�ن �ع� ذل� �ال�اج. ب���ا �ع��ن ت���ة في مّ�ة ت��� له� دخ�ل ال��ة[2].
ُ��ل� م�� �ق��ون ج���ة الع�ب ال�ق�َّسة ���ًا خلع ث�ابه� العادّ�ة ق�ل مغادرته� الّ�ف��ة ولف
أج�امه� بل�اس اإلح�ام، وه� رداء ی�ألف م� ق�ع��� م� الق�اش، تلّف األولى ح�ل ال��� وتلقى
الّ�ان�ة على األك�اف. وفي الغال� ت��ع�ل م��ف�ان عادی�ان ت����ان له�ا الغ�ض. أّما م� �ق�م�ن
�ال�ج ب�ًا فه� ی��ؤون ب�خ�ل األرض ال�قّ�سة على �ع� خ��ة وثالث�� م�ًال م� مّ�ة، ح�� ��لع�ن
أغ��ة الّ�أس واألح��ة و���ل�ن الّ�حلة حاس�� الّ�أس حفاة. �ق�م�ن �االس���ام وال�القة وق�
أ�اف�ه� وال یل���ن ش��ًا س�� مال�� اإلح�ام. وال ُ���ح له� �االس���ام أو ال�القة أو قّ�
األ�اف� م�ة ثان�ة إلى أن ی��ه�ا م� أداء ال��اس� في مّ�ة وز�ارة ج�ل ع�فات �الق�ب م� مّ�ة

ورمي ال���ات.
ل�� ه�اك أج�ل م� م��� ه�ا الّ��ل م� ال��� على �ه�ر ال��ال أو م�اة على األق�ام ُع�اة
الّ�ؤوس م� جّ�ة إلى مّ�ة ال ����ون أج�امه� �غ�� ال��اشف الّ����ة. و�ال��ع فإن الّ��اء الل�اتي
ی�ه�� إلى ال�ج ی�ت�ی� ش��ًا آخ�. ی�ألف رداؤه� م� ق�عة ���لة م� الق�اش ال��اني ال�� �غّ�ي
ب�نها كله و��في رأسها. و��ع� على وج�هه� ق�اعًا م� القّ� له ف��ات ض�قة ����ع� الّ�ؤ�ة
م� خاللها. ت��� الع�ی� م� الّ��اء وال��ّ��ن م� الّ�جال اله�ادج، وهي ب��ت خ���ة غ���ة ُت��ل

على �ه�ر ال��ال.
تعّ� ال���قة ال����ة ��ّ�ة مق�َّسة، وال ���ز لل�ّ�اج الّ�عّ�ض لل���انات ال�ّ��ة أو ق�ع
األع�اب الّ���او�ة. تقع مّ�ة في م��ف� ت��� �ه الّ�الل و�ّ��� ع��ه ِش��ان. وه�اك ت�� ثالثة



ح��ن ت�ّ�� ع� أن�ابها وهي ت��ف على مّ�ة م� ال��تفعات، و�ان� الف�ق الّ����ة ت���ها ق�ل
أن ���دها أت�اع ال�ل� ح���.

في وس� مّ�ة �قع ال���� ال���� ال�� ُب�ي لل��ادة ق�ل م�ل� الّ��ي م�ّ�� �ق�ون. ُ�ع�ف �اس�
م��� ال���ة أو ال���� ال��ام، وفي �اح�ه ب�اء م�ع� الّ��ل ه� ال���ة الّ�ه��ة. وهي مغ�اة
���ار رائع م� ال���� األس�د مع ح�اف ع���ة �الل�ن الّ�ه�ي ف�ها آ�ات م� الق�آن. والّ�قف

م�ع� ب�عامات خ���ة، وح�ل ال�افة ثّ�ة ق�اة م� الّ�ه� ت��ف م�اه األم�ار.
وفي داخل أح� ال��ران ی�ج� أك�� األش�اء ق�اسة ل�ا ی��� ع� م��ي مل��ن ش��. إنه ال���
األس�د ن���ي األصل ال�� �ع�ق� ال��ل��ن أن ال�ل� ج���ل ق� رماه م� الّ��اء إلى أب��ا إب�ا���.
�ق�ل�ن إنه كان آن�اك أك�� ب�اضًا م� ال�ل�� ث� ت�ّ�ل إلى الل�ن األس�د ���� آثام الّ�اس ال�ی�
قام�ا ب�ق��له. �ق�ل آخ�ون إنه اس��ّ� ل�نه م� دم�ع الّ��ي آدم. و�ان ق� تفّ�� إلى س�ع ق�ع

فُ��ع� أج�اؤه ب�اس�ة ال�ال� وش��� فّ�ي م�ّ�� ���ام�� فّ��ة.
�ع�ق� ال��ل��ن أن ال��اء م�ع� الّ��ل �قع ت�� ع�ش هللا ت�امًا. �ق�ل�ن إنه ق� ُأن�ل م�
الّ��اء ب�اًء على �ل� آدم، و�نه ن��ة م�ا�قة لل��� ال�ع��ر ال�� أ���ه في ال�ّ�ة ق�ل إخ�اجه
م�ها، وال�� ت��ف ح�له ال�الئ�ة. ل� ی�خل ال���ة س�� القل�ل م� األش�اص، وه�الء ی�ق�ن
أن�اره� إلى األسفل م� �اب الّ��ق�� وال���ع �. و�ذا دخل حاج شامي ال���ة، ال ���ي حافي
الق�م�� ��ّ�ة ح�اته ألنه �ع�ق� أن جل�ه ق� م�َّ أرضًا �اه�ة وال ی��غي أن ���َّ أرضًا م�ّن�ة �ع�

ذل� أب�ًا.
ُی�ّ�ل س�ار ال���ة في كل عام �آخ� ج�ی�. في الّ�اب� كان ه�اك س�اران ُ�قّ�م أح�ه�ا سل�ان

ت���ة م� دم�� ب���ا ُ���ع الّ�اني في القاه�ة و�قّ�مه سل�ان م�� إلى ال����.
تق�ل تعال�� اإلسالم، م�� ب�ا�ة ال�ل� ح�ى ی�م ال��امة، إنه ��� على كل حاج أن ���ف
ح�ل ال���ة س�ع م�ات. ل��، وفي كل ع���� س�ة، �أتي ��فان ع��� ���أل ش�ارع مّ�ة
وال����، وع�� ح�وث ذل� ی�� اس���ار �ع� الّ�جال ل�����ا ح�ل ال���ة ل�ل نهار ح�ى ال

ت��قف ه�ه الّ�ع��ة أب�ًا.
�قّ�ل ال�ّ�اج ال��� األس�د و���ف�ن ح�ل ال���ة و�����ن م� ن�ع مق�َّس ی�عى زم�م ث�
�قّ�ل�ن ال��� ثان�ة. قال الّ��� ر���ارد ُب�ت�ن إنه لّ�ا حاول تق��ل ال��� األس�د وج� ح�له ح��ًا
�اح�ًا م� ال���ّی��� و�ان كل واح� م�ه� ��اول ح�� نف�ه ب�� ال���ع ل�ل�� شف�اه أك�� األش�اء
ق�اسة في العال�. قال إن ه�الء ال���ّ���� كان�ا ی�ل�ن أدع��ه� �أص�ات عال�ة، و��� كل ج�لة

وأخ�� ی��قف�ن ل������ا ���ائ� في حّ� الّ�جل ال�� ی�فعه� ���فقه �ع��ًا ع� ال��� األس�د.
ُ�عّ� ن�ع زم�م في �احة ال���� م� أه� ال��اب�ع في مّ�ة. م�اهه مال�ة قل�ًال ل�� �قال �أنه
���ح ل�ی� الّ�ع� ع��ما �ع�اد ال��ء عل�ه. الّ��ع ع��� و��لغ ق��ه ث�ان�ة أق�ام. تق�ل إح�� تقال��
ال��ل��� إّن الّ���� ال��اش� إلى ال��ة ��ّ� به�ا الّ��ع. و�ن ال�ّ�اج القادم�� م� اله��، وال�ی�
���ق�ن ال��افات ���اف��ها، ی�م�ن �أنف�ه� في ال��� م�ا ��عل ماءه غ�� قابل للّ��ب لع�ة أ�ام.



في ال���قة حاول الع�ی� م� األش�اص ع��ر ه�ا الّ���� الق��� إلى ال��ة فغ�ا م� الّ��ور� مّ�
ش��ة ف�ق القاع ل���ع وق�ع الّ�اس ��ه.

ه�اك اع�قاٌد ق��� ل�� ال��ل��� �أن اق��اب ی�م ال��امة ��ّ�ده ش�وق الّ��� م� جهة الغ�ب،
و�ه�ر داّ�ة على �ه� األرض في �احة ال���� ال��ام. ی�لغ ارتفاع ه�ه الّ�ا�ة ح�الي ثالث�� م��ًا،
أ� ضعفي ارتفاع الّ�ف��ة ال�ي أم� هللا الّ��ي ن�ح ���عها. وهي خل�� م� ح��انات ع�ة، فلها رأس
ث�ر وع��ا خ���� وأذنا ف�ل وق�نا ��ي ور��ة زرافة وص�ر أس� وجل� ن�� و�ه� هّ�ة وذیل ك��
وأق�ام ج�ل وص�ت ح�ار. تأتي معها �ع�ا م�سى وخات� سل��ان. إنها س��عة ج�ًا ���� ل� �فل�
م�ها أح�. وس��ّ� �ع�ا م�سى ال��م��� على وج�اته� ف�عّل�ه� �عالمة ت��� أنه� م� ال��ل���،

ب���ا تق�م ب�مغ ال�فار ��ات� سل��ان.
ك�ا ُ�ع�ق� �أن ه�ه الّ�اّ�ة الغ���ة ت��ّل� اللغة الع��ّ�ة. و�ع� �ه�رها سُ��ل� م� كل األم�ات
ال�ی� س�� له� أن س���ا األرض �أن �ع��وا واد�ًا ف�ق خ� ر��ع ح�� ��ق� اآلث� في نار جه��
ب���ا �ع�� نقي القل� �أمان إلى ال��ة. ه�اك روا�ات أخ�� له�ا االع�قاد ی�م� بها أت�اع د�انات

أخ�� ق�ل زمان م�ّ�� �ف��ة ���لة.
وم� العالمات األخ�� ال�ي �ع�ق� ال�ع� أنها ت�ّل على اق��اب ی�م ال��امة ن��ب ح�ب مع
األت�اك، ووص�ل الل�ام إلى الّ�ل�ة، و�ه�ر ال���ح الّ�جال م� خ�اسان وه� ی��� ح�ارًا و���عه
س�ع�ن ألف یه��، وع�دة ال���ح ال�� �ع�ق� �ع� ال��ل��� أنه س�ع��� دی� اإلسالم و���� زوجة
و���ح الّ�جال و���� األرض ��الم وأمان، وم�ح الق�رة على ال�الم لل���انات والّ���ر والّ���

والّ�واحف وال��ادات.

ح�ى ف��ة ق���ة كان في مّ�ة أك�� الّ�اس ش�ًا ك�ا �ق�ل ال��ل الع��ي «أ�ه� أرض...»[3].

وعلى �ع� م�افة م� ال���ة كان س�ق الّ��اسة ال�� قام ح��� �إغالقه م�� ف��ة ل��� �ال�ع��ة.
وه�اك في مّ�ة ن�اء ی�� الّ�واج م�ه� وت�ل�قه� شه��ًا أو كل شه���. ���� لل�اج ال�� �أتي إلى
مّ�ة، ق�ل ��ام ن�ام ح��� الّ��ه���، الّ�واج رس��ًا خالل ف��ة إقام�ه في مّ�ة ألداء شعائ�ه الّ�ی��ة.

�ع� ذل� ����ه حّل زواجه قان�ن�ًا ع��ما ���� م�ع� مغادرته لل��ی�ة.
ال ی��ّلى س�ان مّ�ة ب�ل� الف�ائل الّ���عة ال��ائ�ة و��ا�ة ال�وق ال�ي ���ه� بها ال��و. وم��
ع��ر �ع��ة ی��ّ�� ه�الء ع� �اقي الع�ب ب�الثة ن�وب على وج�اته�، وهي عالمات م�� ك�ا
�ق�ل م� ی�ورون مّ�ة. وال�الم ال�� ی�فّ�ه �ه أهل مّ�ة ه� م� أ��ح ال�الم ال�� ���� وج�ده في

الّ��ق ول�یه� م� ال��ارسات واألم�اض ما ال ���� وصفه.
*  *  *

س���. ول�ع� اآلن إلى ق�ة االس��الء على هات�� ال��ی���� ال�ق�َّ
أش�ف ح��� على اله��م على مّ�ة، ب���ا ت�ّلى ���ل وعلي ��ادة الق�ات ال��جهة إلى
ال��ی�ة. ن�ح الّ���� في مّ�ة. كان� ال���ن ال�اقعة على الّ�الل الّ�الثة ال���فة على ال��ی�ة
ال�ق�َّسة م��وسة م� ق�ل أخل� رجال الّ�ل�ان م� ال��ت�قة الّ��اك�ة و�ع� الف�ق الّ����ة. في
ی�م اله��م اج�اح الع�ب ال��ا�ات واس��ل�ا على الّ��ق الّ�ئ��ي وال��ء الّ���ي واألب��ة اإلدار�ة



وال���� ال��ام ال�� ��� ال���ة. اح��م� ال�عارك ل�ّ�ة أس��ع�� ح�ل ال����� األصغ���، ث�
تّ� االس��الء عل�ه�ا في الّ�ها�ة. أث�اء الق�ال �قي ح��� ال��ّ� في ق��ه ی�ّجه الع�ل�ات على الّ�غ�

م� الق�ائف الّ����ة ال�ي اخ��ق� م���ه.
كان ��ق�ور األت�اك الّ���د لع�ة أشه� ل�ال ح�اق�ه�. ی��و أن الع��ان��� م�ل��ن ن���ًا فق�،
ی�دون شعائ�ه� أح�انًا وقل�ًال ما یل��م�ن �أح�ام الق�آن. ل� ی�ال�ا �ال��اع� الّ�ی��ة ل���مه�
و�خ�انه� في الّ�ی�، بل أخ�وا �ق�ف�ن ال���� ال��ام، أهّ� األماك� ال�ق�َّسة لل��ل���. وق� أصاب�
إح�� الق�ائف ال��� األس�د وأح�ق� ث��ًا في س�ار ال���ة وق�ل� ت�عة م� ال��ّل�� الع�ب.
غ�� أت�اع ح��� له�ا الفعل الُ���� ف��لق�ا ج�ران ال��� ال���� واس��ل�ا عل�ه �ع� أن ی���ا

م� الق�ال الق��� �الّ���ف وال��اج�.
تّ� االس��الء على مّ�ة وم��اء جّ�ة الق��� م�ها في الّ�ه� األول م� ب�ء الق�ال. ُأخ�ت جّ�ة
في غ��ن خ��ة أ�ام �ف�ل الّ�عاون مع خ��ة م� الّ��ار ال����ان��� ���ادة ال�اپ�� ب��ل، وه�
رجل إی�ل��� ج��ر أح�� الّ�ع�، كان نائ�ًا للّ��� روسل�� و���� Sir Rosslyn Wemyss، ث�

أدم��اًال ألس��ل الّ��ق األدنى.
ُأس� ما ی��� ع� ألف رجل ت��ي وأل�اني في جّ�ة. وق� أّد� ق�ف ه�ا ال���اء ال�� �عّ�
م�خًال إلى مّ�ة إلى ما ��اد ���ن ث�رة في اله�� ال�ي ت��� ن��ًا م� ث�ان�� مل��نًا م� ال��ل���
ال���ّ�دی� في أم�ر دی�ه� وغ��ته� على اإلسالم. وألق�ا على ال����ان��� ته�ة ق�ف أح� األماك�
ال�ق�َّسة ل�یه�. في ال�اقع ال تعّ� جّ�ة م�ی�ة مق�َّسة للع�ب أنف�ه�، وهي م� م�ن ال��از ال�ي تق�ل

دخ�ل غ�� ال��ل��� إل�ها.
أّما في ال��ی�ة، فل� �الِق ال��و ���ادة ���ل وعلي ن�احًا ك���ًا. كان رجال ال��ائل في ال��از
الّ��الي، ال�ی� اح���وا ح�ل را�ة األش�اف، ق� جاؤوا م� الّ���اء في الّ��اح ال�اك� م� نف�
ال��م م� شه� ی�ن�� ال�� كان ��ه اله��م على مّ�ة. قام�ا �اح�الل ��ات�� الّ���ل ال����ة ألم�ال
ح�ل الّ��احي، وأخ�ج�ا األت�اك م� م�اك�ه� في ح�ائ� ق��ر ال��ی�ة ال��ه�رة ب��اب�عها ال��ألل�ة
وحق�ل ال���� وال��ز والّ�مان. ت�اجع� الف�ق الع����ة إلى داخل أس�ار ال��ی�ة، إذ كان�ا �ع�ف�ن
أن ال��ا�ة اإلضا��ة س��مَّ� له� ب�ج�د ق�� الّ��ي م�ّ��، الق�� ال�� أهَّل ال��ی�ة ألن ت��ن ثاني
أق�س م�ی�ة في اإلسالم. ومع أنه كان في مق�ور ���ل وعلي أن ��ل�ا ال��افع م� جّ�ة و����ل�ا
على ال��ی�ة َع��ة �ع� ق�فها �ال��افع، فق� رف� ح��� الّ��اح ب�ل� خ��ة ت�م�� ق�� الّ��ي،

ف���ن ه�ه ال�ارثة س��ًا في ث�رة م���� وخ���� مل��ن م�ل� في العال�.
وال��ی�ة ال��ّ�رة هي ال��ان ال�� هاج� إل�ه الّ��ي م�ّ�� خارجًا م� مّ�ة في شه� ی�ل�� م�
عام 622، ه��ًا م� س��ف م� ی��ّ���ن �ه مّ�� اس�أج�ه� أع�اؤه في الّ�ی�. ی��أ الّ�أر�خ ل��
ال��ل��� م� ی�م اله��ة ول�� م� م�الد ال���ح. ُدف� الّ��ي م�ّ�� في ال��ی�ة وت�ق� إلى جان�ه
اب��ه األث��ة ل��ه فا��ة، وعلى ال�ان� اآلخ� ثاني ال�لفاء الّ�اش�ی� ُع��. ل�� ه�اك ف�اغًا ب��
ق��� الّ��ي وُع�� �ق�ل ال��ل��ن إن ال���ح سُ��ف� إلى جان� الّ��ي �ع� �ه�ره الّ�اني وم�ته. ل�ل�

ُتعّ� ال��ی�ة، �اإلضافة إلى ك�نها م���ًا ت�ار�ًا مهّ�ًا، م�انًا ع���ًا ی�ّمه ال�ّ�اج.



�ع� اب��اء ال��ب �ف��ة ق���ة قام األت�اك �إن�اء خ� س�ة ح�ی��ة ی��� ال��ی�ة ب�م��، وذل�
ل��ّهل�ا ح��ة ق�ات ق�ع االن�فاضة في ج���ة الع�ب، و�اه��ًا ل��هل�ا لل�ّ�اج ال�ص�ل إلى ال��ی�ة
م� جهة الّ��ال. كان أّول ع�ل قام� �ه ح��د ال��و ال�هاج��� ع�� اق��ابه� م� ال��ی�ة ه�
اق�الع ع�ة أم�ال م� الّ��� �أی�یه� ح�ى �ف�ل�ا ال�ام�ة و��عل�نها في ع�لة. و�ع� أن أحا�
الع�ب �ال��ی�ة جل��ا ی����ون اس��المها، ل�� األت�اك ان�ّل�ا م� ال��ا�ات ق�ل ب�وغ الف�� و�اغ��ا
ع�دًا م� الع�ب ال�ی� كان�ا �ع���ون في ضاح�ة الع�الي Awali وأشعل�ا الّ���ان في ج��ع الّ�ور.

ك�ا أ�لق�ا الّ�صاص على ع�د ك��� م� الّ��اء واأل�فال وأح�ق�ا ال���� أح�اء في م�ازله�.
أغ�� ه�ا الع�ل ال��و وآالف س�ان ال��ن الع�ب ال�ی� خ�ج�ا م� ال��ی�ة ل�����ا إلى
���ل وعلي، فهاج��ا على الف�ر ال��� الّ���ي ال���� ال�اقع خارج أس�ار ال��ی�ة. ل�� األت�اك
ف���ا ن��ان م�فع��ه� الّ�ق�لة وح��وا أع�ادًا ك���ة م� ال���د الع��ّ�ة ال�ه�اجة. ل� ت�� ه�ه ال���د
ق� واجه� ال��ف��ات م� ق�ل فانقل�� إلى حالة م� الّ�ع� وفّ�ت ال��اه�� لالح��اء ب�ّل ق���.

ل�� رؤ�ة ذل�، أرسل القائ� الّ���ي قّ�ة م� خ��ة رجاله ل���ق�ه� ش� م�ّ�ق.
رأ� الّ���� ���ل ال���ة ال�ي �الق�ها رجاله، فان�فع على ح�انه غ�� م�اٍل �الّ��ا�ا
وال��افع ال���لقة م� ال��� ال�ي كان� ت��ف األرض ال����فة. كان ال��و ال�ی� أتى به�
ل��اع�وه في ن��ة الق�ات ال�ه�ومة ال��ع�رة ال�ي قام� �اله��م األول على ال���، ق� ت�اجع�
أ��ًا وت�ّددت في م�اجهة ن��ان الع�و ال�ي ش�ل� حاج�ًا م���ًا ب��ه� و��� رفاقه�. ل�� ���ًال
ض�� ور�� ح�انه وح�ه غ�� آ�ه لل��ا��. ول�ي ���ح الّ�قة ألت�اعه جعل ح�انه ���� في

ال���قة ال����فة.
ل� ی�غ� أف�اد ف�قة اإلنقاذ في خ�الن قائ�ه� ال���ر، ف�ا كان م�ه� إال أن صاح�ا ص��ة
ص��او�ة ق�ّ�ة وانق��ا دون ه�ادة و�ل�ة �اس� هللا ت��ل� م� شف�ي كل م�ارب. ان�ّ�� الق�تان
إلى �ع�ه�ا وقام�ا ���اولة ثان�ة الق��ام ال���. كادت ذخ��ته� ت�ف�، و��� �الم الل�ل ف�أة

ك��ارة أ�فأت ض�ء الّ��� في ال�ق� ال��اس� ل��ق�ه� م� الف�اء.
في الّ��اح دعا ���ل وعلّي كل ش��خ ال��ائل إلى االج��اع في خ���ه�ا، واتفق�ا أن
االس���ار في اله��م أم� ع��� في ال�ق� ال�اض�، ل�ل� ت�اجع�ا إلى الّ�الل ال�ي ت�ع� خ����
م�ًال إلى ال���ب وخّ���ا على جان�ي ���� ال�ّ�اج ل���ع�ا أّ�ة ق�ة ت���ة م� م�اولة إعادة
االس��الء على مّ�ة. على الف�ر قام األت�اك �إصالح الّ��ة ال��ی��ة ال�ي ت���ه� ب�م��، وساق�ا
ثالث�� ألفًا م� ال��ن��� الع�ب م� س�ان ال��ی�ة إلى الّ���اء وجل��ا تع���ات م� س�ر�ا وحّ���ا
ال��ی�ة ل�ّ� أّ� ه��م في ال���ق�ل. و�ع� أن ان�ه� ال��ب كان الالج��ن م� ال��ی�ة ق� ان���وا

في أن�اء اإلم��ا��ر�ة الّ����ة، في الق�س، وق�ن�ة ودم�� وحل� والق�������ة.
مع ذل�، �ق�� مّ�ة في أی�� الع�ب، و�اس���اء االس��الء على الق�س ث� دم�� و���وت وحل�
على ی� ج�� آِلْ��ي والع�ب، فإن سق�� مّ�ة �ع� دون ر�� أع�� ن��ة ح�ث� في تار�خ
اإلم��ا��ر�ة الع��ان�ة كله. و�ّن س���ة ُت���ة على مّ�ة ه� ال�� كان مّ��ها م� ام�الك الّ�عامة

على الّ�ع�ب اإلسالم�ة في العال�.



وتأتي ه�ا ف��ة م� الّ���ن إذ ل� ����ع الع�ب االس���ار في ث�رته� ���� نفاد ذخ��ته�. �ل�
الّ���� ح��� الع�ن م� ال�لفاء م�ّ�دًا فاس��اب ال����ان��ن ل�ل�ه.

وفي ه�ه الّ�اعة ال��جة �ه� الّ�اب ل�َرن� على م��ح األح�اث الع��ي.
*  *  *



الّ���� ُح��� األول، «قائ� ال��م���»

وم�ّس� ساللة مل�ّ�ة ج�ی�ة

ال���� األخ�� ألّم ال��� حّ�اء



الف�ل الّ�ادس

ج�ع ��ائل الّ���اء

كان ل�َرن� مغ�ا�ًا م� روت�� الق�ان�� الع����ة و��أت �ع� ال�الفات ت��أ ب��ه و���
الّ�ؤساء في م��� ال��ادة العامة. ووج� في الّ��رة الع��ّ�ة وس�لة للف�ار م� األس� ال�� �عان�ه في
القاه�ة. وذه� رونال� س��رز، ال�� كان ��غل في ذل� ال��� و��فة س��ت�� أول لل�ف�ض الّ�امي
اإلن�ل��� في م��، في رحلة إلى جّ�ة ع�� ال��� األح�� ���ل �ع� الّ�سائل إلى األم��
ح���، ال��ّ�ض على الّ��رة في مّ�ة. على الّ�غ� م� أنه ل� یلع� دورًا في ب�ء ث�رة ال��از، فق�
أدرك ل�َرن� ك�� ���� للع�ب ال��اع�ة في الق�اء على س�اسة ال���� االس�ع�ار�ة، له�ا �ل�

ن�ل إجازة أس��ع��، وم�� ذل� ال��� ذه� ول� �ع�!
شع� �ع� رؤساء ل�َرن�، ال������ في ف��ق سا��� في القاه�ة، �الّ��ور لل��ل� م� ه�ا
ال�الزم ال�ل�� ال��اك� ال�غ�ور، وتّ�� تل��ة �ل�ه ���عة. وعلى ع�� ال��ار��� ال��ه��� م�
ال��ب ع�� ن�ل إجازاته�، ل� ی��� ل�َرن� في نه� الّ��ل لل�ص�ل إلى اإلس���ر�ة أو ی�ه� إلى
األقُ�� ل���ي ع�ل�ه في الق�� الّ����. بل ب�ًال م� ذل� اص��� رونال� س��رز في رحل�ه

ع�� ال��� األح��.
ف�ر وص�له إلى جّ�ة �ل� ل�َرن� م� الّ���� ح��� الّ��اح له �ال��ام ب�حلة داخل�ة على
�ه� ال��ل ل��ارة مع��� األم�� ���ل، االب� الّ�ال� للّ���� ح���، ال�� كان ��اول إ�قاء
ن��ان الّ��رة م��علة. كان� الق��ة الع��ّ�ة في ساعاتها الع���ة، فل� ��� ل�� ال��� رصاص
كاٍف ل��� الّ��اء ال�ي �ق�ات�ن بها وعادت الف�ق إلى الّ�عام الّ���او� الّ���� ال�� اق�ات �ه

ق�له� ی�ح�ا ال�ع��ان، وه� ال��اد والع�ل ال���.
و�ع� ت�ادل ��ارات ال��املة الّ����ة ال�ع�ادة أث�اء ش�ب القه�ة الع��ّ�ة الفاخ�ة، كان أول س�ال

وجهه ل�َرن� إلى ���ل ه�: «م�ى ��ل ج��� إلى دم��؟».
ارت�� ���ل ع��ما فاجأه ل�َرن� به�ا الّ��ال وأخ� �ع�� �اب ال���ة إلى �قا�ا ج�� وال�ه ث�
� ل���ه: «إن شاء هللا، ال ح�ل وال ق�ة إال �ا� العلي الع���. ع�ى أن ی��� هللا إلى قال وه� ���ِّ
ق����ا �ع�� الع�ف والّ�ح�ة. ول��ي أخ�ى أن ت��ن أب�اب دم�� في ال�ق� ال�اض� أ�ع� م�اًال
م� أب�اب ال�ّ�ة. �إذن هللا س���ن خ��ت�ا القادمة هي اله��م على ال��� الّ���ي في ال��ی�ة، ول�ا

أمل ك��� في ت�ل�� ق�� الّ��ي م� أی�� أع�ائ�ا».
�ع� ق�اء أ�ام قل�لة مع األم�� ���ل اق��ع ل�َرن� �إم�ان�ة إعادة ت���� ال��� ال��و� وت����
ق�ة غ�� ن�ام�ة ق� ت�اع� ال��� ال����اني في م�� وس��اء. اه�ّ� ل�َرن� ك���ًا ب��ق�� ه�ا األم�



ل�رجة أنه لّ�ا ان�ه� ف��ة إجازته �قي في ج���ة الع�ب ول� ی�سل ح�ى كل�ة اع��ار إلى القاه�ة.
وم�� ذل� ال��� أص�ح ل�َرن� قل� الّ��رة الع��ّ�ة الّ�ا�� وروحها ال��ّ�كة.

ع�� وص�ل ال�الزم ل�َرن� إلى جّ�ة كان� ال�الة ح�جة خ���ة، كان األت�اك ق� جل��ا ��ال� م�
س�ر�ا ل�ع� ال�ام�ة الّ����ة في ال��ی�ة، وأرسل�ا ال�غال وال��ال ل�����م�ها في الّ�قل، و��ل�
الّ��ارات ال��ل�ة والّ�ائ�ات وال�ّ�الة وال��افع لق�ع الّ��رة و�خ�ادها. كان� ه�اك ح�لة ع����ة ق�
سارت �الفعل م� ال��ی�ة إلى ال���ب ل����جع مّ�ة ول���� الّ�ع�اء ال���ّ�دی� �أعلى م�ا ُش��
«هامان». كان على ه�ا ال��� الّ�أدی�ي أن �ق�ع م���� وخ���� م�ًال في الّ���اء، و�ان
��ق�وره� ق�عها ل� ل� ت��ث ح�ادث غ���ة ت���ه� على تغ��� خ��ه� ���عة. ی��� ال��رخ�ن
الع�ب أن «الع��ان���، مغ���ي ال�الفة كان�ا ی�قّ�م�ن ���أة. ل�� هللا ل� ��� معه�؛ تعالى هللا

ال�� ���ي كل م� ی�م� �ه».
ل� ��� ل�� ل�َرن� خ�ة م�ّ�دة ل��ه كان �ف�� في اس���ا� ���قة الس�ف�از األت�اك ولف�
ان��اه ج�ء م� القّ�ات الع��ان�ة ال�ع���ة ال�ي كان� تقاوم اإلن�ل�� في الّ��ال ع�� س��اء. لق� فاجأ
���ل ع��ما أّك� له أّن ج��شه س��خل دم�� ال م�الة في أقل م� س����. اب��� ���ل اب��امة
شّ� قائًال: «إن شاء هللا»، وعاد إلى ت���� ل���ه والّ���ی� �ال��� ال�هلهل ال����خي في �الل
أش�ار الّ���ل. ل�� ش��ًا ما في أسل�ب ل�َرن� الهاد� أوحى إل�ه �الّ�قة فق�ل �الّ�عاون ال�� �ع�ضه

عل�ه.
�ال���ة إلى عال� آثار شاب ت��ل إلى ج���، كان� ف��ة ال��ار�ة في ح�ب ص��او�ة
ت��ه��ه. ورأ� أن الف�صة سان�ة ه�ا له���ة األل�ان، �اإلضافة إلى إم�ان�ة ت���� ن���ات ال���اء

ال������ الع��اء ال�ی� �ال�ا س��وه ����ه� ال�ّ��ة.
ما إن قّ�ر ل�َرن� م�اع�ة الع�ب ح�ى ت�ّ�ل م� �ال� ی�رس ال��ب م� الّ�اح���� الغ���ة
والفل���ة، إلى �ال� ���ض غ�ار ح�ب ح����ة ب�ف�ه. فّ�� أن ال��لة الّ����ة، لل�ص�ل إلى
مّ�ة، س��اول إزاحة ق�ات ���ل خارج الّ�الل به�ف االس��الء على را�غ، وه� م��اء صغ�� على
ال��� األح�� �قع على �ع� م�ة م�ل م� جّ�ة، ل��ه ذو م�قع إس��ات��ي مهّ�. ووراء ال���

ال��جاني، ت�� حقل رائع م� أش�ار الّ���ل، كان� ه�اك آ�ار م��ازة.
كان� خ�ة ل�َرن� األولى أن ی�ّود ال��و غ�� الّ��ام���، ال�������� ب�� ال��ی�ة ورا�غ، ب��ادق
ح�ی�ة الّ��از، و�ّ��ات وف��ة م� ال�خ��ة على أمل إ�قاف زحف األت�اك في ال��ّ�ات الّ��قة إلى
ح�� ت���� ج�� الع��ي م� س�ان ال��ن ��هل ان��اده للّ��ام. �ع� ذل� قّ�ر جعل ال��و ���قّ�ون
خارج را�غ ح�� ی�����ن م� الّ�عاون مع األس��ل ال����اني، وم�ار�ة الع�و ع��ما ���از م��قة

الّ�الل.
أف�� األت�اك ه�ه ال��ة ���عة. فق� ان�فع�ا إلى الّ�الل �أس�ع م�ا ه� م��قع ودون ساب�
إن�ار، و�أن ال��� ال��و� غ�� الّ��امي ال وج�د له. وأص�ح ال�ضع أش� اض��ا�ًا م�ا كان عل�ه

ع�� ق�وم ل�َرن�. و��ا للع�ب أن هللا �ق�د األع�اء إلى م���ه�.



في ه�ه ال��حلة قّ�ر ل�َرن� ت�اهل رأ� ف�ش ال���ي ال�� �ق�ل �أن الغ�ض م� ال��ب
ال��ی�ة إن�ا ه� ت��ی� م�قع ج�� الع�و واله��م عل�ه واس���اله. ورأ� أن خ�� وس�لة لل�غّل�
على األت�اك أو أّ� ج�� م�رب آخ� في الّ���اء، هي أن �قل� أسال�� ح���عل[4] (هان��ال) وغ��ه
م� القادة ال������ ال�ی� عاش�ا ق�ل ال��وب الّ�اپ�ل��ن�ة. لق� أدرك أن الق�ال وجهًا ل�جه ض�
األت�اك ال������ س��د� إلى ه���ة الع�ب ال م�الة. م� ناح�ة أخ��، إذا ت�ّ�� أت�اع ح���
����قة الغارات الّ���عة ال�ّ��عة في ح�ب الع�ا�ات، ال�ي اع�ادوا عل�ها، س��عى األت�اك لالن�قام.

فف�ح ف�ل خ�ة ل�َرن� األولى ع���ه على أن ال�ضع اآلن ال بّ� أن ��ّ�د �الّ��ل الّ�الي:
لق� اس��لى أت�اع الّ���� ح��� على مّ�ة، وهي أه� م�ی�ة في ال��از. ك�ا اس��ل�ا على
الّ�ائف وجّ�ة وأخ�ج�ا األت�اك م� �الده� �اس���اء ال��ی�ة وال��اقع ال��ّ��ة ال��ّ��ة ل��ا�ة
س�ة ال��ی� ال��از�ة ال�ي ت��� ال��ی�ة ب�م��. ���ارة أخ��، اس���ذ الع�ب على كل أراض�ه� ما

ع�ا ج�ء صغ�� م�ها.
عالوة على ذل�، فإّن ال�ام�ات الّ����ة في ال��ی�ة وعلى ��ل س�ة ال��از ال��ی��ة ال
ت����ع الّ��ّ�ك م� قاع�تها ��ه�لة دون م�افقة الع�ب، ألنه� كان�ا م�ا��� ب�ل� الّ�يء الغام�
ال�� ل� �ع�ادوا عل�ه م� ق�ل، أال وه� الّ���اء ال��ه�لة ال�ي ی�عّ�ر فه�ها. و�ن ف�لقًا م� ج��

ال��اة الّ���ي س���ن عاج�ًا في الّ���اء ك�ا ل� ألقي في وس� ال���.
م� جهة أخ��، فإن الع�ب �����ن في م���ه� ب�� ال���ان الّ�مل�ة ال���قلة. وع��ما ت��أ ق��لة
ب�و�ة ��� غارة ���ح كل رجل مع ج�له وح�ة م�ف�لة، و���ح كل م�ارب ص��او� م��قًال
كالّ�ف��ة ال����ة في ال���؛ وال ی�ج� ب��ه� أّ� ش�ل م� االت�ال. وع��ما ی��� ال��و� ج�له
ی���� م� الّ���ل ع�� رمال الّ���اء ألساب�ع ع�ة دون الّ�ج�ع إلى القاع�ة لل��ّود �ال��ن. إن
قان�ن ال���� ال��و� ���لف ت�امًا ع� قان�ن ال�ار��ال ف�ش. ال ت�لّ�� ن����ه �اص��اد ع�وه
وق�اله ح�ى الّ�ها�ة، ول�� ���اردة غ���ه ك�ا ��ارد الّ��اد ف����ه. وفي ل��ة غفلة ی�قّ� عل�ه
و��هي مهّ��ه وق�ل أن ی���� الغ��� م� اس���اع أف�اره ���ن ق� اخ�فى ك�ا ل� أّن الّ�مال قام�

�اب�العه. ه�ه هي الّل��ة ال�ي قّ�ر ل�َرن� لع�ها.
ع��ما اّت�� ل�َرن� ه�ا الق�ار كان م��ل��ًا في خ���ه وم�ا�ًا �ال��ى ��ّ�ى ش�ی�ة، ب���ا
كان� ال��لة الّ����ة ت�قّ�م ���عة الح�الل را�غ. و��ًال م� ت���� ال���اء ��ف� ال��ادق وان��ار
الع�و، ب�أ مع ���ل �اله��م على الق�ات ال�ي في الّ��ال وت��ا ل���، االب� األصغ� لل����،
م���عة صغ��ة م� ال��و ل��اوشة األع�اء. و��ع�ى آخ� ت��ا جّ�ة ومّ�ة ب�ون ح�ا�ة فأص�ح في

مق�ور ال��� الّ���ي أن ی��ّغل ك�ا ��اء.
ف�ا ه� �ا ت�� ال��ّ�� ال�ي وضعه ل�َرن�؟

كان األت�اك ���ف��ن ����ائ�� صغ���� في الّ��ال ه�ا ی�ُ�ع وال�جه، وذل� ل��ا�ة ال��
ال��ی�� ال��از�، ب���ا ت�ّجه أف�اد ال�ام�ة في ال��ی�ة مع ال��� الّ���ي ��هة ال���ب إلى مّ�ة.
كان� خ�ة ل�َرن� اح�الل ه�ی� ال���ائ�� ال�هّ��� ل�ه�ی� ال�� ال��از� وإلج�ار ال��لة الع����ة

الّ����ة على الع�دة إلى ال��ی�ة أو الّ�عّ�ض للع�لة في الّ���اء �ع� ق�ع ال��ارد ع�ها.



كل�ا فّ�� ل�َرن� في ه�ا ال���وع أك�� كل�ا ازداد اق��اعًا �أنه إذا ح�ث وت�اجع� ال��لة
الّ����ة إلى ال��ی�ة فإن الع�ب ال بّ� أن ی����وا على األت�اك و��ّ�روا ال��از. كان ق� ق�ر م�احة
تل� األراضي ب��� م�ة وخ���� ألف م�ل م��ع، و�ذا كان األت�اك ی�غ��ن في إخ�اعها وق�ع
الّ��رات، فال بّ� أن ی��ف� ل�یه� ن�ف مل��ن م� ال���د على أقل تق�ی�. ول�ا كان ال��� الّ���ي
في ذل� ال��� ال ی��� ع� م�ة ألف، ت�ّصل ل�َرن� إلى ف��ة أنه إذا ت��� م� ج�ع س�ان
الّ���اء ال��ع���� في ج�� واح�، ففي مق�وره أن ���ج األت�اك م� األراضي ال�قّ�سة بل وأن

�غ�و س�ر�ا أ��ًا.
م� أجل ذل� ال بّ� له م� إق�اع الع�ب �أن ی��ّل�ا ع� ت���� رقاب �ع�ه� ال�ع� ����
ن�اعات ق���ة. ب�ًال م� ذل� عل�ه� الّ����ة �أرواحه� م� أجل حّ��ة �الده� وأن ی�ح��ا �ال��ت م�

أجل ت���� ج���ته� م� اض�هاد الع��ان���.
ل� ت�ِ� الّ�ل�ات العامة في القاه�ة أدنى اع��اض على �قاء ل�َرن� في ج���ة الع�ب ع��ما ل�
�فلح في الع�دة في نها�ة إجازته. كان ال���ال غل��ت كالی��ن، م�ی� دائ�ة االس���ارات، �عل� أن
ل�َرن� ی�ق� الع��ّ�ة، وأنه �فه� نف��ة الع�ب، بل كان �ق�ل ع�ه إن في داخله ب�و�ًا ص���ًا. بل كان
اإلن�ل�� �أمل�ن في أن ��اع� ال��و على إ�قاء نار الّ��رة م��علة. لق� م���ه سل�ة واسعة، و�ل��ا
إل�ه أن ی��ه� أّ�ة ف�صة سان�ة. كان ذل� في شه� أك���� م� عام 1916، و��ل�ل شه� أك����
س�ة 1918 قاد ه�ا الّ�اب، ال�� ل� ی�لغ الّ�الث�� م� ع��ه، ج��ًا غ�� ن�امي رائعًا ���ل خ�الي

ودخل �ه ع�� ب�ا�ات دم��.
به�ه الّ���قة ال���ام�ة أّس� ل�َرن� و���ل ج��ه�ا. خ�ج ل�َرن� إلى الّ���اء مع م�افق��
اث��� فق�. كان ی��قف ع�� كل م��َّ� ب�و� �����ع �الّ��خ و���ح له مهّ��ه �اللغة الع��ّ�ة. و�ان
ی�وره� ت�� اس� س��� ���ل، وه� أحّ� أب�اء الّ���� ح��� إلى قل��ه�، مّ�ا أّم� له ال��ا�ة

م� أّ� أذ� ق� یل�� �ه، على الّ�غ� م� أنه م���ي ��أ �ق�م�ه أرضًا مق�َّسة.
كان ��ل� كل ل�لة، �ع� أداء الّ�الة، ع�� ن��ان ال���َّ� مقابل ال��ام الّ��داء ی��اق� مع
م����ه ال��و��� ماضي ج���ة الع�ب الع��� وحاض�ها ال�اضع لالس���اد، إلى أن ی��ّ�� كّل
ف�د في الق��لة إلى درجة ج��ن�ة. وأث�اء ت�اول ال�اع� ال���� ال��ب�ح إك�امًا لل�َرن� و����ا كان�
ف�اج�� الّ�ا� ال��ّلى ت�ار على ال�اض��� كان ل�َرن� ���ح له�، ���ارات أف�ح م� كل�ات
ش��خ ال��ائل أنف�ه�، إم�ان�ة إخ�اج األت�اك م� ال�الد. لق� أق�عه� �أنه� إن تأخ�وا أك�� م� ذل�،
فق� ���ع�ا الف�صة إذ أن ع�وه� في ه�ه الل��ة م�غ�ل �ق�ال اإلن�ل�� والف�ن���� واإل��ال���

والّ�وس م�ا ���ح االن�فاضة الع��ّ�ة ف�صة ك���ة في الّ���د وال�قاومة.
و��ل� ن�ح في إق�اع ال��و ب��اسي أحقاد الّ�م وت��� م� جعله� یّ���ون ض� ع�وه� ال����ك،

� كل ��ائل ال��از في حلف غ�� ن�امي. وفي غ��ن س�ة أشه� وحَّ
كان� أول ثالث ��ائل اس��اع ل�َرن� إق�اعها هي: ق��لة ح�ب، ال�ي ت��� الّ���اء ال�اقعة
ب�� ال��ی�ة ومّ�ة، وق��لة جه��ة، ال�ي تق�� األقال�� ال�اقعة ب�� ساحل ال��� األح�� وال��ی�ة،
وق��لة بلّي ال����لة ش�قي ال�جه. أّما ق��لة ح�ب، فال �قل ع�د أف�ادها ع� م��ي ألف ن��ة، وهي

م� أك�� ال��ائل في ج���ة الع�ب.



في ال��حلة األولى م� ح�لة الّ���اء ل� ت�� الق�ات ال����ة ال����ان�ة ت�ان� الع�ب ���ل
فعال. و����ا كان ل�َرن� ی��قل في األقال�� الّ��ال�ة و���ّغل في الّ�اخل م��عًا وم�ا��ًا ل���ع
الع�ائ�، ت�ك ���ل ���� مّ�ة دون ح�ا�ة وأخ� معه م� صادفه م� الّ�جال م���ًا ش�� الّ�احل،
ول� ی��ك ل��� إال قلة م� القّ�اص��. وفي ال�ق� ال�� وصل ���ل ��ه إلى م�افة ق���ة م� ی�ُ�ع،
ال���اء األول إلى ش�ال را�غ، كان ل�َرن� ق� أرسل له ع�ة آالف م� رجال ال��ائل ل��ان�ته.
أخل�� ال�ام�ة الّ����ة ق�ل وص�ل الع�ب، وأج��ته� م�افع الّ�ف� ال����ة ال����ان�ة على الّ��اجع

على أعقابه�.
كان الّ�خ�ل إلى ی�ُ�ع رائعًا و�����ًا. تقّ�م األم�� ���ل على ح�انه، كقائ� لل��� الع��ي،
م�ت��ًا ث�ا�ًا ب��اء ك��اض ثل�ج ل��ان. وعلى ����ه كان ه�اك ش��� آخ� في حّلة ح��اء قات�ة،
وق� ص�غ غ�اء رأسه وس��ته و��اءته �ال�ّ�اء. أّما على ��ار ���ل ف�ان «الّ����» ل�َرن�
��ال��ه ال���اء ی��و و�أنه ی��ّ�� ش���ة ن�ي م� الّ�م� األول. وم� ورائه� سار ب�و��ن
���ل�ن ثالث را�ات م� ال���� األرج�اني ذات رؤوس ذه��ة، ی��عه� رجل ی�ق� على ال��ه� وثالثة
��ال�� �ع�ف�ن ل��ًا ع����ًا غ���ًا. وم� خلفه� جاءت ج�ه�ة م�ال��ة م�قاف�ة م� آالف الع�ب
على ج�اله�، وه� ع�اص� ال��اسة ال�اصة ����ل ول�َرن�. لق� اح��� ال���ع وه� �ع��ون ال��ّ�
الّ��� ب�� أش�ار الّ���ل ت�� مآذن ال����. كان راك�� ال��ال ی�ت�ون أث�ا�ًا م� كل األل�ان
وت��ّلى م� ر�ابه� س�وج م�ر��ة �أل�ان زا��ة. كان ع�ضًا �اه�ًا ���. و�ان ال���ع ی���ون

�أص�اته� الّ�خ��ة أب�اتًا م�ت�لة ت�غّ�ى �ف�ائل األم�� ���ل ونائ�ه ال�ز�� أشق� الّ�ع�.
وتقّ�م ال��� م� ی�ُ�ع ش�اًال م�اذ�ًا الّ�احل وسار م��ي م�ل أخ�� ن�� م��اء ال�جه، ال��
كان م���ًا �ف�ائل ت���ة ق�امها ألف ج���. ی���ني اس� ه�ا ال���اء ���لة أخ��. ففي عام 24
ق�ل ال��الد، قام أوغ��� ���� �إرسال إیل��س غال�س Aelius Gallus إلى ج���ة الع�ب ومعه
أح� ع�� ألفًا م� خ��ة ج��ده في روما. و�ع� أن ت�ّ�ل ال��� س�ة أشه� كاملة في األراضي
القاحلة، ق�ع األمل أخ��ًا م� م�اولة ال�ص�ل إلى أرض الل�ان وال���ر، وأ��� عائ�ًا إلى م��
م� م��اء ال�جه ول� ی�� م� األح� ع�� ألفًا إال ش�ذمة قل�لة. لق� تلّق�ا درسًا تعّل�ه ل�َرن� ���ا �ع�
وه� أن ال��� ال�� �غ�و ج���ة الع�ب ��� أن ���ن قادرًا على ت�ّ�ل ال��قات والّ��� على

ش�ف ال���.
لغا�ة اآلن ج�ع ���ل ول�َرن� ن��ًا م� ع��ة آالف ع��ي وق���ا ه�ا ال��� إلى ت�ع ف�ق.
ت�ّ�ع� الف�ق كلها ع�� ق��ة في م���ف الّ���� �قال لها أملج. وه�اك ت�ّل��ا ال��ن الّ�ازجة م�
الّ�ف� ال���ّ�ة ال����ان�ة ال�ي حاف�� على عالقاتها الّ���ة ��ال ف��ة الع�ل�ات الّ�احل�ة. إلى
الّ��ال م� أملج، كان على ال��� الع��ي أن �ق�ع م�ة وع���� م�ًال في أرض قاحلة ال ماء

ف�ها، وهي خال�ة ح�ى م� الّ��ك ال�� تق�ات �ه اإلبل.
ل�� سف��ة ت�ار�ة م�ل�ة م� ال����ة الّ��ار�ة اله���ة سارت ���اذاة الّ�احل مغام�ة ب�����
���لها ف�ق الّ���ر ال��جان�ة غ�� الّ�اه�ة، وقام� ب��و�� ال��� ��ق�ار ض��ل م� ال�اء ��في
لل�غال ول� ی�َ� لل��ال شيء ف�ات م�ها ع�ٌد ك��� ع��ًا. ل�� ال��� وصل إلى الّ�الل ال���فة



على م��اء ال�جه في ال�ام� والع���� م� شه� ی�ای� عام 1917 دون أن �فق� رجًال واح�ًا ����
ال��ع أو الع��.

�قع م��اء ال�جه على الّ��ف ال����ي الغ��ي م� م�تفعات م�جان�ة صغ��ة و��ّ�ه غ��ًا ال���
األح�� وج���ًا واٍد ُم��ب وش�قًا سهل داخلي. قام� الّ�ف� ال����ان�ة ال����ة �ق�ف األت�اك ع��
حام��ه� الّ�ئ���ة م� على �ع� أر�عة ع�� ألف �اردة، م�ا جعلها في مأم� م� أن ت��لها ال��افع
الّ����ة. �ع� أن اس��� الق�ف ��ع ساعات ن�ل� ف�قة م� الع�ب كان� ق� وصل� ع� ����
ال��� له�ا الغ�ض وهاج��ا ال�ام�ة الّ����ة ال��ه�مة. و في ال�ق� ذاته وصل ل�َرن� ورجاله ع�
���� الّ���اء واش����ا في الق�ال وفي الّ�ه� والّ�ل�. وت��� روا�ات ص���ة أن ب�و ل�َرن�

ح�ل�ا كل ما ����ه� ح�له م� م��اء ال�جه.
وق� أش�ف الّ��� روسل�� و���� Sir Rosslyn Wemyss ب�ف�ه على اله��م ال����. و��ا
�ق�ل الع�ب كان األم��ال «أ�ا الّ��رة الع��ّ�ة وأّمها» في م�احلها األولى، و���� له أك�� الف�ل في
ن�احها في أول عه�ها. و�ل�ا كان ل�َرن� ی�غ� في ت���� ع�ض س���ائي، ك�ا كان ی�ع� األم�لة
ال�ي ��اول ب�اس��ها الّ�أث�� على الع�ب ال�ی� ���ل�ن دائ�ًا للّ��ازع ���ا ب��ه�، كان ی��� ب��ا�ة
األم��ال ال�� أ��� م� الّ���� في �اخ�ته الّ���ة أور�ال�س Euryalus ل����ك في م�اورات

���فعه ذ� الّ��ع ب�صات ���اذاة الّ�احل وعلى م�أ� م� ج�� األش�اف.
أرسى األم��ال سف���ه في م��اء جّ�ة في م�اس���� ع������، وذل� ل�قّ�م تهان�ه للّ����
ح���. ال شّ� أن ض�امة ح�� سف��ة األم��ال هي ال�ي أث�ت أبلغ تأث�� في اع�قاد العاهل ال���

�الق�ة الع��ى ل����ان�ا.
عّل� �ق�له ذات م�ة: «إنه ال��� الع��� ال�� ت��ح ��ه س��ة م�لي، و�ل�ا كان ال��� أك��،

كل�ا كان� الّ���ة أض�� ح��ًا».



م��ى ���ا�ة ف��ق «وال�ورف أس��ر�ا» ج���ة الع�ب



ل�َرن� ی�ت�� في العادة

أث�ا�ًا ناصعة ال��اض



الف�ل الّ�ا�ع

مع��ة آ�ار أب� اللِّ��[5]

في ال�ق� ال�� كان ���ل یهاج� م��ائي ی�ُ�ع وال�جه، م� م�انئ ال��� األح�� الّ�غ��ة،
�ه� ش��قه ع�� هللا في الّ���اء على �ع� ع�ة أم�ال إلى الّ��ق م� ال��ی�ة. كان معه ج�اعة م�
ال��و ی����ن الّ��ق الّ���عة، فه�م�ا دور�ات للع�و ون�ف�ا أج�اًء م� ال�� ال��ی�� وت���ا رسالة
رس��ة م���ة في م�ان �ارز على إح�� الع��ات. كان� الّ�سالة م�جهة إلى القائ� العام ��ف�ن

�إسهاب ووح��ة م��� م� �ف�� م�ه� �ال�ل�� في مغادرة ج���ة الع�ب.
أما الق�ات الّ����ة ال�ي كان� ت�قّ�م في ���قها إلى مّ�ة فق� وصل�ها أن�اء سق�� ی�ُ�ع وال�جه
على �ع� م�ة م�ل م�ه� ��هة الّ��ال الغ��ي، وفي ال�ق� نف�ه غارات الّ���� ع�� هللا على �ع�
م�ة م�ل إلى الّ��ال الّ��قي. لق� أصاب�ه� الّ�ه�ة وال���ة إذ كان ال��� الع��ي ق�ل ��عة أ�ام

قا�عًا أمامه� في را�غ.
و�ف�ل م���عة األم�� ز�� م� القّ�اصة في الّ�هار و�ع� الغارات الل�ل�ة، �� األت�اك أن
ج�� ال��از الّ�ئ��ي ال ی�ال ه�اك؛ واآلن ���ون ج��شًا ع��ّ�ة ت��� به� م� كل ال�هات. ول�
ت�� الّ��� �أك�� ح�ّ�ًا عل�ه� إذ كان� ت�سل أشع�ها ال�ارقة ل�له� األرض ال�ي �ع���ون ف�قها.
ل� ت�ْد ش�� الّ���اء ال�ل�ه�ة م� ��أه� ف���، بل حف�ت ه�اج�ه� أ��ًا فأص���ا ی��ّه��ن أّن

كل س�اب ه� ج�اعة م� الف�سان ال��و���.
كان الّ�سل �أت�ن في كل ساعة �أخ�ار ع� غارات في العال El Ula، وم�ائ� صالح وم��ات
أخ�� ش�الي ال��ی�ة، وأ��ًا االس��الء على حام���� أخ���� م� حام�اته� على ال��� األح�� في
ض�ا Dhaba وم��لح Moweilah. اس��لى الف�ع على األت�اك ���� ه�ه األن�اء ع� االنقالب غ��
ال���قع و�شاعات ع� ان��ارات الع�ب ال��ال�ة ال�ي كان ی�ّ�ها ع��ًا ب��ه� ع�الء ل�َرن� الّ�ّ���ن،
فل� ���وا وس�لة غ�� الف�ار إلى قاع�ته� ال����ة في ال��ی�ة ل����ا خ� الّ��ة ال��ی��ة ال�� كان

���� االت�ال ال�ح�� ب�� س�ر�ا وُت���ة.
في ش�ال ج���ة الع�ب، �الق�ب م� رأس خل�ج الَعَ��ة، لألت�اك حام�ة أخ�� أك�� أه��ة م� كل
ما تّ� االس��الء عل�ه م� ق�ل ال��لة، �اس���اء حام��ي مّ�ة وجّ�ة. ق�ل أن ی��ح أت�اع األم��
���ل �إجالء ع�وه� الق��� خارج ال��از، ما ع�ا ال��ی�ة، كان ال بّ� أن �����ا ألف ح�اب له�ا
ال��� الق�� ع�� رأس ال�ل�ج. و�ع� أن اس��ّ�� األم�ر، وضع ل�َرن� خ�ة ج���ة ج�ًا كان �أمل

ت�ف��ها.



م� ب�� األماك� ال����ة ال�اقعة على الّ�احل الغ��ي ل����ة الع�ب ش�الي ع�ن، أه� م�ان م�
وجهة الّ��� الع����ة ه� م��اء الَعَ��ة ال�� كان في ی�م م� األ�ام القاع�ة ال����ة الّ�ئ���ة
ألس��ل ال�ل� سل��ان، و�ان أ��ًا في مقّ�مة األماك� ال�ي زارها الّ��ي م�ّ��، وجعلها م���ًا له[6].
إن أّ� ج�� ��اول غ�و م�� أو مهاج�ة ق�اة الّ���� م� جهة الّ��ق، ال بّ� أن ت��ن الَعَ��ة
هي ال�ان� األ���، وت��ن ال�ان� األ��� أل� ج�� خارج م� م�� لغ�و فل���� أو س�ر�ا.
م�� ب�ا�ة ال��ب أن�أ األت�اك حام�ة ك���ة ه�اك ألنه� أرادوا ان��اع م�� م� ال����ان���، وم� جهة

أخ�� ألن ال��ان ��ّ�ل نق�ة مهّ�ة حّ�اسة م� أجل ح�ا�ة س�ة ح�ی� ال��از.
كان في نّ�ة ل�َرن� االس��الء على الَعَ��ة وجعلها قاع�ة لل��� الع��ي م� أجل اله��م على

س�ر�ا. و�ان� خ�ة رائعة و���حة ���.
في الّ�ام� ع�� م� شه� ی�ن�� عام 1917، خ�ج ل�َرن� ومعه ث�ان��ة رجل م� ق��لة الّ��ایهة
وم��ان م� ق��لة الّ��ارات وت�ع�ن م� ق��لة ال��اك�ة (ال��اك��)، خ�ج�ا م� م��اء ال�جه ن�� خل�ج
الَعَ��ة ال�� ی�ع� ثالث��ة م�ل ش�اًال. وضع على رأس ه�ه الق�ة ال����ة الّ���� ناص�، وه� م�
ساللة الّ��ي م�ّ��، وه� أ��ًا م� أق�ر ضّ�ا� ���ل وأمه�ه�. و��ا هي العادة، كان ل�َرن�
ناص�ًا للقادة الع�ب، كان �ع�ل م� خالل القادة ال��ّل���، و���� الّ��� األك�� في ن�احه في

أسل��ه ��عل الع�ب ����ن أنه� �ق�دون ال��لة �أنف�ه�.
كان الّ�قّ�م �ات�اه الَعَ��ة م�اًال �ه�ت ��ه مق�رة ل�َرن� على ت���� ج��ش ���ل و�دارتها،
�الّ�غ� م� اف�قاره لل���ة وال��ان ال���ي. وح�ى ی�فّ�ق ذ�اًء على القائ� الّ���ي في ال��ی�ة قاد ف�قة
س��عة سارت على �ع� ح�الي ألف م�ل م� م��اء ال�جه، ل�� ب�ًال م� الّ��� ���اذاة الّ�احل إلى
الَعَ��ة م�اش�ة، ات�ه به� ن�� الّ�اخل ع�� خ� الّ��ة ال��ی��ة �الق�ب م� ال��ی�ة ح�� ن�ف�ا ع�ة
أم�ال م�ها في ���قه� ق�ل أن ی�خل�ا واد� الّ��حان ال��ه�ر ب�واحفه الّ�امة، وق� ق�ى �ع�
رجاله ن��ه� �فعل نه� األفاعي، وم� ث� ع��وا أراضي ق��لة ال����ات ش�قي ال��� ال���،

وتا�ع�ا س��ه� ش�اًال ح�ى وصل�ا إلى أرض م�اب.
لق� اخ�ار أ��ًا ف�قة م� خ��ة رجاله وقاده� ع�� خ��� الع�و الّ���ي ل�ًال، ح�� وضع�ا
ال��ف��ات في ق�ار ق�ب عّ�ان (ال��ی�ة ال�ي كان� ُتع�ف في العه� اإلغ��قي �اس� ��الدل��ا)،
ون�ف�ا ج��ًا ق�ب درعا، وه� أه� نق�ة ات�ال لل�� ال��ی�� ج���ي دم��، ك�ا وضع�ا األلغام
في ع�ة أم�ال وراء خ�ادق الّ�ف األمامي الّ���ي �الق�ب م� ح��، ال��ی�ة الّ��ر�ة الّ��ا��ة.

كان م� ال���� لل�َرن� أن �ق�د غارات م� ه�ا الّ��ع ���� ال���ة ال��ه�ة لق�اته. كان
�إم�انه، مع ف�لقه ال�� ی��� ال��ال، أن ی��ّغل في الّ���اء ل��ة س�ة أساب�ع دون ال�اجة للّ�ج�ع
إلى القاع�ة لل��ّود �ال��ن. �ال�ا أن أف�اد ف�ق�ه داخل الّ���اء �ع��ون ع� أن�ار ال��اقع الّ����ة
ال��ّ��ة على ح�ود فل���� وس�ر�ا، فه� آم��ن و�أنه� �����ن على ك��� آخ�. وع��ما ت��ح
الف�صة له��م مفاجئ س��ع �ق�م�ن �ه ث� ی�����ن إلى الّ���اء ح�� ال ���ؤ األت�اك على
الل�اق به� ألنه� ال ��ل��ن ج�اًال م� جهة، وم� جهة أخ�� فه� ال ��ل��ن ال�ع�فة ال�ا��ة
�الّ���اء وال الق�رة ال��هلة على الّ��ّ�ل ال�ي ���ل�ها ال��و. خالل ح�لة دام� س�ة أساب�ع كان
رجال ل�َرن� ال �أكل�ن س�� ال��� الف��� غ�� ال�����، و�ان كل ب�و� ���ل ك��ًا م� الّ�ق��



ی�ن خ��ة وأر�ع�� ر�ًال ت���ه ألن �ق�ع ألفي م�ل دون ال���ل على م�ن �ازجة. و����ًا ما
كان ال��و ���ف�ن ���عة ماء ال �����ن غ��ها في ساعات الّ�هار أث�اء ال����، ل�� اآل�ار كان�

م�ج�دة دائ�ًا ���افة ال ت��� على م���ة ی�م�� أو ثالثة، ل�ل� كان�ا نادرًا ما �عان�ن م� الع��.
في ه�ه ال�ع�ات ال�ي تّ�� في الّ��ال ض�� األراضي ال���لة م� ق�ل األت�اك، كان ل�َرن�
�ق�� رجاله إلى ف�ق م�عّ�دة وذل� إلر�اك الع�و و��قاعه في ح��ة م� أم�ه. �ع� ال���� به� في تالل
م�اب ش�قي أر��ا، ث� ح�ل دم�� ل��م أو ی�م��، ان�ّل إلى ال���ب ثان�ة. كان� الَعَ��ة ت�ع� ع�
خ� ال��از ح�الي س��� م�ًال، و�ي ال ���ر األت�اك أن الَعَ��ة هي وجه�ه ال�����ة، ت�اه� �أنه
س�ق�م �اله��م على معان، وهي أه� بل�ة م�ّ��ة على ال�ّ� ال��ی�� ب�� ال��ی�ة وال��� ال���.
في ال�ق� نف�ه، وعلى �ع� س�عة ع�� م�ًال إلى ال���ب الغ��ي م� معان، انق� على حام�ة
م��ة ف��لة Fuweilah وه�م م� ف�ها. ع��ما تلقى األت�اك في معان ه�ا ال��� أ�لق�ا ف�قة خ�الة
لل��اردة، ل�� لّ�ا وصل� الف�قة إلى ال���ة ل� ت�� ف�ها س�� الّ���ر ال�ارحة؛ و�ان ل�َرن�
ورجاله ق� اخ�ف�ا، و��ا �ق�ل األت�اك، إن أرض الّ���اء ق� ان�ق� واب�لع�ه�. وفي م�اء ال��م
الّ�الي عاودوا الّ�ه�ر م� الّ��اب على م�افة ��عة أم�ال. قام�ا ه�اك ب�رع ألغام أخ�� ودم�وا
م�ًال م� ال�� ال��ی�� ك�ا ن�ف�ا ق�ارًا كان في ���قه للّ���ة. كان� ال��ارة ش�ی�ة في أ�ام شه�
ی�ل��، وق� ذ�� ل�َرن� في وصفها أن األرض ال�ل�ه�ة كان� ت��� جل�د س�اع� الّ�ماة، ب���ا كان

الّ�جال وال��ال �ع�ج�ن ���� آالمه� ال���حة �الّ��� على ال��ارة ال��ق�ة.
ان�ّ� إلى ل�َرن� والّ���� ناص� أر�عة آالف مقاتل م� ق��لة ب�ي ع��ة، وأ��ًا ف�ع م� ق��لة
ال����ات هي ع���ة أب� تاِ�ه Abu Tayi ال�ي ت�� أف�ل ال��ار��� في ج���ة الع�ب، �ق�ده�

ع�دة، وه� ن�ٌ� ���� ح��قي أص�ح م�افقًا دائ�ًا لل�َرن� م�� ذل� ال���.
Abu el Lissal ��ِّقّ�رت ف�قة ال��اردة الّ����ة ق�اء الل�ل في واٍد �الق�ب م� آ�ار أب� الل
على م�افة أر�عة ع�� م�ًال م� معان في ال��ان ال�� خّ��ُ� ��ه مع ل�َرن� واألم�� ���ل �ع�
ع�ة أشه�. في ال�ق� ذاته غادر ل�َرن� الف�قة وع�ا �ف�سه داخل الّ���اء ل��� إن كان �إم�انه
ت��ی� م�ان ال����ة الّ����ة. وحال�ا ت� له ذل� عاد م��عًا إلى رجاله وأح��ه� إلى ال��تفعات

ال����ة �أب� اللِّ��، و��ل�ل الف�� كان األت�اك م�اَص��� ���ل كامل.
�ل الع�ب ��لق�ن الّ�صاص م� م�اقعه� في أعالي الّ�الل ال����ة �اآل�ار ل��ة اث��ي ع��ة
ساعة وص�ع�ا �ع�ًا م�ه�. كان� ق�ات الّ�ل�ان في م�قع ح�ج ل�� ل�َرن� كان على �ق�� أنه� ل�
كان�ا ���ادة رجال ج����� أك��اء الس��اع�ا إخ�اج ج��ده� م� الّ�ف اله��ل لل��و. وال�اقع أن
القائ� الّ���ي كان �ف�ق� إلى الّ��اعة الّ��ور�ة في أح�ال كه�ه، وه�ا ما شّ�ع ع�دة أب� تا�ه ألن
����� ع�� غ�وب الّ��� خ���� رجًال م� ق��ل�ه و��حف به� إلى م�ان ال �ع�� ع� األت�اك
غ�� ثالث��ة �اردة، و�ع� أن اس��اح�ا قل�ًال خ�ج�ا م� م�َ�ِ�ه� ب��الة ودخل�ا مع��� األع�اء. ُبه�
األت�اك له�ه ال��أة ل�رجة أن صف�فه� ق� تف�ق� لّ�ا ان�فع الّ���� ال��و� ال��ّ� وس�ه� ل�� �ع� أن
ه���ا م��اره الّ�جاجي وم�ق�ا ب�� م��سه وان��ع�ا الّ��� ال�� كان ����ه ب��ه وق�ل�ا ج�ادی�
م� ت��ه. ومع ه�ا كله كان الع��ي ال�هل سع��ًا وقال إنه كان أف�ل ق�ال خاضه م�� شه�

رم�ان الفائ�.



و�ان ل�َرن� ی�ا��ه م� أعلى الّ�الل على ال�هة ال�قابلة لل���ف�، ف�ا كان م�ه إال أن ام��ى
ه���ه وأس�ع �ه ف�صل إلى ال��ان ال�� كان ��ه األت�اك في حالة ذه�ل وارت�اك، ی��عه أر�ع��ة
ب�و� على �ه�ر ال��ال. اخ�ل� ال�ابل �الّ�ابل ب�� األت�اك والع�ب مّ�ة ع���� د��قة، و�ان�ا كله�
��لق�ن الّ�صاص ���ل ج��ني. أث�اء اله��م اض��ب ل�َرن� نف�ه وصّ�ب رصاص م��سه خ�أ
إلى رأس ه���ه ف�ق� م��ًا على الف�ر، وُق�ف ل�َرن� م� ر�ا�ه ف�ق� أمام داب�ه، ووقع �ع�

رجاله ف�قه. ل� ل� ��ق� أمام الّ�ا�ة م�اش�ة ل�اس�ه ال��ال ال���عة �أق�امها.
تفّ�ق األت�اك م�ت���� ب�ل� خ�أ فادحًا، ت�امًا ك�ا خّ�� ل�َرن�، وان�ه� ال�ع��ة �����ة
ف��عة. ومع أن الع�ی� م�ه� ف�َّ في الّ�الم، فق� ق�ل الع�ب وأس�وا ع�دًا �ف�ق ع�ده� ال�ّلي �����.
وفي الّ��اح وج�وا ثالث��ة ق��ل ح�ل ال���. أّما األس�� فق� ساق ل�َرن� والّ���� ناص� مع��ه�،
ب���ا ان�ل� ال��و إلى خ�ام األت�اك �ق�م�ن ��ل�ها كعادته�. إن شه�ة الغ�و م�َأصلة في نف�سه�

ألنه� ال �عّ�ونها ن���ة بل �ع�ق�ون أنها ف��لة م� أه� الف�ائل.
لق� بلغ حق� ال��و م�لغه، ف�ان�ا ی���ون ق�ل األس�� ان�قامًا م�ه� لل��ائ� ال�ي ارت���ها ���
ن�ائه� وأ�فاله�. ك�ا كان�ا ی���ون الّ�أر ل�ق�ل الّ��خ الَ�َ�كي بلقاو�، ز���ه� ال�� ر��ه األت�اك
ب�� أر�عة �غال وم�ق�ه إر�ًا إر�ًا. كان م�ت ه�ا الّ��خ ال�أساو� قّ�ة م���عة م� اإلع�امات
�ال�ع�ی�، ال�ي نف�ها األت�اك فأغ�� الع�ب ل�رجة أن أق���ا �أال �عامل�ا أّ� ت��ي ب�أفة أو
رح�ة. ل�� كان ل�� ل�َرن� ف��ة أخ��. أراد أن ی��ع الّ��أ ب�� أف�اد ال��� الّ���ي �أن الع�ب
�عامل�ن أس�اه� ���ل ج��، ون�ح أخ��ًا في جعل أت�اعه ال��ع���� للّ�أر �ع��ون الّ��� في
تعامله� مع األس��. و��ا كان �أمل فق� آت� ه�ه الّ���قة ث�ارها ���عة، وفي ال��م ال�� تال
مع��ة أب� اللِّ�� أخ�ت ال����عات ت��اف� دون انق�اع وه� ���ل�ن أسل��ه� ف�ق رؤوسه�

."kamerad" و�����ن: «ُم�ل�، ُم�ل�» على ن�� ص��ة األل�ان
*  *  *



أح� ش��خ ج���ة الع�ب



ال��ل�ن�ل ل�َرن� مع ال��ّلف



الف�ل الّ�ام�

االس��الء على م�فأ ال�ل� سل��ان الق���

كان ل�َرن� ق� غادر م��اء ال�جه ���ن ت�في ل�ه���، وسار م�ات األم�ال إلى ال���ب. و�ع�
م ج�ءًا م� ال���ون لألس�� األت�اك، أص�ح أم� الّ�عام في وضع ح�ج. مع ذل� تا�ع ال��� أن ق�َّ
ن�ف ال�ائع وقائ�ه الّ�اب م���ه� ع�� ال��ال ال�ع�ة القاحلة ال�ي ت�اول س�اء ش�ال ج���ة
الع�ب. س�ق�ه� أن�اء ان��اراته�، وع��ما وصل ل�َرن� إلى الق���ة Gueirra، وه� م��اء ت��ي في
ج�ال ال�ل� سل��ان و��ع� خ��ة وع���� م�ًال م� الَعَ��ة ع�� م�خل م�ّ� ض�� للغا�ة �ع�ف �اس�
واد� إض�، ب�زت حام�ة الق���ة Gueirra أمامه واس��ل�� دون إ�الق �لقة واح�ة. وم� ث� تا�ع
م���ه مع رجاله ع�� واد� إض� إلى ك���ة Kethura، وهي م��� آخ� ل��ا�ة األرض ال�ح��ة
ال�ف��ة إلى الَعَ��ة. وه�اك ه�� ل�َرن� على حام�ة أخ�� وأس� ع�ة م�ات م� الّ�جال. �ع� أن
شّ� ال��� ���قه ع�� ال��ّ� الّ���، وصل�ا إلى ب�� ق��� في َح�رة Khadra ح�� أن�ئ ح�ٌض
ح��� في ال�اد� ق�ل عه� الّ�ومان �ألفي عام، وال ت�ال آثاره م�ج�دة إلى اآلن. كان األت�اك ق�
ج�ع�ا م�فع��ه� الّ�ق�لة وراء ال��� ال��هّ�م، و�ان� ت��ل م�قع الّ�فاع ال�ارجي للع��ة. ق�ل أن ��ل
Darausha والّ�راوشة Amran ج�� الّ���� أمام ه�ا ال�اج� األخ��، كان ب�و ��ائل ع��ان
واالح��ات Neiwat، ال�ی� كان�ا �����ن الّ���اء ق�ب الَعَ��ة، ق� س�ع�ا �االن��ارات الع���ة في
ف��لة Fuweilah وأب� اللِّ�� Abu el Lissal، فأخ�وا ی����ن ع�� ال��ال �ال��ات ل���ّ��ا إلى

الق�ات الع��ّ�ة ال��قّ�مة.
كان� اله���ة ال��هلة لل����ة الّ����ة في أب� اللِّ�� ال��حلة األولى في مع��ة الَعَ��ة. وت�قق�
الّ�ان�ة �الع�ل الّ�ائع ع��ما قام ل�َرن� ��ا كان األت�اك ��ّ��نه م����ًال ون�ح في ��ادة ح�� ب�و�
ب�ائي غ�� م��� ع�� ج�ال ال�ل� سل��ان ش�ی�ة االن��ار، ف�ق ال��ار الّ�وماني الق��� ت��
أن�ار رجال ال��ف��ة األت�اك ال��ه�ل��، ث� إلى الَعَ��ة في ص�اح الّ�ادس م� شه� ی�ل�� عام
1917. وم� أجل م�ع ح�وث م���ة في حام�ة الَعَ��ة، كان على ل�َرن� وناص� الّ��ّ�ث مع
أت�اعه� الّ��س�� م�� غ�وب الّ��� ح�ى الف��، ث� ن�ل ناص� إلى ال�اد� وجل� على ص��ة
ل���ع رجاله م� إ�الق الّ�صاص. تقع الَعَ��ة ع�� الّ�ها�ة ال�����ة ل�اد� ع��ة، وه� م� أشّ�
ال�د�ان جفافًا ووح�ة في العال� و���ّ� م� ال��� ال��� إلى خل�ج الَعَ��ة. في ه�ا ال�اد� ُ�ع�ق� أن
الّ��ي م�سى و��ي إس�ائ�ل شق�ا ���قه� ن�� أرض ال��عاد، وفي ه�ا ال�اد� سار الّ��ي م�ّ�� وعلي

وأب� ��� وع��. وه�ا ألقى الّ��ي م�ّ�� الع�ی� م� ُخ��ه األولى[7].
ووراء ن�ف دائ�ة ض�قة م� أش�ار الّ���ل ال�ي ت�ف الّ�ا�ئ، ت�� ال��اه الّ�رقاء لل�ل�ج
ال�ه��ر ح�� كان� ت�س� في ق��� الّ�مان أسا��ل ال�ل� سل��ان والّ�ف� اإلغ����ة والّ�ف�



الّ�ومان�ة ثالث�ة ال��اذ��. وراء الَعَ��ة ت��و ج�اٌل ب��ان�ة وع�ة قاحلة. أّما ال�ل�ة، فهي، كأغل�
ال�ل�ات في الّ��ق األدنى، م�لفة م� ر�ام ف�ض�� م� األك�اخ الّ����ة. كان� ال��الت تغ�ي
الّ��ارع الّ��قة، واألك�اك في الّ��ق مل��ة �األق��ة ال��ر��ة وس�اج�� الّ�الة ال�ال�ة، وأك�از
م� س�� الق�� ال��دح�ة �ال��اب، وأك�ام م� الّ���ر، وأ��اق م� األواني الّ��اس�ة الالمعة

والّ��اس ال���وق.
كان� ق�� األت�اك واألل�ان ق� خارت واس��ل� عل�ه� ال���ة ���� اإلن�از غ�� ال���ّقع للع�ب
�ع��ر ال��ال ث� إلى ال�عاب� ال�ي اس��ل�� �ال ض�ة. �ع� دخ�ل ل�َرن� الَعَ��ة تقّ�م أح� الّ�ّ�ا�
األل�ان وحّ�اه. ل� ��� ه�ا الّ�ا�� ی��ل� الّ����ة وال الع��ّ�ة وت�ّ�� أنه ل� ��� ق� س�ع ش��ًا ع�

الّ��رة القائ�ة.
صاح ���اسة: «لَ� كل ه�ا؟ وم� ه� أول�� الّ�جال؟».

أجاب ل�َرن�: «إنه� م� ج�� ال�ل� ح���، و�ان الّ���� ح��� ق� أعل� نف�ه مل�ًا آن�اك،
وه� في ث�رة ض� األت�اك».

سأل األل�اني: «وم� ه� ال�ل� ح���؟».
جاءه ال��اب: «إنه أم�� مّ�ة وحاك� ه�ا ال��ء م� ج���ة الع�ب».

قال الّ�ا��: «وماذا أك�ن أنا؟».
«أن� اآلن أس��».

«وهل س�أخ�ون�ي إلى مّ�ة؟».
«ال بل إلى م��».

«وهل الّ�ّ�� م�تفع الّ��� ه�اك؟».
«بل رخ�� ج�ًا».

«ج��».
ث� اب�ع� وه� سع�� ل��وجه م� ال��ب، وم� جهة أخ�� ل��ّجهه إلى م�ان �����ع ��ه

ال���ل على ال���� م� الّ�ّ��.
ه�ه ال�ّ�ة ان�قل� خ�ة ال����ار ال����اني الّ�اب لألم�� ���ل إلى ح�� الّ�����. وأص�ح
األت�اك م� اآلن ف�اع�ًا في م�قع الّ�فاع، وُأج��وا على تق��� ج��ه� إلى ج�أی�، أ�ق�ا واح�ًا م�ه�ا
في ال��ی�ة وخّ���ا اآلخ� للّ�فاع ع� ال�� ال��ی�� ال��از�. كان في اس��اعة ل�َرن� ل� أراد
أن ی��ف ه�ا ال�� في م�اقع ع�ی�ة ��ع�ل األت�اك في ال��ی�ة ���ل كامل، ك�ا كان في مق�وره أن
��ل� م�افع ����ة خاّصة م� خل�ج الَعَ��ة ����� ال��ی�ة ع� ال�ار�ة و���� ال�ام�ة على
االس��الم. ل��ه ل� ��اول فعل ذل� ل��� وج�ه س�ع�فه الحقًا. كان في ذه�ه م��ٌ� أف�ل وأش�
���حًا، و���ل� ت�ف��ه ب��اح أن �غ�� األت�اك ف��فعه� إلى إرسال تع���ات أك�� إلى ال��ی�ة،
كال��افع وال��ال وال�غال والّ��ارات ال��ّف�ة والّ��ارات وغ��ها م� أدوات ال��ب ال�ي ����ه� أن



��ل��ها م� ج�هات الق�ال األخ��. كان �أمل �أن ی�ق�ا على حام�ة ض��ة ه�اك ح�ى نها�ة
ال��ب، م�ا �ع�ي �قاء القل�ل م� األت�اك ال��ابه�� لل���ش ال����ان�ة في فل���� و�الد الّ�اف�ی�،
و��ل� ت��ح ق�ارات ال��ن ال�ي ت�سل م� س�ر�ا م��رًا دائ�ًا ل��و�� ال��� الع��ي. ل� ت�
االس��الء على ال��ی�ة و�جالء األت�اك ن�� الّ��ال، لُ��م ل�َرن� م� الف�صة الّ�ائعة �����ة ج��ه

على م�ن األت�اك. و�ان� ه�ه ال��فعة أف�ل ل��ه ����� م� اح�الل ال��ی�ة.
�ع� اح�الل الَعَ��ة، عاش ل�َرن� ورجاله ع��ة أ�ام على ال�لح غ�� الّ�اضج ول�� ال��ال ال�ي
ُق�ل� في مع��ة أب� اللِّ��. ث� ُأج��وا على ق�ل ج�اله� ال�اصة ��ع�ل ج�ل�� في ال��م إلنقاذ
أنف�ه� وم�ات األس�� ال�ی� ���زته�. وم� أجل ال�فا� على ج��ه م� ال��اعة، ر�� ل�َرن�
ه���ه الّ���ع وسار ل��ة اث���� وع���� ساعة م��اصلة ع�� ال��ال غ�� ال����نة وال�د�ان
القاحلة ل��ه ج���ة س��اء. لق� ُأنه� ت�امًا �ع� ه�ه ال����ة ال��اس�ة ال�ي جاءت في نها�ة شه���
م� الق�ال ال����ّ�، وألف م�ل م� الّ��ّ�ل داخل واح�ة م� أش� األراضي ق�ًال وج��ًا في العال�،
وال��� على ال��� غ�� ال����� والّ���، ودون أن ����ّ� م�� أك�� م� شه�، ف�ا كان م�ه إال أن
أدار ج�له إلى واح� م� ش�ارع پ�ر ت�ف�� في الّ����، وم�ى م��ّن�ًا داخل ف��ق س��اء، ث� �ل�
االس���ام. �قي في ح�ض االس���ام مّ�ة ثالث ساعات والّ���ة ����ون له الّ��اب ال�ارد. قال
إن ذل� ال��م ه� أق�ب م�ال على ف��ة ال�ّ�ة ال�ي ��عى إل�ها ال��ل��ن. وم� الّ���� ت�جه إلى

اإلس�اع�ل�ة، وهي م��ة تقع في م���ف الق�اة.
ل� �عل� أح� ب�ص�ل ل�َرن� إلى ج���ة الع�ب، و�ان� ال��ادة العاّمة في القاه�ة ت�هل ح��اته.
و�ان أول ما س�ع�ه ع� أع�اله ال���ل�ة ه�ه ی�م قابل ل�َرن�، ألول م�ة في اإلس�اع�ل�ة، ال���ال

آِلْ��ي ال�� كان ق� عه� إل�ه ح�ی�ًا �أن ���ن القائ� العام لل��لة ال����ة الع����ة.
أما تفاص�ل ه�ه ال�قابلة ف�ان� أش�ه ب�وا�ة ت���ل�ة في ��ا��ها. كان آِلْ��ي ق� ُأرسل م� ل��ن
ل��لف الّ��� آرت����ل� َم�� Sir Archibald Murray و���ّلى ال��ادة العامة م�انه. ل� ��� م�ى
على وص�ل ال���ال آِلْ��ي إال ��ع دقائ� و�ان ���� على رص�� م��ة اإلس�اع�ل�ة مع
األم��ال و���� Wemmys. كان ل�َرن� �قف في ال��ار ��ال��ه الع��ّ�ة ح�� رأ� ال���ال مع

األم��ال. ف�ا كان م�ه إال أن ه�� في أذن أح� رجال األم��ال سائًال:
«م� ه�ا الّ�جل؟»

أجا�ه الّ�جل قائًال: «آِل��ي».
«وماذا �فعل ه�ا؟»

«جاء ل��ّل م�ل َم��».
�ع� دقائ� ع�ة ت��� ل�َرن� م� اإلدالء ب�ق���ه لألم��ال و����، ال�� كان �ع� األب الّ�وحي
للّ��رة الع��ّ�ة. أخ��ه �أنه ق� اس��لى على الَعَ��ة، ل�� رجاله كان�ا �أش� ال�اجة إلى الّ�عام. وع�
و���� في ال�ال �إرسال سف� إغاثة، ث� أخ�� آِلْ��ي ��ا قال ل�َرن�، فأرسل ال���ال في �ل�ه ف�رًا.
كان� ال���ة م�دح�ة ���ا� اإلدارة وح�� م� الّ��ان ال��ل��� ال�ی� جاؤوا للّ��ح�� �آِل��ي،

ع��ما �ه� ف�أة ذل� الّ�اب األشق� حافي الق�م�� ب��ا�ه ال��و�ة. سأله آِلْ��ي:



«وماذا ت��ل ل�ا م� أخ�ار؟»
فأجاب ل�َرن� ���ت م��ف� ودون أّ� تع��� على وجهه �أن الع�ب ق� اح�ّل�ا ال���اء الق���
ع�� رأس خل�ج الَعَ��ة. وع�ا كّل الف�ل في ه�ا الّ��� للع�ب، دون أن ���� أدنى إشارة إلى الّ�ور
ال�� ل��ه في ال�هّ�ة. لق� ت�ك ل��ه ان��اعًا �أنه كان �ق�م ب�ور الّ�س�ل فق�، مع أن ال�اقع ه� أّن

الف�ل في االس��الء على الَعَ��ة ی�جع إلى ��ادته الفّ�ة و��ق���ه ال����ة.
شع� ال���ال ��عادة �الغة ألن الَعَ��ة أه� م��� ح��ي ��هة ال����ة، والقاع�ة الّ����ة األساس�ة

على الّ�احل الغ��ي ل��ه ج���ة الع�ب.
ول�ا أخ� ل�َرن� ���ح �الّ�ف��ل حالة ال��� الع��ي، وع� األم��ال و���� Wemmys �إرسال
زورق مليء �الّ�عام إلى الَعَ��ة. بل ذه� إلى أ�ع� م� ذل� فقام �أع�ال س��ّل� اس�ه في تار�خ
الع�ب. كان الع�ب ����ن ع�دة األت�اك �ق�ات ج�ی�ة ����ّدون بها الَعَ��ة، له�ا ان�قل األم��ال ه�
ورجاله إلى ف��ق في اإلس�اع�ل�ة وجعله م���ًا إلدارته، وأرسل �اخ�ته ال�اّصة ح�ل س��اء ل��قى
شه�ًا في الَعَ��ة ول��فع م� مع���ات الع�ب. وُس�َّ ال��و ب�ؤ�ة ه�ه القلعة الّ���ة العائ�ة واق��ع�ا
�أنه� ل� �قف�ا وح�ه� في وجه اإلم��ا��ر�ة الّ����ة. كان� الّ�ف��ة ال����ان�ة هي الّ�ل�ل ال�اد�

على ق�ة ب���ان�ا، وال�ي ل� ��اه� ال��و م�لها م� ق�ل.
ل� ���ِف األم��ال و���� به�ا بل أرسل لل�َرن� ورجاله ع���� م�فعًا رشاشًا م� سف���ه وع�دًا
م� األسل�ة ال����ة. وال ت�ال األخ��ة «في م�ان ما» م� ج���ة الع�ب، ور��ا ت��ن على س�ح
ال���ل الّ���ي لع�دة أب� تا�ه. �ع� أن وضع� ال��ب أوزارها �ع�ة شه�ر تلقى ل�َرن� رسالة م�
األم��ال�ة ��ل��ن ف�ها إعادة إح�� ب�ادقه� �ع��ة ال��� ال�ي كان� ق� أرسل� إلى الّ�ا�ئ م� أجل

دع� الق��ة الع��ّ�ة. أجاب ل�َرن� �أنه آسف ج�ًا ألنه «ق� أضاعها».
ك����ة الن��ار ل�َرن� في الَعَ��ة وز�ارته ل���، قّ�ر ال����ان��ن م�ان�ة الع�ب في ح�ل�ه�
ل��ل اس�قالله� ال�امل. وعاد عال� اآلثار الّ�اب إلى الَعَ��ة غان�ًا �اف�ًا، و��ا أنه ق� قاد ال��لة
خالل ��عة أشه� به�ه الّ���قة الّ�ائعة فق� ت�ّق� رت��ه م� مالزم إلى مقّ�م، على الّ�غ� م� ع�م

مع�ف�ه الف�ق ب�� «���� ُدر» و«ت�ّ�ة الّ�الح».
أدرك األل�ان واألت�اك أّن ه�اك ق�ة غام�ة تله� الع�ب ��ا ��� فعله. واك��ف�ا ب�اس�ة
ج�اس��ه� أن ل�َرن� ه� الق�ة ال����ة للّ��رة الع��ّ�ة كلها. له�ا أعل��ا ع� جائ�ة خ���� ألف ج��ه

ل�� �أت�ه� �ه ح�ًا أو م��ًا. ل�� ال��و ل� ���ن�ا ل���ن�ا قائ�ه� مقابل خ�ائ� سل��ان.
� الع�ب و�ان سق�� الَعَ��ة �ع� اح�الل مّ�ة ال���مة أع�� حادث في الّ��رة الع��ّ�ة، ألنه وحَّ

ال�ی� قام ل�َرن� �إق�اعه� �أم� الّ��رة وأع�اه� الّ�ع�ر الع��� �الّ�قة �أنف�ه�.
�ع� إح�از االن��ار كان ه�ف ل�َرن� أن ���غّل ه�ه ال�ح�ة. على الّ�غ� م� أن أسل��ه
وش�اع�ه الّ����ة ق� ل��ا دورًا مهّ�ًا في ن�اح الع�ل�ات، فق� كان م� الّ�كاء ���ان ل�ع�و الف�ل
كله للقادة الع�ب الّ�ئ����� ال�ی� �ع�ل�ن معه م� أم�ال ع�دة أب� تا�ه والّ���� ناص�. و�ال��ع
فل� ���� ه�الء ال��ار��� الّ��عان ف�حه� ب�ل�، بل وأص���ا م� وق�ها األص�قاء ال��ل���

لل�َرن�.



كان ل�َرن� م�لهفًا ل��� ه�ا الّ��اح األولي، فأرسل رسًال إلى كل ��ائل الّ���اء، على الّ�غ�
م� أن أن�اء مع��ة أب� اللِّ�� والّ�قّ�م إلى الَعَ��ة كان� ت��� في أن�اء ج���ة الع�ب �أس�ع م�ا ت�اع
األن�اء ب�اس�ة ال���اع. كان ی�رك األه��ة ال���� للّ�عا�ة، فقام �إرسال �ع� م� أذ�ى رجال

الع�ب إلى داخل صف�ف الع�و ل���� خ�� سق�� الَعَ��ة في كل أرجاء اإلم��ا��ر�ة الّ����ة.
و�ه�ا ت��� ه�ا الّ�اب ال����اني، خ��ج أو��ف�رد، م� االس��الء على م��اء ال�ل� سل��ان
الق��� في م��قة نائ�ة م� العال�، وفي مع��ة ل� ت�� ر��ا ل���ث آلالف م� الّ���� بل وأك��،
وم� ث� إح�از االن��ار ال�هّ� الّ�اني في أرض ألف ل�لة ول�لة ت�ه��ًا لغ�و س�ر�ا. وم� م�ّ�د ق�ال
ل ان��ار ل�َرن� في الَعَ��ة ث�رة ال��از إلى ح�لة مهّ�ة واسعة ال��� م�جهة إلى قل� م�لي، ح�َّ
اإلم��ا��ر�ة الّ����ة. وم�� ذل� ال��م أص��� م���ع�ه م� رعاع ب�و الّ���اء ال��اح األ��� في

ج�� آِلْ��ي، وم�� تل� الل��ة راح الّ�ا�� ال���� یلع� دور ع��� في ال���.

*  *  *

الّ���� ل�َرن� خارج خ���ه



أث� الّ��ل�� (اللغ�) على ج�� ت��ي



الف�ل الّ�اسع

ع�� ال��� األح�� لالن��ام إلى ل�َرن� و���ل

و�ان األم�� ���ل ق� وصل ه� وال��ل�ن�ل ل�َرن� إلى الَعَ��ة مع ال��لة ع��ما ق�م�ا م�
فل���� م�ّودی� �����عة م� آالت الّ�����. ل� ��� م� الّ�هل أب�ًا ال�ص�ل إلى مع��� القاع�ة
الع��ّ�ة، ور��ا ت��ن مغام�ات�ا في فعل ذل� هي خ�وج ع� م�ض�ع ل�َرن� ورفاقه وذل� م� أجل

ت�ض�ح الُ�ع� ال�� كان� ��ه ال��لة ع� ال��ان ال�� ت��� ��ه ���ة ال��ب العال��ة.
�ع� ف��ة ق���ة م� لقائي بل�َرن� في الق�س، وأث�اء ت�اول �عام الغ�اء مع ال���ال آِلْ��ي ودوق
ك�ّن�ت Connaught، جاء في ال��ی� ذ�� اس� عال� اآلثار ال�� أص�ح ج���ًا. دفع�ي ح�
االس��الع والف��ل إلى س�ال القائ� العام ع� الّ��� في إ�قاء أخ�ار الّ��رة الع��ّ�ة وأع�ال ل�َرن�
ال���ل�ة أم�ًا سّ��ًا. أجاب�ي �أنه م� األف�ل أال ن��� م� الّ��ّ�ث في ال��ض�ع، ألنه� �أمل�ن �أن
ع�دًا ك���ًا م� الع�ب ال�ی� ُجّ��وا إل�ام�ًا في ال��� الّ���ي س�ه��ونه و���ّ��ن إلى ج��
الّ���� ح��� ل��ال ج���ة الع�ب اس�قاللها. إنه� ��اف�ن أن �أخ� ع�ب س�ر�ا وفل���� و�الد
الّ�اف�ی� ال��ّ��ی� في ال��� الّ���ي ف��ة خا��ة �أن ال�لفاء ه� وراء الّ��رة في ال��از، و�ال�الي
���� أن �ع�ق�وا �أنها ل��� ث�رة و���ة. له�ا الّ��� ح�ص ال�لفاء على أن ت��و ال��لة ���رتها
ال�����ة ك���ة ع��ّ�ة م��قّلة. ول�� �ع� ن�اح جه�د ل�َرن� قال آِلْ��ي إنه ل� ی�َ� م� حاجه ل���
األخ�ار ك��انًا تامًا، وأضاف أن�ي إن ك�ُ� مه�ّ�ًا ��ا ���ث في ج���ة الع�ب ف����ن م� دواعي
س�وره أن ��ّ��ي إلى ج�� الّ���� ح��� ح�ى أت�ّ�� ���ا �ع� م� إخ�ار العال� عّ�ا فعله الع�ب

لل��اع�ة في ك�� ال��ب ال����.
كان ذل� م��افقًا مع ما ك�ُ� أف�� ��ه ك���ًا، أ� �ل� اإلذن �االن��ام إلى ال���، ل�� ت�
ت��ی�� �إم�ان�ة رف� القائ� األعلى لألم� ���� الّ�ّ��ة ال�ي أح��� بها ال��لة. له�ا ل� ُأضع
الف�صة واغ����ها للّ�هاب إلى ال��ان ال�� سأح�ل ��ه على مغام�ة الع�� ��ل تأك��. أخ��ونا أنه
م� ال�����ل ال��ام �الّ�حلة م� فل���� إلى ج���ة الع�ب بّ�ًا، وفي أصع� ال�االت ���� فعل
ذل� �ال��ور ض�� األراضي الّ����ة م������. ل� ��� ل�ی�ا ال�ق� وال ال��ل وال ال�عل�مات
Mr. Chase الّ��ور�ة ع� ال�الد والّلغة للّ�ف��� في ه�ه ال��اولة، له�ا اص���ُ� م��� ت�ا��
زم�لي الف�ان، وع�ت إلى م�� الس��ارة رؤساء ال��س�ات الع��ّ�ة في القاه�ة. وه�اك أخ��ونا ��ا

یلي:
«�إم�ان�� ال�ص�ل إلى الَعَ��ة ب�اس�ة م��� نقل ال��ائع، ل�� ال��ان، �اس���اء ت�����، ه�
م� أ�ع� األماك� في العال�. ل� ت��وا ح�ال�� للف�ادق على الّ�ص�� الس���ال��، و��� أن تق�ع�ا

�ق�عة م� ال��جان ك�سادة و����ة ن��ل ك�أو�».



في ف��ة ما ق�ل ال��ب كان م� ال���� ل�ف��ة ش�ا��ة عائ�ة م� ب�رن�� أو ج�ر سل��ان
����لة م� ج�ز اله��، أن ت�ل ���قها في العاصفة ف�ق��ب م� خل�ج الَعَ��ة، و���ا ع�ا ذل� م�

ال��اس�ات الّ�ادرة، ل� �ق� أح� ب��ارة ال��ان م�� ألف عام.
«ل� ت��وا ما تأكل�نه س�� ال��� غ�� ال����� والّ��� ور��ا �ع� ال��اد ال��ّفف». كان�
تل� ال�الح�ة ال�ي أب�اها أح� ال���االت، و��اًء عل�ه ق��ا ���اء شيء م� سلع الّ�فا��ة م� ب��ها
خ���� ل�حًا م� ش���التة ال�ل��. ك�ا ح�رني ك�ل�ن�ل قائًال ���ل: «إذا كان� ح�ات�� تهّ���
ف��وا مع�� ال���� م� الّ��ائ� لل��و». ل�ل� �ّ�أ كل ف��ة م� مع�ات�ا �الّ��ائ� الّ�خ��ة ال�ي
ت�او� ثقلها ذ��ًا ع�� الّ��ورة. في ال��م ال�� وصل�ا ��ه إلى ج���ة الع�ب سّ�ل م��ان ال��ارة
درجة تف�ق درجة ذو�ان الّ����التة، وع��ما ف��� حق��ة معّ�اتي وج�ت ك�لة ش�ه سائلة م�

الّ�صاص وأع�اد الّ�قاب والّ��ائ� واألقالم والّ�فات� والّ����التة.
في ���ق�ا إلى ج���ة الع�ب سل��ا ���قًا مل���ًا وأ���نا م�افة ألف وخ����ة م�ل في الّ��ل إلى
قل� أف����ا ث� إلى ال����م، وع��نا ص��اء الّ���ة ل��افة خ����ة م�ل ووصل�ا إلى پ�رس�دان

على ال��� األح�� ح�� أمل�ا �أن نع�� على م�ان ل�ا في أّ�ة سف��ة ش��.
كان� م�ّ���ا األولى هي األقُ�� ح�� اس�ق�ل�نا اس���اًال حافًال ل� ��َ� ���له ت��� روز�ل�
ی�م م�َّ �األق�� في ع�دته م� رحلة الّ��� في ش�ق أف����ا. اح��� ح�ل�ا ع�ٌد ال ���ى م�
الُ��ش�ی� الّ�ام��� ال�ی� ت�ق��ا ل���� ���لة وص�ل الّ��اح األم���ان. كان اس���ال�ا أش�ه
�ال�ع��ة، ث� ن�ح ال��ع�ث�ن م� ف��ق األقُ�� �����ا إلى ع��ة م���ة م� الّ��از الق���،
وان�لق�ا ن��ایل ع�� الّ��ارع ال�ي كان على جان��ها د�اك�� للّ��اح مه��رة، ب���ا كان ���ة ال���

�����ن و��ورون ح�ل�ا ��ا ���ه رق� الّ�راو��.
Karnak ذات ال��ة ب�ا�ة ومع�� ال��ن� Thebes ل� �ف�� رحل��ا في ال��م الّ�الي إلى ���ة
وأض�حة ال�ل�ك، س�� ق�ة �ائ�ة قّ�ها عل��ا دل�ل�ا قائًال: «ل� �ع� الّ��اح األم���ان �أت�ن إلى
ه�ا، ون�� األدالء ن�اد ن��ت م� ال��ع». وأخ� الع��ي ال��ّ� ی��ح ���ن قائًال: «إن�ي أع�ل دل�ًال
م�� خ��ة وثالث�� عامًا، ل��اع�ني هللا، و�ن األم���ان ه� وح�ه� الّ��اح ال���ق��ن أّما اإلن�ل��
واألل�ان والف�ن���ن فإنه� �ق��ن وق�ه� في عّ� ق�وشه�. إذا رأ� األم���ي ش��ًا ی���ه ��أل ���
ه�ا؟ ف����ه ع� الّ���، وال��� � مه�ا ��� الّ��� م�تفعًا �ق�ل: «ح��ًا، ُلّفه». ث� قال م��ا��ًا:
«ن�� ك�ار األدالء م��ّ���ن �األم���ان. وق� ك�� ق�ل ال��ب ال أرضى ���مة أّ� سائح غ��
أم���ي ك�ا �فعل الّ��اد ال�� ال ����ث لأل��ال الّ�غ��ة ع��ما ��� ال����ة م��ف�ة». ث� ����
���ت م���ع: «ل�اذا ال ی�قف الّ�ئ�� و�ل��ن ال��ب؟ ول�اذا ت�سل�ن، أیها األم���ان، األم�ال

والّ�عام لألرم� ل���� ال ت�سل�ن ش��ًا لألدّالء ال������ الفق�اء ال�ی� ی���رون ج�عًا؟».
في أول أم��ة ل�ا �ع� وص�ل�ا إلى ال����م، ك�ا ن�عّ�ى مع رئ�� ق�� ال��اب�ات ال�����ة
اإلف����ة (في م�ع� رأس ف�س الّ�ه�) ع��ما الح�ُ� ف�أة أن وجهه ق� ش�� ل�نه. ول�ا ألق��
ن��ة على الّ��اء ��هة الّ��ق ع�ف� الّ���. كان ه�اك ج�اٌر أس�د ض�� ی��ه ن�� ال����م
و�أنه سل�لة ج�ال ت��ّ�ك ن��نا. إنها اله��ب ال�ف�عة، وهي عاصفة رمل�ة أف����ة هائلة. انفّ�



حفل الع�اء �غ�ًة، وأس�ع الّ���ف إلى م�ازله�. وما كان م�ي إال أن قف�ت على ح�ار كان
�ان��ار� وان�فعي م��عًا إلى ف��ق ت�ارل� غ�ردون ال�� ی�ع� ن�ف م�ل.

كان� ل�لة رائعة ����ها الق�� مع ن��م م�ألل�ة ��هة الّ��ال والغ�ب وال���ب، أّما ��هة
الّ��ق ف��� أر� ج�ل الّ�مل ی��ّ�ك ن��� �ع�ف. ب�ا و�أن ی�م ال��امة �ق��ب. و�ع� ف��ة ق���ة

أص�ح على م�افة ��عة �اردات، ث� ما ل�� أن انقّ� ف�ق�ا.
أخ� الّ�مل الّ�ائ� یل�ع وجهي كاإلب� و�ع�ي ع��ي. ان���� ف�ق ر��ة داب�ي الّ�غ��ة عّلي
أت��� م� مقاومة العاصفة ق�ر اإلم�ان، ل�� ذل� كان كل ما اس��ع�ا ال��ام �ه ل��ّ� ���ق�ا ع��
ك�لة الّ�مل الّ�وارة ل��ل إلى الف��ق. كان� ال��ارة في الّ�اخل ال ت�اق، ف�اول ال���ع الّ��م والّ��اف�
مف��حة، ف��ا مهّ�دی� �أن ُن�ف� مع أسّ�ت�ا ت�� الّ�مال. وع��ما أغلق� الّ��اف� أص�ح ال�� خانقًا
واس��� الّ�مل �االن�فاع ع�� الّ�ق�ق. ثارت الّ��اح ل��ة ساعات، ول� ی�َ� م��ٌل في ال����م ل�
ت���قه الّ�مال. لق� شه�ُت الّ�وا�ع وس�ل ال��� والعاصف الّ�ل��ة الق���ة والّ��اح العات�ة في
ال���� ال����ي والّ��اح ال��س��ة واألعاص��، ل��ها كلها ال تع�ل ر�اح اله��ب ه�ه. في أالس�ا،
ع��ما ���� القادم ال��ی�، أو چ��اك� cheechacko، في أق�ى الّ��ال خالل ف��ة الّ��اء القاسي
���ح كال����ة وُ�قَ�ل في را��ة األخ�ة ل�واد الق�� الّ��الي. في الّ��دان ه�اك ق�ل م�ا�ه أن م�
ی��� م� اله��ب ���ح پ��� أف���ان Pucko African. ل�� ال��ارة ال�ي ت�لغ س�ع�� ت�� الّ�ف�

في ك��ا أف�ل م� ح�ارة م�ة أث�اء ه��ب الّ��دان.
�ع� �ه� ی�م م� األ�ام اص����ي م�ّ�ل م� م��� ال��اب�ات ال����ان�ة، �ع��ًا ع� ال����م
���افة ��عة أم�ال، ل��ارة «أرفع الّ�اس م�انة في الّ��دان». لق� أص�ح الّ�اس أغ��اء �ع� ال��ب
ل�رجة أنه� رف��ا ب�ع م���له� م� ال���ب، وال�� كان ال��� في فل���� وج���ة الع�ب �أمّ�
ال�اجة إل�ه. أب�یُ� رغ��ي في ز�ارة ه�ا الّ��� ر��ع ال�قام، إذ خ�� للّ�ل�ات أّن ز�ارة رجل
أج��ي له ق� ت�ع�ه وتغ�� ق�اره ��أن ب�ع م��ون ال���ب، م�ا ی�فع الّ��ان ال��ّل��� اآلخ��� ألن

���وا ح�وه.
ان�لق�ا في ع��ة ال�اك�، وهي م���ة م���فة رائعة ت��ها خ��ٌل ب��اء ج���ة. كان سائق�ا
رجًال م����ًا ت��و في ع���ه ن��ة الّ�ع�، و�ان ���ل م���ة م� الّ�ع� ال��ع� مل��ة ����
ال��وف ولها أس�اخ خ���ة ت��ز م� كل زوا�اها. ان�لق�ا نع�و ع�� الّ���اء إلى ق��ة بّ��، ح��
وج�نا الّ���� ی�سف اله���، الّ�جل ال�ل�ل، ی����نا ع�� ب�ا�ة ق��ه الّ���ي. كان الّ���� رجًال
م���، یل�� ص��ًال وث��ًا م� ال���� األخ�� ع���ًا م��ّ��ًا ���ل القامة ن��ل ال�جه ذا ع���� م��ِّ
واألب�� وع�امة خ��اء. قادنا إلى ح��ق�ه ودعانا ل���ع�ض أغ�ب م���عة م� ال���و�ات رأی�ها
في ح�اتي. كان ه�اك أن�اع ت��ّرج م� ع��� الّ�مان إلى ش�اب ال��ق�ق، وم� ماء ال�رد إلى ع��
ال��ان horse’s neck. كان� م��ّرجة األل�ان م� ال��ف��ي إلى الّ�ماد� الّ�اك�. كان� تقّ�م في
أو��ة م���عة م� األق�اح الّ�جاج�ة إلى ال��وس الف��ة. ل��� ال��، تق��ي العادات أن ن��اول

رشفة صغ��ة م� كل ن�ع، و�ال ل�ان� الّ����ة مأساو�ة إذ كان للع�ی� م�ها �ع� الذع.
أذ�� في تل� الّ��ارة سل�لة م� ال�فاجآت كان� أوالها ج�ال ال���قة داخل ال��ران الّ����ة
ال��عة لق�� الّ����. أّما الّ�ان�ة ف�ان� الّ��ائل ال��ع�ة ال��ض�عة أمام�ا. ال بّ� أن ل�� الّ����



ی�سف اله��� في ق��ه جّ��ًا م� ق�� ألف ل�لة ول�لة ���ج له ال���و�ات. ح�ى في ش�ابي،
ع��ما أو�ل إلي تغ��ة م�ت�� اإلخاء ال�امعي ال���ي، ل� ُ��ل� م�ي أن أخ�ض ت���ة ش�اب
كال�ي صادف�ها في واحة الّ���� ی�سف اله���. وجاءت ال�فاجأة الّ�ال�ة ع��ما ذهل� ب�ؤ�ة م��له
م� الّ�اخل ون�� نع��ه إلى ش�فة مغ���ة ق���ة م� الّ��ح ح�� وج�نا م���عة أخ�� م�
ال���و�ات. ل�� ذروة ال�فاجآت كان� لّ�ا اك��فُ� أن م��في ل� ��� ����ًا وساح�ًا أف����ًا، بل
رجل عل� ذا مع�فة واسعة. كان� م����ه ت���� على الّ��ج�ات الع��ّ�ة ل��اض�ات م��� ل���
ج�رج ول�رد َبلف�ر وت��دور روز�ل� وُودرو و�ل��ن. في ال���قة وج�ت أن ه�ا الّ�جل الّ��داني

ال�ل�ل �ع�ف ع� �الد� أك�� مّ�ا أع�ف.
*  *  *

ت�ّ�ث�ا في أم�ر الّ�ی�، وتأث�ُت ل�وح الّ��امح ل��ه. قال لي: «أع�ق�، ك�ا �ع�ق� كل ال��ل���
ال��قف��، أّن ال��اد� األساس�ة ل�ل الّ��انات الع���ة في العال�، ال�ه�د�ة وال�����ة وال��ذّ�ة
واإلسالم، هي نف�ها؛ أ� ال إله إال هللا وأنه ه� العلّي؛ وأن عل��ا أن ن�قّ�ل آراء اآلخ���؛ وأّن على

كل الّ�اس أن �����ا معًا كإخ�ة وأن ن�عامل مع اآلخ��� ك�ا ن�ّ� أن �عامل�ا اآلخ�ون».
ل� ��� م� الّ�ع� فه� ل� ُ�عّ� الّ���� ی�سف اله��� رجًال ذا م�انة ر��عة ب�� أب�اء بل�ه
ال�هلة أن�اف ال��عل���. كان� ت�ّ�فاته ال�ل��ة ووقاره وه���ه وص�ته ال��س�قي وع��اه الالمع�ان
م�ان وح���ه، كل ذل� كان م� شأنه أن ��ّ��ه في أّ� بل�. إنه ل�� ح���ًا بل ه� م� ق��لة ال���ِّ

ق��� ال�ي ی���ي إل�ها الّ��ي م�ّ��.
إنه ع�ٌل ُم��ح حقًا أن ت��ن رجًال جل�ًال في الّ��دان. ���ي الّ���� ی�سف اله��� مع��
وق�ه وه� ��ل� أس�اء لل��ل�دی�. ع��ما ی�ل� الّ�فل �أتي وال�ه راك�ًا إلى الّ���� ف�لقي ب�ف�ه

ع�� ق�م�ه و�ق�ل:
«أیها الّ����، ما ه� االس� ال�� ��� أن أس�ي اب��ي �ه؟»

����� الّ�جل ال�ل�ل:
«انه� أیها الّ�جل ال��م�. اذه� اآلن وُع� إلي في الغ�».

وع��ما �ع�د األب في ال��م الّ�الي �ق�ل الّ����:
«ال��� �. رأی� الّ��ي م�ّ��ًا في ال��ام وقال لي إنه س��اف�� على إ��ان� وس���ح اب���

ال��ار�ة اس� اب��ه، فا��ة. ُج��ه م� ف�ل�!».
م� ال����م ع��نا ص��اء الّ���ة إلى پ�رس�دان على ال��� األح��. وه�ا وج�نا ما ك�ا ن���اه؛
سف��ة ��ار�ة مّ��هة إلى ساحل ج���ة الع�ب. كان� قار�ًا م�ه�مًا ل����ل ال��ائع، ت� نقلها م�
ال��مة الّ�احل�ة ال����ان�ة اله���ة إلى ال��� األب�� ال���س�، ح�� ن�� خالل الّ���ات األولى
م� ال��ب م� أح�اث ع���ة، و�ان� ه�فًا لغ�اصات ال����. كان على م��ها، �اإلضافة إل��ا،
م��ان وس�ة وع��ون خ�وفًا س�دان�ًا، وم�ة وخ���ن ح�انًا و�غًال م� أم���ا وأس��ال�ا، وس�عة
وس��ن ح�ارًا م� ال���ة، وث�ان�ة وت�ع�ن فاّرًا م� ال��� الّ���ي، واث�ان وث�ان�ن عامًال م�
فالحي م��، وأر�عة وثالث�ن اس��ل���ًا، وس�ة ضّ�ا� ب���ان���، و�ائ�تان �ال��ان. و�ان الّ�اق�



ي
م�لفًا م� اله��وس وال�او��� والّ��مال��� وال���� واله�ج. أّما الّ��ان ف�ان رجًال اس��ل���ًا ب�ی�ًا
م�حًا اس�ه روز. أش� ك���ًا ل� كان لل�اپ�� ك�� Captain Kidd، في أبهج أ�ام الق�ص�ة في

ال�ار��ي، أن ی��� ���ل ه�ا ال�ل�� م� ال��ائع واألش�اص.
ع�ل ذوو ال����ات ال���لفة أنف�ه� في م��ع��ات ع���ة صغ��ة، و�ان�ا �عّ�ون �عامه�
ال�اص في أماك� م��لفة م� �ه� الّ�ف��ة. م� ال�����ل ت�ّ�ل ال�الة، و��ل� الّ�ائ�ة، ال�ي
أص��� عل�ها الّ�ف��ة أوزاردا Ozarda �ع� ع�ة أ�ام م� إ��ارها. كان ه�اك �ع� الّ��دان��� م�
ص��اء الّ���ة، ح�� كان م� الّ�ع� ع��ه� ال���ل على ال�اء ال�افي للّ��ب نا��� ع� ماء
االس���ام؛ ف�ان �ع�ه� مّ�� ل� ���ل�ا على حّ�ام ح��قي ��ال ح�اته�. ل�� كان ه�اك واح�
م�ه� أ�ل� عل�ه االس��ل��ی�ن لق� ُب�ت ال����� Bathing Bert؛ فق� كان ��ّ� على االس���ام

ب�اس�ة الّ�ل� خ�� م�ات في ال��م.
أّما العّ�ال ال�����ن، فق� كان�ا ��ّل�ن�ا ��ال ال�ق� ب�ق�اته� الّ�ائعة. ل� ��� ه�اك م�ان
یّ��ع ل�ق� ال���ع معًا، ف�ان�ا ی��او��ن في ذل�، و�ان �ع�ه� ی�ق��ن ح�ى ��ّ�وا على س�ح

الّ�ف��ة م� اإلنهاك.
ل� ��� ه�اك م�ان ل��م الّ�كاب، ل�ل� اض��رنا للّ��م على �ه� ال�اخ�ة مع ال���� وال�غال.
ك�� أنام ��ان� �غلة بل�ن الف��ان م� هان��ال، في وال�ة م��ور�، بل� مارك ت�ای�. ی��و أنها كان�
ك���ة الّ��اؤم، إذ كان� ت��� في م�ّ�ل�ها األف�ار الّ��داء ال�ي أقّ�� م��عها وح�م�ها

وح�م��ي معها ل�ی� الّ��م، ول� ق�ى مارك ت�ای� ل�لة ���ارها، لفق� روح الف�اهة ل��ه[8].
كان على م�� الّ�ف��ة ضا�� ب���اني م��ه إلى ال�ل�ج الع��ي. كان �قّ� عل��ا روا�ة ح�ى
�����ا ال�لل ل�رجة ال��ت. سأرو� ل�� إح�� ق��ه ل�� ألن�ي أ��ها م���ة بل ألن�ي أعل�
أنها غ�� م���ة وألن�ي أر�� أن أ�لع�� على شيء مّ�ا ك�ا م����� على ت�ّ�له. قال إنه كان
خارجًا ل��� األس�د في أف����ا ال�س�ى، ول� ��ّ� أح�نا ب�ل� إذ كان ق� ساف� في أن�اء العال� م�
كام�ات�ا Kamschatka إلى ال�ام��ون. في أح� األ�ام قف� ن��ه أس� م� ش���ة ل��ه اس��اع
تفاد�ه في ال�ق� ال��اس� وجعله ی�ع� ع� رأسه ��هة ال����. مّ�ت ��ع دقائ�، ول�ا ف�ل األس�
في الع�دة ن��ه زحف على ���ه ل�����ف األم�. وع��ما وصل إلى م�ان م���ف ن�� ���ر
م� خالل األع�اب الّ���لة ف�أ� األس� نف�ه ی��ّرب على القف� ال���ف�. خ�� في �ال�ا مّ�ة أن
نقّ�م الّ��ائ� للفاّر�� م� ال��� الّ���ي، ال�ی� ل� ���ن�ا �فه��ن س�� ��ع كل�ات م� اللغة
اإلن�ل���ة، مقابل االس��اع إلى ق��ه. كان�ا �����ن ع��ما ���� م�ا سّ�ه ك���ًا و�ال�أك��

أز�ح ع� عاتق�ا ح�ٌل ثق�ل.
ع��ما وصل�ا أخ��ًا إلى م��اء ال�ل� سل��ان ع�� رأس خل�ج الَعَ��ة، وه� م� ال��انئ الق���ة
ال�ه��رة م�� ع��ر ���لة، رس� سف����ا على �ع� م�ل م� الّ�ا�ئ. ن�ل�ا م� الّ�ف��ة وقف�نا ن��
ح�ود أش�ار الّ���ل في سفح ج�ال ال�ل� سل��ان، ث� أن�ل�ا ال���� وال�غال. ح�ث أّن �غًال غاض�ًا
رف� ح�ارًا م� على �ه� الّ�ف��ة. �ه�ت في ال�ال س���ا ق�ش وش�ع�ا في اله��م عل�ه.
أم��� واح�ة �قائ��ه األمام�ة وأم��� األخ�� �ع�� ال��ار ال����� وشق�اه إلى ن�ف��. أخ��نا
ر�ان الّ�ف��ة �أّن أس�اك الق�ش في ال��� األح�� أك�� م�ها في أّ� ��� آخ� على �ه� األرض.



اس�ق�َل�ا على الّ�ا�ئ ال��جاني آالٌف م� ال��و ال�ی� حّ��نا �إ�الق الّ�صاص م� ب�ادقه�
Mr. وم�ّ�ساته�. ب�أ إ�الق الّ�صاص ون�� ما ن�ال �ع��ی� ع�ه�، فاع�ق�ُت وم��� ت�ا��
Chase أن�ا وصل�ا أث�اء ح�وث مع��ة ما. إن م��� الّ�ا�ئ ال��جاني ال�� ت�ّفه أش�ار الّ���ل
له� م��� ج��ل مليء �األل�ان، و��ل� م��� ال��و وق� أ�لق�ا ل�اه� وارت�وا الّ��اب األخاذة وغ�اء
الّ�أس الغ���، وح�ل�ا األسل�ة م� م��لف األش�ال واألن�اع، ال��ی�ة م�ها والق���ة، ف��ا ال��ه�
و�أنه م��� ش�قي غ���. نع� إنه ل��ه� غ���، و�ان ه�الء �ع�ًا م� الف�سان الع�ب الع�����

لل��ل�ن�ل ل�َرن�.
لق� ت�ّ�ل م��اء ال�ل� سل��ان، ال�� كان مه��رًا، إلى مع��� ع���، وت�ّ�س� أك�ام ض��ة
م� ال�ع�ات ف�ق الّ�مال ت�� أش�ار الّ���ل. اس�ق�ل�ا �ع� الّ�ّ�ا� ال����ان���، ال�ی� أو�ل�
إل�ه� مهّ�ة اس���ال ال��ن في الَعَ��ة، وساروا ب�ا إلى خ��ة ق���ة ح�� رو��ا ��أنا، و�ع� ساعات

قالئل وصل ل�َرن� إلى واد� إض� عائ�ًا م� إح�� ح�الته الغام�ة.
ل� ت�� في ح�اة ل�َرن� أث�اء إقام�ه في الّ���اء ی�م�� م��اثل��، ل�ل� م� الّ�ع� وصف
ی�مه االع��اد�. ل�� الّ�وت�� في مع��� ال��ادة لل��� الع��ي، ع��ما ال ���ن ه�اك غ�و
ghazu، ی��ع ب�نام�ًا كه�ا. ی�ه� ال���د م� ن�مه� في الّ�اعة ال�ام�ة ص�احًا ع��ما ت�ق� أول
خ��� الف�� على الق�� ال����ة ل��ل س��اء، ���ع� إمام ال��� إلى ك��� رمل م�تفع و��ّذن
ل�الة الف��. كان شا�ًا ذا ص�ت ق�� ی�ق� كل إن�ان أو ح��ان في الَعَ��ة. وحال�ا ی��هي �قف
إماٌم خاص �األم�� ���ل أمام �اب خ���ه ف��ّذن للف�� ���ته الع�ب: «ت�ارك هللا ال�� ی�لج

الل�ل في الّ�هار».
كان� الّ�حالة ال��ه�رة في س�ر�ا ِم� غ�ت�ود ِبل، ال�ي ع�ل� في دائ�ة االس���ارات في
الّ��ق األدنى إ�ان ال��ب العال��ة �الّ�غ� م� ك�نها ام�أة، ق� ك��� وصفًا ح�ًا للّ�ع�ر الّ�ائع ع��ما
ی�ه� ال��ء م���ًا في الّ���اء إذ قال�: «أن ت���ق� ع�� الف�� في الّ���اء ه� أش�ه �االس��قا�
في قل� ح�� األو�ال. شاه� الّ���اء في ص�اح صاٍف ث� ُم� إن ش��». ���� حقًا تأل�� ك�اب

م��ع م� ال�غام�ات والّ�ومان��ة ع� ت���ة ِم� ِبل أث�اء ال��ب في ص��اء �الد الّ�اف�ی�[9].
�ع� االن�هاء م� الّ�الة ب��ع دقائ� �����ي ف��ان م� القه�ة ال�ل�ة ���له إليَّ أح� خ�م
���ل. كان األم�� ���ف� ل�ف�ه ����ة م� الّ��ان األح�اش األق��اء، ع��� �عّ�ون قّ�ة في ال�فاء
ألن األم�� ل� ��� �عامله� كع���. وع��ما ی�غ� أّ� واح� م�ه� في �ع� ال�ال �أم�ه ���ل �أن
�أخ� ما یل�مه م� ك�� الّ�ه�. ل� ��� �ع��ض مه�ا أخ�وا، و�ه�ا ال ت�ّ�ثه� أنف�ه� �الّ��قة أب�ًا.

في الّ�اعة الّ�ادسة اع�اد ل�َرن� ت�اول �عام الف��ر مع ���ل في خ��ة األم��، و�انا
�ف��شان سّ�ادة ع���ة على الّ���قة ال��و�ة. كان �عام الف��ر في األ�ام ال�����ة م�لفًا م�
خ�� ع��� ك��� الّ��قات وق� أك��وا ��ه الّ��ابل وال�هارات و��لق�ن عل�ه اس� «كع� مّ�ة»، وُذرة
م���خة، و�ال��ع ه�اك الّ��� ال�� ال ���� االس�غ�اء ع�ه. و�ع� الف��ر ُتقّ�م أك�اب زجاج�ة ف�ها
شا� م�ّلى. ���ي ل�َرن� وق�ه إلى الّ�اعة الّ�ام�ة في م�اق�ة األح�اث ال�ي ����ل وق�عها أث�اء
الّ�هار إما مع الّ�ّ�ا� ال����ان��� أو مع القادة الع�ب ال�ارز��. وفي ال�ق� نف�ه ����ع ���ل
����ت��ه ال�اص، وفي �ع� األحای�� ��ل� مع ل�َرن� في خ���ه ی��ّ�ثان في أم�ر خاصة. في



الّ�اعة الّ�ام�ة �عق� ���ل دی�انًا یل�قي ��ه �أف�اد ق�مه. كان م� عادة األم�� أن ��ل� في ��ف
ال���ة على س�ادة ك���ة م����ة على م�ّ�ة. و��ل� أص�اب الّ��او� وذوو ال�اجات أمام
ال���ة ���ّ�ن�ن ن�ف دائ�ة ح�ى ی�اد� عل�ه�. و�ان� كل الق�ا�ا ت�ّ�� ���عة وال ُی��ك أ�ٌّ

م�ها.
أذ�� أني ك�� ذات ی�م في ال���ة مع ل�َرن� أح�� جل�ة م� ه�ه ال�ل�ات، ف�أیُ� شا�ًا
ب�و�ًا ق� ُس�� داخل ال���ة ب�ه�ة أن له ع��ًا صائ�ة. ل� ��� ���ل م�ج�دًا ف��أس ل�َرن� ال�ل�ة
وأم� ال���م �ال�ل�س في الّ��ف ال�قابل م� ال���ة والّ��� إل�ه، ث� أخ� ��ّ�ق في ع���ه مّ�ة
ع�� دقائ� و��ا و�أنه ع���ه الّ�رقاو�� ق� أح�ث�ا ث��ًا في روح ال��ه�. وفي الّ�ها�ة ص�َف ال��و�

وقال إّن الّ�وح الّ����ة ق� ُ��دت م�ه �ف�ل هللا.
في ی�م آخ� جاء أح� ح�اس ل�َرن� إل�ه شاك�ًا �أن واح�ًا م� رفاقه ��ل� ع��ًا شّ���ة وقال: «�ا
��� الع�الة، ن�� ذاك الّ�جل إلى ج�لي فأص�ح أع�ج م� ف�ره». حّل ل�َرن� ال��ألة �أن أع�ى

الّ�جل ال��ه� �الع�� الّ����ة ال��ل األع�ج وأع�ى ج�ل ال�ّ�ه� ل�اح� الّ�ه�ة.
���ى ال��و الع��ن الّ�رقاء. و�ان� ع��ا ل�َرن� أش� زرقة م� م�اه ال��� األب�� ال���س�،

ل�ل� كان ال��و �ع�ق�ون أنه رجل غ�� عاد�. أّما ع��ن ال��و ف�لها تق���ًا كال���ل األس�د.
ع��ما ���ن ���ل م�ج�دًا، كان ل�َرن� ی��ّ�ى و����ع ع� فّ� الّ��اعات. فه� ل� ��� ���ح
إلى أن ���ح حاك�ًا ل����ة الع�ب، و�ان �عل� أنه م� األف�ل لل���ق�ل ح�� ال��ازعات والف�ل
في ق�ا�ا الع�ب ع� ���� واح� م�ه�. في ال�اقع ل� �ق� ل�َرن� �أّ� ع�ل �����ع ��ه تف���

رجل ع��ي قادر على ت�ّلي األم� ب��اح.
في الّ�اعة ال�اد�ة ع��ة والّ��ف كان ���ل ی�ه� عادة و�ع�د إلى خ���ه ح�� ی��اول
�عام الغ�اء. أّما ل�َرن� ف�ان �ق�ي ح�الي ن�ف ساعة ��الع ك�� الفل�فة أو الّ�ع� اإلن�ل���.
كان ���ل معه ثالثة ك�� هي «ك�اب أو��ف�رد للّ�ع� اإلن�ل���»، و«م�ت آرث�» ل�ال�ر�

Malory، و��� أر����فاِن� ال�ي ت�ّل على ذوقه لل�اث�ل���ة.

كان �عامه خ��فًا ع�� الّ�ه�، وه� م�لف م� ال���ب ال����خة والع�س والف��� ال����ز
على الّ�مل (ال�ّلة)، واألرز أو حل�� الع�ل. ك�ُ� ال�ح�� ال�� أت�اول الّ�عام �ال�لعقة أّما ل�َرن�
ف�ان ��ار� الع�ب في األكل �األصا�ع. �ع� الغ�اء كان� ه�اك ف��ة م� ال��ی� العام ����� ساعة
الغ�اء، ث� تقّ�م ل�ا القه�ة ال�ّ�ة الّ�اك�ة والّ�ا� ال��لى. ع�� ش�ب الّ�ا� والقه�ة ���ر ال��و�
أص�اتًا ق�ر ال����اع، وهي الّ���قة ال�هّ��ة ل��ه� أن� م����ع ���ا��. ث� �ق�م األم�� �إمالء
رسائل على كات� ع��ي، أو �أخ� ق��ًا م� الّ�احة، ب���ا ی�ه� ل�َرن� إلى خ���ه ال�اصة و����ع
على س�ادة صالة و�غ�ق في ك�ا�ات ُوردزُورث Wordsworth أو ش�لي Shelley. و�ذا كان� ه�اك
ق�ا�ا للف�ل بها �عق� الّ���� ل�َرن� والّ���� ���ل م�ل�ًا آخ� في خ��ة االس���ال. أّما ب��
ال�ام�ة والّ�ادسة �ع� الّ�ه� ف�ان ���ل ����ع �ال��اص و�ان ل�َرن� ��ل� عادة معه، أّما

ال��ی� ف�ان ی�ور ح�ل االس��العات الل�ل�ة والع�ل�ات الع����ة القادمة.



في تل� األث�اء ت��ن الّ�ار م�ق�ة في أك�ام م� الّ��ك وراء خ��ة ال��م، ح�� ی���ون خ�وفًا
آخ� �اس� هللا الّ�ح�� الّ�ح�� و���ؤون ��ّ�ه. وفي الّ�اعة الّ�ادسة تأتي وج�ة ال��اء ال�ي ت�ا�ه
وج�ة الغ�اء ل�� مع ق�ع أك�� م� ل�� الّ�أن ف�ق تالل األرز، ی�ل� ذل� أك�اب م� الّ�ا� ح�ى
���� م�ع� الّ��م ال�� ل� ��� له وق� م�ّ�د ل�� ل�َرن�. في الل�ل كان ی�ف�د �القادة الع�ب
ف���ّ�ث إل�ه� ���ًال، وفي �ع� األح�ان كان ���ل ���ع أص�ا�ه �ق�� مغام�اته في س�ر�ا
وت���ة خالل الّ��ان�ة ع�� عامًا ال�ي أم��ها عائل�ه في رعا�ة «ال�اب العالي» وت�� ع��

الّ�ل�ان ال�ي ال ت�ام.
ك�ا ن�� أ��ًا نق�أ أث�اء الل�ل. وق�ل مغادرتي ل��� ك�� ق� ح�ل� على ن�خ م��ع�لة
ل��الت �ع� م� الّ�حال�� ال��ه�ر�� في ج���ة الع�ب ك��ر�هارت وُ��ت�ن وداوتي. و�اس���اء
ك�اب داوتي الّ�ائع ل� أج� ك�ا�ًا في م���ع�ي الع��ائ�ة ��اهي ب�وع�ه ك�اب «العام�
والغام�»[10] لآلن�ة غ�ت�ود ِبل. زاد اه��امي �ه �ف�ل الق�� ال�ي كان ال��ل�ن�ل ل�َرن� ی�و�ها
لي ع� مغام�ات ال�ات�ة أث�اء ال��ب. لق� ت��ل� تل� ال��أة ال����ان�ة الّ�ائعة في األماك� الّ�ائ�ة
م� الّ��ق األدنى لع�ة س��� س�ق� ال��ب. كان� مفّ��ة وعال�ة ول��� م�ّ�د رحالة ت�عى وراء
س�ء الّ��عة. لق� ق�ع� م�ات األم�ال، مع م�اف� ع��ي أو اث���، على ��ل ح�ود الّ���اء
الع��ّ�ة ال����، وزارت ال��ائل ال��ائ�ة ودرس� لغ�ه� وعاداته�. كان ا�العها واسعًا ل�رجة أن ف�ع
ال��اب�ات ال����ان�ة �ل� م�ها أن تق�ل م���ًا إدار�ًا، ولع�� دورًا ال ���هان �ه في ك�� ص�اقة
�ع� رجال ال��ائل ال��ع���� للّ�ماء ال�ی� �����ن وادیي دجلة والُف�ات. وفي ك�اب «العام�

والغام�» تلقي ِم� ِبل ال���� م� الّ��ء على ح�اة س�ان ال�اد�ة.
«إن حّ� الّ�جل الع��ي م�قل� ك�� ال�قام� في ال��رصة. ���ن في أح� األ�ام م� أغ�ى
األغ��اء، وق� ال ��ل� في ص�اح ال��م الّ�الي ال ناقة وال ج�ًال. إنه ���� حالة م� ال��ب، وح�ى
في حال إب�ام ال�عاه�ات مع ال��ائل ال��اورة، فال �أم� أن تغ�وه ل�ًال ع�ا�ة م� م�ات األم�ال،
وأذ�� على س��ل ال��ال ق��لة غ�� مع�وفة في س�ر�ا هي ق��لة ب�ي ع�اجي Awajeh ال�ي س��
م�� عام�� على األراضي ال�اقعة إلى ال���ب الّ��قي م� م�ی�ة حل� �ع� أن ق�ع أف�ادها، كل
اث��� على ج�ل واح�، ثالث��ة م�ل في الّ���اء م� مق�ه� ف�ق �غ�اد ل��ه��ا الق�عان و�ق�ل�ا أع�ادًا
ك��� م� الّ�اس. لق� دام� ه�ه ال�ال على م�� س��� ���لة، وم� �ق�أ الّ��الت األولى للّ���اء
الّ�اخل�ة ��� أنه أم� مغ�ق في الق�م، ول�� الغ��� أنه خالل ه�ه الق�ون ل� یّ�ع� الع�ب م�
ت�ار�ه�. الع��ي ال ��ع� �األمان أب�ًا، ل��ه ی��ّ�ف و�أن األم� ه� خ��ه ال��مي. �ق�م ب���
م���ه ال�اه� ال��لف م� ع�� أو خ�� ع��ة خ��ة ف�ق أرض واسعة ال ����ه درء ال��� ع�

نف�ه ف�ها.
«إنه �ع�� ج�ًا ع� أص�ا�ه فال ����ه �ل� الّ���ة، �ع�� ج�ًا فال ����ه ج�ع ال�ّ�الة لّل�اق
�الغ�اة، ال�ی� ی�����ن ب��ء ح��ًا �ع� أن ُأثقل�ا �الق�عان ال��ل��ة، وت�ق�� الّ��اح ���اردة
مفاج�ة. و�ع� فق�انه ل�ل م��ل�اته الّ�ن���ة ی��ّ�ل في الّ���اء شاك�ًا ��ع��ه أح� الّ�جال ق�عة أو
اث���� م� ق�اش م���ج ��ع� ال�اع�، و�ع��ه آخ� وعاًء ل��ع القه�ة، و�ه��ه ثال� ج�ًال، ورا�ع
��ع أغ�ام، إلى أن ��� سقفًا ی�و�ه وح��انات ت�في ل��د ال��ع ع� عائل�ه. ه�اك عادات ج��ة ع��



الع�ب ك�ا �ق�ل ن��ود. ����� الّ�جل ل�ه�ر، ور��ا ل���ات، إلى أن ت��� الف�صة ف�ه�� خّ�ال�
ق��ل�ه مع حلفائه� ل���ع��وا كل ق�عانه� الّ�ل��ة وز�ادة، و��خل الع�اء ��رًا آخ�. ال���قة هي أّن

الغ�و ه� الّ��اعة ال�ح��ة والّ��اضة ال�ح��ة ال�ع�وفة في الّ���اء.
«ك��اعة، ت��و للعقل الّ��ار� م�ت��ة على مفه�م خا�ئ لق�ان�� الع�ض والّ�ل�، أّما
ك��اضة فه�اك ال���� م�ا �قال به�ا الّ��د. ت�� روح ال�غام�ة ضال�ها ف�ها، و�إم�ان� ت��ل
الّ�ك�ب ع�� الّ�هل ل�ًال، وس�عة األف�اس ع�� اله��م، وف�قعة ال��ادق الّ�ائعة، واالب�هاج �اك��اف
أن� رجل ج�� ع��ما تع�د إلى م�ار�� م�ّ�ًال �الغ�ائ�. إنها أف�ل ش�ل م� أش�ال الفان�از�ا، ك�ا
�ق�ل�ن في الّ���اء، مع إضافة ن�هة م� ال��� إل�ها. ال ی�ج� خ�� ك��� في الق��ة، بل ����
ال���ل على م�عة ح����ة دون إراقة ال���� م� الّ�ماء، ونادرًا ما ���ل الع��ي الغاز� إلى الق�ل.
إنه ال ی�فع ی�ه أب�ًا في وجه �فل أو ام�أة، و�ذا ح�ث وُق�ل رجل ما ���ن ذل� ����� ال��أ، ��ا
أنه ما م� أح� �عل� ال���� الّ�هائي ل�صاصة ال�����ة �ع� إ�القها. ه�ه هي ن��ة الع�ب إلى

الغ�و».

حادث ت�ّ�� في الّ���اء



ل��ل ت�ماس



الف�ل العاش�

مع��ة س�ل الَ��ا

ب���ا كان� الق�ات ال��از�ة ت�فع ش�اًال م� رأس خل�ج الَعَ��ة، ان�ّ�� إل�ها ق��ل�ان م� أف�ل
ال��ائل ال��ار�ة في ج���ة الع�ب ه�ا ق��لة اب� جاز� ال����ات و��� ص��. وفي ال�ق� نف�ه

جاءت ��ائل ُجه��ة وع���ة وْعِ�َ�ة على �ه�ر ال��ال ل���� إلى ���ل ول�َرن�.
ذه� ل�َرن� إلى فل���� م�ارًا �ع� سق�� الَعَ��ة ل����ع �آِل��ي. وم�� ذل� ال��� واإلن�ل�� في

فل���� وج�� ال�ل� ح��� في تعاون م���ّ�.
ُق�� ال��� الع��ي إلى ق���� م��لف��، ُ�ع�ف األول �الّ��ام���، واآلخ� �غ�� الّ��ام���.
الّ��ام��ن كله� م� ال��اة وال ی��� ع�ده� على ع���� ألفًا. و�ان�ا إما م� الفاّر�� م� ال���
الّ���ي أو م� الع�ب ال�ی� كان�ا �قاتل�ن ت�� را�ة الّ�ل�ان، ث� ت��ع�ا لالن��ام إلى ق�ات ال�ل�
ح��� �ع� وق�عه� أس�� في ی� اإلن�ل�� في �الد الّ�اف�ی� أو في فل����. ت� اس���امه� أوًال في
ح�ا�ة ال��اقع الّ����ة الق���ة ال�ي اس��ل� عل�ها ح��د الّ����. ث�، �ع� أن ت�ّر��ا ���ل ج��،
اس���م�ا ك����عات للّ�اعقة تهاج� ال��اقع ال����ة. و�ان ه�الء ال���د ت�� ��ادة رجل
إی�ل��� ه� ال��ل�ن�ل P. C. Joyce ج���، ال�� لع� دورًا مهّ�ًا في ال��لة الع��ّ�ة �ع� ل�َرن�
م�اش�ة ب�� غ�� الع�ب م� الق�اد. أّما غ�� الّ��ام���، ال�ی� كان�ا أك�� ع�دًا م� الّ��ام���، ف�ان�ا

م� ال��و و�����ن ال��ال وال���ل. و�اإلج�ال، أص�ح ل�� ل�َرن� أك�� م� م��ي ألف مقاتل.
ت�ّ�ر مع��ة س�ل الَ�َ�ا الّ���قة ال�ي قاد بها ق�ات ال�ل� ح���. أرسل� ُت���ة ف�جًا ع����ًا
���ادة حام� ف��� ��، م�لفة م� م�اة وخّ�الة وم�ف��ة ثق�لة وف�قة م�ّودة ���افع رشاشة، أرسل�ها
ع�� ال�� ال��ی�� ال��از� م� الَ�َ�ك، ال�اقعة في ال���ب الّ��قي لل��� ال���، الس�عادة
ال�َّف�لة ال�ي كان� ق� سق�� في ی� ال��� الع��ي. كان� ه�ه ال����ة الّ����ة ق� ُشّ�ل� على ع�ل

في ح�ران وعّ�ان و�ان� ت�ق�ها ال��ن.
ع��ما ال�قى األت�اك �ال��و ال�ی� كان�ا ����ون في الّ�ل�عة ع�� س�ل الَ�َ�ا، قام�ا ب�ّده� على
أعقابه� إلى ال�َّف�لة. و�ان ل�َرن� ق� وضع حام�ة صغ��ة على الّ�فة ال�����ة م� ال�اد� ال����
للّ�فاع ع� الق��ة، و���ّلى أم�ها ل�ًال الّ���� ز��، أصغ� أب�اء الّ���� ح���، مع خ����ة مقاتل،
م� الّ��ام��� وغ�� الّ��ام���. في تل� األث�اء أرسل ل�َرن� مع�� أم�عة ج��ه في ات�اه آخ�،

و�� الّ��ان ال��ّل��ن أن ال��� الع��ي كان �فّ� م��ع�ًا.
قال لي ل�َرن�: «أع�ق� أنه� كان�ا �فعل�ن ذل�». كان� ال�َّف�لة في حالة اض��اب و���ان.
أخ��نا الّ��خ د�اب الع�ران ع� االس��اء ال���ای� ب�� الق�و��� واإلشاعات ال�ي ت�ور ح�ل وج�د
خ�انة، ل�ل� ن�ل ل�َرن� م� س�ح م��له ق�ل الف�� ودخل الّ��ارع ال��دح�ة ل��لق� األخ�ار. كان



ی�ت�� مال��ه ال�اسعة م�ا ساع�ه على إخفاء ش����ه في الّ�الم. كان عامة الّ�اس ی��ق�ون
ال�ل� ح��� ك���ًا ول� ���ن�ا على م���� عاٍل م� االح��ام. كان ال���ع �����ن ب�ع�، و�ان
في ق��ة ال�َّف�لة حالة م� االض��اب. س�عان ما أخل�� ال���ت، و�ان� ال��ائع م��ومة داخل
الّ��اف� في الّ��ارع ال��دح�ة. كان ه�اك ع�ب ی����ن ����له� و��لق�ن الّ�صاص في اله�اء
و��� أغ�ان ش�� الّ���ل. ومع كل ب��� ���ر م� ب����ة، كان� ج�وف ال�َّف�لة ت��ز ���ل حاد

وواضح في أف� الّ��اء ال�ل�نة.
ب�أ رصاص الع�و ی��ای� ع�� الفج،ر ف�ه� ل�َرن� إلى الّ���� ز�� وأق�عه ���ورة إرسال
أح� ضّ�ا�ه مع رشاش�� ل��اع�ة أهالي ال�َّف�لة ال�ی� كان�ا ���ل�ن القّ�ة ال�����ة م� الّ�الل. رفع
وص�ل الّ�شاش�� م� مع���ات الق�و��� وه���ا م� ج�ی�. كان�ا �����ن �اس� ن�ي هللا واس��اع�ا
دح� األت�اك إلى تّل آخ� وع�� سهل صغ�� في واد� الَ�َ�ا. اس��ل�ا على الّ�ّل ل��ه� وج�وا الق��

الّ�ئ��ي م� ال��� الّ���ي، ال�� كان ب�عامة حام� ف���، م�����ًا وراءه ت�امًا.
اش�ّ� الق�ال وسق� ق�لى ك���ون م� ال�ان���. كان اإل�الق ال����ّ� لل��افع الّ�شاشة والق�ف
الق�� ق� فّ�� م� ح�اسة الع�ب. ت�ّدد ز�� في إرسال اح��ا�ي الّ�خ��ة ل��ه، ف��� ل�َرن� �ات�اه
ش�ال ال�َّف�لة �ل�ًا لل�ع���ات. وفي الّ���� ال�قى ����د م�فع��ه عائ�ی� �ع� أن مات خ��ة م�ه�
وانف�� م�فع م� ال��افع ونف�ت الّ�خ��ة. أرسل ل�َرن� رسائل م��ع�لة إلى ز�� ��ّ�ه ف�ها على
إرسال م�فع وذخ��ة وما أم�� م� الّ�شاشات، إلى الّ��ف ال����ي م� الّ�هل الّ�غ�� ب�� الَ�َ�ا

وواد� ال�َّف�لة.
عاد ل�َرن� �ف�سه إلى ال�� األمامي م� الّ�ّل، ورأ� أن األم�ر م����ة. كان الّ�ّل في ح�زة
ثالث�� م� خ�الة اب� جاز� ال����ات وج�اعة صغ��ة م� الق�و���، وت��� م� رؤ�ة الع�و ���
���قه على ��ل ال��ود الّ����ة ل�الل الّ�هل ح�� كان ه�اك ع��ون م�فعًا رشاشًا ت���ًا ��ل�
الّ�ار. كان�ا ��اول�ن االل�فاف ح�ل الّ�ّل ال�� كان ب�� الع�ب. كان الّ�ّ�ا� األل�ان، ال�ی� ی�ّجه�ن
األت�اك، ��ّ���ن م�ار إ�الق الّ��ا�ا ال�ي كان� ت��� قّ�ة الّ�ّل وت�ف�� دون إح�اث أذ� في
الّ�هل الّ���او�. ولّ�ا جل� ل�َرن� ه�اك ب�ؤوا ����ون ج�ان� الّ�ّل وق��ه ���ا�ا ف�الذ�ة وأخ�وا
����ون ن�ائج �اه�ة. ع�ف ل�َرن� أّن فق� الّ����ة على ال��قع ل� ���غ�ق س�� ��ع دقائ�.

�ه�ت �ائ�ات اس��الع في الّ��اء وساه�� في تقل�ل ف�ص ق�ات الّ���� �ق�فها م� اله�اء.
أع�ى ل�َرن� ال�ّ�الة كل الّ�لقات ال�ي اس��اع ج�عها، ب���ا ر�� ال��اة م� الع�ب عائ�ی�
إلى الّ�هل، و�ان معه�. ��ا أنه ق� رجع م� ال�َّف�لة إلى ال��وف م�اش�ًة، فإّن دوا�ه ل� تل�� �ه،
ان��� ال��ال�ن خ�� ع��ة د��قة أخ�� ث� عادوا دون أن ����ه� أذ�. ج�ع ل�َرن� رجاله في
جهة معاك�ة ف�ق تّل ی�لغ ارتفاعه س��� ق�مًا، و���ف على الّ�هل ت�امًا. كان ال�ق� �ه�ًا، و�ان
ق� فق� خ��ة ع�� رجًال ول� ی��َ� ل��ه س�� ث�ان��. ول��، �ع� ��ع دقائ�، �ه� م�ات م� رجال
العق�ل و�ع� رجاله اآلخ���، ���ل�ن م�فعًا رشاشًا. ك�ا جاء رجل س�ر�، ه� ل�في الع�لي،
���فع�� آخ���، و�قي ل�َرن� م���ًا ���فعه ح�ى الّ�اعة الّ�ال�ة ع��ما جاء الّ���� ز�� ���ف��ة

ثق�لة وم�افع رشاشة وخ���� خ�اًال وم���� م� ال��اة الع�ب.



في تل� األث�اء، كان األت�اك ق� اح�ّل�ا م�اقعه األمام�ة الق���ة، ول��� ال�� كان ل�َرن� �ع�ل
وف� م�ال دق��. لق� زاد م� س�ع�ه ب���ا كان أص�ا�ه ی�����ن ���ل ع��ائي إلى ال��قع
ال�عاك�. و�ث� ذل� وضع م�فع��ه على قّ�ة الّ�ّل وأرسل ال��ال�� إلى ال����ة ل��ع� ال��ود الّ����ة
لل�ل. كان ه�الء الّ�جال م������ ج�ًا إذ تقّ�م�ا دون أن ی�اه� أح� إلى أن ال�ّف�ا ح�ل األت�اك
وأص���ا على �ع� ألفي �اردة م�ه�. وه�اك ت�ّجل�ا وش��ا ه��مًا على الع�و، والّ�خان األب��

ی��اع� م� ف�هات ب�ادقه�.
في ال�ق� ذاته، جاء أك�� م� م�ة ع��ي م� ب�و الّ�َ���يAimi [11] وان�ّ��ا إلى ل�َرن�، �ع�
أن رف��ا الق�ال في ال��م الّ�اب�، إذ ل� تع��ه� كّ��ة الغ�ائ� ال�ي سل��ها. ال �قاوم ال��و الق�ال ع��
ح�وثه، ل�ل� أرسله� إلى جهة ال����ة وزحف�ا وراء الّ�ّل الغ��ي للّ�هل إلى أن أص���ا على �ع�
م��ي �اردة م� خ��مه�. كان الّ�ّل ال�� ���ّله األت�اك ص���ًا وع�ًا، و�ه�ا أض�ى اله��م ع���ًا.
كان� ش�ا�ا الق�ائف ت���م �الّ���ر القاس�ة وت�تّ� ع�ها ���ل م�ع� م�ا س�� خ�ارة ك���ة في
صف�ف الع�و. أم� ل�َرن� الّ�جال ال�ی� في ال����ة �أن ��لق�ا دفعة ك���ة م� الّ�لقات م�
م�افعه� الّ�شاشة اله�ت���� Hotchkiss وال����ز Vickers، على األت�اك ال�ی� �ق�م�ن ب�ل���
ال��افع. و�ان�ا م� الّ�قة ���� ق��ا عل�ه� كله�. ث� أم� خ�ال�ه �اله��م على األت�اك ال�������
في جهة ال����ة، ب���ا ت�ّ�ك ه� وال��اة م� ال�س� إلى األمام والّ�ا�ات ت�ف� ���اسة. اس��ل�
األت�اك وُأح�� ه��مه�، وما كادت الّ��� ت��ل للغ�وب ح�ى كان ل�َرن� ق� اس��لى على خ���
الع�و و�ارده� ح�ى م�اقع م�افعه� في واد� الَ�َ�ا. حّل الّ�الم ع��ما ت�لى رفاقه ع� الل�اق
�األت�اك �ع� أن أنه�ه� قلة الّ��م والّ�عام. صاح الّ�جال ال��هق�ن ���ارة «هللا أك��» وه� ���ون
على ر��ه� ووج�هه� ت�اه مّ�ة، ����ون هللا الق�ی� على ه�ا الّ���. لق� دح� ل�َرن� ك���ة ت���ة

كاملة، و�ان م� ب�� الق�لى حام� ف���، قائ� ال����ة ال�ه�ومة.

*  *  *



م�ل� ح�ب في الّ���اء



الّ��خ ع�دة أب� تا�ه، رو�� ه�د ال��و�

وال��خ م�ّ�� أب� تا�ه «أب� ال�الغة»



الف�ل ال�اد� ع��

ل�َرن� م�ّم� الق�ارات

ل� یلع� الق�ر دورًا أغ�ب م� ذل� ال�� حّ�ل ��ه خ��ج جامعة أو��ف�رد الّ�اب م� عال� آثار
ُم�ّ� إلى قائ� �ق�م �أك�� م� م�ة غ�وة و�له� ال�ل�ك و�ق�د ج��ًا، واألدهى م� ذل�، ��ّ� له أن

ی�ال ���لة العال� في فّ� ت�م�� الق�ارات.
ذات ی�م كان ل�َرن� وف�ق�ه ����ون في واد� إض�، ووراءه ن�� ألف ب�و� �����ن أس�ع
ج�ال س�� أن ُجل�� إلى ن��. كان�ا ی�ت�ل�ن أناش�� ح���ة ��ف�ن ف�ها أع�ال ال���لة ال�ي قام
بها الّ���� األشق� ال�� كان ال���ال س��رز ق� أ�ل� عل�ه لق� «مل� الع�ب غ�� ال���َّج». كان
ل�َرن� ی��أس الف�قة وال �أ�ه ك���ًا به�ه األهاز�ج ال�ي ت�عه في م�اف الع��اء كأبي ���. ك�ا
ن��اق� في إم�ان�ة ك�ن ال��ارة ال���ة صلة ال�صل ب�� ح�ارات �ابل ون���� و���� الق���ة.

ل�� تف���ه كان م��غًال �أم�ر أخ��، وف�أة ق�ع ال��ی� وقال:
«أت�ر�، إّن أح� أش� ال��اه� إثارة ال�ي رأی�ها كان ح��لة ق�ار م� ال���د األت�اك ت��اث� في

الّ��اء إث� انف�ار لغ� أرضي!».
�ع� ثالثة أ�ام ان�لق� الف�قة ل�ًال �ات�اه ���� ال�ج ح�� كان ه�اك م��ا رجل م� ق��لة
ال����ات جاؤوا ل���ة ل�َرن�. و�ع� ی�م�� م� الّ�ك�ب الّ�اق ف�ق أراٍض هي أك�� جفافًا م�
ج�ال الق��، وع�� واٍد ی��� ب�اد� ال��ت في كال�ف�رن�ا، وصل� الف�قة إلى صف م� الّ�الل
�الق�ب م� م��� س�ة ح�ی� ت��ي مهّ� ���ي بل�ة معان. ت�جل ال���ع �إشارة م� ل�َرن� وت���ا
ج�اله� ث� صع�وا إلى قّ�ة أق�ب تّل، وم� خالل ج�وف ال��ارة الّ�مل�ة ن��وا أسفل م�ه� إلى س�ة

ال�� ال��ی��.
كان ذل� ال�� ه� نف�ه ال�� أن�ئ ق�ل س��ات ل����� ال���مة الّ����ة م� ال��اف�ة على
�����ها على ج���ة الع�ب ع� ���� نقل الف�ق الع����ة. ك�ا أنه سّهل سف� ال�ّ�اج إلى ال��ی�ة
ومّ�ة. كان في ال��ی�ة حام�ة م�لفة م� أك�� م� ع���� ألف ت��ي و�ان� م�ّ��ة ���ل ج��.
كان في مق�ور ل�َرن� وأص�ا�ه أن �ق�لع�ا ه�ا ال�� �أك�له م�ى ��اؤون، ل��ه� اخ�اروا أن ی��ع�ا
س�اسة أك�� دهاًء. ل�ل�، ع��ما كان� ال��ن ت�ف� م� أی�� ل�َرن� ورفاقه، كان�ا ی��لل�ن خل�ة
و�ف��ون ق�ارًا أو ق�ار�� و�ق�م�ن ��ل�ه�ا ث� ���ف�ن ��ل ما أرسل�ه الق�������ة إلى ج��دها.
�ف�ل ال���ة ال�ي اك���ها ل�َرن� في ه�ه الغ�وات، أص��� مع�ف�ه �ال��ف��ات �ق�ة مع�ف�ه
�اآلثار، و�ان �ف�� �ق�رته الف���ة على ت�م�� الّ��� ال��ی��ة. و�ان ال��و، م� جهة أخ��،
��هل�ن ���قة اس���ام الّ�ی�ام�� وله�ا كان ل�َرن� �ق�م ب�رع األلغام وح�ه ث� �أتي �ال��و ل��اه��ا

في ع�ل�ات ل�ه� والّ�ل�.



و�لغ م� خ�ف ال��اف��� في ه�ه الق�ارات أنه� كان�ا ی�فع�ن في ت���ة الع��ات األخ��ة س�ة
أضعاف ث�� ت���ة الّ�ف� في الع��ات األمام�ة، ألنه� كان�ا �عل��ن أن األی�� ال�هّ���ة ل� ت��

ت�ل إال للقا��ة والع��ات األمام�ة.
لق� قام ل�َرن� ب��ف ق�ارات ك���ة ح�ى أنه أص�ح على ا�الع ب��ام الّ�قل والّ�ور�ات كاألت�اك
أنف�ه�. في ال�اقع كان �ق�م ب��ف الق�ارات ال�اّرة �ال�ّ� ال��از� ���ل م���ّ�، ل�رجة أن
ال�قاع� الّ�م���ة في الع��ات ال�ل��ة أص��� ت�اع ����ة أو س�ة أضعاف ث��ها العاد�. كان
ه�ا االزدحام في ال�قاع� ال�ل��ة م� الق�ار �ع�د إلى أن ل�َرن� كان �فّ�� زه�ات الّ��ل��، ك�ا

كان ی�ع� ألغامه، ت�� ال���ك ت�امًا و��ل� ���ث الّ����� في الع��ات ال�ي في ال�قّ�مة فق�.
ه�اك س��ان ����ان وراء ع�م تعل�� ل�َرن� الع�ب ك���ة اس���ام ال��فّ��ات ال��ار�ة. األول
ه� أنه كان ���ى أن ����� ال��و �الله� ب��ف الق�ارات ح�ى �ع� ان�هاء ال��ب. كان�ا ی���ون
إلى األم� و�أنه ن�ع م� الّ��اضة ال��ل�ة وال����ة في آن معًا. الّ��� الّ�اني ه� أنه م� ال���رة
���ان ت�ك آثار أق�ام على ��ل خ� الّ��ة ال��ی��ة، و�ان �فّ�ل أال �عه� ب�رع األلغام ل�جال ق�

���ن�ن مه�ل�� له�ا األم�.
ر�� أف�اد الف�قة خلف ك�ل م� ال��ارة الّ�مل�ة ل��ة ث�اني ساعات ح�ى مّ� ع�د م�
الّ�ور�ات �الق�ب م�ه�. عل� ل�َرن� أنه� ی�ه��ن في ف�اصل اس��احة م�تها ساع�ان. في م���ف
الّ�هار، و����ا كان األت�اك ی�ال�ن ق��ًا م� الّ�احة، ت�لل ل�َرن� إلى خ� س�ة ال��ی� وم�ى حا��ًا
ف�ق ع��ات الّ��م ح�ى ال ی��ك آثارًا على األرض ���� أن ی�اها األت�اك، ث� ان�قى ال��ان ال�الئ�
ل�رع الع��ة. ع��ما كان �ق�� ن�ف م��ك الق�ار فق�، كان �����م ر�ًال م� ال��الت�� ال��ف��،
أّما ع��ما كان ی�غ� في ن�ف الق�ار �أك�له، فق� كان �����م أر�ع�� إلى خ���� ر�ًال. في ه�ه
ال��ة، ح�ى ال ���� أمل أح� أب�ًا، وضع ما ی��� ع� خ���� ر�ًال �قل�ل. اس�غ�ق األم� ح�الي
ساعة م� الّ�مان ل�ف� حف�ة ب�� ع��ات الّ��م ودف� ال��ف��ات ف�ها ث� ت�ص�ل سل� دق�� م� أسفل

الّ��ة إلى ف�ق ال��تفع، وص�ًال إلى جان� الّ�ل.
إن زرع اللغ� ع�ل ���ل وم�ّل. قام ل�َرن� أوًال �إزالة الّ��قة العل��ة م� ح�ى الّ��ة ووضعه
في ك�� ح�له في ��اءته. ث� ان��ع م� الّ��اب والّ���ر ما ��في ل�لء ص����ي نف� ��عة
خ��ة غال�نات، ح�لها إلى م�افة ت�ع� ع� الّ��ة ������ �اردة تق���ًا و�ع��ها ح�ى ال ت�اها
دور�ات األت�اك. �ع� ملء ال�ف�ة ������ ر�ًال م� الّ�ی�ام��، أعاد الّ��قة الّ����ة م� ال��ى
ف�قها وس�اها ب��ه. و�اح��ا� أخ��، أخ� ف�شاة م� شع� ال��ل ك�� بها األرض، وح�ى ال ی��ك
آثار أق�امه، م�ى إلى ال�راء ل��افة ع���� �اردة وأزال �ال����ة كل أث� له. قام ب�ف� الّ�ل�
م�افة م��ي �اردة ف�ق م���ر الّ�ّل ث� جل� به�وء ت�� ش���ة ی���� �ال م�االة و�أنه ی�عى ق��عًا
م� الغ��. ع��ما ق�م� الق�ارات األولى ���اسها ال������� على أس�ح الع��ات وفي ال�قّ�مة

و��ادقه� م��أة، ل� ی�وا ش��ًا غ�� اس���ائي س�� ب�و� ��ل� على سفح الّ�ّل و���ه ع�ا الّ�اعي.
ت�ك ل�َرن� الع�الت األمام�ة لع��ة ال���ك ت�ّ� ف�ق اللغ�، و����ا كان أف�اد ف�ق�ه م��لق��
دون ح�اك وراء الّ���ر، أوصل ال��ار إلى الع��ة الّ�اسفة. انف��ت ���ت ���ه انه�ار ب�اء م�لف
م� س��� �ا�قًا، وان�ع�� إلى األعلى س�ا�ة م� الّ�خان وال��ار األس�دی�. مع ص�ت ف�قعة ال��ی�



ارتفع� ع��ة ال���ك ع� الّ��ة وت���� إلى ن�ف��. انف�� م�جل ال��ار وت�ای�ت ق�ع ال��ی�
والف�الذ إلى م�احة ی�لغ ق��ها ح�الي ثالث��ة �اردة، و�ادت �ع� الّ�فائح ال��ی��ة ت���

ل�َرن� ل��ها ت�اوزته ��ق�ار ب�صات.
ب�ًال م� ال��ن، كان الق�ار ���ل أر�ع��ة ج��� ت��ي في ���قه� ل���ة الق�ات في ال��ی�ة.
ن�ل ال���د م� الع��ات وان�فع�ا ن�� ل�َرن� ����قة ت��ر �ال�ع��. كان ال��و ال������� في ق��
الّ�الل ی���ون إلى األت�اك خل�ة. كان م� ال�اضح أن الّ�ا�� الّ���ي ��ّ� �أن ه�ا الع��ي ال�ح��
ه� اإلن�ل��� الغام� ال�� وضع� م� أجل ال��� عل�ه جائ�ة ال����� ألف ج��ه. صاح ���ارة
ما، و��ًال م� إ�الق الّ�صاص ر�� ال���د ن�� ل�َرن� ی��ون أخ�ه أس��ًا، ل��، ق�ل أن ی�قّ�م�ا
أك�� م� س� خ��ات، س�� ل�َرن� م��سه ال��ل� ذا الّ���انة الّ���لة م� ��اءته و��أ �إ�الق
الّ�صاص ف�ار ال���د على أعقابه� والذوا �الف�ار. كان ���ل دائ�ًا أح�ث سالح أم���ي، و��و�
الّ�ّ�ا� ال����ان��ن أنه كان ���ي الّ�اعات في الّ��رب على اله�ف م�ا جعل م�ه رام�ًا م���فًا.

فّ� األت�اك إلى خلف ال��تفع وأخ�وا ��لق�ن الّ�ار م� ب�� ع�الت الع��ات، ل�� ل�َرن�، ال��
ت�قع ذل�، كان ق� وضع م�فع�� رشاش�� م� ن�ع ل��� ح�ل م���ى في الّ��ة ���� �غ��ان
ال�هة ال�قابلة لل��تفع ال�� ات��ه األت�اك مل�أ له�. أ�ل� �اق� ال��فع�� الّ�صاص، وق�ل أن ی�رك
األت�اك ما ح�ث، كان� صف�فه� ق� ت�ّ�ق� وغ�ا كل رجل وراء ال��تفع إما ق��ًال أو ج���ًا ب���ا فّ�
ال���ة م�ع�ر�� في كل االت�اهات. أّما الع�ب ال�ی� كان�ا ی�ق��ن الع�ل�ة وراء الّ���ر، فق� أخ�وا
ب�ادقه� وه���ا على الع��ات وألق�ا كل ما كان ب�اخلها إلى ال�ارج. كان� الغ�ائ� م�لفة م� أك�اس
م� الع�الت الّ����ة الف��ة واألوراق الّ�ق��ة، والع�ی� م� أق��ة ال��خ الّ����ة ال���لة. كّ�م الغ�اة
األسالب كلها على ال��تفع و��ؤوا، وس� ص��ات الف�ح، �ق����نها ���ا ب��ه�، ب���ا كان ل�َرن�
ی�قع ن��ًا م� ب�انات الّ���ة وت�ك إح�اها مع ج��ح ت��ي كان ی��� اإل�قاء عل�ه. كان�ا أش�ه
�األ�فال ال�ی� ����ع�ن ح�ل ش��ة ع�� ال��الد. أح�انًا ت�� رجل�� ی��ازعان على س�ادة ك�مان�ة

ح����ة، ف�ان �ف�ل ل�َرن� ب��ه� و�ع�ي الّ��ادة ل�جل ثال�.
في أوائل شه� س����� غادر ل�َرن� الَعَ��ة ����ة اث��� م� ش��خ ع��الت ب�ي ع��ة م�
ال��ّورة، وسار إلى األرض ذات ال��ارة ال�ل�نة ال�ي ی�ع�ها رجال ال��ائل «واد� َرّم». وفي أقل
م� أس��ع كان ق� ان�� إل�ه 116 رجًال م� الّ��ایهة والّ�وای�ة Zuwida والّ�راوشة والّ�ومانّ�ة

Dhumaniyah والّ�قا�قة Togatga والّ�ل�اني Zelebani وال����ات.

كان ال��ع� ال��ّ�د ع�� ج�� صغ�� للّ��ة ال��ی��ة �الق�ب م� ك�ل� 587 ج���ي م�ی�ة
دم��. ه�اك دف� ل�َرن� ألغامه ب�� الّ��� ووضع م�افع ل��� وس���� في م�اقع إس��ات���ة
على �ع� ح�الي ثالث��ة �اردة. �ع� �ه� ال��م الّ�الي رص�تها دور�ة ت���ة، و�ع� ساعة ان�ل� ف���
م� أر�ع�� خّ�اًال ت���ًا م� ح�� حالة َعّ�ار Haret Ammar ل�هاج�ة ف�قة زرع األلغام في
ال���ب. تقّ�م ف��� آخ� ق�امه أك�� م� م�ة ج��� ل���� بل�َرن� م� جهة الّ��ال، ل��ه قّ�ر أن

��ا�� و���� في م�قعه.
�ع� ف��ة ق���ة �ه� ق�ار ذو قا��ت�� وع����� ی��ّ�ك ب��ء قادمًا م� حالة َعّ�ار وق� ب�زت
ال��افع الّ�شاشة وال��ادق م� األس�ح وف��ات الّ�مي في الع��ات والق�ار ی�ا�ع تقّ�مه. ضغ�



ل�َرن� على القا�� ال�ه��ائي فانف�� لغ� ت�� القا��ة الّ�ان�ة م�اش�ة. كان� الّ��مة كا��ة ل���ج
القا��ة األولى ع� الّ��ة وتفّ�� ال��جل وت��� مق��رة ال�اء وال�ق�د في الّ�ان�ة وت�ّ�ب الع��ة
األولى وت��ج الّ�ان�ة ع� م�ارها. و����ا كان الع�ب �����ون ل�ل� الق�ار ال����ف أشعل
ل�َرن� ص��وقًا م� ال��ف��ات ت�� القا��ة األمام�ة ل���ل ت�م��ها. كان� ال�ق��رات مل��ة
�األم�عة ال�ّ��ة و�ار ص�اب الع�ب م� ش�ة الف�ح. كان� ال���لة ق�ل س�ع�� ت���ًا وأس� ت�ع��

ون�ف مالزم ن��او� وثالث�� رق��ًا م� الّ���او��� واألل�ان.
في ق��لة ال����ات ال��ار�ة ك��� م� الّ���خ، و�ال�الي فإن الّ��خ الّ�ئ��ي ال ��ل� سل�ة
واسعة. كان ه�الء الّ�جال ك���ًا ما ی�افق�ن ل�َرن� في غ�واته. وفي إح�� ال��الت إلى خ�
ح�ی�� ق��� م� ب�� الّ���ة Biresh-Shediyah كان عل�ه أن ���� في اث��ي ع��ة ق��ة اع��اء
م�لح وأر�ع س�قات ج�ال وق���ي ع��ن ش���ة. لق� ف�ل في أم�ر الّ��� �ع��ه على ال��عى

عل�ه ال�ائ�. و�ان �ف�ل في ق�ا�ا الع��ن الّ����ة �إ�الق س�اح ال�ّ�ه�.
في م�اس�ة أخ��، خالل األس��ع األول م� شه� أك����، كان ل�َرن� جال�ًا في اله�اء الّ�ل�
�الق�ب م� ك�ل� 500، و�ان أص�ا�ه ال��و��ن م������ وراءه داخل أج�ة م� الق�. �ه� ق�ار
ك��� له اث��ا ع��ة ع��ة. و�ان� ن���ة االنف�ار أن تهّ�� م�جل القا��ة وانف�� الع�ی� م� األناب��
وُق�ف� األس��انات في اله�اء م��لة الع��ة ���ل كامل ومعها ال�ه��س ورجل اإل�فاء، وأحا�
�إ�ار القا��ة وال�َ�ت ع�ل�ا ال��ادة ال�لف��ان وان���ت ال��اور. وع��ما قّ�م ل�َرن� تق���ه الّ�س�ي
ع� ه�ه ال��لة أضاف مالح�ة ���فة �أّن القا��ة ق� أص��� «غ�� قابلة لإلصالح». وق�
ت�ّ��� ع��ة ال�اء وال�ق�د والع��ة األمام�ة أ��ًا. كان م� ب�� األش�اص في الق�ار ن��ي ��،
وه� ج��ال ت��ي، قام �إ�الق رصاص��� م� م��سه ال�اوزر، ث� ما ل�� أن ت�قف. وعلى الّ�غ�
م� أنه ب�ا م� ال���ة أن ی��ه ل�َرن� إلى ال��ال والّ�ّل ال�ع��، فق� انق� وج�اع�ه على الق�ار
واس��ل�ا على ث�اني ع��ات وق�ل�ا ع���� ت���ًا وح�ل�ا معه� س�ع�� ��ًا م� األغ��ة دون أن

��اب�ا �أ� خ�ائ�.
كان م�افقه األورو�ي ال�ح�� في �ع� ح�الته ل�ف��� الق�ارات ه� ج��� أس��الي ج��ر
�����م ال��فع الّ�شاش و��عى الّ�ق�� ی�ل� Yells. كان ش�هًا لإلثارة ون��ًا قي الق�ال. في إح��
ال��ات، ع��ما كان في ح�لة مع ف��� م� ق��لة أب� تا�ه، ق�ل یل� ب�� ثالث�� إلى أر�ع�� ت���ًا
���فع ل���. وع��ما ق��� الغ�ائ� على ال��و، أص� یل�، �أسل��ه األس��الي، على ن�ل حّ��ه.

أع�اه ل�َرن� س�ادة ع���ة وس�فًا ت���ًا رائعًا.
لع� الّ���� علي والّ���� ع�� هللا دورًا مهّ�ًا أ��ًا في ال��الت على ال�� ال��از� وفي
االس��الء على ع�د ك��� م� ق�افل ال��ال الّ����ة ق�ب ال��ی�ة. في عام 1917 قام ل�َرن�، مع
رفاقه و���اع�ة م� ���ل وعلي وع�� هللا وز��، ب��ف خ��ة وع���� ق�ارًا ت���ًا وت���� خ��ة
ع�� ألف س�ة وته��� خ��ة وس�ع�� ج��ًا وق�اة. خالل األشه� الّ��ان�ة ع�� ال�ي قاد ف�ها
الع�ب لغ��ا ت�عة وس�ع�� ق�ارًا وج��ًا، وم� ال�لف� للّ��� أن واح�ة فق� م� ال��الت ال�ي
شارك ف�ها ل� تأِت ب����ة ُم�ض�ة. قال ال���ال آِلْ��ي في أح� تقار��ه إّن ال��ل�ن�ل ل�َرن� ق� جعل

م� ت�م�� الق�ارات ر�اضة و���ة في ج���ة الع�ب!



في ح�لة الحقة في درعا، وهي أه� نق�ة تقا�ع للّ��ة ال��ی��ة ج���ي دم��، فّ�� ل�َرن�
لغ�ًا ت�� ع�لة ��ادة ق�ار ���ل وم�ّلح �ق�ة. ت�ّ�� ���ا �ع� أن ج�ال �اشا، القائ� األعلى للق�ات
الّ����ة، كان على م�� الق�ار مع ح�الي ألف م� ال���د. ه�َّ ج�ال م� مق��رته وقف� داخل

خ��ق ی��عه كل ف��� اإلدارة.
كان مع ل�َرن� أقّل م� س��� ب�و�ًا، ل�� كان�ا ج��عًا أف�ادًا م� ح�سه ال�اص ومقاتل��
م��ّ����. وعلى الّ�غ� م� ع�م الّ��ان�، ت��� الّ�جل اإلن�ل��� وم�افق�ه الع�ب م� خ�ض مع��ة
حام�ة ُق�ل ف�ها م�ة وخ��ة وع��ون ت���ًا وفق� ل�َرن� ثل� رجاله. وال��ق� ���ة الق�ات الّ����ة

�قائ�ها والذ ل�َرن� وص��ه �الف�ار.
في كل م��ة م� م��ات خ� ال�ّ�اج ال��از� ه�اك ج�س أو ج�سان �ق�عه�ا ال���ف�ن
األت�اك ل��ّ�ه�ا الّ�كاب أن الق�ار جاه� لالن�الق. ه�ه األج�اس ت�ّ�� اآلن م�ازل أص�قاء ل�َرن�،
ومعها أ��ًا دز��ة أو أك�� م� األع��ة ال��ّ�دة لل��افات ول�حات أرقام ن�ف القا��ات ال�ي
كان� ���ا م�ى ت�ّ� الق�ارات ف�ق الّ��ة م� دم�� إلى ال��ی�ة. قام ل�َرن� ورفاقه �ال�قا� ه�ه
األش�اء إث�اتًا الن��اراته�. ع��ما ك�� في ج���ة الع�ب س�عُ� مالح�ة ت��ل روح الف�اهة
وال�ّ��ة في آن معًا وهي أن ل�َرن� كان ����لي على م�قع ت��ي ل��ّ�د إضافة ج�س آخ� إلى
م���ع�ه؛ و�ان م� الّ�ائع أن ت�� ل�َرن� أو أح� ضّ�ا�ه ����ن خل�ة على م��ة الّ��ة ب��
الّ�ور�ات، ���ًا ع� الّ�اخ�ة ال�ع�ن�ة ال�ي ت�ّ�د م�افة 1000 ك�ل� ج���ي دم��. وع��ما
���ونها �ق�لع�نها �إص�ع م� الّ�ی�ام��. وع��ما ال ���ن ل�َرن� م�غ�ًال ����ة ك���ة ض� األت�اك

أو ب�ع��ة ال��و، كان ���ي وق�ه عادة في ن�ف الق�ارات وت���� الّ���.
أص�ح عال� اآلثار الّ�اب ه�ا م�ه�رًا ج�ًا في الّ��ق األدنى ك�فّ�� لل���ر والق�ارات ل�رجة
أنه �ع� اله���ة الّ�هائ�ة لل���ش الّ����ة، وع��ما وصل ال��� إلى القاه�ة �أن ل�َرن� س��ّ� ق���ًا
م� م�� في ���قه إلى �ار��، أعل� ال���ال وا���ن مازحًا، وه� القائ� العام للق�ات، أنه ذاه�
في مهّ�ة رس��ة ل��اسة ق�� الّ��ل، ج�� ب�و�ل�� في م��، ال�� �ع�� الّ��ل م� القاه�ة إلى

الّ��احي الّ����ة في ال����ة.
س�ت إشاعات مفادها أن ل�َرن� ل� ��� راض�ًا �ان�هاء ال��الت مع رص��ه ال�ف�د م� زرع
األلغام، ال�� بلغ ت�عة وس�ع��. ل�ل� ذاع� ق�ة على ��ل خ� ال�ل�� والع�ل ب�� م��
وفل���� �أنه ق� اق��ح جعل الّ�ق� ث�ان��، ون�ف مه��ه ك�فّ�� ب�رع ألغام وداع ت�� ق�� الّ��ل

خارج �اب م��� ال����ة ال����ان�ة.

*  *  *



ل�َرن� في ث�ب ع��ي



خّ� الّ�احل ع�� رأس خل�ج الَعَ��ة



الف�ل الّ�اني ع��

ُشّ�اب حل�� ال��ب

ب���ا كان ل�َرن� ی�ت�ل م� ش�خ إلى ش�خ وم� ش��� إلى ش��� ی�ج�ه�، �اللغة الف���ة
لقائ�ه، لالن��ام إلى ال��لة ض� األت�اك، كان� أس�اب م� الّ�ائ�ات األل�ان�ة ت���� قادمة م�
الق�������ة في م�اولة م�ه� إلخافة ال��� الع��ي ����ره� الّ���ان�ة الغ���ة. ل�� الع�ب رف��ا
ال��ف، بل أصّ�وا على أنه ی��غي على قائ�ه� ال����اني واسع ال��لة أن �أتي له� ���ل ه�ه

«الّ���ن� ال�قاتلة».
�ع� ��ام األل�ان ��ّ� ح�ل�ه� ال���ة الّ���عة عل الَعَ��ة �ف��ة ق���ة، جاء م�ع�ث مل�ي �ع�و
���له إلى أن وصل إلى خ��ة ل�َرن�. ودون أن ی���� إناخة ال��ل ان�ل� م� ف�ق س�امه وسل�

رسالة ُك�� ف�ها ما یلي:
«أیها ال��ل�. ل�� ال���مة �ائ�ات كال��اد. ول��ي، �����ة هللا، ال��� م�� أن ت�ل� م�

ال�ل� إرسال دز��ة م�ها أو ما �قارب الّ�ز��ة».
(ال����ع) ح���

إن س�ان ج���ة الع�ب م�ّ�ق�ن ج�ًا وشاع���ن في الّ�ع��� ع� أنف�ه�. إنه� �ق���ن ب�وعة
الّ��اء وس��ن الل�ل، و�لّ�ن�ن كالمه� �الّ����هات ال��از�ة كأل�ان س�اج�� الّ�الة الّ����ان�ة

ل�یه�.
ه�اك م�لة أم����ة فاجأت الّ�اس ��ا ن��ته وه� أن ق��ًا ك���ًا م� الّ�اس �����م�ن األح�ف
الع��ّ�ة أك�� م� الّ�ومان�ة أو الّ����ة. إنه� ف��رون ج�ًا بلغ�ه� و��ّ��نها لغة ال�الئ�ة ك�ا
�ع�ق�ون أنها لغة أهل ال��ة، وهي م� أصع� اللغات في العال�. ���لف الع�ب ع�ا في ���قة
الّ�ف���، فه� ی��ؤون ال��لة م� نهای�ها و�����ن م� ال���� إلى ال��ار. ل�ه� 450 كل�ة ��ع�ى
«خّ� أو صّف»، و822 كل�ة ��ع�ى «ج�ل»، و1037 كل�ة ��ع�ى «س��». لغ�ه� مل��ة
�األل�ان، و����ن ال���ّ�د «اب� الّ�ارع»، واب� آو� «اب� الع�اء». سّ�� كات�� الّ�سائل الع�ب
روا�اته� ب�وح أخاذة، على س��ل ال��ال ك�� األم�� ع�� هللا إلى ال��ل�ن�ل ل�َرن� قائًال: «كان
الق�ال ����� ال��اه�ة، فق� كان� القا��ات ال��ّل�ة تفّ� �ع��ات الق�ار كأفعى ُض��� على

رأسها».
ت�ّ�� الع�ب ل�� إح�ار ل�َرن� م� م�� س��ًا م� �ائ�ات ع��قة �ع�ها م�ّودة �الق�ابل
وأخ�� لالس��الع، وان���وا على األت�اك في مع��ة ص��او�ة ج���ي ال��� ال���. أرسل قائ�

ال��� الع��ي رسالة إلى ال�ل� ج�رج به�ا الّ��د �ق�ل ف�ها:



«إلى جاللة مل� إن�ل��ا. اس��ل� ف�ق�ا ال�����ة على إح�� مقا�عات الع�و �الق�ب م�
ال�َّف�لة. ت�ل�� ال�قائ� الحقًا - ���ل».

ك�� قائ� آخ� ���� ع� ح�وث اش��اك قائًال: «تقّ�مُ� لألمام مع ق�مي، شار�ي حل��
ال��ب، ك�ا تقّ�م الع�و ل�القات�ا، ل�� هللا ل� ��� حل�فه�».

أث�اء ال��ب، قام� ال���مة ال����ان�ة ��ّ� خ��� هاتف و��ق م� جّ�ة على ال��� األح��
إلى ق�� ال�ل� في مّ�ة. ل� ی�ف� ه�ه ال���� أش�اص م�����ن، بل م�ل��ن م� م��. و�الّ�غ�
م� نف�ر ال�ل� م� أ�ة اخ��اعات ع���ة، فق� س�ح ب����� ال���� فق� ألنه ی�رك أه��ة ال�قاء
على ات�ال مع ال�لفاء. و��ا أنه أصّ� على ال��� في مّ�ة، فإّن الهاتف وال����ات هي م�
الّ��ور�ات ال����ة، و��ج� اآلن ح�الي ع���� خ�ًا هات��ًا في جهازه اإلدار�. في أح� األ�ام
ة. أث�اء ال��ی� س�ع ات�ل ج��ال ب���اني �ال�ل� م� جّ�ة ل��اق� معه ق��ة ح���ة س�اس�ة مل�َّ
ال�ل� أص�اتًا أخ�� على ال�� ف��خ غاض�ًا ع�� األسالك م�ا��ًا عامل ال�ق��: «آم�ك أن
تق�ع كل ال���� في ال��از ل��ة ساعة! أنا ال�ل� أت�ل�». وه��ا ت� إ�قاف ش��ة الهاتف في
ال����ة ب�اًء على أوام� مل��ة. إذا صادف أن ك�� في ج���ة الع�ب وأردت أن تّ��ل ��ل� ال��از

هات��ًا، ف�ا عل�� إال أن ت�ل� «مّ�ة رق� واح�».
�ع� االس��الء على جّ�ة ب�ق� ق���، اج��ع ل�َرن� وال��ل�ن�ل و�ل��ن C. E. Wilson، حاك�
پ�رس�دان، وم��� رونال� س��رز واألم�� ع�� هللا، و�ه�ف الّ��ل�ة جعل�ا الف�قة الّ����ة، ال�ي أس�وها
 «ت�ن��ة   [12]،«Deutschland, Deutschland, über Alles» ق�ل ��عة أ�ام، تع�ف مق��عة
ال��ا��ة»، وأغاني أل�ان�ة أخ��. صادف أّن ات�ل ال�ل� أث�اء الع�ف، ول�ا س�ع ال�ل�� ال���اف�
�ل� م� ال���ق�ل أن ی��ك الّ��اعة، و�قي ل��ف ساعة في ق��ه في مّ�ة ���� ���ل ب���ا

الف�قة ت�ّد� �أس�أ ���قة.
ل� ��َ�� الّ��ارون القادم�ن إلى ج���ة الع�ب على ل�� غ�اء الّ�أس الع��ي ف���، بل على
الّ���ان وف� ارتفاع م�اس� خ��ة اص��اده� م� ق�ل ال��و ال�ی� ��ل��ن ر��ة ال تقاوم في إ�الق
الّ�صاص على أّ� شيء ی��ّ�ك ���عة. قام�ا م�ة �إ�الق وابل م� الّ�صاص على س�ارة م�ف�ة
ث� أرسل�ا �الغ اع��اره�. لق� اع��ف�ا �أنه� كان�ا �عل��ن أنها آل�ة ص��قة، ل��ها كان� ت��� ���عة

ك���ة ���� ل� �قاوم�ا إغ�اء م�اولة إصاب�ها.
أدخل ال��ل�ن�ل ل�َرن� ورفاقه أول س�ارات آل�ة إلى ج���ة الع�ب، وات�� األم�� ���ل ل�ف�ه
ع��ة ت�ن ��ًا ك��ارة مل��ة خاّصة. رافق�ه في إح�� رحالته م� الَعَ��ة إلى م��� ال�� األمامي
في ال�ه��ة Waheida في الّ���اء ش�الي ال��� الّ���ي في معان على ال�� ال��ی�� ال��از�.
خّ���ا ل��م واح� على قّ�ة تّل م�تفع وس� أ�الل قلعة ت���ة ق���ة. أقام ���ل ول��ة غ�اء على
ش�ف�ا، ح�� جل��ا على ص�ادی� فارغة ب�ًال م� الّ���قة الع��ّ�ة �ال�ل�س على األرض، وارُت�ل�
�اولة ألجل�ا. كان ه�اك ال���ال ن�ر� �اشا وم�ل�د Malud �� والع��ز ع�دة أب� تا�ه. ق�ل ال�ج�ة
قّ�م�ا ل�ا أك�ا�ًا م� الّ�ا� ال��ّلى، ث� جاء الّ�عام وه� ��� ك��� م� األرز ال��لل �ق�ع م� ل��
الّ�أن وال�اع�، ووضع في وس� الّ�اولة. �اإلضافة إلى ذل� كان ه�ال� ��� آخ� م� األرز
ال��ل�� �ق�ع الل��. ك�ا أثقل س�ح الّ�اولة �الفاص�ل�اء مع م�ق ال���ورة، والع�س وال�ازالء،



والّ�ّمان، والّ��� والّ��� ال��ّفف��، ون�ع م� ال�ل�� م���ع م� الّ���� والّ���، ���ه األس���
الّ��ئ. وق� ت�اول�ا أجاص كال�ف�رن�ا كان ق� ُأرسل م� م�� كه��ة لألم��.

ل� ��� الع��ز ع�دة أب� تا�ه ق� رأ� م�ل ه�ه األجاصات شهّ�ة ال���� في ح�اته، ول��ة
اإلغ�اء م� أجل ت�وقها ل� ����ع ال�قاومة ح�ى نها�ة ال�ج�ة. لق� أه�ل الّ�عام ال��ض�ع أمامه
ك�ا رمى �الّ�س��ات ع�ض ال�ائ�، وانق� على األجاص وال�ه�ه كله ق�ل أن ی�هي أح� م�ا وج��ه
األول�ة. في نها�ة ال�ج�ة، دارت أك�اب صغ��ة م� القه�ة ال��ّ�هة �الهال، وهي ح��ب ه���ة لها
�ع� الّ�ع�اع، ك�ا دار وعاء ��ه ماء م� أجل إزالة �قا�ا الّ�ل�ة ال�ي ق� ت��ن علق� في ل�انا.
�ع� ذل� أح�� خ�م األم�� األح�اش الّ��ائ� وأخ�نا ن��ّ�ى ون�فّ�ج ���ا���نا على ال�ع��ة الّ�ائ�ة

على �ع� ��عة أم�ال في م��ف� ق��� م� معان.
ق�ل الغ�اء و�ع�ه ت�اف�ت م���عات م� الع�ب إلى ال���ة ل�ق��ل ی� األم�� ���ل. ل� ���
���ح له� بل�� ی�ه ��فاهه� بل كان ����ها ق�ل أن �قّ�ل�ها، ل��ه� له� أنه ���ه أن �عامل�ه

����قة خاّصة م� ال���ع والّ��لل.
لق� اك��� ���ل ول�َرن� ال���� م� م�ا�اه�ا ال��اد�ة �ف�ل مع�ف�ه�ا �االس�قالل الّ�قل���
لل��ائل. إن ال��ائل األص�لة ال�ي جاب� ��ل وع�ض ج���ة الع�ب ���ّ�ة ��ال ح�اتها، وقام�
���وب صغ��ة خاصة بها، ال ���� إص�ار األوام� إل�ها أو ت����ها ���ل إل�امي، بل ��� أن

ُتعامل بل�اقة إلق�اعها ���ض ال��ب ال���� وجعلها ت�ع� �أهّ���ها ال�اصة.
*  *  *



ال�ال� ال�� أض�ى حل�ه ح��قة



م� عال� آثار إلى ��ل العال� في ت�م�� الق�ارات



الف�ل الّ�ال� ع��

ع�دة أب� تا�ه، رو�� ه�د ال��و�

«�اس� هللا، أنا ع�دة أب� تا�ه، أح�ر�� �أن ت�حل�ا ع� �الد الع�ب ق�ل نها�ة شه� رم�ان.
ون�� الع�ب ن��� ه�ه ال�الد ألنف��ا. و�ن ل� ت��ج�ا م� �الدنا ف�ح� ل��ة الّ��ي نعل� أن��

خارج�ن ع� الّ��ع وال��ا�ة، ودم�� مه�ور ألّ� كان».
كان ه�ا ه� إعالن ال��ب الّ�س�ي والّ���ي ال�� ك��ه ع�دة أب� تا�ه ش�خ ال����ات،
وأع�� ��ل ع�فه الّ�ار�خ ال��ی� في ج���ة الع�ب، وأشه� مقاتل أن���ه الّ���اء م�� أر�عة
أج�ال. كان ذل� اإلعالن م�جهًا إلى سل�ان ت���ة، و�لى ج�ال �اشا نائ� ال�ل� في س�ر�ا
وفل���� وال����ة، و�لى م��ّ�ف م�ی�ة الَ�َ�ك وه� ال�اك� الع��اني ل�قا�عة مهّ�ة في ��ف
الّ���اء ق�ب الق�� ال����ي م� ال��� ال��� ح�� ���� ع�دة. اس����ت الّ��رة الع��ّ�ة ب�و��

ه�د ال��و� ألنها زّودته ���ة رائعة إلعالن ال��ب ال�ات�ة ض� ال���مة الّ����ة.
ع��ما س�ع ع�دة �أن الّ���� ح��� ق� ب�أ ث�رته ض� األت�اك، ر�� مع أت�اعه الّ��عان م�
ق��لة ال����ات وع�وا ����له� ف�ق رمال الّ���اء إلى م�ارب األم�� ���ل وحلف�ا �الق�آن �أن
أع�اء الّ���� س���ن�ن أع�اءه� ه� أ��ًا، ث� أ���� ول��ة على ش�فه�. وف�أة ت�ّ�� ع�دة وه�
ی��اول الّ�عام أنه ���ع�ل أس�انًا اص��ا��ة ت���ة، ف�ه� م� م�ل�ه وه� یلع� ���� األس�ان
الّ���ي ال�� ص�عها له وخ�ج م� ال���ة وح�� األس�ان على إح�� الّ���ات. و�قي مّ�ة شه���
�عاني وال �����ع ت�اول س�� ال�ل�� واألرز ال��ل�ق. ول�ا عاد ل�َرن� م� م�� ش�ا إل�ه ع�دة
ما �عان�ه فأرسل ل�َرن� م� ف�ره إلى ���� أس�ان ب���اني في القاه�ة ل�أتي و���ع للع��ز �ق�ًا

آخ� م� األس�ان م� إن�اج �الد حل�فة!
كان ل�الئه وص�اق�ه األب��ة أثٌ� �ّ�ٌ� للّ���� ح��� وال�لفاء في ث�رته� الع��ّ�ة. �اإلضافة إلى
ذل�، فق� قّ�م خ��اته الغ��ة الّ�ادرة في ش�ون ال��ب ال��اس�ة ل�ل�ه. �اس���اء ل�َرن�، كان ع�دة
أع�� غاٍز في ج���ة الع�ب ال��ی�ة. خالل األع�ام الّ��عة ع��ة ق�ل خ��ة وس�ع�� رجًال في ق�ال
ال��اجهة، و�ان�ا كله� م� الع�ب إذ أّنه ال ���ي األت�اك في س�الته. ال أ�� أنه یّ�عي ذل� فق�
أص�� �اث��� وع���� ج�حًا، ورأ� مع�� رجاله ��اب�ن في ال�عارك ومع�� أق��ائه ُ�ق�ل�ن. أّما
ذراعه األ��� فه� م��ّ�� إلى درجة أنه ال �����ع ث��ه ل��� �ه�ه وله�ا كان ���ع�ل الع�ا ال�ي
���ق بها ج�له. ومع أن أراضي ق��لة ال����ات تقع �الق�ب م� خل�ج الَعَ��ة، فق� قام ع�دة �غ�و
أماك� ت�ع� س���ة م�ل ج���ي مّ�ة، ووصل إلى ش�ال حل�، و�لى أماك� ت�ع� ألف م�ل ش�قي
�غ�اد وال���ة. و�ان� الّ�وائ� ت�ور عل�ه أح�انًا، ففي س�ة م� الّ���� شّ� غارة على اب� سع�د
ال�� كان حاك�ًا على وس� ج���ة الع�ب، وجاء �ع� الّ�روز م� ج�ل ح�ران ال�اقع ج���ي م�ی�ة



دم��، وسل��ه كل ج�اله. ت�ّ�ل ع�دة ه�ه ال��ارة به�وء و���ل فل�في، ل�� ن�أ س�ء ح�ه وصل
إلى ص��قه ن�ر� الّ�عالن أم�� ال��ف وال�اك� على ش�ال وس� ج���ة الع�ب. فأرسل ن�ر�

الّ�عالن ف�رًا لع�دة ن�ف ما ��ل�، وفقًا لق�ان�� الّ���اء غ�� ال�����ة.
�ف��� ع�دة �أنه م�اٌل للع��ي األص�ل، ولق� �ع�ت �ه غ�واته الّ�اج�ة ال�ي بلغ� ال��ة �ع��ًا
ع� م���ه ق�ب ال��� ال��� إلى كل أن�اء العال� الع��ي. أّما األسالب ف�ان ی�فقها على ك�مه

ال��هل. إنه ی��ّ�ث م��ًال ���ت جه�رّ� عاٍل ���ه س�ل ال��ل ال�ارف.
�الّ�غ� م� ع�دة ق� ح�ل في غ�واته على غ�ائ� تف�ق ما ح�ل عل�ه أّ� ز��� آخ�، فإنه
فق�� ن���ًا ن���ة ك�مه الّ�ائ�. لق� أّم�� أر�اح م�ة غ�وة ناج�ة ال���� م� ال��عة ألص�قائه. إل���
م�اًال على غ�اه ال��ق�، وه� أنه دعا في ی�م م� األ�ام خ��ة وع���� رجًال على ق�ر ن�اسي
ض�� ت�ّلق�ا ح�له كله� ل��اول وج��ه�. ���ن ك�م ض�اف�ه غ�� مالئ� ما ع�ا �الّ���ة لألش�اص
ال�ی� ی��ّ�رون ج�عًا. ذات ی�م، ب���ا كان ��ع في ص��ي ك��ة هائلة م� األرز ول�� الّ�أن
م� الق�ر الّ��اسي، ك�� أحّ�ثه ع� ال��ال وقل� إن�ا ال ن�اها في بل�نا إال في ح��قة ال���ان. ل�
����ع� ال��و� الع��ز األم� وألح علي أن آخ� 20 ذل�ًال إلى أم���ا ألب�أ في ت�ارة ال��ال. ول�
�ق��ع �اس��الة ه�ا ال���وع إال �ع� أن ب�ل ل�َرن� كل ذ�ائه وف�اح�ه في إفهامه صع��ة ح�ل

ه�ه اله��ة والّ��اف بها ح�ل ن�ف ال��ة األرض�ة.
وفي شه� مای� س�ة 1918 أرسل األت�اك ع�دًا ك���ًا م� ال��ال م� س�ر�ا. ُوضع� ال��ال
في زر��ة م�ق�ة في م��ة معان. س�ع ع�دة ب�ل� فام��ى ه���ه وان�ل� ب��الة إلى معان على
رأس ف��� م�لف م� اث�ي ع�� رجًال م� ق��ل�ه. كان ه�اك آالف ال���د األت�اك، ل�� ق�ل أن
ی�ر��ا ما ���ث كان ع�دة ق� ج�ع خ��ة وع���� ج�ًال وساقها أمامه ���عة خ��ة وع���� م�ًال

في الّ�اعة. كان ع��ه ال���� م� ه�ه ال�قال�، و�ان ی�و� مغام�اته �ع� ذل� �����ة �الغة.
ه�اك ق�ة م�ّ�قة ع� أع�ال الل��ص�ة ال�ي حفل� بها ح�اة ع�دة وذل� ع��ما نه� ص��قه
ال�قّ�ب وأم�� ال�الد. كان ���ل في ���قه ع�� الّ���اء في إح�� ال��الت و�ان معه أر�عة
آالف ج��ه ذه�ي. ل��ء ال�� كان ���قه ��ّ� �أراضي ع�دة، و����قة ما عل� األخ�� �أم�
الّ�ه�، ف�ّ�� على إ�قاء ���ل وج�اع�ه ض��فًا ح�ى �قّ�م�ا ثالثة آالف ج��ه م� األر�عة آالف
للق�صان الع��ز. �الّ��ع، ل� ���ع�ل ع�دة الق�ة مع ���ل ل��ه أعل� ص�احة أّن له حقًا في

الّ�ه�.
ع�دة أب� تا�ه ز��� م�ّ� أن��، ���ل القامة، ق�� ال���ة، ومع أنه ق� بلغ العق� الّ�ادس م�
الع�� فه� ال ی�ال ن���ًا ش�ی� ال�أس كالّ���. ی�ّل وجهه الّ�اح� اله��ل على أنه ب�و� أص�ل.
ج���ه ع��� ل��ه ضّ�� ��ًال وله أنف ���ل حاد معق�ف وع��ان �ارزتان بل�ن بّ�ي ز���ني،
ول��ة م�ّب�ة، وشارب م�ّ�� �الّ�ماد�. �ع�ي اس� ع�دة «أب� الّ���ان»، م�ا ی��� �ال��م ال�� قام
��ه �أول رحلة ج��ة له. �ار م�ة مع ال�اپ�� ف��ن� ول�ام�، و��ًال م� أن ی��ّ�ب ال��ف إلى قل�ه

كان ��ل� م� ال���ان الّ��ل�� إلى أعلى ارتفاع م���.
إن ه�ا ال��ل الع��ز صل� حاّد الّ��ع ل��ه رح� الّ��ر ی�ق�ل الّ��ح، و����ل االن�قاد مع
اب��امة أخاذة، ول�� ل�� م� ق�ة في العال� ت����ع أن ت�ح�حه ع� رأ� اق��ع �ه، أو أن ���ع أم�ًا



أو یّ��ع خ�ة ال ی�اف� عل�ها. وه� م��اضع، ���� ك�فل، صادق، رق�� القل�، ح��ن ���ه ح�ى
أول�� ال�ی� �ق�م ���ا�ق�ه�، أ� أص�قاؤه. إنه یه�� تلف�� الق�� الّ���فة ع� ش��ه، و��فّ��
في روا�ة ال��ا�ات ال��ال�ة الّ���فة ت��اول ح�اة م��فه أو ض��فه، و��ع� ��عادة �الغة ع��ما

ی�عج أص�قاءه.
ت�ّلل ذات ی�م إلى خ��ة اب� ع�ه م�ّ�� وت�ّ�ث ���ت م�تفع ل�ي ���ع ج��ع ال�اض���
��ح الفعل ال�� قام �ه ق���ه في ال�جه. رو� ك�� اش��� م�ّ�� عق�ًا ج��ًال ل�وجة م� زوجاته،
م ل��ه، لألسف، ال�قى �ام�أة ج��لة في م��اء ال�جه، و�ان� فات�ة ك��ء الّ���م. اس��ل� ل���ها فق�َّ
إل�ها العق�. كان عق�ًا رائعًا �أح�ار تل�ع كالّ���م م� ب��ها أح�ار زرقاء ت��� �ال���، وأخ��
ح��اء ت��� �غ�وب ش�� الّ���اء. ث� ی��ّ�ث �إسهاب ع� ج�ال ال��أة. وفي ال�ان� اآلخ� م�
ال���ة س�ع� زوجات م�ّ�� قّ�ة خ�انة س��ه�. وعلى الّ�غ� م� ك�ن الق�ة مف���ة ���ل

واضح، فق� ح�ث ��اج في م��ل م�ّ�� وأص��� ح�اته ج���ًا ال ��اق لع�ة أساب�ع.
تقع م�ارب ع�دة في �قعة ����ة على �ع� ث�ان�� م�ًال ش�ق الَعَ��ة. وع��ما كان ����ع
بل�َرن� في ال��الت الع��ّ�ة كان ی��قي م�اض�ع مهّ�ة م� أسل�ب ال��اة في أورو�ا. كان� ع��اه
تل��عان ع�� س�اع ق�� الف�ادق وال�الهي والق��ر، وف�أة قّ�ر ت�ك خ���ه مقابل م��ل ب�وعة

ال��ازل ال�ي �ع�فها س��� ل�َرن� في ل��ن.
كان� أول ع��ة واجه�ه هي م�ألة الع�ال، ل��ه حّلها �غ�و حام�ة ت���ة وأس� خ���� رجًال
اس���مه� في حف� اآل�ار. �ع� أن أن��وا الع�ل وع�ه� �إ�الق س�احه� إذا شّ��وا له م��ًال ج��ًال.
قام�ا ب��اء م��ل م� أر�ع�� غ�فة وأر�عة أب�اج، ول��، ���� ن�رة ال��� في الّ���اء، ل�
�����ع�ا ب�اء سقف له�ا ال��اء الّ���. ل�� س�عان ما وج� ع�دة الف�� حًال. قام ���ع م�ار��ه
وسار به� وس� الّ�مال إلى خ� ال�ج ال��ی��، ح�� ه�م دور�ة ال��اسة الّ����ة واق�لع ثالث��

ع��دًا م� أع��ة الّ�لغ�اف، وهي ت��ل اآلن إ�ار ق��ه الّ���او�.
وأر�ع�ن غ�فة ل��� �����ة على ع�دة، خ��صًا ع��ما تعل� أنه مغ�م ���ع أك�� ع�د م�
الّ��اء في داره. ُ���ح ل�ل م�ل� �الّ�واج م� أر�عة ن�اء في ال�ق� ذاته، إن كان قادرًا على
إعال�ه�. ل�� ع�دة الع��ز ت�ّوج ث�اٍن وع���� م�ة، وه� ���ح إلى رفع الع�د إلى ال����� ق�ل
أن ���ت. و�الّ�غ� م� ز��اته ال��عّ�دة، فل� ی�َ� له س�� ول� واح� ب���ا ُق�ل اآلخ�ون في الغ�وات
والّ�غائ� الّ�م��ة. كان اب�ه م�ّ�� في ال�اد�ة ع��ة م� ع��ه ع��ما رأی�ه ل�� ح��ه كان صغ��ًا
ج�ًا ���� كان أب�ه یل�ق�ه م� م�خ�ة ع�قه و�لقي �ه ف�ق س�ج ج�له ب�� واح�ة. وع��ما كان�
القافلة ت��� ل�ًال و���ى ع�دة أن ی�ام اب�ه م�ّ�� ���ق� م� ف�ق ال��ل، كان یل�ق�ه و����ه في
إح�� حقائ� س�جه ح�� �ق�ي الل�ل. لق� راف� ه�ا ال�ل� الّ���ل وال�ه وال��ل�ن�ل ل�َرن� في كل

ال��الت الع��ّ�ة.
كان ح�اس ع�دة في جعل األت�اك أع�ائه الل�ودی�، و��ّ� ذل� في ال��ه الّ�ف�� ���� الع�اوة
الّ����ة، فق� قام ��ل� الع�ی� م� ال��ائل إلى قاع�ة ل�َرن�. عّل� ل�َرن� م�ة قائًال إن ع�دة ���ه
ال���� في ق�رته على االح�فا� �أص�قائه ال��ل��� م� ح�له، ت��� به� دائ�ة م� األع�اء. ح�ى

ن�ر� الّ�عالن وال���� م� أص�قاء ع�دة م� الّ�ع�اء ی�ق�ن في خ�ف دائ� م� إغ�ا�ه.



كان� ق��لة ال����ات ���ا م�ى ت�� س���ة اب� رش�� وق��ل�ه ال�ي جاب� ش�ال الّ���اء
الع��ّ�ة. ث� خ�ع� ل��ادة اب� جاز� ح�� تفّ��� الق��لة إلى ف�ات م��اّدة. إن ع���ة أب� تا�ه
هي م� ص�ع ع�دة ال��ارب، �م�ّ�� ب� دح�الن Dheilan ال�ف��. عامل اب� جاز� أح� ض��ف
ع�دة م� الّ��ار� معاملة س��ة م�ا أثار ح�� الّ���� ال���� األبّي. وفي الّ���ات ال��� ع��ة م�
ال�ق� ال�ي تل� ُق�ل ع�اد، االب� األك�� لع�دة واألث�� ل��ه. كان� ه�ه ال��ا��ة ب�� ف�ع�� م� ق��لة
ال����ات س��ًا في الّ�ع��ة ال�ي القاها األم�� ���ل في ع�ل�اته في معان والَعَ��ة. أّد� ذل� إلى
ان��ام حام� الع�ار، ز��� اب� جاز� حال�ًا، إلى صف�ف األت�اك، ب���ا ذه� س���ان أب� تا�ه
وال���ة إلى ال�جه لالن��ام إلى ل�َرن� و���ل. أقام ع�دة سالمًا مع أع�ائه ب�اًء على �ل�
���ل، و�ان ذل� م� أشّ� األم�ر ال�ي اض�ّ� الع��ز إلى فعلها. لق� ت�ّ�� مق�ل ع�اد في إ�فاء
ج�وة آماله و���حاته لق��ل�ه ومأل ح�اته ���ارة الف�ل. ل�� ���ًال ح�� �أال ی��ع ق�مه عادة الّ�أر
ثان�ة، ول� �ع� ه�اك أع�اء ع�ب س�� أش�اع اب� رش�� في ش�ال ال����ة ال�ی� ما زال�ا م���ّ���
في خ�ض ح�وب م���ة مع كل ��ائل الّ���اء. إّن ن�اح ���ل في دف� الّ�غائ� في ال��از
له� أم� واعٌ� حقًا. وأص�ح في أذهان الع�ب اآلن أن الّ���� أعلى م� ال��ائل والّ�جال والّ���خ

واألحقاد، وه� ��ارس اآلن مهّ�ة إرساء ق�اع� الّ�الم وال��� ال���قل.

ج��د ب�و غ�� ن�ام��� جاه�ون لإلغارة على ال�ُّ�ك



ال��و مغ�م�ن على وجه ال���ص �ال��ّ�سات

وساعات ال�� وم�ا��� ال���ان



الف�ل الّ�ا�ع ع��

ف�سان ال��ام الّ��د

�ع� ع�دة �أتي م�ّ�� دح�الن ك���� لق��لة أب� تا�ه. إنه أ��ل قامة م� ق���ه وأض�� ج�ة،
ع��� الّ�أس، وق�ر، بلغ الّ�ا�عة وال����� م� الع��، روحه م�حة ��في وراءها قل�ًا ر��قًا. ی��أس
ال��اس�ات في الق��لة، وه� ساع� ع�دة األ��� و����ًا ما ی��ّ�ث ن�ا�ة ع�ه. ل��ه ج�ع �الّ�غ� م�
أنه أك�� ث�اء م� ع�دة، وه� أ��ًا أش� م��ًا وح�صًا على ال�ال. و��ه هللا الف�احة ح�ى �ات ُ�عّ�
في ن�� ال��و «د���س��� الع�ب»، بل إن ق�مه ی�ع�نه «أ�ا ال�الغة». �ع��� عل�ه دائ�ًا في
ال��ل� الق�لي ل�ق�ع م�����ه �ق��ل وجهات ن��ه. وه� ��ل� ق�رة و��اعة فائق��� في اس���ام

الّ���، و�لق� بـ «َشّ�اب حل�� ال��ب»، ك�ا �ع� الّ�اني في الّ��اعة واإلق�ام �ع� ع�دة.
وزعل ب� ُم�ل� ه� اب� أخي ع�دة. ی�لغ م� الع�� خ��ة وع���� عامًا، وه� شاب م�أن�،
ذو أس�ان المعة وشارب مف��ل ول��ة م�ّب�ة وم�ّ��ة �ع�ا�ة. ه� أ��ًا ج�ع وحاّد الّ�كاء، ل��ه ل��
������ عقل م�ّ��. أم�ى ع�دة س��ات ی�ّر�ه على أن ���ن رئ�� ف�قة االس���اف في الق��لة،

ل�ل� �عّ� م� أج�أ وأش�ع القادة ع�� الغ�و.
ن�ر� الّ�عالن، أم�� ال��ف، ل�� ش���ة رائعة ك���قه وق���ه ع�دة ف���، بل ه� أ��ًا
ز��� ق��لة الّ�َوَلة الع��ّ�ة، ال��لفة م� م��ي ألف م� الّ�جال األش�اء، وهي أك�� ق��لة في الّ���اء،
تق�� تق���ًا كل األقال�� ال�اقعة ب�� دم�� و�غ�اد. واألم�� ن�ر� الّ�عالن م� خ��ة رجال ج���ة
الع�ب و�ان� ت���ه ����� ول�َرن� ص�اقة م���ة وق� ساع�ه�ا ع�� االس��الء على درعا ودم��،
وال بّ� أنه ذو م�انة عال�ة ع�� ���ل اآلن، إذ ُن�� ز���ًا ل�الد الّ�اف�ی� �ع� أن رف� ب�ع نف�ه

للف�ن���� في س�ر�ا عام 1919 �ع� ال��ب.
ل� ی�ع ل�َرن� األم�� ن�ر� الّ�عالن �عل� ال��ب على األت�اك إال في الّ�اعة األخ��ة، ألنه
كان �ع�ف أن إعالن ال��ب �ع�ي إ�عام ال���� م� األف�اه ال�ائعة. و�ان ن�ر� الّ�عالن ع�وًا
ل�ودًا الب� رش�� ال�� كان ��اع� األت�اك و��اص�ه� ول��ه فق� الق�� ال�� كان ����ه م� ج���ة

الع�ب وان�قل إلى اب� سع�د سل�ان َن��.

Bani [13]ذات م�ة اح�اج ن�ر� الّ�عالن إلى صانع أسل�ة، ف�ا كان م�ه إال أن أس� اب� �اني
م� حائل، وه� صانع األسل�ة ل�� اب� رش�� وأمه� رجل في ه�ه الّ��عة في ال����ة. قام ب�ضعه
 Zarih، وأع�ى كل واح� م�ه�ا ف�نًا وأدوات وأعل� أنه�ا في الّ��� مع حّ�اده ال�اص اب�[14]
س����ان في الّ��� ح�ى ی���� اب� Zarih م� ص�ع الّ���ف وال��اج� ال�ي ال ���� ت����ها ع�
تل� ال�ي ���عها اب� �اني. أخ�ا �ع�الن ��� و�قي الف�نان م��ع��� ح�ى الّ�اعات ال��أخ�ة م�



الل�ل، وأخ��ًا �ع� ع�ة أساب�ع، ص�ع اب� Zarih خ���ًا رائعًا ��افة ت����ع ش� الّ��ح. ُسّ� ن�ر�
وأ�ل� س�اح س����ه، وأرسل اب� �اني إلى �الده م��ًال �اله�ا�ا الّ����ة.

و�ان ن�ر� الّ�عالن كهًال في الّ��ع�� ع��ما ان�لع� الّ��رة الع��ّ�ة، و�ان ���حًا إلى أق�ى
درجة وعازمًا على أن ���ح قائ�ًا. م�� ثالث�� س�ة، ق�ل ش����ه االث��� ل���ن ز��� الق��لة، وق�
ح�� أف�اد ق��ل�ه �ع�ا م� ح�ی� ور��ا كان ب�و ن�ر� الّ�عالن ه� وح�ه� ال�ی� �ع�ف�ن �اعة
األوام�، و�ذا ل� �فعل�ا كان �ق�ع أع�اقه�. ل�� �الّ�غ� م� ق��ته، فإن كل أف�اد ق��ل�ه ����م�نه
و�ف��ون �ه. ی��ّل� مع�� ش��خ الع�ب كالغ��ان، أّما ن�ر� ف��قى صام�ًا في ال��ل� الق�لي و��ّ��
األم�ر ��ل�ات قل�لة مق���ة �قّ�رها في الّ�ها�ة. كان �فّ�ل، ح�ى نها�ة ال��ب، ح�اة ال��اوة على
الق��ر ب�� �غ�اد وال��سف�ر، و�ان ی�ی� ش�ون ق��ل�ه في أك�� خ��ة م� شع� ال�اع� في
الّ���اء، ح�� ت��ح الّ��اه كل ��ع دقائ� م� أجل س�له الّ�ائ� م� الّ���ف. إنه ��ل� أف�ل
أراضي الق�ح في س�ر�ا، و��ل� أف�ل ال��ال وال���ل. وق� بلغ م� الّ��اء حّ�ًا ال �����ع معه

إح�اء ما ل��ه م� مال.

أضاف ُم�ل� ب� ج��عانJemiaan [15]، ش�خ ب�ي ع�ّ�ة في ج��ب معان، أر�عة آالف مقاتل
إلى ق�ات ال�ل� ح���. إنه ق�� وش�اع كأس�، ولق� ساع� ل�َرن� في ن�ف الق�ارات �الق�ب م�
معان، و�ان م��اج�ًا كل�ا اح��م الق�ال وح�� كان� ه�اك م��ات لالس��الء عل�ها أو أع�ال أخ��
ذات ���عة خ��ة. أث�اء ج�لة االس���اف ح�ل معان، كان اث�ان م� ضّ�ا� ل�َرن� ��اوالن الع��ر
على ���� روماني ق��� في الّ���اء، و��ا أن ُم�ل� م��ّ�ق دائ�ًا لل�غام�ة، فق� ذه� معه�ا.
كان� الّ��ارة ت�قّ�م ���عة وت��فع ����ن ����ًا و��ارًا ف�ق رمل الّ���اء ال����، وفي م�ان ما
ان��ف� ���ة وألقي م�ل� خارجها وارت�� رأسه �األرض. قف� الّ�ا��ان خارج الّ��ارة وأس�عا إل�ه
لالع��ار م�ه ��ًا م�ه�ا �أنه س���ن غاض�ًا. ل�� الّ��خ ال��� وقف وه� ی�ف� الّ�مل ع� ث�ا�ه
وقال ���ن: «أرج� أال ت��ا�قا م�ي، فأنا ل� أتعّل� ر��ب م�ل ه�ه األش�اء �ع�». كان �ع�ق� أن

ر��ب الّ��ارة ���اج إلى فّ� وت�ر�� ت�امًا م�ل ر��ب ال��ال.
أما ق��لة ال�ارث ال�ي ���ه� أف�ادها �الّل��ص�ة، فل� ت�� ذات شأن ل�� ح��� ق�ل ال��ب،
ل�� ش��فه�، علي ب� ال����، وه� شاب في الّ�اسعة ع��ة، جاء ��ل ��ائل ح�ران ل���ّ��ا إلى
الّ��رة. كان أك�� الّ�جال تهّ�رًا ووقاحة وت�ّلقًا في ال��� الع��ي. كان عّ�اء م��ّ��ًا، و�ان �����ع
الل�اق ���ل ج��ًا على األق�ام والّ�أرجح على الّ��ج ب�� واح�ة مع اإلم�اك ب���ق��ه �ال�� األخ��.
ع��ما ذه� علي للق�ال خلع مال��ه كلها ع�ا الّ��وال الّ�اخلي، وقال إنها أف�ل ���قة ل��اب
���اح ال�ع��ة. كان م�ّ�ًا للف�اهة و���ح ��أن ال�ل� في ح��ره. كان واح�ًا م� ش��ف�� في
ال��از ل� ���نا یها�ان ال�ل� ح���. أّما اآلخ� فه� الّ���� شاك� Shaker اب� ع� ���ل وأغ�ى
رجل في ال��از. كان الّ���� ال�ح�� ال�� ���ل شع�ه بل و���ي الق�ل ��ه ل��ه� اح��امه لل��ل
ال��و� األص�ل القائل «إن الّ�أس ال����نة هي داللة على العقل ال�اف�». كان م�ان س��اه في مّ�ة

ل��ه كان ���ي جّل وق�ه مع أف�اد ال��ائل ال��و�ة.
ه�الء ه� �ع� الّ�ع�اء ال�ی� كان� ح�اسة �ع�ه� ت�اه الق�م�ة الع��ّ�ة ��اجة إلى إذ�اء،
ب���ا ت�ّل� اآلخ�ون ب�افع م� ال��الء، ل��ه� كان�ا ج��عًا م����ع�� ���ض غ�ار ال��ب إلى حّ�



ك���، إذ كان� الل��ة ال�ح��ة ال�ي لع��ها م�� �ف�ل�ه�. وم�� أن أق���ا ���� ال�الء وه� م�ل��ن
كالف�الذ. ول�ال وفائه� وش�اع�ه� الفائقة وع�قه� لل�غام�ات الّ�م��ة، ل�ان� الّ��رة الع��ّ�ة ح��ًا على

ورق اب��عها شاب عال� �اآلثار.
م� خالل تعامل ل�َرن� مع ع�دة والّ�ع�اء اآلخ���، اك��ف أن روح الّ�عا�ة شيء أساسي
ع��ه�. اجعل الع��ي ���� ث� اق�عه ��ا ت���. اللغة الع��ّ�ة لغة وق�رة مل��ة �اله��ة وال�الل،
و�ان عال� اآلثار ال����اني الّ�اب، ال�� ��ل� درا�ة غ�� اع��اد�ة �الله�ات ال��عّ�دة ال���ّ�ة في
ال����ة، ق� اك��ف أن الّ��ج�ة ال��اش�ة م� اللغة اإلن�ل���ة العام�ة إلى الع��ّ�ة مع إضافة �ع�
الل��ات ال���ة أمٌ� ی�هج م�����ه إلى حّ� ك���. ك�ا أن ال��ل�ن�ل ل�َرن� كان ��ل� سالحًا فعاًال
آخ� ه� ق�رته على الّ�غل� على األم�ر غ�� ال���قعة �ارت�ال ُملَه�. كان ب�� الف��ة واألخ�� �قع
في م�قف �ائ� ال س��ل لل��وج م�ه. وفي ��ع ث�اٍن كان عقله ال�ق� ������ ���قة رائعة للّ�عامل

مع ال�االت الّ�ارئة.
ك��ال على ذل� أذ�� �ع� مغام�اته في الّ���اء الّ��ر�ة. كان في بل�ة األزرق Azrak ب��
ال���ان الّ�مل�ة إلى ال���ب الّ��قي م� دم�� ع��ما جاءه رس�ل ب��أ وج�د �ع� ال��اس��
األت�اك في قافلة م� الّ��ار الّ��ر��� كان� في ���قها إلى قاع�ة الّ��رة الع��ّ�ة في الَعَ��ة، على
�ع� ثالث��ة م�ل إلى ال���ب. قّ�ر ف�رًا أنه م� أجل ك�ف ال��اس�� ال بّ� م� ال�ص�ل إلى الَعَ��ة
إما مع القافلة أو �ع� وص�لها م�اش�ة. ت��غ�ق الّ�حلة ب�� األزرق والَعَ��ة اث�ي ع�� ی�مًا على

ال��ل، و�ان� القافلة الّ��ر�ة ق� ان�لق� م�� ت�عة أ�ام.
أدرك ل�َرن� أن رفاقه ل� ی��ّ�ل�ا الّ��عة ال�ي كان ی��� الّ�ف� بها، فاخ� معه رجًال واح�ًا ه�
ح�راني ه��� م�ه�ر في ش�ال الّ���اء الع��ّ�ة �ق�رته العال�ة على الّ��ّ�ل. كان االث�ان ی��ا�قان
ف�ق الّ�الل ب�� األزرق Azrak و�ای� Bair، على �ع� ث�ان�� م�ًال إلى ال���ب م� م�ّ��ه� ع��ما
�ه� ف�أة اث�ا ع�� ع���ًا ف�ق حافة تّل رملي وع�وا ���اله� على ال����ر ل�ق�ع�ا الّ���� على
الغ�����. صاح الع�ب �أن ی��ّجل ل�َرن� ور��قه وأعل��ا أنه� أص�قاء وأف�اد م� ق��لة جاز�
ال����ات. لق� ت�ّجل�ا ع� ج�اله� ق�ل أن ��ل�ا ���افة ثالث�� �اردة ل���ع�ا الّ�جل�� على فعل
ذل�. ل�� ل�َرن� ع�ف أّن ه�الء الع�ب م� ب�ي ص��، وه� أحالف األت�اك وأع�اء ل�ع�� ال��ائل
ال��و�ة ال�ي كان� ت�ارب مع ال�ل� ح��� واألم�� ���ل. كان مع�وفًا ل��ي ص�� أن الّ�ه� ��ّ�

في ���� الق�افل وق� خ�ج�ا ��عًا في نه�ه.
كان� ه�ا ال��ء ه� الّ���� الّ��ار� ال�ح�� في زم� ال��ب ب�� س�ر�ا وال����ة، و�ان الّ��ار
��ل��نه م�� أشه� م� س�ر�ا إلى الَعَ��ة ل��اء ق�� مان����. كان ل�َرن� ���ع�ل الق�� له�ف��،
األول ه� ن�� ال�عل�مات والّ�اني ه� ال���ل على أك�� ك��ة م���ة م� الّ�ه� م� س�ر�ا
وت���ة[16]. كان� اإلم��ا��ر�ة الع��ان�ة ��اجة ماّسة للق�� وله�ا الّ��� س��� الّ�ل�ات
الع����ة لل��ار �ال��ور ع�� ح�ودها. ع�� ال�ص�ل إلى الَعَ��ة كان ل�َرن� والقادة الع�ب �ع�ف�ن
الّ�اس على ال��اد� ال����ة الع��ّ�ة. وفي ال�ق� نف�ه ���ع�ن أه� ال�عل�مات ���ا ی�عل� �ال�الة
في ت���ة. ك�ا كان لل�ّ�ار فائ�ة أخ�� هي ته��� ال��ا��� األل�ان�ة إلى الَعَ��ة، وال�ي كان ل�َرن�

���اجها ض�� ت�ه��ات الف�ق الع����ة في الّ���اء.



في تل� األث�اء كان ل��ص ب�ي ص�� �قف�ن على الّ�مال وأی�یه� على ب�ادقه� ت���ًا، ب���ا
ی�ا�ع�ن إلقاء ت��اته� ال�دودة. ف�أة اب��� ل�َرن� اب��امة واسعة أر���ه� ث� قال لقائ�ه�: «اق��ب
م�ي، أر�� أن أه�� كل�ات في أذن�»، ث� أضاف وه� ی��ل م� على س�ج ج�له «هل تع�ف ما

ه� اس��؟».
ب�ا الّ��خ م��ه�ًا وعاج�ًا ع� ال�الم، ل�� ل�َرن� تا�ع ق�له: «أع�ق� أن اس�� ه�... [17]».

كان� ه�ه أك�� إهانة ���� ألح� أن یل�قها ب��و�. ُذهل قائ� ب�ي ص�� واش�عل غ��ًا، فه�
ل� �فه� ك�� ���� ل��اف� عاد� أن ���ؤ �ق�ل ذل� له في الّ���اء ب���ا ه�اك ع�د م� األسل�ة
م��ب ن��ه. وق�ل أن �ف�� الّ��خ م� ده��ه قال ل�َرن� ���ل: «الّ�الم عل���»، ث� �ل� م�

ال��راني به�وء الّل�اق �ه وان�ل� ف�ق الّ�مال.
�قي رجال ب�ي ص�� م�ه�ل�� ح�ى أص�ح الّ�جالن على �ع� م�ة �اردة. و�ع� أن اس�عادوا
وع�ه� أخ�وا �إ�الق الّ�صاص ل�� أم�� مّ�ة األشق� كان ق� ع�ا ���له ف�ق أق�ب تّل وفّ� هار�ًا.

و�ال��اس�ة فإن الّ�لقات ال ت����ع ال�ص�ل إلى ج�ل ی��� ���عة ع���� م�ًال في الّ�اعة.
كاد ل�َرن� وال��راني �ق��ان على ج�ل�ه�ا في ه�ه الّ�حلة، فق� كانا ی���ان ��ع�ل اث����
وع���� ساعة في ال��م. كانا �ع��ان الّ�مال ال�ارقة م�� الف�� ح�ى غ�وب الّ���، وال ی��ّقفان إال
ل�قائ� مع�ودة م� أجل إراحة ال��ال. وع��ما وصال إلى م�ارب ع�دة أب� تا�ه، ش�قي الّ��ف
ال����ي م� ال��� ال���، اس���ال ج�ل�ه�ا �آخ��� ن�����. لق� ق�عا م�افة ثالث��ة م�ل في ثالثة

أ�ام، وه� رق� ��اسي لل��ل الّ���ع ���� أن ی�قى لع�ة س��ات.
ل� ت�� ه�ه ال�غام�ة الغ���ة س�� واح�ة م� م�ة مغام�ة ح�ل� لل�َرن�، وق� س�ع� واح�ة

تف�� س�� اح�فا�ه الّ�ائ� ����س ك�ل� م� الّ��از ال��ی�.
م�� ��ع س���، ب���ا كان ل�َرن� ی��ّ�ل في آس�ا الّ�غ�� ق�ب َم�َع� Marash أص��
�ال�ّ�ى ف��جه إلى ب��ه ِج� Birgik، وهي أق�ب ق��ة، وفي الّ���� قابل رجًال ت���ان�ًا.
والّ����ان��ن أن�اف ب�و ذوو أص�ل مغ�ل�ة له� ع��ن مائلة ووج�ه ت��و و�أنها ق� ُم�ج� �الّ��� ث�
ت��� في الّ��� ل��ف. ل� ��� ل�َرن� م�أك�ًا م� وجه�ه ف�أل الّ����اني أن ی�ّله على الّ����
فأجاب قائًال: «ه�اك ت�امًا وراء تل� الّ�الل ال�ي ��هة ال��ار». وع��ما ان��ف ل�َرن� ع�ه وث�
على �ه�ه ون�� ب��ه�ا ق�ال على األرض لع�ة دقائ�. كان ل�َرن� ق� م�ى م�افة ألف م�ل،
نا��� ع� ال�ّ�ى، و�اد �غ�ى عل�ه، وس�عان ما وج� نف�ه في األسفل. قال: «لق� جل� ف�ق
���ي وس�� م��سي ووضعه على ص�غي وس�� الّ�ناد ع�ة م�ات. ل�� قفل األمان كان مه��ًا.
كان الّ����اني رجًال ب�ائ�ًا ال �ع�ف س�� القل�ل ع� آل�ة ع�ل ال���س، ف�ماه �ع��ًا �ق�ف وع��
إلى ض�ب رأسي ����ة ح�ى مّل ذل�، ث� رحل �ع� أن سل��ي كل ما أمل�. ذه�� إلى الق��ة
و�ل�� م� أهلها أن ��اع�وني في م�اردة ال�غ�، فل�ق�ا �ه وأرغ��اه على إعادة األش�اء ال�ي

أخ�ها م�ي. وم�� ذّ�اك ال��� أنا أح��م م�ّ�س ال��ل� ��ّ�ة ول� أت�لَّ ع�ه �ع� ذل� أب�ًا.

*  *  *



ح�ان ع��ي أص�ل

قافل��ا تق��ب م� «ال��ی�ة ال�فق�دة»



الف�ل ال�ام� ع��

سّ��� ال��ل

حاول ل�َرن� أن �قف على كل ما له عالقة �الّ���اء وم� شأنه أن ی��� م� تأث��ه على
س�انها. و�ان م� الّ���عي أن ���ن أول شيء �ق�م ب�راس�ه ه� ذل� ال���ان الغام�، ال��ل، مع
العل� أن قلة م� الّ�اس فق� �ع�ف�ن خ�اصه وصفاته �الّ�غ� م� دوره األساسي في ح�اته�. ول�َرن�
ه� األورو�ي ال�ح�� ال�� ال�ق�ُ� �ه ووج�ت أنه ���ل� «غ���ة ال��ل»، أ� الّ�فة ال�ي ت��ّ��
مع�فة وث�قة �عادات ال��ل وقّ�ته وصفاته الع�ی�ة. و�ان ع�دة أب� تا�ه، رو�� ه�د ال��و، ���ل�

ه�ه الغ���ة ���ل غ�� عاد�.
ه�اك س�ة أن�اع م� ال��ال في ج���ة الع�ب ال�س�ى، وم�ها تأتي أف�ل الّ�الالت. ی�ع�
ال��و �الده� �أم ال��ال، ومع�� ال��ال الع��ّ�ة ل�� لها س�� س�ام واح�، بل إن الع�ب ل� ���ع�ا
�ال��ل ذ� الّ��ام�� م� ق�ل، وه� ال��ج�د في آس�ا ال�س�ى فق�، إلى الّ��ال الغ��ي م� فارس،
و�ال�ات في ص��اء غ��ي Gobi. إن ال��ل ذا الّ��ام�� ��يء ال���ة وال ���� االس�فادة م�ه
س�� للّ����ل. أّما ال��ل ذو الّ��ام ال�اح� فه� اله���، وهي كل�ة ی�نان�ة تع�ي ال��ل ال��

ی���.
وال��ل في ج���ة الع�ب ه� الّ��وة الّ�ئ���ة، وال ی�صف اإلن�ان �أنه ��ل� شققًا أو م�اع�،
بل �ع�د ما ��ل� م� ال��ال. وم�� أ�ام الّ��راة إلى ال��م ت�� أن الّ��� الّ�ئ��ي في ال��وب إن�ا
كان الم�الك ال��ال. ف��� الق��لة ت�قّ� على األخ�� وت���لي على كل ج�الها، ث� ی�ه� رجال
الق��لة ال��ه��ة و�����ن خ��له� و����ل�ن في الّ���اء فال �ع�دون إال وه� ���ق�ن أمامه� كل
ج�ال ق��لة أخ��. وه��ا ت�� ال��ل ال�اح� ق� ت�ّقل ب�� س� ��ائل م��لفة في م�� س�ة واح�ة. إّن
اس���ار ال��اة في الّ���اء �ع��� على ال��ال. فالع�ب ال �����م�نها للّ����ل فق� بل �����ن
حل��ها و���ع�ن م� و��ها ث�ا�ًا و�����نها و�أكل�ن ل��مها ع��ما ته�م. �عّ� ل�� ال��ل في ج���ة

الع�ب ك�ه� ال��ت ع�� اإلس����، ل�� مع���ا �فّ�ل أكل وج�ات الّ�جاج.
ال��ل ه� ال���ان ال�ح�� ال�� �����ع ال��� على الغ�اء الّ���ح في الّ���اء، و�ّن أس�انه
���لة ج�ًا ���� ت����ع م�غ الّ�ّ�ار دون أن ت��ح األش�اك شفاهه أو �ّ�ة ح��ه. وعلى الّ�غ�
م� أن ال��ال ت����ع ال�قاء ف��ة ���لة دون ماء، فإنها ع��ما ت��ب تعّ�ض كل ال�ق� ال��
أم��ه دون ماء. ���غ�ق ال��ل ن�ف ساعة م� أجل ش�ا�ه، و�إم�انه أن ���ب ع���� غال�نًا
في ال��ة ال�اح�ة. ع�� معاناة الع�� في الّ���اء م� ال��عج ج�ًا أن ت���ع إلى ص�ت اج��ار
ال��ل الح��ا�ي ال�اء داخل ج��ه. و�ل�أ الع�ب أح�انًا في ال��اقف الّ���ة إلى ذ�ح ج�ل وش�ب



م���� مع�ته م� ال�اء. ���ن ال�اء ع��ها أخ�� الل�ن وذا �ع� رد�ء، ل�� ال ���� لإلن�ان أن
���ن ش�ی� ال��اس�ة وه� ��اد ���ت ع��ًا.

ع�� تفّ�� ال��ل، ه�اك أم�ر ك���ة ی��غي االن��اه إل�ها، م�ها ��ل مع�ة ال��ل، و���ق�ه في
رفع ق�ائ�ه، وح�ل رأسه، و��ل رق��ه وق�ائ�ه األمام�ة وأك�افه، وح�� س�امه وش�له. و��ل� ال��و�
في ال��ل أن ���ن ���ل الق�ائ�، م��� خ��ه صغ��، غ�� ب�ی� وال ن��ل، وأن ���ن س�امه ق��ًا
خال�ًا م� الّ���. ی��و أن ال��ل ���� على س�امه عادة، و�ذا ُأره� في الع�ل ���في الّ��ام
ت�ر���ًا. وال��ل ال�� ال س�ام له، أو س�امه وا�ئ أو ن��ل أو ب�ی�، ���ن أقّل ���ة م� غ��ه
وس���ه�ر حاله في ف��ة ق���ة. ���� ال��و� على ع�� ال��ل م� أس�انه ك�ا ه� األم� �الّ���ة
لل���ل. ت��� ال��ال عادة ح�الي خ�� وع���� س�ة، وت��ن في ت�ام ص��ها ب�� الّ�ا�عة
والّ�ا�عة ع��ة. ف�ق األرض ال�����ة �����ع ال��ل الع��ي ال��� أن یه�ول ���عة واح� وع����
م�ًال في الّ�اعة، و��ّ� ���عة ث�ان�ة وع���� م�ًال في الّ�اعة، و�ع�و ���عة ت�ل إلى اث����

وثالث�� م�ًال في الّ�اعة ���� ت��ح ق�ائ�ه كال��ا�� الّ���ة.
مع ذل� فإن أف�ل س�عة ل�ف� ی�م كامل هي س�عة أم�ال في الّ�اعة ه�ولًة. وأما الّ��عة
العاد�ة في الّ�حالت الّ���لة ال�ي ت��غ�ق أ�امًا ع�� الّ���اء فهي أر�عة أم�ال ون�ف في
الّ�اعة، و�ذا كان� الّ�حلة ت��ّ� إلى أك�� م� م�ة م�ل، ��فّ�ل أن ی��ك ال��ل ���� س��ًا �����ًا.
ولق� ذ��نا أن ل�َرن� قام �ع�ل ���لي إذ ق�ع ثالث��ة م�ل في ثالثة أ�ام، م�ا جعل ال��و �عّ�ون
ه�ا األم� مع��ة م� ال�ع��ات. وال��ل األص�ل ال ���ث أث�اء س��ه ص�تًا على اإل�الق، وهي
م��ة ت�اع� ال��و� ك���ًا في غ�واته الل�ل�ة ك�ا أنها ت�اع� الّ��ار ال�ی� ����ن االع��اء عل�ه�.
ی�ّرب الع��ي داّب�ه على ع�م إص�ار ص�ت أن��، و�إم�ان قافلة كاملة أن ت�ّ� على �ع� ع����
�اردة م� خ��ة ما دون أن ���ع شاغل�ها ش��ًا. كان ش�اء عامي 1917 و1918 قاس�ًا على
ال��ال. كان ج�� ل�َرن� في ال�َّف�لة في شه� ی�ای�، على ارتفاع خ��ة آالف ق�م، و�ان الّ�لج
م��اك�ًا �ارتفاع أر�عة أق�ام، م�ا ال ���ح لل��ال �الع��ر إال إذا ت�ّجل راك��ها ع�ها وحف�وا لها

م�ّ�ًا �أی�یه�. وال�اقع أّن الع�ی� م� الّ�جال وال��ال ق��ا ن��ه� ���� شّ�ة ال��د.
أرسل ل�َرن� لل���� الّ�ئ��ي في القاه�ة ��ل� ث�ا�ًا ثق�لة وأح��ة عال�ة ل�جاله، و��ًال م� ت�ّل�

ذل� وصل�ه ب���ة �ق�ل�ن ف�ها إن ج���ة الع�ب واقعة في ال���قة ال��ار�ة.
ذات ص�اح، اس��ق�� ف�قة ع��ّ�ة على سفح الّ�ّل ل��� أن الّ�ل�ج ق� غّ�� ج�اله� ال�اث�ة
على األرض، فقام�ا �إخ�اجها �ال��ام�� ال��ی��ة ال�ي ���ع�ل�نها ل����� حّ�ات ال��، ل��ها
كان� ق� فارق� ال��اة كلها. اض�� ل�َرن� ورجاله إلى الّ��� ُحفاة ف�ق الّ�لج لع�ة أم�ال ق�ل أن
��ل�ا إلى مع��� ح��ي. وفي م�ة أخ�� غادر أر�عة وثالث�ن ب�و�ًا الَعَ��ة على ج�اله� قاص�ی�
ال�َّف�لة فل� ��ل م�ه� غ�� ب�و� واح�. ول�� كان ل�� ال��� الع��ي ال���� م� ال��ال في ذل�
ال�ق�، و��جع الف�ل ���ل ج�ئي لألم�� ز��. كان األت�اك ق� أرسل�ا ق�ل شه�ر قافلة ض��ة
م�ّودة �ال��ن م� حائل إلى ال��ی�ة، وحائل هي عاص�ة اب� رش�� في ج���ة الع�ب ال�س�ى.
�اغ� ز�� ورجاله القافلة في ال��اكّ�ة Hanakieh، وق�ل�ا ثالث�� ت���ًا وأس�وا م���� وخ����



آخ���، واس��ل�ا على ثالثة آالف ج�ل، وألفي خ�وف، وأر�عة م�افع ثق�لة و��عة آالف م�
ال��ادق.

�ق�ل ال��ل�ن�ل ل�َرن�: «إن ال��ل ح��ان صع� ال��اس و���اج إلى مهارة خاصة في الّ�عامل
معه، ل��ه �ع�د على اإلن�ان �ف�ائ� ج�ة. إن�ا ال ن�ل� وس�لة لل��ّود �الّ�عام، و�ل رجل ���ل معه
م�نه ال�اصة ���ع في س�ج داّب�ه ما ����ه ل��ة أساب�ع م�� ان�القه م� القاع�ة ال����ة ال�ي ی��أ
الغ�و م�ها. وه�ه ال��ن ال�ي ت�في صاح�ها س�ة أساب�ع م��نة م� ن�ف ك�� م� الّ���� ی�ن
خ��ًا وأر�ع�� ل���ة، أّما ال��ّفه�ن ����ل�ن معه� �ع� األرز. و�ل رجل �ق�م �ع�� الع��� وخ��ه
ب�ف�ه وت�ف��ه على رماد الّ�ار. ك�ا ���ل كل ش�� ح�الي ن�ف ل�� م� ماء الّ��ب ��ا أن
ال��ال ت��اج إلى الّ��ب م�ة كل ثالثة أ�ام، وال داعي ألن ن��ل مع�ا أك�� مّ�ا ت��له ج�ال�ا. ل�
���ب ال�ع� م�ا ب�� ال��� واآلخ�، ل�� أول�� ه� األق��اء، أّما اآلخ�ون ف�ان�ا �����ن ال����
ع�� كل ب�� ث� �����ن ع�� م���ف ال��م ال�اف. في الّ��� ش�ی� ال��ارة ���� لل��ال أن
تق�ع م�افة م���� وخ���� م�ًال ب�� الّ���ة واألخ��، ��ا �عادل ثالثة أ�ام بل�ال�ها م� الّ���

ال�اد.
«ل��� األرض �ال�فاف ال�� ت�صف �ه، بل كان ه�اك دائ�ًا ماٌء أك�� مّ�ا ن��اج. ل� ت��
اآل�ار ت�ع� ع� �ع�ها أك�� م� م�ة م�ل، و�ن مع�ل ال���� ال��مي ی�لغ خ���� م�ًال وفي حاالت

الّ��ار� ��ل إلى م�ة وع��ة أم�ال في ال��م.
«كان �عام الّ��ة أساب�ع ��ف��ا لق�ع أك�� م� ألف م�ل �ع��ًا ع� ال��ارب، و�ان أ��ًا
أك�� م�ا ن��اج ح�ى في بل� واسع م�ل ج���ة الع�ب. �الّ���ة لي، وق� كان ر��ب ال��ل م�ل�ًا في
ال��ا�ة، أس���ع أن أر�� ل��افة ألف وخ����ة م�ل في الّ�ه� دون أن أت�ّود �الّ�عام ثان�ة، ول�
ن�� ن�اجه ال��ف م� ال��اعة أب�ًا إذ كان كل م�ا ی��� م��ي ل���ة م� الل�� ال�� ���� ال���ل
عل�ه، و�الفعل ك�ا ع��ما ن��ع ن��قف ل�أكل أضعف ج�ال�ا. إن ال��ل ال��ه� ال �قّ�م �عامًا وا��ًا
ل�� ذ��ه أه�ن م� ذ�ح ال��ل ال��ی�، وعل��ا أن ن���� أن ق�ت�ا ال���ق�ل�ة تع��� على ع�د ال��ال
الق�ّ�ة ال�ي اس�هل��اها. ت��� ال��ال على الّ�عي أث�اء ال���� (ول� نقّ�م لها ال���ب أو العلف
أب�ًا)، و�ع� س�ة أساب�ع ت��ن ق� ن�ل� و���ّج� ع��ها إرسالها إلى ال��عى ل��تاح ��عة أشه�

ب���ا ن����� �ق��لة أخ�� الس���الها، أو ن�� دواب ر��ب ج�ی�ة».
تق�ل الّ�وا�ات إّن م��أ ال��ل ه� ج���ة الع�ب، إذ ت�ج� ه�اك أج�ل ال���ل وأك��ها ت�اسقًا.

مع ذل� فهي ال تعّ� ش�ی�ة الّ��ّ�ل، ول��� األس�ع على اإل�الق.
�ف��� الع�ب ����له� و�ق�رنها ك���ًا. إنها ح��انات أل�فة حقًا وم� الّ�ائع أن ت�اها ت�غل ال���ة
نف�ها ال�ي ����ها س��ها. �ع�د أج�اد �ع� الّ�الالت إلى الق�ن ال�ام�، ونادرًا ما ت�اع األف�اس
ذات األص�ل الّ���عة مع أن خ��ل االس��الد ته�� أح�انًا للغ��اء ال���ّ����. �قال إّن األن�ى، س�اء
أكان� ف�سًا أم ناقة، لها ق�رة على الّ��ّ�ل تف�ق الّ�ك�. �ق�م الع�ب ب�ضع الّ��� على ح�اف�
خ��له� ح�ى ال ت��ل� على أرض الّ���اء ال�ارقة، و��ع��نها ل�� ال�اع� ال��ل�ق ل�ق��
أج�امها. نادرًا ما �قّ�م لها ال�اء ح�� رغ��ها، ح�ى ال�ه�ر، �قّ�م لها ال�اء ��قادی� قل�لة ح�ى
ت��ح قادرة على ت�ّ�ل الع�� فال تعاني ك���ًا ع�� الّ��� في األج�اء القاحلة م� الّ���اء



الع��ّ�ة. ی�ع� ال���� م� حف� ال�اء ع� �ع�ها ال�ع� ���افة خ��ة أ�ام م� الّ���. ال �����ع
ال��ان �الّ��ع ق�اء ه�ه ال��ة دون ماء ب���ا �����ع ال��ل ذل�، ف��� ال��ان الع��ي ����
إلى جان� الّ�اقة و���ب ال�ل�� ال�اص بها، وه��ا ی���� م� الّ���د ح�ى ال�ص�ل م� حف�ة

ماء إلى األخ��.
ل� ��� ما ذ��ته س�� معل�مات ����ة ع� ال��ان وال��ل مّ�ا ی��و ب�یه�ًا لل��و� ال����
به�ا. أّما ل�َرن�، و�ع� س��ات م� خ��ته في الّ���اء الع��ّ�ة، فق� اع��ف لي �أنه في ك��� م�

األح�ان ال �����ع الّ�عامل مع ج�له ���ل ص��ح ت�امًا.
*  *  *

ت�ّ�ل�ا أّ�امًا، ل���ا ل� ن�لغ نها�ة اله�اكل واألب��ة ال����تة في الّ��� الّ�ل�



«خ���ة ف�ع�ن»



الف�ل الّ�ادس ع��

ع�� هللا ال���ور وق�ة فّ�اج وداود

ع�� هللا ال���ور رجل أح�� ق��� القامة ���ّل م��� قائ� ال�ّ�اس ال�اّص�� بل�َرن�،
و�الّ�غ� م� م�ه�ه الّ���ل الهاد�، فه� م� أش�ع ال��الة الع�ب وأف�ل م� ر�� ج�ًال. ���ه ك���ًا
أن ی�اجه ع��ة رجال ��ف�ده. عالوة على ش�اع�ه الفائقة، فه� ج��� م��از �ع�ف ك�� ی�عامل
مع ألف�اد ال��س ال�اص صع�ي ال��اس. و����ا كان ل�َرن� ��ّ� ح�سه على االس���ال و�غ��ه�
�الّ�ه� وال���ه�ات والّ��اب ال���لة إن ن���ا في مهّ��ه�، كان ع�� هللا یهّ�ده� �الّ��ب و���ع�ه�
إن ف�ل�ا في ع�له�، وال ش� أن ���قة ال��و� ع�� هللا الّ��ه���ة تف�ق ب�أث��ها ���قة ل�َرن�
الّ��غ���ة. أّما ع�� هللا نف�ه ف�ان أه� ما �ف�� �ه ه� أنه ق� ع�ل في خ�مة أم�اء ال�اد�ة ج��عه�،

وقام كل واح� م�ه� ����ه.
كان ح�س ال��ل�ن�ل ل�َرن� ی�ألف م� ث�ان�� ب�و�ًا ان�قاه� �ع�ا�ة م� ب�� ال�ی� اش�ه�وا
�الّ��اعة، وع�ف�ا �ق�ة ال�ل� والّ��� م�ا ����ه� م� الّ�ك�ب ل�ل نهار إذا دع� الّ��ورة. كان
��ل� م�ه� الّ�ه�� لغ�و األت�اك في أ�ة ل��ة، وال�قاء إلى جان� قائ�ه� في كل رحلة �ق�م بها. ل�
��� ل�َرن� �ق�ل أ�ًا م�ه� ح�ى �����ه �أن ی��� ال��ل، وه� یه�ول، ب�� واح�ة م���ًا ب���ق��ه
�ال�� األخ��. خالصة الق�ل كان ه�ا ال��س ال�اص م���عة اس���ائ�ة م� الّ�جال الّ��عان

ال��ح�� ذو� الّ����ات ال���ّ��ة.
كان أف�اد ه�ه ال����عة م�ل��� لقائ�ه� اإلن�ل��� ال��و�، ول�� ح�ى ی�أك� ل�َرن� م� ع�م
تف���ه� في الّ�آم� عل�ه ل� ی��ِ� م� كل ق��لة س�� رجل واح� أو رجل�� على األك��. و�ان كل
ب�و� ی��ّ�ى أن ی�ضى ع�ه ل�َرن� و��ّ�ه إلى ح�سه ال�اص ألنه كان �����ه� في كل
الغ�وات وح�الت ن�ف ال���ر وت�م�� الق�ارات، وألن الّ�حالت ال�ي ت��� ال���� م� األسالب
واإلثارة هي ال��ّ��ة إلى قل�ب ال��و. �اإلضافة إلى أن روات�ه� أعلى م� تل� ال�ي تع�ى
لل���ّ�ع�� اآلخ��� في ال��� الع��ي، نا��� ع� الّ��اب الغال�ة ال�ي ���ل�ن عل�ها إذ ی�فق�ن

كل روات�ه� على الّ��اب ال�ي ت���� على أج�امه� ف���لها إلى ما ���ه زه�ة ال��ائ� الّ����ة.
ه�اك ق�ل شائع ب��ه� أن ���� لل��و� أن ی�ف� ذ��ه كله على الّ��اب واالس���اع �ال��اة ق�ل
أن �فارق ه�ه الّ�ن�ا. وال�اقع أن ح�اته� كان� معّ�ضة لألخ�ار أ ك�� م� غ��ه� ض�� ج��ش
���ل الّ��ام�ة والالن�ام�ة، إذ كان ل�َرن� ك���ًا ما ی�سله� ع�� الّ���اء في مهام خ��ة. كان
ك���ًا ما ی�سله� إلى خ��� األت�اك ل�ق�م�ا �ال��ّ��، وهي مهّ�ة كان�ا أصلح الّ�اس لها ما دام
ل�َرن� ق� اخ�اره� م� كل إقل�� م� األقال�� ال�اقعة ب�� مّ�ة وحل�. و�ان ل�َرن� �ق�م ب�ف�ه، ��ا

ی��� ع� حّ��ه، به�ه ال�هّ�ات فائقة ال���رة.



إن م�افقة ل�َرن� وحّ�اسه في إح�� ال��الت لهي ت���ة رائعة ���. اع�اد الّ���� الّ�اب أن
ی��� في ال�قّ�مة ب�جهه األن�ل� س���ني، مغ��ًا رأسه �غ�اء أخاذ وم�ت��ًا الّ��اب ال���لة. و�ذا ل�
Aristophanes ال���� س��عًا، كان �ق�أ ك�ا�ًا و����� ب�� ال��� واآلخ� ل����ة أر����فاِن� ���
األص�لة. ث� یل�� �ه ���ة ال��س وأت�اعه م� ال��و في صف ���ل غ�� م����، ب��ابه� ال��ر��ة
ی��ایل�ن مع م��ة ال��ال. وس�اء كان�ا ����ون وس� الّ�مال ش�قي الَعَ��ة أو ال��ا�� ال��ل�ة

ل��اب وأدوم Edom، فق� كان�ا ال ی�ق�ع�ن ل��ة ع� الغ�اء وأل�ان ال��اح ال��عّ�دة.
كان ه�اك مقاتل - شاع� ���� في �ل�عة ال���� وآخ� في ال��ّخ�ة. ی��أ أح�ه�ا �غ�اء مق�ع
ف��ّدده كل رجل في الّ�ف الّ���ل ب�وره، ح�ى ��ل إلى آخ� الّ�ف. ه�اك أغاٍن ح���ة، وأغاٍن
ت�عل ال��ال ت�ف� م� رؤوسها وت��ع في س��ها. ت��ن ال�قا�ع في األغل� تعل�قات على

ش�ون ال�ّ� ل�� �ع� الّ�جال أو في م�ح األم�� ���ل أو س��� ل�َرن�.
في ذات ی�م غ�ى رجال ال��س أغ��ة ��ل��ن ف�ها أن ی�داد الّ�ات� ج��هًا في الّ�ه�. وفي م�ة
أخ�� أن��وا قائل�� إن غ�اء رأس ل�َرن� ال یل�� ��قامه واألف�ل أن ����� آخ� و�قّ�م ل�ا

الع���. في ال���قة ���ن غ�اء رأس ل�َرن� م� أج�ل ما رأت أع��ه� ل��ه� ی���ون سل�ه إ�اه.
���لف الل�� في ال��س�قى الع��ّ�ة ع� أل�ان�ا، ل�ل� ت��و األغاني الع��ّ�ة للغ��ي غ�� ال�ع�اد
على س�اعها ن�عًا م� ال���ج ال���اف�. مع ذل� كان الع�ب �����ن لألل�ان الغ���ة وف�ح�ا ج�ًا
�الف�ن�غ�اف ال�� جل�ه ل�َرن� م� القاه�ة. شّ�ع ذل� األم� رق��ًا اس��ل���ًا في الَعَ��ة على إح�ار
�ع� األدوات وتأل�� ف�قة م�س���ة، وقام ���اع�ة الع�ب على تأل�� ن��� و��ي خاص به�
وعّل�ه� ع�ف Annie Laurie و Auld Land Syne. كان الل�� االس��ل��� مق��ًال ن�عًا ما �الّ�غ�
م� أن كل آلة م�س���ة كان� م��لفة في أدائها وق� اخ�ار كل رجل ال�قام ال�اص �ه؛ وه��ا كل�ا
كان الع�ب ی��ّر��ن على ن���ه� ال���ي ك�ا نف�ل الّ��احة واالب�عاد إلى ج���ة نائ�ة في ال�ل�ج
ح�� نغ�ص ت�� أنقاض قلعة صل���ة، وح�� اس��ّ� غ�دف�وا د� ب�ّ��ن وف�سانه ق�ل ألف عام.

كان� روح الّ�عا�ة ع�� أف�اد ال��س ال�اص ال��و��� ت��ّلى في ن�ات ع�ل�ة. إذا ح�ث ونام
أح�ه� على س�جه، كان زم�له ی��� ���له ل���مه و��قعه أرضًا. و�ل�ا س�ح له� س��ه� ب��ارة
القاه�ة أو م��� آِلْ��ي، كان مع��ه� �قع�ن في أس� األم�� ���ل ���� ما �ق�م�ن �ه م� م�اح
وح�ي وف�ضى عامة. في ال���قة ال ی�ج� م� �����ع الّ�عامل مع ه�الء «الّ��ا���»، ك�ا

��ّ��نه�، س�� ل�َرن�.
عاد ل�َرن� م�ة م� م�� إلى الَعَ��ة وأراد االن�الق في مهّ�ة سّ��ة دون إ��اء. و�العادة وج�
مع�� رجاله ال�اّص�� في الّ���. م� ب�� الّ���اء كان ه�اك رجالن ش�اعان م��ّ��ان اس�ه�ا
فّ�اج وداود. أرسل ل�َرن� على الف�ر إلى الّ��خ ی�سف، وه� ال�اك� ال��ني للَعَ��ة، ��أله عّ�ا

ح�ث. ض�� ی�سف وأ�ل� ش���ة ث� ض�� م�ة ثان�ة.
قال: «كان ل�� ناقة ب��اء ج��لة، وفي إح�� الل�الي ش�دْت �ع��ًا. في الّ��اح الّ�الي س�عُ�
جل�ة ك���ة في الّ����، ول�ا خ�ج� وج�ت ال���ع في الّ��ق �����ن ���ة على م��� ح��ان
ذ� ق�ائ� زرقاء ورأس أح��. ع�ف� في ال�ال أنها ناق�ي، وع�� على فّ�اج وداود �غ�الن ع�



ذراع�ه�ا ال��ة ال���اء والّ��لة الّ�رقاء، مع ذل� أن��ا مع�ف�ه�ا ب�اق�ي ال���اء ال���لة وت��عا إلى
هللا ل��ام��ي على شّ�ي به�ا».

كان فّ�اج وداود مع�وف�� في ال�اد�ة ��الزم�ه�ا ل�ع�ه�ا في أراٍض ���اج ال��ء بها إلى
ص�ی� ح��� ����ه. ل� ��� دا��� وج�ناثان (داود و�ه�َن�ان) �أك�� ق��ًا م� �ع�ها م� فّ�اج وداود،
إلى أن جاء ذات ی�م هاذم اللّ�ات، ومات داود ���� ال�ّ�ى في الَعَ��ة وأص�ح فّ�اج �ائ�ًا ج�ًا إلى

أن ان��� في ی�م م� األ�ام �اله��م ب�ع��ه ب�� صف�ف األت�اك.
كان �ع� رجال ل�َرن� ی�افق�نه أح�انًا إلى القاه�ة. و�ان ال�ی� �قع عل�ه� االخ��ار یل���ن
الّ��اب الّ�ا��ة و���غ�ن شفاهه� �األح�� و����ل�ن �ال��ل األس�د و���ع�ن أج�امه� ب�ائ�ة
الع��،ر ث� ���ل�ن أسل�ة م���عة األش�ال و�����ن ل�َرن� م�ى وصل إلى القاه�ة ل���ف�ا في
ش�ارع القاه�ة م��اه�� ���ل�ن الّ��� إلى ال����ات ال��ّ��ات و���ّددون على ال��ازن ال�اصة ب��ع

الّ��اب، فال ی�ق�ن ق�شًا في ج���ه� إال و��فق�نه م����ع�� ب�ل� أ��ا اس���اع.
وفي ذات ی�م أخ� ل�َرن� معه ع�� هللا، ك��� ح�اسه، ل��ارة ال���ال آِلْ��ي في الّ�ملة. و����ا
ل�َرن� م��غل �ال��ی� مع القائ� العام، أخ� ال�ارس الع��ي ی��ّ�ل وح�ه. و�ع� س� ساعات بلغ
ل�َرن� تلف�ن�ًا أن ع�� هللا مق��ض عل�ه ألن رئ�� الّ���ة ش� �أن ���ن قاتًال مأج�رًا في نّ��ه ق�ل
ال���ال آِلْ��ي. أّما ع�� هللا ف��ّ�ث مع ال���ج� قائًال: إنه أح� «أب�اء» س��� ل�َرن� و�ل� اع��ارًا

رس��ًا ألنه أه�� �ال��� عل�ه. وفي تل� األث�اء ال�ه� كل ال��تقال في مق� الّ���ة الّ�ئ��ي.
كان عقاب أف�اد ال��س ال�اص على أفعاله� أم�ًا ص��ًا، ألنه م� الّ�ادر الّ���� م� أس�
ال��و� وه� على ج�له، وه� ال ی�الي أب�ًا ���ارات الّ�ع���. ل�� ی��و أن الّ��ب ال���ح م� ق�ل
ع�� هللا ه� ال�ل الفعال. أّما العقاب الّ�ائع ب�� ال��و فه� أن ی�مى على رأس ال��و� خ��� ق���
���� ����ق الّ�ع� و���ث ج�حًا س���ًا ل��ه م�ل� ج�ًا في جل�ة الّ�أس. و�ن ال��و� ال�� �ع�ف
خ�أه ���ح رأسه به�ه الّ���قة ث� �أتي، والّ�م ���ل على وجهه، إلى الّ��� ال�� أخ�أ ��قه

و��ل� م�ه الغف�ان.



«ر���ا أ�اع�نا ص�ب ال���ح ال�اسع»



اله��ل ذو الّ��اب� الّ�الثة



الف�ل الّ�ا�ع ع��

الع�� �الع�� والّ�� �الّ��

ال ی�ال قان�ن الع�� �الع�� والّ�� �الّ�� وال��اة �ال��اة سائ�ًا في ج���ة الع�ب، وال ت�ال
الّ�غائ� م���ّ�ة م�� ق�ون ع�ی�ة. نادرًا ما ی��� القاتل م� عق��ة الق�ل وال بّ� ألقارب الق��ل م�
الع��ر على القاتل في م�ان ما م� الّ���اء واالق��اص م�ه عاجًال أو آجًال. والّ���ل ال�ح��
للّ��اة ه� أن ی��ك س��ى ال��ام و���� في ال��ن، ول�ا كان ال��و� �ع�ق� أن الّ�جل ال�� ���� في

الق�� أو ال��ن أقل م�ه شأنًا ف�� الّ�ادر أن ت�اه �ع�� إلى الّ�أر م� خ��ه إذا فّ� إلى ال��ن.
ج�ت العادة أن �عاَق� ال��و� إذا ق�ل ب�و�ًا آخ� س�اء ص�فًة أو ع��ًا، و�ذا ح�ث ذل� یه�ب
القاتل و��سل االع��ارات واإل��احات الالزمة مع الّ�سل. لق� ت�ر� أح� ح�اس ل�َرن� ال�اص��
�ق��ة م� ه�ا الّ��ع. ففي إح�� الغ�وات دخل ب�و� إلى م��ة الق�ار ع�� الّ�اف�ة وحاول ف�ح
ال�اب م� الّ�اخل. في تل� األث�اء كان �ع� م� رفاقه ��اول�ن ن�ف ال�اب ل�ف���ه، فقام أح�ه�
�إ�الق رصاص ب��ق��ه م� خالل أح� األل�اح، وع��ما ف�ح ال�اب أخ��ًا كان الّ�جل ال�� دخل م�
الّ�اف�ة م�ّ�ى ق��ًال. ما كان م� ال��و� ال�� أ�ل� الّ�صاص إال أن أس�ع ب�� ال���د ور��

ح�انه ث� ان�ل� �ع�و م��ع�ًا.
ل�� ���� اآلن للقاتل أن ی��ّ�� عق��ة ال��ت ب�فع األض�ار إذا ق�ل أقارب الق��ل �أخ� ال�ال
ع�ضًا ع� ال��اة. في ه�ه ال�الة قام ال�ّ�اس ���ع م�لغ م� ال�ال ق�ره م�ة ج��ه أرسل�ه إلى
األقارب وتّ�� ت���ة األم�ر. ی��اوح معّ�ل الف��ة للق��ل العاد� ب�� م�ة إلى خ����ة ج��ه. كان
ه�ا الّ�جل س��ًا، ل�ل� عّ� رفاقه م�لغ ال��ة ج��ه أك�� م� ال�ق��ل. أّما الّ��فاء (مّ�� ی�����ن إلى
الّ��ي م�ّ��) ف���ن ���ة دمه� أعلى م� غ��ه� م� الع�ب. إذا ح�ث وأن ق�ل رجل واح�ًا م�ه� فال
بّ� له م� أن ی�فع ما ال �قل ع� ألف ج��ه، إال إذا كان ق� عق� صفقة مع عائلة الّ���ة ق�ل ت�ف��

الع�ل�ة.
ل� ��ادف ل�َرن� أّ�ة خ�انة ض�ه في ال��ائل ال�ي أقام معها صالت وّد وص�اقة، وح�ى مع
ال��ائل ال�عاد�ة ل� ت��ث س�� حادثة واح�ة ف�ها خ�ق خ��� ل�قال�� ح�� الّ��افة. ح�ث أن ع��
ل�َرن� وح�ه خ��� األت�اك ل��فق� األح�ال في م�ّ�� الع�و، ون�ل ض�فًا على ش�خ ق��لة ب�ي ص��
ال�ي كان� م�ال�ة لألت�اك واألل�ان. سّ�ل� للّ��خ نف�ه ال��وج على تقال�� ب�و الّ���اء وق�ان��ه�
غ�� ال�����ة وحاول خ�انة ض�فه. أرسل رس�ًال إلى الق�ات الّ����ة، ال�ي كان� على �ع� ع��ة
أم�ال، وفي ال�ق� نف�ه حاول إق�اع ل�َرن� �ال�قاء في خ���ه. كان في ن��ه خ�انة الّ��� ��عًا
في م�افأة ال����� ألف ج��ه. ل�� ل�َرن� شع� ف�رًا أّن ه�اك م�ام�ًة ت�ب� له في ال�فاء ف��ك
م�ارب ب�ي ص�� في ال�ال. أّما ش�خ الق��لة، فعلى الّ�غ� م� ك�نه رئ��ًا لق��لة معاد�ة للع�ب



ال��عاون�� مع ل�َرن�، فق� عا��ه ق�مه على خ�ان�ه ل��فه ب�ّس الّ�� له في القه�ة. لق� أحّ��ا
�ال��� والعار ���� فعلة ش��ه�.

إن ق�ان�� الّ���اء - غ�� ال�����ة - لها نف�ذ الق�ان�� ال�����ة في العال� كله، بل هي ���ا�ة
األم�ر الّ�ی��ة ال�قّ�سة. إذا كان الّ�جل ق� أم�� ب�جل آخ� في مقا�ع�ه و�اد أن �ق�له، ����
للّ���ة أن ی�ق� نف�ه �ق�ل «دخ�ل�»، وهي كل�ة ع��ّ�ة تع�ي «لق� �ل�� م�� األمان»، أو «أنا
في خ���� وع�� م�ق� قه�ت� ك���». ُتعّ� ال��ا�ة ب�� ال��و واج�ًا مقّ�سًا، و�ّن مع�ى ه�ه ال�ل�ة
الّ����ة «دخ�ل�» هي إح�� نقا� االخ�الف ب�� ال��و وس�ان ال��ن الع�ب في س�ر�ا. ���ع�لها

الّ��ر��ن ب�ًال م� كل�ة «م� ف�ل�» ال�ي �ع�ها ال��و ن���ة في أسل�ب الل�اقة.
م� ض�� ال�هام الّ���ة ال�ي ت�ّ�لها ل�َرن�، أّنه ل� ��� م���ًا إلى ك�� تأی�� ال��ائل
ال��و�ة ف���، بل الع�ب ال�ی� �ق���ن ال��ن والق�� أ��ًا. لق� ت��� م� ت�ق�� ذل� �أخ�
االخ�الفات ب�� الّ��ف�� �ع�� االع��ار، و�ال�الي �اس���ام ��ق م��لفة. ال��و� ش�� صافي
الّ�اللة و���� ال��م ب�ف� الّ���قة ال�ي كان ���� بها ق�ل ألف س�ة، ع��ما كان الّ��ي إب�ا���
والّ��ي ل�� ی��ّ�الن في ال���قة �ع�ان الّ�اس. أّما ساك� ال��ی�ة فه� م��ج م� كل األج�اس في
الّ��ق ول��ه ن�ع م� الّ�عّ�د في سالل�ه. وال��و� رجل ر�اضي ��ّ� االس���اع �ال�ّ��ة الّ����ة،
وه� شاع� �الف��ة. أّما الق�و� ف�غل� عل�ه ال�الدة والق�ارة، قّل�ا ت����ع ال�ث�ق �ه، وه� ماّد� ج�ًا
��عى دائ�ًا وراء ال�ال. ه�اك اخ�الفات ح�ى في ال��اة ال��م�ة، في ش�ل الّ��ّ�ة على س��ل
ال��ال. ��ه� أهل ال��ن اح��امه� للّ���� وذو� ال��انة العال�ة ب�ق��ل أی�یه�، أّما ال��و ��عّ�ون
ه�ا األم� ان�قاصًا لل��امة وال �فعل�نه إال ع��ما ی�غ��ن في الّ�ع��� ع� ع��� اح��امه� للّ���.

على الّ�غ� م� ح��ل ل�َرن� على دع� الع�ب م� أهل ال��ن، فإّن ال��و ه� ال�ی� أشعل�ا
ن��ان الّ��رة الع��ّ�ة، وه� ال�ی� كان�ا الّ��� في ن�احها ���اع�ة ���ل ول�َرن�. وق� ع�ف ل�َرن�
ك�� ���غل غ���ة الغ�و والّ�ل� ال��أّصلة في نف�سه� في ح�الته ض� األت�اك. وال��و� الّ����
���في �الّ�ه� و���ه الق�ل و����ّ� م� رؤ�ة الّ�ماء وه� له�ا ��ل� الغ��� ول�� ال �ف�� �ق�له.
و����ا كان الع�ب األص�ل�ن ی��ّ�ع�ن ���ارة م� أرقى ال��ارات في ال�اد�ة مع ما ف�ها م�
الفل�فة واألدب، كان س�ان ال��ر ال����ان�ة �����ن ���ة اله�ج غ�� ال���ّ����. والع�ب م�
ب�� الّ�ع�ب القل�لة ال�ي ع�� الّ�ومان ع� قه�ها. أّما ح�اته� ال����ة ف�ع�� إلى م�له� لل��ّقل م�
م�ان إلى م�ان س��ًا وراء الع�� وال�اء. ه� ی��ّ�ل�ن على �ه� األرض و��ت�ل�ن مع ج�اله�
ع�� الّ�الل الّ�مل�ة و��ام�ن ت�� �ّ�ة الّ��اء و�����ن ال��اة ال�ي عاشها أج�اده� في ب�ا�ة

ال�ل�قة.
كان ل�َرن� ی�فع لل���د الّ��ام��� وغ�� الّ��ام��� الّ�وات� العال�ة �ان��ام ك�ا ُی�فع للف�ق
ال�ل�فة في أّ� م�ان م� العال�. و�ان� الّ�وات� ت�له م� ال���مة ال����ان�ة ���ل ق�ع ذه��ة.
و�ان ل�َرن� ���ف� ���� أو ك���� م� الّ�ه� في خ���ه، و�ل�ا جاءه ش�خ ��ل� ماًال، ی�له
ل�َرن� على ال��� ����� الّ��خ حف�ة م� ال�ال ش���ة أن ���في ����ة واح�ة. وح�ث م�ة أن
جاءه ذات ص�اح «مارد» م� ق��لة ال����ات ی��� ��له على س�ة أق�ام و�ان ل�َرن� ��� أنه
س���في �ف��ان م� القه�ة وس��ارة، ل�� ه�ا الّ���� اس�عان �ال�الغة فأخ� ���� في ش�ح



ال��مات ال�ي قّ�مها لل�ل� ح���. فه� ل�َرن� ما كان �ع�ي م� وراء ه�ا ال��ی� ودّله على م�ان
ال��� في إح�� زوا�ا ال���ة و�ل� م�ه أن �أخ� حاج�ه م�ه. قام الّ��خ وعاد ���ل في ی�ه أك��
م�لغ م��� أن ت��له ی� ����ة م� الل��ات الّ�ه��ة، نع� عاد ���ل م�ة وثالثة وأر�ع�� ج��هًا في

���ة واح�ة.
ُی�ه� أف�اد ال��ائل ال��و�ة ك���ًا ل��ء الّ��افة ال�� ��ه�ونه ع�� س�ان ال��ن، و���ق�ونه�
ألنان��ه�. ���ا م�ى، ك�ا ه� ال�ال ال��م أ��ًا، كان ال��و �ف��ون �أر�عة أم�ر: �ِ�ع�ه�
وف�اح�ه� وف�وس��ه� و��مه�، وه�اك ق�� ع��ّ�ة ك���ة ت�ّ�� وت��ي ف��لة ال��م. ت��ّ�ث

إح�اها ع� ثالثة رجال كان�ا ی��ادل�ن في ال���� ال��ام ع�� ال���ة ح�ل أك�م رجل في مّ�ة.
أخ� أح�ه� ���ح ف�ائل ع�� هللا اب� أخي جعف� ع� الّ��ي م�ّ��. وام��ح الّ�اني ك�م ��� ب�
سع��. وأعل� الّ�ال� اس� ع��ة الّ��خ ال��ّ� كأك�� الّ�جال ك�مًا في مّ�ة. م�عًا للّ��اع وسف� الّ�ماء،
اق��ح أح� ال��ج�دی� في ال��ان أن ی�ه� كل واح� م�ه� إلى الّ�جل ال�� ز�اه و��ل� م�ه م�اع�ة
ما ث� �ع�د إلى ال���� ح�� ت��� األم�ر و�ف�ل بها. واف� الّ�الثة وم��ا إلى ح�� اتفق�ا. ذه�
ص�ی� ع�� هللا إل�ه ف�ج�ه ی��� ه���ه ل��ه� في رحلة �ع��ة، فاس��قفه قائًال: «�ا اب� أخي ع�
رس�ل هللا وأ�ا ال��م، إن�ي م�اف� وق� أصاب��ي فاقة ش�ی�ة». ف�ا كان م� ع�� هللا إال أن رجاه �أن
�أخ� ج�له ��ل ما على �ه�ه. أخ� الّ�جل ال��ل ووج�ه م��ًال ���اءات ح����ة وخ��ة آالف

ق�عة ذه��ة.
ذه� الّ�اني إلى ��� ب� سع�� فأخ��ه ال�ادم �أن س��ه نائ� و�ل� إل�ه أن ����ه ��ا ی���. قال
الّ��ی� إنه م��اج وجاء إلى ��� ��ل� م�اع�ته. أجاب ال�ادم �أنه �فّ�ل أن یل�ي حاجة الّ�جل
ب�ف�ه على أن ی�ق� س��ه، ث� أع�اه ك��ًا ��ه ع��ة آالف ق�عة ذه��ة، وه� كل ال�ال ال�� في
الّ�ار، و�ل� م�ه أن ی�ه� إلى ال�ان م� أجل أن �أخ� ج�ًال وع��ًا. ع��ما اس��ق� ��� أخ��ه
خادمه ��ا ح�ث فُ�ّ� ��� ك���ًا وم�ح ال�ادم ح���ه، مع ذل� و�َّ�ه ألنه ل� ی�ق�ه وقال: «�هللا، ل�

أن� نادی��ي ألع���ه أك�� م� ذل�».
أما الّ�جل الّ�ال� فق� ذه� إلى ع��ة وال�قى �الّ��خ ال��ّ� خارجًا م� م��له في ���قه إلى
ال���ة ألداء صالة الّ�ه�. كان له ع��ان ����ان �ه و��اع�انه على الّ���، ول�ا عل� �ق�ة
ص��قه أفل� الع��ی� وصّف� ب���ه شاك�ًا ح�ه الّ��ئ إذ ل� ��� ��ل� أّ� مال، ل��ه ع�ض على
الّ�جل أن �ع��ه الع��ی�. رف� الّ�جل الع�ض، ل�� ع��ة أصّ� قائًال إنه إذا ل� �أخ�ه�ا س����
إلى م��ه�ا ح���ه�ا، ث� ت��ه�ا وم�ى ����� إلى ال�ائ�. �ع� ع�دة الّ�جال م� مغام�ته� اتف�

ال���ع على أن ع��ة ه� أك�م الّ�الثة، وقال�ا ���ارة: «ج�اه هللا خ��ًا».
م� ال����ل أن ت��ن ه�ه الق�ة م����ة إلى ال�اقع، إذ ی�� اإلن�ان أم�لة ع�ة ل�وح ال��م،
ه�ا ال��م ال�� ی��� م� مق�ار اإلع�اب به�الء الّ�اس. كان ل�َرن� �عل� ت�امًا م�انة ه�ه الف��لة
ب�� الع�ب، ل�ل� جعل نف�ه ی�فّ�ق ف�ها �اإلضافة ��عًا إلى الّ��اعة وق�ة الّ��ّ�ل والف��ة، و�ل
ذل� جعل ال��و �قّ�رونه أ��ا تق�ی�. �ع� الّ��اح األول، ال�� أّهله ألن ���� ثقة ح��م�ه، جل�
قافلة م�ّ�لة �اله�ا�ا الّ����ة الّ�ادرة، وأذهله� ���م �ف�ق األسا��� الّ�ع��ة ال�ي كان� ُت�لى في

أرجاء ال���� م���حة ك�م ال�لفاء األوائل.



إّن ال��و م�لع�ن ���ل خاص ��اعات ال�� وال���سات وال��ا���، ل�ل� كان ل�َرن� ��ل�
ج�ل�� أو ثالثة م�ّ�لة به�ا الّ��ع م� اله�ا�ا ل��زعها عل�ه�. و�ان �ع�ي رجاله م� خ���� إلى
م�ة رصاصة في ال��م؛ و�ان�ا ��لق�نها في اله�اء �غّ� الّ��� ع� ك�نه� �قاتل�ن أم ال، مع أنه
م� ال�ع�وف في أّ� ج�� أّنه إذا أ�ل� ج��� رصاصة واح�ة دون إذن القائ� �عّ�ض نف�ه
لل��اك�ة الع����ة. أّما الع�ب ف�ان�ا ��لق�ن الّ�صاص على كل �ائ� ی�ونه، وفي أح� األ�ام،
ع��ما وصل� إشاعة في الَعَ��ة أن معان ق� سق�� في ی� ال���ال ن�ر� �� قائ� األم�� ���ل،
كادت ُت�ّ� آذان�ا م� آالف الّ�لقات ال�ي أ�لقها ال��و في اله�اء تع���ًا ع� الف�ح. و�ذا صادف أن
مّ� ال��و القادم�� إلى القاع�ة الّ�ئ���ة ع�� ساحل ال��� األح�� �أح� الّ�ّ�ا� ال����ان��� ی���ى
و���ه س�� أو ع�ا، یهّ�ون رؤوسه� و�����ن على ل�اه� قائل��: «مالئ�ة م�ان��! مالئ�ة
م�ان��!» أّما إذا كان الّ�ا�� ی���ل ب���ق��ه م�لقًا الّ�صاص على كل ص��ة أو �ائ� ی�اه،

��علق�ن �ق�له�: «ه�الء ال��قى ل���ا ����� إذن. بل ی��و أنه� عقالء».
كان ال��و ی�ف��ن ت���� ب�ادقه� ���� ال����� ألن ال����� ح��ان ن��. ف�ان على ل�َرن�
إما أن ی��ف كل ب�ادق ال��� الع��ي ب�ف�ه أو أن ��ل� لل��و ب�ادق ال ت��اج إلى ت����. ولق�
حّل ال���لة �أن أح�� له� ب�ادق أل�ان�ة م� الّ���ل كان آِلْ��ي ق� سل�ها في أث�اء ه��مه على

فل����، كان م� ال���� أن ت�قى ه�ه ال��ادق س�ة كاملة دون ال�اجة إلى ت����.
ال��و� م��قل ����ع�ه ألنه ت�ّ�ع ����ة الّ���اء آالف الّ����. أّما «الّ��ام» و«الّ�اعة»
ف�ل��ان غ�� م�ج�دت�� في قام�سه. ل� ���ع أت�اع ل�َرن� �الّ��ع الخ��ارات في سان�ه�س�
Sandhurst أو ِوس� پ���� West Point ل��ه� كان�ا �ع�ف�ن ك�� �قاتل�ن األت�اك و��ّ�ونه� ع�

�الده�، و�ان�ا �عّ�ون أنف�ه� م�او�� في الّ�ت�ة ألّ� ج��ال.
ه�الء إذن ه� رجال ل�َرن� ال�ی� اض�ّ� إلى ت���له� م� ت��عات ق�ل�ة ب�ائ�ة إلى ج��
ض�� قادر على ه���ة الق�ات عال�ة الّ��ر�� ال�ل��ة �الّ��ا� األف�اذ. كان ال بّ� م� ت���� كل
شيء م�� ال��ا�ة، فل� ��� ه�اك م��� للّ��و��. وع��ما كان� الف�ق غ�� الّ��ام�ة ت��ج في ح�لة
ما، كان كل رجل ���ل معه ك��ًا صغ��ًا مل��ًا �الّ���� و�ع� ال�ّ�. كان� كل ال�ج�ات م��اثلة،
وعاش ال��� وقاتل على ال��� ال����ز على الّ�ماد. ل� ��� الع�ب �أكل�ن ك���ًا في ال�ج�ة

ال�اح�ة، ل�� ل�َرن� كان ���ل في ��اءته ق�عة خ�� �ق��ها وه� ���� في مقّ�مة الّ�ف.
كان ال��و ی���ون إلى الّ�عام ال�عّل� ك�ادة م���ة، وفي أح� األ�ام، ع��ما كان ال����ر
م��ارد Maynard ی�افقه� في رحلة ع�� الّ���اء إلى الّ��ال الّ��قي م� الَعَ��ة، أع�ى عل�ة م�
ل�� ال�ق� ال��ف�� ل�ل رجل م�ا. ت�اول ال��و الل�� ب��ّدد و��ا أنه� ��ّ��ن في أم�ه. اك��ف�ا �ع�
ذل� أن الع�ب كان�ا ی�تاب�ن �عل� الّل�� ألس�اب دی��ة ول��� صّ��ة. كان م� عادة الع�ب ع��ما
ی����ن شاة أو أّ� ح��ان آخ� أن �ق�ل�ا وه� ی�خل�ن الّ���� «��� هللا الّ�ح�� الّ�ح��»؛ وع��ما
كان�ا �ف���ن العل�ة كان�ا ی�ّددون ال�ل�ات ذاتها خ��ة أال ���ن ع�ال ش��اغ� ق� أّدوا الّ�ق�س وف�

الّ���عة اإلسالم�ة.
�اس���اء ه�ه ال��ادث القل�لة، ال �عّ� ال��و� العاد� م�عّ��ًا دی��ًا. وه� ال ���� األر�ان
األساس�ة لإلسالم. فه� ال ���م و�ق�ل «إن�ا دائ�ًا ال ن�� ما نأكله». وه� ال ����ّ� و���ج �ق�له



«ال ی�ج� ل�ی�ا ال�اء ال�افي للّ��ب». وه� نادرًا ما ��ّلي و�ق�ل «إن صل�ات�ا ال ت���اب، فل�
ن�ّلي؟»

ل�� على الّ�غ� م� ه�ا كله، فال��و� رجل ش��� ذو ���عة م�حة.

«م�ی�ة س���ة ت���ئ في ج���ة الع�ب»



«أهلي في ال���»



الف�ل الّ�ام� ع��

م�ی�ة وردّ�ة ع��ها م� ع�� الّ�مان

م� ب�� ف��ل ال��ب الّ�ومان��ة ال�ي ح�ث� في أرض ألف ل�لة، كان ه�اك مع��ة ج�ت في
م�ی�ة مه��رة، ع��قة في الق�م، �ّل� نائ�ة زهاء ألف س�ة ث� اس�فاق� م�ع�رة على دو� ال��افع
واالش��اكات ب�� األت�اك والع�ب. و�ه� على ال���ح م� وراء األ�الل، ال�ي ت�جع إلى ع��ر
ق���ة، ل�َرن� عال� اآلثار وال��ق�� ال���ي. ��ل� الّ�حال�ن القالئل، ال�ی� غام�وا �ال�ص�ل إلى
ه�ه ال�قعة م� الّ���اء الع��ّ�ة، اس� «ال��ی�ة ال�رد�ة ال�ي ع��ها �ع�� الّ�مان»، وهي م���تة في
ج�ال أدوم ال���لة، وت�ق� في أح�ان ال��ار� �الق�ب م� ج�ل ه�ر Hor، ح�� �ع�ق� أن ب�ي

إس�ائ�ل ق� دف��ا قائ�ه� الع��� هارون.
ح�ث� ال�ع��ة في ال�اح� والع���� م� شه� أك���� س�ة 1917 �ع� سق�� الَعَ��ة �قل�ل. وق�
كان له�ه ال��قعة أهّ��ة ح���ة، ألنها قّ�رت أن ��ام �الد الع�ب ال�قّ�سة �الّ��رة على األت�اك ال بّ�
أن ت��ن ن����ه ال����ة اج��اح س�ر�ا، وه� ح�ث مهّ� عال��ًا ق� �غ�� تار�خ الّ��ق األدنى كله.
في ه�ه ال�ع��ة اش��� ل�َرن� وأص�ا�ه ال��و مع األت�اك ف�ق الق�� ال��ل�ة ذاتها ال�ي قام أم��اه
Amaziah، مل� ب�ي إس�ائ�ل، �إلقاء ع��ة آالف ن��ة م� ف�قها إلى ال�اد� في األسفل. ن�ح
ل�َرن� في ح�ا�ة ال��ی�ة وصّ� األت�اك ب�ف� الّ���قة ال�ي ح�اها بها األن�ا� ض� ج��ش اإلس���ر
األك�� ق�ل ال���ح ب�الث��ة عام. ولق� أوقع ل�َرن� األت�اك في ذات ال���� ال�� دوت ��ه أق�ام

ك�ائ� ت�اجان�س Trajan ال�ي هاج�� ال��ی�ة ق�ل ألفي عام.
و�ني �ع� أن أصغ�� م��وهًا إلى وصف ل�َرن� ال���ع للق��ر ال����تة في الّ���ر ال��ة
ح�� خّ�� ه� وأص�ا�ه، ل� ��ع�ي إال أن أس�أذن س�� األم�� ���ل ل���ح لي �اس���اف ج�ال
أدوم. ل� ی�لّ�ف س�ّ� األم�� �الّ��اح ف��� بل ذه� في ك�مه ون�له إلى أ�ع� م� ه�ا، إذ زّودني
�ف��� م� أق�ر رجاله عه� إل�ه� ���اس�ي م� شّ� الّل��ص ودور�ات الع�و. غادرنا الَعَ��ة وس�نا
م�افة تق�ب م� ث�ان�ة وثالث�� م�ًال في واد� إض� ح�ى وصل�ا الق���ة، إح�� م�اك� ���ل
ال����ة. أّما واد� إض� فه� مع�� ض�� ت���فه ال��ال الّ�ّ�ان�ة ال����ة ذات الّ��او�� الّ��داء
ال�ي ی��اوح ات�اعها ب�� ع���� إلى م��ي ق�م، ن�أت ع� ث�ران ال��اك�� م�� زمان س���. ی��هي
ه�ا ال�اد� إلى سهل م�حل ی���نا �أراضي داك�تا وه�اب بل�ش��ان ال�س�ى. ه�اك ن�ل�ا في
خ��ة م��و��ة لع�ة أ�ام ق�ل أن ن�ا�ع م���نا ع�� سالسل ال��ال ال����ة وال��ا�� ال�اسعة
الّ���او�ة الّ�مل�ة. صع�نا �ع� ذل� في ���� م�عّ�ج ش�ی� ال��الن ح�� تع��ت ج�ال�ا على ر��ها
أك�� م� م�ة. �ع� أن وصل�ا إلى قّ�ة «ن��»، قادنا الّ���� ع�� ه��ة ع���ة إلى م�قع ال�ع��ة

ح�ل آ�ار «أب� اللِّ��».



وجاء ال���ال ن�ر� �اشا، أح� ق�اد ج�� ���ل، ل�قابل��ا والّ��ح�� ��ق�م�ا. ت�قف�ا ��ع دقائ�
ل���ب و��اه القه�ة الع��ّ�ة، وع��ما غادرنا خ��ة ال���ال رأی�ه ���ع و����ع الّ��ادة الع���ة الفاخ�ة
ال�ي كان جال�ًا عل�ها و�لقي بها على �ه� ج�لي �الّ�غ� م� اع��اضي الّ��ی�، ل��ه ألّح �أن آخ�ها
وأس���مها ك�سادة. ث� قّ�م ع�اه وهي م���عة م� جل� ف�س الّ�ه�، و�ان ق� أه�اها إل�ه مل�
ال���ة و�ل� م�ي أن أس�ع�لها في ��ادة ه���ي. و�ع� ��عة أم�ال م� آ�ار أب� اللِّ��، ��ع�
إل��ا األم�� ���ل رس�ًال ب�سالة ت�ص�ة إلى قائ�ه في ���ة Busta. كان ه�ا الّ�س�ل داك� الل�ن
���ه ال�اپ�� ك��، �ع���ه الّ��داو�� الالمع��� وشار��ه ال�ف��ل�� ال���ح���. كان غ�اء رأسه أح��
الل�ن م��زًا ب�ه�ر صف�اء ك���ة، أّما ث��ه ف�ان صارخ األل�ان كق��� ی�سف، ك�ا عّل� في ح�امه
م��سًا ذا ���ة ل�ل��ة وخ����� ی��وان شّ���� ال��ه�. ول�ّ� ما كان� ده��ي إذ خا���ي بله�ة

ن����ر��ة وأخ��ني أنه ق�ى أر�عة ع�� عامًا في أم���ا ���غل في مع�ل للّ��ائ�.
أما الّ�جل فق� ول� في ق��ة م� ق�� ج�ال ل��ان واس�ه ال���قي ح�� خل�ل، وفي ن����رك
اس���له �اس� ت�ارلي ك�لي. في أث�اء ال��ب العال��ة كان �ع�ل في ش��ة ت�ماس ك�ك وأوالده في
إس����ل وت�ّ�� ف�رًا في ال��� الّ���ي. ل��ه في م�قعة غ�ة ه�� ال��� الّ���ي وان�� إلى الق�ات
األس��ال�ة واش�غل ك���ج�، ث� خ�م في ال��� ال����اني في م��، وان�قل أخ��ًا إلى ال���
ال��از�. لّ�ا ت���ت صل��ا معًا أخ��ني ت�ارلي �أنه ل�� م�ل�ًا بل م� �ائفة الّ�وم ال�اث�ل��، ث�
رجاني �أال أك�ف سّ�ه أل� ش�� م� أف�اد القافلة، إذ ���ى أن �ق�ل م� ف�ره على ی� أح� رفاقه

ال��عّ����.
أث�اء جل�س�ا ح�ل نار ال����، أم�ع�ا ت�ارلي ب�وا�ة الق�� ال��ل���ة. كان ل��ه ع�ة ن�خ
م��ج�ة إلى الع��ّ�ة ع� ق�ة «ن�� كارت�» وقال إن ال������ �ع�ق�ون �أن ن�� كارت� ه� م�ی�
م��� الّ����قات الّ�ّ��ة األم���ي، وق��ه هي األك�� م��عًا في م�� ح�� �ع���ن �أع�اله
ال���ل�ة و�عّ�ونها تار��ًا م�ثقًا. إذا كان ال���� غ�� قادر على الق�اءة، �ق�م �اس���ار م� �ق�أ له
ه�ه الق�� ال��ل���ة. كان ب�� أف�اد القافلة اآلخ��� رجل م��� ك��� الّ��� و�أن وجهه ق� ُقّ�
م� الّ���، وله�ا لق��اه ب�م��� ألنه كان أش�ه ب��اث�ل ال�ل�ك الّ���ة ال�ي ت�اها على ضفاف
الّ��ل. أّما ���ة ال��س ال�اص ف�ان�ا م� ب�و ل�َرن� ال�ی� ��ّ�ل�ن ع��نه� و���غ�ن شفاهه�
وخ�وده� �األح��. وال��و� في ال�اقع ���ص أش� ال��ص على االك��ال، و�ق�ل إن ه�اك ش����

ال ���ز لل��و� أن �ع��ه�ا ح�ى ل���قه: زوج�ه، وم��ل�ه.
كل ص�اح كان على ت�ارلي أن ��اع� ت�ا��، الّ�جل الق���، على ر��ب ج�له. في ال�اقع
كان كل ج�ل ی���ه ت�ا�� ���ت على الّ���� ق�ل نها�ة الّ�حلة. كان ���ل خاص ����ب كل
أن�اع ال���ات ال��ج�دة في الّ���اء، و��ا في ك��� م� األح�ان ن���ق� ص�احًا ل��� العقارب
وأن�اعًا م� ال���� العاض في أغ��ة ت�ا��. في إح�� ال��ات أع�ى ت�ا�� ألح� أف�اد ال��س
عل�ة م� ل�� ال����� ووّجهه إلى ���قة �ه�ها ك�ا كان ��ه�ها في بل�ه، ل�� ان�هى �ه ال��اف
�أن �عّ� وج��ه ب�ف�ه. حال�ا ف��� العل�ة رماها الّ��اخ ال��و� بهلع ورجع إلى ال�راء إذ كان� أن�ف
ال��ل��� حّ�اسة لل�� الّ���. وال��و، ك�ل ال��ل���، ال ���ع�ل�ن م��قات ال����� أب�ًا، بل

��ه�ن �عامه� �الّ��� ال����ع م� حل�� ال�اع�.



م�رنا في ذل� ال��م �ق��ع م� ال��اف ال���اء الّ����ة كالّ���ة، و�ان� ذات أص�اف م�ّع�ة
ك��فة وق�ون صغ��ة معق�فة ج��لة. كان الّ�اعي ال��و� جال�ًا على ك�مة م� ح�ارة ال�ازل�، �ع�ف
على ر�اب�ه ل�� أغ��ة حّ� ع��ّ�ة ق���ة. كان� �ع� م�تفعات ال��از م���ة �الّ�ع�� م��لة
م�اعي ج��ة لألغ�ام، وت��قّ� في �ع�ها اآلخ� ال��ائل ال��و�ة ح�� ت�عى أغ�امها وج�الها وخ��لها

القل�لة.
كان ه�اك رجٌل دا��ة م� �غ�اد، عل� �أم� الّ��رة في ال��از وأدرك أن ال�لفاء س���ّل��ن
األم�ر إن آجًال أم عاجًال وأن الق�ع الّ�ق��ة الّ�ه��ة ال����ان�ة س��ّل م�ل الّ�ق�د الّ����ة ال�ي �ق��
لف��ة ���لة وس�لة الّ�عامل في أ��اف ال�اد�ة. ل�ل� قام ��لي ق�ع رصاص�ة �الّ�ه� وص�ع آالف
الق�ع ال����ان�ة ال���فة، وحال�ا ب�أ الّ�ه� ی��اف� م� م�� إلى ال��از، وق�ل أن ی��أ ال��و
�ال�عّ�ف عل�ه ل����ف�ا ال���قي م� ال����، ت��ل في أن�اء ال�الد واش��� كل األغ�ام ال�ي
اس��اع الع��ر عل�ها. و��ًال م� الّ�ع� ال�ع�اد وه� ج��ه واح� لل��وف، أخ� �ع�ض ج��ه�� م�
ق�عه ال���فة. وق�ل أن ی��ع ال�ق� ل�هاب ال��و إلى جّ�ة و��ُ�ع وال�جه إلنفاق ذه�ه� في األس�اق،
كان ال�غ�اد� ق� ساق أغ�امه ش�اًال إلى فل���� و�اع ال�اح�ة م�ها ����ه�� لل��� ال����اني.

وع��ما اكُ��ف� ال��عة كان ق� اخ�فى ع� األن�ار ت�امًا.
ال تقاس ال��افات في ج���ة الع�ب �األم�ال، ول�� �آ�ار ال��اه. �ع� ل�لة واح�ة م� حادثة ل��
،Busta ال����� ال�ائ�ة، و�ع� أن أنه��ا ن�� خ�ام�ا ع�� «حف�ة ال��اه الّ�ال�ة» ال�ع�وفة ب���ة
جاءنا ع��ون م� ال��� الّ��امي الع��ي �����ن �غاًال م� ال���و. كان� ال�غال ت�اف م�
ال��ال، وحال�ا رأت قافل��ا أخ�ت تقف� في كل االت�اهات، وق� ألقى �ع�ها ب�اك��ها واخ�ف� في
ج�ال أدوم. جل� ه�الء ال���د القادم�� م� مّ�ة الل�ل ���له ح�ل نار ال���� �����ن و�غ��ن
و��لق�ن رصاصات ب�ادقه� في الّ�الم. كان� الق�ات الّ����ة على �ع� أم�ال ع�ة، و�ان ل�ّ�
شع�ٌر داخلي �أن دورّ�ة ت���ة س��ه� ف�أة وت�ع ح�ًا له�ا الّ��� �الق�اء على ال���� م�ا.
ل��� ال�� ل� ���ث شيء م� ه�ا، و�ع� أن س�نا م�افة ث�ان�� م�ًال في ال�الد دون أّ� اش��اك

مع األت�اك، وصل�ا إلى قّ�ة ه��ة عال�ة.
إلى الّ��ال الغ��ي أمام�ا كان� ه�اك تالل رائعة م� ال��ارة الّ�مل�ة ال���اء وال���اء. وعلى
م�افة ع���� م�ًال إلى الّ��ال كان واد� ال��� ال��� ووراءه ت��ّ� الّ���اء الع��ّ�ة ال�س�ى
�أل�ان ض�اب�ة م� األرج�اني والّ�ماد�،.ب���ا ام�ّ�ت أمام�ا ق�� ج�ال أدوم ال�ق�َّسة. كان� ال���لة
ه�ا هي ع��ر تل� ال��لة الّ���ة م� الّ���ر الّ�مل�ة. ن�ل�ا م� اله��ة ال��تفعة إلى ال�اد� ال��
ی�لغ ات�اعه اث�ي ع�� م�ًال و���� إلى اث�ي ع�� ق�مًا ل���ح م�ّ�د م�ّ� ض�� ب�� ال��ل
ال��ل�ة. خالل ه�ا ال�ع��، أو الّ��� sik ك�ا ی�ع�ه الع�ب، أخ�ت ج�ال�ا وخ��ل�ا ت�ع�� ف�ق
ال�الم�� وت�� ���قها ع�� آالف ش���ات الّ�فلة، ب���ا كان ال��و ی�ع�ون ����ساته� الّ��الي
ال�ي كان� ت�حف ب�� الّ���ر. أث�اء م�ورنا في ال��ّ� الّ���� ذهل�ا ل���� ال��ران الّ�ائعة

ال��تفعة م�ات األق�ام م� ف�ق�ا، وت�اد ت�لغ ع�ان الّ��اء.
ت�ّ�م� على ال�ان���، ���ل عاٍل وضاٍر

ج�وٌف ض��ة ذات أح�ار هائلة.



أخ��نا ح�� ُم�جاني Hassan Morgani، وه� أح� م�افق��ا ال��و��� ال�� كان ی�ت�� س��ة
أرج�ان�ة م�ر��ة �الل�ن األخ��، وح�اء ع����ًا كان ق� أخ�ه م� ضا�� ت��ي ق��ل، أخ��نا �أن
ال��ّ� ی�عى واد� م�سى. أّك� ت�ارلي ذل� قائًال أنه في ه�ا ال��ان ض�ب الّ��ي م�سى الّ���
ف�فّ��ت م�ه ال��اه الغ���ة. وم� الّ�ادر أن ن�� عائلة ع��ّ�ة في ه�ه ال���قة ال ت�ّ�ي أح� أوالدها
م�سى. خالل ال��ّ� �ه� ج�ول صغ�� ی�عّ�ج ب�� ال�الم�� ون�اتات الّ�فلى وأش�ار الّ���، وفي

األعلى كان� الّ��� الّ�اف�ة ت��غ الّ���ر الّ���لة بل�ن أح�� ورد�.
�ع� الّ��� داخل ال��ّ� ألك�� م� ساعة، درنا ح�ل ال��ع�ف األخ�� وأذهل�ا ال���� ال�� ب�ا
أمام�ا. ه�اك، على �ع� أم�ال م� أّ� ال��ا�� ال�أه�لة وفي قل� الّ���اء الع��ّ�ة، ب�ا ل�ا أغ�ب
م��� ���� أن ن�اه�ه؛ كان ه�اك مع�ٌ� كأنه وردة ر��قة م���ت كال��� ال���� داخل ال��ران
ال��ل�ة. كان أج�ل م� مع�� ث����س Theseus في أث��ا أو الف�روم Forum في روما. ق�ع�ا
م�افة م�ة م�ل داخل الّ���اء ل�قف وجهًا ل�جه أمام الّ��ح ال�� أخ� بلّ��ا. كان أول إشارة ت�ل
على أن�ا وصل�ا إلى م�ی�ة ال���اء الغام�ة، وهي م�ی�ة مه��رة ن��ها الّ�ار�خ ل��ة ألف وأر�ع��ة

عام، ول� ت���ف إال في الق�ن األخ�� على ی� ال�����ف الّ������ الّ�ه�� ب�ر�هارت.
���� جانٌ� م� سّ� جاذب�ة ه�ا ال�ع�� إلى م�قعه على أح� أك�� ال�عاب� غ�ا�ة في العال�.
كان� األع��ة وال�اجهات واألفار�� م���تة ���ل واف�، ل�� كان م� الّ�ع� ت���� الّ�����ات
ع� �ع�ها، وذل� ���� ت��هها �فعل الّ�م� وت���� ال��ل��� ل��اث�لها. في أح� ال��ان� ه�اك
صّفان م� الف�هات وهي على ما ی��و آثار سالل� الّ��ات�� وه� ��ق�ن ���قه� إلى األسفل. كان
ه�الء الفّ�ان�� �����م�ن أداة م�ّب�ة م� شأنها أن ت�في أك�� تأث�� على الّ��قات ال�ل�نة ال�ي
ت��ل ش�ائ� ج��لة تل�ف كأنها ح��� م��ّ�ج یل�ع ت�� أشعة ش�� الّ��اح. ومع أن ال�ع��
م�ف�� ��الة ج��ة، فإن تأث�� الّ��اح الّ�مل�ة ع�� الق�ون واضح ��ه. ولل��ّرج ش�ل م�ّع� ضلعه

أر�ع�ن ق�مًا في كل ات�اه. وتعّ� ه��سة ال�ع�� خل��ًا م� الف� الّ�وماني واإلغ��قي.
ُن�� ال�ع�� داخل الّ���ر م�� ح�الي ألفي س�ة في أ�ام ح�� اإلم��ا��ر الّ�وماني أدر�ان
ال�� زار ِپ��ا عام 131 لل��الد. أّما الع�ب ال�ی� كان�ا معي فقال�ا إّنه ی�عى ال��نة ل�ج�د جّ�ة
ك���ة في أعلى ال�ع��، و�ع�ق� ال��و أنها م�ل�ءة م� ذه� الف�اع�ة وحلّ�ه� الّ����ة. ج�ت م�اوالت
ع�ة ل����� ال��ة وق� تف�� م�ها ق�ع صغ��ة �فعل آالف الّ�صاصات ال�ي أ�لق�ها عل�ها. حاول
حارسي ال�اص إ�الق الّ�صاص عل�ها أ��ًا ل�� كان� ل��� ال�� أعلى م� رؤوسه� ���ة ق�م.
ی�� ال��ل�ن�ل ل�َرن� أن ال�ع�� ق� ُشّ�� إك�امًا لآللهة ای���، وهي م� آلهة ق�ماء ال������ كان�
م����ة ك���ًا في أ�ام ح�� اإلم��ا��ر أدر�ان. كان أح� الّ�حال�� ق� حف� ح�وف اس�ه �عل� ق�م

على إح�� دعامات ال�ع��، ل�� ل�َرن� أم� رجاله ����ها.
تقع ال��ی�ة على الّ�هل في ��� واٍد ب���� الّ��ل ��له م�ل ون�ف وع�ضه ن�ف م�ل. ال
�����ع أح� الّ��ه� �ع�د الّ��ان ال�ی� كان�ا �����ن ف�ها، ول�� ی�جح أن ���ن م�ة ألف ش��
ق� عاش�ا ه�اك. ل� ت��اَع س�� األج�اء ال����ة م� ال��اء، ومع ذل� فق� �ق�� م�ها آثار ج��لة. أّما
في ال��ء العل�� م� ال�اد� ف��� ال���ن والقالع والق��ر والق��ر واألماك� ال�ي كان�ا ی��ّددون
عل�ها ق���ًا لل��ل�ة و�لها م���تة في الّ��� الّ�ل�. كان ال��ء الّ�فلي على ما ی��و م�ّرجًا مائ�ًا



كان الّ�اس ��ارس�ن ��ه الّ��اضات ال�ائ�ة وال��ار�ات ال���لفة. و�����ا أن ن�ّ�ه ِپ��ا ه�ه �ق�عة
م���تة هائلة ال��� ص�ع�ها ق�ات الّ���عة الع���ة. م� ف�ق اله��ة ذات الّ��عة آالف ق�م، ال�ي

شاه�نا م�ها ج�ال أدوم ألول م�ة، ن�ل�ا إلى األسفل م�افة ألف ق�م ل��خل ال��ی�ة األث��ة.
لق� ُده� كل الّ�حال�� ال�ی� زاروا ِپ��ا م� غ�ا�ة أل�ان األح�ار الّ�مل�ة ال�ي ت�أل تل� األماك�
الّ����ة. لق� ُن��� في ص��ر ملّ�نة ���لف وصفها في الّ�اعات ال���لفة م� الّ�هار، فهي ت��و
في ض�ء ش�� الّ��اح أش�ه �أق�اس ُق�ح ع���ة ت�ّع �األل�ان ال���اء والق�م��ة والّ�ف�اء
الّ�عف�ان�ة وال��تقال�ة وال�رد�ة والق�نفل�ة ال�ي ت�اف� الّ�مان مع ق�� الّ���عة ل�ل��� الّ��قات ال����ة
ال���لفة بها. في �ع� األم��ة ت�� ��قات الّ��� ال��عّ�جة كاألم�اج، وع�� الغ�وب تل�ع
�إشعاع غ��� ق�ل أن تغ�ق في ع��ة الل�ل. ك�ا ن��اءل أح�انًا ���ا ل� ك�ا صاح�� أم هي أحالم

ُنقل�ا ف�ها إلى أرض الع�ائ� ف�ق ��ا� س��� م�ر��.
ُن��� األدراج داخل الّ���، و��لغ ��ل �ع�ها أك�� م� م�ل، وهي ت�تفع إلى األعلى ل��ل
إلى ق�� كّل ال��ال ال����ة �ال���اء. صع�نا أدراجًا ض��ة إلى ارتفاع ألف ق�م ف�ق م�ی�ة ال�ع��،
ال�� ی�ع�ه الع�ب �الّ�ی�، وشاه�نا واجه�ه ال�ه��ة ال�ي ی�لغ ارتفاعها م�ة وخ���� ق�مًا، تعل�ها
ال�ّ�ة الّ���ة وت�ّ��ها رؤوس م��وسا. كان� مع�� الّ�رجات ال����تة في الّ��� ت�ّد� إلى ��اكل

ل�ق��� الق�اب�� ح�� كان الّ�اس ی�عّ��ون في ه�ه األماك� ال��تفعة م�� آالف الّ����.
ه�اك درجات ض��ة ج�ًا ت�عّ�ج صاع�ة في ج�ل الق��ان، وهي قّ�ة م�ف�دة ت��ف على ال�اد�
�أك�له، و��ج� في أعالها م�ّل�ان و���الن. كان أح� اله��ل�� م�ّ�فًا إلشعال الّ�ار داخله، ب���ا
كان اآلخ� دائ��ًا ��ه ب��ة معّ�ة ل��ح الّ���ة ال�ه�اة إلى «ذو ش��» Dhu-Shara و«الّالت»
Allat، إله وآلهة پ��ا الق���ة. أصّ� أح� م�افق��ا ال��و على خلع ��اءته واالس���ام ���اه األم�ار
ال����عة داخل ال���ة. أخ��ني ل�َرن� أن ه�ه ال��ی�ة هي أف�ل م�ال على وج�د م�ان لل��ارة
الّ�امّ�ة الق���ة. و�الق�ب م� اله��ل�� كان ه�اك ُن��ان ض��ان ارتفاع كل واح� م�ه�ا أر�عة
وع��ون ق�مًا، كان س�ان پ��ا ق� ن���ه�ا م� الّ��� القاسي ل��ّدوا إح�� أق�م أش�ال ال��ادة
لل�ََّك�. كان� قّ�ة ال��ل ت��ح ب�ؤ�ة كل ال�د�ان وال��ال ال����ة �اإلضافة إلى مع�� آثار

ال��ی�ة، و�ان ال���� مه��ًا ���.
كان ال���� یه�ج في القل� كل ال��اع� ال�ي قادت اإلن�ان م�� األزل إلى ��ادة خالقه.
وعلى قّ�ة ق���ة شاه�نا ال�قا�ا ال��هّ�مة لقلعة صل���ة. أ�ع� قل�ًال إلى جهة ال��ار كان ه�اك ج�ٌل
ب��اني أس�د، رأی�ا على قّ��ه، ال���ه�ة ت�� أشعة الّ���، �ّ�ة صغ��ة ب��اء ���ه ل�نها ب�اض
اله�اكل الع���ة ال�ي م�رنا بها أث�اء ع��رنا الّ���اء ب�� الَعَ��ة وج�ال أدوم. كان� قّ�ة ج�ل ه�ر
Hor، وال��ة هي ج�ء م� ال���� ال�� ب�اه ال��و على الّ��� الّ�قل��� ل�ع�� هارون أخي الّ��ي
م�سى و�اه� ب�ي إس�ائ�ل. أم���ا ی�م�ا ون�� ن�ع� إلى القّ�ة، وع�� وص�ل�ا وج�نا عل�ًا ت���ًا
ی�ف�ف ف�ق ق�� هارون. ك�فارة ل�ل� ت�ل� ع�ب الّ���اء ج�ل ه�ر Hor و���زته� شاة قام�ا
ب���ها ف�ق الّ���ح. �الّ�غ� م� ع�م وص�ل أخ�ارها إلى العال� ال�ارجي في ذاك ال�ق�، فإن

.Hor خ��� ال��ب العال��ة ق� بلغ� م���رات ج�ل ه�ر



ت�ل� كل أب��ة م�ی�ة األش�اح ه�ه واجهات واسعة، ل��ها في الّ�اخل ����ة وخال�ة م� أّ�ة
زخارف. مع ذل� فإن ض�ام�ها وج�الها ت�ه�ان األن�ار، و�� كان� تع�ي ل���ي ال��ال ع��ما
كان� ت��� �ال��اة. ت�ع�� أشعة الّ��� عل مع�� األح�ار بل�ن ورد� ج��ل، مع ت�رجات م�
الل�ن�� األزرق والّ��اقي. ت��� في الّ��ارع ال�ه��رة ن�اتات الغار والّ�فلة ال�ي ت��و أل�انها و�أنها
م��ّقة م� الّ���ر ذاتها. في ال���قة، إن الّ��ان ال�ح��ی� ل��ات الّ���� في ه�ه ال��ی�ة ال�رد�ة
ه� مالی�� ال ت��ى م� الّ�ه�ر ال�ّ��ة ال���لة ال�ي كان� ت��� في شق�ق الق��ر وال�عاب� ال���ث�ة
وتل�ف ح�ل األع��ة ش�ه ال��هّ�مة. لق� م�ى رجال پ��ا األشّ�اء ون�اؤها ال���الت إلى ال��ان

ال�� ال �ع�د م�ه أح�، وه�ا م�هٌ� ��ّ�ل لل��ء مع�ى ال��اة الفان�ة.
إن اآلمال الّ�ن���ة ال�ي مأل الّ�اس قل��ه� بها

ق� اس��ال� رمادًا، أم أنها ازده�ت.
و�ان� كالّ�لج ف�ق أرض الّ���اء ال�غ�ّ�ة،

أضاءت قل�ًال ث� اخ�ف� إلى األب�.
كان ه�اك في م��� ال��ی�ة م�ّرٌج ك��� م�اٌ� م� ج��ع ج�ان�ه �ال�عاب� والق��ر والق��ر، وق�
ُن�� داخل ال��ل نف�ه ال�� �ف�ي إلى ال��ان الُ�عّ� لألضاحي. كان� ه�اك صف�ٌف وصف�ف
م� ال�قاع� مقابل الّ��ارع ال��ل�ة ال���ل�ة �الق��ر. أّما ق�� ال��ّ�ة ف��لغ م�ة وع���� ق�مًا،
وال���ح ه� الّ�م� ال�ح�� لل��اة وال��ح في تل� ال��ی�ة الغام�ة ال�ه��رة. في ی�م م� األ�ام كان�
ض��ات وه�افات اآلالف ت�ّن ه�ا ع�� مق��ة اآلمال والّ���حات. م�� آالف الّ���� كان ال���ل�ن
ی�ّدون أدواره� ه�ا و��ال�ن ت�ف�� آالف ال�ع����. أی� ذه�� تل� ال��اه�� ال��حة ال�ي كان�
ت��ّل ه�ه الّ�ف�ف في األ��اد وت�اه� األلعاب ال���لفة؟ أّما ال��م فال ت�� س�� الّ��الي وهي
ت�حف ف�ق ال�قاع� ال�ل�نة، و��ًال م� األص�ات ال�ي كان� ت�أل ال���ح لق�ون ع�ی�ة ت��ع اآلن
أص�ات ع�اء ب�ات آو�. ل� ��� األدومّ��ن Edomites أو األن�ا� Nabatseans ی��ّ�ل�ن أنه ی�مًا

ما س�أتي أناس ی�ع�ن �األم������ م� أرض م�ه�لة و���ّ�ل�ن ب�� أنقاض م�ی��ه� ال��ه�ة.
اح�ّل األن�ا� أدوم، وه� ق��لة ع��ّ�ة ق���ة، و��ل�ل عام م�ة ق�ل ال��الد كان�ا ق� أّس��ا م�ل�ة
ق�ّ�ة ت��� ش�اًال إلى دم�� وغ��ًا إلى غّ�ة في فل����، و�لى داخل ج���ة الع�ب ال�س�ى. أخ��ني
ل�َرن� أّن األن�ا� كان�ا ق�اص�ة م�ه�ر�� جاب�ا الّ�احل األف��قي وشّ��ا غ�وات م�ّم�ة على أرض
الّ��دان. وصل�ا إلى م�احل م�قّ�مة م� الّ���� و�ان� ل�یه� ص�اعة الّ�جاج الّ�ائعة ون�ج
األق��ة وت���ل األواني الف�ار�ة. ك�ا قام�ا ب��ارة روما والق�������ة مّ�ات ع�ی�ة. اس���م ال�ل�
سل��ان ومل�ة س�أ األن�ا�، ال�ی� ناف��ا أهل ت�ُم� في ت���� ق�افل ت�ار�ة ع���ة واّت��وا م� پ��ا
م���ًا أساس�ًا ل��ارته� في ج���ة الع�ب. زار أن��غ�ن�س پ��ا في عام 301 ق�ل ال��الد ووج� ف�ها

كّ��ات هائلة م� ال���ر والِ�ّ� والف�ة.
كان اإلغ���، ال�ی� أدر��ا م�عة ه�ه ال��ی�ة ال��ّ��ة �ال��ال، ه� أول م� أس��ها ب���ا،
وتع�ي الّ���ة. وتق�ل الّ�وا�ات إّن اإلس���ر األك�� ق� اح�ل كّل األراضي ال�ع�وفة آن�اك وأخ�
ی���� لع�م �قاء أراٍض أخ�� ���لها. ل�� الّ�وا�ات خا��ة، فها هي ذ� م�ی�ة ف�ل اإلس���ر



األك�� في اح�اللها، و����نا دی�دوروس س���ل�س أّن اإلس���ر كان �عل� أه��ة پ��ا ���� أرسل
د������س على رأس ج�� لالس��الء عل�ها. حاول د������س شّ� ���قه داخلها ع�� ال��ّ� الّ���
نف�ه ال�� دخل�ا م�ه، ل�� الّ��ان اع����ا في ج�اله� ال���عة وت����ا م� صّ� ال��ار واله��م.
وعلى الّ�غ� م� أن ال��ی�ة وقف� في وجه م� جاءها �ق�ة الّ���، فق� ف��� أب�ابها م�ح�ة ���

جاءها ���ل غ�� ز���ن.
لّ�ا كان� پ��ا عاص�ة لألن�ا� زه� إلى القّ�ة في الق�ن الّ�اني ق�ل ال��الد. و�ان ال�غ�اف��ن
اإلغ��� ��لق�ن على أرض أدوم اس�: الع��ّ�ة الّ���ّ�ة «Arabia Petraea». وال�اقع أن وج�د
األب��ة ال����ة على الّ��از ال���� الف�ع�ني الق��� والّ�م�ز ال�ي ت�اها على ه�ه األب��ة ت�عل�ا
نع�ق� أن ِپ��ا ق� قام على تع���ها شعٌ� كان على ات�ال ��� ب��ا أ�ا اله�ل واأله�امات، و�ن�
ل���ع الّ�وا�ات ال����ة ال�ي ت�ّ�� أن ِپ��ا كان� في ی�م م� األ�ام م�ت��ة ����. و�ع�ق� ال��و أّن
ه�ه الّ���ر ال����تة هي م� ص�ع ال�ان ال�ی� �ع�ل�ن �أم� م� أح� الف�اع�ة، ك�ا و��ّ��ون أن
ال�ّ�ة الع���ة على ال��نة ت��� ث�وة الف�اع�ة ال������ الُع�اة، بل و�ع�ق�ون أّن ه�الء الف�اع�ة ق�
أقام�ا في ِپ��ا، و��لق�ن على ال�ع�� ال��هّ�م في ال�اد� اس� ق�� ف�ع�ن. ول��� ال ت�� أح�ًا
�ع�ف م�ى ُشّ��ت ِپ��ا أو م� شّ��ها. وثّ�ة رأ� �ق�ل إنها ب��� ق�ل أ�ام إب�ا���، و�نها كان� م�ی�ة

ع��قة في الق�م ع��ما ه�ب ب�� إس�ائ�ل م� أس� ال������.
ب���ا نقف ب�� آثار ه�ه ال��ی�ة ال����ة ن���� أّن ال���قة ال����ة ب���ا كان� مع�وفة �اس�
ج�ل سع�� Seir في أ�ام الّ��ي إب�ا���، و�قال �أّن ���� وأت�اعه جاءوا إلى ه�ه ال�الد �ع� أن فق�
���� ح� ���رّ��ه. وال�اقع إن� ت�� ّش��ًا ع� ِپ��ا في أسفار العه� الق��� ول��ها كان� ُتع�ف �اس�
«َسلع»، وهي كل�ة ع��ان�ة مع�اها «الّ���». و��ّجح أن ب�ي إس�ائ�ل ع��ما كان�ا ی��ّ�ل�ن في
ال�ّ��ة ق� جاءوا ِپ��ا و�ل��ا اإلذن �ال�قاء ف�ها زم�ًا ق���ًا للّ�احة، ل�� س�ان ِپ��ا رف��ا، ف��ّ�أ أن��اء
ب�ي إس�ائ�ل ���ابها. اته�ها ال��ي ع����ا Obadiah �ال����اء والّ�لف قائًال: «على الّ�غ� م� أن�
ت�تق�� عال�ًا كالّ���ر، و�الّ�غ� م� ك�ن ع�� ب�� الّ���م، �ق�ل اإلله إنه س���ل� م� ف�ق

ع�ش�». و�ان� في عه� إش��ا Isaiah م�ی�ة م�هّ�ة م�ه�ة ث� ت��أ ال�ه�د ب�مارها.
في عه� أر��اس (ال�ارث) الّ�ال� ال�لق� �ف�لل��، أو ص�ی� اإلغ���، ُض��� أول ع�لة مل��ة
وات��ت پ��ا ال���� م� م�اه� ال��ارة اإلغ����ة. وح�ى في العه� الّ�ه�ي ل�وما، ع��ما ت��ع
أوغ���س على ع�ش ال����، وصل� شه�ة ه�ه ال��ی�ة الق�ّ�ة إلى أورو�ا. كان الّ��اح ی�ّم�نها
م� كل �قاع األرض، وال بّ� أن ع�د ساك��ها كان ن��ًا م� ع�ة م�ات م� اآلالف. كان� م���ًا
للفّ� والعل�م وم� أجلها ُجل�� أع�ال پ�اك���ل�� وما��ل أن��ل� ول��ناردو دا ���ي. كان ك�مها م�اًال
����� ل�� الق�ماء، و�ان� تف�ح أب�ابها لل������� األوائل ح�� ُس�ح له� ب��اء دور ال��ادة
ال�اصة به� ج��ًا إلى ج�� مع معاب� �عل وأپ�ل� وأف�ودی�. كان� پ��ا ت�ّ�ل في ه�ا ال��ء م� آس�ا
ما ت��له روما للّ�ومان وأث��ا لإلغ���. وفي س�ة 105 لل��الد اس��لى أح� قّ�اد ت�اجان على ِپ��ا
وص�غها �الّ��غة الّ�ومان�ة، و�ل� ال��ی�ة ت�داد ازدهارًا وتّ��ع ت�ارتها وت��� ت�� رعا�ة روما.
وغ�ت ِپ��ا في تل� األ�ام مل�قى خ��� ق�افل ع�ی�ة وم���ًا ل��ارة ج���ة الع�ب و�الد الع�� واله��
ال�ا��ة إلى م�� وفل���� وس�ر�ا. ك�ا كان� ِپ��ا م��نًا للّ��وات الّ���ة ت���ها الّ���ر
الغاض�ة ال�ي ت��� في وجه كل م� ت�ّ�ل له نف�ه ��ّ� ی�ه إل�ها. وصفها س��اب� و�ل��ي �أنها



ي � ي ي
م�ی�ة ع���ة، ول�� لّ�ا وه�� ق�ة الّ�ومان ل� ����ع األن�ا� الّ�ومان��ن ال�ق�ف في وجه ال��ائل
ال�ي ت��� في الّ���اء، وات��ت ت�ارة الق�افل م�ارات أخ�� ول� تع� ِپ��ا ذات أه��ة ك��� فقّل
شأنها وه��ت. وفي الق�ن الّ�اني ع��، أرسل الّ�ل����ن، ���ادة ب�ل�و�� األول، ح�لة إلى ال��ان

و���ا الع�ی� م� القالع، ل�� صالح الّ�ی� قام ���ده� و�جالئه� ع� ال���قة.
ال ش� أّن ك���ًا م� اآلثار ی�ل على أن پ��ا كان� إح�� ال��ن ال��ه�ة الّ�ا��ة �ال��اة، وال بّ�
أن أث��اءها ق� عاش�ا في رفا��ة ل� �ع�فها الّ��ق لق�ون عّ�ة. و�ّن پ��ا ��االتها ال��س���ة
ال�اسعة، وم�ّرجاتها، و��ات��ها الغام�ة، و�ه��ها و�اه�اتها وعقائ�ها الّ�ی��ة، وث�وتها م� الّ�ه�ر،
وش��ها ال���قة، وم�اخها الّ��ي ال�� ی�ع� الّ��ر، كل ذل� كان ق� جعل م�ها �ار�� ور�ڤ���ا

آس�ا الّ�غ�� آن�اك.
م�� أك�� م� ق�ن م� الّ�مان س�ع الّ�حالة الّ������ ج�ن ل��� ب�ر�هارت روا�ات ع� م�ی�ة
الّ���ر ال����عة على ��ف الّ���اء الع��ّ�ة، فقام �ع��ر الَفّج الّ���� ووج� ال��ی�ة الق���ة
الّ�ائعة ال�ي ل� ت�� ق� ُذك�ت في أّ� تار�خ أدبي م�� عام 536 لل��الد. وم� ذل� ال�ق�، ال��
ك�� ��ه ب�ر�هارت ع� اك��افه ل��ی�ة الّ���ر في رسالة أرسلها م� القاه�ة، ل� �ق� ب��ارة پ��ا
س�� قل�ل م� الّ�حال�� وعل�اء اآلثار الغ�����. كان خ�� ال��ائل ال��و�ة ك���ًا، ���� ل� ت�فع
ال��اسة ك���ًا م� الّ�اس ل��اولة ز�ارتها. لق� ه��ت الّ��اع والّ��الي الّ�احة ال�ي كان ج����
ی��هج ف�ها و�ف�� في الّ��اب، إلى أن أح�� ل�َرن� مقاتل�ه ال��و��� إلى ال��ی�ة ال�ي ل� �ع� ف�ها

س�� الق��ر والق��ر ال�او�ة.
*  *  *



كان ل�َرن� ب�� الف��ة واألخ�� ی�ور م�ا�� الع�ّو

م��ّ��ًا ب�ّ� ام�أة غ��ّ�ة م� س�ر�ا



ن�اء الق�� في س�ر�ا لهّ� م�اه� بهل�انّ�ة �الف��ة



الف�ل الّ�اسع ع��

مع��ة ب�وّ�ة في م�ی�ة األش�اح

إّن اح�الل ال���اء أمٌ� ض�ور� ق�ل االس��الء على الَعَ��ة، ال�ي تعّ� ��ّ� أهّ� م��� ح��ي في
الّ�احل الغ��ي م� ج���ة الع�ب، وح�� َرَس� أسا��ل ال�ل� سل��ان ق�ل ثالثة آالف س�ة. ول��
م�قعة ل�َرن� كان� هي األولى ال�ي ح�ث� في ال���اء خالل الّ��ع��ة س�ة األخ��ة، فلق� كان
الّ�ل����ن آخ� م� ع��وا ال���� ب�ماحه� الالمعة ورا�اته� ال�ّفاقة ومال�� ن�الئه� وف�سانه�
األورو����. ث� �ه� ل�َرن� ق��ل ال��ب ال���� في زّ�ه الع��ي وأخ� ���ف تل� األن�اء دارسًا
م�ّ��ًا فل� ی��ك ش��ًا م� األرض إال ودرسه دراسة كا��ة. و�ع� أن ن�ح في إجالء األت�اك ع� الَعَ��ة
صّ�� على أن ����لي على كّل الّ�ه�ل ال��تفعة ال���ّ�ة على �ع� خ���� م�ًال م� رأس خل�ج
الَعَ��ة وت�ّ� �أراضي ال����ة إلى أن ت�ل إلى ال�ل�ج الع��ي. وأ�ق� األت�اك ی�م�ٍ� أنه� ب�� أم���
ال ثال� له�ا: فإما أن ��اول�ا اس�عادة الَعَ��ة، و�ما أن �ع��وا إلى تع��ة أنف�ه� ���اع ج���ة
الع�ب ال�ق�َّسة م� أی�یه�. ل�ل� جاءوا م� س�ر�ا �ع��ة آالف ج��� مفع��� �الّ��ا� ووضع�ه�

في ال��اقع االس��ات���ة الع�ی�ة على ال��تفعات.
ل�� ل�َرن� كان على �ق�� �أن األت�اك ل� ی�����ا م� اس�عادة الَعَ��ة، إذ ه�اك م��ٌّ وح��
���� أن ��ل�ه ال��� لل�ص�ل إلى ه�ا ال���اء الق��� الهام، أال وه� واد� إض�. ول�ي ی�أك�
ل�َرن� م� األم� سار ����ه غ�� الّ��امي ع�� ال���� نف�ه ق�ل ال�ع��ة �أساب�ع، ف�ج� األت�اك
في حالة ق�ل�لة وت�ّلل إلى الَعَ��ة ق�ل أن ی�ر��ا ال��� ال���� به�. ل� ��� في ن��ه إع�اء األت�اك
ف�صة كه�ه. كان واد� إض� م� أصع� ال��ّ�ات اج��ازًا في العال� وه� ل�� �األم� الهّ�� على
ج�� م�ّلح، ور��ا ال ��ا��ه صع��ة س�� م�ّ� خ��� Khyber ال�اقع ب�� اله�� وأفغان��ان.
����ق ال���� سل�لة ج�ال ب��ان�ة قاحلة ت�عى ج�ال ال�ل� سل��ان، ت��ّ� على الّ�ا�ئ الّ��قي
ل�ل�ج الَعَ��ة، وت�تفع ف�أة إلى عل� خ��ة آالف ق�م على جان�ي ال��ّ� الّ���. وال�اقع أّن ال���
ال���� إذا ه�ج� م� ق�� ه�ه ال��ال الّ�ام�ة ل� ��� م�انًا ����ي ��ه. ال بّ� أّن ل�َرن� كان

سُ���� س�قًا ل� حاول� الق�ات الّ����ة الّ�قّ�م إلى الَعَ��ة أث�اء ع��ره ل���� واد� إض�.
و�قي األت�اك یل�م�ن اله�وء م�� ی�ل�� ح�ى م���ف س����� م� عام 1917، ث� قام�ا
�اس��الع األماك� ال��اورة لل���اء ی���ون م� ذل� إیهام ل�َرن� والع�ب ل���ل�ه� على االع�قاد �أن
الق�� م� وراء ه�ه االس��العات ه� اله��م على ال���اء، مع أن ق��ه� ال���قي كان اله��م
على الَعَ��ة م�اش�ة. كان� آخ� ح�لة اس��ال��ة لألت�اك ت���ة، إذ ق�ع ل�َرن� ورجاله عل�ه�

الّ���� وأزهق�ا أرواح م�ة م�ه�.



وه�اك على �ع� خ��ة ع�� م�ًال م� ش�ال ش�قي ال���اء ت�� قلعة صل���ة أث��ة، ت�ل على
الّ���اء ب�جهها العا�� م� أعلى تّل م���ر م� ال��� ال�ل�ي األب��، وت��ى قلعة
�َ��». و�ان �ال�و�� األول، مل� الق�س، ق� ب�ى س�رًا ح�ل قّ�ة ه�ا ال��ل في أ�ام الّ�ل�����. «ال�َّ
أّما القلعة والق��ة الع��ّ�ة ال��ی�ة فه�ا داخل األس�ار، وال ���� ال�ص�ل إلى القّ�ة إال ع� ����
�َ��» ال ت�ال في أی�� األت�اك ول�� ج�اس�� ل�َرن� جاءوا م�ّ� م���ر م�ع�ج. كان� «ال�َّ
ی���ون له أن ال�ام�ة ال��ج�دة ه�اك كلها م� الّ��ام ال�ی� ���� الّ�م الع��ي في ع�وقه�، وأن
ع�ا�فه� وأه�اءه� مع ال���ة ال����ة ال��ی�ة. ل�ل� أرسل ل�َرن� م�ل�دًا Malud وع��ة م� خ��ة

�َ�� ل�ًال، وأت�عه� ����ي ب�و� ���ادة الّ���� ع�� ال�ع��. ضّ�ا�ه إلى ال�َّ
ما إن وصل الّ���� ع�� ال�ع�� ح�ى اح��� الّ��ام ح�له. وفي ص�اح ال��م الّ�الي ن�ل�
الق�ات الّ��ر�ة وال��و�ة م� ال��ل ال�ل�ي ودّم�وا ثالث��ة سّ�ة ح�ی��ة ع�� خ� دم�� - ال��ی�ة
�الق�ب م� ع���ة Aneiza. ث� حاول�ا ال�ص�ل إلى األماك� ال����ة في نها�ة ال�� ال��ی��،
ح�� كان ه�اك س�ع��ة عامل أرم�ي أرادوا إنقاذه�، ل�� االس���امات الّ����ة كان� ق�ّ�ة في
ال���قة ول� ����ع الع�ب االس��الء على ال��اك� األساس�ة. خاف األت�اك ك���ًا وأرسل�ا ��ل��ن
الّ�ع���ات م� معان وأب� اللِّ��. و�ان إضعاف األت�اك ل�ام��ه� في أب� اللِّ�� ه� ما ی���ه ل�َرن�
ت�امًا، وما كادت اإلم�ادات الّ����ة ت�ل ح�ى أم� رجاله �االن��اب م� الّ��ة ال��ی��ة إلى

ال���اء.
�َ�� وخ�وج ل�َرن� ال���ء م� ال���ة األخ��ة للّ��ة ال��ی��ة، قّ�ر �ع� إخالء حام�ة ال�َّ
ج�ال �اشا، القائ� العام لل���ش الّ����ة في س�ر�ا وفل���� وج���ة الع�ب، وخالفًا ل����ة الف�ل�
مارشال ف�ن فال��های� von Falkenhayn، ال�� كان قائ�ًا لل���ش األل�ان�ة في الّ��ق األدنى،
قّ�ر اس��داد ال���اء ق�ل اس��جاع الق���ة والَعَ��ة. وله�ا سّ�� ج�ال �اشا ف�قة ك���ة م� الف�سان

وف�قة م� ال��اة، وع�دًا م� ال��ف��ات ال���فة م� فل���� ع�� ال�ّ� ال��از� إلى معان.
كان� تل� ض��ة م�فقة لل�َرن�. فأوًال، اض�� األل�ان واألت�اك لل�قل�ل م� ق�اته� ال�عارضة
آلِل��ي في األرض ال�ق�َّسة. ثان�ًا، كان�ا ی�قّ�م�ن ن�� الفّخ ال�� ُن��، له� إذ كان ل�َرن� ی�م�
�أنه إن كان ال بّ� م� خ�ض ق�اته ال��و�ة غ�� الّ��ام�ة لل�ع��ة في ال��ال الّ�ائ�ة ألدوم الق���ة،
ف��ف ت���ه قابل�ة ح��ة ج��ه الفائقة في الّ�ها�ة م� ه���ة أّ�ة ج��ش ن�ام�ة عال�ة ال�فاءة

والّ��ر��.
أما م�ل�د ��، فق� كان ساع� ل�َرن� األ��� في مع��ة ال���اء وم� أع�� الّ����ات ال�ي
�ه�ت في الّ��رة الع��ّ�ة، �اإلضافة إلى م�ه�ه ال�ارجي الّ�ائع. كان یل�� ح�اًء عال�ًا أرج�ان�ًا ذا
مه�از ُت��ع له خ���ة م�س���ة كل�ا ح�ك ق�م�ه، ك�ا كان ���ل س�فًا ���ًال م� س��ف الق�ون
ال�س�ى، و�ان له شار�ان ی��ل�ان على وجهه كأح� أش�ار األفالم ال����ة. ول�� ل� ��� ه�اك في
ال��� الع��ي كله م� ��اثله ش�اعة وس��ًا. إنه اب� ش�خ ب�و� وأّم ش����ة، وق� أ�ه� م��
�ف�ل�ه ح�اسًا وو���ة ع��ّ�ة. درس العل�م ال����ة ال��ی�ة دراسة واسعة على أمل أن �����م ه�ه
العل�م ذات ی�م في إسقا� ال��� الّ���ي وم�اع�ة �الده على االس�قالل. و�ان ق� أم�ى أ��ًا



ثالث س��ات ی�رس العل�م الع���ة ال����ة في جامعة ت���ة وق� اس��اع خالل ه�ه ال��ة الّ���لة
أن ��في ن�ع�ه ال����ة إال أن أم�ه اف��ح أخ��ًا ف�ان ن���ه الّ��د م� ال�امعة والّ�في م� ُت���ة.
عاد ع��ها إلى ال�اد�ة ح�� ُعّ�� س��ت��ًا خاصًا الب� رش��، أح� أم�اء وس� ج���ة الع�ب.
وج� م�ل�د �� ف�صًا سان�ة ك���ة لالش��اك في ح�ادث الّ�ه� والّ�ل� ال�ي كان� ت��ّ�ر ی�م�ًا،
واس��اع أن ��ل� ل�ف�ه شه�ة ع���ة في الق�ال ح�ى إن األت�اك رأوا م� ال���ة أن ��ف��ا ع�
ماض�ه وأن ی�ع�ه للّ�ج�ع إلى ُت���ة واالن��ام إلى الف�ق ال��الة الّ����ة. وع��ما ان�لع� ن��ان
ال��ب العال��ة ُرّقي م�ل�د �� إلى درجة ضا�� ل��ه ُقّ�م ل����ة ع����ة وُس�� ب�ه�ة الّ�آم�
على الّ�ل�ان الع��اني. و�ع� أن ُأ�ل� س�احه اش��ك في م�ار�ة اإلن�ل�� في �الد الّ�اف�ی� وُ���
عل�ه ق�ب ال���ة. وأخ��ًا ان�ّ� إلى ج�� ���ل، و�لغ م� ج�أته و�ق�امه أنه ل� ���ج مّ�ة م�

مع��ة إال ج���ًا و�لغ م� تهّ�ره أنه كان ال ی��ّدد في اله��م على ال��� الّ���ي ��ف�ده.
اخ�ار ج�ال �اشا معان، أه� م��ة على ال�� ال��از� ب�� ال��� ال��� وال��ی�ة، ل���ن
م���ًا ل�الث ف�ق ت�ألف م� س�عة آالف ج��� وع�د م� ال��ف��ات ال���فة وأس��ل م� الّ��ارات
�َ�� وع���ت ف�ها واّت��تها قاع�ة لها، أّما الف�قة الّ�ان�ة األل�ان�ة. ق��ت إح�� ه�ه الف�ق قلعة ال�َّ
ف�اءت م� ال���ب ع� ���� «أب� اللِّ��» وال���ة، والّ�ال�ة ت���� م�اش�ة م� معان م��هة
ش�قًا. وّجه األت�اك ت�ّ�كاته� ���� ی��ّ�ع�ن كله� في ال���اء في ال�اد� والع���� م� شه�

أك����.
وفي ال�ق� ذاته كان ل�َرن� وج�اع�ه في معقل ح��� في عاص�ة األن�ا� الق���ة، وراء تل�
الّ���ر الّ���ة، ه�ه االس���امات الّ�����ة الق�ّ�ة ال�ي اس��اع� ی�مًا ما أن تقف في وجه
ج��ش اإلس���ر األك��. وألول م�ة �ع� م�ور ق�ون ���لة تع�د ال��اة إلى ه�ه ال��ّ�ات الّ�ام�ة
الّ��قة. أشعل ال��و الّ���ان في م�ا�ح اآللهة الق���ة، ووقف ال��اس ل�ل نهار ف�ق األماك� األث��ة
ال��تفعة ی�اق��ن م�يء األت�اك. و��� ت�� ال��و في غ�ف الق��ر ال�اسعة ��ل��ن ج�اعات
ج�اعات إلى ساعة م�أخ�ة م� الل�ل، و�قّ��ن ق��ًا ال نها�ة لها و���ّن��ن �األهاز�ج واألغاني
ال����ة ال��اس�ة. أقام ل�َرن� في مع�� إی��� (أ� ال��نة)، وه� الق�� ال�رد� ال�اقع في م�خل

الفّج الّ����. ول� شاء ألخ� ی��ّ�ل وص�فات إی��� وه� ی�ق�� أمام آله�ه�.
ل��ه ب�ًال م� ذل�، أرسل إلى الّ��خ خل�ل إل�ي Elgi في الق��ة ال��اورة و�ل� م�ه أن ���ع
كل الّ��اء القادرات على ال��وج ألم�ال ح�ل ال��ان ح�ى ��ان�ن ف�قه ال����ة. ل� ت���� الّ��اء
الع���ات إلى ف�ق الّ�ل�� األح�� أو ال��ال� ال���ّ�كة أو خ�مات ال�قاصف ك�ا فعل� أخ�اته�
الغ���ات أث�اء ال��ب، ل��ه� �ال�ا شّ�ع� رجاله� على الق�ال. ك� �قف� في ال��خ�ة خالل
ال��وب الق�ل�ة الّ�ائ�ة ����ح� رجاله� و����ن أناش�� األ��ال ال��و���، و��لق� ص��ات الل�م إن
ل� ی��فع رجاله� ب��الة إلى خ�� ال�ع��ة. ق�ل عّ�ة ق�ون كان� الف�ق ال��قاتلة في الّ���اء ت�ع
��ع ن�اء في ال�قّ�مة بل�اسه� الّ�اهي وه� ���ل� را�ات الق�ال. ل�� ه�ه هي ال��ة األولى في

تار�خ الع�ب ال�ي ت��ج ف�ها الّ��اء في ك�ائ� م�ّل�ة لالش��اك في ال�ع��ة.
هّ�� الّ��اء ال��و�ات الل�اتي �ق�� ���ار ال���اء للّ���ة ���ل رائع. لق� ت�ل�� ع� ص�ع
الّ��� والغ�ل واح���ن ع�� م��� ل�َرن� ���ادة زوجة الّ��خ خل�ل. ل� ��� ه�اك ل�اس رس�ي



�قّ�م ل�ل� ال��و�ات ال�ق�امات، بل ج�� حا��ات �أث�ابه� الق���ة الّ���لة الّ�رقاء وق� وضع�
األساور الّ�ه��ة في أی�یه� وال�ل� في آذانه� وأن�فه�، ث� ت�ّ�ع� م� كل ال�هات ل���ل� ف�قة
ال��ت. لق� اس���� ل��اء ل�َرن�، ال�� كان �ع�زه �ع� الّ�جال، وحار�� ب��الة ع���ة كأزواجه�

و�خ�انه�، ولع�� دورًا مهّ�ًا في دح� األت�اك.
ت�ّ�� ل�َرن� الّ�فاع ال���ع ال�� وضعه ال�ل�ك األن�ا� الق�ماء وف�ل على إث�ه ج�� اإلس���ر
في االس��الء على ال���اء، فقام ب�ضع الّ��اء ال��و�ات ع�� ال��ّ� الّ��� مقابل مع�� إی��� للّ�فاع
ع� ال��ی�ة. كان ح�اسه� ش�ی�ًا ول� ��ّ� ��اجة إلى أّ� ت�ر�� ل����� فارسات ق�ی�ات. لق�
اخ��أن خلف أع��ة ال�ع��، و�ان مع �ع�ه� أوالده� غ�� الّ�اض��� �ع�، وق�� ���ل ب�����اته�
ل��ا�ة ال��ّ� ال�� ل� ��� ی��ع س�� ل�ع� م� األت�اك واألل�ان ����ن ج��ًا إلى ج��. ال��م
الّ�جال ���اقعه� ول� ���ه� الهلع ح�ى ع��ما انق�� الّ�ائ�ات األل�ان�ة على ال�ع�� ال����
وألق� �ق�ابلها على الّ��ارع وال���ح وال��ّرج ال�ائي. ل��ه� ت�ّ���ا ب�����اته� �ق�ة لّ�ا سق�� ق��لة

أل�ان�ة ف�ق أح� م�افعه� م�اش�ة ف���ه و�اق�ه م� على وجه األرض.
أما ل�َرن� ف�ان� مهّ��ه في ذل� ال��� إص�ار األوام� م� على ال��تفع الّ��الي. كان معه
خ���ن شا�ًا ب�و�ًا ان�قاه� ب�ف�ه م� ال�ی� ���ازون �الّ�ك� وال���، وق� ب�ه��ا في تل� ال��قعة
على مق�رة ع���ة في اإلس�اع ب�قل ال��حى، و�ان�ا ی��لق�ن ���عة كاألران� ال���ة و���لق�ن
الّ���ر ��فة الّ��اء ورشاق�ها. ول� شاه� أح� ال��قعة م� األماك� ال�ي كان �ع��� ف�ها الع�ب
ورأ� ال��و رجاًال ون�اًء في ث�اب الّ���اء �����ن ال���ل وال��ال عار�ة م� الّ��وج و���ع�ل�ن
كل سالح اب���ه العقل اإلن�اني م�� ف�� الّ�ار�خ، ول� غّ� ال��ء الّ��ف ع� االس���امات
ال��ی�ة الّ����ة والّ��اب الّ�صاص�ة ال�ي كان األت�اك ی�ت�ونها وع� س�ب الّ��ارات، ل��ل إل�ه أنه

ی�� م�قعة ال���اء ل�� ب�� الع�ب والّ��ك بل ب�� س�ان أدوم الق�ماء ومل�ك ب�ي إس�ائ�ل.
ل� ��� مع ل�َرن� غ�� أر�عة م�افع، ول��ه اس��اع أن ���ي م�افة تق�ب م� خ��ة أم�ال
ج���ي ال���اء مّ�ة س� ساعات، ق�ل في أث�ائها س��� ت���ًا دون خ�ائ� ت��� م� ��فه. ول��
ت�ّ�رت ال�الة �ع� ذل� وأ�ه� الع�و ن�ا�ًا وتقّ�م األت�اك واألل�ان ��اول�ن ال�ص�ل إلى الع�ب
على الّ�غ� م� الّ�صاص ال�� كان ی���ه ه�الء عل�ه� كالّ�مال، ف�أ� ل�َرن� أن ال م�اص م�
إخالء ال��ان وأرسل ن�ف رجاله ل���ّل�ا تًال آخ� ج��ب ال���اء، والّ��ف اآلخ� إلى الّ�ّل في
ال�هة الّ��ال�ة ال�قابلة. و�ان ب�� الف��ق�� «واد� م�سى» ال�� ی�ع� م�ًال واح�ًا ع� ال���قة ال�ي

���� ف�ها ل���ح م�ّ�د ش� ����ق ال��ال ج���ي ال��ی�ة.
اب�هج األت�اك �االس��الء على خ��ق الّ�ّل األول و�ان�ا م�أك�ی� �أنه� ق� ه�م�ا ق�ات ل�َرن�،
ف�ا كان م�ه� إال أن ان�فع�ا م� قّ�ة ال��ل ���اسة و����ا إلى ال�اد� ��ًا م�ه� أن الع�ب ق�
ان����ا إلى ال���اء. في تل� األث�اء كان ل�َرن� ورجاله م������ ف�ق تالل ال���اء. أق�ل األت�اك
وان��� ل�َرن� ح�ى دخل م�ه� ح�الي ألف ج��� في ال���� وع��ئٍ� أم� ج��ده �إ�الق الّ�ار.
وع��ما ان��� األت�اك داخل أض�� ج�ء م� ال��ّ� �الق�ب م� م�خل ال��ی�ة، أ�ل� أح� معاون�ه
صاروخًا في اله�اء كإشارة ل��ء اله��م. �ع� ذل� ب���قة واح�ة ع�َّ الّ��� ج�ال أدوم وص�َّ
الع�ب شالالت م� الّ�اَّر م� كل ح�ب وص�ب، و��ا ص�ت ال��ادق و�أنه آٍت م� الّ���ر. قام�



ال��و�ات واأل�فال ب�ح�جة األح�ار الّ���ة م� ف�ق ال�افة على رؤوس األت�اك واألل�ان ال�ی�
كان�ا وق�ها في ��� ال�اد� على �ع� م�ات م� األق�ام، ب���ا أ�لق� الّ��اء الالتي ك� خلف أع��ة
مع�� إی��� الّ�ار ���ل م���ّ�. ارت�� ال���د الغ�اة وُذع�وا وتف�ق�ا في كل االت�اهات، واس��ّ�

الع�ب على الّ�الل ی�ّم�ون ما ت�قى م�ه�.
ق�ل أن ت��ل الّ��� للغ�وب وراء ال��ال ال�رد�ة، أرسل ل�َرن� وم�ل�د �� إشارة ثان�ة ل�فاقه�،
وصاح م�ل�د: «انه��ا �ا أب�اء الّ���اء». و�ه� الّ�جال م� وراء الّ��� م� كل ال�هات وعال

ه�اف «هللا! هللا!» م� ح�اج� ال��ات م� ال��و وه� ی��ل�ن م� الّ�الل إلى ال�اد�.
اس��لى الع�ب على وسائل الّ�قل الّ����ة وال��فى ال���ّقل، وأس�وا م�ات ال���د. ت�اجع�
الق�ات الّ����ة ال��ّلفة م� ألف ج��� ت�اجعًا م����ًا إلى ال���ة Busta وشق�ا ���قه� �ع� ��عة
أ�ام إلى معان، وأب� اللِّ��. ت�لل ل�َرن� �ع� ال�ع��ة إلى صف�ف األت�اك م����ًا وعاد ���ل ن��ة
م� الّ�ق��� ال�� ��ف ��ه األت�اك ال�ع��ة، م�ا جعل الع�ب ال������� �قهقه�ن عال�ًا ل��
س�اعه. جاء في الّ�ق���: «لق� ق��ا �اق��ام ت����ات ال���اء و�ان� إصا�ات�ا اث�ي ع�� ج���ًا
وأر�عة وت�ع�� ج���ًا، أّما خ�ائ� الع�ب ف�ان� ألفًا م� الق�لى وال��حى، و�ان ه�اك ب�� الق�لى

ج�� س�عة ع�� ضا��ًا ب���ان�ًا».
كان الّ�ّ�ا� ال����ان��ن ال���اج�ون في ذل� ال��ء م� ج���ة الع�ب، �اس���اء ل�َرن�، في
الَعَ��ة على �ع� م�ات األم�ال. و�ان ل�َرن� نف�ه ی�ت�� الّ��اب ال��و�ة. أّما خ�ائ�ه ف�ان� اث���
وع���� ق��ًال وج���ًا. ی��و أن األت�اك ق� أخ�أوا في تق�ی�اته� ب��ع��ة واث��� وس�ع�� ش��ًا

فق�!



الَ�ْ�َ�� ال��ی� ال�� ت�ت��ه سّ��ات القاه�ة

قاب ال�� ت�ت��ه ن�اء ج���ة الع�ب ��ّ�ل ن��ة شّفافة ع� ال�ِّ



األم�� ���ل والّ���� ل�َرن�
ی��اح�ان مع �ع� ش��خ ال��و



الف�ل الع��ون

«أهلي في ال���»

قال ل�َرن�: «إذا كان� الّ��اء ل� یلع�� دورًا مهّ�ًا في ال��ب ال�ي ان�لع� ن��انها في أرض
«ألف ل�لة ول�لة» ف��� ذل� أن رجاله� یل���ن الّ��ان�� و��ف��ن ل�� الّ��اب الّ�اخل�ة». ث�
اس���د قائًال: «ور��ا كان ه�ا أح� األس�اب ال�ي حّ��� إليَّ ج���ة الع�ب، فإني ال أع�ف �الدًا

م�لها ال��� الّ�ائ� ف�ها ه� للّ�جال فق�».
مع ذل� كان ال��ل�ن�ل ل�َرن� �عارض ���ة م� �ق�ل إّن الّ�جل في ج���ة الع�ب ه� الّ���
ال��ل� وما ال��أة س�� ع�ٍ� له. على الّ�غ� م� أنه �ق�ل: «إّن ال��أة هي الّ�يء ال�� �����ع �ه
ها ل��ة ی�لّهى بها م�ى و��� شاء». و�الّ�غ� م� أن «ال�ع�فة م� حّقه، ولها الّ�جل، بل �ع�ُّ
ال�هل»، وأّن «ال��� والُعلى له، ولها الّ�الم واألس�»، وأنه «ه� اآلم� الّ�اهي، وهي ال���عة
�اعة ع��اء»، فال ت�ال ت��ل� تأث��ًا ك���ًا غ�� م�اش�، ل���ا ل� ن��ع أو نَ� م�ها س�� القل�ل. ل�
���ع س�ان ج���ة الع�ب �آراء م�� كات أو م�� �ان�ه�س�، و�الّ�غ� م� أن مل� ال��از ��ه�
في ب�امج األخ�ار، فإن جاللة ال�ل�ة ال ُت��� أب�ًا. لق� ح�� األم�� ���ل م�ت�� الّ�لح في
��سا� ك�ئ�� ال�فاوض�� الع�ب، ل�� زوج�ه، ال�ي أص��� ���ا �ع� أول مل�ة في �غ�اد، ل�
ت���ه في رحل�ه. و�ن عاص�ة ح��� ب� علي هي م�ی�ة ال ُ���ق�ل ف�ها الّ�پل�ماس��ن األم���ان
وزوجاته�. ول���ّ�ر القار� ك� س���ن ال��اة م�ّلة في ل��ن أو ن����رك ل� حاول أهلها تقل�� س�ان
مّ�ة في عاداته�. سُ���م�ن وال ش� م� رؤ�ة ال���فات الّ�اح�ات الل�اتي ��ألن ال��ات�، ك�ا أنه

ل� ���ن ه�اك رق� في الف�ادق وال��اع� أو أس�اق خ���ة أو ح��ة س�اس�ة ن�ائ�ة.
ال �قف الّ�جل الع��ي ع��ما ت�خل ال��أة ك�ا نفعل ن�� في الغ�ب. وه� ال �أكل مع ام�أته بل
ی���� م�ها أن تق�م على خ�م�ه، وع��ما ���ج ب��هة على ج�له ی���ها وح��ة في الّ�ار، وفي أك��
األحای�� ت��� ن�اء ال��ن في د�ارهّ� أس��عًا أو أك�� دون ال��وج م�ها. في جّ�ة، على س��ل
ال��ال، ت��ّ�ه الّ��اء ع�� ی�م ال���� خارج ال��ی�ة ح�ى ����ع� ح�ل ق�� أّم�ا ح�اء. ول�� على
الّ�غ� م� ح�اته� ال��ع�لة ه�ه فق� ن�غ م�ه� في الّ��اسة ع�د غ�� قل�ل. وال�اقع أن� ت�� في �الد
الع�ب ك���ات م�� ت�ّ�ع� خ�ا مل�ة س�أ في ح���ه� وف���ه�، واس��ع� جعل «أس�اده�» �قّ�ل�ن

الّ��اب ال�� ت�وسه أرجله�.
ومع أنه ���ز للّ�جل ال��ل� أن ی��وج م� أر�ع ن�اء في وق� واح�، فإن ه�ه العادة ل���
م�فّ��ة إال ب�� األغ��اء ع��ما ���ن في وسع أح�ه� أن ���أج� ل�ل زوجة م� زوجاته دارًا
خاصة. ه�ا في ال��ن فق�، وفي ال���قة م� الّ�ع� ج�ًا أن ���ع الّ�جل زوجاته األر�ع ت��



سقف واح� و���� معهّ� ��الم. إن ال�ل� ح��� وال�ل� ���ل واألم�� علي والّ�ل�ان ع�� هللا
مل� األردن وغ��ه� م� القادة ال�ارز��، كله� ل� ی��ّوج�ا س�� م�ة واح�ة.

وال��أة الع��ّ�ة الع��� ���ن م���ها الّ�الق في أغل� األح�ان، وال ی��ّ�ث الع��ي ع� ام�أته
إال في ما ن�ر، و�ذا ت�ّ�ث ع�ها �ق�ل: «أهلي في ال���» أو «أم اب�ي علي». والع�ب ال ���ق�ل�ن
ال��ل�د األن�ى �الّ�ضا. ول�� ع��ما ی�ل� الّ�فل، ذ��ًا كان أم أن�ى، ت��أ األم في ات�اذ الّ��اب��
الالزمة ل�رء الع�� الّ����ة ع�ه، و����ًا ما تل�أ إلى تعل�� ت���ة ح�ل ع�قه. وتفّ�ل ال��و�ات
الّ�ع�ر ال����سلة على ال��ع�ة وله�ا ی��ل� ما ب�سعه� لف� أ�ة عق�ة في خ�الت شع�ر

أ�فاله�.
في �ع� أج�اء الّ���اء ه�اك قان�ن غ�� م�ّون �ق�ل: إذا هاج� ب�و� ف�اة ب�� ش�وق
الّ��� والّ�ه� ُ��ل� �ق��ة، أّما إذا اع��� الّ�جل على الف�اة ب�� الّ�ه� وغ�وب الّ��� ���ف�ن
�الغ�امة وح�ها، و�ذا اع��� عل�ها ل�ًال في ال�ق� ال�ف�وض أن ت��ن ��ه ت�� ح�ا�ة أهلها فال

یلقى أ�ة عق��ة.
وال��و� �ق�م على الّ�واج عادة ع��ما ی�لغ الع���� أو الّ�ا�عة والع���� م� ع��ه، أّما الف�اة
ف���وج في أّ� وق� �ع� بل�غها الّ�ان�ة ع��ة. وس�اس�ة الّ�واج الف���ن وال�ا��ات ال����فات ال
ی�اول�ن في �الد الع�ب ه�ه ال�هّ�ة الل��فة م�انًا، بل �����ون الع�ا�ا م� الع���. �قّ�م الع���
ماًال لع�وسه ح�� ال��ف� عل�ه، ل��ه ال ی�� خ����ه إال �ع� وق�ع الفأس في الّ�أس. ال تق�م أم
الع�وس �اس��عاء ال�ارات وال��ا�ات ال����فات ل�ف��ل جهاز الع�وس وف� م�الت ال��ضة

ال��ی�ة، بل ت��في �اس�عارة شال م� ال����� ت�عه على ك�في اب��ها.
وم� أ��ع األع�ال ال�ي ت�اولها ال��أة في الّ��ق األدنى هي «ال��ب»، فالّ�اد�ات ُ���أج�ن

ف����� ال��� ث� ُ���� الع��ل ���اخ �ق�ع ن�ا� القل�.
و�ّن عادة اإلس�اع في دف� ال��تى ت�ّد� أح�انًا إلى م�اكل م�ل�ة. ه�اك روا�ة ت�و� في جّ�ة
ع� أح� االس��ل��ی�� ال�عّ���� ه�اك في ب�ا�ة ال��ب. ی�و� أن الّ�جل مات ن���ة م�ض غام�
فُ��ل خارج ال��ی�ة ل��ف� في رمال الّ�ا�ئ �ع� لّفه �العل� ال����اني، و�ان�ا ق� أرسل�ا قار�ًا م�
جّ�ة ���ل م���ة إلى ال���مة في ل��ن ب��أ وفاة الّ�ا��. ل� ت�� م�اس�� الّ�ف� ت��هي، و����ا كان
الّ�جال في ���� ع�دته� إلى ال��ی�ة، ح�ى س�ع�ا وراءه� ص�احًا فاس��اروا ورأوا ال��ة ت���
ن��ه� ملّفعة �العل� ال����اني. ی��و أن الّ�ا�� االس��ل��� كان في حالة غ����ة فق�، و�ع� دقائ�
م� دف�ه في الّ�مال الّ�خ�ة هاج��ه الّ���انات وأعادته إلى ال��اة. ل� ت��ِه الق�ة ب�ل� ف���،

ول�� ألقي ال��� على ه�ا الّ�ا�� في ل��ن ع��ما أب�ز ه���ه في ال��� ل��ف أح� الّ���ات.
ر��ا كان� الف�وق ب�� ال��أة ال��و�ة وال����ة أع�� م� الف�وق ب�� ال��و� الّ���ل وق���ه
ال���� ال��ی�. فال��أة ال����ة ت��ن على الغال� ب�ی�ة ب��اء، ب���ا ت�� ال��و�ة ن��لة س��اء.
ول�� الع�ی� م� زع�اء ال��و أر�ع زوجات معًا، و�ع� األغ��اء م�ه� ی��ّوج�ن خ���� ام�أة ل��
���ع أر�ع فق� في ال�ق� نف�ه. أح� أس�اب زواج ال��و� ب�الث أو أر�ع ه� ت�ه�ل الع�ل ال���لي.
أّما الّ�وجات األر�ع ��ع�� في خ��ة واح�ة في سالم ن��ي ع���، وال ت��� ال��و�ة إلى الّ�جل

�أنه مل��ة خاصة بها ك�ا نفعل في الغ�ب.



وال��و�ات أك�� جهًال م� رجاله�، و���ف� ق�رًا ك���ًا م� أوقاته� في حّ�ه� على الق�ال،
و�ع�� له� إ�قاء الّ�غائ� ون�� األحقاد الّ�ف��ة.

ل�� ل��و الّ���اء وس�لة ل���ی� ال�ق�، فال ت�ج� ل�یه� أ�ام أح� أو اث���، وال عام 1925 أو
1926، وع��ما ی�ل�ون فهي «م���ة هللا»، ث� ����ون و���ت�ن «�����ة هللا»، ل�ل� ال ت�� إح�اجًا

ع�� س�ال ال��أة ال��و�ة ع� ع��ها إذ ال ت�ر� ش��ًا ع� ع�د س�ي ح�اتها.
وال��و�ات ث�ثارات ���ل م���، و�ل�ا جل��ا ن��ّ�ث ع� العادات الغ���ة في خ��ة ش�خ
ب�و�، و�ف�ل�ا ع� ال���� ال�اج� الّ�ق�� ال�� �ق�� ال���ة إلى ق����، ح�ى ت�ّل ن�اء الّ��خ
ب�ؤوسه� م� ف�ق ال�اج� ل�� س�اع ال��ی� ع� ساف�ات ال��ن الل�اتي ی�ت�ن دور الّ����ا
وقاعات الّ�ق� وم�ادی� لع� الغ�لف، و���خ� �انفعال: �ا للق�ف! �ا لالب��ال! �ا لقلة األدب

واألخالق!
�اس���اء األم�لة ال�ي كان الع�ب أنف�ه� ی���ونها، كان ل�َرن� ی��اشى ال��ی� ع� الّ��اء،

فه� م�ض�ع شائ� كال��ی� ع� الّ�ی�.
وفي ذات ی�م كان ل�َرن� جال�ًا في خ��ة الّ��خ ع�دة أب� تا�ه ی��ّ�ث ع� الّ��اء، فأخ� ی�و�
له ما رآه م� الل��ن�ات و�ان ل�َرن� ��اد ال ی��هي م� ال��لة ح�ى ی�� الّ��خ ���ب على ر���ه
���ة و��م�� كاألس� قائًال: «آه، ل� ك�� أت�ّ�ع ی�مًا واح�ًا �ال��اة في ل��ن»، ث� ت�� ن�اءه

�ق���� ال��ان و��ّ���ه ���ة.
ت��ف� ال��و�ات ���اله� عادة ح�ى س� الّ�الث��، و�ع� ذل�...! كله� ق���ات ن��الت، وال
���ن ال��عة إال في خ�امه�. وال��و�ات ساف�ات ال �ع�ف� ال��اقع ول��ه� �ع��ن إلى وش� وج�هه�
وص�غ شفاهه� �الل�ن األزرق، و�ل��� في كل ال��اس�ات أث�ا�ًا ق���ة زرقاء غامقة ل��ه� ال

���ف� شع�ره� أمام ال�أل.
ی��اع ال��و� الم�أته حل�ًا م� الّ�ه� ال���وق، وق� ت�� ع�� �ع� ال���� حل�ًا ذه��ة تق�ر
�ألف ج��ه إن�ل��� أو أك��. وم� ق�ان�� الّ���اء أن كّل ال�لي تع� مل�ًا ش���ًا لل��أة، فإذا
�لقها زوجها فإنها ت��ل ه�ه ال�لي معها. و�ذا أراد ال��و� ت�ل�� زوج�ه ��في أن �ق�ل لها أمام
الّ�ه�د: «أن� �ال�، أن� �ال�، أن� �ال�». وه�ا ما ی�فع ال��و�ات الت�اذ االح��ا�ات الالزمة

وجعل كل ث�وته� في ص�رة حلّي خ��فة ال�زن.
ی��أ تعل�� الّ��اء في ال��ام، وت��ي ال��و�ة مع�� وق�ها في حل� ال��ال وال�اع� وفي
ص�اعة الّ���ة، ف��عل ال�ل�� كال��ارة وتع��ها ب��یها ث� ت�عها على س�ح ال���ة ح�ى ت�ف
ت�امًا، وع��ما ت�ف ت��ح قاس�ة كق�عة م� الّ��� ال ُتق�ع إال �����، وق� تع�� الّ���� أح�انًا
ع� ق�عها. و�ان ل�َرن� ���ال على الّ���ة ���قها ب�� ح���� ث� م�جها �ال�اء ل���ح كال�ل��

الّ�ائ�.
�ع�ق� ك��� م� ال��و أن ال��أة م��ر كّل شّ�، و�ق�ل�ن إن جه�� مل��ة به�. والق�ائ� ال��و�ة
ال�ي ی�غ�ى بها شع�اء ال��و ت�ّف ع� ُ�غ� للّ��اء أك�� م�ا تعّ�� ع� حّ� خال� له�. إل���

�ع� األب�ات م� ت�ج�ة للّ��� ر���ارد ُب�ت�ن:



قال�ا ت�وج،
قل� أنا ح�،

لَ� أح�ل على كاهلي
ك��ًا مل��ًا �األفاعي؟
ال �ارك هللا �الّ��اء.

م� الهّ�� ج�ًا على ال��و�ة أن ت�ّ�ف ال���ة أو تقّ�ضها، وال��ائل تغادر م�انًا م� الّ���اء
حال�ا ت��� ال��اعي ال��اورة. والّ��قات األرس�ق�ا��ة م� ال��و ال تق��ي ال��اف وال�اع�، بل
ت��في �ال��ال وال���ل. ال �ق��ي ال��و م��ل�ات ك���ة وال ی�قّ��ون ب�قعة واح�ة م� األرض، بل

��ل��ن ق�ر حاج�ه� وه� م� أك�� الّ�ع�ب ت��عًا �ال���ة.
سأل م�ة الّ��خ ن�ر� الّ�عالن ل�َرن� أن ��ّ�ثه ع� �ع� العادات األورو��ة فقال: «ل� زرت�ي
�ا ش�خ ن�ر� في دار� في إن�ل��ا ألح��ْت ل� ام�أتي الّ�ا� ب�ف�ها». ل� ��� الّ��خ ن�ر� ���ع
ه�ا ال��ی� ح�ى صّف� ب���ه وأم� زوجة م� زوجاته ب����� الّ�ا�، وأبى إال أن ی��اول ل�َرن�

الّ�ا� في شقة الّ�وجة، وه� فعٌل ی��افى ت�امًا مع ق�ان�� ال�اد�ة.
ال��و ق�م لِ�ق�ن، ومه�ا كان الغ��� ی��� �اللغة الع��ّ�ة فإنه� �ق�ل�نها م�ه وال ��اول�ن
ت���ح أخ�ائه. ول�� ع��ما ت�خل خ��ة ال��و ��� أن تلقي ف�رًا كل ما ت�ف�ه م� ��ارات
مه��ة، وع��ما ت��� مغادرة ال���ة ت����ع االن��اب دون إلقاء ح�ى كل�ة وداع. و����ًا ما ك�ُ�
أر� أح� ال��و ی�خل�ن خ��ة ل�َرن� وه� �ق�أ ���ّ��ه� و��ل��ن على أعقابه� ب���ا ����ّ� ل�َرن�
في الق�اءة. و�ع� ب�هة �قف�ن و�غادرون ال���ة به�وء. ل�� ل� ��� ل�َرن� ل�غادر ال���ة �ال�ا

ه�اك ض�� ع��ه.
�ق�ل الغ�الي، وه� عال� إسالمي ك��� في الق�ن ال�اد� ع��: «الّ�واج ن�ع م� الع��د�ة، إذ
ت��ح الّ�وجة مل�ًا للّ�وج، وم� واج�ها �الّ��ع أن ت��عه في كل األم�ر ال�ي ��ل�ها م�ها س�� ما
��الف ش��عة اإلسالم». ی�اح ض�ب ال��أة في اإلسالم، ك�ا ی�اح جعل س�ا�ا ال��ب مل�ًا للّ�جل
ال�� �ف�ز به�. و�ع�ق� ال��ل��ن أّن ال��ب م�لل في حاالت ثالث: في ال��ب، وع�� اإلصالح

ب�� األص�قاء، وفي ال��ی� مع الّ��اء.
�ال���ة لل��ل�، ُتعّ� ال��ة واحة ف�ها ش�� ن��ل و��اب�ع م�ألل�ة وج�ال س�اق، وف�ها �����ع
الّ�جل أن یّ��� ما شاء م� الّ��اء. وه�ا ما �فّ�� ش�اعة الع�ب واألت�اك، إذ ی�م��ن �أنه� إن مات�ا

في مع��ة ض� ال�فار ف���ه��ن م�اش�ة إلى ال��ة.
مع ذل� ت�� الع�ب ��ّ��ن الّ��اء، وتعّ�� ق�ائ�ه� الّ�ع��ة ع� اف��انه� ���ال ال��أة:

إن قل�ي ألشّ� م� ج�ور ال��ال،
وس�ع�ي �ّ��ة ك�ائ�ة ال���.

وأج� م�ع�ي في ص�� الّ��اع ال���ة،



وال�ح�ش القا�عة في أو�ارها.
ث� تأتي ���ة ل��فة ل��قع�ي في ح�ائلها،

وهي ت�هاد� ب�ّقة ب�� ن��ات ال��امى.

األم�� ���ل م����ًا ج�اده الع��ي ال�فّ�ل



ال��ل�ن�ل ج���، قائ� القّ�ات الع��ّ�ة الّ��امّ�ة



الف�ل ال�اد� والع��ون

م��ّ��ًا ب�� صف�ف األت�اك

���ل الع�ب كله� تق���ًا ن�عًا م� الّ��ائ� ال�ي ت�ل� ال��، وال ی�ال اإل��ان �ال�ان شائعًا
ب��ه�. رأی� ذات ی�م ش��ًا معّلقًا في ر��ة ع�دة أب� تا�ه، الّ���� ال��و�، و�ان� ن��ة م�غ�ة م�
الق�آن ال���� ال ی��� ��اسها ع� ب�صة م��عة واح�ة كان ق� اش��اها �أك�� م� م��ي ج��ه إن�ل���.
أراني تل� الّ���ة م��ا��ًا بها أع�� م�اهاة. والح� ل�َرن� ف�رًا ع��ما وقع ن��ه عل�ها أنها ق�
��ع� في غالسغ� وأن الّ��� ال����ب على غالفها الّ�اخلي ه� ث�ان�ة ع�� پ��ًا فق�. عل��ا أن
الّ�يء ال�ح�� ال�� كان الع�ب ����نه ه� األفاعي، و�ع�ق�ون أن ���قة ال��ا�ة ال�ح��ة م�ها هي

الّ��ائ� ال�ي تعّل� ح�ل الّ���ة.
ه�اك آالف م� الّ�واحف في أج�اء مع��ة م� الّ���اء. وت��ّ� أخ�� م��قة لألفاعي في
الّ��ق األدنى م� ال��ف إلى األزرق ق�ب اآل�ار الّ��لة قل�لة الغ�ر ال�اقعة في ش�الي الّ���اء
الع��ّ�ة، وه�اك ت��، �الق�ب م� أماك� ت�اج� ال��اه عادة، ال����ا اله���ة، واألصالت ال���ف�ة،
وال��ات الّ��داء ال�ي ت��ه الّ��ا�، وغ��ها م� األن�اع ال�ي تعّ� في أغل�ها خ��ة وم���ة. ذات ی�م
قام ل�َرن� ب�حلة مع ث�ان�ة ع��ة م� رجاله ف��في م�ه� خ��ة في الّ���� ���� نه� األفاعي.
و��ًال م� اس�ع�ال الّ���اق ال���لي ال�ع�اد، ت�ّ�ل ل�َرن�، ك�فاقه ال��و، على هللا. وفي ج���ة
الع�ب ك���ًا ما ت��ّل األفاعي ل�ًال إلى خ�ام الّ�ائ��� �ل�ًا للّ�فء، ل��ها ال تل�غ إال إذا خان الّ�ائ�
ال�� وأراد أن ی�قل� م�ا ی���� في إخاف�ها. ومع أن ض�ائ�ه� غ�� م�تاحة ���ل عام، فإنه�

ی�ام�ن �ع��!
ع��ما كان ل�َرن� ورجاله ���ج�ن ل�ًال في ح�الت اس��ال��ة في م��قة األفاعي، كان�ا
یل���ن األح��ة و���ص�ن على ض�ب كل �قعة م� األرض ق�ل أن ���وها و��ل� كل ش���ة
تع��ض ���قه�. ع��ما كان الع��ي ُی�ه� كان رفاقه �ق�ؤون له �ع� آ�ات م� الق�آن، فإما أن

���� و�ما أن ���ت، و�ّله �����ة هللا.
�الّ�غ� م� أن الع�ب كان�ا �عل��ن �أن ل�َرن� م���ي، فق� ك�� ثق�ه� ل�رجة أن كان�ا ی�ع�نه
أح�انًا للّ�الة معه�. كان �فعل ذل� إلرضائه� فق�، ل��ه كان ��ف� كل الّ�ل�ات ال�هّ�ة ل�ي
���ن جاه�ًا في حاالت الّ��ار� ال�ي ق� ���ن ع�م اش��اكه في الّ�الة ف�ها س��ًا في إح�اج األم��
���ل وال�ل� ح��� في ح��ر أف�اد م� ال��ائل الغ���ة. ول��� ال�� ل� ت��ث حالة الّ��ار�

تل� أب�ًا.
ع��ما كان ل�َرن� ��لي مع ال��و في �ع� ال��اس�ات، فق� ل��ض�ه�، كان�ا ����ون على
س�اج�� الّ�الة م�ّ���� وج�هه� ش�� مّ�ة. كان أح� الّ���خ �ق�م ب�ور اإلمام ��ق�م�ن �االق��اء



�ه في ح��ات م����ة و��ّددون مقا�ع م� الق�آن. ه�اك صل�ات في الّ��اح وأخ�� في الّ�ه� ث�
ثال�ة ع�� مغ�� الّ���، ل�� ال�ل�ات ال��ّددة ت�قى نف�ها تق���ًا. والح�� أن ل�َرن� ورجاله
یل�ف��ن في نها�ة الّ�الة تارة إلى ال����، ث� إلى ال��ار ق�ل الّ�ه�ض، ول�ا سأل�ه ع� الّ�ّ� في
ه�ه ال���ة قال لي إن ه�اك مل��� �قفان إلى جان�ي كل ش�� ��ّلي. ��ّ�ل ال�ل� األول
األع�ال الّ�ّ��ة وال�ل� الّ�اني ��ّ�ل األع�ال الّ���ة، و�ن م� العادة أن ��ّل� ال��لي على كل
م�ه�ا �ع� أن �ف�غ م� صالته. ومع أنه ُ��ل� م� ال��ل� ال���قي الّ�الة خ�� م�ات، فإن
ل�َرن� وج�اع�ه كان�ا ���ف�ن �الّ�الة ثالث م�ات فق� في ال��م، و�ال ألم�ى ال��� الع��ي في

صالته� وق�ًا أ��ل م� ال�� ����نه في الق�ال.
لق� ت��� ل�َرن� م� الّ�غل� على العق���� الّ�ئ������ الل��� واجه�اه ب�� ال��و ���ل خاص، أال
وه�ا ك�نه أج���ًا وم����ًا. ل� �قابل ال��و م� األجان� إال األت�اك، و�ان�ا ���ق�ونه� و�عّ�ونه� ق�مًا
ب�ائ��� ب���ا �عّ�ون أنف�ه� م� العقالء ال��فه���. أّما ال������ن ال�ح��ون ال�ی� �ع�ف�نه� فه�
م����� الّ�احل الّ��ر� األصل��ن واألرم� ال�ی� اع�ادوا على ال���ع واالس��الم ب�ًال م� إ�هار
الّ��اعة، وه�الء أ��ًا ی�غ�ه� الع�ب. كان�ا ی��اهل�ن ك�ن ل�َرن� م����ًا ألنه� ی�ون أنه م�
الع�� أن ی�فّ�ق م���ي عل�ه� في األم�ر ال�ي ی��ّ��ون بها عادًة. مع ذل� كان�ا في �ع�

األح�ان ��ل��ن م�ه تالوة صل�اته ���ت عاٍل، و�ان ی�ل�ها ب�الغة.
كان ت�ارل� م. داوتي Charles M. Doughty، الّ�حالة والّ�اع�، ه� الّ�جل ال�ح�� ك�ا أعل�،
�اس���اء ل�َرن�، ال�� ت�ّ�ل في أن�اء ج���ة الع�ب ��ّ��ة ك�جل م���ي. أّما ال�����ف�ن
اآلخ�ون في األرض ال�ق�َّسة فق� ت�ّف�ا به��ة أش�اص م�ل���. ض�ب داوتي رق�ًا ��اس�ًا في الف�ار
م� ال��ت، ور��ا ی�جع الف�ل في ن�اته إلى أنه كان ی��ّقل دائ�ًا دون سالح، ول� �فعل ش��ًا خ��ة
ق�. ل� ��� ���ل معه ماًال، و�ان �ق�م على م�اواة ال��ضى �األدو�ة ال����ة ال�ي كان� معه،
و�إع�اء اللقاحات للع�ب. كان رجًال م��ًا م�قفًا و���� اآلن في م��قة تقع على الّ�احل ال����ي
م� إن�ل��ا. ت���ه بل�َرن� أواص� الّ��اقة، و�ع�و الّ�اب الف�ل األك�� إلى ص��قه ���� ال�ل��
Arabia و�ف�اح ال��ال له ول�فاقه �الع�ل مع ال��و أث�اء ف��ة ال��ب. وفي ال���قة فإن ك�اب داوتي

Deserta كان ال�ع�� األك�� لل�َرن� في ح�الته الع����ة.

ل� ت�� الّ��اب الّ�ائعة ال�ي كان ل�َرن� ی�ت�یها ث�ا�ًا م��ح�ة، بل كان� ق�عة م�ه وج�ءًا م�
خ��ه ال�ي أح�� وضعها. أجل، كان ی��� ل�َرن� أن یّ���ها وس�لة للّ����ة على الع�ب. �الّ�غ� م�
أنه ل� یل�أ إلى إخفاء دی�ه أو ج����ه، فق� كان ع���ًا م� ح�� ال��ه� ال�ارجي. و�ذا اس�����ا
أماك� مع��ة قل�لة، كان ل�َرن� ی�� أن الّ���� �ف��ه أك�� م� الّ�ه�ر ��ف�ه الّ�ا�� ال����اني
ال����ي. ل� كان ل�َرن� ی��� أن ��ه� ك��و� ص���، ل�ان م� ال��ّ�� عل�ه أن ���ل ل���ه، وه�
أم� ل� ��� ل�فعله ح�ى ل� ت�قف م��� اإلم��ا��ر�ة ال����ان�ة عل�ه. ل�أ ل�َرن� أك�� م� م�ة
إلى الّ��ّفي في ز� ام�أة ب�و�ة واخ��ق صف�ف األت�اك. ل��ه كان ی��ح الّ�ّ�ا� ال����ان��� ال�ی�
ی�ّدون ز�ارة ال��ا�� الع��ّ�ة واالخ�ال� �ال��و أن یل���ا ال����ات الع��ّ�ة ال به�ف الّ��ّ�� بل م�
ق��ل ال��املة. ی��امل ال��و على ل�� ال��عة و�ع�ق�ون �أّن إص�ارنا على ل��ها ����� إلى م�اد�
ال دی��ة. إذا ل��َ� ال��عة األن�قة ال��ی�ة أو ال��عة الّ���او�ة ال���ل�ة، فإّن أص�قاءك وأق��اءك

س����ؤون م��.



كان ل�َرن� �ق�ل: «ال�� ال����ة والعقال وال��اءة ت��� ثقة الع�ب وص�اق�ه�، م�ا �عّ� أم�ًا
م����ًال ل� أن� �ق�� ��ال��� األورو��ة. ل�� الّ����ل �الّ��اب ال��و�ة له م�ا��ه ك�ا أّن له
ح��اته وم��اته. فال��و� ی�ه� في ت�ام�ه مع األج��ي إلى أ�ع� م�� و�غ�ف� له خ���اته وزّالته
مادام في ث�ا�ه األورو��ة، وال �فعل ذل� إن ك�� م�ت��ًا ال�ال�� الع��ّ�ة. وه� ی��� إل�� ن��ة
األل�ان إلى ال���ل اإلن�ل��� ال�� ��ه� ألول م�ة على ال���ح األل�اني. ول�� ح�ى ه�ا الّ����ل
ال ی���� ت�امًا، فاألج��ي ال�� ی�ور �الد الع�ب ال ���� ساعات أو أ�امًا بل ی�عّ�ض لل��� ل�ل
نهار. و�أتي الّ��اح الّ�ام ع��ما ی��ى الع�ب ج����� و���ّ�ث مع� ���ل ���عي». وعلى ق�ر
عل�ي، فإن ال��ل�ن�ل ل�َرن� ه� الّ��� األورو�ي ال�ح�� ال�� تق�َّل الع�ب وج�ده ب��ه� كف�د

م�ه�.
ی��ح ل�َرن� األج��ي �ارت�اء الّ��اب الع��ّ�ة و�ق�ل إنه في مق�وره أن ��� أف�� الّ��اب ال�ي
ت���ه أج�ل وأروع م�ه�، و�ان �ق�له: «قّل� األش�اف وال�� ك�ا یل���ن إذا كان�ا �����ن ل�
ب�ل�. و�ذا صّ��� على اخ��ار الّ��اب ال��و�ة ف�� الّ��ور� أن ت���ّ� في ذل� إلى الّ�ها�ة. ات�ك
أص�قاءك اإلن�ل�� وعادات� اإلن�ل���ة على الّ�ا�ئ واق��� العادات الع��ّ�ة كامًال. إذا اس��ع�
الّ�ف�ق على الع�ب فق� ت���� م� بل�غ الّ��اح ال�اه�، ل�� ال�ه� ال�� س���له في ال��� والّ�ف���
بلغة أج���ة، والّ�عام الّ��ئ، وال�ال�� والّ��ق الغ���ة، مع الفق�ان ال�امل لل���ص�ة واله�وء،
واس��الة إه�ال� ل�قل�� اآلخ��� ألشه� ع�ی�ة، كل ذل� ���� ع��ًا ج�ی�ًا ��عل م� األم� ال��

أن� مق�ٌم عل�ه ��اجة إلى تف��� ع���».
ع��ما ال ���ن ل�َرن� م�غ�ًال ���ادة ح�لة ع����ة أو زرع األلغام على سّ�ة ال��از ال��ی��ة،
كان ی��ّ�� في ث�ب ام�أة ب�و�ة، و���ّلل إلى صف�ف األع�اء. كان ذل� ه� أف�ل أن�اع الّ����
به�ف ال��ّ��، ألن ال�ّ�اس األت�اك كان�ا ی�ون أنه م� العار عل�ه� أن ی�عّ�ض�ا لل��أة �ال��لة
ال�أل�فة: «قف، م� ه�اك؟». كان ب�� ال��� واآلخ� ����ق م�ات األم�ال داخل أراضي الع�و،
ح�� ج�ع ال���� م� ال�عل�مات ال�ي ساع�ت ج��ش الف�ل� مارشال آِلْ��ي وق�ات األم�� ���ل

الع��ّ�ة على الق�اء على األت�اك ����قة ل� یَ� الّ�ار�خ لها م��ًال إلى ی�م�ا ه�ا.
وج� ل�َرن� في إح�� ال�ّ�ات وق� ف�اغ ل��ه مّ�ته أس��عان ی���� ف�ه�ا أن ���ع «ع�دة أب�
تا�ه» أف�اد ق��لة «ال����ات»، ف�أ� أن ���ف ه�ه األ�ام في م�ا��ة األت�اك. اص��� ب�و�ًا
واح�ًا م� ق��لة ع��ة ���ى دغ�ي Dahmi وع��ا معًا خ��� األت�اك م��ف��� ب��اب الّ��اء
ال�ع�ادة، وتا�عا ���قه�ا إلى ت�م� ح�� كان ل�َرن� �أمل �االج��اع ���خ ب�و� كان له أك��
الّ�ف�ذ على ال��و، و�ان على �ق�� م� أن ه�ا الّ��خ ی�عا�ف مع الّ��رة الع��ّ�ة. كان عل�ه أن �ق�ع
ألف م�ل لل�ص�ل إلى ه�ا الّ��خ على الُف�ات، ل�ل� ر�� ل�َرن� ودغ�ي ناق��ه�ا وسارا قاص�ی�
�عل��، ه�ه ال��ی�ة األث��ة الّ��ر�ة ال��ه�رة ��عاب�ها وآثارها الف��ة ال�ي ت�اف� ���الها معاب� آث��ا
وآثارها. كان ت��� ه�اك ق��لة ن�ف ب�و�ة م� ال��اولة، و�ان� على صالت ���ة مع ال�ل�
ح��� واألم�� ���ل، مع أنه� ق� أج��وا على الّ�عاون مع األت�اك. أراد ل�َرن� ز�ارة ه�الء الق�م
ل��أك� م� م�اع�ته� للّ��رة الع��ّ�ة �ع� ع�ة أشه�، أ� ع��ما ت�قّ�م ق�ات ال��از وج��ش آِلْ��ي
ل��ع� األت�اك ش�اًال ع�� األراضي الّ��ر�ة. كان� خ��ه تق�ي �أن ی��� ح�اس كل ال��ائل

الّ��ر�ة ح�ى �قّ��ا م�اجع األت�اك، و��ّ�وه� ع� أراض�ه�.



ق�ل وص�ل ل�َرن� إلى �عل�� ���ل��، ان�ل� ��فة ع� ناق�ه وخلع ث�ا�ه الع��ّ�ة وارت�� ���اعة
ث�اب ضا�� إن�ل��� دون أن ��ع الّ�م�ز والّ�عار. كان� �عل�� ال ت�ال على �ع� م�ات األم�ال
على الّ��ال م� ال�� ال�� �ف�ل ق�ات آِلْ��ي ع� ال���ش الّ����ة، و�ان اإلن�ل�� على �ع�
��عة أم�ال ش�الي الق�س. أّما الف�ق الّ����ة ال�ي كان� ت��ف ش�ارع �عل�� ف�ان� ت��ي ل�َرن�
و�أنه أح� الّ�ّ�ا� األل�ان. ل� ��� ه�ا أم�ًا غ�� عاد�، إذ ل� مّ� ضا�� پ�وسي م� اله�صار
��ارع وای�ه�ل Whitehall في ل��ن أث�اء ال��ب، ل�ّ�اه دون ش� ال�ّ�اس ال�ّ�ال�ن. كان� ن���ة
ل�َرن� هي أنه أه�ن لل��ء أن ���� ���اعة وحّ��ة في ث�اب رس��ة إن�ل���ة في األر�اف الّ����ة،
م� أن ی�اوغ ���ق م���ة للّ���ة. و�ع� أن ألقى ن��ة س��عة على الّ�����ات ح�ل �عل��، حاول
ز�ارة ال��رسة ال����ة الّ����ة ح�� ی�ّ� ت�ر�� اآلالف م� الّ�ّ�ا� الّ��ان. ل��ه ما كاد ��ل إلى
أب�اب ال��رسة ح�ى سارع ال��س إلى سّ� الّ���� أمامه ف�أ� أنه م� األسل� له أن ی�جع دون �ل�

الّ��ّ�ة.
عاد ل�َرن� إلى ت�ّ��ه وذه� إلى خ�ام ال��اولة ح�� خلع الّ�قاب و��ف ع� ه���ه. ت�ّ�ع
الّ���خ ح�ل أم�� مّ�ة ال��ی� وَعَل� أص�اته� م�ال��� ال��ام �الّ��رة الع��ّ�ة في ال�ال، ل�� ل�َرن�
ش�ح له� أن ال�ق� ل� ��� �ع�، وحاول حّ�ه� على الع�ل ال���ق�لي ورو� له� أن�اء االن��ارات
ج���ًا في ال��از. لق� وج�ه� م��ّ�ق�� لل��ام �غ�وة م� أّ� ن�ع، فق�ل ���افق�ه� إلى ما كان ی�ع�ه
�الع�ض الّ����ائي. م� خالل اح��اكه �ال��ائل ال��و�ة اك��ف أن الّ��� ه� م� أف�ل أش�ال
الّ�عا�ة. ل�ل� اص��� ل�ًال كّل رجال الق��لة ون�ائها وأ�فالها إلى ال�� الّ�ئ��ي للّ��ة ال��ی��ة
الّ����ة ال�ي ت�ّ� �الق�������ة وحل� ع�� �عل�� إلى ب��وت. اخ�ار أح� أق�� وأك�� ال���ر في
الّ��ق األدنى كه�ف لله��م الل�لي. و�ع� زرع ألغامه ت�� نهای�ي ال��� و�ل ال��ا�� ال��ّ��ة،
ح�ل الّ�ل� ال�ه��ائي والّ��ص�الت إلى قّ�ة تّل ق��� كان ال��اولة یّ���ون م�ه م�انًا للُف�جة. وفي
الل��ة ال�اس�ة ضغ� على زر الّ��ص�ل ون�ف ال��� في اله�اء ل���ح ك�لة م� الله�
والّ�خان. اق��ع ال��اولة ج��عه� �ق�ة ال�لفاء وعاه�وا ل�َرن� �أن ���ن�ا ال��� ال��ل��� لل�ل�

ح���.
م� ه�ا ان�ل� ل�َرن� ور��قه ال��و� ال�ح�� ع�� األراضي الّ��ر�ة م��ه�� إلى دم��. اج�ازوا
األس�اق ل�ًال ح�ى وصل�ا إلى ق�� علي رضا �اشا، و�ان ال�اك� الع���� لألت�اك. �الّ�غ� م�
ك�ن علي رضا ضا��ًا ر��ع ال��انة لل���ش الع��ان�ة في س�ر�ا، فق� كان ی�عا�ف سّ�ًا مع ال���ة
الق�م�ة الع��ّ�ة. �ع� ع�اء تل� الل�لة، و�ع� ش�ب أك�اب ال ُت��ى م� القه�ة ال��ّالة، أخ�� علي
رضا ل�َرن� أن اّت�اع ال�الف ب�� األت�اك واألل�ان س��ه� في ن�اح ال�لفاء ن�احًا �اه�ًا في
فل���� وج���ة الع�ب. فق� أص�ح األل�ان م�ع��ف�� في ت��فاته� ل�رجة أنه� كان�ا �عامل�ن
األت�اك كال�الب. و�ال�الي أص�ح شع�ر األت�اك ت�اه األل�ان م���ًا، و�ل�ا أص�رت اإلدارة العامة

األل�ان�ة أم�ًا كان األت�اك ی��ل�ن أك�� ال�ه� ح�ى �ع�قل�ا ت�ف��ه.
وح�ث أن فال��های� القائ� األل�اني الع��� ق� ن�ح األت�اك ق�ل أساب�ع ن���ة �ّ��ة، ل��ه� ل�
�ق�ل�ها ف�ًال ع� ع�م تقّ�له� لف�ل��های� نف�ه كقائ� أعلى له�. ون���ة ل�ف� م��رته ف�ج��ا �ع�
ذل� �الق�ات ال�ّ���ة ال����ان�ة والع��ّ�ة، فل� �فق�وا ال��ا�� ال�ي ن��ه� فال��های� ��غادرتها

ف���، بل خ��وا دم�� وس�ر�ا �أك�لها ال�ي كان �إم�انه� ال��اف�ة عل�ها.



ي
�ع� ت�اول ل�َرن� للع�اء الل�ی�، والّ��ّود �ال�عل�مات ال�ي ی��� ال�ق�ف عل�ها م� قائ� الع��ان���
في دم��، ان�ّل مع ال��و� دغ�ي إلى الّ���اء م��ه�� ج���ًا إلى ح�ران، بل�ة الّ�روز، وه� ق�م
�����ن في خ�امه� ح�ل ج�ل عاٍل اس�ه ج�ل الّ�روز. �ع�د انع�ال ق��لة الّ�روز إلى د�ان�ه�
الغ���ة، وهي عق��ة سّ��ة تق�م على ��ادة ال�اك�، وه� خل�فة م��� م���ل في الع��ر
ال�س�ى. ول�ال�ا عانى األت�اك م� ه�ه الق��لة ال���قلة ال��اك�ة ع�� م�اولة إخ�اعها للّ�ل�ة
الع��ان�ة أو إرغامها على دفع الّ��ائ� للّ�ل�ان. و��� ه�ه الق��لة وال��ائل الع��ّ�ة األخ�� أحقاد
دم��ة ق���ة، ل�� ل�َرن� قام ب��ارة ش��خها وأح�� له� اله�ا�ا الف���ة، ف���� م� ك�� ص�اق�ه�
و�ق�اعه� �الّ��الف مع ���ل واالس�ع�اد ل��اع�ة ج��ه ع��ما �ق��ب م� دم��. ول� أن ل�َرن�
ارت�� خ�أ واح�ًا، ل�ا كان له وج�د في ه�ا ال��ان. ل�ل� ر�� مع م�افقه دغ�ي و�الل، وه�
ش�خ ب�و� م�ه�ر في كل أن�اء ج���ة الع�ب، وت�ّ�ل الّ�الثة ح�ل دم�� ودرعا وح�ران
����لع�ن أماك� الّ�فاع الّ����ة. ث� قام ل�َرن� �اس���اف الّ��ة ال��ی�ة الّ����ة م� جهاتها الّ�الث
ع�� ال�قائها في درعا، ووضع في ذه�ه مالح�ات مهّ�ة لل���� الّ��ال�ة وال�����ة والغ���ة،
س���ن م� الّ��ورة ���ان ق�عها ع�� ��امه �اله��م ال���� على دم��. �فعله ه�ا، كان معّ�ضًا
ألخ�ار ج���ة، ل�� إتقانه لل���� و�ل�امه بله�ات ال���قة ق� أنق�اه م� ش��ك األت�اك، و�ال ألردوه

ق��ًال كأ� جاس�س م� ال��اس��.
ح�ث وأن ن�ا م� خ�� م��ق، ف����ا كان ���ف في أزقة درعا غ�� م���ث �األخ�ار
ال����ة ال�ي ی�عّ�ض لها م� وراء إق�امه على ه�ه ال��ازفة، وق� ت�ّ�� ���� ���ل للّ�ا�� أنه اب�
الّ��خ �الل، ��� عل�ه ج���ان ت���ان في الّ��ق على أنه هارب م� ال��� الّ���ي، إذ كان
ی��ّج� على كل رجل ع��ي قادر على الق�ال أن ی��ّ� إلى ج��ش اإلم��ا��ر�ة الع��ان�ة. أخ�وه
إلى مق� ال��ادة وض���ه ح�ى أغ�ي عل�ه، ث� رم�ه خارجًا �ع� أش�ف على الهالك. و�ع� أن اس�عاد

و��ه زحف ���قة وف�َّ ت�� ج�ح الّ�الم.
ح�ى ت��اله في ث�ب ام�أة كان ��ل� عل�ه م�اع� ك���ة. ففي عّ�ان، في تالل م�اب ش�قي
األردن، كان ل�َرن� ق� اج�از ال��ود الّ����ة م��ّ��ًا في ث�ب غ���ة م� ال��و. أم�ى ف��ة ما �ع�
الّ�ه� ���س خالل األماك� الّ�فا��ة ال����ة ����ة الّ��ة ال��ی��ة، و�ع� أن قّ�ر أنه س���ن
م� غ�� ال���� للع�ب االس��الء عل�ها ���� ال�ام�ة الع����ة ال����ة وق�ة ال��ف��ة ه�اك، ت�جه
عائ�ًا ن�� الّ���اء. ل�� �ع� األت�اك راقه� ج�ال ه�ه «ال��أة» ال��و�ة ف�اق��ها ث� ساروا وراءها

أك�� م� م�ل ��اول�ن اس��ال�ها والّ����ة م�ها، ل�� ل�َرن� ع�ف ك�� ��ّ�ه� ع�ه.
كان� بل�ة الَ�َ�ك، ال�اقعة على الّ��ف ال����ي م� ال��� ال���، م� أهّ� ال��اقع الّ����ة
الّ�فا��ة على ح�ود الّ���اء الع��ّ�ة. وفي إح�� الل�الي ت��� ل�َرن� ب�� ب�وّ�ة وت�ّ�ل داخل
خ��� الع�و مع الّ��خ ��اد ب� ن���س م� ق��لة ب�ي ص��، ووج� أن ه�اك ما ال ی��� ع�
ثالث��ة ت��ي فق�. أ���� ول��ة ع�اء في تل� الل�لة وجل� ل�َرن� مع الّ��خ ��اد وأح� أص�قائه
م� الَ�َ�ك. واح�فاًال �الّ�ّوار ذ�ح رجال الق��لة ال��اف وال�اع� وأوق�وا نارًا ع���ة في الّ��ارع ث�
�فق�ا ی�ق��ن و�ه�ج�ن ح�ل الّ���ان و�غ��ن أغان�ه� ال����ة ح�ى ساعة م�أخ�ة م� الل�ل. اس��لى

الهلع على أف�اد ال�ام�ة الّ����ة فل�م�ا ح��ه� ل� ی��ح�ه.



�ع� ان�هاء االح�فال غادر ل�َرن� وم�افقه الَ�َ�ك عائ�ی� إلى الَعَ��ة. وجاءت الّ����ة ك�ا أملها
ل�َرن�؛ لق� �ل� ال���د األت�اك الّ���ة م� فل���� فُأرسل ألفا ج��� م� الق�ات ال��ادة آلِل��ي
إلى الَ�َ�ك. و�ه�ا حّق� ل�َرن� اله�ف�� الل�ی� كانا في ذه�ه، فق� ت�ّ�ل في م��قة الع�و ���ل واسع
ون�� دعا�ة ك���ة لل���ة ال����ة الع��ّ�ة ب�� ال��ائل ال�ي كان� ال ت�ال ت�زح ت�� ال��� الّ���ي
ال����ّ�، ك�ا أنه ح�ل على معل�مات كا��ة ل��أل بها م�ل�ًا ع� خ�� القائ� األعلى لل���
األل�اني. لق� قام �اس���اف ما وراء ال��ود الّ����ة ���ل شامل ودق�� ل�رجة أنه، أث�اء ح�ل�ه

األخ��ة، كان �ع�ف ال���قة ب�ف� الّ�قة ال�ي كان عل�ها األت�اك أنف�ه�.

سّ�ارات م�ّف�ة في ج���ة الع�ب ال�قّ�سة



م�افع ل�َرن� ال��لّ�ة خالل الع�لّ�ات



الف�ل الّ�اني والع��ون

أك�� خ�عة �ع� ح�ان ��وادة

�ع� اح�الل م��اء الَعَ��ة الق���، اج�اح� ث�رة األش�اف كل أن�اء س�ر�ا، و�ع� االع��اف نهائ�ًا
�أن ال��� ال��از� ه� الّ�اع� األ��� ل��� آِلْ��ي، أص�ح م� ال��ّ�� أن ت��ن ح��ات ل�َرن�

مالئ�ة وم�ا�قة ل��� آِلْ��ي ال����ة.
و�ان ال���ال اإلن�ل��� ی�م�ٍ� ال�اك� ال��ل� في ج���ي فل����، م� واد� األردن إلى
ش�ا�ئ ال��� األب�� ال���ّس� ح�ى ج��ب ج�ل ال��مل، ال�ع�وف م�� أق�م الع��ر �اس� ج�ل
هللا. لق� أسه�� ح�ل�ه األولى في خ��� عام 1917 في ت���� ب�� الّ��ع، ال���� األول للّ�����
إب�ا��� ول��، وغّ�ة، عاص�ة فل���� ح�� خان� دل�لة ش���ن، وح��ون (ال�ل�ل) Hebron، ح��
ُدف� إب�ا��� و�س�اق وسارة ور�قة Rebecca في كهف َم�ِفاله Machpelah. ك�ا أسف�ت أ��ًا ع�
ت���� �افا، ال���اء الّ�ئ��ي لفل���� م�� أ�ام الّ����� داود وسل��ان ق�ل ثالثة آالف عام، و��ل�
س��� ب�� سه�ل فل���ا Philistia وسه�ل شارون Sharon، وأه� م� ذل� كله ت���� ال��ی���� ال�ق�َّ

ل�� والق�س م� االس���اد الع��اني.
أما أرض الّ�ام�ة Samaria الق���ة وم�ی�ة الّ�اص�ة Nazareth و�ل ال�ل�ل Galilee والّ�ه�ل
الّ�احل�ة في ش�ال فل���� و�ل األراضي الّ��ر�ة، فال ت�ال ت�زح ت�� و�أة األت�اك، ل�ل� ل�
ت���ل ن�ائج ال��لة ت�امًا. كان ه�اك خ�اران أمام آِلْ��ي: فإما أن ی�فع األت�اك ش�اًال ���ل
ت�ر��ي، و�ما أن ���� الق�ات الّ����ة في الّ��ق ����ة قاص�ة. اخ�ار القائ� العام ال��ار الّ�اني

ال�� ���ل في �ّ�اته م�ا��ة ك���ة.
لق� قّ�ر أن ی��أ ه��مه ش�الي �افا والق�س في شه� ی�ل�� م� عام 1918. ل�� في شه�
ی�ن��، ع��ما كان ل�دن�ورف �ق�م ��� اله��م األخ�� على �ار�� وم�انئ الق�اة، كان ال�لفاء
�عان�ن م� الّ�غ��ات الّ��ی�ة في أورو�ا الغ���ة ���� أرسل�ا إلى آِلْ��ي ��ل��ن م�ه إرسال

تع���ات إلى ف�ن�ا.
تعارض ذل� األم� كل�ًا مع خ�� آِلْ��ي، وأص�ح م� ال���� عل�ه اآلن خل� ج�� ج�ی�. كان
ه�ا ال��� مفاج�ًا ل�� إن�ل��ا ال��ی�ة ع��ت ف�رًا إلى ت���ل ج�� ج�ی� مع��ه م� الف�ق اله���ة
في �الد الّ�اف�ی� وم� ف�سان الق�� األس��الّ�ة والّ���زل��ّ�ة ANZAC ���ادة ال���ال األس��الي هار�
ش���ل Harry Chauvel ال�� كان قائ�ًا ألض�� ف�ق خ�الة شار�� في ال��وب على اإل�الق.
و��ًال م� مهاج�ة األت�اك في ش�ال فل���� في ی�ن�� أو ی�ل��، أص�ح م� الع��� اآلن ال��ام
ب�ل� ق�ل شه� أك���� أو ن�����. كان ل�َرن� مق��عًا �أن م�ل ه�ا الّ�أخ�� م� شأنه أن ��ّع�
عل�ه إم�اد م���ة ال��� �ال��اع�ة ال��جّ�ة. ع��ها س���ن ال��و راغ��� في االرت�ال �ق�عانه� إلى



م�اع�ه� الّ����ة على ه�اب وس� ج���ة الع�ب، �اإلضافة إلى خ��ته �أن أم�ار ال���� س�ف
تع�� أّ�ة ع�ل�ة ع����ة ی�جى ال��ام بها.

ش�ح كل ذل� للقائ� العام ال�� تفّه� ال�ضع فقام ب����ل ج��ه ال��ی� ���عة خ�ال�ة ����
ت��ح ق�اته قادرة على الّ��ّ�ك خالل ث�ان�ة أساب�ع م� تار�خ وص�لها م� �الد الّ�اف�ی�. وفي نها�ة
شه� أغ��� أرسل �ائ�ة إلى ج���ة الع�ب ت��ل رسالة إلى ل�َرن� �عل� له ف�ها ع� اس�ع�اده

لالن��ام إلى اله��م في س����� ب�ًال م� أك���� أو ن�����.
ول�ا كان آِلْ��ي ی�رك اف�قار ج��ده لل���ة وال��اس، رأ� أن الّ���ل ال�ح�� للق�اء على األت�اك
ه� أال �أخ�ه� �الق�ة في الق�ال وجهًا ل�جه، بل أن �ع��� على ال��ائ� وال��ل. وصّ�� على إیهام
األت�اك �أن ج��ًا ب���ان�ًا ی��ّ�ك على ��ل نه� األردن م� ال��� ال��� إلى ال�ل�ل، ل�� ت�ّج�
أن ���ن ه�ا ال��� زائفًا. أث�اء اإلع�اد له�ه ال��عة كان� خ�ة آِلْ��ي األولى تق�ي ب�قل كل
ال������ات ال�ي ُت��ل على ال��ال م� ج��ب فل���� إلى واد� األردن على �ع� خ��ة ع��
م�ًال م� خ��� الّ�ار الّ����ة. ث� جاء ���ات م� ال��ام ال��ّ�قة ال����نة م� م��، ون��ها
على ضفاف نه� األردن، ث� س�� كل ال��افع ال�ي كان ق� غ��ها م� األت�اك فأوصلها إلى واد�
األردن ووجهها ن�� األت�اك ال�ع����� في تالل م�اب. أتى �ع� ذل� �ع��ة آالف �ّ�ان�ة ون��ها
على أغ�ان األش�ار في ال�اد� ور��ها ����قة ���ل ل�� ی�اها أنها خ��ل م�ف�فة ب��ام. ك�ا

أن�أ خ��ة ج��ر معّلقة ج�ی�ة ف�ق الّ�ه�.
ام�أل واد� األردن ��ل الّ��ه��ات ال�ي ت�ه� ب�ق�ع مع��ة كاذ�ة. وال�اقع أنه ل� �ق�م أح� ق�له،
م�� أن اح�ل ال��نان ��وادة ب�اس�ة ح�انه� الّ�ه��، على مغام�ة كه�ه، في مقاومة ال���ش

الّ��ام�ة ع� ���� الّ�غ��� واإلیهام.
وع��ما حلق� ��ارات االس���اف األل�ان�ة ف�ق األردن،عادت ف�رًا إلى م��� ال��ادة الّ����ة
العل�ا ب��أ ته��ة آِلْ��ي لف�ق��� ج�ی�ت�� في ال���قة. لق� كان ال��� ال�ه�ي ال�� أع�ه ال���ال
�ارث�ل�م��، وه� م� ضّ�ا� آِلْ��ي، ُم���ًا ���� ل� ���� في �ال األل�ان واألت�اك أن ���ن زائفًا.
ول��� ال�� كان� الّ�قا�ة د��قة وش�ی�ة فل� ����ع معها جاس�س أل�اني أو ت��ي ال�ص�ل إلى
اك��اف ه�ه ال��ام�ة ال���� ال��ه�ة. أسه� ل�َرن� أ��ًا في خ�اع األت�اك، فق�ل ال��ع� ال��ّ�د
لله��م �قل�ل جاء ثالث��ة ف�د م� ف�ق الهّ�انة في فل���� ل��ان�ته، و�ان�ا ���ادة ال��ل�ن�ل رو��
َ�����ن، وه� ج��� م�ه�ب كان �ع�ل ق�ل ال��ب ك���ف �ارز في م��ف ل�م�ارد س����
Lombard Street. و���ج�ه م� ال����ر مارشال W. E. Marshall قام� الف�قة ��هاج�ة حام�ة
ت���ة مهّ�ة في ال��ّورة ح�� ح�ث اش��اك رائع ل��ة ع���� د��قة، وذل� في الّ�ام� م� شه�

أغ���.
�ع� مع��ة ال��ّورة، ض� ل�َرن� ف�قة الهّ�انة إلى ال��و وقاده� �االت�اه ال�عاك� لعّ�ان، إلى
ش�ق األردن. كان� تل� م�ّ�د خ�عة ل��ها أث��� لألت�اك أن واد� نه� األردن كان م����ًا �ق�ات
آِلْ��ي. أرسل ل�َرن� أح� أب�ز ش��خ ب�ي ص�� إلى دم�� �ع� أن أع�اه س�عة آالف ج��ه ذه�ي
و�ل� م�ه ش�اء الّ�ع��. ت��ل ه�ا الّ��خ في ال��ن والق�� على ال��ود الّ����ة ل��ر�ا �����
الّ�ع�� ����ات ك���ة. كان األت�اك �عل��ن أن خّ�الة األم�� ���ل ل� ت��هل� ه�ه ال���ات ال����ة



م� ال���ب، فأ�ق��ا أن الّ�ع�� ذاه� إلى ق�ات آِلْ��ي في واد� األردن. ك�ا أشاع ل�َرن� ب��
صف�ف ال��� الع��ي أّن الف�قة الّ�ئ���ة لألم�� ���ل تع��م اله��م على ال�� ال��ی�� في درعا

ب�� عّ�ان ودم��.
عّل� ل�َرن� قائًال: «في ال���قة ك�ا ن��� مهاج�ة درعا، ل�� اإلشاعة س�ت في كل م�ان
���� رف� األت�اك ت���قها. ث� أس�رنا إلى �ع� األش�اص أن�ا ك�ا ن��� ق�ات�ا فعًال ن��
عّ�ان. ل�� ذل� ل� ��� ص���ًا». ت��ب ه�ا ال��� �الّ��ع إلى األت�اك ال�ی� قام�ا على الف�ر

ب�قل الق�� األك�� م� ق�اته� إلى ض�احي عّ�ان، ت�امًا ك�ا خ�� آِلْ��ي ول�رن�.
ع��ما ب�أ تقّ�م ال��� الع��ي، ل� ��� األم�� ���ل وال��ل�ن�ل ج��� وال��ل�ن�ل ل�َرن�
�عل��ن أن اله��م س���ّ�� في درعا. وفي أوائل شه� س����� ب�أ ل�َرن� الّ��ّ�ك ش�اًال م� رأس
خل�ج الَعَ��ة ل��ان�ة آِلْ��ي في ه��مه الّ�هائي. ول�� ب�ًال م� اص��اب أت�اعه ال��و م� ال��از،
�اس���اء حّ�اسه ال�اص��، ش�ل ل�َرن� ج��ًا ج�ی�ًا م� ��ائل ش�ال الّ���اء الع��ّ�ة، واس���

ج��� ب�ع�ه �أع�اد م��ای�ة م� الفاّر�� م� ال��� الّ���ي.
ع��ما ان�لق� قافلة ل�َرن� في واد� ع��ة م� رأس خل�ج الَعَ��ة، كان� م�لفة م� ألفي ج�ل
ت���ل، وأر�ع��ة وخ���� ج��� ن�امي ع��ي ی����ن ال��ال الّ���عة، وأر�عة م�افع رشاشة
ع��ّ�ة، و�ائ�ت��، وثالث س�ارات رول� رو�� م�فَّ�ة، وف�قة م� خ��ة الّ�جال ال������ الهّ�انة،
��، وأر�عة م�افع ثق�لة �ق�م و����ة م� ه��د الغ�رخا Gurkhas ی����ن ج�اًال عال�ة م� ص��اء ال�ِّ
على ت�غ�لها ف�ن���ن م� أصل ج�ائ��. عالوة على كل ذل�، كان ل��ه م�ة ب�و� م� ح�اسه

ال�اص�� ال���ّ����. ف�ان� ق�اته ب�ل� ت���� على ألف رجل ی����ن ال��ال.
كان شعار ل�َرن� في ه�ه ال��لة، ك�ا في غ��ها م� ال��الت، «ال ت�فّ�ق�ا!». كان عل�ه أن
�ق�ع خ����ة م�ل ع�� ص��اء م�ه�لة و��ع��ات ت�ّقل ك���ة. لق� ساروا في إح�� ال��احل ل��ة
أر�عة م�ات ب�� حف�ة ماء وأخ�� وه� ���ل�ن ق�اب ال�اء معه� و�عان�ن م� الع��. وع��ما
وصل�ا إلى حف�ة ال�اء ال��ی�ة ش���ا ح�ى ارت�وا ث� اك��ف�ا أن ال�اء مليء �العلقات، ال�ي ال��ق�
�األغ��ة ال��ا��ة ألن�فه� وت�ّ��� �آالم ش�ی�ة. ت�ّ�� الف��� م� إنهاء الّ�حلة في أر�عة ع��
ی�مًا، و�ان�ا ���ع�ن ��هة الّ��ال ح�ى �ق�ع�ا ���� الّ��ة ال��ی��ة الّ����ة و�ل خ��� الّ�لغ�اف
ح�ل درعا. كان اله�ف الّ�ئ��ي لل�َرن� ه� م�ع األت�اك م� االت�ال ب�م�� وحل� والق�������ة

ع��ما ی��أ آِلْ��ي ت�ّ�كه.
ن��� خ�عة ال��� ال�ه�ي في األردن ن�احًا �اه�ًا. وفي ال���قة كان ه�اك، في ذل� ال��ء
م� األرض ال�ق�َّسة، ثالث ف�ق ت�ألف اث��ان م�ها م� ال�ه�د القادم�� ح�ی�ًا م� ال��ر ال����ان�ة

وال�ال�ات ال����ة.
ل� كان األت�اك �عل��ن ذل� ألرسل�ا ك���ة واح�ة تأتي م� وراء ت���الت آِلْ��ي ل�ق�م �اس��جاع

الق�س! كان آِلْ��ي �غام� مغام�ة ك���، وه��ا �فعل الّ�جال الع�ام.
لق� زّود القائ� العام ف�قه في واد� األردن ���ن ت�ف�ه� ثالثة أساب�ع فق�، ل�ي ی���� م�
اس���ام كل وسائل الّ�قل لل��� األساسي. اه�اج ف��� الّ��و�� وقال�ا إنه ��� إع�اء الف�ق ال�ي



في األردن م�نًا ت�في ث�ان�ة أساب�ع، ل�� آِلْ��ي كان �عل� أنه آم� ت�امًا �ال�ا أن خّ��ه �الّ���ة
القاص�ة كان� ت��� على خ�� ما ی�ام.

لق� أحّ� آِلْ��ي أنه ل� ���ن م� األمان االش��اك في مع��ة مع األت�اك به�ا ال��� الّ�غ��
غ�� ال��رَّب، وله�ا كان ه�فه ال�ح�� ه� أن �غ�� كل الّ�ع���ات الّ����ة �االت�اه إلى ال��ان

ال�ا�ئ، أ� إلى واد� األردن.
ت� ت��ی� اله��م الّ�ائف آلِلْ��ي ق�ب أر��ا في الّ�ام� ع�� م� س�����. ح�ص� االس���ارات
ال����ان�ة على ت��ب ه�ا «الّ�ّ�»، و�ال��ع كان األت�اك جاه��� ل�لّقفه. أّما اله��م ال���قي فق� ت�
في الّ�اسع ع��، وع��ما اس�فاق�ا واك��ف�ا ال��عة كان� ال��ب في الّ��ق األدنى ق� ان�ه�، ووقع
مع��ه� أس�� للع�ب أو لل����ان���. ل� ���ث اله��م �الّ��ع في واد� األردن بل �ع��ًا على
ال�ان� اآلخ� م� فل���� إلى الّ��ال م� �افا على ساحل ال��� األب�� ال���س�. كان� مع��
ف�ق ال��اة وال��الة ق� نقل� إلى ه�اك ل�ًال، و�ق�ا م��ف�� داخل ��ات�� ال��تقال ح�ى ص�اح

ال�ع��ة ال�����ة ال�ي ق��� �ه� اإلم��ا��ر�ة الع��ان�ة.



ال���ال جعف� �اشا م� �غ�اد



«���ل األول، مل� �غ�اد»



الف�ل الّ�ال� والع��ون

مع��ة ال�ّ�الة وال����ة وآخ� ح�لة لل�َرن�

كان الّ���� ال�ح�� ل�ل� كل ال�خائ� وال��ن الّ����ة م� ش�ال س�ر�ا ه� الّ��ة ال��ی��ة
ال�اصلة ب�� دم�� وفل���� وعّ�ان وال��ی�ة. و�ان� خ�ة ل�َرن� هي الّ��لل ع�� ��� الّ�مال
واالل�فاف ح�ل الّ�ها�ة الّ����ة لل���� الّ����ة والّ�ه�ر ف�أة في الّ���اء وراء األت�اك لق�ع كل
ات�االته� في ال���قة ال����ة ب�رعا. ل�� إح�� ال��اع� ال���� ال�ي واجه�ه في إن�از ه�ه
ال�هّ�ة كان� ت�و�� ف�ق�ه �ال��ن ال�ا��ة. ح�ى س�اراته ال��ف�ة و�ائ�اته ل� ت�� ت����ع ح�ل ما
��في م� ال�ق�د ل�����ها. ت�لغ ال��افة م� الَعَ��ة إلى واحات األزرق Azarak م���� وت�ع�� م�ًال
داخل الّ���اء ال�ل�ه�ة. ل� ت�� ه�اك آ�ار س�� في أم��ة ثالثة ���� لل��ال االرت�اء ع��ها،

و�ان على الف�قة الّ�غ��ة ال��� على ك��ات قل�لة ج�ًا م� ال�اء.
اس��اح� الف�قة في م��قة ال�َّف�لة، وهي ق��ة ذات س�ة آالف ن��ة، ح�ث� �الق�ب م�ها أغ�ب
م�حلة في ال��لة كلها. سارت ف�قة م� ال�ال�� ال��و ل�ًال ���ادة أب� ارق�� Irgeig م� ب�� الّ��ع
إلى قاع�ة ����ة للع�و ق�ب الّ��ف ال����ي لل��� ال���، غ�� �ع�� ع� م�ی��ي س�وم وع��رة
الق���ة. كان األس��ل الّ���ي في ال��� ال��� م�لفًا م� ��ع سف� ع��قة، و�ان� ه�اك م�اك�
آل�ة م�ل�ة ���افع خ��فة ت��ّ�ل على ��ل الّ�ا�ئ. كان الّ�ّ�ا� ی��اول�ن �عام الف��ر في
مق�ف ق��� دون أن ��ّ��ا �اق��اب الق�ات ال�عاد�ة. رأ� أب� ارق�� Irgeig أن الّ�ف� خال�ة س��
م� �ع� ال�ّ�اس، فأم� رجاله �الّ��ّجل. و���عة فائقة صع�وا على م�� ال��اك� كالق�اص�ة
ال���ّح��� وهاج��ا الّ�اق� وأغ�ق�ا الق�ارب، ث� ر���ا خ��له� األص�لة واخ�ف�ا داخل الّ���اء ق�ل
أن ی��ع ال�ق� لألت�اك ال��ه�ل�� إلدراك ما ح�ث. ق� ت��ن ه�ه هي ال��ة األولى في الّ�ار�خ ال�ي

ی���� ف�ها ال��ال�ن في اش��اك ����.
كان� خ�ة ل�َرن� األساس�ة أن ��� ق��لة الّ�َولة ت�� ل�ائه، وهي ق��لة ت��ّ� إلى م�احة
واسعة م� الّ���اء الع��ّ�ة الّ��ال�ة، وم� ث� الّ��ول م� ه��ة ح�ران لل��ام �اله��م على درعا.
ل� ی��ق� أّ� م� ذل� ���� ال�الف ال���� غ�� ال���قع ال�� ن�أ ب�� ال�ل� ح��� وال���ال
جعف� �اشا و��ار ضّ�ا� ال��� الّ��الي، مّ�ا عّ�� م�اج ق�� ك��� م� ق�ات ل�َرن�. وفي ال�ق�
ال�� اس��ّ� ��ه الّ��ام م� ج�ی� كان األوان ق� فات، ون���ة ل�ل� ل� ت��ّ�ع ��ائل الّ�َولة م�ا

اض�� ل�َرن� إلى تغ��� خ��ه.
قّ�ر في الّ�ها�ة أن ی�ف� ه��مًا ج��ًا على الّ��ة ال��ی��ة في ش�ال وغ�ب وج��ب درعا �ق�اته
الّ��ام�ة، وأ��ًا ���اع�ة دروز ح�ران و�ع� م� خ�الة الّ�َولة ���ادة الّ����� خال� و��اد
الّ�عالن. ق�ل ال��ء �اله��م رّت� ل�َرن� خ�عة أخ�� ت�ّ� في الّ�ام� ع�� م� الّ�ه� ض� عّ�ان



والّ�ل�، ل�ل� أرسل رسالة إلى أف�اد ق��لة ب�ي ص�� كي ی��ّ�ع�ا في الّ���اء ق�ب عّ�ان. أّد�
ت�ّ�ب ه�ه الّ�ائعة، �اإلضافة إلى وج�د ج�� آِلْ��ي ال�ه�ي الع��� في واد� األردن، أّد� ذل�
إلى ت���� ان��اه األت�اك على األردن ب�ًال م� ال���قة الّ�احل�ة على ال��� ال���س� ش�الي م�ی�ة

�افا.
ات�� ل�َرن� م� واحة األزرق Azarak مق�ًا له ل��عة أ�ام، و�ان ف�ها قلعة ق���ة رائعة تع�د
إلى ف��ة ما ب�� الق�ن�� الّ�ا�ع ع�� والّ�ادس ع��، ولها أب�اج وف��ات للّ�مي على ن�� قالع
ال�ارونات االس��ل��ی��. ال بّ� أنها كان� م���ًا لإلم��ا��ر�ة الّ�ومان�ة، إذ وج� ال��ل�ن�ل َ�����ن
ض�� اآلثار ح��ًا م���تًا عل�ه نق�ش ت�ّل على أن ف�ق��� م� ف�ق أن��ن��س پ��س ق� أقام�ا
ف�ها. وعلى األغل� ل� ت�رها ف�ق أخ�� ح�ى جاءها ل�َرن� ورجاله. ی�ف� الع�ب االق��اب م�ها
ألنه� �ق�ل�ن إنها م���نة م� ق�ل كالب ص�� م�ع�رة ت��س ح�لها ل�ًال. أّما ل�َرن� ف�ان ��ل�

�أن ��عل م� قلعة األزرق Azarak ب��ًا له �ع� ان�هاء ال��ب.
في الّ�ال� ع�� م� ه�ا الّ�ه� غادر ل�َرن� واحات األزرق Azarak وسار �ات�اه سف�ح
ه�اب الّ�ل�، ت�افقه الق�ة الّ�غ��ة ال�ي نّ��ها به�ف اله��م على درعا. وصل�ا �ع� ی�م�� إلى
الّ�ایهة Umtaiye ال�ي ت�ع� ثالثة ع�� م�ًال إلى ج��ب ش�قي درعا، وح�� ان�� رجال ق��
el ح�ران كله� تق���ًا إلى ال��� الع��ي. كان م� ب��ه� الّ��خ �الل ال����ی� م� َ�َف�
Hareidhin of Tafas، وه� أف�ل مقاتل في ح�ران، و�ان ق� ص�� ل�َرن� في �ع� ح�الته
الّ��ّ���ة وراء ال��ود الّ����ة. ولق� ع�ل ك�ل�ل لل��لة وساع� ل�َرن� في مهّ��ه في كل الق��.
�ق�ل ل�َرن� إنه ل�ال ش�اعة ه�ا الّ�جل ون�ا�ه وص�قه، لف�ل� كل خ��ه على ی� أف�اد ال��ائل
ال�ي مّ�وا بها وال�ي كان� معاد�ة لل�ل� ح��� واألم�� ���ل. �قّ�ر ع�د الّ�جال م� الق�و���

وال��و، ال�ی� ان���ا إلى ل�َرن� في ح�ل�ه األخ��ة وال�اس�ة في الّ��ق األدنى، ب�الث�� ألفًا.
�اإلضافة إلى ق�ع خ��� االت�ال، كان في نّ�ة ل�َرن� أن ��ع نف�ه وف�ق�ه ب�� نق�ة
ات�ال الّ��ة ال��ی��ة في درعا وال���ش الّ����ة في فل���� ل�غ�� الع�ّو ب�ع� ال�ام�ة ال��ع�لة
في درعا �ف�ق ع����ة م� ال��هة الفل�����ة، ال�ي م� شأنها أن تع�� تقّ�م آِلْ��ي. في الل��ة
ذاتها، كان م� الّ��ور� أ��ًا �الّ���ة لل�َرن� أن �ق�ع ���� الّ��ة ال��ی��ة في ج��ب وغ�ب

درعا، ح�ى ی�ه� الع�و �أن ال�لفاء كله� قادم�ن ل��اجهة ال��� الّ���ي في واد� األردن.
كان� ال�س�لة ال�ح��ة ال��اع�ة في تع��ل الّ��ة ال��ی��ة هي الّ��ارات ال��ّف�ة. ه�رت
الّ��ارات ���ادة ل�َرن� على ��ل ال�� ال��ی�� وت� االس��الء على ال���� ق�ل أن ی��ّ�� األت�اك
ال��ه�ل�ن م� إدراك ال��� ال�� ���� به�. كان ال���� ��ل على ج�� مهّ� �قع على �ع� 149

ك�ل� ج���ي دم��، ُنق� عل�ه إه�اء خاص للّ�ل�ان ع�� ال����.
قام ل�َرن� ب�رع ألغام ت���� على م�ة وخ���� �اون�ًا م� ال��فّ��ات في الّ��ف�� وفي ال����،
وع��ما أوصله�ا ب�ع�ه�ا تالشى ال��� مع أن�ام ال����. ع�� إنهاء ال�هّ�ة تا�ع� الّ��ارات
س��ها ���عة عال�ة ل��ها علق� في الّ�مال وتأخ�ت ل��ع ساعات. وفي ���� الع�دة لالن��ام
إلى ال��� في ح�ران، اج�ازت الّ��ة ال��ی��ة ال�اقعة على م�افة خ��ة أم�ال ش�الي درعا، ح��



اس��لى ل�َرن� على م��� آخ� وه�م ف�قة خ�الة ك�د�ة ون�ف ج��ًا ثان�ًا واق�لع س���ة زوج م�
الّ���.

�ع� ن�ف ما ��في م� الّ��ة ال��ی��ة ���ار درعا ل�عل ن�ام اإلم�ادات الّ���ي في حالة
ف�ضى عارمة، صع� ل�َرن� ورجاله إلى م�تفع عاٍل ی�عى ���ل ع�� Tell Ara ��ل على م���
شامل ل�رعا على �ع� أر�عة أم�ال. و��اس�ة م��اره ال���ي رأ� ت�ع �ائ�ات على م�رج الع�و.
أث�اء ف��ة الّ��اح كان الّ��ارون األل�ان ق� ان�لق�ا في اله�اء، و�ان�ا یلع��ن ل��ة ق�رة مع ف�ق
ل�َرن� �إلقاء ق�ابله� على الع�ب وق�فه� ���افعه� الّ�شاشة. حاول� ق�ات األش�اف الّ�فاع ع�
نف�ها م� األرض ���فع��ها ال���فة ل��ها ف�ل� في ذل� إلى أن وصل� إح�� �ائ�ات ل�َرن�

الق���ة م� واحة األزرق �ق�دها ال�اپ�� ج�ن�ر، وات�ه م�اش�ة إلى وس� ال��ائ� األل�ان�ة.
راق� ل�َرن� ورفاقه ما ���ث ���اع� م����ة، إذ كان� �ائ�ات الع�و م�ف�قة على ال����ة
ال����ان�ة الّ�ار���ة. ل�� ال�اپ�� ج�ن�ر اس��اع، �ف�ل مهارته وح�ه ال���، أن ��ّ� ب��

الّ��ار�� األل�ان و�ق�د �ائ�ته �ات�اه الغ�ب.
�ع� ع���� د��قة عاد ج�ن�ر الّ��اع ����ق اله�اء ع�� أس�اب �ائ�ات الع�و وأشار لل�َرن�
في األسفل أن ال�ق�د ق� نف� ل��ه. ��� على �ع� خ���� �اردة م� الف�قة الع��ّ�ة وانقل�� �ائ�ته
على �ه�ها، ف�ا كان م� الّ�ائ�ة األل�ان�ة إال أن انق�� عل�ها وألق� ق��لة أصاب�ها إصا�ة م�اش�ة
ت��ل� على إث�ها إلى ق�ع صغ��ة. ل��� ال�� كان ج�ن�ر ق� قف� م� مقع�ه ق�ل االنف�ار
بل��ة واح�ة، و�ان ال��ء ال�ح�� ال�� ل� ی���� في الّ�ائ�ة ه� م�فع ل��� الّ�شاش. وفي خالل
ن�ف ساعة كان الّ��ار الّ��اع ق� نقله إلى شاح�ة ف�رد وان�ل� خارج درعا ���� األت�اك

ب�صاصه ال��ا�.
في تل� األث�اء أس�ع ل�َرن� ل���ّ� إلى الف�ق ال�ي كان ق� أرسلها �ات�اه م�����، و�ع� ساعة
م� ال�ص�ل إل�ها ساع� في ق�ع خ��� الّ�لغ�اف الّ����ة ب�� فل���� وس�ر�ا. م� الّ�ع� حقًا
تق�ی� أه��ة ه�ا األم�، إذ كان ��ه� في ع�ل ال���ش الّ����ة ت�امًا ع� اإلم�ادات ال�ي ق� ت�لها
م� ش�ال س�ر�ا وت���ة. وفي م����� ان�ّ�� ��عة آالف أخ�� م� الّ��ان إلى الق�ات الع��ّ�ة،
وفي ال��م الّ�الي سار ل�َرن� وف�ق�ه على ��ل الّ��ة ال��ی��ة �ات�اه فل���� إلى قل� ال���قة
ال�ل�ّ�ة لألت�اك. أم��ا مع�� ذل� ال��م ی�رع�ن األلغام، و�الق�ب م� ن��� ف�� ل�َرن� ال���
الّ�اسع والّ��ع��، وه� ج�� ك��� له ثالث ق�ا�� ج��لة، و�ان ه�ا الع�ل آخ� ما قام �ه م�
األع�ال الّ������ة. ول�ا كان ��ّ� أنها س���ن آخ� ع�ل�ة، فق� وضع ضعفي ال�ّ��ة ال��ل��ة م�

ال��ف��ات.
أم�� الف�قة في الّ�ام� ع�� م� الّ�ه� ل�لة هادئة في ن��� �ع� ی�م ع�ل شاق. وفي
الّ��اح الّ�الي، سار ل�َرن� ���اله وخ��له و��وه إلى الّ�ایهة Umtaiye ح�� ان�ّ�� إل�ه
الّ��ارات ال��ف�ة. وأث�اء الّ�هار حّ�د م�قع م�ار آخ� للع�و �الق�ب م� س�ة ال��ی� ف�ه� مع
س�ارت�� م�ف���� ل�لقي ن��ة ق���ة. وه�اك وج�وا ثالث ��ارات أل�ان�ة أمام ال���ى، ول� ل� ���
ه�اك ه�ا ال�اد� الع��� ل��ق�ها الّ��ارتان ال��ف��ان ع��ما أقلع اث�ان م� الّ��ار�� األل�ان وحلقا
ك�ائ� ض�� ��ّ�ان شالالت م� الّ�صاص على س�ارتي الّ�ول� رو��. وفي ال�ق� نف�ه كان



ل�َرن� و�اق�ه ق� أجه�ا على الّ�ائ�ة الّ�ال�ة �إ�الق خ�� ع��ة رصاصة ن��ها. ع��ما كان�
الّ��ارتان ال��ف��ان ت�اوالن الع�دة إلى الّ�ایهة Umtaiye انقّ� األل�ان عل�ه�ا ل�� ق�ابله�
ضاع� ��اًء ون�� الّ��ارتان �أمان ع�ا ش��ة واح�ة أصاب� ی� ال��ل�ن�ل. وع�� ال��ی� ع�

الع�ل ال�� قام� �ه الّ��ارتان عل� ل�َرن� قائًال إن ذل� الق�ال كان م��ّ��ًا حقًا.
في ال��م نف�ه قام الع�ب الّ��ام��ن �ع�ل رائع أ��ًا �ق�ده� جعف� �اشا ���افقة الف��ل

الف�ن�ي ال��ّرع وخ�الة الّ�َولة ���ادة ن�ر� الّ�عالن.
وجعف� �اشا ه�ا، ال�� ش� ���قه ب��اعة في ال�ع��ة، ه� م� عائلة �غ�اد�ة ث��ة ن��لة، وتار�خ
ح�اته مفع� �ال��ّقات وال��ا��. ول�ا ان�لع� ال��ب كان جعف� �اشا الع���� ج��اًال في ال���
الّ���ي، وُأرسل في غ�اصة م� الق�������ة إلى إف����ا الّ��ال�ة ل��ّ�ض س�ان الّ���اء م� ع�ب
الّ���سي على الف��ة والّ��رة على اإلن�ل��. وق� ن�ح �اد� األم� في الّ��� على اإلن�ل��، ث�
ح�ث� ال��قعة الّ�ان�ة ف�ان� س�اًال ب�� ال�����، ول�ا وقع� ال��قعة الّ�ال�ة ُج�ح جعف� �اشا ج�حًا
خ���ًا وه�م الّ���س��ن ه���ة م���ة في Agagia ق�ب الّ�ّل�م Sollum وساقه ال����ان��ن أس��ًا،

وس���ه في قلعة القاه�ة الع���ة.
حاول اله�ب �ع� ثالثة أشه�، ف�ق� في ال���ق و��� كاحله وُ��� عل�ه م� ج�ی�. كان
ب�ی�ًا كال��م�ل، م�حًا ��ّ� االس���اع �ال��اة، ل��ه كان ل��فًا م����ًا فأذن له اإلن�ل�� �ال��ّ�ل في
أن�اء القاه�ة. ول�ا كان جعف� �اشا ع���ًا كان م� الّ���عي أن ی�عا�ف مع الق��ة الع��ّ�ة، وذات
ی�م �ل� م� اإلن�ل�� أن �����ا له �الّ��ّ�ع في ج��ش ���ل فلّ�ى اإلن�ل�� �ل�ه، وه�اك أ�ه�
م� ال�ق�رة ال����ة في شه�ر قل�لة ما جعل األم�� ���ل ی�ّ��ه إلى رت�ة قائ� عام لل���ش الّ��ام�ة
ال�ي كان� ت�ألف ���ل أساسي م� الفاّر�� م� ال��� الّ���ي، وال�ی� كان�ا �ع�ف�ن جعف� ع��ما

كان ج��اًال في ُت���ة.
كان جعف� �اشا ق� حاز على وسام الّ�ل�� ال��ی�� في الّ�ردن�ل، ك�ا نال وسام الهالل
الّ���ي �ع� ن�احه في ح�لة الّ���س���، و�ع� أن خ�م مّ�ة م� الّ�م� في ال��� الع��ي ان�ّ� إلى
ال��� اإلن�ل��� وأ�ه� ب�اعة فائقة، عّ��ه اإلن�ل�� قائ�ًا للف�قة ال�ع�وفة �ف�قة «الق��� م��ائ�ل
والق��� ج�رج». وقّل�ه آِلْ��ي ه�ا الّ��ف في مق�ه �الّ�ملة م� أرض فل����. و�ان ال�� م��ه ه�ا
الّ��ف ه� ال����اني ذاته ال�� كان ق� أس�ه م�� عام، وال ت�ل ع� ف�حة جعف� �اشا وس�وره له�ه

اللف�ة ال��حة م� ق�ل ال���ال آِلْ��ي.
ل� ��� الّ�ور ال�� ل��ه ن�ر� الّ�ع��، صه� جعف� �اشا، أث�اء ال��ب �أقل أه��ة م� دور
جعف� �اشا نف�ه. لق� �قي ن�ر� الّ�ع�� رئ��ًا إلدارة األم�� ���ل ح�ى ت�ّلى ���ل ال��� في
دم��، ث� في �غ�اد. ون�ر� الّ�ع�� ���ه جعف� �اشا في أنه ق� تلقى عل�مه ال����ة في كل�ة ت���ة.
و�ان ��ارًا إّ�ان ال��ب ال�لقان�ة. ث� ع�ل س��ت��ًا لل����ة الّ�ّ��ة الع��ّ�ة ال�ي كان� تع�ل على
اإل�احة �ال��� الّ���ي. وه� رجل مغ�ار ��� الق�ال، و�ل�ا كان الق�ال ح�اس�ًا حام�ًا ت�اه هادئًا

را�� ال�أش. وه� م� س�ان ال��ن القالئل ال�ی� كان�ا م�ضع اح��ام ال��و و�ع�ابه�.
م�� األم�ر على خ�� �الّ���ة لل��� ال���ئ�ة له��م آِلْ��ي على فل����. ول�� لغا�ة
األر�ع وع���� ساعة ق�ل ب�ء اله��م في الّ�اسع ع�� ل� ��� القائ� األعلى نف�ه واثقًا م� الّ��اح.



ل� اك��ف األت�اك واألل�ان خ��ه ال�����ة ول� ���عه� أن ت��ن الق�ات الع��ّ�ة وال����ان�ة ق�
رّ��ت على عّ�ان به�ف م�اولة االت�اه ن�� واد� األردن، ول� س�� الع�و ج�احه األ��� ع��
م���ف الّ���� ع�� فل���� م� ساحل ال��� ال���س� ونه� الع�جا إلى ه�اب الّ�ام�ة
Samaria، وال�� س���ن ت�اجعًا ��ق�ار ع��ة أم�ال ع� ال��هة �أك�لها، ل�ان األت�اك ق� ن��ا

�أنف�ه�، ول�ه� ه��م آِلْ��ي أدراج الّ��اح، ول�اءت ع�ل�ات ل�َرن� ال�اه�ة ق�ب درعا �الف�ل.
ل� ��� ل�� ل�َرن� م�ن ت�في ف��قه ل��م�� آخ���، ل�ل� كان الف�ل س���ل كارثة ح����ة له.
�الّ��ع ل� ��� آِلْ��ي أو ل�َرن� ل�عان�ا م� خ�ائ� ك���ة، ل�� إس�ال الّ��ار على ق��ة ال����ة
وفل���� كان س��أّخ� ح��ًا، ور��ا كان� ال��ب ل����ّ� ��عة أشه� أخ�� وم�ات آالف األرواح
س��ه� في ال��هة الغ���ة. ل�� ل� ��� ه�اك «ل�»، بل سار الع�و إلى الفّخ ال����ب له ك�ا

ت�اق ال��اف إلى ال��ح.

*  *  *

األم�� ���ل وم�ؤوس�ه في م�ت�� الّ�الم



أپ�ّل� م� ج���ة الع�ب



الف�ل الّ�ا�ع والع��ون

انه�ار اإلم��ا��ر�ة الع��ان�ة

���ل عاّم، كان ه�ا االت�اد ب�� الق�ات ال����ان�ة والع��ّ�ة أح� أروع ال��� في الّ��الت
ال����ة. كان� ل��ة ش��نج لع�ها خ��اء على م���� عال�ي. ل� ت��قها ح�الت ت��هها أب�ًا، بل
كان� انقال�ًا على م�اد� مارشال ف�ش. لق� عاد آِلْ��ي ول�َرن� إلى ح�وب ناپل��ن في الق�ن الّ�ام�
ع�� ع��ما ان��� ال���االت �ف�ل الّ����� والّ��ب�� ب�ًال م� الّ�����ات الع����ة (وتع�ي كل�ة

ت����ات العل� ال�� ی��ّ�� ت�ب�� ال�قاتل�� ع�� خ��� الّ�ار).
و�ه�ا أص��� ه�ه الع�ل�ة تع� م� أب�ع وأذ�ى الع�ل�ات ال�ي ج�ت في تار�خ العال�، فق� خ��
آِلْ��ي ول�َرن� أر�ع��ة وخ���� رجًال فق� على الّ�غ� م� أنه�ا ق� ه�ما ال��� الّ���ي وأس�ا ما
ی��� ع� م�ة ألف ت��ي وتقّ�ما ألك�� م� ثالث��ة م�ل خالل أقّل م� شه� وق��ا �ه�
اإلم��ا��ر�ة الع��ان�ة. �ع�د ج�ء م� الف�ل إلى ال���غادی� �ارث�ل�م��. إّن آِلْ��ي رجل ع��� ل��ه

��اجة إلى رجل دق�� حاّد ل���له. و�ان ه�ا الّ�جل ه� ال���ال �ارث�ل�م��.
و�ان� خ�ة آِلْ��ي في اك��اح األت�اك م� كل جان� ����ة واح�ة ال �ع�فها غ�� أر�عة رجال:
القائ� العام نف�ه، ورئ�� إدارته ال����ر - ج��ال ب�ل�، وال���ال �ارث�ل�م��، وال��ل�ن�ل ل�َرن�.

وال�اقع أن ال�ل� ح��� واألم�� ���ل ل� ���نا على عل� ��ا ����.
وفي الّ�اعة ال�ام�ة م� ص�اح ال��م الّ�ام� ع�� م� شه� س����� جاء ال���ال �ارث�ل�م��

إلى م���ه في الّ�ملة وسأل أح� الّ�ّ�ا� ال���ول��: «هل ه�اك أّ� تغ���؟»
أجاب الّ�ا��: «كال، فاألت�اك ما زال�ا في أماك�ه�».

قال �ارث�ل�م��: «ح��ًا، ل� ی��هي ه�ا الف�ل ح�ى ن��ن ق� أس�نا م�ه� ثالث�� ألفًا على
األقل». ل� ��� ��ّ�ل إل�ه �أن ق�ات ال�لفاء س�أس� ثالثة أضعاف الّ�الث�� ألف ت��ي.

كان خ�اع الع�و م�ال�ًا ��ل تفاص�له. ع��ما دخل� ق�ات آِلْ��ي الّ�اص�ة، ال�ي كان� مق�ًا
لألل�ان واألت�اك في فل����، وج�وا أوراقًا ت��� إلى أن القائ� األعلى األل�اني كان م�أك�ًا �أّن

اله��م س��� في واد� األردن. لق� ُخ�ع الف�ل� مارشال ف�ن سان�رز ح�ى آخ� ل��ة.
في تل� األث�اء ل� ��� ل�َرن� وج��� وال���ال ن�ر� وم�اع�وه� ق� تلق�ا أن�اء عّ�ا ���� في
فل����، ل��ه� كان�ا م�ه���� ل�ل نهار في ت�م�� أج�اء م� الّ��ة ال��ی��ة. وفي إح�� الل�الي
خ�ج الل�رد ون��ت�ن، ال�� لع� دورًا ح���ًا في ال��حلة األخ��ة م� ال��لة، خ�ج في مهّ�ة ت�م���ة
ووضع ح�الي ثالث�� لغ�ًا على ��ل ال��. كان ی��ل� ب�ف�ه ل�ًال م� نق�ة إلى أخ�� داخل



س�ارته ال��ف�ة. و����ا كان ���� على ��ل الّ��ة قابل ج���ًا سأله قائًال: «ك�� ت���
األم�ر؟».

أجاب ون��ت�ن: «���ل ج��. لق� زرع�ا ث�ان�ة وع���� لغ�ًا وس�ف��ها خالل ��ع دقائ�».
عّل� ال���� �ق�له إن ه�ا أم� رائع ث� اخ�فى. و�ع� ل��ات كان� ال��افع الّ�شاشة ت��ل� م� كل
ال�هات، و�ان على الّ�ا�� ال����اني اإلس�اع �األم�. كان سائله إما أل�ان�ًا أو ت���ًا، ول� ح�ث�
الق�ة ق�ل ذل� ��اعة واح�ة ل�ان� مهّ�ة الل�رد ون��ت�ن ق� ف�ل� ف�ًال ذر�عًا. ل�� األلغام انف��ت

و�ان ال��ه� رائعًا حقًا.
في ال��م الّ�الي أس�ع ل�َرن� عائ�ًا إلى األزرق Azarak ���ارته ال��ّف�ة، و�ار �ع�ها ع��
الّ���اء وش�ال فل���� إلى مق� آِلْ��ي في الّ�ملة، وفي اج��اع عاجل مع القائ� العام اس�اع
ال���ل على ثالث مقاتالت ب�����ل هي م� أف�ل الّ�ائ�ات ال����ة ال�ي كان ال����ان��ن
�����م�نها في األرض ال�ق�َّسة. ك�ا عاد أ��ًا �أن�اء رائعة مفادها أن ق�ات آِلْ��ي ق� أس�ت أك��
م� ع���� ألف أس��، وأن الّ�اص�ة ونابل� وم�اك� أخ�� مهّ�ة ق� سق��، وأن ال����ان���
ی�قّ�م�ن �ات�اه درعا ودم��. �ع�ي كل ذل� أن آِلْ��ي س����عي ال��� الع��ي ل�لع� دورًا مهّ�ًا
ج�ًا م� اآلن وصاع�ًا، ألنه كان الق�ة ال�ح��ة ب�� الف�ق الّ����ة ال����ة و�قل�� األناض�ل ال��

��� عل�ه� االن��اب إل�ه.
كان ل�َرن� ق� ذه� إلى فل���� �ل�ًا للّ�ائ�ات، ألن األل�ان كان�ا ��ل��ن ت�عًا م�ها ق�ب
درعا، كان�ا �ق�ف�ن بها أت�اع ���ل و����ونه�. كان أح� الّ��ار�� ی�عى كاپ�� پ���ز واآلخ�
كاپ�� روس س���، وال�� أص�ح ���ا �ع� م�ه�رًا عال��ًا ����انه م� إن�ل��ا إلى أس��ال�ا. �قّ�م ل�ا
الل�رد ون��ت�ن وصفًا ح�ًا ألح�اث ذل� الّ��اح في مقال رائع ن�� في ال�الك�ودز ح�� �ق�ل:
«ب���ا كان ل�َرن� والّ��ارون ی��اول�ن �عام الف��ر مع�ا، شاه�نا �ائ�ة ت���ة م��هة ن��نا
م�اش�ة. أس�ع أح� الّ��ار�� إلن�ال الّ�ائ�ة الّ�خ�لة، وت� له األم� ب��اح ف�ق�� الّ�ائ�ة الّ����ة
ق�ب الّ��ة ال��ی��ة وق� اش�عل� بها الّ���ان. وم� ث� عاد وأك�ل ف��ره ال�� كان ال ی�ال ساخ�ًا.
ل�� الف��ر ل� ��� هادئًا أب�ًا في ذل� الّ��اح، إذ ل� ��� ��ل إلى ت�اول ال��ّ�ى ح�ى �ه�ت
�ائ�ة ت���ة أخ��. أس�ع األس��الي م� ج�ی� ل�� الّ���ي كان م�اوغًا وقفل راجعًا إلى درعا ف�ا كان

م� الّ��ار إال ل�� �ه وأسق�ه ك��لة م� الله�».
في تل� الل�لة خ�� األل�ان كّل آل�اته� ال�����ة، وحّل� الّ��ارون ال����ان��ن وح�ه� في س�اء

ال����ة الّ��ال�ة وفل���� وس�ر�ا.
�ع� الّ�ه� ق�م� م� فل���� �ائ�ة هان�لي �ای�ج Handley-Page ض��ة تقل ال���ال
ُب�ت�ن، وه� قائ� في سالح آِلْ��ي ال���، و�ان ال�� �ق�د الّ�ائ�ة روس س���. أح��ا معه�ا س�عًا
وأر�ع�� ص���ة م� ال�ق�د وم�ن شا� لل�َرن� وون��ت�ن ورفاقه�ا. كان� ه�ه أول م�ة ت�ّل� ف�ها
�ائ�ة ض��ة قاذفة للق�ابل ف�ق خ��� الع�و في وضح الّ�هار، و�ان اله�ف م� وراء ذل� ه�
الّ�عا�ة، وق� أع�� رجال ال��ائل ك���ًا به�ا الّ�ائ� ال���� ال�� ل� ی�وا أض�� م�ه م� ق�ل، ل�رجة
أن كل س�ان ح�ران، ال�ی� كان�ا م��ّددی� في م�ان�ة األم�� ���ل، ت�ام��ا ف�رًا مع الق��ة



الع��ّ�ة ور���ا خ��له� م�لق�� رصاص ب�ادقه� في اله�اء وم��ّ���� لل��ل على األت�اك، أو على
األقل ال��ام �ع�ض ���لي صاخ�.

وفي ال��م الّ�الي ن�ل� ف�قة م� ال��اة ���ادة جعف� �اشا، القائ� األعلى لق�ات ال��ل�ن�ل ج���
الّ��ام�ة، إللقاء ن��ة على ال��� الّ��� األول ال�� ن�فه ل�َرن� �الّ�ی�ام�� ق�ب درعا. وج�وه ق�
ُأصلح تق���ًا، ف���ا ه��مًا حادًا ��دوا على إث�ه ال��اس ال�ی� كان�ا م� األل�ان األش�اء، وخ���ا
مع�� ال�� وقام�ا �إح�اق اله��ل ال���ي ال�� كان األت�اك واألل�ان ق� شّ��وه خالل س�عة أ�ام.
في ه�ه ال��اجهة الع��فة ان��� في قل� األح�اث كل م� الق�عة الف�ن��ة ���ادة ال�اپ���� پ��اني،

وخّ�الة الّ�َولة ���ادة ن�ر� الّ�عالن.
كان ن�ر� رجًال هادئًا قل�ل ال�الم ك��� األفعال. كان ذ��ًا ج�ًا وواسع ال�ع�فة وحازمًا وم�حًا.
أخ��ني ل�َرن� ذات مّ�ة أنه ل� ��� ز��� أك�� ق��لة في ال�اد�ة ف���، بل أح� أف�ل الّ���خ
الع�ب ال�ی� ال�قى به�، وأن أف�اد ق��ل�ه كان�ا كالع���ة ب�� ی��ه ألنه «كان �ع�ف ما ال�� ی��غي

فعله و�ق�م �فعله».
ع��ما ب�أ ل�َرن� ب��ف�� ع�ل�اته ح�ل درعا، قام ف�ن سان�رز ت�امًا ��ا أراد خ��مه أن �ق�م
�فعله. لق� أرسل آخ� م�ن ل��ه إلى درعا، وع��ما اخ��ق� ق�ات آِلْ��ي ال���� األمام�ة الّ����ة
كان�ا ق� س�ق�ه� ���افة كا��ة. وفي م�اء ال��م الّ�اسع ع�� ق�م� الّ�اح�ات الّ����ة إلى م��قة
العّف�لة Afuleh �ل�ًا لل��ن دون أن ی�ر� راك��ها أن كل م��ونه� الع��� ق� أص�ح �أی�� رجال
آِلْ��ي. وع��ما دخل�ا م��ة الّ��و�� قال ضا�� ب���اني �أدب: «هل ت�انع�ن �الّ�هاب م� ه�ا ل�
س����؟» اس�غ�ق وص�ل ال��� إلى األت�اك مّ�ة أر�ع ساعات كان� ق�ات آِلْ��ي ق� اس��ل� خاللها
على العّف�لة Afuleh وم��قة ال�قاء الّ��ة ال��ی��ة في وس� سهل ج�ر�لEsdraelon [18] ح��
ت�فّ�ع الّ��ة، ال�ي ت��� ب�� الق�������ة ودم�� واألرض ال�ق�َّسة، إلى ف�ع�� یّ��ه األول ن��

الّ�ام�ة Samaria واآلخ� ش�قًا إلى ح�فا على ال��� األب�� ال���س�.
كان� العّف�لة Afuleh م�ّ�ة الّ��و�� الّ�ئ���ة لل��� الّ���ي �أك�له. و�ع� أن اح�ّلها آِلْ��ي
��� ساعات جاءت �ائ�ة أل�ان�ة �أوام� إلى ف�ن سان�رز م� های�ن��غ. ل� ����ف ر�اب الّ�ائ�ة
ال�ع�لة ح�ى ن�ل�ا م� آل��ه� وم��ا إلى ال�قّ� الّ�ئ��ي. ول�فاجأته� الّ��ی�ة وج�وا أنف�ه� �قّ�م�ن

األوام� إلدارة آِلْ��ي.
��ل�ل الّ�ا�ع والع���� م� س�����، كان� ق�ات آِلْ��ي ق� تقّ�م� م�افة واسعة ���� وج�
ال��� الّ���ي الّ�ا�ع، ال������ ح�ل عّ�ان واألردن، نف�ه یهاج� خ�امًا و��ان�ات فارغة، ف�اءته�
األوام� �الع�دة للّ�فاع ع� درعا ودم��. ولق� غ�� الق�اد األت�اك لّ�ا اك��ف�ا أن خ� الّ��ة
ال��ی��ة ق� ُق�ع وراءه� وحاول�ا االن��اب ش�اًال ��ل آل�اته� وم�افعه�. ل� ��� في نّ�ة ل�َرن�
وخّ�ال�ه ف�ش ���قه� �ال�رود، فأقام ف�ق الّ�الل ل��ّ� على رؤوسه� س�ًال ال ی�ق�ع م� الّ�صاص،

اض�� األت�اك معه ل��ك م�افعه� وم���اته� ب�� ال�ف�ق ون���.
ُذ�ح ال��ات، وتفّ�ق� فل�ل ال������� إذ ل� یّ��ع ال�ق� ل�ع��وا ت���ل ق�اته�. وق� أضاف�
الّ�ائ�ات ال����ان�ة ل��ة أخ��ة على ال��ه� �إلقاء الق�ابل على الفل�ل ال��ه�مة في كل االت�اهات.



قّ�ر ل�َرن� ال�قاء ب�� درعا ودم�� أمًال في اإلخالء الّ���ع ل�رعا و�ال�الي ق�� ق�ع ال���
الّ���ي ال��هلهل وهي خارجة م�ها، وأ��ًا ل��ا�قة ���ة ال���ش الّ����ة في فل����، وال�ي ق�
ت�اول الف�ار ش�اًال. ل�ل� سار ���عة، في ال��م ال�ام� والع����، �ق�د ف�قة الهّ�انة �ات�اه
الّ��ال، و�ع� �ه� ال��م الّ�ادس والع���� ن�ل إلى الّ��ة ال��ی��ة الّ����ة ق�ب خ��ة غ�الة

Ghazale و�زرع Ezra على الّ���� ال��صل إلى دم��.

كان ب�فق�ه ناص� ون�ر� وع�دة والّ�روز، وهي أس�اء قال ل�َرن� ع�ها «إن م� شأنها أن تل��
األ�فال ح�ى في الّ�هار». فاجأ فعله الّ���ع األت�اك ال��ع�ر��، فق� كان�ا في ال��م الّ�اب� �ع�ل�ن
���اسة على إصالح الّ��ة ال��ی��ة، ال�ي خ��ها ل�َرن� ق�ل أس��ع، و�عادتها للع�ل. ل�� ل�َرن�
زرع ف�ها ��عة م�ات م� األلغام جعل�ها ت��قف ع� الع�ل نهائ�ًا مع ح�� س�ة ق�ارات في درعا.
ان���ت تقار�� ال�ارثة في أرجاء س�ر�ا ك�ا ت���� الّ�ار في اله��� و��أ األت�اك في ال�ال �إخالء

م�ی�ة درعا.
وفي ف�� ال��م الّ�ا�ع والع���� كان ل�َرن� وخ�ال�ه ق� اس��لع�ا ال��ا�� ال����ة، واس��ل�ا
على آل���� ن��او���� م� ال��افع الّ�شاشة كان�ا ق� ُوضع�ا في م�ان م�اجه للّ���� ال�� ق�م�
م�ه ق�ات آِلْ��ي. صع� ل�َرن� إلى قّ�ة تّل م�تفع في ال��ار ی�عى الّ��خ سع�؛ اس��اع م� ف�قه
م�ح ال���قة �أك�لها ����اره ال��ّ��. و�ان كل�ا رأ� ق�عة ع����ة للع�و في األف� كان �قف�
على �ه� ح�انه ب�فقة ح�الي ت�ع��ة رجل م� خ��ة رجاله، ل�ق�م ب�ح� فل�له�. وع��ما كان ی��

م� م�انه ال��تفع ف��قًا ك���ًا ال ���� الق�اء عل�ه، كان ی��� في م�انه ل����ه ��ّ� ��الم.
وفي الّ�ه��ة جاءت �ائ�ة إلى ل�َرن� ب�سالة تق�ل إّن ف�ق��� ت������ كان�ا ت�قّ�مان م�ه. كان�
إح�اه�ا قادمة م� درعا وق�امها س�ة آالف ج���، ب���ا كان� األخ�� آت�ة م� م����� �ألفي
ج���. قّ�ر ل�َرن� أن یهاج� الّ�ان�ة ال�ي ت��اس� مع ح�� ق�اته، فأرسل إلى �ع� الق�ات الّ��ام�ة
ال�ي كان� على �ع� ��عة أم�ال ت��� األت�اك ك�ه�ر األق��ان، وأس�ع ل�ع��ض ���� الع�و
ق�ب َ�َف�. وفي ال�ق� ذاته أرسل خ�الة ح�ران في االت�اه اآلخ� لالل�فاف ح�له� وال��ا��ة ���ار
الف�قة إلزعاجها. وصل األت�اك إلى َ�َف� ق�ل ل�َرن� ب�ق� ق��� وعامل�ا ن�اء وأ�فال الق��ة

معاملة وح��ة إذ أم� قائ�ه�، ش��� ��، ب���ه� ج��عًا.
كان �الل، ز��� ش��خ ق��ة َ�َف� وال�� كان م�� ال��ا�ة ح��ًا ق��ًا لل�َرن� وأش�ع خّ�ال في
الّ��ق األدنى، كان راك�ًا في مقّ�مة الف�قة الع��ّ�ة مع ل�َرن� وع�دة أب� تا�ه ع��ما رأ� ن�اء

وأ�فال إخ�انه �����ن في ب�ك م� الّ�ماء على الّ����.
�ع� ال��ب ب��ع س��ات ت�ّوج شاع� إن�ل���، و�ان أح� أص�قاء ل�َرن�، وع��ما اع��ر
ل�َرن� إل�ه لع�م ام�الكه ال�ال ال�افي ل��اء ه��ة زفاف الئقة، اق��ح الّ�اع� أن ����ه ب�ًال م�
ذل� ��ع صف�ات م� م���اته الّ����ة. واف� ل�َرن� وأعّ� الّ�اع� األوراق ل���� في أم���ا.

.el Hareidhin و�ان ال��ء ال��اع ی��ّ�� قّ�ة م�ت الّ��خ ال�اسل �الل ال����ی�
«ت���ا ع�� ال�ع�� ه�اك ور���ا �الق�ب م� ال��� األخ��، ال�ي ت�ّ�� ب�ض�ح في ض�ء الّ�هار
أنها أج�اد رجال ون�اء وأر�عة أ�فال صغار، م��ه�� ن�� الق��ة ال�ي ع�ف�ا م� ه�وئها أنها مل��ة
�ال��ت والّ�ع�. وح�ل ال��ان كان� ه�اك ح�ائ� لل��اف وعلى إح�اها كان ه�اك شيء أح��



وأب��. ألق�� ن��ة ع� ك��، ف�أی� داخلها ج�ة م��مة الم�أة وجهها لألسفل وم�ع�نة �����
ت�ه� ����ها ���ل ره�� ب�� ساق�ها العار����، فعل��ا أنها كان� حامًال، و�ان ح�لها آخ�ون م�
الق�لى، ی�لغ ع�ده� الع����، م�ب�ح�� ���ق م��لفة ��ا ی��اس� مع الّ��عات ال�ح��ة للق�لة.
انف�� الّ�عاقي Zaagi ب���ة ه�����ة م� الّ��� ث� ان�ّ� إل�ه اآلخ�ون. كان ال��ه� ج��ن�ًا ���،
فقل�: «أف�ل�� م� �أت��ي �أك�� ق�لى م� األت�اك»، ث� ر���ا ���عة �ات�اه الع�و ال��الشي. وفي

الّ���� ت�ّ��نا أول�� ال�ی� جاؤوا ����ّرون ع�ف�ا.
زأر �الل كال���ان ال���ح وصع� به�وء إلى األرض ال��تفعة، ح�� جل� على ف�سه لف��ة
���لة ی��ف� غ��ًا و���� �ع���� ثاب���� إلى األت�اك. ات�هُ� ن��ه ألت�ّ�ث إل�ه ل�� ع�دة أم��
بي وم�ع�ي م� فعل ذل�. و�ع� ��ع دقائ� وضع �الل ك�ف��ه على وجهه ول�� ��ه�ازه خاص�تي
ف�سه ث� أس�ع �ع�و ب�هّ�ر، وق� ان��ى على الّ��ج وأخ� ی��ایل كأنه س��ق� أرضًا، وق� ت�جه إلى

قل� ج�� األع�اء.
كان� ال��افة ك���ة على سفح الّ�ّل ث� ع�� الغ�ر، وجل��ا ج��عًا األص�ام ب���ا كان ی��فع إلى
األمام �أق�ى س�ع�ه، وُخّ�ل إل��ا أن وقع ح�اف� ف�سه كان أعلى م� ال�أل�ف. ك�ا ق� ت�قف�ا ع�
إ�الق الّ�صاص، ك�ا أن األت�اك أح���ا ع� الق�ال وأخ�وا ی����ون ذل� ال��و� ال�� �ق�ف ب�ف�ه
في أش�اق ال��ت. اس��ّ� �ع�و في ه�أة ال��اء إلى أن أص�ح على م�افة ق���ة م� األع�اء،
ع��ها اس�قام على س�جه وص�خ ص�خة دّوت كالّ�ع�: «�الل! �الل!». وما إن س�ع األت�اك ه�ه
الّ���ة ح�ى ان�لق� ب����اته� وم�افعه� الّ�شاشة في آن معًا فل� ی����ا ق�عة م�ه أو م� ف�سه إال

م�ق�ها شّ� م��ق، وسق� ال��ل م��ًا ب�� أس�ة رماحه�.
«ن�� ع�دة إل�ه واج�ًا م��ه�ًا ث� قال: «رح�ه هللا، س�أخ� ب�أره». حّ�ك ل�ام ف�سه وت�ّجه
ب��ء ن�� األع�اء. اس��ع��ا الفّالح�� الغارق�� في ال��ف والّ�ماء، ووّجه�اه� ن�� الف�قة
ال�����ة، ح�� قاده� ع�دة كأس� ه��ر ُم�ّ�. و���اورة �ارعة دفع �األع�اء إلى أرض وع�ة
وف�َّقه� إلى ثالثة أق�ام. كان الق�� الّ�ال� أضعف الّ�الثة وم�لفًا في مع��ه م� ال��فع��� األل�ان
والّ���او���، ال�ی� تّ��ع�ا ح�ل ثالث س�ارات م� ال�ف��ض أنها تقل ضّ�ا�ًا مهّ���. قاتل�ا ب��اعة
وصّ�وا ه��ات�ا أك�� م� م�ة �الّ�غ� م� تهّ�رنا. كان الع�ب �قاتل�ن كالّ��ا��� و�ان الع�ق �ع�ي
أع���ا وام�ألت حل�ق�ا �الّ�مال و�ان غ�� االن�قام �غلي في ع�وق�ا وفي أی�ی�ا، ���� ك�ا �ال�اد
قادر�� على إ�الق الّ�صاص. أم�ت رجالي، ألول م�ة أث�اء ال��ب، �أن �ع�ل�ا ف�ه� الق�ل وأال

�أس�وا م�ه� أح�ًا».
إن روا�ة م�ت �الل ال����ی� م� َ�َف� ��ل�ات ل�َرن� نف�ه ت�ه� ل�ا ق�راته الّ�ائعة على

ال�صف، وتع���ا ف��ة ع� الّ��فة الّ�ادرة ال�ي س��لّقاها العال� ی�مًا ما م� قل�ه.
قاوم� آل��ان م�فع��ان أل�ان��ان ب��الة ث� ه���ا مع ج�ال �اشا، القائ� العام الّ���ي، في
س�ارته. وق�ى الع�ب على الق�� الّ�اني نهائ�ًا �ع� ق�ال م�اجهة م���. ل� ی�س� أح�، إذ كان
الع�ب م��ل��� غ��ًا �ع� م���ة َ�َف�. ل�� ُأس� خالل ال��م م��ان وخ���ن م� األل�ان، ث�
اك��ف الع�ب أّن رجًال م� رجال ل�َرن�، و�ان م���ر الف��، ق� ت� �ع�ه ������� أل�ان����،

أصابه� ال���ن فأداروا م�افعه� ن�� األس�� وح��وه� ع� آخ�ه�.



�ع� ال��اجهة جاء ن�ر� الّ�عالن على رأس خ�الة م� الّ�َولة راك�ًا ع�� الّ���� الّ�ئ��ي ل�رعا.
ح�ث� �ع� االش��اكات على الّ���� ل��ه� ت����ا م� االس��الء على ال��ی�ة ع��ة. وفي ص�اح
ال��م الّ�الي عاد ن�ر� إلى ل�َرن� في َ�َف� ������ة أس�� م� ال��اة و���� ت���� م�ی�ة درعا.

وق� وصل� �ع� ق�ات آِلْ��ي إلى درعا في ال��م ذاته.
أم�ى ل�َرن� تل� الل�لة الّ�اقة على تالل الّ��خ سع� ول� ��� واثقًا م� الّ���، إذ كان على
الّ�وام ی�ج� خ�فة و���ى أن ت���ح م�جة ك���ة م� األع�اء ال������� ف�ق�ه الّ�غ��ة ف����ها
م� ال�ج�د. وفي تل� الل�لة اش��� خّ�ال� ح�ران مع ف�قة ت���ة ك���ة في درعا ق�امها س�ة آالف
ج���. و��ًال م� الّ��م مع ال���ش الّ��ام�ة في الّ��خ سع�، أم�ى ل�َرن� ج�ءًا م� الل�ل ��اع�
خّ�الي ح�ران، وع�� الف�� ر�� �ات�اه الغ�ب مع م���عة م� رجاله إلى أن ل�� �ف�قة ال�ّ�الة

الّ�ا�عة لل��� ال����اني.
و�ع� ت�ج�هه� م� درعا و��ء م���ه� ش�اًال إلى دم�� عاد ل�َرن� �أق�ى س�عة ل���ّ� إلى
خ�الة ح�ران. على الّ�غ� م� أن الف�قة الّ����ة ع�� مغادرتها ل�رعا كان� م�لفة م� س�ة آالف
ج���، فق� �قي م�ه� في نها�ة ال��م خ��ة آالف فق� �ع� أن ت�ّ��ه� ال��و. و�ع� ث�اني ع��ة
ساعة �قي م�ه� ثالثة آالف، و�ع� م��قة ال���ة أص�ح الع�د ألف�� إذ دفعه� ل�َرن� ن�� إح��

ف�ق ال�ّ�الة ال����ان�ة القادمة م� جهة ال���ب الغ��ي.
على اإلج�ال، قام ل�َرن� وج��� وجعف� ون�ر� وقّ�اته� ال��فّ�قة م� ال��و وال��� الّ��امي
�ق�ل ح�الي خ��ة آالف ت��ي في ال��حلة األخ��ة م� ال��لة وأس�وا أك�� م� ث�ان�ة آالف،
�اإلضافة إلى االس��الء على م�ة وخ���� م�فعًا رشاشًا وثالث�� م�فعًا ث��ًال. وعالوة على ف�قة
األلف رجل ال�ی� ساروا ش�اًال م� الَعَ��ة مع ل�َرن�، فق� شارك في ال��ب ع�� درعا ع�دة أب� تا�ه
وم��ان م� خ��ة مقاتلي ق��لة ال����ات، وألفان م� ب�ي ص�� أت�ا م� ش�ق ال��� ال���، وأر�عة
آالف م� رجال الّ�َولة ���ادة ن�ر� الّ�عالن م� ش�ال الّ���اء الع��ّ�ة، وألف م� دروز ح�ران،

وث�ان�ة آالف م� الق�و��� الع�ب في ح�ران.
�ع� ان�هاء ال��ب �عام أو أك�� ك�� ال��ل�ن�ل س��ل��غ، ال�� لع� دورًا �ارزًا في ه�ه ال��لة
األخ��ة، ك�� لي رسالة تلّ�� األث� ال�� قام �ه الع�ب ل��اع�ة آِلْ��ي في الّ�غل� على األت�اك:
«كان ذل� م�ّ�رًا ل�ج�دنا، ولل�ال وال�ق� الل�ی� أنفق�اه�ا على الّ��رة الع��ّ�ة. كان� ال��لة نف�ها
م�ه�ًا م��ح�ًا، إذ ان�لق�ا �قّ�ة ن�ام�ة صغ��ة م� أر�ع��ة ع��ي، وق�ع�ا س���ة م�ل في ثالثة
وع���� ی�مًا داخل الّ���اء الع��ّ�ة ال��ه�لة و�ان وص�ل�ا وراء ال���ش الّ����ة الّ�ئ���ة �أم�ال

عّ�ة مفاجأة ما �ع�ها مفاجأة.
«وق�ل ی�م�� م� تقّ�م ال����ان��� في فل����، ك�ا ق� ق�ع�ا ثالثة خ��� للّ��ة ال��ی��ة، ول�
ن��ح للق�ارات �ال�ص�ل إلى ال���ش الّ����ة ل��ة خ��ة أ�ام. كان� الّ����ة أنه لّ�ا ب�أ ان��ابه�
كان� م�نه� م� الّ�عام والّ�خ��ة ق� ان�ه�. خالل تل� األ�ام كان� إقام��ا غ�� ثاب�ة ن�عًا ما، و��ا
ن�قل مع���نا م�ت�� في الل�لة ح�ى ال ی�اغ��ا الع�و. ك�ا ف�قة ض��فة آن�اك، وفي ال�ق� ال��
تا�ع�ا ��ه ال���� إلى أن وصل�ا إلى دم�� كان ح�الي أح� ع�� ألفًا م� ال��الة الع�ب ق� ان�ّ��ا

إل��ا».



سار �ع� ال��الة الع�ب ذل� ال��اء إلى داخل دم��، ح�� أحال� الق�ابل الل�ل إلى نهار.
ث� رجع�ا إلى ال���ة، ال�ي تقع على �ع� أم�ال قل�لة ج���ي دم�� �الق�ب م� ال��ان ال�� �ه�
له إلى ب�ل� مفّ�� ال�����ة، وه�اك كان وهج الّ���ان ��ه الّ��ر ال��ه� ل�اؤول الّ��س�سي وح�َّ
القادم م� دم��، وه�ی� ص�� ال��ف��ات ���ع ل�َرن� م� الّ��م، ��قي م���ق�ًا مع�� الل�ل. كان
ُم�ه� الق�� وم�� الّ�ال� ع�� م� س����� ل� ��َ� س�� �ف��ات قل�لة م� الّ��م. كان دائ�ًا إما
م����ًا ه���ه الّ���ع أو ج�اده الع��ي األص�ل، أو في س�ارة م�ّف�ة أو م�لقًا في ال�� على م��
��ارة ح���ة، و���ارة م�ج�ة كان شعلة نار مّ�ق�ة أّد� كل ما ُ�ل� م�ه في األزمة الع���ة إّ�ان
ال��ب. وها هي ال��ب ق� أوش�� على االن�هاء في أرض ألف ل�لة ول�لة، ل�� الّ��م ما ی�ال
��افي ع���ه، إذ �ق�م األت�اك واألل�ان �إف�اغ ذخ��ته� ل�ًال في دم�� على �ع� ث�ان�ة أم�ال ش�اًال.
مع كل انف�ار كان� األرض ته�ّ� والّ��اء ت��ّ� ول�ٌخ ح��اء ت�ّ�ق س�اد الل�ل ع��ما ت��ل�
الق�ابل في اله�اء. قال ل�َرن� ل���ل��غ: «إنه� ���ق�ن دم��»، ث� اس�لقى على الّ�مال واس��ل�

لُ�قاد ع���.
*  *  *



ال��لف، رس� ت����ي ل�ا��� م��ا� الّ�سام ال�ل�� �ق��

الف�ل� مارشال آِلْ��ي خالل «ال��لة الّ�ل��ّ�ة األخ��ة»



قا�ع ���� م� ج�ل الّ�روز



الف�ل ال�ام� والع��ون

ح�� ل�َرن� في دم�� وخ�انة األم�� ال��ائ��

وفي ص�اح ال��م الّ�الي دخل الع�ب واإلن�ل�� م�ی�ة دم�� ���ائقها ال���اء ال�ي ال ت�اه�ها
في ج�الها أ�ة م�ی�ة في العال�. كان س�� ال��ه� و�أنه حل� ی�اه الّ�ائ� ع��ما �غف� ص�احًا ل��ه
حل� ل� یل�� أن ی�الشى. ت�ّ�� ل�َرن� قّ�ة الّ��ي م�ّ�� لّ�ا أتى إلى دم�� أول م�ة للّ��ارة،
وع��ما رآها م� �ع�� رف� دخ�لها قائًال إّن اإلن�ان ال �����ع دخ�ل ال��ة م�ت��. ف�ا �ال� ����د
ق� جاؤوا م�اش�ة م� الّ���اء ال��داء القاحلة؟ ع��ما ت��� إل�ها م� �ع�� ت�� واحة خ��ة م�ا�ة
ب�اد�ة صف�اء، وفي ال�ل��ة ت�ه� ال��ال ذات الق�� ال���ّ�ة �الّ�ل�ج، إنها حقًا ج�ه�ة زمّ�د�ة وم�

الّ���عي أن ی��� ال��و� إل�ها كأنها جّ�ة هللا في األرض.
ع��ما مال� أشعة الّ��� ل�لقي على ال��ی�ة ال�ال�ة غاللة ر��قة غ��� مآذنها وق��ها، دخل
ل�َرن� وس��ل��غ في س�ارة الّ�ول� رو�� الّ�ه��ة «الّ��اب األزرق» the Blue Mist. ذ��ا إلى مق�
ال�ل��ة م�اش�ة ح�� عق�ا اج��اعًا مع كل ش��خ ال���قة، واخ�ار ل�َرن� ش��� األی��ي، وه� م�
ن�ل صالح الّ�ی�، ل���ن أول حاك� ع���� للّ��ام ال��ی�. ث� عّ�� رئ��ًا للّ���ة، وه� م�ی�
للّ�قل الّ�اخلي، وع�ة ضّ�ا� آخ���. و�ع� ت�ت�� األم�ر سار ش��� ون�ر� الّ�ع�� وع�دة أب� تا�ه

ون�ر� الّ�عالن ول�َرن� في ش�ارع دم�� ب�فقة ال��� ال��و� الّ��امي.
دخل ل�َرن� دم��، وه� �ع� في الّ�اسعة والع���� م� ع��ه على رأس أك�� ج�� في ج���ة
الع�ب م�� خ��ة ق�ون، وفي أقل م� عام واح� أص�ح أه� رجل في ال����ة م�� أ�ام هارون
الّ�ش��، و�ان دخ�له الّ�س�ي إلى عاص�ة اإلم��ا��ر�ة الع��ّ�ة الق���ة في الّ�اعة الّ�ا�عة ص�اح
ی�م ال�اد� والّ�الث�� م� شه� أك����. اح��� س�ان ال��ی�ة وع��ات آالف ال��و الّ���او��� في

الّ�ارع ال�� ی�عى �الّ�ارع ال������ ب���ا كان ل�َرن� ی�خل ال��ا�ة وه� یل�� ل�اس أم�� مّ�ي.
وال ت�ْل ع� ���ة ال���ع ع��ما ت�ّ�رت دم�� الع���ة ال�ال�ة، وال ت�ْل ع� س�وره�
لل�الص م� الّ��� الّ���ي! و�لغ ال��اس �الّ�راو�� أن ساروا في الّ�ل�عة أمام ل�َرن� ی�ق��ن
و�الم��ن أج�اده� �الّ���ف، وسار وراء ل�َرن� الف�سان الع�ب في ث�ابه� ال��و�ة ال�ّال�ة. كان�ا ق�
س�ع�ا ك���ًا ع� مق�رة الّ���� ل�َرن� وأع�اله ال��ه�ة ق�ل شه�ر، وها ه� ���ج�ن اآلن ل��وا
� ��ائل الّ���اء و��د األت�اك م� ج���ة الع�ب. ألول م�ة ه�ا الّ�جل اإلن�ل��� الغام� ال�� وحَّ
ول�ا رأوه قادمًا ی�هاد� في األس�اق على �ه� �ع��ه، عل� اله�افات له ول���ل ���ت واح� ��ل�ه
الف�ح. وال�اقع أنه ما م� رجل في العال� أ��� له م�ل االس���ال ال��اسي ال�اّر ال�� أع�ه

الّ�م�ق��ن لل�َرن�.



وصف الّ�ك��ر ج�ن ف�لي، وه� ع�� في ج���ة الّ�ل�� األح�� األم����ة جاء مع آِلْ��ي
إلى الّ��ال، وصف ه�ه ال��ا�� الّ�اح�ة فقال: «مّ�ا ال ر�� ��ه أن الّ��ور ال�� شع� �ه
الّ�م�ق��ن ع�� دخ�ل ل�َرن� وَم� معه ال ���� أن ی��ّ�ر أب�ًا، و�ان� األس�اق م��ل�ة ���ات آالف
ال���، و�ان الّ�ارع ال������ م���ًا ���� ل� تع� ال���ل وال��ال قادرة على ال����. أّما س��ح
ال��ازل ف�ان� تغّ� �الّ�اس ك�ل�، و�ان الّ�م�ق��ن ق� عّلق�ا ما ��ل��ن م� الّ��اد الّ��قي الّ����

على ش�فاته�، وأم��وا ل�َرن� وم� معه �أغ��ة الّ�أس ال�����ة واألزهار ال���عة وع�� ال�رود».
و�ك�امًا للع�ب، كان آِلْ��ي ق� أم� ال��� األس��الي أن ���� في ال��خ�ة وأن ��عل ح�س
���ل ی�قّ�م�ن الّ�ف�ف و��خل�ن ال��ی�ة أوًال، ك�ا أّن آِلْ��ي ل� ی��خل في الّ��اب�� واإلج�اءات ال�ي
ات��ها ل�َرن� وج�اع�ه في ت���� ال���مة ال��ق�ة في دم��. و�ان م� ف��ة ل�َرن� أن جعل

م��لي ال��� الع��ي ی�قّ�م�ن على ال����ان���، وأع�ى ب�ل� ال��ادة لألم�� ���ل.
ل� ی�� ال��ل�ن�ل ل�َرن� في دم�� إال أر�عة أ�ام ف���. ول��ه كان في خالل ه�ه األ�ام، في
ال���قة، ال�اك� ال��ل� والّ��� ال��اع، و�ان أول ع�ل قام �ه أن زار ق�� صالح الّ�ی� األی��ي،
ذل� الق�� ال�� وضع عل�ه ���� أل�ان�ا في س�ة 1898 را�ًة م� األ�ل� و�كل�ًال م� ال��ون�
م�ق�شًا عل�ه ه�ه ال�ل�ات �ال����ة والع��ّ�ة: «م� إم��ا��ر ع��� إلم��ا��ر ع��� آخ�». و�ان
ل�َرن� ق� زار ه�ا الق�� ل�� ز�ارته ل�م�� ق�ل ال��ب، وفي أوائل أ�ام ال��لة تعاه� مع ���ل،
ع��ما كانا في ال���ب ق�ب «ی�ُ�ع»، أال ���ى م� ذاك�ت�ه�ا ه�ا الق�� ال�� ��ّ� أع�� ال�ل�ك.
ه�ا و��ّ�� اإلكل�ل ال��ون�� اآلن م��� إدارة ال���ف ال���ي ال����اني، ب���ا ذه� عل� ال����

معي إلى أم���ا.
أث�اء ال��� ال��ق� لل�َرن� على دم�� كان� أس�اق ه�ه ال��ی�ة ال�ال�ة ت�ّج �ال���ة، و�ن
مع�ف�ه ��� أرادوا ت�ب�� ال��ام�ات ضّ�ه جعل م� ال���� الّ����ة على األم�ر. وح�ى في ذل�

ال�ق� كان ه�اك خ�ٌ� ك��� وخ�ف م� ح�وث االغ��االت.
وفي الّ�اني م� ن����� قام ال�ع� ��اول�ن إح�اث شغ� في دم�� وف��ة م� الّ��ع ال�� ق�
ی�ّد� إلى االنقالب. أّما ال��ّ�ك له�ه الف��ة فه� أم�� ج�ائ�� ی�عى األم�� ع�� القادر، ال�� كان
ع�وًا ل�ودًا لل�ل� ح��� وأب�ائه. وع�� القادر ه�ا ه� حف�� األم�� ع�� القادر ال���� ال�� حارب
الف�ن���� في ال��ائ�، ول��ه ف�ل في نها�ة األم� وف�َّ هار�ًا إلى دم��. أّما حف��اه، م�ّ�� سع��
وع�� القادر، فق� ل��ا دورًا س��ًا في ال��ب في الّ��ق األدنى. أّما األول ف�ان ع��ًال لألل�ان
واألت�اك في إف����ا، وه� ال�� حّ�ض الّ���س��� على غ�و م��، أّما ش��قه األصغ�، واألك��

وح��ة، ف�ان جاس�سًا على م���� عاٍل ألن�ر �اشا ول�ل� ان�ّ� إلى ال��� الع��ي.
ت�اه� ع�� القادر أنه جاء هار�ًا م� الق�������ة وله�ا اس�ق�له الع�ب أح�� اس���ال، ول�ا
وصل إلى الّ���اء ق��ل ب�ئاسة ال��� العل�ا ك���ي ص���. وق� ن�ح ع� ���� ال��ا�ة، وه�
خ��� ق�ی� في الّ�أث�� على ال������ �ه و�ق�اعه� ب�����ه ال�اّرة ال��ق�ة ل�رجة أن جاللة ال�ل�

ح��� رّح� �ه واس�ق�له في مّ�ة ال���مة وم��ه ل��ًا م�ّ�فًا.
ول�ا ب�أ آِلْ��ي في اله��م ال�� ن�� ع�ه اح�الل ب�� الّ��ع وغ�ة والق�س وأر��ا، ُ�ل� م�
ل�َرن� أن �قّ�م ال��اع�ة ع� ���� ن�ف ج�� مهّ� للّ��ة ال��ی��ة �قع ب�� م�ان وج�د ال���



الّ���ي وقاع�ته في دم��. وصادف ك�ن ع�� القادر ه� اإلق�اعي ال�� ��ل� الّ��� األك�� م�
األراضي ال����ة �ال���، ول�ا �اح�ه ���ل في ه�ه الق��ة �ل� أن ��ارك في تل� ال��لة.
و�ع� أن راف� ل�َرن� ع�ة أ�ام وأص��� ال����عة على �ع� أم�ال م� ال���، ما كان م� ع��
القادر وخّ�ال�ه إال أن ت�لل�ا في الّ���اء ل�ًال ل����وا اإلدارة األل�ان�ة والّ����ة ع� خ�ة ل�َرن�.
مع ذل�، وعلى الّ�غ� م� �قاء ع�د قل�ل م� الّ�جال مع ل�َرن�، فق� ت��� م� ال��ام ���اولة غ��

ناج�ة ل��ف ال���، وهي مغام�ة كادت ت�د� ���اته.
في ال��ا�ة، ارتاب األت�اك ��اس�سه� ال��ائ�� و���ا أنه یلع� على ال��ل��، ل��ه� �ع� ذل�
أ�لق�ا س�احه وأغ�ق�ا عل�ه �الع�ا�ا. وع��ما ش�َّ آِلْ��ي ح�ل�ه األخ��ة على دم��، ذه� ع�� القادر
إلى الق�� الّ��ر�ة ��ّ� أهلها على أن ��ل�ا م�ال�� لل��ام الع��ان���. ول�� لّ�ا رأ� ع�� القادر
وأخ�ه أن األت�اك ق� تقهق�وا تقهق�ًا مع��ًا، نف�ا أی�یه�ا م� ص�اق�ه�ا ألن�ر و�لع� وج�ال،
وأس�عا إلى دم�� ق�ل دخ�ل آِلْ��ي ول�َرن� ��اعات وشّ�ال ح��مة و���ة ع��ّ�ة نّ��ا نف��ه�ا

على رأسها، واس�ع�ا للّ��ح�� �ال���ش ال����ان�ة وال��از�ة القادمة.
ول��ه�ا ل� ���نا �الّ��ع سع��ی� �اك��افه�ا أن ال������� �ق�ده� ال��ل�ن�ل ل�َرن� ال��
أم�ه�ا أن �����ال ف�رًا، ث� ع�َّ�، ب�اء على اخ��ار األم�� ���ل، رجاًال آخ��� ب�ًال م�ه�ا. أثار
ه�ا األم� س�� األخ��� ال��آم��� ف��دا سالح�ه�ا وأرادا ق�ل ل�َرن�، ل�ال أن ال�اض��� في
ال��ل� أوقف�ه�ا ع�� ح�ه�ا. ع��ها ج�ع األم��ان ال��ائ��ان الّ�اخ�ان حّ�اسه�ا الّ������
��ان أن األم�� ���ل وال�ل� ح��� ما ه�ا إال و�افا في ش�ارع دم�� یل��ان ال��� ال��ث�ة و��َّ

دم���� ب�� ل�َرن� وال����ان���. وأخ�ا ��ّ�ضان الّ�م�ق��� على ال��ء ب��رة ج�ی�ة.
س�عان ما س�ت الف�ضى، واس�غ�ق رجال ل�َرن� سّ� ساعات ح�ى ن���ا في ته�ئة ال��ی�ة.
ت�ّ�ل� الف�ضى �ع� ذل� إلى نه� وسل�، وأص�ح م� الّ��ور� لل�َرن� وال���ال ن�ر� �اشا
وش��� األی��ي والقادة اآلخ��� في ال��� الّ���في الل��ء إلى إ�الق الّ�صاص في الّ�احة العامة

في دم�� لف�ض الّ�الم �الق�ة �ع� ق�ل وج�ح ع���� رجًال أو ی���.
أما الّ���قان الّ�ائ�ان فق� اس��اعا اله�ب، وت���ا م� االخ�فاء شه�ًا كامًال أم��اه في وضع
ال��� وت���� الّ��رة م� ج�ی�. ل� ����ع ع�� القادر االن��ار ف��ة أ��ل، ف��ل ب��ق��ه وق� بلغ
�ه الغ�� كل م�لغ وع�ا �ف�سه إلى ق�� األم�� ���ل وصاح �ال�ًا م� ���ل ال��وج ل�قاتله،
و��أ ��ل� ال��ارات الّ�ار�ة. كان م�ّ�ًا على م�ل�ه، ف�ا كان م� أح� ال�ّ�اس الع�ب إال أن صّ�ب

الّ�ار عل�ه فاخ��ق� الّ�صاصة رأسه وُأس�ل الّ��ار ف�أة على مغام�ات األم�� ال��ائ��[19].
و�ع� سق�� دم��، اح�ّل� الق�ات الع��ّ�ة واإلن�ل���ة ال����ة م��اء ب��وت ح�� ت�ج� ال�امعة
األم����ة، ال�ي لها أك�� الف�ل في ن�� الّ�وح الّ���ق�ا��ة في الّ��ق األدنى. وه�ا ح�ث حادث
خ��� كاد ی�د� إلى م��لة دپل�ماس�ة. فق� كان� الق�ات الّ����ّ�ة هي القا��ة على ناص�ة
األم�ر، ك�ا في دم��، و�ع� ع�ة أ�ام جاء نائ� ف�ن�ي مع ضا�� ب���اني و�ل�ا إن�ال العل�
الع��ي م� م�ل� ال�ل��ة ورفع العل� الف�ن�ي ثالثي األل�ان. ف�ا كان م� ال�اك� الع��ي إال أن

وضع م��سه على الّ�اولة وقال:



«ال��ّ�س أمام�� وفي مق�ور�� ق�لي إذا أردت�، ول��ي ل� أن�ل العل� الع��ي!». و�ع� ثالثة أ�ام
أرسل آِلْ��ي ب���ة �أم� ف�ها ب�فع األعالم كلها في س�اء ب��وت وأن ���� ال��ی�ة ضا�� ف�ن�ي
�اس� ال�لفاء ج��عًا. وم�� ذل� ال��� أص�ح على الع�ب أن ی�اضل�ا على الّ�ع�� الّ�پل�ماسي ح�ى

ال ����وا ما ك���ه على الّ�ع�� ال���ي. و���ز الّ�اب ل�َرن� ��ًال م� ج�ی�.
وتقّ�م� الق�ات الع��ّ�ة واإلن�ل���ة ال�ّ���ة إلى �عل��، م�ی�ة الّ���، ح�� ت�� آثار أح� أع��

ال�عاب� على وجه األرض وال�� ما زال� أع��ته شاه�ة على أنه كان أع���ة م� أعاج�� الّ�ن�ا.
ل� ت��ِف س�ارات آِلْ��ي ال��ف�ة وال رجال ���ل ال�ی� �����ن ال��ال الّ���عة ��ا حقق�ه، بل
ان�لق�ا ���ادة ال���ال الع��ي ن�ر� الّ�ع�� ش�اًال إلى أن اك����ا األت�اك و��دوه� م� حل�، وهي
م� ال��ن ال����ة اإلس��ات���ة في الّ��ق األدنى أث�اء ف��ة ال��ب. ول� ل� ����ل� األت�اك ل�ّل�

ال���ش وراءه� ح�ى ت�صله� إلى الق�ن الّ�ه�ي.
و�ع� أن ت�ّ�� آِلْ��ي ول�َرن� م� اح�الل دم�� وحل� وق�ع الّ��ة ال�اصلة ب�� ب�ل�� و�غ�اد،
تالشى في اله�اء حل� ال���� واألرس�ق�ا���� ب����� إم��ا��ر�ة أورو��ة م��ّ�ة م� ��� ال�ل���

إلى ال�ل�ج الع��ي.
وع��ما غام�ت ُت���ة �االش��اك مع أل�ان�ا في الق�ال، أّك�ت أنها س��لف ج��ًا م� مل��ن
رجل. ل�� ن�ف ال��� كان م� أصل ع��ي، و���� الق�ل إنه م�� اب��اء الّ��رة الع��ّ�ة ح�ى
ان�حار األت�اك نهائ�ًا، ه�ب م� ال��� الّ���ي ح�الي أر�ع��ة ألف م�ه�! أّما الع�امل ال�ي ساع�ت
على انف�ال ه�ا الع�د الّ��� ع� ال��� الّ���ي فأهّ�ها ما یلي: الّ�عا�ة ال�اسعة ال��ّ��ة في
الّ��ق األوس� ال�ي قام بها ل�َرن� وج�اع�ه ل�ّ� روح الق�مّ�ة الع��ّ�ة في الّ�ف�س، والّ��اح ال�اه�
للّ��رة الع��ّ�ة. في ال���قة لق� كان ت�ك ال���د ل�ف�ف ال���ش الّ����ة م�افأًة لل�لفاء على

م�ان�ته� لق��ة األش�اف.
في رحل��ا الّ���عة مع ل�َرن� م� الَعَ��ة إلى حل� ش�اًال، ل� ن�خل إلى ال��ی�ة ول� نع�ف ما
حّل �ال�ام�ة الّ����ة ال�هّ�ة ه�اك. على الّ�غ� م� أن ج���ة الع�ب ل� تع� اآلن ت�� ال���
الّ���ي، ف�ا زال� الق�ات الع��ان�ة ت��ّل ال��ی�ة ل�ج�د ق�� الّ��ي ف�ها. و�ان األم�� ع�� هللا، أخ�
األم�� ���ل، ق� حاص�ها ����ه، ل�� ث�ات األت�اك في ال��ی�ة وت���ه� م� ال��اف�ة على
وج�ده� ف�ها كان نع�ًة للع�ب ألن كل ال��ن الالزمة لل�ام�ة ُش��� ع�� الّ���اء م� س�ر�ا،
وم� ثّ� ذه� ال��ء األك�� م�ها ب�ًال م� وجه�ها األساس�ة. في ال�اقع فإن زراعة ل�َرن� أللغامه
على ��ل الّ��ة ب�� دم�� وال��ی�ة عاد على الع�ب �����ل وف�� م� ال��ن الّ����ة والّ�خائ�

وال��اد ال����ة األخ��.
قال ال��ل�ن�ل ل�َرن� مف��ًا ع�م إخ�اج األت�اك م� ال��ی�ة: «كان� ق�انا ال����ة م�ه�ة، فل�
ن�ع ق�انا الّ�ف��ة ت�اب �الّ�عف. لق� ر���ا ال���قة ع��ما عل��ا ال��ن��� أه��ة ف��ت�ا ع�

ال���ة، أّما وج�د الع�و أو ��ا�ه فق� كان م�ألة ثان��ة.
«أ�ه�ت لي ه�ه األف�ار أن مهاج�ة ال��ی�ة أو إخ�اعها لالس��الم ل� ت�� ت��اف� مع
إس��ات�����ا ال��لى. لق� أردنا أن ی�قى الع�و �أع�اد ك���ة في ال��ی�ة وفي كل م�ان ال ُ���ى



خ��ه. أّما م�ألة الّ�عام فهي س�قّ��ه في الّ�ها�ة إلى الّ��ة ال��ی��ة، و��ا ن��ك له ال��ال
الس���ام س�ة ال��از واألردن وفل���� ودم�� وحل� ح�ى نها�ة الع�ب، �ال�ا أنه ت�لى ل�ا ع�
مع�� العال� الع��ي. ل� أنه أ�ه� ر��ة في إخالء ال���قة س��عًا م� أجل الّ����� �أع�اد ك���ة
على م��قة صغ��ة، ل�ّ�ا ع�ل�ا جاه�ی� الس�عادة ثق�ه، ل�� �الق�ة، بل ب����� الّ�غ� عل�ه.
و�ان� خ���ا هي إ�قاء الّ��ة ال��ی��ة تع�ل، ول�� مع إل�اق ال��ائ� �الع�و و�زعاجه». في
ال���قة ل� ��ل إلى ال�ام�ة س�� القل�ل مّ�ا ُأرسل م� س�ر�ا، وفي األشه� األخ��ة ق�ل اله�نة
كان� الق�ة الّ����ة في ه�ه ال���قة ال�ع�ولة ق� خف�� ح���ها الغ�ائ�ة على الّ��� فق�، و�ان
ُ���ع م� أش�ار الّ���ل في ال�احة. ح�ى سق�ف ال��ازل ه�م� ل�����م ك�ق�د، ومع ذل� ل�

ت���ل� ال�ام�ة إذ كان قائ�ها، ف�� الّ�ی� �اشا، ج��اًال ش�اعًا حازمًا وع���ًا.
ح�ى ع��ما وصل�ه األخ�ار �أن ال���ش الع��ّ�ة وال����ان�ة ق� اس��ل� على دم�� وحل�، وأن
الق�ات الّ����ة في س�ر�ا ق� ُه�م� ت�امًا وُأج��ت على ت���ع اله�نة، و�الّ�غ� م� أنه �عل� أنه م�
غ�� ال���� له أن ی��ّ�� �ال��ی�ة أك�� م� ذل� �ع� ان�هاء ال��ب وع�له مع حام��ه وس�

ص��اء ت�ع� ألف م�ل ع� الق�������ة، فق� رف� ه�ا الّ��� الّ���ي االع��اف �اله���ة.
م�� األ�ام ث� األساب�ع، وان�ف� ع�د رجال ال�ام�ة م� ع���� ألفًا إلى أقل م� أح� ع��
ألفًا. ل�� ف��� �اشا أق�� على الق�آن أنه ب�ًال م� االس��الم للع�ب وال����ان���، س���ف ق��
الّ��ي م�ّ�� و���� نف�ه ورجاله م� على وجه األرض. َضِ�� ال����ان��ن لف��� أنه وف�ق�ه ل�

ُ��ّ��ا �أذ� م� ِق�ل ال��و، ل�� الّ��� الع��ز �قي صل�ًا كال���.
ل�� ج��شه ل� ت�� به�ا الّ�ع�� واش�اق� للع�دة إلى ال��� في األناض�ل. ل�ل� ت�ّ�دوا على
قائ�ه� ال�اسل في الّ�ها�ة وألق�ا ال��� عل�ه، ث� سل��ا ال��ی�ة لألم�� ع�� هللا في العاش� م� شه�

ی�ای� عام 1919، أ� �ع� ان�هاء ال��ب �عّ�ة أشه�.

ال بّ� أن اس� ف�� الّ�ی� ���ّل م�ت�ة عال�ة في الّ�ار�خ الّ���ي[20]، وألج�ال ع�ة س�����م
األمهات الع���ات في ال��ی�ة ه�ا االس� ك�س�لة إلس�ات األ�فال.

�ع� اس��الم ال��ی�ة ل� �ع� أح� ���ع ع� ف��� �اشا في الّ��ق األدنى و���و أنه اخ�فى م�
الّ��رة ت�امًا. ل�� �ع� ف��ة م� الّ�مان، ع��ما ك�ا ن��ّقل في أج�اء م� آس�ا ال�س�ى، ال�ق�ُ�
��امي ال��ی�ة في م�ی�ة كاُبل في �ال� أم�� أفغان��ان. ل� ��� ق� فق� ح�اسه أب�ًا، و�ع�له ك�ف��

ت��ي في أفغان��ان كان ی��ل ق�ار� جه�ه ل��ع األم�� م� م�ادقة اإلن�ل�� في اله��.
ل� أن ت���ة ت�ل� مل��ن م�ارب به�ه الّ�وح ال�ي ��ل�ها ف�� الّ�ی�، ل� ت�� ل���ع�� كل
مقا�عاتها ف���، بل ل����� م� االس��الء على الّ��ق األدنى �أك�له وتأس�� إم��ا��ر�ة ت�فّ�ق

في م��ها وع���ها على إم��ا��ر�ة ال�غ�ل الق���ة.
*  *  *



ال���ال ف��� �اشا

الّ��� الّ���ي ال�� دافع ع� ال��ی�ة ال��ّ�رة



الف�ل الّ�ادس والع��ون

ق�� الف�ل� الّ�ّ��

�الّ�غ� م� ك�ن ل�َرن� الّ�جل ال�� لع� أروع دور في ال��ب، فإن ه�اك ما ال �قل ع�
ع���� ضا��ًا كان له� دوره� ال���ّ�� في ج���ة الع�ب، و���غي تأل�� م�ّل� ی�و� ق��

أع�اله� ال���ل�ة.
كان الّ�عاون ال����اني مع الع�ب م�ّ�قًا ع� ���� م��� االس���ارات الّ�ّ��ة في الّ��ق
األدنى، ال�� ُأّس� ع��ما كان الّ��� ه��� م��اه�ن ال ی�ال ال�فّ�ض الّ�امي في م��. �ع�
تقاع�ه ان�قل ال���� إلى خل�ف�ه الّ��� ر�غ��ال� ِونغای� والّ��� إدم�ن� آِلْ��ي (وه� اآلن ف�ل�
مارشال �ا���ن�). و�الّ�غ� م� أن ه�الء الّ�جال الّ�الثة ال���ّ���� شّ�ع�ا الع�ب ولع��ا دورًا فعاًال
في ث�رة األش�اف، فال أح� مّ�� ل� ی�وروا ج���ة الع�ب ����� أن ُی��� إل�ه الف�ل في ن�اح

الّ��رة الع��ّ�ة أك�� م� الّ��� غل��ت ف. كالی��ن، م�س� الف�ل� الّ�ّ��.
أث�اء األ�ام األولى للع�ل�ات في الّ��ق األدنى، جعل ال���ال كالی��ن القاه�ة مقّ�ًا له. وه�اك
ج�ع رجاًال المع�� كان كل واح� م�ه� خ���ًا ��أن م� ش�ون الّ��ق األدنى، و�ف�ة م�ّ�دة م�
ال�ل�� ال�اسع ل��ان ال���قة. كان م� ب��ه� �الب في الّ��ون الّ��اس�ة م� أم�ال مارك سا���
وأو��� ه���ت، ث� ه�اك ه�غارث، ال�غ�افي واآلثار� الّ�ه��، و��رن�ال�� وج���، ال����ان
القادمان م� الّ��دان، ووولي ول�َرن� الل�ان كانا مه�ّ��� �عل� اآلثار في �الد الّ�اف�ی�، وآخ�ون
غ��ه� ��� ف�ه� مه��س مغام� ذو ج�أة عال�ة ی�عى ن����م�، وصفه ل�َرن� �ق�له إنه «أك��

األش�اص ن�ا�ًا في الّ��م�� في العال� �أس�ه».
و�الّ�غ� م� أن ال��ل�ن�ل ل�َرن� ق� دّم� م� الق�ارات أك�� م�ا دّم�ه أّ� ش�� آخ�، فل� ���
أول م� قام ب�رع األلغام في ج���ة الع�ب. �ع�د الف�ل في ذل� إلى ال�قّ�م س. ف. ن����م�
ال�� ر��ا كان س��فّ�ق على ل�َرن� في ت�م�� الق�ارات وت���� الّ��� ال��ی��ة ل�ال أن أّدت �ه

ج�أته وحّ�ه للق�ال إلى ق�اء آخ� م�احل ال��ب في الّ���ن الّ����ة.
ق�ل عام 1914 كان ن����م� ق� ح�ل على شه�ة ك�نه أق�ر مه��س في ال��� ال����اني.
وق� كان م� أح� إن�ازاته ال�� ال��ی�� ال�اصل ب�� واد� الّ��ل وال��� األح�� م�ورًا ����اء
الّ��دان. كان رائ�ًا دومًا، وق� قام �اس��الع م�ال� في ال���ة وفارس وم�ا�� أخ�� ت��و ل�ا على

ال�ار�ة م�ّ�د �قع م�ه�لة.
كان ���غ�ق في كل ع�ل إلى أق�ى درجة ���� اش�ه�، إلى جان� ش�اع�ه، �الّ���ان. �ع�
االس��الء على م��اء ال�جه في األ�ام األولى ل��رة ال��از، ُعّ�� قائ�ًا م�ق�ًا لل���اء. كان ع�د م�
الّ�ّ�ا� �����ن معه، ل�� ال��ل�ن�ل كان ال�ح�� ال�� ��ل� خادمًا و�ان ال���ع �ع���ون عل�ه في



ت�ت�� الف�ضى ال�ي ���ث�نها. مع ذل� كان ن����م� ال ی�الي ���ون ال��اة ال��م�ة، فع��ما كان�
الّ�اعة ت��ف على ال�اح�ة �ه�ًا و�ق��ح أح� ال��ج�دی� االس��احة قل�ًال ل��اول �عام الغ�اء، كان�ا
����ف�ن أن ن����م� ق� ن�ي إع�اء الّ�عل��ات إلع�اد الّ�عام، و�ال�الي ی��ج� عل�ه� االن��ار

ح�ى الّ�اعة الّ�ان�ة ل��اول الغ�اء.
كان لل��ل�ن�ل ن����م� دوٌر �ارز في الّ��ون الع��ّ�ة ل��عة أشه�، وه� ال�� ب�أ أسال��
ت�م�� الّ��� ال��ی��ة ال�ي اس���مها ل�َرن� ���ا �ع� ��ل كفاءة. و�الّ�غ� م� أنه كان یل��
ال�ال�� الع��ّ�ة، فل� ��� ش���ًا أب�ًا في تعامله و�ان ی�غ�� ل�ل نهار في ع�له ���عة ج��ن�ة
���� ال �����ع أح� أن ��ار�ه. وفي نها�ة األشه� الّ��عة ال�ي أم�اها في الّ���اء ال���

�ال��� ال����اني في فل���� ونف� أث�اء اله��م على ب�� الّ��ع أج�أ ع�ل�ات شه�تها ال��ب.
كان� ف�ق آِلْ��ي م� ال��الة وال��اة تق��ب م� ب�� الّ��ع م� جهة الغ�ب وال���ب والّ��ق،
ل�� كان ه�اك في الّ��ال ���� ال�ل�ل - الُق�س Hebron-Jerusalem ال�� كان في تل� األ�ام
الّ���ان الّ�ئ��ي لالت�االت الّ����ة. ت�لل ن����م� وم�ة أس��الي، ت��ع�ا �ال�هاب معه، إلى
ال���� الّ����ة ل�ًال ق�ل اله��م على ب�� الّ��ع �قل�ل. كان�ا ی��ون م�اولة ق�ع الّ���� واالس��الء
على ال��ن واإلم�ادات الّ����ة إلى أن ی��ّ�� آِلْ��ي وج��ه م� ه���ة الق�ات الّ����ة واح�الل ب��
الّ��ع. كان� مهّ�ة ص��ة ج�ًا ل�� ن����م� ورفاقه األس��ال��� �ق�ا م�ا���� على الّ���� ل�ًال
نهارًا وه�م�ا ما �ف�ق ع�ده� ������ م�ة. وفي الّ�ها�ة ح�ص�وا على قّ�ة تّل وأس� ال������ن

م�ه� ال�ی� �ق�ا على ق�� ال��اة.
صادف أن كان ال��ل�ن�ل ن����م� أعلى الّ�ّ�ا� ال�أس�ر�� في فل���� رت�ة، ل�ل� ح�ث

ال���� م� اله�ج وال��ج وه� ��ّ� في ش�ارع الق�س في ���قه إلى الّ��� في األناض�ل.
و�ع� عّ�ة أشه�ن و�ع� أن ن�ا م� ال��ر� و�ل م�اع� ح�اة الّ���ن، فّ� ال��ل�ن�ل م� زن�ان�ه
في الق�������ة ���اع�ة ف�اة س�ر�ة ج��لة أخف�ه ���ا �ع� في م��لها. كان ذل� ُق��ل انه�ار
ل ن����م� ح�اة اإلثارة في الّ��في في الق�������ة على ال��اة الّ�ت��ة اإلم��ا��ر�ة الع��ان�ة وف�َّ
ال�ي ق� ت��ع ف�اره م� ت���ة، ��قي في إس����ل ل��س� م���ًا سّ��ًا للّ�عا�ة في قل� أرض الع�و.
لق� ن�ح ن�احًا �اه�ًا وت��� في الّ�ها�ة م� االت�ال �����عة م� األت�اك ال�ارز�� ال�ی� كان�ا
�عارض�ن الّ��اسة األل�ان�ة ل�لع� وأن�ر وساع�ه� في ت�ت�� أم�ر اله�نة ال�ي ن�ج ع�ها ه���ة
ت���ة في ال��ب. و��ها�ة م�ل�درام�ة م��قعة اخ��امًا لع�له الف�، ت�ّوج م� الف�اة الّ��ر�ة ال���لة

ال�ي كان� ق� ساع�ته على الف�ار م� الّ���، وعاشا ��عادة.
و�ان م� ب�� الّ�جال ال�ی� اش����ا في ت�ت�� ال��ان�ة ال����ان�ة للع�ب ب�ق��� االس��ارات
ال����ة، ال��ل�ن�ل و�ل��ن وال��ل�ن�ل ك�رن�ال�� وال�قّ�م آالن داوني والقائ� الع���� ه�غارث. كان
ال��ل�ن�ل و�ل��ن حاك�ًا على مقا�عة ال��� األح�� في الّ��دان ع��ما أ�اح الّ���� ح���
وأب�اؤه �األت�اك ألول م�ة في مّ�ة، وق� خ�� ع�ل�ات م�ل�ة سّ��ة إل�قاء نار الّ��رة م��علة إلى أن
���ل ال�لفاء على وق� كاٍف ل�قّ�روا م�اع�ة الع�ب ���ل رس�ي. حّ�ل ال��ل�ن�ل و�ل��ن
ال��اخ� ال����ان�ة �الّ�خائ� وال��ادق في پ�رس�دان ث� نقلها إلى م�اك� ش�ا��ة في وس� ال���

األح��.



وم� ث� كان� ه�ه ال��اك� ت��ل ال��ن س�ًا على الّ�احل الع��ي ح�� ی�� ت�ز�عها على ال��و.
ل��ه �ع� سق�� مّ�ة وجّ�ة ت�ك ع�له في الّ��دان وان�قل إلى جّ�ة ح�� ع�ل ك���ول ع� الّ��ون
ال����ان�ة في ال��از ال����ي و�����ار للّ���� ح��� ح�ى ان�هاء ال��ب. في ال�اقع كان
ال��ل�ن�ل و�ل��ن، �اإلضافة إلى ال���ال كالی��ن ورونال� س��رز، الّ���ت�� الّ��قي لل�ف�ض
الّ�امي في م��، ه� أول م� ف�ح �اب ال�فاوضات ب�� ال����ان��� وقادة الّ��رة الع��ّ�ة. و�الّ�غ�

م� اع�الل صّ��ه، فق� قام ال��ل�ن�ل و�ل��ن �ع�له على أك�ل وجه.
أما ك�رن�ال�� وداوني وه�غارث، فق� أم��ا مع�� وق�ه� في مقّ�- القاه�ة ال�� كان �ع�ف
�اس� «ال���� الع��ي» Arab Bureau، وال�� كان ی�أسه ال��ل�ن�ل ك�رن�ال��، ال�� أرسل �ع�
ال��ب إلى �الد الّ�اف�ی� كأح� ال����ار�� ال����ان��� لألم�� ���ل ال�� أص�ح مل�ًا على �غ�اد.
اس�ل� ال��ل�ن�ل ال�ان� الّ��اسي لل���� �إدارة ال�فاوضات ب�� ال����ان��� وال���مة ال��ی�ة في
م�ل�ة ال��از، وم�اع�ة ال�ل� ح��� ل����� م� إت�ام ح�ل�ه. وع�ل ال��ل�ن�ل أ��ًا في اإلش�اف
على ع�ل مهّ� آخ� ه� ك�� ال����ع�� الع�ب في ال��� الّ���ي إلى صف�ف ال��� الع��ي،
وه� ال�ی� كان�ا في مع���ات الّ���ن في س�ر�ا وفل���� وم�� و�الد الّ�اف�ی�. كان ل�َرن� ك���ًا

ما ُیل�ح إلى ��ق��ة ك�رن�ال�� و�عّ�ه ع���ًا مهّ�ًا في ن�اح الّ��رة الع��ّ�ة.
م� ب�� الّ�ّ�ا� الالمع�� أ��ًا ال�قّ�م آالن داوني، أح� حّ�اس ك�ل�س����، وال�� أم�ى وق�ه
م��قًال ب�� م��� الّ��ون الع��ّ�ة في القاه�ة، والّ���اء، ومق� آِلْ��ي في فل����. وعالوة على
ع�له ك���ول ع� ال��لة الع��ّ�ة م� الّ�اح�ة الع����ة والّ��و�� �ال��ن، فق� كان� مهّ��ه الّ�ئ���ة
إ�قاء األم�� ���ل وال��ل�ن�ل ل�َرن� والقادة اآلخ��� في ج���ة الع�ب، على ات�ال دائ� �آِلْ��ي.
كان ول�َرن� ص��ق�� ح����� قاما �ع�له�ا في ان��ام تام، و�ان داوني ی��ل ق�ار� جه�ه ل��ّود
ل�َرن� ��ل ال�ع�ات ال�ي ���اجها. ك�ا م���ه ز�اراته إلى ج���ة الع�ب م� ال��ام �غ�وة أو اث����

إذ كان ه� أ��ًا یه�� زرع األلغام.
كان� ���عة ال��ب في الّ���اء غ�� اع��اد�ة، ف��ل� األم� وج�د ش�� ��ق�� على األقل
قادر على الّ��س� ب�� ال����ة وال���مة ال�ل��ة في ل��ن. أو�ل� ه�ه ال�هّ�ة الّ���ة إلى رجل ذ�
شه�ة عال��ة ال ���� غّ� الّ��� ع� مق��حاته ح�ى م� ق�ل رئ�� ال�زراء ووز�� ال����ة. ب�ه�
الّ��� غ�ل��ت كالی��ن على ��ق���ه في ان�قاء الّ�جال الخ��اره د. ج. ه�غارث، م�ی� م��ف
أش��ل�ان في أو��ف�رد، له�ا ال����، فل� �ق� �اخ��ار رجل م�ه�ر �عل� اآلثار وال��اج�ة بها
ف���، ل��ه كان أول م� س�� ج���ة الع�ب م� رجال الّ�ل�ة. وه�ا أ��ًا اب��� ال�� لل�َرن�
ب�عاونه مع َم� ال ���� إ��اد م� ه� أكفأ م�ه إذ كان ال��ل�ن�ل ه�غارث �ع�ف ل�َرن� م�� �ف�ل�ه

وه� ال�� أ�لقه في م�ال عل� اآلثار.
��ال ف��ة ال��لة كان ل�َرن� وزمالؤه ی���ون إلى ال��ل�ن�ل ه�غارث ك����ار وف�ل��ف
ووس�� سالم، و�ان� مهّ��ه الّ��ف�� ب�� ال���ات ال�ي ت��� في ال����ة و��� اإلدارة العامة ل�زارة
ال����ة. ك�ا أنه أص�ر ال����ر الّ�ّ�� في مق� القاه�ة ت�� ع��ان «ال���ة الع��ّ�ة»، و��ع م�ها
أر�ع ن�خ فق� واح�ة لل��� ج�رج ووزارته، وواح�ة آلِلْ��ي و�دارته، وواح�ة لل�َرن� ورفاقه في

الّ���اء، وواح�ة ل��قى في ملف م��� الّ��ون الع��ّ�ة.



*  *  *

الف�ل� مارشال �ا���ن� آِلْ��ي حاك� الُق�س

و���ل األول، مل� الع�اق وحاك� �غ�اد



الف�ل� مارشال �ا���ن� آِلْ��ي

ال�ل�فة ال�عاص� ل����ارد قل� األس�



الف�ل الّ�ا�ع والع��ون

ج��� ورفاقه وف�سان س�اء ج���ة الع�ب

كان� ق�ات مل� ال��از خل��ًا م� ال���د الّ��ام��� وم� ال��و ال�ی� �����ن ال��ال
وال���ل، واألول�ن ���ل�ن «الفاّر��» م� ال��� الّ���ي كان�ا ق� ُجّ��وا ق��ًا في ال���ش الع��ان�ة،
ث� وقع�ا أس�� في أی�� اإلن�ل�� في فل���� و�الد الّ�اف�ی�. كان ع�د ال���د الّ��ام�ة ی�لغ ح�الي
ع���� ألفًا وق� ُدّر��ا ت�ر��ًا خاصًا، ك��اة، ل�هاج��ا ال��اك� ال����ة ال�ي �ع�� ال��و ع�
االس��الء عل�ها. كان� الف�ق الّ��ام�ة ت�� ��ادة ال��ل�ن�ل ج���، وه� كل�َرن� رجل إی�ل���

لع� دورًا في ال��ب �ف�ق �أه���ه كل األدوار ال�ي قام بها الّ�ّ�ا� اآلخ�ون.
Connaught «على ع�� ل�َرن�، كان ج��� ج���ًا م���فًا في ف�قة «ح�س ك�ّن�ت
Rangers وذا س�ّل حافل �ال��مات الّ�ائعة ال�ي قّ�مها في ح�ب ال���� وفي م�� والّ��دان. م�
الّ�اح�ة ال����ة كان ه�اك ف�ق ب�� االث���، ف����ا كان� قامة ل�َرن� ال ت��اوز خ��ة أق�ام وثالثة
ب�صات، كان� قامة ج��� ت�ل إلى س�ة أق�ام وثالثة ب�صات. ل� ��� ج��� �����ع أن ی���
س�� الع��ات ال����ة ال�ي تّ��ع له، وه� نادرًا ما ی��� ال��ال ه�ا، ل��ه ع��ما �ق�م ب�ل� ی��و

ك��ل ی��� ج�ًال.
أم�ى ال��ل�ن�ل ج��� س�ة تق���ًا ی�ّس� ج��ًا ل��سله إلى ال��ی�ة ال�ي ُحّ��� ت����ًا
ق��ًا، و�ان م� ال�ف��ض أن ���ن ���ادة األم�� علي. أخ��ًا، ع��ما ُجّه�ت األم�ر كلها، وصل
رس�ل م� األم�� علي ب�سالة إلى ج��� ��ل� إل�ه إ��الها إلى مل� مّ�ة �أق�ى س�عة. كان�

الّ�سالة تق�ل:
«�ا أ�ا الّ�ح�ة ومل� ال�الد، إل�� ت��ات م� ول�ك. إّن ج��ه ال��ل ی���� األم� ل���ل� إلى
الّ��� على األت�اك، ل�� ی�خ�ه أم� واح� وه� أن ضّ�ا��ا الّ��عان رأوا أنه م� غ�� ال����
الّ�قّ�م دون س��ف. ل�ل� أرج� م�� �أن ت�سل ثالث�� س�فًا م� الّ���ف الّ�م���ة ذوات األغ�اد

ال����ة ل�ي ی�ضى ال���ع.
«ع��ك»

كان ال��ل�ن�ل ج��� قادرًا، ل��� ال��، على الّ�عامل مع كل األم�ر الّ���ة، إذ �اإلضافة
إلى ت���ه م� الّ��ّ�ث �اللغة الع��ّ�ة، كان� ل��ه م�هالت �ّ��ة أخ��. على س��ل ال��ال كان ل�قًا
هاد� األع�اب را�� ال�أش ال ی�هّ�ر مه�ا كان� الّ�غ��، و�ان م��ه�ًا م�اب�ًا وص��رًا ف�ق
ح�ود الّ���. ب���ا كان ل�َرن� ���ي وق�ه مع ح��ده م� ال��و، كان ج��� ُی��ز ق�رته
الع����ة ب����ل ق�ة ن�ام�ة اح��ا��ة م�ّلفة م� م��ج م� الّ��ر��� والفل������� وال�غ�ادی�� ال�ی�
ان��وا ت�� را�ة األش�اف. ل��ه كان ��� ف��ة م� ال�ق� م� ح�� آلخ� ل���� إلى ل�َرن� في



إح�� غ�واته أو ل�ق�د ح�لة ت�م�� ل�ح�ه. في إح�� ال��ات قام ب��م�� س�عة ج��ر صغ��ة واق�لع
.Hedia وه�ّ�ة Toweira ألفي س�ة على ال�� ال��ی�� الّ���ي ب�� م���ي ����ة

وه�اك ع�د آخ� م� الّ�ّ�ا� ال�ی� قاتل�ا إلى جان� الع�ب ولع��ا دورًا في زرع األلغام ون�ف
الّ��� الّ����ة. كان م� ب��ه� ال�قّ�م و. ف. س��ل��غ، وال����ر پ. ج. و. م��ارد م� الّ�الح
اإلی�ل��� وال�� كان ��غل م��� قاٍض في الّ��دان، وال����ر هـ. و. ی�نغ، وال����ر م. إ.
مارشال، وال�اپ�� إ. س��ت ��غ��، وال�اپ�� هـ. س. ه�رن�ي، وال�الزم هـ. غارالن� ال�� كان �عّل�
الع�ب ��ق الّ��م��. كان كل الّ�ّ�ا� ال�ی� اش����ا في الق�ال تق���ًا م�� نال�ا أوس�ة ش�ف ح���ة
ق�ل اخ��اره� ل�لع��ا دورًا في ال��ب على أرض ألف ل�لة ول�لة، ل�� ل� ��ل أح� إلى ما وصل
إل�ه س��ل��غ، إذ ل� ��� ج���ًا في ح�ب أف����ا ال�����ة ف���، ل��ه خ�م أ��ًا في ف�قة الّ���ان
ال�ل��ة ق�ل أن ت��ّ�� �ه الّ�ائ�ة و��اد �فق� ح�اته في ج�لة اس��الع ف�ق أح� األماك� الّ�ائ�ة م�

ج���ة الع�ب. ُقّ�ر له أن ���ل ال��ب ب�ًا واخ��� ل���ن ��فًا مهّ�ًا في ح�ب ال��از.
لق� ان�ّ� إلى الع�ب وه� على وش� االنق�اض على س�ر�ا، و�ان ب�فقة ل�َرن� ع��ما وصل
إلى دم��. أّما ی�نغ، ال�� كان �ع�ل في ق�� االس���ارات في �الد الّ�اف�ی�، فق� كان أ��ًا م��
اس�ه�ته� ال��ار�ة في الّ��م�� �ال��ف��ات. أث�اء ال��حلة الّ�هائ�ة م� ال��لة أخ� على عاتقه مهّ�ة
ت���� وسائل الّ�قل، ول�� م� ب�� إن�ازاته ال��ع�دة ن�ح في إ�الة ل���ه مّ�ا أثار ح�� زمالئه،

وت��ل ش�له إلى ش�خ ح��قي.
ه�اك ش�� أحّ�ه ال����ان��ن والع�ب على حّ� س�اء، أال وه� رف�� خ��ة ل�َرن� وص��قه
ال����، ه� ع�� في الف�قة الّ���ة لل��� ال�ل�ي ق�� وق�ه ب�� الع��ات ال���ضة وزرع األلغام،
و�ان له م�اع�ان �ّ��ان ه�ا ال�اپ�� رام�� وال�اپ�� ماك����. إنه ال����ر مارشال رجل العل�
الهاد� ال���ل ال�� أم�ى ح�اته ب�� أناب�� االخ��ار وال��اه� وال��� ع� ال��اث�� الغام�ة
في م�اهل غا�ات أف����ا، ل��ه ب�ه� على أنه ج��� ح��قي وفاز ب�سام صل�� ال��ب في مع��ة

نه� الّ��م، وحاز على أوس�ة أخ�� في ج���ة الع�ب.
ع��ما كان ل�َرن� ی�ه� في إح�� ح�الته، كان مارشال ��ّ�ل خ���ه�ا في الَعَ��ة إلى مه�ع
لع�ّ�ات ال��ل��ا والّ�اع�ن، و�ان ی��ح غال�ًا في الق�اء على األم�اض و���اد حل�ل لها. وفي
رحل�ه داخل الّ���اء كان �ع�ل �ال��فّ��ات، و�ع� الغارة ی�مي ما ت�قى ل��ه م� الّ�ی�ام�� و���ّ�
على عالج ال��حى. و�ع� إصا�ة األت�اك �ال��اح، كان ی�ه� ل����� ج�احه�، و�ان ناج�ًا في
ال��ع ب�� مهّ�ة الّ���� وال���� فُعّ�� �ع� ال��ب م���ارًا ل�ل� ال��از، وم�� في جّ�ة س�ع

س��� ك���� ب���اني.
م� ب�� كل زارعي األلغام ل� ��� ه�اك م� ه� أش�ع م� هـ. س. ه�رن�ي ال�� كان مه��سًا
م�ل ن����م�. كان ق� تلقى عل�مه في ساحل الّ�ه� Gold Coast في وس� ال��نغ�، وفي م�ا��
نائ�ة م� ال��ة األرض�ة، وق� بلغ �ه الّ�ه�ر أن ن�� إل�ه ال��و على أنه م���ن ت�امًا. ل�� مه��ه
ك�ارع ألغام ان�ه� ���ل مأساو� ع��ما انف�� ج�ء م� اللغ� في وجهه وأصا�ه �ع�ى وص��
ج�ئ���. القى الع�ب ال�ی� كان�ا ب�فق�ه م�قة ك���ة في إعادته إلى الَعَ��ة، وم�� ذل� ال��� وه�

���ي وق�ه في الع�ل اإلدار�.



في ال�ع��� الّ�ئ��ي في الَعَ��ة كان ه�اك ضا��ان آخ�ان ه�ا ال����ر ت. هـ. س��ت
وال�اپ�� ر���ن� غ�سِل�. كان س��ت م�غ��ًا في ال��ح وال�ال، ب���ا كان غ�سِل� م��غ��ًا ع� كل
شيء. كان� خ��ة س��ت مل��ة ���ادی� الق�ع الّ�ه��ة ال��ادرة م� كل أن�اء اإلم��ا��ر�ة
به�ف إثارة ح�اسة ال��و ال��اج��� كل�ا خ�� ج�وتها. و�ان حارس تل� الّ��ادی� كل�ًا ����
الّ���اب ی�ع�ه ال����ر س��ت ��ل� الّ��� ال�لغار�. أّما ر��قه، ال�اپ�� غ�ْسِل�، فق� كان
إم��ا��رًا لق�� ال��ن، ما ع�ا ع��ما كان ع�دة أب� تا�ه أو ف��� آخ� م� ع�ا�ة ل�َرن� ی�ه��ن

ال�ع���.
و�ان ه�اك أ��ًا ضّ�ا� الّ��ارات ال��ّف�ة وال��ف��ات ال���فة؛ وم�ه� ال�اپ�� غ�ل�ان
وال�اپ�� دوِس� وال�اپ�� ب�ود�، وال�الزم غ���ِه�ل وال�الزم و�� وال�الزم �اس��. ول�ا كان�
الّ��قات ت��قه�، كان�ا ��ل��ن ال��ال ال�ع�ة ل��ل�ا إلى ال��اقع ال��ّ�دة، وق� شار��ا في مغام�ات

ال ُت��ى أث�اء ال��حلة األخ��ة م� ال��ب.
ول�� كان م� أم�ع األع�ال على اإل�الق ع�ل الّ��ار�� ال�ی� أرسل�ا إلرضاء الع�ب ال�ی�
كان�ا ���ون على أن ج��شه� ��� أن ت����، ك���ش األت�اك، على ���ر ت�مي ب��ًا م�ف��ًا.
كان� الَعَ��ة م���ه� الّ�ئ��ي و�ان�ا ی��لق�ن م�ها ل��ّ�دوا م�اقع الّ�ور�ات الّ����ة ��ق�ف�ا ال�ام�ات
على ��ل خ� دم�� - ال��ی�ة. ل� �غام� الّ��ارون �أرواحه� ك�ا فعل�ا ه�ا، الّله� إال في ش�ق
أف����ا وعلى ال��ود األفغان�ة. وع��ما كان� الّ�ائ�ة تغادر الَعَ��ة كان الّ��ار وم�افقه �ع�فان ت�امًا
أنه�ا إن واجها م��لة في ال��ّ�ك، فاألم� م��ٍه �الّ���ة إل�ه�ا، إذ كان الّ��ارون ��لق�ن ف�ق
أراٍض م�ه�لة ج�داء ك��ال الق��. في إح�� ال�ّ�ات، ع��ما ك�ا ن���ل في ج�ال أدوم في ���ق�ا
إلى «ال��ی�ة ال�رد�ة»، س�ع�ا ه�ی� �ائ�ة ح���ة ف�ق رؤوس�ا، ول�ا رأی�ا اله��� الع��� وق�
ت�ای�ت ال��� ال���ان�ة في الّ��اء الع��ّ�ة الّ�رقاء، ازداد إع�اب�ا به�الء ال����ان��� ال��هّ�ر�� ال�ی�

كان�ا ��لق�ن ف�ق�ا على ارتفاع ألف ق�م.
كان ه�الء الّ��ارون ت�� إم�ة ال�اپ�� هارول� ف�رِن� ِول�ام� في ال��ا�ة، ث� أص�ح قائ�ه�
ال�اپ�� �����ر س��ون�. ذات م�ة كان ف�رِن� ِول�ام� ���� م� م�� إلى الَعَ��ة ع�� ص��اء
س��اء، وعاد م��ًال �أر�ع دز��ات م� ق�ار�� «�اس» Bass كان رفاقه الع��ى ق� أرسل�ه
إلح�ارها. ول�� ت�� أن�ار ال���ع ��� الّ��ار الّ���� ه���ًا خا��ًا فانقل�� الّ�ائ�ة وت����
كل الق�ار��. قال�ا له إنه� ی��قع�ن أن ی�وا ق���ًا دمه ���ل على رمال الّ���اء ب�ًال م� ه�ا الّ�ائل

الّ����.
ك�ا أم�ى ال�اپ�� ف�رِن� ِول�ام� ورفاقه ش��ًا م� وق�ه� �أخ�ون الّ�ع�اء الع�ب في ج�الت
ت�ل�ة. اص����ا ذات م�ة الّ��خ الع��ز ال��ح ع�دة أب� تا�ه، ال�� كان ق� أ�ه� ش�اع�ه ب�واجه
م� ث�اني وع���� ام�أة، وق� أعل� �ع� ع�دته إلى األرض أنه ن�م لع�م أخ�ه ب��ق��ه معه، إذ ل�

ت�� ل���ح له ف�صة أك�� م� ه�ه ل��ل� الّ�صاص على كل «أص�قائه» في الَعَ��ة.
وم� ب�� ف�سان س�اء ج���ة الع�ب أ��ًا ه�اك ال�الزم�ن دا�ڤ�ز وماك��� وأول�ف�ل� وس�في
وآخ�ون غ��ه�، ل�� ال�ح�� ال�� ذه� في ال��لة إلى دم�� ه� ال�الزم ج�ن�ر Junor ال�� ألقى



ق�ابله في كل مع��ة ع��ّ�ة تق���ًا، ون�ا ل�لع� دورًا م�اثًال على ال��ود األفغان�ة في اله�� �ع�
ال��ب األولى �ف��ة ���لة.

في ال���قة ال�����ة كان ه�اك ع�د آخ� م� الّ�ّ�ا� ال�ی� ت�ّ�� م� ب��ه� ال��ل�ن�ل �ار��،
وه� اب� أخ� ك����، وال�� أم�ى ف��ة ق���ة على ساحل ال��� األح�� ث� ُعّ�� حاك�ًا على
ال���قة ال��ل�ة الّ���او�ة ال�اسعة ال�ي ت�عى ش�ه ج���ة س��اء، ح�� تاه ب�� إس�ائ�ل أر�ع��
عامًا. وه�اك أ��ًا ال��ل�ن�ل ج. ر. �اس�� ال�� نقل م� ال���� ال���ي في ل��ن إلى ج���ة
الع�ب، و�ان نائ� ال��ل�ن�ل و�ل��ن في جّ�ة؛ وه�اك ال����ر هـ. ج. غ�ل��، ال�� وصف مقّ�ه
في جّ�ة �أنه ش�ی� ال��ارة وال �����ع ال��� ��ه س�� ال��� ال�ی� ��ادون یلف��ن أنفاسه�. ح�ل
ال��ی�ة كان ه�اك ج�� األم�� ع�� هللا و�ان ��ه خ���ان �الّ��م�� ه�ا ال����ر و. أ. دا����رت

وال����ر هـ. ج. غارود.
ال ت���ل قائ�ة األورو���� مّ�� لع��ا دورًا في ح�ب الّ���اء دون ذ�� الف�ن����. ففي أوائل
شه� س����� م� عام 1916 أ�ه� الف�ن���ن م�ار��ه� في الق��ة الع��ّ�ة �إرساله� �ع�ة إلى جّ�ة
���ادة ال��ل�ن�ل ب��م�ن Colonel Bermond. ل�� ح��م�ه� ل� ت�� ت�ان�ه� ���ل كاٍف و�ان
ال����ان��ن م����� ل��ّودوه� ��ل شيء، م�ا أّد� إلى صع��ة الّ�ف�ق على الع�ب. مع ذل�،
كان لل�اپ���� پ��اني، ال�� قاد ق�عة م� الف�ن���� ذو� األص�ل ال��ائ��ة ��ال ف��ة ال��ب، خ��ة
ال ُت�اهى في الّ���اء ال�غ���ة وقام �أع�ال مهّ�ة ���ا ��ّ� الّ��ة ال��ی��ة الّ����ة عام

1917، و��ل� في الع�ل�ات األخ��ة في ض�احي درعا عام 1918.
أّما األجان� اآلخ�ون في ال��از، ف�ان�ا خل��ًا م� الف�ق ال����ة وف�قة م� م�ل�ي اله�� م�

حاملي ال��افع الّ�ّشاشة.
وم� أ��ف األع�ال ال�ي قام بها اإلن�ل�� أث�اء ال��ب في الّ��ق األدنى ما قام �ه ج�ن ف�ل�ي
ال�� ل� یلع� أّ� دور في ال��لة ال��از�ة، ل��ه �اغ� ذات ی�م ال�ل� ح��� في عاص��ه
الّ����ة، الّ�ائف، وه� یل�� ث�ا�ًا ب�و�ة أن�قة. و�ان ف�ل�ي ق� جاء ��هّ�ة سّ��ة ل�قابل اب� سع�د
في وس� ج���ة الع�ب، وت�غل في م��قة م�ه�لة م��ّ�ة م� ال�ل�ج الع��ي إلى ال��� األح��. وق�
أُع�� ل�َرن� �ف�ل�ي إع�ا�ًا ع���ًا ل��امه به�ه الّ�حلة و��ق�رته على م�ای�ة ال��و واالئ�الف معه�،

وما كادت ال��ب ت��هي ح�ى ت�ّس� في تع���ه م���ارًا خاّصًا ل�ل�ان األردن.
ر��ا ���ن أك�� األورو���� أصالة م�� شارك في الّ��رة الع��ّ�ة ه� الل�رد ِون��ت�ن، ال�� كان�
له ل��ة ض��ة و��ت�� ك���ة ع��ّ�ة و���� ج�ًال ذا س�ج م�خ�ف أخاذ. في إح�� ال�ّ�ات قا�عه
ع�� م� وای��اپل أث�اء إلقائه ُخ��ة، فاس��ار الل�رد وح�ج ال��عج ب���ة صاعقة وص�خ ���ت

.Silence in the Ghetto «!ارت�� له القاعة: «ص��ًا
أّما في الّ���اء فق� ت��� الل�رد م� الّ�ه�ر ���ل رجل س�ئ الّ��عة و�قا�ع ���� م�
ج�اعة ع�دة أب� تا�ه نف�ه. في أح� األ�ام جاء الل�رد ِون��ت�ن ��ال��ه ال��و�ة راك�ًا ج�له م� �افا
إلى مق� آِلْ��ي ق�ب الّ�ملة. و�ان ه�اك ���� ب�� هات�� ال��ی���� الفل��������، ل�� راك�ي ال��ال
وال���� أو ال��اة كان�ا أث�اء ال��ب ��ل��ن ���قًا ف���ًا ل�ي ی�قى الّ���� الّ�ئ��ي م�ّ��ًا



لق�افل الّ�اح�ات وس�ارات اإلدارة. وفي وس� ه�ا الّ���� الّ�ئ��ي جاء الل�رد ِون��ت�ن ی�هاد� على
ج�له في مهّ�ة م� ال��� الع��ي إلى آِلْ��ي.

رآه رق�� م� الّ���ة الع����ة كان معّ��ًا في تل� ال���قة ل����� الّ���، ف��خ قائًال: «اب�ع�
ع� الّ���� أیها األس�د قل�ل األدب». ل�� ِون��ت�ن تا�ع م���ه به�وء فل� ��� مع�ادًا على أن
��ا��ه أحٌ� به�ا الّ���، و�ال�الي اف��ض أن الّ�ق�� كان ی��ّ�ث إلى رجل آخ�. ل�� الّ�ق��
ص�خ م�ّ�دًا: «أل� ت��ع�ي أیها ال���ّ�ل األس�د؟ قل� اب�ع� ع� ه�ا الّ���� وُع� م� ح��

أت��».
ه�اك أوقف ِون��ت�ن ج�له وأجاب ك�ا ���� أّ� ش�� �����اه االج��اعي: «ال بّ� أن� ال
تع�ف م� أنا أیها الغالم. أنا م���ر وع�� في ال��ل�ان ول�رد أ��ًا». ع��ها كاد الّ�ق�� ی�هار

م». م �ا س���، تق�َّ أرضًا، ل��ه ت��� م� أداء الّ��ّ�ة وت��� ��ل�ات ُ�فه� م�ها: «تق�َّ
كان مع�� الّ�ّ�ا� في ج���ة الع�ب ���ل�ن إّما رت�ة ك�ل�ن�ل أو عق�� أو م���ر (رائ�). ل��
الّ�ت�ة ل� ت�� ل���ل ف�قًا مهّ�ًا و�ان ه�اك ان��ام تام ب�� ال���ع. كان� الّ��ّ�ة م���رة ب��ه� ول�
���ن�ا �����م�ن األلقاب. ح�ى ع��ما س��� الف�صة لل�َرن� �أن ���ح ج��اًال، رف� ه�ا
الّ��ف وتعّلل �أنه ال ی��� أن ���ن أعلى رت�ة م� زمالئه. كان ل�ل رجل مهّ��ه و���ق�ه ال�اصة،

و�ان كل واح� م�ه� ی��ّ�ف ��ّ��ة ك�ا كان الف�سان �فعل�ن ق���ًا.
وفي رسالة ُك��� م� ج���ة الع�ب إلى ال��� أث�اء ال��حلة األخ��ة م� ال��ب �ق�ل ال��ل�ن�ل

ر. ڤ. َ�����ن، (قائ� ف�قة الهّ�انة ال�� جاء م� فل���� ل��عاون مع ق�ات األش�اف):
«إن ال��ل�ن�ل ل�َرن� أع�ُ� رجل ع�ف�ه، فه� م�ش�نا وف�ل��ف�ا وص��ق�ا. ومع أّن �اه�ه
ی�حي إل�� �أنه م�ّ�د ص�ي، ومع أن� ال ت�اه�ه إال خ�ًال ح��ًا، فإنه ما م� ع��ي في ال�ل� إال
و�ع�فه ��ا أتى م� األع�ال ال���ل�ة. وه� ���� كال��و و�ل�� ل�اسه� و��اف� دائ�ًا في ث�اب
ب��اء ����ة، وال �أكل إال م� �عامه� وه� ی�َّق� ح�اسة للع�ب، وع�ل�ًا ه� م� أشعل الّ��رة

�أك�لها».



قافلة ج�ال في واد� َعَ��ة

�الل ال����ی� م� َ�َف�



الف�ل الّ�ام� والع��ون

���ل ول�َرن� في مع��ة �ار��

�ع� سق�� دم�� و�جالء ال���ش الّ����ة ع� ال�الد الع��ّ�ة، و�ع� أن ن�ح ل�َرن� في تأل��
ح��مة م�ق�ة لألم�� ���ل، خلع خ���ه الّ�ه�ي ال�عق�ف وح�م ث�ا�ه ال���اء الّ�اصعة ال����ة،
وث�ا�ه األن�قة ال��ر��ة ال�ي كان تلقاها داللة على أنه أص�ح م� أش�اف الع�ب، وأس�ع م��لقًا إلى
ل��ن �ع� أن شه� نها�ة م�حلة مهّ�ة في تار�خ الّ��ق األدنى. لق� ص�ع ال�����ل إذ ن�ح في
ت�ح�� ال��ائل ال�ي كان� الع�اوة م�����ة ب��ها، بل ووضعها في صف ال�لفاء، وساع� آِلْ��ي

ع��ما وضع ح�ًا ألماني األل�ان في الّ��ادة الّ�امة في الّ��ق األدنى.
ل��ه ال ی�ال �ع�ق� أن ع�له ل� ی�لغ ت�امه، ف�ّ�� على ال�هاب إلى ل��ن ل��ال� ال�لفاء
�العه�د ال�ي ق�ع�ها على أنف�ه� للع�ب، وه�اك م�ت�� للّ�الم ال بّ� أن �عق�، وله�ا عاد ل�َرن�

إلى أورو�ا ل�ه�ئ األم�ر ل�ص�ل ال�فاوض�� الع�ب.
وق� ح�ث� حادثة ���فة لل�َرن� ع��ما مّ� ���س�ل�ا في ���قه إلى ل��ن. وقف ل�َرن� في
ال���ة ���فه� ع� م�ع� الق�ار الّ�الي ال�غادر إلى الها��. كان� الّ��اء ت��� رذاذًا خ��فًا و�ان
ل�َرن� یل�� ف�ق بّ�ته مع�فًا َم���ًا داك� الل�ن دون أّ�ة عالمة ت�ل على رت��ه. ومع أن ل�َرن�
كان ی�م�ٍ� في رت�ة ك�ل�ن�ل، فق� كان ��ّ�ل ل�� ی�اه أنه م� صغار الّ�ّ�ا�. كان ال���ول ه�اك
ضا�� ض�� ال��ة ذو شار��� م��ف��، وع��ما اق��ب م�ه ال��ل�ن�ل وسأله ����هى األدب ع�
م�ع� الق�ار، ن�� إل�ه ن��ة صارمة وخا��ه بله�ة م��ّع�ة �ال�ًا إل�ه أال ی�ع�ه وأن ��أل
م�اع�ه. خ�ج ل�َرن� دون أن ی��� ��ل�ة وخلع مع�فه في الغ�فة ال��اورة ث� عاد إلى غ�فة
الّ�ا�� م� ج�ی� �ق�ل ���ت هاد�: «ماذا قل� ع� م�ع� ان�الق الق�ار الّ�الي إلى الها��؟».
لل��ة ودَّ الّ�ا�� ل� أّنه ی��ق ع�� ل�َرن�، ل��ه ال�ف� ف�أة ف�أ� الّ�اج والّ���م على ك�في

م�ّ�ثه، فقف� واقفًا وحّ�اه الّ��ّ�ة الع����ة ث� قال م�لع��ًا:
«أرج� ال�ع�رة �ا س���. أرج� ال�ع�رة».

ل� ��� ه�اك ما ی�خل الّ��ور إلى قل� ل�َرن� أك�� م� إذالل ال���ّ���� ال�ی� ��اول�ن أن
��ه�وا أنه� مهّ��ن. ل�� في سل��ه ت�ّ�ح أو م�اهاة، ل��ه �����ع ع��ما ��ادف م��ّ��ًا ��اول

ال��الغة في الّ�ه�ر.
أقّل� الّ�ف��ة ال�ل��ة ال����ان�ة «غل�س���» Gloucester األم�� ���ل ورجاله ع�� ال���
األب�� ال���س� إلى ل��ن ك���ف لل�ل�. ان�ع�� ف�ن�ا لّ�ا عل�� �ق�وم ال�ف� الع��ي إلى
م�ت�� الّ�لح، ورف�� االع��اف �ه. كان� ف�ن�ا ت��� س�ر�ا ل�ف�ها، وت�� أن األم�� ���ل



وم���ار�ه اإلن�ل�� س���ن�ن عائقًا في وجه ���حاتها. مع ذل� ق�� ���ل �ار�� وه� �عل� أن
الف�ن���� س�قابل�نه �الف��ر.

��اف� األم�� ���ل م�اف�ة د��قة على تعال�� دی�ه و�أبى ش�ب ال���ر، وله�ا ح�ث�
إش�ال�ات على م�� ال�اخ�ة ���� أن أع�اء ال�ف� كان�ا مّ�� ی��ام��ن في ش�ب ال���ر. و��ا
أنه� كان�ا ����ن الّ��ب عل�ًا ح�ى ال �غ���ا األم��، كان�ا ی��وون ق�ل الع�اء ب��ف ساعة في
غ�فة ال�ل�س، ���ع�ن ما ���ونه م� أن�اع ال���ر، و�ان ال���ال ن�ر�، وه� م� أق�م ضّ�ا�
���ل وال�� أ�ه� مق�رة في ال��ب، ق� ت��أ على إح�ار كأسه إلى ال�ائ�ة و�ان ��ف�ها وراء

قارورة ال�اء ح�ى ال ی�اها ���ل.
اص��� ال����ر مارشال، رف�� ل�َرن� في ال���ة، ال�ف� الع��ي م� اإلس���ر�ة ح�ى
م�س�ل�ا، و�ان ی��اءل في سّ�ه ع� ك���ة اس���ال الف�ن���� ل�فاقه إث� وص�له� ال���اء. وع��ما
دخل� الغل�س��� م�س�ل�ا صع� إلى م��ها م�ع�ث ف�ن�ي دون م��ل�� ب���ان���، وق� ص�ح
الف�ن���ن ل�ارشال �أن اه��ام اإلن�ل�� ����ل ال ��ّ�ه�، وأن كل الّ��ون ال��علقة ���ر�ا هي م�
اخ��اص الف�ن���� وح�ه�. وعلى ه�ا أرسل مارشال ب���ة إلى الّ�فارة اإلن�ل���ة في �ار��، و�ع�
ساعات �ه� ل�َرن�. ت�اشى بل�اق�ه ال�عه�دة االح��اك �الف�ن����، واس�عار ك���ة مارشال الع��ّ�ة

ووضع نف�ه ب�� أف�اد إدارة األم�� ���ل للّ�فاوض ول�� ك�ا�� ب���اني.
وأخ��ًا وصل ال�ف� إلى �ار�� واخ�ار األم�� ���ل مق�ًا له ف��ق ال��ن�����ال في شارع ر�ڤ�لي.
و�ان ال��ل�ن�ل ل�َرن� ی�ه� مع ���ل أی��ا سار، س�اء إلى اج��اع غ�� رس�ي أو إلى م�ت��
رس�ي. قل�ل�ن فق� م� أع�اء م�ت�� الّ�لح ه� م� �ع�ف�ن أن ه�ا الّ�اب ه� قائ� ال���ش

الع��ّ�ة أث�اء ال��ب، وال�� كان� ش��ّ��ه ال تقل أه��ة ع� ش���ة ���ل ذاته.
كان ���ل أب�ز ش���ة في ال�ف� مّ�ة إقام�ه في �ار��، و�ان ب�ّ�ه الع��ي ی��� اه��ام
الف�ن����، و�األخ� الفّ�ان�� وال���ر�� وال�ّ�اب. ول�� ���ًال ل�� م� الّ�جال ال�ی� ���ع�ن
في الّ�ه�ة، م�له في ذل� م�ل ل�َرن� على الّ��اء، وله�ا كان ����ق� في الّ�اعة الّ�ادسة ص�احًا
ث� ی�ه� إلى م�ان انعقاد ال��ت�� ف�ارًا م� مقابلة الّ��اف��� وال��ّ�ر�� وال��اه�� ال�����ة ال�ي

كان� ت��عه أی��ا حّل لل���ع ب�ؤ�ة األم�� الع��ي وث�ا�ه الّ�ائعة.
و���ل م� الّ�جال ال�ی� �فه��ن ف�رًا َم� ی��ّلق�نه�. وفي ذات ی�م، �ع� ت�اول الع�اء في دار
ال�ل��ة، وقف م��� دو��س� Dubost ���ل له ال���ح في خ���ه. ول�ا سأل م��ج� مغ��ي األم��
ع� األث� ال�� ان��ع في نف�ه م� ه�ا ال��اب أجاب: «إن لل���� أس�انًا ج��لة، أل�� ك�ل�؟»
كان اإلن�ل�� ق� أف���ا ب�ع�ده� للع�ب إغ�اء له� على الق�ال، فل�ا ان�ه� ال��ب وج�وا أن
مع�� ه�ه ال�ع�د غ�� قابل لل�فاء ألن م�ها ما ی�عارض وم�الح الف�ن����. ل�� األم�� ���ل
ن�ح، ���اس�ه وح�قه، في ك�� ع�ف ع�د ك��� م� ك�ار رجال الّ��اسة في ال��ت�� ول� ���
����ع �أح� إال س��ه ���ی�ه. وفي اج��اع م�ل� الع��ة أشار م��� پ���ن Pichon إلى ح�
ف�ن�ا في س�ر�ا ال�� ی�جع إلى أ�ام ال��وب الّ�ل���ة. أصغى ���ل �اح��ام، و�ع� أن أنهى
الّ��اسي الف�ن�ي ح�ی�ه ال�ف� ���ل ن��ه وسأله �أدب: «أنا ل�� ضل�عًا �ال�ار�خ، فهل ت�فّ�ل

�إخ�ار� م� ال�� ان��� في ال��وب الّ�ل���ة ح��قة؟».



كان رأ� ل�َرن� في م�ت�� الّ�لح ص���ًا و����ًا، وه� أنه إذا كان� ب���ان�ا الع��ى ال
ت����ع ض�ان االس�قالل للع�ب، و�ذا كان� ت��� أن ت���ه� في أی�� الف�ن����، ف��ع�� إلى
م�اع�ة الع�ب في مقاومة ال��ال� الف�ن��ة ال�ي تعارض األماني الع��ّ�ة، ول� یه�أ له �اٌل ح�ى

ی�ال الع�ب ال�ق�ق ال�ي م� أجلها اس���ل�ا في الق�ال.
في أث�اء ال��ب كان� ب���ان�ا ت�عى الّ��رة الع��ّ�ة ل��ل االس�قالل ومّ��� ال�ل� ح��� وأب�اءه
م� ص�انة ج��شه� ض� األت�اك. أّما الف�ن���ن، فل� ی�سل�ا للع�ب س�� ق�عة ع����ة واح�ة ل�
ت�� ل��ُج ل�ال اإلم�ادات ال�ي جاءتها م� ل�َرن� وزمالئه ال����ان���. ل�� االتفا��ة ال���جة ب��
ال����ان��� والف�ن���� كان� «أن� خ� ه�ه، وأنا آخ� تل�»، و�ال�الي أرادت ف�ن�ا ض� س�ر�ا إلى
دائ�ة نف�ذها. كان األم�� ���ل ول�َرن� على �ق�� م� أنه ل� نّف�ت ه�ه االتفا��ة فإن س�ر�ا
س���ح م��ع��ة ف�ن��ة �الّ�غ� م� ع�م ر��ة مع�� شع�ها ال �الّ����ة الف�ن��ة وال �الّ�عاون مع

الف�ن����.
ول�� ل�َرن� �ال���ّفل ع��ما ع�ض الق��ة الع��ّ�ة ووّجه األم�� ���ل إلى لقاء ال�فاوض��
على أرضه�، فق� درس جغ�ا��ة ج���ة الع�ب وس�ر�ا وفل���� دراسة د��قة. وت�ّ�ث �الله�ات
ال���لفة في الّ��ق األدنى. لق� عاش ب�� الّ��ائف ال��عّ�دة واخ�ل� بها اخ�ال�ًا ل� ���ل� م�له أّ�
أج��ي، وش�ب القه�ة في دار كل ش�خ م� ش��خ ال��ائل الع��ّ�ة، و�����ع الّ��ّ�ث ل�اعات ع�
الّ��ون الّ��اس�ة والّ�ی��ة والّ�ارات الق�ل�ة ب�� الع�ب وج��انه�. ك�ا �اف ال��ن الّ��ر�ة وزارها م�ارًا
ح�ى أص�ح �ع�ف ع�ها ما �ع�فه ع� ل��ن وأو��ف�رد. و�ان ی��ّ�ث ع�ها إلى أص�قائه كأنه ی���

في خ���ة أمامه، ����د ال��ن واح�ة واح�ة و�ع�ف م�اقعها وتار��ها وتار�خ س�انها وعاداته�.
وصّ�ح ل�َرن� أن ب��وت هي الّ�اف�ة الغ���ة ل��ر�ا وأنها ف�ن��ة في م�اع� أهلها وفي لغة
الّ��ا�� ال�����ة ف�ها، �الّ�غ� م� م��ائها اإلغ��قي وجامعاتها األم����ة الّ���ة. ل��ه كان م�ّ�ًا
على أن دم��، ال��ی�ة الّ��ر�ة الع��قة وم��� ال���مة والّ�ی�، هي ع��ّ�ة ص���ة، وأّن أف�ار
ش��خها م��ّ�دة، وأنه� ی�غ��ن �قّ�ة في ال�الص م� ال��� األج��ي. ك�ا قال إّن أع�� ال��ن

ص�ا��ًا، ح�اة وح��، ه�ا م�ی��ان م�ل��ان أك�� م� غ��ه�ا.
و�ان ل�َرن� �ق�ل إّن الق��ة الع��ّ�ة قائ�ة على أر�ع وثائ� هامة، ذ��ها على الّ��� الّ�الي:
«أوًال، وع� اإلن�ل�� ال�ل� ح��� في أك���� س�ة 1915، ش�� ال��ام �الّ��رة الع��ّ�ة، �أن تع��ف
ب���ان�ا الع��ى �اس�قالل الع�ب في األراضي ال�اقعة في الّ���اء ح�ى ج��ب الّ�رجة 37 م�
خ� الع�ض ماع�ا �غ�اد وال���ة، وأن ت��ن ب���ان�ا في م��� ��ّه� لها الع�ل الُ�ّ� دون أّ�

ت�خل في م�الح ف�ن�ا».
«ثان�ًا، معاه�ة سا��� - پ��� ال�ي تّ�� ب�� إن�ل��ا وف�ن�ا في شه� مای� س�ة 1916 وال�ي
كان م� شأنها ت��ئة ال��ال� الع��ّ�ة ال�ي كان� ت�� الّ��ادة الّ����ة إلى خ�� م�ا�� على ال�جه

اآلتي:
(أ) فل���� م� األردن إلى ال��� األب�� ال���س� هي م��قة دول�ة.

(ب) ح�فا و�الد الّ�اف�ی� م� ت���� إلى ال�ل�ج هي أقال�� ب���ان�ة.



(ج) الّ�احل الّ��ر� م� ص�ر إلى اإلس���ر�ة و��ل���ا، وتق���ًا كل ال��ا�� األرم���ة ال�����ة
م� س��اس إلى د�ار ��� هي م�ا�� ف�ن��ة.

(د) ال��ا�� الّ�اخل�ة، و�األخّ� حل� ودم�� وأورفة ودی� الّ�ور وال��صل، هي م�ال� ع��ّ�ة
م��قلة ت�� نف�ذی� اث���:

(1) ال���قة ال�اقعة ب�� الَعَ��ة وال����، وح�فا وت���� ال ی��ّخل الف�ن���ن ف�ها ت�خًال
س�اس�ًا، وأن ���ن لإلن�ل�� األول��ة االق��اد�ة والّ��اس�ة وله� ال�� في إرسال ال����ار�� وفقًا

ل���ة الع�ب.
(2) ال���قة ال�اقعة ب�� ح�فا - وت���� وال��ء ال����ي م� أرم���ا الف�ن��ة أو ك�دس�ان،
ل�� إلن�ل��ا ال�� �أن ت��خل ف�ها س�اس�ًا، وت��ن ف�ن�ا وح�ها صاح�ة الّ��ادة االق��اد�ة

والّ��اس�ة، وأن ���ن لها ال�� في إم�اد الع�ب �ال����ار�� الف�ن���� وفقًا ل�ا تق���ه ال�اجة».
«ثال�ًا، ال�ث�قة ال�ي أدلى بها ال����ان��ن إلى س�عة م� ك�ار الّ��ر��� في ال�اد� ع�� م�
شه� ی�ن�� س�ة 1917 والّ�أك�� له� أن ال�الد ال�ي كان� ع��ّ�ة ق�ل ال��ب وال�الد الع��ّ�ة ال�ي
ت�ّ�رت م� الّ��� الّ���ي ع��ًة و�ف�ل اش��اك أهلها في الق�ال مع األت�اك أث�اء ال��ب ال����،

ت�قى م��قلة اس�قالًال تامًا.
را�عًا، الّ����ح اإلن�ل��� - الف�ن�ي في الّ�اسع م� ن����� س�ة 1918 وال�� وافق� ��ه
ال���م�ان ال����ان�ة والف�ن��ة على ت���ع إ��اد ح��مات و���ة في س�ر�ا والع�اق، وأن ���ن

للّ�ع��� الّ��ر� والع�اقي ال�� ال��ل� في اخ��ار ش�ل ال��� ال�� ی�ض�ه� و��اف� م�ال�ه�».
ة إلغ�اء الع�ب ح�ى �ق�ل ل�َرن�: «ُقّ�م� كل ه�ه ال�ثائ� ت�� ضغ� ال�اجة الع����ة ال�ل�َّ

�قاتل�ا إلى صف�ا».
«وأنا ال أج� أّ� ت�ارب أو م�ال لل�قارنة ب�� ه�ه ال�ثائ� األر�ع، وأنا أعل� أنه ما م� أح�
��� ذل�. وت�عًا ل�ل� ق� ُ���ح الّ��ال الّ�الي: ما ه� س�� ال��اع� ب�� ال����ان��� والف�ن����
والع�ب؟ �ع�د الّ��� ���ل رئ��ي إلى معاه�ة 1916، ال�ث�قة الّ�ان�ة، ألنها غ�� قابلة لل����� وال
ت�ضي ال���م��� ال����ان�ة والف�ن��ة. تع�ي ه�ه ال�ث�قة ���لها ال�الي ال�� للع�ب في ح��
دم�� وح�� وح�اة وحل� وال��صل ل�ح�ها، مع ت�و��ها �����ار�� وفقًا لل�اجة ال�ي �قّ�رونها
ه� أ��ًا، و�ن م�اجعة ال�ث�قة م�ألة ح�اسة وال ���� جعلها ُم�ض�ة إلن�ل��ا وف�ن�ا دون ح�اب

ل�أ� الّ��ف الّ�ال�، أ� الع�ب».
كان� ال��ألة حّ�اسة فعًال وص��ة ال�ل، وال�اقع أّن ب���ان�ا الع��ى ق� أوقع� نف�ها في
م�قف ح�ج ج�ًا، فهي في ال�ق� ال�� كان� تق�ع ��ه العه�د للع�ب كان� تعق� مع ف�ن�ا �ع�
االتفاقات ال�اصة، وفي ال�ق� نف�ه أ��ًا كان� تق�ع العه�د للّ�های�ة. أّما األم�� ���ل فق�
جاه� �ع�ائه لف�ن�ا ومقاوم�ه الّ����ة لها، و�ال� ���ة أن ت��ن ال��ل�ة الع��ّ�ة ال��ی�ة شاملة
س�ر�ا والع�اق وفل����، ول�� كان ج�اب ف�ن�ا أن لها حق�قًا ق���ة في س�ر�ا ت�جع إلى عه�
الّ�ل�����، وأنها هي ال�ي أّس�� ال�عاه� الف�ن��ة ال���� في كل األن�اء الّ��ر�ة، وأنها أنفق�
األم�ال الّ�ائلة على مّ� الّ��� ال��ی��ة، ول� ت��ك وس�لة م� وسائل الغ�و الّ�ل�ي ال���ء إال



وقام� بها. وأّك�ت ف�ن�ا أنها حام�ة الّ�ع� ال����ي في س�ر�ا م�� ف�� الّ�ار�خ. و�ان الّ�های�ة
ی�قّ���ن م� ب���ان�ا ل��اع�ه� على إن�اء ال��� الق�مي ���ای�ها. وم� ه�ا ت�� أن الق��ة

الع��ّ�ة ل� ت�� ق��ة هّ��ة، و�ان م� الّ��ور� أن ت�ف� إن�ل��ا وف�ن�ا.
أصّ� األم�� ���ل، ��ان�ه ل�َرن�، على أن ت��ن الّ�ولة الع��ّ�ة ال��ی�ة شاملة لل��از
والع�اق وس�ر�ا وفل����. وأبى ���ة أن ت��ن فل���� دولة یه�د�ة، م���ًا أنه ال ���� ف�ل
فل���� ع� ال��ل�ة الع��ّ�ة، بل ��� أن ت�ل ج�ءًا م� س�ر�ا ال ی�ف�ل ع�ها. ولّ�ا كان ال ی�ج�
أّ�ة ح�ود �����ة ب�� ال�ل�ی� فإّن ما ی�ث� على ال�اح�ة ال بّ� أن ی�ث� على األخ��، و�ن فل����
وس�ر�ا والع�اق م� الّ�اح�ة ال�غ�ا��ة وم� الّ�اح�ة الع���ة إقل�� واح� ال ی�ف�� وال ی���أ. م� جهة
أخ��، ل� �عارض ���ل ه��ة ال�ه�د إلى فل���� على أن ���ن له� ال�� ال��ل� في اإلش�اف

على م�ارسه� �أنف�ه�، وأن ی�س��ا م���ًا ثقا��ًا یه�د�ًا وأن ������ا في ح��مة فل����.
�ق�ل األم�� ���ل: «إّن ال�ه�د كالع�ب م� الّ�ع�ب الّ�امّ�ة، و��ًال م� أن نع��� على دولة
م� الّ�ول الغ���ة في ن�ل حق�ق�ا ��� أن ی�عاون الع�ب وال�ه�د على إ��اد دولة سامّ�ة ع���ة،
وأني أقّ�ر أع�� تق�ی� األماني الّ�ه��ن�ة ول� كان� م��ّ�فة. إن�ي أع�ف أن أم��ة ال�ه�د هي
ال���ل على و�� له�، ول�� ع��ما ی�عل� األم� �فل���� فإن ال�� ی�جع إلى ساك��ها ال�ال���.
و�ّن فل���� هي في ال�اقع م� ال�الد الع��ّ�ة و��� أن ت�ل ع��ّ�ة، بل ��ّ�� أن ت��ن ج�ءًا ال

ی���أ م� الّ�ولة الع��ّ�ة ال����».
����عة ال�ال كان في ت�ّ�ر ���ل حق�ق إقل���ة وس�اس�ة للع�ب، و�ان مه��ًا �إن�اء دولة
ع��ّ�ة ك��� �الّ�غ� م� كل الّ�ع��ات ال�ي ق� تع��ض ن�احها. ل�� ل�َرن�، ��اّس�ه الّ�ادسة
وفه�ه ل�ه�ض وسق�� األم�، كان �قّ�ر األح�اث على م�� العق�د ول�� الّ���ات. إن الق�ا�ا

الع��ّ�ة والفل�����ة والّ��ر�ة ��� أن ُت�ّ�� وت��� الّ�غ���ات ف�ها على م�� زم� ���ل.
�الّ�غ� م� كل الّ��لقات الّ�پل�ماس�ة والّ�وت�� واإل��اب ال�ي سادت اج��اعات �ار��، ل�
ی���ع األم�� ���ل �الّ�وح ال�����ة ال�ه���ة على م�ت�� الّ�لح، وق�ل أن ی��أ ول�َرن� ح��ر

أح� االج��اعات، كان یله� �إخ�اج خ���ه الّ�ه�ي م� غ��ه وش��ه ع�ة م�ات على ح�ائه.
واألم�� ���ل حاد ال��یهة، رو�� ق�� ك���ة ع� ردوده ال�ادة وال�اس�ة في م�ت�� �ار��.
و�ع� أن ق�ى ع�ة أساب�ع ���� جل�ات ال��ت�� �ل� إل�ه أن ی��� رأ�ه في الّ�اسة الع�����
�ع� أن رأ� م�ه� َم� رأ� فأجاب ���اح�ه ال�عه�دة: «إنه� أق�ب ما ���ن لل�حة الع���ة، ال�ي

ی��غي تعل�قها في قاعات الف� لُ��اه� ع� ُ�ع�!».
و�ان� ن���ة مع��ة م�ت�� الّ�لح، ال�ي كافح ف�ها ���ل ول�َرن� كفاح األ��ال، ج�ئ�ة، فه�ا
ل� ی�اال ال��ال� ال�ي كانا جاءا م� أجلها، ول� ���نا ی��قعان أن ُ��ا�ا إل�ها. وفي الّ�ها�ة كان م�
ن��� ف�ن�ا أن تأخ� ب��وت والّ�احل الّ��ر� وأن تق�ل ب���ان�ا الع��ى االن��اب على فل����.
أّما الع�ب فق� ُس�ح له� �االح�فا� ���ا�� س�ر�ا الّ�اخل�ة وأن ت��ن دم��، األث��ة ل�یه�، عاص�ة

دول�ه� الع��ّ�ة ال��ی�ة.

*  *  *



فّالح س�ر�



الف�ل الّ�اسع والع��ون

ن�اة ل�َرن� م� ال��ت

ومغام�ات ���ل وح���

كان ل�َرن� ق� مّل ح�اة الّ���ن ���� �قائه الّ�اعات الّ���لة في غ�ف م�ت�� الّ�لح، وتاق�
نف�ه إلى ال�غام�ات. واتف� أنه ق� ت�ك م���اته وأوراقه الهامة ال��علقة �ال��ب في س�داب في
القاه�ة، ألن ال��� األب�� ال���س� كان ال ی�ال م�تعًا للغ�اصات األل�ان�ة ع��ما ُوّقع� اله�نة مع
األت�اك وع��ما عاد م� الّ��ق األدنى. ل�ل�، و�ع� إن�از الع�ل األولي في م�ت�� الّ�لح، شع�

ل�َرن� �أنه في حاجة ل�ل� األوراق وال����ات.
س�ع أن ه�اك ع�� �ائ�ات ب���ان�ة ض��ة م� ن�ع هان�لي �ای�ج و�����ات رول� رو��،
وال�ي كان� ق� أغارت ع�ة م�ات ل�ًال على أل�ان�ا، كان� س�غادر ل��ن إلى القاه�ة، فاع��م ل�َرن�
الّ�ف� إلى م�� دون إ��اء. ل�� الّ�ائ�ات كان� ق���ة للغا�ة و�ان الّ��ارون م� الّ��ع ال��هّ�ر
ال�ی� �����ن �ائ�اته� إلى أشالء، وفي ال�اقع كان �ع�ه� ل� �ق� أب�ًا ه�ا الّ��ع م� الّ�ائ�ات.
وفي الّ���� م� ك�ل�ني إلى ل��ن اض�� الّ��ار إلى اله��� خ�� م�ات، و���و أن الّ�ائ�ات

كان� ��اجة إلى إصالح ع�ة م�ات ق�ل ال�ص�ل إلى م��.
أرش�ت وزارة الّ���ان في ل��ن س�ب الّ�ائ�ات إلى م�رج لله��� في روما، وع��ما وصل
الّ��ارون إلى ال��ی�ة ال�ال�ة أخ�وا �����ن ال���قة ف�اروا ف�ق نه� الّ�ای�� و����ة الق��� ���س
وال��ل�س��م والف�روم وصع�دًا ون�وًال ف�ق ���� أپ�ان، ل��ه� ل� ���وا في أّ� م�ان م� الّ�الل
الّ��عة م�انًا ��لح لله���. أخ��ًا رأ� قائ� �ائ�ة ل�َرن� ما اع�ق� أنه م�رج، ل��ه ع��ما ب�أ
�اله��� ت��� له أنه مقلع ح�ارة، ول� ����ف خ�أه إال ق�ل ال�ص�ل إلى ال�قلع �قل�ل ف�ا كان م�ه
إال أن أدار ال���ك وحاول الّ�ع�د م� ج�ی�. ول��ء ال�� ل� ی���� م� االرتفاع ���عة كا��ة

ف�رج� الّ�ائ�ة على األرض ث� اص��م� ��افة ال�قلع وت���� ف�ق قّ�ة ش��ة.
كان ل�َرن� ��ل� في ال���ة ال��ّ��ة إل�الق ال��فع الّ�شاش، ول� ��ع� الّ�كاب إال
وش��ة تأتي ن��ه� ���عة ره��ة، ث� س�ع�ا ف�أة ص�ت انف�ار. وفي ل�ح ال��� كان� الّ�ائ�ة
الع���ة ق� انقل�� على مقّ�م�ها وج�احها األ��� وت��ل� إلى ش�ا�ا خ���ة. ُق�ل الّ��اران على
الف�ر، أّما ال���ان���ان، الل�ان كانا ��ل�ان مع ل�َرن� في ق��ة ال��فع الّ�شاش، فق� ألقي به�ا
خارجًا على رأس�ه�ا. أص�� أح�ه�ا �ارت�اج في ال�خ ب���ا فق� اآلخ� ال�عي، وحال�ا عاد إلى
رش�ه ب�أ ل�َرن� ���ج م� ب�� األنقاض. كان ق� ُك�� ل�ح ك�فه و�ع� ع�ام رق��ه وثالثة م�
أضالعه، و�ع� إج�اء ف�� للّ�ائ�ة اس��ّ� ع�� دقائ� ص�ح ال���ان��ي �أن الّ��ارة ع�ضة



لالح��اق في أّ�ة د��قة، فأجاب ل�َرن�: «ح��ًا، إذا ح�ث ذل�، سأشع� دون ش� �الق�ع���ة ع��ما
أصل إلى العال� اآلخ�».

ول�� على الّ�غ� م� خ��رة ه�ا ال�ادث، فق� اس��اع ل�َرن� أن ��� ��ارة أخ�� �ع� أ�ام
قل�لة وأت� رحل�ه إلى م��. وق� قال لي ع��ما اج��ع� �ه في �ار��: «ال ���� أن ت��ّ�ر
الّ�ع�ر ال�� ����لي على اإلن�ان ع��ما ی��اول �عام اإلف�ار في ج���ة ك���، والع�اء في ال��م
ع��ه في القاه�ة على الّ�غ� م� أن ال��افة ب��ه�ا س�ع��ة م�ل!». و�ع� أن ج�ع ل�َرن� أوراقه عاد

إلى �ار��، وه� ال ی�ال م���ًا إث� حادثة الّ�ائ�ة.
ان�ه� جل�ات ال��ت��، ف�أ� ���ل أن ی�ور ل��ن وأن ���ف في ال��ر ال����ان�ة. وال�اقع
أن ل�َرن� كان ��ع� ���ور ع��� في تع��� أص�قائه الع�ب على ال���قة. كان م� ال����� أن
ی�أث� أع�اء ال�ف� الع��ي �ال��ا�� الفات�ة وال����عات ال��ی�ة، ل��ه� اك�ف�ا �االب��ام. كان
ك���اؤه� ���عه� م� إ�هار ان�هاشه� ل�ا ی�ون �اس���اء م�ة واح�ة أث�اء ت�اج�ه� في ف��ق ر���،
فق� ذهل�ا ع��ما ف���ا ص�اب�� ال��اه واك��ف�ا أن أح�ها ��ّخ ماء ساخ�ًا ب���ا ��خ واح� آخ� ماء

�اردًا.
في الق�آن ال���� خ�ٌ� ع� ی�اب�ع ال��ة ال�ي ت��� �ال�ل�� والع�ل، ل��ه� ل� ���ع�ا أب�ًا ع�
ی�اب�ع في األرض ك�ل� ال�ي في ف��ق الّ����. وم� ث� أخ��وا ل�َرن� أنه� ی�غ��ن في أخ� �ع�
م� ه�ه الّ��اب�� ل���ل�ها على ج�اله� ف��ّوده� �ال�اء الّ�اخ� وال�ارد وه� ی��ّ�ل�ن في الّ���اء.
وح�ث أن ُدعي األم�� ���ل إلى ول��ة في «غالسغ�»، و�ان ق� أم�ى وق�ه ی�فّ�ج على
نه� ال�الی� فل� ���ع� ل�ل�ة ی�د بها على الّ��ّ�ة ال��اب�ة. ل� ��� ه�اك م� �فه� اللغة الع��ّ�ة ب��
ال�اض��� س�� ل�َرن�، ال�� كان ��ل� إلى جان� األم�� ���ل ل�ق�م ب�ور ال���ج�، ف�ا كان
م� األم�� إال أن مال ��هة ل�َرن� وأسّ� له �األم� قائًال: «ل�� ل�� ما أق�له ل�ل� سأق�أ مق�عًا
م� الق�آن م� س�رة ال�ق�ة، وع��ما ت�ه� ل���ج� ما ُقلُ� ت����ع ق�ل ما ت�اء». أخ� ���ل ی�ل�
اآل�ات ال����ة ���ت جه�ر� رنان و��غ�ة ع��ة فل� ی�َ� أح� م� ال�اض��� إال تأث� بها أع��
الّ�أث�. كان� اآل�ات ت��ف� م� ف� األم�� ت�ف� شالالت «ن�اغارا» ول� ���� في �ال أّ� م�

ال�اض��� أّنه كان �ق�أ الق�آن.
وق�ل ع�دة ���ل إلى الّ��ق األدنى �قل�ل ُدعي إلى حفلة ساه�ة في ل��ن و�ان الل�رد بلف�ر
م� ب�� ال��ع���. ان�ه� الل�رد ه�ه الف�صة وسأل األم�� ���ل ع� رأ�ه في ال���مة. فقال ج�رج
واش��� الع�ب: «إّن ال���مة ال����ان�ة ت�ّ��ني �القافلة في الّ���اء.. إن� ع��ما ت�� القافلة م�
�ع�� ��ّ�ل إل�� أن� ال ت�� إال ج�ًال واح�ًا، ول��� ع��ما تق��ب م� القافلة ت�اه� ج�اًال ك���ة كل
واح� م�ها م���� ب�یل اآلخ�، ح�ى ت�ل إلى رأس القافلة ف��� ح�ارًا صغ��ًا �ق�د القافلة كلها».

حار بلف�ر ول� ی�ِر م� �ق�� األم�� �ال��ار!
وعاد ���ل إلى س�ر�ا وعاد الّ�ع� الّ��ر� إلى الّ��ح�� ���ّ�ره م� الّ���، ول� ت�ِ� ��عة
أساب�ع على ع�دته م� ل��ن ح�ى نادوا �ه مل�ًا على س�ر�ا على أن ت��ن دم�� عاص�ة ُمل�ه
ال��ی�. ول�� شاءت الّ��وف أن ���ن ع�� ه�ه ال��ل�ة ق���ًا، إذ ل� ��� ���ل دولة أج���ة
ت�ّ�ه �ال�ال ل��ّ�� أم�ره و��ی� ش�ون دول�ه، فأص�ح وضعه س��ًا. و�ع� أن أنف� ���ل أم�اله

ُ



ال�اّصة ال�ي ادخ�ها ألجل ان��ال ال�الد م� الف�ضى ال�ال�ة ال�ي وقع� ف�ها، ُأج�� على ت�ك
دم�� واح�ّل الف�ن���ن س�ر�ا م� أق�اها إلى أق�اها. كان ال�� ی��و ألول وهلة في ذل� ال���،
أّن أماني ���ل وآماله ق� ت����، ول�� ل�َرن� وغ��ه م� القادة ال����ان��� ال�ی� اش����ا في
الّ��رة الع��ّ�ة ل� �ق�ع�ا األمل، و�ان�ا �ق�ل�ن إن ورقة م� أوراق اللع� ما زال� في أی�یه�، وم�

ی�ر� فق� ت��ن الّ�ا��ة.
و�ان ال�ل� ح��� ��ال ال�ّ�ة ال�ي ع�َّ ف�ها االض��اب س�ر�ا ��عى س��ًا ح���ًا ل�ق��ة م���ه
في ال��از، و����ًا ما كان ال��و ی�ون رجًال ه��ًال �ع�و م� مّ�ة ق�ل الّ��اح ال���ل، ه�ا ه�
جاللة ال�ل� ح���، مل� الع�ب، في رحل�ه ل�ًال إلى جّ�ة ال�ي ت�ع� أر�ع�� م�ًال ع� مّ�ة. ل� ت��

ه�اك ف�قة م�س���ة أو أّبهة ت��� م���ه، بل كان ��اف� وح�ه على �ه� ال�غل.
�قي الّ���� ح��� ���� ك�ل� على ال��از، ث� ات�� لق� ال�ل�فة، أو الّ���� الّ�وحي ل�ا
�ق�ب م� م��ي مل��ن م�ل�، إلى أن حّل م�ّله اب� سع�د ال�� ق�م م� وس� ج���ة الع�ب. كان
ح��� مل�ًا جل�ًال ���ل إلى ال��ا�ة و�فّ�ل ال�غال على وسائل الّ�قل األخ��، و�ان خ���ًا وم�لعًا
بها. كان ی��� ع�ها في أم���ا ال�����ة وأس��ال�ا وال���ة، ل��ه كان �قّ� �أن أف�لها ه� ن�ع

«hard-tail» ال��ج�د في وال�ة م��ور�.
و�ان ش�ی� الق��ة ح�� �غ��، وخ��صًا لُ��مات الّ�ی�. ذات م�ة، �ع� ح�لة ناج�ة ل��ف
أح� الق�ارات، عاد الّ�جال إلى مّ�ة و�ان م� ب��ه� ضا��ان م� ضّ�ا� ل�َرن� الع�ب ���الن
ش�ا�ًا ُم���ًا م� أجل االح�فال �ال��اس�ة. بلغ األم� أذني ال�ل� فأم� ���ب الّ�ا���� عل�ًا.

و�ع�ها ل� �ع� أح� �ف�� ��عل مّ�ة م�ن���ال الع�ب.
و�ان الع�ب ُمغ�م�� �الف�ن�غ�اف، ل�� ال�ل� ح��� ح�َّم دخ�له إلى مّ�ة، و�ان �ق�ل ع�
اخ��اع أد���ن إنه م� ع�ل الّ���ان. ومع أنه كان ���ل إلى ح�اة ال��اوة، ومع أنه كان ی�عا�ف

مع ال��و، فق� كان أق�ى عل�ه� م�ه على ع�ب ال��ن.
كان جال�ًا ذات ی�م ت�� �الل الّ���ل في واحة م� ال�احات وح�له ج�اعة م� ال��و
�ف��ش�ن الّ��اج�� الّ�غ��ة. رأ� ���ف ع��ه ب�و�ًا م� ه�الء ال��و وق� دّس ك���ة جاره ت��
�ّ�ات ث��ه الف�فاض، وت�ّلع ال��و� فل� ��� غ�اء رأسه ال���ل وأن�� ال��و ج��عًا أنه� ق� رأوا
ه�ه ال����ة وم� ب��ه� ال��ن� ��عًا، ف�ا كان م� ال���� إال أن وقف وق� اس��لى عل�ه الغ��

الّ��ی� وم�ى ����ات س��عة ن�� وص�خ في وجهه:
«أیها الغالم أی� ك���ة ر��ق�؟» ف�لع�� الّ�جل وق� اس��لى عل�ه الف�ع وقال:

«�ا أ�ا ال���مات وال��ح�ة، إني ال أع�ف ش��ًا ع� ه�ه ال����ة». ف�م�� ح��� صارخًا:
«أیها ال�اذب!» وض��ه �ع�اه الّ�ق�لة ض��ات ق�ّ�ة ه��� ضل�عه وأفق�ته ال��اة في ال��م الّ�الي.
ح��� ه� الّ�ام� والّ���ن م� أش�اف مّ�ة، وه� أول مل� ع��ي. حاول أن �ع�� لق��ل�ه الق���ة
ق���، ق��لة الّ��ي م�ّ�� نف�ه، م��ها الّ�اب� وع�ها الق���. وه� رجل ذ�ي إلى أق�ى حّ�، وق�
أّك� ال�ی� اخ�ل��ا �ه أنه م�ه�ب س�اس�ًا. ل��ه ن��ًا ل�ه�ل�ه ل� ��� في مق�وره أن ی��� س���ته
ك�ل�فة على العال� اإلسالمي ال���أ، ك�ا أن م� ال��ل��� م� ل� �ع��ف�ا �ه خل�فة. وال�هاب��ن، وه�



ق�ة ع���ة، أب�ا ال���ع له. وأخ��ًا جاء اب� سع�د، أم�� أواس� ج���ة الع�ب وز��� ال�هاب���،
وأ�اح ����� وأج��ه على الّ��ازل ع� ُمل�ه الب�ه علي.

و�ق�ل ج�ن ف�ل�ي: «في أوائل ال��ب أرسل الّ��� پ��سي ك���، ال�� راف� ال��لة إلى �الد
الّ�اف�ی� كقائ� س�اسي، أرسل ال�اپ�� ش������ ل��ّ� اب� سع�د وحل�فه اب� رش�� على ال�ق�ف في
وجه األ ت�اك. ان�لق� ال��لة في ی�ای� س�ة 1915، و�ني أم�ل إلى االع�قاد أنه ل�ال وفاة ش������
في أول غ�وة، ل�ا كان ُقّ�ر لل��ل�ن�ل ل�َرن� أن �ف�ز �الّ�ه�ة العال��ة ال�ي فاز بها، ول�ا اس��اع

دخ�ل دم�� دخ�ل الفاتح ال����� على رأس أك�� ج�� ح�از�.
َخَلَف م��� ف�ل�ي ال�اپ�� ش������ في الّ���اء ال�س�ى ال�ي كان� ت�� ح�� اب� سع�د،
وه� �ع�� إع�ا�ًا ك���ًا به�ا ال�ل� ال�ّ�ار. ول�� شاءت الّ��وف أن �ق�� م��� ف�ل�ي أواس�
ص��اء الع�ب �الد ال�هاب���، في وق� كان� الّ��رة ال��از�ة ق� وصل� إلى حّ�ها األق�ى م�
الّ�ّ�ة، و�ان ال��ل�ن�ل ل�َرن� في ���قه إلى دم��. قام م��� ف�ل�ي ب�حلة خارقة في م�ا��
م�ه�لة م� قل� الّ���اء ووصل إلى عاص�ة ال�ل� ح���، الّ�ائف، ال�اقعة وس� ال��ال الق���ة

م� مّ�ة ال���مة، ف�ّح� �ه مل� الع�ب ودعاه بل�َرن� ن��.
��ّ�م الّ�لف��ن الّ��خ��، وم� ت�ّ�ل له نف�ه �أن ی�ّخ� فه� في خ�� أن �فق� رأسه. وه�
ی���ون إلغاء ال�ج إلى مّ�ة وه�م األض�حة كال���ة ال�ق�َّسة وق�� الّ��ي في ال��ی�ة[21]. ی��أس اب�
سع�د ق�ة ع���ة م� الّ�جال األش�اء، وق� اس��لى على حائل، عاص�ة اب� رش��، �ع� ال��ب وه�

اآلن ال�اك� الُ��ل� على أواس� ج���ة الع�ب.
كان لل�ل� ح��� أع�اٌء آخ�ون أ��ًا، فق� �ال� أم�� ال�غ�ب �ال���� ن��ًا الن��اره م�
ف�ع م� ق��لة ق���. ك�ا �ال� األت�اك �أن �����ا قادة لل��ل���، وعلى رأسه� غاز� م��فى

ك�ال �اشا. وت�ّ��ت اله�� في األم�، ول� ُی�ِل عل�اء األزه� ب����ح ح�ل م�ألة ال�الفة.
ه�اك ال����، دون ر��، مّ�ا ���� وراء ال��ال��. ون�� في الغ�ب ال ن��ل إلى اإلسالم ال��

ب�أ ���ع في ل��ن �اإلضافة إلى إف����ا.
إن ه�ه األوقات ع���ة حقًا ل�� س���� ال�الد، ل�� ل�� ه�اك م� ی�فّ�ق على أح��ة ح���

�الّ�ل�ة.
كان ��ل ال�ل� ح��� خ��ة أق�ام و��ص��� و�ان ی���ع في الّ���� م� ع��ه �العا��ة والق�ة
والّ���ح، على ن��� ما ك�ا ن�اه م� أب�اء الّ���اء ال�����ة ال�ی� �قار��نه في الع��. و�ان أدّل

ما ��ه على الق�ة والل�اقة ی�اه الّ���ق�ان ال���ل�ان الل�ان ت��هان أی�� الف�ان�� ال��س�ق���.
أما ���ل فه� ال��م ق�لة آمال الع�ب، و�ان �ع�ق� اع�قادًا جازمًا أّن ق�مه في حاجة ماسة إلى
االس�عانة �األورو���� واألم������ في الّ�اح���� العل��ة والّ��ا��ة، و�ان ال یّ�خ� وسعًا في إدخال

الّ����الت ال�هّ�ة لقل� ج���ة الع�ب وص�غها �الّ��غة الع���ة.
و���ل، كأب�ه، صاح� ش���ة ق�ّ�ة ش�اعة، ل�الها ل�ا اس��اع أن ی�ّح� ب�وًا ����ل��ن م��
أج�ال لألحقاد وتأكل الّ�غائ� قل��ه� وتق�ي على ك�انه�. و���ل ه� ال�� قام ���ادة الّ��رة
الع��ّ�ة م�� ب�ای�ها ف�ان مقاتًال ث� م�اع� قائ� ث� قائ�ًا لل���ش. كان ال ��ل� رجاًال غ�� ال��و،



و�ان�ا �����ن الّ����ة ال����ة إل�الق ال��ف��ات ألول مّ�ة في ح�اته�. كان على ���ل أن
�ق�ده� في ح�الت على ال��ال، و�عّل�ه� االن��اب و�ان ی�افع ع�ه� في أماك� ج�ل�ة ض�قة
ب���ق��ه ف���. في ذل� ال�ق� ل� ���ن�ا ��ل��ن س�� القل�ل م� ال��ادق، ومق�ار قل�ل م� الّ�خائ�
ال����ة، ح�ى إن ل�َرن� كان ���ال ب�ضع األح�ار في ص��وقه و���له على أح� ال��ال ل��خل

الّ�قة في قل�ب ال��و ب�فعه� لالس���ال في الق�ال واال����ان ل�ج�د الّ�خ��ة ال�ا��ة.
�ع�ق� ل�َرن� أن ل�� ���ل م���عة م� الّ�فات ت�هله ألن ی��ّل� ��ادة الّ�ولة الع��ّ�ة ال��ی�ة
ال�ي ق� ت�ه� م� ب�� رماد اإلم��ا��ر�ة الع��ان�ة الّ�ائلة. ك�ا �ع�ق� أن ���ل س���ّل م�انة في
الّ�ار�خ م�اش�ة ت�� م�انة الّ��ي م�ّ�� وصالح الّ�ی�، ك�نه أع�� ع��ي ع�ف�ه ال�الد. كان وال ی�ال
الع�� الّ�ئ��ي في ال���ة الع��ّ�ة، وه� ال ���� إال م� أجل و��ه وم�ادئه. كان كل تف���ه
م���رًا في م��ق�ل ج���ة الع�ب، و�ان وأب�ه م�ف���� الك��اب م�ا�ا األورو����، وق� ��ال أن
���ن ال����ار ال����اني أشق� الّ�ع� أم��ًا ع���ًا وش��فًا على مّ�ة، وه� لقٌ� كان مق���ًا في

ال�اضي على أحفاد الّ��ي فق�، ول� ُ���ح أل� إن�ان م�ل� أو م���ي م� ق�ل.
*  *  *



ال��ل�ن�ل ل�َرن�



الف�ل الّ�الث�ن

ل�َرن� یه�ب م� ل��ن

و���ل �غ�و مل�ًا في �غ�اد

اخ�فى ل�َرن� �ع� أن ان�ه� جل�ات م�ت�� الّ�لح، وعاد ���ل إلى دم��! و�ّ� ك��� م�
أص�قائه أنه عاد إلى ج���ة الع�ب ل���أنف دورًا ج�ی�ًا م� أدواره الغام�ة. ول��ي أرتاب كل
االرت�اب في صّ�ة ه�ا الق�ل، ففي آخ� م�ة ت�ّ�ثُ� إل�ه في �ار�� سأل�ه ���احة إذا كان ی���
الع�دة إلى الّ��ق ل��اع� الع�ب في ب�اء دول�ه� ال��ی�ة، ف�ان ج�ا�ه �الّ�في إذ قال: «ال أن��
الع�دة إال �ع� م�ور عّ�ة س��ات، وق� ال أع�د إل�ها أصًال، و�نه خ�� للع�ب أن ال أك�ن في �الده�
في م�ل ه�ا ال�ق� الع���، ول��� ل�� أدنى ف��ة عّ�ا سأفعله. لق� أنه���ي ال��ب وق� أس�غ�ق
س��ات ع�ة ح�ى أل�َّ ش�ات نف�ي. في ال�ق� نف�ه آمل في إ��اد م�ان م�ع�ل في إن�ل��ا �ع�� ع�

ال��ب والّ��اسة والّ�پل�ماس�ة، ح�� �����ي أن أق�أ ع� ال��نان دون أن ی�ع��ي أح�».
كان ع�مه على ع�م الع�دة للّ��ق دل�ًال ج�ی�ًا على ُ�ع� ن��ه، فإن الع�ب ق� ان�اع�ا لل�َرن�
م له� ب��ًال في إ�ان ال��ب ن��ًا ل�����ه ال���ازة، ل�� الّ��� األق�� في ان��اده� إل�ه ه� ألنه ق�َّ
ع� االض�هاد الّ���ي. و�ان ل�َرن� أعل� الّ�اس ج��عًا به�ه ال���قة، و�ان على �ق�� أنه م�ى
ان�ه� ال��ب العال��ة س���اءل م�ان�ه. ق� ی��اءل اإلن�ان ماذا ���ث ل� عاد ل�َرن� إلى الّ��ق
األدنى؟ وماذا س���ن الّ����ة ل� أنه ت��أ م���ًا س�اس�ًا م�ق�ًا معادًال لل���� الّ��اسي ال�� اح�ّله
في ج���ة الع�ب؟ م� ال����ل أّن وضعه س���ن ج��ًا ل�ع� ال�ق� �ف�ل ما كان له م� نف�ذ
واسع، ل�� �ع� ��عة أشه� ل� ����ع� س�اع أح�ه� ���ح: «اغ�ب ع�ا أیها ال�اف�!». ل� أنه
عاد إلى دم�� ��ف�ه م���ارًا ل���ل، ف�� شأن ه�ا وح�ه أن ��عف س���ة ���ل على ش��ه.
إن الع�ب غ��رون وم�اج��ن وشّ�اك�ن ���عه�، وس�ّ�ه��ن ���ًال �أنه م�ّ�د ألع��ة في ی�
اإلن�ل��. ول� كان ل�َرن� ق� اع��� اإلسالم ل�ان في مق�وره أن ���ن د���ات�رًا ع���ًا ی��ّل� ك�ا
��اء على الع�ب، ل�� ذل� كان أ�ع� مّ�ا ���� في �اله. كان غ�ضه ال�ح�� أن یه�م األل�ان

واألت�اك، وفي ال�ق� ذاته أن ��اع� أص�قاءه الع�ب على ن�ل ح���ه�.
وق� س�ع� م� ك����� أث�اء انعقاد م�ت�� الّ�لح أّن ل�َرن� خ�ُ� رجل ����ه ت���ل ب���ان�ا
الع��ى في الّ��ق األدنى، وأن ال���مة ال����ان�ة ال بّ� أن ت�ع�ه إلى س�ر�ا وج���ة الع�ب في
ع�ل رس�ي. ول�� كان� ر��ة ل�َرن� ال�ح��ة في ذل� ال��� أن ��لع الّ�داء الّ�س�ي، وأن ی��ك

ح�اته الّ��اس�ة وال����ة، وأن �ع�د إلى أع�ال ال�ف� والّ��ق�� ع� اآلثار.
سألُ� ذات ی�م ن�ر� �اشا، و�ان م� رجال األم�� ���ل في �ار��، ع� ك���ة م�افأة الع�ب
م�ا لل��ل�ن�ل ل�َرن� كل ما لل��ل�ن�ل ل�َرن� على ال��مات ال�ي قام بها ل�الده�، فأجاب�ي: «لق� ق�َّ



ن�ل� فأبى أن �ق�ل ش��ًا. و�ن�ا على اس�ع�اد تام، إذا ق�ل، ألن ن���ه ح� اح��ار أع�ال ال�ف�
والّ��ق�� على اآلثار في م�ن ال����ة وال��ن الّ��ر�ة كلها». ول�� ل�َرن� كان� له آماٌل أخ��!

مّ�ت ع�ة شه�ر �ع� ان�هاء جل�ات م�ت�� الّ�لح، وال �ع�ف أحٌ� مقّ� ل�َرن�، ح�ى أق�ب
الّ�اس إل�ه. وفي تل� األث�اء ك�� ق� ع�ُت إلى أم���ا ألع�ض الّ����الت ال�ي ان�ه�� م� ع�لها
���اع�ة م��� ت�ا��. ل���ا ُدع��ا، على غ�� ال���قع، ل�قّ�م ع�ض�ا في دار األو��ا في ل��ن، وه�
أمٌ� ل� ن�� ل��ل� �ه أب�ًا، ألن مادت�ا كان� م�ّ��ة ألم���ا فق�. كان أول شيء سع�� إل�ه ف�ر
وص�لي إلى إن�ل��ا ه� ال��� ع� ال��ل�ن�ل ل�َرن�. أردُت أن أع�ض عل�ه ص�رة ع�دة أب� تا�ه
وغ��ه م� الف�سان األ��ال ل��� م���ه� على الّ�اشة ال���اء، ف�أل� ع�ه في الّ�وائ� الّ�س��ة
ال�ي أّك�ت جهلها م�ان إقام�ه. ی��و أنه ق� اخ�فى في ال��ه�ل ت�امًا ك�ا كان �فعل في ال�اد�ة.

ول�� ح�ث �ع� م�ور أس��ع�� على ع�ضي الف�ل� أن تلق�� م�ه الّ�سالة ال��ج�ة اآلت�ة:
«ع���� ل��ل ت�ماس،

شاه�ت الع�ض الل�لة الفائ�ة، وأح�� هللا الن�فاء األن�ار.
ت. إ. ل�َرن�».

ول��ي اك��فُ� م�ان الّ�جل ال�� ت�عى ل��ن ��غف إلى ت����ه! إنه ���� في غ�فة مف�وشة
م��اضعة في شارع جان�ي م� دو�� س����. كان� رّ�ة الّ�ار نف�ها ت�هل ه���ه، ل��ه ل� ���
�����ع االخ�فاء أك�� م� ذل�. و�ع� أ�ام قل�لة جاء ل���ب الّ�ا� ع���. و�� كان� ارت�اكه
وخ�له ع����� ع��ما رأ� زوج�ي!. ث� أخ� ی��سل إليَّ أن أكف ع� ت��ی� الّ�اس �أع�اله
ال���ل�ة وأن أع�د إلى أم���ا. لق� سّ��ُ� له م�اعَ� ال ���� أن ی��ّ�لها، فق� أص�ح ���� ج��ش
م� م�ّ�ر� ال��الت وال��اسل�� وناش�� ال��� و�ّالب اإلم�اءات، و�ع�د م� الف��ات والّ��اء
الالتي كان ���اهّ� أك�� مّ�ا ���ى اس���ارات ال��� الّ���ي. قال إنه، خالل األس��ع�� الل�ی�
أم���ه�ا أت�ّ�ث ع�ه في ل��ن، ق� تلقى ح�الي ث�ان�ة وع���� ع�ض زواج �ال���� و�ان أغل�ها

م� أو��ف�رد.
ع��ما جاء ل��ارتي الح�� أّنه كان معه ك�ا�ان، كان أح�ه�ا م�ل� ق�ائ� فارس�ة، و�ان
الّ�اني، ك�ا ه� �اه� م� ع��انه، آخ� ك�اب في العال� ���� في �ال� أن �ق�أه ه�ا الّ�اب ال��
ُلّق� ��ل� الع�ب غ�� ال���َّج، وال�� حّق� ما ال ���� ل�ل�ان أو خل�فة ت���قه في أك�� م�
خ����ة عام، وال�� رف� أعلى الّ����فات واألوس�ة م� أع�� ال���مات في العال�، وال�� ُوضع
في م�ت�ة األش�اف، وال�� س�ف ��ّل�ه الّ�ار�خ ك����ة م� أروع الّ����ات في العال� �أس�ه.

كان ال��اب ���ل ع��ان: «م���ات رجل �ائ�».
ل�� ع��ما ان��ه ل�َرن� إلى اح��ال سف�� ال�ش�� إلى أم���ا، وع��ما اك��ف أنه ُمالحٌ� م�

ق�ل ك�ن���ة إ��ال�ة ت�ع ساعة مع�� في كاحلها، سارع �الف�ار م� ل��ن.
ل� ��ِ� وق� ���ل ح�ى فق� األم�� ���ل ُمل�ه في س�ر�ا، و�ان� ه�اك دعا�ة ك���ة قام
الف�ن���ن بها ح�ى ی���ا اإلن�ل�� ع� م�ان�ته� للق��ة الع��ّ�ة. ل�ل�، و�الّ�غ� م� اس�قالة ل�َرن�
واع��اله الع�ل الّ��اسي، فل� ��� �إم�انه الّ��لي ع� الّ�فاع ع� ���ل. ودون أن ��ه� ش���ًا،



ب�أ ���ا�ة مقاالت إلى الّ��ف ال����ان�ة م��زًا ال�ان� الع��ي في الّ��اع. وس�ف أورد ش��ًا م�
ه�ه ال�قاالت عّلها تع�ي ف��ة واض�ة ع� م�ونة ه�ا الّ�اب وت���ه م� اس���ام القل� ب��اعة ت�امًا

ك��ادته لل���ش ب��اعة.
���� ل�َرن�: «ه�اك شع�ٌر في إن�ل��ا �أّن االح�الَل الف�ن�ي ل�م�� و��اح�ه� ل���ل م�
الع�ش ال�� كان الّ��ر��ن ق� سّل��ه إ�اه ���ع إرادته�، ُ�عّ� مقا�ًال ه��ًال للع�ا�ا ال�ي قّ�مها ل�ا
���ل خالل ال��ب، و�ن ف��ة خ�الن ص�ی� ش�قي ل�ا ی��ك �ع�ًا مّ�ًا في أف�اه�ا. لق� جعل�
ش�اعة ���ل و��ادته ال����ة الّ��رة في مّ�ة ت���� إلى ما ه� أ�ع� م� ال��ن ال�ق�َّسة، إلى أن
قّ�م� م�اع�ة ك��� لق�ات ال�لفاء في فل����. و�ن ال��� الع��ي ال�� أن�ئ على أرض ال�ع��ة
ق� ب�أ ���اعة م� ال��و وان�هى �ف�ق ع����ة م���ة وم�ّل�ة. لق� أس� الع�ب خ��ة وثالث�� ألفًا
م� األت�اك، واس��ل�ا على م�ة وخ���� م�فعًا وم�ة ألف م�ل م��ع م� األراضي الُع��ان�ة. كان�
تل� خ�مة ك���ة ل�ا وشع�نا �أن�ا م�ی��ن للع�ب، وم�ی��ن لقائ�ه� ���ل �ال���� ل�فائه ل�عل��ات

آِلْ��ي ال�ي كان �ق�د ج��ه الع��ي وفقها.
«مع ذل� ال �����ا أن ن��ق� ما فعله الف�ن���ن، إذ اّت�ع�ا �أسل��ه� ال�د�ع ال��ال ال�� ق��ا �ه
في �الد الّ�اف�ی�. ت���� إن�ل��ا على ت�عة أج�اء م� ع��ة م� ال��� الع��ي، وهي ال�ي وضع�
الّل�� ال�� ��� أن ت�ق� عل�ه ف�ن�ا. إذا اّت�ع�ا س�اسة ع��ّ�ة فال بّ� لف�ن�ا أن ت��ح ع��ّ�ة.
و�ذا قاتل�ا الع�ب فال بّ� أن �قاتل�ا الع�ب ب�وره�. وس���و م� قلة الّل�اقة أن ن�ّ��ه� إن ه� خاض�ا
مع��ة ق�ب دم�� أو ن�ف�ا م�ل� الع�ب في ح�� س�ر�ا ح��ًا ذات�ًا، ب���ا ك�ا ن�� ن��ض
مع��ة ق�ب �غ�اد ون�اول م�ع �الد الّ�اف�ی� م� ت���ل ح��مة ذات�ة، وذل� ���� أّ� رأس ی�تفع

م� ب�� أب�ائها».
كان� ب���ان�ا ت�ّ� �أوقات ع���ة في �الد الّ�اف�ی� في ال�ق� نف�ه ال�� أ�اح �ه الف�ن���ن
����ل م� الع�ش في س�ر�ا. و�ان ل�َرن� ��ع� �أنه ال بّ� م� وضع م�اه� ���ل في �غ�اد،

و�ان ه�ا ال�قال ���قة دپل�ماس�ة ل�ق��� خّ�ة ت� ���ا �ع� ت�ّ��ها وت����ها.
ی�ا�ع ل�َرن�: «ق�ل ��عة أساب�ع، ُ�ل� م� رئ�� إدارت�ا في �غ�اد أن ���ق�ل �ع� ال�جهاء
الع�ب ال�ی� كان�ا ی�غ��ن �االس�قالل الّ�اتي ال��ئي، ف�ا كان م�ه إال أن رّت� ال�فاوضات
���ّش��� م� ع��ه، وأخ�� ال�جهاء �أن ال�ق� ال ی�ال م���ًا ل���ّل��ا م��ول�ة كه�ه. كان� كل�ات

.Hillah ج���ة، ل�� الع�ء كان ث��ًال على رجال مان���� ه�ا األس��ع في الِ�لَّة
«كان� االن�فاضات ت��ث ���ل ن�امي و��أت ��ائ� ن�اح ع��ي ث� أخ�ت الق�ات ال����ان�ة
ت��ج في ح�الت تأدی��ة. كان� ت��ج إلى ه�فها ف�ف��ه �ال��ف��ة والّ�ائ�ات أو الّ�ف� ال����ة.
أخ��ًا ت� إح�اق ق��ة وه�أت ال���قة. م� الغ��� أن�ا ال ن����م الغاز الّ�ام في ه�ه ال��اس�ات،
و�ان ق�ف ال��ازل ���قة غ�� م�ّ��ة لق�ل الّ��اء واأل�فال، و�ان م�ات�ا ی�عّ�ض�ن لل��ت وه�
��لق�ن الّ�صاص على الع�ب. أّما ب�اس�ة الغاز ����� الق�اء على كل ال��ا�� ��ه�لة، ول�

���ن، م� الّ�اح�ة األخال��ة، أس�أ م� األسل�ب ال�� نّ��عه حال�ًا.
«إن�ا ن�رك الع�ء ال�� ��ّ�له ال��� في �الد الّ�اف�ی� على ال����ة ال�ل��ة، ل���ا ال ن��
الع�ء ال�اقع على ال�الد نف�ها. ��� إ�عام الّ�اس والّ�واب ه�اك. كان ع�د الق�ات ی�لغ ث�ان�ة



وثالث�� ألفًا، ب���ا ت�في ال��� ل�الث��ة ألف. كان ه�اك ثالثة عّ�ال ل�ل ج��� �ق�م�ن على
إ�عامه وخ�م�ه. ی���ي ُع�� س�ان �الد الّ�اف�ی� ال��م ل���ش�ا. لق� اس�هل�� األراضي ال���اء
ول� ت��ح األم�ر في ذروتها �ع�. ُ�ل� إل��ا أن ن�اعف أع�اد ال���د في ال�ام�ات، وم� شأن

ه�ه الّ��ادة، مع اس��فاد ال��ارد ال��ّل�ة، أن ت�ّد� إلى ت��� الّ�فقات ���ا�ات خ�ال�ة.
«كان اله�ف م� ه�ه الق�ات ه� الق�اء على الع�اص� ال�ی� ل� ���ن�ا ی�غ��ن ب�ج�دنا في
�الده�. ل� ��� أح� ل���ّ�ل حال�ا ل� هاج���ا إح�� ال�ل�ان الّ�الثة ال��اخ�ة ل�الد الّ�اف�ی� (و�ان�
كلها ت��� ال��ام�ات ض�نا). كان� ات�االت�ا س��ة وت�ّ�� م�اقع�ا الّ�فا��ة ول� نع� ن�� �ق�ات�ا ك�ا

ك�ا نفعل أث�اء ال��ب.
«ه�اك أ��ًا األع�ال الع����ة، إذ كان ی��ّج� عل��ا إن�اء م�ار�� ومع���ات و��ق
ع����ة ل��ات األم�ال، وج��ر ض��ة ل�قل الّ�اح�ات في م�ا�� نائ�ة كان� وس�لة الّ�قل ف�ها
على �ه�ر الّ�واب فق�. كان� ال���ر ُت��ع م� م�اد م�ق�ة، و�ان� أج�ر ص�ان�ها �اه�ة. كان�
غ�� ذات فائ�ة لل���مة ال��ن�ة ال�ي ت�ج� عل�ها تق���ها ب��ال�� م�تفعة، و�ه�ا س���أ الّ�ولة

ال��ی�ة مهامها ب�ی�ن م��اك�ة.
«كان رجال الّ�ولة ال����ان��ن، م� رئ�� ال�زراء إلى أصغ� ال���ف��، ی�رف�ن الّ�م�ع على
ما ن��ّ�له في �الد الّ�اف�ی�. �ق�ل الّل�رد ُك�زون[22]: «فق� ل� ن����ع تأس�� ج�� م�لي، ل��ه�

ل� ���م�ن�ا. فق� ل� ن����ع إ��اد أش�اص ع�ب م�هل�� ل��ل��ه� ال��اص� الّ��ف���ة».
«به�ه القّلة في ال�فاءات ال��ّل�ة وض�� ال�قارنة في س�ر�ا، فل� ��� م� الّ�ع� على ���ل
تأس�� الف�ق الّ��ام�ة، على الّ�غ� م� أنه س��اجه صع��ات في اإلنفاق عل�ه�. على كل حال ل�
ت�� الّ��وف نف�ها إذ كان ق� ُح�م م� دخله م� ال��ارك. ل� ��� ���ل صع��ة في ت���ل
ن أف�ادها ال���ة الّ�ئ����ن م� س�ان �غ�اد األصل���. ل� ت�� إدارة ج��ة ل�� إدارته ال�ي ت��َّ
الّ�اس في الّ��ق ل� ���ن�ا م��ّل��� ك�ا هي ال�ال في �الدنا. ح�ى في أث��ا، ل� ���ح س�ل�ن

الّ�ع� أف�ل الق�ان��، بل م��ه� ما ���� أن ی�قّ�ل�ه.
«ل� ��� ��ق�ور ال����ان��� في �الد الّ�اف�ی� إ��اد ش�� م�ّهل واح�، و�ن تار�خ الّ�ه�ر
القل�لة ال�اض�ة ق� أ�ه� إفالسه� الّ��اسي، ورأیه� ل� یهّ��ا أب�ًا. أع�ف ع��ة أش�اص ب���ان���
ذو� س�عة م�ّ�فة في الّ��دان وس��اء وج���ة الع�ب وفل���� مّ�� ����ه� ت���ل ح��مة ع��ّ�ة
م�از�ة ل���مة ���ل الّ�ه� القادم في �غ�اد. ق� ال ت��ن ح��مة م��ازة أ��ًا، ل��ها س���ن
أف�ل م� ح��مة ���ل �ال�أك��، ال�� ُح�م م� ال����ار�� األجان� ر��ة في إذالله. كان ����
لل���مة ال����ان�ة في �الد الّ�اف�ی� أن ت��ع�� ���� ی�ی� أم�ر ال�الد ��ه�لة ك�ا أدار ك�وم�
األم�ر في م��، ل�� ألن إن�ل��ا م���ه الق�ة ف���، وال ألن ال������ ��ّ��ن�ا، ول�� أل�
س�� آخ� س�� أنه إن�ان م�ّهل. ل�� إن�ل��ا ال���� م� رجال الّ��قة ال���ازة، ل�� ال�ضع ه�اك
ل� ��� ی��ّل� ��ق��ًا، بل كان ال��ل�ب ه� تق��� ما ق��ا �ه ث� ال��ا�ة م� ج�ی� ب�ق���
ال����ار��. ل� ��� م� ال�ّ�� ت���ع ال�ضع الّ�اه�، بل ن�� م� الق�ة ���� نع��ف �ال��أ ونف�ح

صف�ة ج�ی�ة، و��� أن ��ّ�نا ذل� ألنه س��ّف� عل��ا مل��ن ج��ه أس����ًا».



ح�ى أث�اء الق�ال في الّ���اء كان ل�رن� ی�� الع��ات ال�ي ���� أن ت��أ �ع� ان�هاء ال��ب،
ول�ل� كان، ك�ا رأی�ا أث�اء دخ�له إلى دم��، ح���ًا على دخ�ل رجال األم�� ���ل ق�ل
ال����ان��� والف�ن����، ألنه أدرك أّن ذل� األم� س��عل م� الّ�ع� ت�اهل ال�لفاء ألص�قائه�

الع�ب �ع� أن ته�أ الّ��ضاء وأع�ال الّ�غ�.
ك�� الل�رد ِون��ت�ن مقاًال في م�لة �الك�ود، م�ه�ًا أن ل�َرن� كان دائ�ًا �فّ�� �ال���لة ال�ي

ن�أت في ال�ق� ال�الي، إذ �ق�ل:
«ب�أیي إن�ا م�ی��ن �ال���� في تل� األ�ام لل��ادة ال���ة م� ق�ل ال���ال ن�ر�، م�ع�مًا ب��ائح
ل�َرن� و��ق��ة الّ�ف��� ال���ق�لي». و���� في م�ضع آخ�: «ل� ت�� ل��ه الّ��ة في أن ���ّل
الع�ب ال���� األخ�� في الق�اء الّ�هائي على األت�اك، فق� كان الع�ب �عل��ن أّن ه�اك اع��اراٍت
س�اس�ًة وع����ة ��� أن ت�خ� �ال���ان، ل�� ل�َرن� كان �ع�ف على ال�ت� ال��اس. لق� نقل
إل��ا ج��عًا ع�و� ح�اس�ه، و��أت أشع�، �الّ�غ� م� ع�م م�لي لل�غام�ة، أنه م� ال�ح�ّ�ة �ع�
سق�� األت�اك أن ت��ل ب���ان�ا على ال��� والّ�أس وال�یل، ب���ا ���ل الع�ب، ال�ی� سان�وه�
ل�ّ�ة ثالث س��ات ون�ف، على ج�ء صغ�� م� الق�م. ل� ك�ا م�ج�دی� أث�اء الّ�ها�ة الع����ة

ل����ة، ل�ان م� األصع� رف� إع�اء الع�ب حّ�ة ك���ة م� غ�ائ� الّ���».
خالل س�ع س��ات ق�اها ت�ماس إدوارد ل�َرن� م���ًال في ال�اد�ة ت��َّع ح��ة الع�ب وت��َّب
روح ال��و، وذل� بل��ه لل�اسه� وال��� معه� في خ�امه� وم�ا��ة عاداته� وال��ّ�ث بله�اته�
وام��اء ج�له ع�� م�احة واسعة م� األراضي ال�قف�ة ال�ي ال �غّ�� ل�نها س�� خ� األف�
األرج�اني الّ���ل، وهي ت��ع في الع��ة ت�� �ّ�ة صام�ة م� ن��م الّ��اء. ل� ��� س�� لقّلة م�
� ال��ائل ال��فّ�قة في ج���ة الع�ب الغ����� تأث�� ع��� على الّ�ع�ب الّ����ة، أّما ل�َرن� فق� وحَّ
ودفع ب�ع�اء تل� ال��ائل إلى ن��ان األحقاد، والق�ال �ع�ه� إلى جان� ال�ع� م� أجل ق�ّ��ه�
ال�����ة. لق� أت�ه أس�اب ال��و م� م�ا�� نائ�ة م� ال����ة وت�ّ�ع� ح�له كأنه ن�ي، و�ف�ل
��ق���ه ت��� ���ل وأت�اعه م� ت�ه�� �الده� م� ج�ر األت�اك. لق� شارك ل�َرن� ���اته وروحه
في ال���ة ال�ي سع� إلى اس�قالل ال�الد، وُق�ر ل��ائج ح�ل�ه الّ�اج�ة أن تلع� دورًا مهّ�ًا في

الّ�ع�یل الّ�هائي ل��ون الّ��ق األدنى.
وم� خالل ات�اله �الّ��افة، ع��ما كان ��اول ق�ل�ة الّ�أ� العام ل�الح الع�ب، نل�ح

وجهات ن�� أ�ع�، إذ �ق�ل في رسالة إلى الّ�ا���:
«لق� ت�ّ�د الع�ب على األت�اك ل�� ألن ال���مة الّ����ة س��ة ف���، بل ألنه� أرادوا
االس�قالل. إنه� ل� �غام�وا ���اته� في الق�ال ل�غّ��وا أس�اده�، ول�����ا تا�ع�� لل����ان��� أو

للف�ن����، ول�� ل�����ا مع���ه� ال�اصة.
«س�اء أكان�ا مالئ��� لالس�قالل أم ال ف�ل� أمٌ� ����� ال��اولة، وال�ّ��ة ال ت���ج� وج�د
ال��هالت، و��ل�ها ال�لغار��ن واألفغان والّ�اه����ن. إن� س�����ع �ال���ة فعًال ع��ما ت��ن م�ل�ًا
أو م�ا��ًا أو ت��� في بل� �ائ�، ���� ت��ن نفقات اح�الله م� ق�ل ال��ار أك�� م� عائ�ات

الف�ائ� ال��جّ�ة».



ل� ��� ال��ل�ن�ل ل�َرن� ی��ّه� ق�رة الع�ب على الّ����� واإلدارة. لق� كان �عل� أن تل� األم�ر
ل��� م� نقا� الق�ة ل�یه�، ل��ه ��ل� إ��انًا ع��قًا به� و�ق�رته� على إ��ال رسال�ه� للغ�ب.

قال لي ذات م�ة ع��ما ك�ا في ج���ة الع�ب: «إّن الّ�ار�خ �عاك� إم�ان�ة إن�اء إم��ا��ر�ة
ع��ّ�ة، والف�� الّ�امّي ال ���ل إلى الّ��ام أو الّ�����. وم� ال�����ل صه� الع�اص� ال���لفة
للّ�ام��� في دولة ح�ی�ة م���جة �ع�ا�ة. وم� جهة ثان�ة فإن للّ�ام��� خ���ة ف���ة تف�ق
الّ�ع�ب األخ��، وق� ت�ّ�ل� لي ال���ة الع��ّ�ة ك��ل م� أش�ال نف�ذ الّ���اء على ال���ّ�ن��؛
أ� أّن الّ�وح الّ�امّ�ة ق� مارس� نف�ذها م� ج�ی� على شع�ب ح�ض ال��� األب�� ال���س�. ُ�ع�ُّ
األم�� ���ل آخ� ن�ل لألن��اء الّ�ام���، و�ّن ح�ل�ه م� أجل االس�قالل، ال�ي جعل� أك�� م�
خ��ة مالی�� ع��ي في الّ��ق األدنى ی��ّ��ن إل�ه، ما هي إال كاإللهامات ال�ي أث� الّ�ام��ن بها

على العال� الغ��ي.
«ال ی��ف الّ�ام��ن ب��اع�ه� في الف��ن أو اله��سة ال�ع�ار�ة أو الفل�فة. ی�ج� �ع� الف�ان��
أو الفالسفة ال�ه�د، ل���ا ن�� خ���ة ب�� الّ�ام��� في العقائ� واألد�ان. لق� أص��� ثالث م�
ه�ه العقائ�، وهي ال�ه�د�ة وال�����ة واإلسالم، ح��ات عال��ة. وه�اك عقائ� أخ�� أقّل أه��ة

م����ة في أ��اف ال�اد�ة.
«في الّ���اء ت��د ف��ة واح�ة وهي عال��ة اإلله. وع��ما أت��ا ل�����ف الّ���اء ل� ن��
س�� الّ�مال والّ��اح والّ��اب والف�اغ. ی��ك ال��و كّل وسائل الّ�احة و��ه��ن لل��� في ال�اد�ة، وس�
ال��ع وال���ة. ت�ل� ال�اد�ة ث��ًا مقابل ال���ل على أس�ارها، وهي ت�عل ال��و ع���ي ال���ة
ب��� سّ�ان ال��ن. ل� ���ج م� ال�اد�ة ن�ّي ق� ب���ا ل� ��� ب�� الّ�ام��� ن�ي إال وذه�، ق�ل
ت�ل�غ رسال�ه، إلى ال�اد�ة ل�ل�ق� م� سّ�انها �ع� ال���. إّن تفاهة ال��اة الّ�ن�ا ال����رة في األد�ان

هي م� ض�� مفا��� الّ���اء، ت��َّ�ها ال��و ق�ل أن ت��ح مق��لًة ل�� س�ان ال��ن».
كان� م�ّ�لة ل�َرن� ال�اسعة ورؤ��ه لق�ون م�� ت�ّهل عل�ه زّج نف�ه قل�ًا وقال�ًا في الّ��رة
الع��ّ�ة. لق� ت�ّ�� األ�ام ال�ي سادت ف�ها اإلم��ا��ر�ة الع��ّ�ة على دول ال��� األب�� ال���س�،
وأث�� فالسفُ�ها وشع�اؤها وعل�اؤها ح�ارة أورو�ا. قال لي م�ة ع��ما ك�ا في ل��ن: «ه�اك �ع�
الّ�اس ال�ی� ��ل��ن ل�ًال وع��ما ����ق��ن ���ون أحالمه� ق� ذه�� ��اًء، وه�اك أناٌس ��ل��ن
نهارًا وت��ّق� أحالمه� أح�انًا». وال ی�ال ل�َرن� مق��عًا �أّن ل�� الع�ب ش��ًا �قّ�م�نه للعال�، ش��ًا
���اجه العال� و�األخ� العال� الغ��ي ال�اّد�. لق� كان م� حّ� الع�ب أن ام�ل� ل�َرن� ال�ق�رة

على ت�ق�� أحالمه.
أوّد أن أس�ع�ل كل�ات ل�َرن� نف�ها في تع��� ال���ة الع��ّ�ة ح�� �ق�ل: «ل�� ه�اك س�ٌ�
لل��قع م� ال���ة الع��ّ�ة أ�ة ت��رات في القان�ن أو االق��اد، ل�� ���ًال ن�ح في اس�عادة م�اد�
الّ�ام��� ال����ة، وس���ك أف�اُره أث�ًا ع��قًا على ال���ات الق�م�ة ال���ام�ة في س�ر�ا و�الد الّ�اف�ی�

وال����ة وفل����، وهي ال���� ال�الي لل��اة الّ��اس�ة الّ�امّ�ة.
«���ه ذل� م�اه�ة أم�اج ال���� األ�ل�ي وهي ت�قّ�م ث� ت��ّ�� على ج�وف الّ�احل الغ��ي
إلی�ل��ا. ع��ما ت��� إل�ها تق�ل إن ال��وف قاس�ة ج�ًا واألم�اج ع���ة الّ�فع، ل��� ع��ما ت�رس
ال�ار�ة ت�� الّ�احل كله وق� ت�ّ�ف �فعل م�اه ال��� وُت�رك أنها م�ألة وق� فق�. �الّ���قة ذاتها



فإن اح��اجات الّ�ام��� ال���ا�عة ض� العال� ال�اّد� ت��و م��عة لل�ق�، ل�� األوضاع ق� ت�قل�
ی�مًا ما.

«إن�ي أصّ�ف ح��ات ���ل كاح��اج على ع�م ج�و� األش�اء ال�اّد�ة، و��� أحاول قل�
ال��جة ال�ي وصل� إلى ذروتها وانقل�� ع�� دخ�ل�ا إلى دم��. لق� كان� تقل� الع�ب ��ه� ك���
ث� ت��ّ� إلى األمة ك�ل في س�اقها إلى شيء م�الي ل�� له ش�ٌل أو ���ة. ك�ا نعّ�� ع� اح�قارنا
ال�امل للّ�عي وراء األم�ر ال�اّد�ة ال�� ���سه اآلخ�ون م� خالل ج�ع األم�ال وت���� الّ��اث�ل».

عّ�� ل�َرن� ع� اع�قاده �أّن ال���ة الع��ّ�ة ل� ت�� س�� اح��اج على الّ��خل ال�ارجي، وفي
ه�ه ال��ة كان االح��اج م�ّجهًا ض� ت���ة، وفي ال�ّ�ة القادمة ق� ی��ه ن�� ف�ن�ا و���ال�ا و����ان�ا

أو أّ�ة أمة غ���ة ت��ل ألن ت�در� م�اع� الّ�ع�ب األخ��.
قال لي ل�َرن� ع��ما ك�ا في ال�اد�ة: «ع��ما ت��ّ�� م� فه� وجهة ن�� ِع�ق آخ�، فإن�
إن�ان م����، وأع�ق� أن إن�ل��ا ل� ت��ّر� كغ��ها م� األم�. إن�ا ال ن��� للّ�ع�ب األخ�� أن

�����ا م�ل�ا أو ���ق�ا عادات�ا، ألن�ا ن��� إلى ه�ا الّ�قل�� على أنه ع�ل شائ�».
ول�ا ك�ا في �ار��، لّ�� لي ل�َرن� ال�ضع في الّ��ق األدنى كله ب��ع كل�ات. كان ی��
أن ف�ن�ا، ب��ّل�ها ال�صا�ة على س�ر�ا، إن�ا ت���� على م�حلة م�ق�ة م� م�احل ال���ة الع��ّ�ة.

«س���ّ� ال��از خالل ��ع س��� إلى دولة ع��ّ�ة س�ق�م إلى الّ��ال م�ه. ل�ال�ا كان�
دم�� ق�لة أن�ار صّ�اع الق�ار الع��ي، ل�� س�ر�ا صغ��ة فق��ة وال ُی���� أن ت��ن في ال���ق�ل
دولة زرا��ة أو ص�ا��ة ع���ة. ی��ّلى دورها في ك�نها مف�اح ك�دس�ان وأرم���ا والع�اق، وع��ما
تع�� رؤوس األم�ال الغ���ة آش�ر و�ابل إلى م��ه�ا الق��� ورخائه�ا الّ�راعي الّ�اب� وع��ما ُت��غّل
خ��ات أرم���ا ال�ع�ن�ة وُ���فع ب�ف� الع�اق رخ�� الّ���، ع��ئٍ� ی���ل م��� الع�ب م� دم�� في
الّ��ق إلى ال��صل أو �غ�اد أو أّ�ة عاص�ة أخ��. في الع�اق ثالثة أضعاف األراضي القابلة
للّ�راعة مقارنًة ����، وفي م�� ال��م أك�� م� ثالثة ع�� مل��ن ن��ة، ب���ا ی�ج� في الع�اق
خ��ة مالی�� فق�. وفي ال���ق�ل الق��� س��داد ع�د س�ان الع�اق إلى أر�ع�� مل��نًا، أّما س�ر�ا
ال�ي ی�لغ ع�د س�انها اآلن ثالثة مالی�� وخ����ة ألف ف���ا ���ن ف�ها في ال���ق�ل خ��ة مالی��
فق�. ی��و أن ال���ق�ل الُ���ق ل� ���ن م� ن��� س�ر�ا، ول�� مه�ا ت�� عاص�ة الّ�ولة الع��ّ�ة

فل� ت�غّ�� الّ���اء الع��ّ�ة �عقل�ة س�انها أو ُمُ�له� العل�ا».
�الّ�غ� م� ر��ة ل�َرن� في الّ�قاع�، ب�فقة ك��ه فق�، فل� ی�ضى م�ا���ه ب�ل�. ع��ما اح�ّل
ِون���ن ت��ت�ل م��� رئ�� ال�زراء، كان أول ما فعله ه� إج�ار ل�َرن� على م�اع�ة ال���مة
في حّل م��الت الّ��ق، ف�ضي �الع�ل ل��ة س�ة واح�ة ك����ار للّ��ون الّ����ة. وفي أث�اء ه�ه
الّ��ة ُحّل� مع�لة الع�اق وف� الّ���قة ال�ي كان ل�َرن� ق� اق��حها، فاس��عي ���ل إلى �غ�اد
وُنّ�� مل�ًا على الع�اق ل���ن خل�فة ح�ی�ًا لل�ل�فة ال��ه�ر هارون الّ�ش��. وعل�ه، ق� ���ن
���ل فق� ع�ش س�ر�ا ل��ه فاز �ع�ش �غ�اد، وأص�ح م�ّس�ًا لُ�ل� ج�ی� في الع�اق ومل�ًا ل�ولة
أهّ� ����� م� س�ر�ا. و��ل� ن�ح ل�َرن� في ت�ق�� ���حه ب�ؤ�ة األم�� ���ل ��افأ على دوره

ال�� قام �ه في ه���ة ت���ة وأل�ان�ا.



«الّ����» ل�َرن�



الف�ل ال�اد� والّ�الث�ن

سّ� ن�اح ل�َرن�

م� ب�� م�ات األس�لة ال�ي كان� الّ��افة وعامة الّ�اس في كل م�ان م� العال� ��أل�ن�ا إ�اها،
ت�ّ�رت ك���ًا األس�لة الّ�ال�ة: «ما هي ال�ائ�ة ال�ي تلقاها ل�َرن�؟ هل ی��� تأل�� ك�اب؟ أی� ه�
اآلن؟ ك�� ���� لق�ة ال���؟ ماذا س���ل له؟ ما هي ه�ا�اته؟ هل س�ف�� �الّ�واج؟ هل ه�
إن�ان عاد� ول��ه حّ� الف�اهة؟ في ال�اقع ه�اك س�ال أه� أال وه�: ما سّ� ن�اح ل�َرن�، و���

اس��اع م���ي أورو�ي أن ���ل� ه�ا الّ�ف�ذ ال���� على ال��ل��� ال���ّ�دی�؟»
�ال��ع ه�اك ال���� م� الع�امل ال�ي ت�اف�ت في ن�احه وأك���ه ه�ا الّ�ف�ذ، ومّ���ه م�
ك�� اح��ام الع�ب و�ع�ابه� وتق�ی�ه� بل ووالئه� أ��ًا. لق� اح��م�ه ألنه كان، �الّ�غ� م� صغ�
س�ه، م��ل�ًا ح��ة، وأع���ا �ه ���� شهام�ه وق�رته على الّ�ف�ق عل�ه� في أم�ر ی��ّ��ون بها
ك���ب ال��ال والّ�ما�ة، وأ��ًا ���� ش�اع�ه وت�اضعه. كان �ق�ده� غال�ًا في ال�عارك و�ان
ُ��ه� ش�اعة فائقة ع��ما ����م الق�ال. لق� أص�� �عّ�ة ج�اح ل��ها ل��� ال�� ل� ت�� م�
ال���رة ���� تقع�ه ع� الع�ل. في ك��� م� األح�ان كان �ع��ًا ج�ًا ع� القاع�ة ل��لقى ع�ا�ة
���ة، ف�ان� ج�وحه ت�فى م� تلقاء ذاتها. أص�ح الع�ب م�ل��� له ألنه أك��ه� االن��ارات ث�
ع�ا الف�ل كّله إلى رفاقه. لق� أسف�ا ل��نه م����ًا وقال�ا إنها «م���ة هللا»، ل�� ال�ع� �ع�ق�ون

أنه ُأرسل إل�ه� م� الّ��اء ح�ى ��اع�ه� في الّ��ّ�ر م� ن�� األت�اك.
اخ�ل� الغ�ب �الّ��ق ���ل وّد�، ل�� دون ان��ام، في مع�� م�ن ال����ة وس�ر�ا، الغ�ب
��اله ال�� ی�فقه، والّ��ق ��ّ�ه الخ��ان ال�ال. ل�� األم� كان م��لفًا في ال�اد�ة وال��ا�� الّ�ائ�ة،
فإّن ال��و، ال�ی� ت�ّ�ل أج�اده� في الّ���اء ألك�� م� أر�عة آالف عام، قاوم�ا األجان�
الف��ل��� ال�ی� ل� ی����ا أنه� أص�قاء له�، وه� ما ی�ال�ن ی���ون إلى األورو���� الّ�ال�� ���
ع�ائي، و��ّقه� في نه�ه�. أّما ل�َرن� فق� كان� ل��ه درا�ة د��قة �عاداته� ال�عق�ة ومع�فة كاملة
�الق�آن وتعال�� الّ�ی� اإلسالمي، م�ا جعله� �عامل�نه ب��امح واح��ام قّل�ا ���ران ع� الّ�ع�ب
ال��عّ��ة في الّ��ق األدنى. و�ال��ع فإّن درای�ه �عاداته� وق�ان��ه� كان� لها أه��ة ك��� في حّل

ن�اعات الف�ق ال���اص�ة.
لل�ص�ل إلى أه�افه، كان ال بّ� لل�َرن� أن ���ن م��ًال �ارعًا، فق� اض�ّ� إلى الّ��لي ع�
أسل�ب ال��� األورو�ي ���ل كامل، ول� أّد� ذل� إلى ان�قاد م�ا���ه وس����ه�، و�ان ��ه� في
ال��ن ال���� ال�ي یل�قي ف�ها الّ��ق �الغ�ب، كالقاه�ة، وه� ی�ت�� ل�اسه الّ��قي. س�� الّ�قاد م�ه
وقال�ا إنه فعل ذل� ل��ال الّ��عة فق�، ل�� كان ه�اك س�� أق�� م� ذل�. كان ل�َرن� �عل� أنه
ُم�اقٌ� ���ل م���ٌ� م� ِق�ل األش�اف والّ���خ ورجال ال��ائل، و�ان �عل� أنه� س�عّ�ون ت�ّ�له،



ح�ى ب�� م�ا���ه، بل�اس الّ���اء م�املة ع���ة له�. أث�اء األ�ام األولى ال�ي ق��ُ�ها مع ل�َرن�
في الق�س كان ال ی�ت�� س�� ال��اءة ال��و�ة، ول� ��� �أ�ه لغ�ا�ة م���ه داخل ال��ی�ة ال�ق�َّسة إذ
كان دائ�ًا م��غ�قًا في تأمالته ال�ي ت�ع� م�ات األم�ال وت�جع إلى م�ات الق�ون. وع��ما ی�ور
فل���� وم�� أح�انًا وه� �الل�اس الع��ي، ���ن قادمًا إلى الّ�ملة أو القاه�ة �ع� إح�� ح�الته
م�اش�ة، ف�ان �أتي إلى ال�ق� الّ�ئ��ي ��ال��ه نف�ها ح�ى ال ���ع ال�ق� في الع�دة إلى ال���ب،

ح�� القاع�ة في الَعَ��ة، ل�ل� ز�ه الّ�س�ي.
أما في الّ���اء فل� ��� یل�� س�� ال��اءة الع��ّ�ة، ول� ��� ل���ح في أسل��ه ال��ه� ل� أّنه
ضای� الع�ب بل��ه الل�اس األورو�ي. ل� ��� م� الّ�هل عل�ه أن ���ل معه مال�� ع��ما ی��ل�
في الّ���اء على ج�له، إذ كان م���ًا لالن�الق ��ّفة وس�عة. في ال���قة ل� ��� ���ل معه
س�� كّ��ة م� ال��� وقل�ل م� الّ����التة وق��ة ماء وح��ب ال�ل�ر وف�شاة أس�ان و�����ة وم��س
وذخ��ة، وم�ل� أر����فاِن� الّ�غ��. كان لل�����ة ال�ي ح�لها في كل غ�واته تار�ٌخ حافل، فق�
كان� م� األسل�ة ال����ان�ة العاد�ة ال�ي اس��لى عل�ها األت�اك في الّ�ردن�ل، ث� قام أن�ر �اشا
ب�����ها �����ة مع�ن�ة م�غ�لة �الّ�ه� ونق� عل�ها: «إلى ���ل، مع ت�ّ�ات أن�ر». أع�اها
أن�ر لألم�� ���ل في ب�ا�ة عام 1916، أ� ق�ل ان�الع ث�رة األش�اف، ك�ل�ل على أن األت�اك ق�
ر���ا ال�ع��ة. وأع�اها األم�� ���ل ���ا �ع� لل�َرن� ف��لها في كل ج�الته. كان ��� ثل�ًا ف�ها
ع� كل ت��ي �ق�له، ���� ���ن الّ�ل� ك���ًا للّ��ا� وصغ��ًا لل���د. وال�����ة اآلن ���زة ال�ل� في

ل��ن.
ل� ��� ل�َرن� م��ّ�ثًا، ونادرًا ما كان ی��ل� إال في حاالت الّ��ورة كإع�اء الّ�عل��ات أو
ل�ل� ال���رة أو لإلجا�ة على س�ال. ح�ى في ح�أة الق�ال كان ی��� الُع�لة، و����ًا ما ك�� أج�ه
في خ���ه �ق�أ في م�لة لآلثار ب���ا ��ّج ال���� �ال���ة وال��اسة. كان ش�ی� ال��ل ل�رجة أنه
ع��ما كان ال���ال كالی��ن أو أّ� ضا�� آخ� ����حه، كان وجهه ���ّ� كالف��ات و��ف� رأسه

نا��ًا على ق�م�ه.
ق�ل ��ع س��� في كال��تا، قال لي ال��ل�ن�ل الّ��ار ل�ر��: «ول�� إن كان ل�َرن� م��اضعًا
وخ��ًال، ف��� ت���� م� ال�قا� كل ه�ه الّ��ر له؟» أج�ُ�ه قائًال: «��� أن أف�� األم� إن�افًا
لل�َرن�، ��الّ�غ� م� أنه سّهل ل�ا مهّ�ة ال�قا� ص�ر ثاب�ة وم����ة لألم�� ���ل وع�دة أب� تا�ه
وغ��ه� م� القادة الع�ب، فق� كان ی�ی� وجهه ع��ما ی�� الع�سة م��هة ن��ه. لق� ال�ق��ا له ص�رًا
ك���ة م� ال�لف، ل�� �ع� اس���ام كل ال��ل ال����ة أق�عُ� ل�َرن� أخ��ًا �أن ی�ع ت�ا�� �أن
یل�ق� له ص�رة في وض��ة ال�ل�س في م�اس����. �ع� ذل�، ك�� أع�� إلى لف� ان��اه ال��ل�ن�ل
�أس�لة ت�ّ� رحل��ا إلى ال��ی�ة ال�فق�دة، وال�ي صّ�ق أنها ه�ف�ا الّ�ئ��ي في ز�ارت�ا إلى ج���ة
الع�ب، ��ق�م ت�ا�� ���عة �ال�قا� ع��ات الّ��ر م� زوا�ا م��لفة. كان ل�َرن� م� أه�
ش���ات ال��ب ل�ل� صّ��ُ� على أال أغادر ال����ة إال وق� ح�ل� على الّ��ر ال�ي أر��ها.
ك���ًا ما كان ت�ا�� یل�ق� الّ��ر دون أن ی�ر� ل�َرن� ب�ل�، وح�ى ع��ما كان ����ی� ل��� نف�ه

أمام الع�سة و����ف ال��عة ال�ي ق��ا بها، ���ن األوان ق� فات وان�هى األم�.



ل�ع� اآلن إلى سّ� ن�اح ل�َرن� في اك��اب تل� الّ����ة ال����ة على الع�ب بل��ه لل�اسه�
و�تقانه ألدّق تفاص�ل ح�اته� ال��م�ة، وش�اع�ه وت�اضعه و��اع�ه وح���ه، وم� ال��ّل� �ه أّن
اك��ا�ه ل�قة أحفاد الّ��ي وال��ائل ال��و�ة س���ن في ن�� م�ّرخي ال���ق�ل إح�� أروع إن�ازات ه�ا

الع��.
و�ّن إن�ازات ل�َرن� ج�ی�ة �الّ�ق�ی� إذا أخ�نا �ع�� االع��ار أّنه م�� ألف وثالث��ة عام، أ� م��
أ�ام الّ��ي م�ّ��، ل� ی�خل ج���ة الع�ب م� ال�����ف�� األورو���� س�� القالئل، ب���ا اّت�ه
مع��ه� إلى اس���اف أواس� أف����ا. كان ال��ل��ن القا���ن في مّ�ة وال��ی�ة وما ح�له�ا
���عان ال������� وال�ه�د وغ�� ال��ل��� م� ت�ن�� الّ��اب ال�قّ�س، و�ّن م� ���ؤ على دخ�ل
ه�ا ال��ء م� ال����ة ���ن سع�� ال�� إن خ�ج حّ�ًا. ل�ل� تعّ� إن�ازات ل�َرن� أم�ًا خارقًا للّ���عة
ع��ما ن��ّ�� أنه أقّ� �������ه عل�ًا. ومع أنه كان یل�� مال�� أش�اف مّ�ة، فل� ��ه� ��ال��

الّ��ق��� إال ع��ما كان ����ق صف�ف األت�اك م��ّ��ًا في ز� ام�أة م�ّل�ة م�ّ��ة.
�ال��ع كان الّ�ه� ال�� ی�فعه ألف�اد ج��ه ذا أه��ة ك���ة، ومع أّن األت�اك واألل�ان حاول�ا
اس���ام الّ�ه� أ��ًا، فق� ف�ل�ا إذ ل� ��� ب��ه� «م� ه� م�ل ل�َرن�»، ه�ا ما ص�ح �ه م���

ف�ل�ي ال�� كان م��ًال لل����ان��� في الّ���اء ال�س�ى.
لع� ال��ل�ن�ل ل�َرن� دور الّ�جل الغام� ال�� ��ق�وره أن �فعل كل شيء ��هارة عال�ة،
والّ�ف�ق على الع�ب في كل األم�ر م� ال�فاءة الّ��اس�ة إلى ر��ب ال��ال، وح�ى اس���ام الف�وق
ال����ة في لغ�ه� األم. في ال�اقع كان تعّل� اللغات سهًال �الّ���ة إل�ه، فإلى جان� لغ�ه األم كان
ی��ّ�ث الف�ن��ة واإل��ال�ة واإلس�ان�ة واألل�ان�ة و�ع� اله�ل���ة والّ��و���ة واله��وس�ان�ة، واللغات
ال���قة م� الالت���ة وال��نان�ة، و�ال�الي كان �إم�انه الّ�عامل مع الّله�ات الع��ّ�ة في الّ��ق

األدنى.
كان ل�َرن� ���ص على أال ی�خل م�اف�ة مع ال��و إال إذا كان م�أك�ًا م� الّ�ف�ق عل�ه�. لق�
ك�� أ��ًا س�عة ���ة �أنه �فعل أك�� مّ�ا �ق�ل، مّ�ا أّث� في أهل ال�اد�ة ال�ی� كان�ا ی��ّ�ث�ن
دون ت�قف كغ��ان اله��. ولّ�ا كان ل�َرن� ی��ّل� كان ل��ه شيء مهّ� ل�ق�له و�ان �ع�ف ت�امًا ع�
أّ� شيء ی��ّ�ث. نادرًا ما كان ی�ت�� أخ�اء، وع��ما كان �فعل ذل� كان ���ص على أن �عّ�ها
الع�ب في الّ�ها�ة م� أس�اب الّ��اح. كان �ع�ل دون كلل و���م فائ�، و�ان ���ي الل�ل أح�انًا
في الع�ل ب���ا ی�ام رفاقه م� الع�ب. كان ك���ًا ما ی��ّ�ل في الّ���اء على ج�له أث�اء الل�ل
ال��ل� ح�� ��ع م���اته الّ��اس�ة واس��ات���اته الّ�پل�ماس�ة ال���ق�ل�ة. كان ق���ًا ون��ًال ل��ه
ی��و و�أنه م���ٌع م� الف�الذ، ومع ذل� فق� ت��ْ� ح�ب الّ���اء ��ه آثارًا ال ت��ى م�ها ما أس�َّ

لي �ه أح� إخ�ته أنه ُم� عاد م� ج���ة الع�ب وه� �عاني م� اع�الل قل�ي حاد.
قال لي م�ة ع�دة أب� تا�ه، وه� م� أكفأ الّ�اس في ح��ه على ال���:

«ل� أَر في ح�اتي رجًال ی��ّ� على الع�ل ان��اب ل�َرن�، ول� تَ� الّ���اء رجًال ���� ر��ب
ال��ال م�له، و�ني ُأق�� ل� أنه ل�جٌل ف�ق ال���!».



ل�َرن� ی��اح� مع ز��� ال������

في �غ�اد ودم��



الف�ل الّ�اني والّ�الث�ن

فّ� الّ�عامل مع الع�ب

كان ال��ل�ن�ل ل�َرن� ی�م� �الع�ب و�ان الع�ب ی�م��ن �ه، ل��ه� ل� ���ن�ا ل��ق�ا �ه ثقة
ع��اء ل� ل� ��� ی�ق� عاداته� وال��اه� ال�ارج�ة ل���عة ح�اته� الع��ّ�ة. سأل�ه ذات م�ة ع��ما
ك�ا ن��� في الّ���اء ع� أف�ل ���قة للّ�عامل مع ال��و في ه�ا ال��ء م� العال�. كان ه�في م�
الّ��ال أن أس�ع م�ه ��ل�اته ال�اصة الّ�ّ� في ت���ه م� فعل ما ع�� ع�ه إال قلة م� الّ�جال.
ك�� واثقًا �أنه فه� أن�ي أح�اج إلى ال�عل�مات م� أجل تعاملي ال�الي مع ال��و، ول� أنه شّ�

ل��ة واح�ة في أن�ي أدفعه لل�الم ع� نف�ه لغّ�� م��� ال��ی� ف�رًا.
قال لي: «ق� ُ�عّ� الّ�عامل مع الع�ب فّ�ًا ول�� عل�ًا، مع �ع� االس���اءات ال�ي ل�� لها
قاع�ة ثاب�ة. ��ل� الع�ب أح�امه� وف� األم�ر الّ�اه��ة ال�ي ال ن�الي ن�� بها، ل�ل� م� ال�هّ�
للغ��� أن ی�اق� كّل ح��ة ی��ّ�كها و�ل كل�ة �ق�لها أث�اء األساب�ع األولى م� م�افق�ه لق��لة ما. ال
����� أب�ًا أن ت��أ ب�ا�ة س��ة ب�� ال��و، ل��� ع��ما ت��ح في الّ�خ�ل إلى دائ�ته� وت��� ثق�ه�
فعل�ًا �إم�ان� ع��ها فعل ما ی�ض�ه� وما ی�ض�� في ال�ق� نف�ه دون أن �ع�ُّوك دخ�ًال عل�ه�. إّن
أه� نق�ة في الّ�عامل مع الع�ب هي دراس�ه� ���ل م��اصل، وَضْع في ح��ان� دائ�ًا أال ت�فّ�ه
��ل�ة غ�� ض�ور�ة، وعل�� ���ا��ة نف�� ورفاق� ���ل دائ� واالس��اع إلى كل ما ی�ور واس���اج
كل ما ���ث، عل�� أن ت�رس ش���اته� وت���ف أذواقه� ونقا� ضعفه�، واح�ف� ��ل ما ت���فه
ل�ف��. اخ�ل� معه� وأبِ� اه��ام� م���ًا على الع�ل ال�� تق�م �ه كي ت��ّ�� م� إتقان دورك
ت�امًا ح�ى ت��ّ�� أّ�ة هف�ات ق� ُت��ل ع�ل أساب�ع كاملة. ون�اح� ���ن ��ق�ار ما ت��له م� جه�

ف���».
ول��ّ�ر لي األه��ة ال�ي ی�ل�ها ال��و لل��اه� ال�ارج�ة، أخ��ني أنه في إح�� ال��ات جاء
إلى ال���قة ضا�ٌ� ب���اني ون�ل ض�فًا على ش�خ ق��لة ال����ات، وفي الل�لة األولى جل� على
ال��ا� وق� مّ� سا��ه إلى األمام ب�ًال م� أن ����ه�ا ت��ه على عادة ال��و. وله�ا ل� �الِق الّ�ا��
ق��ًال ب�� ال����ات، إذ �عّ� ال��و إ�هار أ��اف األق�ام ���ل عل�ي م� األش�اء الق���ة ك�ا ه�
األم� �الّ���ة ل�ضع األق�ام على الّ�اولة أث�اء حفل الع�اء في �الدنا. ان�� إلى ذاك ال��و� ذ�
الّ���ة ال����ة في وجهه ال�� ���� وراءنا، إنه ز��� ق��لة شّ��. غّ� الّ��خ �الّ�عام وه� ی�عّ�ى
مع اب� رش��، حاك� ش�الي ال����ة ال�س�ى، ف�ع� �ال��� ل�رجة أنه اس�ّل م�ی�ه وشّ� ف�ه ��هة

الّ���ان الّ��اتي في وج��ه، فق� ل��� م��فه أن ق�عة م� الل�� ق� علق� في أض�اسه».
م� س�ء الّ����ة ع�� الع�ب أن �غّ� اإلن�ان �الّ�عام، ف�ل� ال ��ه� ش�اه�ه ف��� بل ُ�ع�ق�
أنه م� ع�ل الّ���ان. وم� األم�ر ال������ة ل�� ال��و أال ���ع�ل�ا الّ���ة والّ���� أب�ًا بل



ی��اول�ن أن�اع الّ�عام ال���لفة �أی�یه�، وم� س�ء األدب أن �أكل اإلن�ان ب��ه ال����.
ال ���ح ال��و� األص�ل �أ�ة ت�اوزات أو إه�ال لعادات الّ���اء ع�� ح��ه على الغ���. إذا
ل� ت�ق� اآلداب ال��و�ة، فأن� غ��� وق� ت��ن دخ�ًال م� األع�اء. كان تفّه� ل�َرن� للع�ب ومق�رته
على فعل األم� ال��اس� في ال�ق� ال��اس�، ش��ًا غ�� عاد�. �الّ��ع ل� ��� ل���ّ�� م� ال���
كع��ي في ج���ة الع�ب ل� ل� ی�رس تار�خ أس�ة ج��ع األش�اص ال��م�ق�� في ال�اد�ة، �اإلضافة
إلى القائ�ة ال�املة ألص�قائه� وأع�ائه�. كان �ف��ض �ه أن �ع�ف أن وال� ه�ا الّ�جل ق� ُش�� أو
أن وال�ته هي م�ّلقة ش�خ م�ه�ر. و�ان م� الغ�ا�ة أن ���ف�� ع� وال� رجل ما إن كان م�ار�ًا
م�ه�رًا، و��ل� أن ی��� ام�أة م�ّلقة إلى زوجها األس��. ع��ما كان ل�َرن� ی�غي ال���ل على
أ�ة معل�مات كان ��ل� الّ���� غ�� ال��اش�، و�ان ���م ح�ل ال��ض�ع دون أن ��أل أس�لة
م�اش�ة. ل��� ال�� ل� ی�ت�� ل�َرن� أّ�ة أخ�اء ق�ل ال��ب �الّ���ة لل���ة الق�م�ة الع��ّ�ة أو

لل�لفاء، وفي إح�� ال��ات ُنّ�� ش��ًا على ق��لة في �الد الّ�اف�ی�.
قال ل�َرن�: «م� ال�هّ� ج�ًا ل�� ی��� الّ�عامل مع الع�ب أن ی��ّ�ث بله��ه� ال��ل�ة، ال
�الع��ّ�ة الّ�ارجة في �ع� أن�اء ال��ء الّ��قي م� ال�الد. و�ّن أض�� خ�ة هي أن ت��ن رس��ًا
في ال��ا�ة ل�ي ت��ّ�� الّ��ر� في ال��ی�». ی��ّ�ث مع�� الّ�ّ�ا� ال�ی� ی�عاون�ن مع الع�ب في
الّ��رة �الله�ة ال����ة، ل�� ال��و ی�درون ال������ و�عّ�ونه� ذو� ق�ا�ة �ع��ة، ل�ل� وج�
الّ�ّ�ا�، ال��سل�ن م� ق�ل ال�لفاء للّ�عاون مع أهل ال��از، أنف�ه� ُ�عاَمل�ن �ف��ر. لق� ن�ح
ال�لفاء في ك�� تأی�� الع�ب ألن ل�َرن� اس��اع أن ی�ل�ر ف��ة ن�ل االس�قالل ع� األت�اك ���ل

م�ّ�د، وألنه ت�ّ�ع ب��ّ�� اس���ائي أّهله للق��ل ب�� مع�� ال��ائل.
كان ل�َرن� ه� ال���ول الّ�ئ��ي ع� وص�ل ح��� واب��ه ���ل وع�� هللا إلى الُ�ل�. كان
ی�م� �أن أف�ل ���قة ل�ق��ة ��ائل الّ���اء والق�اء على أحقادها الّ�م��ة ه� تأس�� ح��مة م�
الّ��قة الّ�ا��ة. ل� ��� ه�اك شيء كه�ا في ج���ة الع�ب م� ق�ل، ألن ب�و الّ��ق األدنى ی���ع�ن
����ة م�لقة و��ف��ن االع��اف ��ل�ة تف�ق سل��ه�. ل�� الع�ب كله� ��ّ��ن اح��امًا خاصًا،
وعلى م�� ق�ون، ألحفاد الّ��ي، ف�اول ل�َرن� إق�اع الع�ب �االع��اف ���� األش�اف واس�غّل

ب��اء أّن عائلة ح��� ت�ل في ن��ها إلى الّ��ي م�ّ�� نف�ه.
م�� األزل، ل� ��� ل���خ ال��ائل سل�ٌة على أف�اد ال��ائل األخ��. أّما األش�اف، ال�ی� ال
ی����ن إلى أ�ة ق��لة، ف�ان�ا قادة ل��ان مّ�ة وال��ی�ة وال��ن ال���� فق�. ی��غي على الّ���� أن
���ن رجًال م��ّل�ًا �الّ��ف، ���� مع�ى ه�ه ال�ل�ة في اللغة، ول�ال�ا قّ�ر س�ان مّ�ة وال��ی�ة
الّ���ف�� ح��� و���ل عال�ًا و�ان�ا ی�ع�نه�ا بـ «س���»، أّما ب�و الّ���اء فق� كان�ا ی�ع�نه�ا
ب��ا�ة بـ «ح���، و���ل» دون أّ�ة ألقاب. ل�� ل�َرن� ت��� م� إق�اعه� �أسل��ه ال�اص
�اس���ام لف�ة «س���» لألش�اف. لق� ن�ح في ذل� ن�احًا �اه�ًا ���� أ�ل� عل�ه ال��و اللق�

نف�ه �ع� ��عة أساب�ع لع��� وص�ق تق�ی�ه� له �الّ�غ� م� ك�نه غ���ًا وم����ًا.
�ع���ا ال�قّ�م ��ِ���، أح� قّ�اد ال��� الّ��امي وال�� لع� دورًا مهّ�ًا في ال��لة وأص�ح �ع�ها
الع��ل ال����اني في جّ�ة، �ع���ا ل��ة حّ�ة ع� ال��اة ال��م�ة للّ����. كان ��ِ��� أح� القالئل



م� األورو���� ال�ی� زاروا الّ�ائف، العاص�ة الّ���ّ�ة لل��از، وهي م�ی�ة ل��� �ق�اسة مّ�ة أو
ال��ی�ة، ل��ها م�ان ال �ع�ف الّ�اس ع�ه الّ�يء ال����.

�ق�ل: «كان الّ�الم ق� حّل لّ�ا وصل�ا و�ان الّ�ق� ش�ی� ال��ودة. دخل�ا غ�فة الّ���ف، وهي
شّقة ج��لة أرضها مغ�اة ���اد ع��ي فاخ�، ووسادات ك���ة. جاء م��ف�ا و��ل ل�اقة قّ�ل كل
واح� م�ا على وج���ه ودعا هللا أن ی�ار��ا، ورجانا �أن نعّ� أنف��ا في م�ازل�ا. جل��ا ساعة م�
الّ�مان ن��ب القه�ة والّ�ا� ال��ّلى والّ��ائ�، ون�� ن�اه� م���ًا ش���ًا ل� تغّ��ه الق�ون. ل� ���
الّ���� ق� تغّ�� س�� ی�م واح�، ل�� ج�ت العادة �أن یهّ��ه ال���ع �ع�دته م� رحل�ه سال�ًا. كان
األق��اء واألص�قاء وال��م ی�خل�ن الغ�فة ب�� الف��ة واألخ�� �ع� خلع أح�ی�ه� ع�� ال�اب. أّما
ال��م ف�ان�ا ی�خل�ن ���عة ف�����ن و�قّ�ل�ن ی� الّ���� ث� ���ج�ن ���عة. أّما األت�اع ف�ان�ا
ی�خل�ن على مهل ��قّ�ل�ن �ه� ی� الّ���� ث� ی�ی�ونها ل�قّ�ل�ا ما ب�� اإلبهام والّ��ا�ة و���ج�ن

به�وء.
«ول�ا دخل األص�قاء نه� الّ���� وأ�ه� ت��عًا خ��فًا ل�ق��له� ی�ه ث� قّ�ل وج�اته� مع الّ�لف�
�الّ���ة. أّما �الّ���ة لألقارب ف�ان ی�ه� أ��ًا ��قّ�له� و�قّ�ل�ن ی�ه ث� ��ّ�ه� إلى ص�ره ���ارة

دا��ًا له� ���ل الع�� والّ�عادة».
لق� أّد� اح��ام س�ان ال��ن والق�� لألش�اف إلى إح�اس خاص ل�� ع�ب ال��ن �ال���ول�ة
والّ�����، وه�ا �الّ��ع ساع� ل�َرن� ك���ًا في تأس�� ح��مة للّ��قة الّ�ا��ة في ال��از. و�ف�ل
ح� ال���ول�ة ه�ا ت�ّ�� وأص�قاؤه م� ت�ح�� ال��ائل ال���اص�ة و���اد رجال ���� أن ���ن�ا قادًة
تا�ع�� لل�ل� ح��� واألم�� ���ل و�خ�ته. وم� أجل ت�ف�� ه�ا األم� كان على ل�َرن� أن ����
أوًال ثقة كل ال��ائل ال���اص�ة، ث�، و�ه�وء، ��عله� �ع�ق�ون أّن الف��ة ف��ته� و��ّ�ه� على ن��ان
خالفاته� الّ�ا�قة واالت�اد ت�� ��ادة ح��� وأب�ائه واألش�اف اآلخ���، ل��د األت�اك وم�اع�ة

ال�لفاء على االن��ار في ال��ب، أمًال في اس��جاع ال�الفة وم�� إم��ا��ر��ه� الق���ة.
كان على ال�ل� ح��� االع��اد كّل�ًا على والء ال��ائل في ق�ته ال����ة. أما أت�اعه ال�اّص�ن
م� ال��و ف�ان�ا م� ق��ل�ي ح�ب وع���ة، وق��لة أخ�� أقّل شأنًا هي جه��ة. كان� ه�ه ال��ائل
الّ�الث ت��ّل أرضًا واسعة ت��ل ثالثة أر�اع ال��از و��فًا م� غ�ب ن��. وداخل ح�ود ال��از
إلى ال���ب والغ�ب كان� ه�اك س� ��ائل صغ��ة هي ه�یل و��ي سع� وال�ق�م Buqum وم���
وث��� وال��ادلة Juhadlah. و�لى أق�ى ال���ب ه�اك م���عة م� ال��ائل الق�ّ�ة هي ال�ه�ر
Dhaur وح�� Hasan وغاِم� Ghamid وزه�ان Zahran وشه�ان Shahran، ال�ي ت��ل �ال��امها

أف�ل ق�ة ق�ال�ة مّ�ا في ال��از نف�ها. وق� أرسل� كلها ف�قًا ل��ان�ة ال�ل� ح���.
أما م� ال�هة الّ��ال�ة لل�الد فق� أتى ب�ع���ات م� ثالث ��ائل تا�عة للع��ة. ان��� ق��لة بلّي
Billi أوًال، ال�اقعة إلى الّ��ال م� جه��ة، ث� ت�ع�ها الع�ّ�ة وال����ات. كان لق��لة ال����ات،
ال�ي ت��ب ال��ا�� ال�اقعة ب�� رأس خل�ج الَعَ��ة والّ��ف الّ�فلي لل��� ال��� وال����ة ال�س�ى،
أع�اٌء ُك�� وأحقاد دم��ة وخالفات أك�� م� غ��ها، وأف�ادها ع���ون م�اك��ن ال ی�قادون ��ه�لة
وال یهاب�ن ش��ًا. و�ان�ا ال یّ���ون ���ا ب��ه�، ف�ا �ال� مع غ��ه�؟ والّ�يء ال�ح�� ال����ك ب��ه�
ه� ال��اح ونف� العالمات الق�لّ�ة عل ج�اله�. وله�ه الق��لة ف�عان ه�ا اب� جاز� وأب� تا�ه، ال�ي



ش��ها ه� ع�دة أب� تا�ه، رو�� ه�د ال��و�. ل�� ع�دة ز��� �ف�ل ش�اع�ه و�ق�امه فق� وال ی�ج�
ف�د م� الق��لة یه�� لل���ع إلى أّ�ة سل�ة.

كان� ه�اك ح�ب م����ة ب�� ف�عي الق��لة ل��ة خ��ة ع�� عامًا إلى أن ن�ح الّ����
ل�َرن� في ت�ح��ه�ا ت�� را�ة ح��� و���ل به�ف ��د األت�اك م� ال�الد. مع ذل� رأ� ل�َرن�
أنه م� األف�ل إ�قاء كل ف�ع في ج�ء م��لف م� ال��� ح�ى ال ی�قّ��ا على رقاب �ع�ه�
ال�ع�. و�ان الف��قان م��عّ�ی� إل�اعة أوام� ل�َرن� �ال�ا أنه�ا م�ف�الن، وع��ما كانا یل���ان
كان� كل�ة الّ��ف ت��عه�ا م� ال��ء �الّ��ار. �عّ� ع�دة أب� تا�ه وق�ُمه أّن الّ�روَز، ال�ی� ��ّ��ن
أق�ى ح�ب في الّ���اء، م� الّ� أع�ائه�، و�ان ل�َرن� ���� في ك��� م� األح�ان إلى اس���ام
الق�ة ل��عه� م� ق�ل �ع�ه� ال�ع� ب�ًال م� ق�ل األت�اك. في عام 1912، أس� خ���ن م�
هّ�انة ع�دة ث�ان�� خّ�اًال درز�ًا في ال�ع��ة، وه�ا دل�ل واضح على كفاءة رجال ال����ات الق�ال�ة،
إذ ���ن ال�ّ�ال في العادة معادًال ل�جل�� على ال��ال في الق�ال، ألّن ال��ان �����ع ال��اورة
���عة أك��. م�� تل� ال�ادثة والّ�روز م��ّف�ون أمًال في م�اغ�ة ال����ات وه����ه�. و�الّ�غ� م�
ت�ّ�د ق��لة ال����ات، فق� غ�ا أف�ادها ���ادة ع�دة أب� تا�ه م� أف�ل الق�ات ال�قاتلة في غ�ب

ج���ة الع�ب، و�ان ال��ل�ن�ل ل�َرن� �عّ�ه� الع��د الفق�� ل���ه الّ���او�.
ر��ا كان ن�ف الق�ارات ه� أروع ع�ل أم�ى �ه ل�َرن� وق�ه، ل�� أ�ًا م� أع�اله ال �ف�ق
ت�ح�� ال��ائل الع��ّ�ة أهّ��ة. �الّ���ة إل�ه� كان� الغارات على الق��لة ال�عاد�ة هي شغله� الّ�اغل
وت�ل��ه� ال�ح��ة. و�� كان ص��ًا أن تأتي ب������ م��اص��� إلى خ��ة األم�� ���ل ل�عل�ا
ص�اق�ه�ا ووفاءه�ا، و���ه ذل� أن ت�ل� م� أح� أث��اء وول س���� الّ��لي ع� ث�وته

للّ���ع���.
ل����� دقة ال���لة إل��� ال��ال اآلتي: في شه� ی�ن�� م� عام 1917، ك�ا ن��� اج��اعًا
في �احة ق�� األم�� ���ل في الَعَ��ة، وه� ب�اء ذو �اب� واح� ���ه ال��اني اإلس�ان�ة. كان
واقعًا في بل�ة صغ��ة ت�ّ�ها أش�ار الّ���ل، وهي ال�قعة ال���اء ال�ح��ة وس� ��� م� الّ�مال،
ح�� كان في الق��� م��اء ال�ل� سل��ان الع���. كان ثالث�ن م� األش�اف والّ���خ جال��� في
دائ�ة ح�ل األم��، كله� م� زع�اء ال��ائل ال�ارز��، وم� ب��ه� س�ة م� ش��خ اب� جاز�
ال����ات. وف�أة ل��ُ� تغ��ًا في وجه الّ�اب اإلن�ل��� ل�َرن� ال�� وقف على ق�م�ه وان�ّل به�وء
م� �اب ال�احة. رأی�ه ی��ّ�ث مع ج�اعة م� الع�ب كان�ا في ���قه� إلى الّ�خ�ل ث� قاده� في
ات�اه آخ�. وع��ما سأل�ه الحقًا ع� س�� خ�وجه الّ���ع أخ��ني �أن ال��ار��� ال�ی� كان�ا ع��
ال�اب ه� ع�دة واب� ع�ه م�ّ�� و�ع� م� رجال أب� تا�ه، ث� أضاف قائًال إنه ل� دخل ع�دة
وص��ه إلى �احة الق�� فإّن مع��ًة دام�ة كان� س��ور أمام ع��ي األم�� وق� ی��ج ع�ها تق���

القّ�ات الع��ّ�ة ب�م�ها.
إلى أن أص�ح ل�َرن� قائ�ًا م�ّل�ًا �ه، �قي على ات�ال دائ� ��ل� ال��از وأب�ائه األر�عة
و�األخ� األم�� ���ل. لق� عاش مع الّ�ع�اء وأكل الّ�عام معه� واش��ك في أحادی�ه� داخل
ال��ام، و�ان ی�� أّن إس�اء الّ��ح ���ل م�اش� ل�� له الّ�أث�� ال��جّ�، بل م� األف�ل ت����
األف�ار خالل ال��ادثات ال��م�ة. ���ن الع��ي عل س���ه أث�اء ت�اوله ل�ج�اته و���ض في



أحادی� وّد�ة عامة، و�ّل�ا كان ل�َرن� ی�غ� في ال��ام ����ة ج�ی�ة أو شّ� غارة أو االس��الء
على بل�ة ما كان ���ح الف��ة ع�ضًا و���ل غ�� م�اش�، وق�ل م�ي ن�ف ساعة كان ی��ح في
إلهام أح� الّ���خ ال�ارز�� ل�ق��ح ال��ة ذاتها، وع��ها ی��ّ�� ل�َرن� �الف��ة و��فع الّ��خ إلى

ت�ف��ها ق�ل أن ���� ح�اسه.
في إح�� ال�ّ�ات، كان ل�َرن� ی�ع�ى مع األم�� ���ل و�ع� القادة في م�ان ق��� م�
الَعَ��ة. كان الّ�ع�اء الع�ب �ع�ق�ون أنه م� األف�ل االس��الء على درعا، ال�اقعة ع�� ال�قاء الّ��ة
ال��ی��ة على �ع� م�ات األم�ال ��هة الّ��ال، ج���ي دم��. كان ل�َرن� �عل� أنه م� ال����
االس��الء على درعا، ل��ها ال ���� أن ت��� ل��ة ���لة م� الّ�م�، ل�ل� قال: «إنها ف��ة رائعة
حقًا، ل�� دع�نا أوًال ن�اق� الّ�فاص�ل». وم� ث� عق� م�ل� ش�ر�، و�ل�ا اس��ّ� الّ�قاش في
ال��ألة كان� ال��اسة لها ت���. وفي ال���قة فق� ث��� ع���ة القادة الع�ب، ح�ى إنه� اق��ح�ا
االن��اب م� ال���� ال�� كان�ا ���ّل�نه آن�اك. اق��ح ل�َرن� بل�ف أن ان��ا�ًا كه�ا ق� �غ��
ال�ل� ح��� ك���ًا، وش��ًا ف���ًا أوحى إل�ه� �ال��ي في ال�ّ�ة األصل�ة �االس��الء على الَعَ��ة،

وهي ه�فه ال���قي.
ك�ا أس�َّ لي ل�َرن� ع��ما ك�ا ن��� اس��ارة للّ�ع�اء الع�ب، فقال: «ال���ع ج��االت في
ال��� الع��ي، ب���ا ُ���ح لل���ال في ال��� ال����اني �أن �قّ�ر األم�ر وف� ه�اه، أّما ه�ا، في

ج���ة الع�ب، ف�ل رجل ی�غ� في ال��ار�ة ���ع الق�ار».
إّن األش�اف والّ���خ الع�ب أناس ع���ون وال ی�ع�ه� أك�� م� أن ���� أحٌ� ما إلى أخ�ائه�.
إذا قل�: «ه�ا ه�اء»، ی�ی� الع��ي �ه�ه ل� و���� ع� م�اع�ت�، وله�ا ل� ی�ف� ل�َرن� أّ�
م إل�ه، مع أنه كان� ل��ه الّ�ل�ة لفعل ذل�، ل��ه كان ی�اف� على ال��ة ال�ق��حة ث� م��� �ق�َّ
ی�ّجه ال��ی� ب��اعة ���� �عّ�ل الع��ي نف�ه ال�ّ�ة وفقًا ل�ا ی��� ل�َرن� ال�� �عل�ها ف�رًا أمام
القادة الع�ب ق�ل أن یّ��ع ال��ال ل�اح�ها �أن �غّ�� رأ�ه. كان �ق�م ب�ل� ����قة د��قة دون أن

��ع� الّ��� لل��ة واح�ة �أنه ق� ُضغ� عل�ه.
ل� أّن ل�َرن� وزمالؤه ع�ل�ا وح�ه� دون م��رة األش�اف ل�ان�ا ر��ا حقق�ا أه�افه� في ن�ف
ال��ة، ل�� ل�َرن� ح�ص على ع�م إص�ار أوام� م�اش�ة، إلى أن أص�ح قائ�ًا أعلى ب���ة الع�ب
أنف�ه� ال�ی� أخ�وا ی���ون إل�ه و�أنه رجل خارق. ح�ى اق��احاته ون�ائ�ه لألم�� ���ل، ف�ان
���ف� بها إلى أن ��ل� �ه. وم�� ب�ا�ة ال��لة ول�َرن� ی��ّ�ى س�اسة ع�م م�اولة فعل ال����
ب�ف�ه، م��ّ��ًا دائ�ًا أنها ح�ٌب ع��ّ�ة، بل كان في �ع� األح�ان، ع��ما تق��ي الّ��ورة، �عّ�ز
أه��ة القادة الع�ب ل�� أت�اعه� على ح�اب م���ه ه�. م� ناح�ة أخ��، ُتع�� ه���ة األت�اك

واألل�ان إلى م�اول�ه� الّ�عامل مع الع�ب ����قة م�اش�ة قاس�ة.
كّل�ا كان ش��ٌ� أو ش�خ �أتي لل��ة األولى ل��ع نف�ه في خ�مة ال�ل� ح���، كان ل�َرن�
والّ��ا� ال����ان��ن ال�اض�ون ���ج�ن م� خ��ة األم�� ح�ى ان�هاء ش�ل�ات أداء َقَ�� الّ��الف.
كان�ا �فعل�ن ذل� ألّن الّ��خ القادم ق� ی�تاب �األم� إذا وج� أن األم�� ی�لي �ع� األجان� ثق�ه.
وفي ال�ق� نف�ه كان ل�َرن� ��عى الق��ان اس�ه �أس�اء األش�اف، وح���ا كان ی�ه� كان ُی���
إل�ه على أنه ال���ّ�ث بل�ان ���ل. كان �ق�ل: «ضع األم�� أمام� كالّ�ا�ة وأخِف ش�����



وأف�ارك وراءها». ل�� ل�َرن� كان ���ص على ع�م ال�قاء ع�� ق��لة واح�ة مّ�ة ���لة ألنه ل�
ی�غ� في أن �ق��ن اس�ه �ق��لة معّ��ة وأحقادها الّ�ف��ة. وال��و أناٌس غ��رون، ل�ل� كان ل�َرن�،
أث�اء الغ�وات، ���� إلى جان� كل واح� م�ه� ح�ى ال ُ��اع ع�ه أنه ��ّ�� ال�ع� على اآلخ���.

لق� اس���م ل�َرن� مع�ف�ه ب�ف�ّ�ات و��ائع رجال الّ���اء كأف�ل ما �����ع. على س��ل
ال��ال كان ���اج دائ�ًا إلى معل�مات مف�لة ع� ت�ار�� ال�الد ال�ي ت�تادها الق�ات الع��ّ�ة في
ح�التها، ل�� ال��و كان�ا ی��ّددون في إ�العه على أم�ان وج�د اآل�ار وال��اب�ع واألماك�
اإلس��ات���ة. ل�� ل�َرن� أق�عه� أن ص�ع ال��ائ� ض�ورة ل�ل رجل م�قف، وأص�ح ع�دة أب� تا�ه
وال���� م� الّ���خ مه�ّ��� �ال��ائ�، ل�رجة أنه� كان�ا ی�ق�ن ل�َرن� م���ق�ًا ��ال الل�ل وه�

��اع�ه� في رس� خ�ائ� ل� ت�� لها أ�ة ���ة ح���ة ول� ت�� ت��� اه��امه ��ال م� األح�ال.



صانع ال�ل�ك



الف�ل الّ�ال� والّ�الث�ن

ل�َرن� اإلن�ان

على الّ�غ� م� أن ل�َرن� كان ُی�عى ل��ل كل وسام تقّ�مه ال���م�ان ال����ان�ة والف�ن��ة، فإنه
كان �فّ� م�ها على َجَ�له أو �الّ�ائ�ة أو �أّ�ة وس�لة نقل س��عة م��ف�ة.

أرسل� ال���مة الف�ن��ة رسالة إلى م��و�ها في ج���ة الع�ب ت�ل� إل�ه ت�ل�� ال��ل�ن�ل
ل�َرن� وسام صل�� ال��ب �ال��. كان ال�اپ���� پ��اني Pisani، قائ� الق�ات الف�ن��ة في الَعَ��ة،
م�لهفًا على جعل ال��اس�� ذات �ا�ع مه��، وأراد أن ُ���ج الف�ق ال����ان�ة والف�ن��ة والع��ّ�ة في
ع�ض ع���� ح�ى ی���� م� إلقاء خ�اب م��ح مالئ�، ث� �قّ�م ال�سام لل�َرن� و�قّ�له في وج���ه.
فلّ�ا س�ع ل�َرن� ب�ل� وّلى هار�ًا إلى ال�اد�ة، وفّ� �ع�ها ع�ة م�ات م� ال�اپ�� الّ�ؤوب، ال�� ذه�
�ائ�ًا إلى ال����ر مارشال، رف�� ل�َرن� في ال���ة، ف�ا كان م�ه إال أن ن��ه ب����� ال����
ذات ص�اح ع��ما ���ن ل�َرن� في الَعَ��ة، وأخ�ه على ح�� غّ�ة. ان��� پ��اني وف�ق�ه إلى ح��
ع�دة ل�َرن�، ث� �ه� أمامه ��امل م�ه�ه الّ�س�ي وحاص�ه ث� تال وث�قة م�ث�ة، ت�و� ك�� أم�ى

ل�َرن� أ�امًا دون �عام أو ماء و��� تفّ�ق على األت�اك وه�مه�.
في نها�ة ال��لة، ع��ما رجع ل�َرن� إلى أورو�ا م�ّلفًا مارشال في ال����ة، أرسل إلى ش���
خ���ه ��ل� م�ه ش�� أغ�اضه م� الَعَ��ة إلى القاه�ة. ل� ��� ل�َرن� ���ب ال���ل أو ی�ّخ�،
ل��ه كان مغ�مًا �الّ����التة، و�ان ه�اك ع��ات م� العل� الفارغة ال��ّ�مة في زاو�ة ال���ة مع
ك��ه، �اإلضافة إلى أجه�ة ��اس الّ�وا�ا وِش�اد ج�ل و��ام�ل ذخ��ة و�قا�ا م�افع رّشاشة. وفي إح��
عل� الّ����التة الفارغة وج� ال����ر ال�سام ال�� أع�اه إ�اه ال�اپ���� پ��اني، ف�ضعه في حق���ه،
وع��ما جاء ل�َرن� ل�قابلة األم�� ���ل وال�فاوض�� الع�ب في م�س�ل�ا، أح�جه ال����ر مارشال

�إلقاء خ�اب ی�ّ�� �أع�ال ال��ل�ن�ل الّ�ائعة في ف�ن�ا ث� قّل�ه وسام صل�� ال��ب.
ع��ما زار دوق ك�ّن�ت فل���� ل���ح ال���ال آِلْ��ي وسام صل�� ف�سان الق��� ج�ن، كان
ی��� م�ح وسام آخ� لل�َرن�، ل�� القائ� الّ�اب اخ�فى ف�أة وذه� ل�فّ�� ق�ارات األت�اك. ُأرسل�
الّ�ائ�ات لل��� ع�ه ك�ا ُأرسل� رسائل إلى م��لف ال��ارب ال��و�ة ت�أل إذا كان أحٌ� ما ق� رأ�
الّ���� ل�َرن� فل����ه ���ورة ال���ر إلى الق�س. وذات ی�م، ب���ا كان ل�َرن� ی��ّ�ى ع��
ح�ود األت�اك غ�� م�اٍل �الع�و، كان االح�فال في الق�س ق� ان�هى وغادر دوق ك�ّن�ت إلى م��.
كان زمالؤه في إدارة االس���ارات �عل��ن رف�ه الغ��� ألّ� ن�ع م� ال���ال�ات أو األوس�ة
ال���ّ�ة، فأغ�وه �ال���ر إلى القاه�ة وف� حّ�ة مق�عة. وحال وص�له قام مالزٌم ���ف الّ��
و��العه على األم�، ف�ا كان م� ل�َرن� إال أن ت�ّجه ف�رًا إلى ش��ة ���ان هل����ل��، دون أن

ی���� ألخ� بّ�ته وأغ�اضه م� ف��ق ش�ف�د، واس�قّل أول �ائ�ة عادت �ه إلى ج���ة الع�ب.



ل� ��� ل�َرن� ���ه األوس�ة ف���، بل كان ی��ّ�� ل�� األش��ة ال�ي ��ل�ها. �ق�ل ع�ه
ال�اپ�� ف�دی�ان� ت�هي ع��ما ك�� ع� «الف�ل� الّ�ّ��»: «لق� ُم�ح ال��ل�ن�ل ل�َرن� وسام
Companionship of the Bath لقاء خ�ماته. كان م�ش�ًا ل��ل وسام صل�� �����ر�ا، ل��ه ل�
���ل عل�ه ���� ع�م وج�د ضا�� أعلى رت�ة م�ه ��ه� على أع�اله ال���ل�ة، وهي ذر�عة وا��ة
إذ كان� ه�اك ع��ات الّ��ق ل��ف أع�اله ال���ل�ة». وفي ال�اقع، ل� ���� ل�َرن� أب�ًا ل��ّل�
ال�سام ك�ا �ل� م� زمالئه الّ��اوز ع� ال��ال�ة ب�سام صل�� �����ر�ا. وال ن��ى أنه كان ق�
ت�ّ�ى ع� رت�ة ال���ال ع��ما كان� ق�اته ال��اح األ��� في ج�� آِلْ��ي، أ� ع��ما كان ب�ت�ة
عق��. لق� رف� أ��ًا لق� الفارس، ول�ا سألُ�ه ع� الّ��� قال: «ل� أن�ي أص��ُ� م� ��قة

الف�سان ل��ع خّ�ا�ي ب�ل� وضاعف فات�رتي. ��ف��ي ع�اء ت��ی� ما علّي ت��ی�ه اآلن».
ح�� عل�ي كان ه�اك شيء واح� ی���ه ل�َرن� م� ال��ب، وه� شيٌء ل� ���ل عل�ه أب�ًا.
سأل�ه مّ�ة ع� شيء ���ه�ه ���� أن ُ����� �ال�ال ل��ه ل� ی���� م� فعل ذل�، فأجاب �ال ت�ّدد
ج�ا�ًا ��ه� ��ا��ه و�ن�ان��ه: «ك�� أت�ّ�ى ل� أح�ل على س�ارة م� ن�ع «رول� رو��» ش���ة
أن ت��ن م�ّودة �إ�ارات ووق�د ��ف��ي ���ة ع���». كان� تل� الّ��ارة ال�ي ��ل� بها ت�عى
(الّ��اب األزرق) "Blue Mist" كان �����مها أث�اء غاراته ل����� الّ��� ال��ی��ة ح�ل دم��،

ل��ها ُأصل�� �ع� ال��ب وغ�ت لالس���ام ال�اص لل���ال آِلْ��ي في مق�ه �القاه�ة.
كان ال�ع� ی��ق�ون ل�َرن� ل�ف�ه ت�ّل� أوس�ة الّ��ف ال����حة له، ل�� ال���قة هي أنه ل�
ی�ف�ها ل��ّ�د أن ی��و غ��� األ��ار. ُم�ح ق�ل ال��ب م�ًال وسام ال����ّ�ة م� ِق�ل الّ�ل�ان
الّ���ي، ألنه كان ق� أنق� ح�اة �ع� األل�ان أث�اء ع�له� في الّ��ة ال��ی��ة ال�اصلة ب�� ب�ل��
و�غ�اد ع��ما كان س�ان ال���قة یهّ��ن �الف�� به�. و�ع� ��ام الّ��رة الع��ّ�ة �قل�ل، ب���ا كان ال
ی�ال في القاه�ة، تلّقى ع�ة أوس�ة ح���ة م� ب��ها وسام ج�قة الّ��ف فق�لها. ل��ه كان ی�ف�
ال��ائ� ال�ي كان� ت��ح له لقاء أع�اله في ج���ة الع�ب، ألنه كان �عل� أن ال�لفاء س���ون م�
الّ�ع� تل��ة م�ال� الع�ب �ع� ان�هاء ال��ب وت�ق�� الّ���، ول� �ف�ا �ال��اماته� أ��ًا ت�اه
زع�اء ال��از. كان ی�رك ج��ًا أن الف�ن���� م�ّ���ن على االس��الء على س�ر�ا، وع�ف أنه� ل�
�����ا للع�ب �االح�فا� ب�م��. وله�ا ل� ��� ی�الي �ق��ل أّ� مقابل على ��ادته ل��لة م���ة على
وع�د ل� �����ع ال�لفاء ال�فاء بها. ر��ا كان س�غّ�� رأ�ه ل� عل� أن األم�� ���ل س���ح مل�ًا
على �غ�اد �ع� فق�انه الع�ش في س�ر�ا، ول�� في نها�ة ال��ب ل� ��� أح� ��ل� �أن ���ن ���ل

م�ّس�ًا ل��ل�ة ج�ی�ة في م�ی�ة هارون الّ�ش�� �ع� إجالء الف�ن���� له م� دم��.
All «أما الّ��ف ال�ح�� ال�� ق�له ل�َرن� وُسّ� �ه ك���ًا فه� م�ح زمالة «كّلّ�ة أول س�ل�
College ’Souls في أو��ف�رد. ُت��ح ه�ه الّ�مالة لألش�اص ال���ّ���� �إن�ازاته� العل��ة، ول� ���
ع�ده� ی��اوز الع����، ���ن�ن عادة م� الّ��ان ال�ی� ی���ون أع�اًال عل��ة أو أدبّ�ة، ن��� م�ه�
على س��ل ال��ال الل�رد ُك�زون. كان ه�ا اللق� م��ّ��ًا، إذ ی��اف� ����ة ف���ة وم��� في ال�لّ�ة
���ل م�انًا م�ه�ًا للّ�قاع�. ل� ��� ه�اك ع�ل خاص ُ��ل� م� صاح� اللق� ل�� ��� أن ت��ّف�
��ه أم�ٌر ثالثة: أولها أن ���ن أن�قًا فاخ� الّ��اب، وثان�ها أن ���ن م��ّ�ثًا ل�قًا، أّما ثال�ها فأن ���ن
م� ذّواقي خ�� ال��رت. ع��ها أضاف ل�َرن� قائًال: «أّما ث�ابي فهي ����ة، وأما الّ�القة في



ال��ی� فأنا أقّل الّ�اس شأنًا ف�ها، وأما ال���ر فل� أذقها في ح�اتي، وال أدر� ك�� ت���ُ� م� ن�ل
ه�ا الّ��ف!».

�ع� ان��ا�ه في All Souls، ق�� ل�َرن� وق�ه ب�� ال�ل�ة وز�ارة م��ل أح� أص�قائه في
.Epping وس������ �ع�ف بـ «ال���ل ذو ال�اب األخ��»، وه� ُن�ٌل صغ�� ب�اه في غا�ة إپ��غ
قال بّ�اب ال�ل�ة إنه� ل� ���ن�ا �عل��ن م�ى ����، ول� ��� ی��اول الّ�عام مع الّ�مالء اآلخ���
و�ان الّ��ر ی�قى م�اء في غ�ف�ه ��ال الل�ل. كان م�ه��ًا في ك�ا�ه ع� ج���ة الع�ب دون ش�،
ل��ه كان ی��� مع�� ك�ا�اته في ال���ل ذ� ال�اب األخ�� ح�� شغل غ�فة كان� ���ا م�ى
م��� مه��س مع�ار�. كان أح� أص�قائه ق� أع�اه ل�اس ��ار له أ��اف م� الف�و كان یل��ه في
أ�ام الّ��اء ح�� ب�د إن�ل��ا القارس، و��ل� في الغ�فة ال����ة ی�ّون ق�ة ت�ار�ه في ج���ة الع�ب.
أث�اء رحالته إلى أو��ف�رد كان ���ل م�����ه في حق��ة س�داء صغ��ة ك�ل� ال�ي ���ع�لها
م�ف�و ال��� في ل��ن. ذات م�ة، �ع� أن اج�از ال��ا�ة إلى ال��ّ�ة في م��ة �ادنغ��ن، وضع
ال�ق��ة على األرض لل��ة وذه� ل��اء ج���ة، وع��ما عاد كان� ال�ق��ة ق� اخ�ف�. ل� ت��
ت���� على الّ���ة ال�ح��ة م� م�����ه الّ����ة ف���، بل كان ف�ها دف�� م���اته ال�� ص��ه
��ال ح�ل�ه في الّ���اء ووثائ� تار���ة مهّ�ة ال ���� تع���ها. رأی�ه �ع� ع�ة أ�ام وأخ��ني
�ق�ة ال�ق��ة، ل��ه كان ���� وه� �ق�ل: «لق� وّف� علي الّ�ارق ع�اًء ك���ًا، و�ن س�قة ال�ق��ة
أمٌ� ج�� إذ وّف� على العال� ك�اب ح�ب إضافي». ل� نَ� ال�ق��ة أو ن��ع بها أب�ًا �ع� ذل�، و�ان
ل�َرن� �ع�ق� أن الّ�ارق ق� رمى األوراق في نه� الّ�ا���، ال�� خاب أمله �ع� أن كان ��ل� �غ���ة
أف�ل. ل�� أص�قاءه أق�ع�ه ���ا�ة ال��اب م� ج�ی�، وم� أجل أن ی�ع� �ال�ح�ة ه�ه ال��ة، �ع��ًا
ع� أع�� ال�ع���� في ال�ل�ة، ت�ّ�ع في الق�ات ال���ة ال�ل��ة ت�� اس� «ال��ّ�� (پ�ا�ڤ�)
روس». ول�� ح�ى ه�اك ل� ی��ّ�� م� إخفاء ش����ه ال�����ة وأف�ى أح�ه� الّ�ّ� في ص��فة
ل��ن، ووج� نف�ه م�ّ� األن�ار م� ج�ی�. كان ق�ل أساب�ع قل�لة ق� واف� على ب�ع حق�ق الّ���
مقابل م�لغ ك��� م� ال�ال، ل�� ع��ما ذاع أم�ه رف� العق� وت�ك القّ�ات ال���ة واّت�ل ��ل

ال��ّ�ر�� راج�ًا م�ه� أن ی����ه ل���� ��الم، وم� �ع� ذل� اخ�فى ثان�ة.
كان� إح�� ه�ا�ات ال��ل�ن�ل ل�َرن� هي ��اعة ال��� ب�ف�ه، و�ان ��ّ� ال��� ال��ا�ة ك�ا
كان ل��ه م���ة م� ال��ل�ات ال�����ة الّ�ادرة. وفي أ��اف غا�ة إپ��غ Epping، على �ع� ع��ة
أم�ال تق���ًا م� ل��ن، ب�ى ك�خًا صغ��ًا له واجهة ت��ه ال����ة ح�� وضع آلة ��اعة ی�و�ة،
وع��ما أنهى ك�ا�ه ع� ج���ة الع�ب قام �ع�ل س� ن�خ م�ه قّ�م �ع�ها ألص�قائه و�ق�� ن��ة
واح�ة في م���ة ال���ف ال����اني داخل الق�� ل��ة أر�ع�� عامًا، ول� ����ع أح� إق�اعه ب���ها.
كان م� ب�� م� ق�أها م� أص�قاء ل�َرن� األد�اء َرد�ارد ك��ل�غ وج�رج ب�نارد ش� وآخ�ون، وأعل�

ها «ه�م األدب اإلن�ل���». أح� ال�ّ�اب ال��ه�ر�� أنه �ع�ُّ
كان ل�َرن� ی��ّ�ع �����ة في ال��ا�ة وأسل�ب خاص �ه، و�ان م�فّ�دًا في ك�اب�ه ك�ل شيء
�ق�م �ه. م�� أن وضع� ال��ب أوزارها وه� ���� مقاالت رائعة و��� مقّ�مة ل���ة ج�ی�ة م�
ك�اب "Arabia Deserta" وأج�ع ال�ل على أنها أضاف� ���ة ح����ة له�ا الع�ل األدبي. ل��
الع�ل األك�� ت�ّ��ًا كان ك�اب "Travels in Arabia Deserta" ل��ارل� داوتي وع�ه �ق�ل ل�َرن�:



«إن في كل ك�� رحالت ال���ق نق�ًا ما، أّما ك�اب داوتي فه� ال��ال �ع��ه؛ ب�ای�ه ق�ّ�ة وأسل��ه
رائع، ل��ه ی��ل� قارئًا م��ّ��ًا ح�ى �����ع اس��عاب كل�اته و��اراته».

ل�� ك�اب داوتي نف� م� ال���عة لع�ة س��ات، و�ان م� الع��� ال���ل على ن�خ م�ه.
���� ل�َرن�: «إّن ك�اب داوتي صاٍف و���� ألنه ع�ٌل أدبي، و�ّن ش���ة م��� داوتي ال
تق�ل ال��ل، و�فاجأ ال��ء ع��ما �عل� أنه رجٌل ح��قي. إن ه�ا ال��اب ال ���� أن ���ل تار��ًا ما،
وه� ال ی�لى أب�ًا وال ���� االس�غ�اء ع�ه لال�الع على أح�ال الع�ب في ال�اد�ة، ل��ه نادٌر ج�ًا

وله�ا ل� �ق�أه ك��� م� الّ�اس».
وله�ا اق��ح إص�ار ن��ة ج�ی�ة م� م�ّل�ی� على أن ت�اع ب��عة ج��هات، وهي ن�ف ال��لغ
ال�� ��ل�ه الّ��ار مقابل ن�خ ع� الّ��عة األصل�ة. كان داوتي، ال�� أص�ح م�ّ�ًا اآلن، ق� كّ�س
س��ات م� ح�اته ل��ا�ة الّ�ع� لقاء م�ّت� ض��ل، ل�ل� كان ل�� ل�َرن� ثالثة أس�اب على األقل
ل��� ن��ة ج�ی�ة ق� ُن��ت وهي: أن ی�عّ�ف العامة على األدب الق���، وز�ادة دخل ص�ی� له

وَسَلف المع، ول�قّ�م خ�مة ش���ة إلن�ان ��ع� �أنه م�ی� له �ال����.
�ق�ل داوتي في مقّ�مة الّ��عة ال��ی�ة: «لق� تّ� �ل� إعادة ��ع ال��اب، وُنّف� ه�ا األم� ب�اء
على اق��اح م� ص��قي ال���ّ�� ت�ماس إدوارد ل�َرن�، قائ� ال��ائل ال��و�ة ت�� ل�اء ���ل، أم��
مّ�ة، وق� فعل ما ل� ی��ّ�� م� فعله س�اه إذ سار ����ه م� جّ�ة، م��اء مّ�ة، واس��اع إنهاء
الّ��اعات الق�ل�ة والع�اوات الّ�ف��ة ل�ل� ال��ائل ل�ّ��� ض�� ج�� الّ��� ض� ال��� الّ���ي ال����ّ�
في تل� ال�قاع، ك�ا أنه قّ�م خ�مة جل�لة ل�الده وحلفائها وأن�� ال���وع الع��� م� �الد ال���ق

م��ازًا م�ا�َ� شاسعة م� الّ���اء الع��ّ�ة».
ل� ت�� الّ���ة ال��ی�ة تغادر ال���عة ح�ى نف�ت كلها، وتّ�� ��اعة ن�خ أخ�� وت�ق� ���ح
ل�َرن� ب�ق��� شيء ل�اوتي وض�ان ت�اوٍل أف�ل لع�له األدبي. وال ن��ى أّن م��عات ال��اب ق�
ازدادت �فعل ك�ا�ة ل�َرن� مقّ�مة خاصة له �ع�و ف�ها ك��� الف�ل للّ�حالة الع��� ال�� مّه�
الّ���� ل�� خلف�ه في ارت�اد الّ���اء. و�ّن ه�ه ال�قّ�مة تع���ا ف��ة واض�ة ع� مهارة ل�َرن�
األدبّ�ة، ولق� ك�� ما یلي: «إن ال�اق��ة هي م� أهّ� ما ��ّ�� ال��اب، فق� حاول داوتي أن ����نا
����قة ما شاه�ه. لق� أحّ� الع�ّب ك���ًا وتأث� ��اذب��ه� وانع�اله� واس�قالل��ه�، وحاول إب�از
ف�ائله� ل�� دون إخفاء أخ�ائه�. إذا عاش ال��ء مع األع�اب، ف����ل� شع�رًا �ال�اد�ة ال ی�ول
ر ل�ا ال���قة �األل�ان. لق� رو� ل�ا كل ال��ادث والع��ات أب�ًا. لق� اخ��� ح�اة ال��اوة ب�ف�ه وص�َّ
وال��اع� ال�ي واجهها ووصف الّ�امّ��� �ق�ته� وضعفه� والّ��اق�ات في أف�اره�، ال�ي ت���

ف��ل�ا في أول لقاء ل�ا معه�.
«إذا حاول�ا س�� غ�ر ه�ا الّ�ع�، فعل��ا أن ن��� في م���عه ون�� صال�ة مع�ق�اته ال�ي
ت�ّف�نا أح�انًا. ل�� ل�� الّ�ام��� أن�اف حل�ل في ت�ّ�راته� وه� شع� �أل�ان أول�ة، �األخ�
األب�� واألس�د، وه� ال �فه��ن تعق��ات�ا ال���اف�����ة، ول�� ه�اك ح��قة أوال ح��قة، اع�قاد أو ال

اع�قاد، دون وج�د درجات ب��ها.
«�اإلضافة إلى الّ��ّ�ر األس�د واألب�� ل�� الّ�ع� الّ�امّي، فإّن ت����ه� الّ�اخلي ه� ك�ل�
أ��ًا. ك�ا أّن أف�اره� ت��ه ن�� ��في ن��� و���و أح�انًا أنه� ج��عًا م��اف�ون، فه� ی�ف��ن



ال��ال�ة و����ن في أف�اره� إلى نها�اتها الالم����ة دون أن یل�ف��ا إلى الّ��ارب في ن�ائ�ها.
ت��ه� ی�أرج��ن في أح�امه� وآرائه� به�وء ور�ا�ة جأش، و�أنه� ال ی�ر��ن ��� ما �ق�م�ن

�ه».
إن �القة ل�َرن� في اللغة اإلن�ل���ة أمٌ� ی��� اإلع�اب، و�ع�د الّ��� ح��ًا إلى ق�اءته
لألع�ال األدب�ة ومع�ف�ه �اللغات الق���ة وال��ی�ة. ت�� مف�داته أك�� غ�ى م� مف�دات أّ� أس�اذ

م�قف ول��ه ق�رة وص��ة فائقة ك�ا الح��ا ع�� وصفه ل��ت ص��قه �الل ال����ی� في َ�َف�.
ول�َرن� رجٌل ���ق� ال�ال و���� ���ة الفق�، مع أنه ع��ما كان في الّ���اء كان له رص�ٌ�
غ�� م��ود، و�ان �إم�انه أن ���� م� ال���مة ال����ان�ة م�ات األل�ف م� ال���هات. و�ان
م� ال�أل�ف أن ت�اه ���� ع��ة آالف ج��ه ذه�ي في كل جهة م� الُ��ج ال����ل على �ع��ه وه�
���� به�ا ال��لغ الّ��� ول�� معه في الّ���اء كلها س�� ن�� ع��ة م� ال��و! وفي ذات ی�م
س�� ل�َرن� م� ال����ر س��ت س���ة ل��ة إن�ل���ة «ل��اء �ع� األش�اء». كان ال����ر س��ت
��ع ص�ادی� الّ�ه� في خ���ه ����� رئاسة ال��� في الَعَ��ة، وس�ع ال����ر م��ارد ال�� كان
ی��لى األع�ال �الّ��ا�ة ع� ال����ر س��ت و�ل� وصًال �ال��لغ. فل�ا س�ع ل�َرن� به�ا ال���
اس�غ�ق في الّ��� ث� قال: «سأك�� له وصًال»، ور��ا كان ه�ا ه� ال�صل ال�ح�� ال�� وّقعه.
أّما الّ�سائل ال�ي كان� تأت�ه إلى الّ���اء ف�ان �ق�أها عادة ث� ���قها دون أن ��ّلف نف�ه ع�اء

الّ�د عل�ها.
كان� رحلة ل�رن� إلى الّ��ق غ���ة ومل��ة �الّ��ارب، و�ان م�لعًا �الّ��اد الّ��قي ل�رجة أنه
اش��� �ع�ًا م�ه أث�اء ت��اله. ت�� على أرض خ���ه في الَعَ��ة ق�ع��� ج��ل��� كان ی�ام على
واح�ة ب���ا كان ر��قه، ال����ر مارشال �����م س��� الّ�����. إح�� الّ��ادت�� م�ج�دة اآلن في
م��ل الّ���ة آِلْ��ي واألخ�� ل�� مارشال. ذات ی�م، في س�ق جّ�ة، رأ� ل�َرن� حّالقًا جال�ًا على
سّ�ادة صالة أع���ه و�ان ف�ها ث��ان �ق�� ثالثة أو أر�عة ب�صات، ل�ل� قّ�مها ال�الق له مقابل
ج��ه�� وق�ل ل�َرن� ���ائها. ولّ�ا أخ�ها معه إلى القاه�ة �ّ��ها ل�� تاج� س�اد م��� م�ه�ر
فقال إنها ت�او� س�ع�� ج��هًا �ع� ت�م��ها، فأرسل ل�َرن� إلى ال�الق ورقة نق��ة ����ة خ��ة
ج��هات. وفي م��ل وال�ته في أو��ف�رد كان ل��ه ك�مة م� الّ��اد وال��� الّ����ة ال ت�ال مغ�اة
ب��اب الّ��ق. وصادف أن ت�ّوج ص�ی� للعائلة أث�اء ��اب ل�َرن� فأرسل� وال�ته إح�� الّ��اج��
كه��ة زفاف، وع��ما عاد ال��ل�ن�ل أخ��ته �القّ�ة وتعلل� �أنها اع�ق�ت أنها ال ت�او� ال����.
فقال ل�َرن�: «إن تل� الّ��ادة ال�ي أه�ی��ها كّلف��ي م�ة وس�عة وأر�ع�� ج��هًا». ل��ه ل� ی��عج

ك���ًا ون�ي أم�ها ف�رًا.
�ع� ان�هاء الّ��ة ال�ي ع�ل خاللها ل�َرن� ك����ار للّ��ق األدنى في م��� ال��ل�ن�ل، غادر
الع�ل ووج� ل�ف�ه م�ف�ًا آخ� ل�اق�ه الّ�ائ�ة. لق� ال�قى ��ا�� ع���� ل��ه دراجة نار�ة ل� ���
�����ع الّ���� ���ادتها، فاش��اها ل�َرن� وأخ� ���ب عل�ها أن�اء إن�ل��ا ك�ا كان في الّ�اب� �ق�د

س�ارة ال�ل� ِم�� "Blue Mist" في الّ���اء الع��ّ�ة.
ع��ما كان ل�َرن� �ال�ًا في جامعة أو��ف�رد، ق�ع عه�ًا مع ص�ی� له �أن یّ��ل أح�ه�ا
�اآلخ� إن ح�ل له�ا أم� مهّ� ل���فال �ه معًا. وفي عام 1920 أب�ق ل�َرن� إلى ص��قه قائًال:



«تعال على الف�ر، لق� فعلُ� ش��ًا». كان� تل� أول رسالة ی��ادلها االث�ان م�� أ�ام ال�امعة، ول�ا
وصل الّ��ی� أ�لعه ل�َرن� على اإلن�از ال�� ����� االح�فال، إذ كان ق� أنهى ب�اء ك�خه

الّ�غ�� في ��ف غا�ة إپ��غ Epping واش��� ��ع �ق�ات.
ُتع� غا�ة إپ��غ ن�عًا م� ال����ات الّ�����ة، وف�ها قان�ن ���� ت���� األب��ة الّ�اب�ة. و�ع� أن
أنهى ل�َرن� ب�اء ك�خه أتى رجال ال��ل�� وأخ��وه �أنه ق� ان�ه� القان�ن ألن م��له كان ب�اًء ثاب�ًا.
ف�ا كان م� ل�َرن� إال أن اش��� �ع� الّ�الء ورس� أر�عة دوال�� ت���ه�ة على ج�ان� ال��خ. ل�

تع� الّ�ل�ات ت�ع�ه �ع�ها، ل�� ح�ث ح��� �ع� مّ�ة أتى تق���ًا على كل ما ��ل�.

أما م��� ل�َرن� في ال���ق�ل فالعل� ع�� هللا وح�ه[23]، ل�ّ� ه�اك أم�ًا م���ًا واح� ه� أنه ل�
���ح ل�الده �أن ت��زه ك��ل، ل��ه ق� ���� ل��� األث� ال�� أح�ثه ه�اك في الّ���اء ���ل ق�ة
ج�ی�ة مهّ�ة في الّ��ق. ن���ًة ل��ب الّ����� الع��ّ�ة، ال�ي ل� ت�� ح��ًا على ورق، ون���ًة ل��لة
آِلْ��ي في فل���� وس�ر�ا، ن�أت ثالث دول ع��ّ�ة ج�ی�ة هي م�ل�ة ال��از ت�� سل�ة ال�ل�
ُح���، ودولة األردّن ال���قلة ب�عامة االب� الّ�اني لُ����، الّ�ل�ان ع�� هللا، وم�ل�ة الع�اق في
�الد الّ�اف�ی� ح�� اع�لى ع�شها االب� الّ�ال� لُ����، ال�ل� ���ل. لق� كان حل�ًا للّ�الثة ���ان�ة
م� االب� األك�� لُ����، ال�ل� علي ال�� ورث ع�ش أب�ه في مّ�ة ل��ّس� ذات ی�م ال��ل�ة

الع��ّ�ة ال�ّ���ة.
كان� األم�ُر معّ�لة على ال�ل� ���ل، و�ان ال��ل�ن�ل ل�َرن� ق� لع� دورًا �ارزًا في جعله
أع�� ز��� ع��ي في زمانه، ل�� مهام ���ل ج���ة، وه� ال��ل األعلى في ن�� ش��ه. هل
س���ن م� الق�ة ���� ��اف� على م���ه في �غ�اد و��قى الّ����ة ال��اد�ة في العال� الع��ي؟ إّن
األح�اث ت��ّ�ك ���عة اآلن في الّ��ق األدنى، و�ذا ت��� ال�ل� ���ل �ق�ة ش����ه ال�ّ��نة أن
����ّ� في م�� الّ��اعات الق���ة ب�� ��ائل وم�ن الّ���اء، وق� ساع�ه ل�َرن� في ذل� ���ل
ك���، و�ذا كان� دول الغ�ب م��عّ�ة إلرسال مه��سي الّ��� ال��ی��ة والّ���ی�ات الّ���ة
وت��ی�ات الّ�� وال����ار�� الّ��اس��� والع������ الّ���ه��، وال��اه�ة �إن�اء ال��ارس وتق���
الّ�ع� ال�الي، ع��ها س�ع�د م�ُ� �ابل إلى �الد الّ�اف�ی�، وس���ن م��ق�ل ���ل و�خ�ته ه�

م��ق�ل ج���ة الع�ب. وال �����ع أحٌ� مع�فة نها�ة الق�ة[24].
مع ذل� ه�اك أمٌ� م��� ه� أن ���ل، ك�لفه هارون الّ�ش��، ه� ملٌ� عادل ورح��، ل�� ل�ال
م�اع�ة الّ�اب ل�َرن� ل�ا كان ���� �غ�اد ال��م، ول�ا أص�ح ش��قه ع�� هللا سل�انًا على األردن،
ول�ا س��� الف�صة للع�ب ل��ال��ا �ال�ل� ح��� خل�فة له�. كان ه�ا الّ�اب ه� ال�� ق�ى على
األحقاد الّ�م��ة ال�ي ی�جع تار��ها إلى ألف س�ة، وه� ال�� أّس� ال��� الع��ي، ونّ�� ال��لة م�
ه� ألف م�ل ع� مّ�ة ودم��، و�ان ال�جهة ال����ة وقاد ال���ش الع��ّ�ة، واك��ح األت�اك وردَّ
الّ�ماغ ال�فّ�� للّ��رة الع��ّ�ة، ودخل أس�اق دم�� دخ�ل الّ�اف� ال�����، وأّس� ح��مة لألم��
���ل في عاص�ة ُع�� وصالح الّ�ی�، أق�م م�ی�ة في العال�. ول� ��� ل�َرن� ل��ّف� إلى ه�ه
األش�اء وغ��ها ل� ل� ُ��ل� للّ��ق وللّ��ق���، ول� ل� ��ّ� س�ان الّ���اء م�ّ�ة أتاح� له الف�ز

الّ�ام في الّ��اسة الّ����ة ومّ���ه م� إح�از ثقة الّ�ع�ب الع��ّ�ة.



ل� ��� في م�ّ�لة ل�َرن�، ع��ما كان ی�رس آثار ال�ّ����، أن یلع� ی�مًا ما دورًا رئ���ًا في
ب�اء إم��ا��ر�ة ج�ی�ة ب�ًال م� ت���ع ق�ع م��اث�ة ل��ل�ة �ائ�ة م�ف�نة ت�� األرض. ك�� ال�اپ��
ت�هي Tuohy في م���ته ال��ج�ة ع� «الف�ل� الّ�ّ��» �ق�ل: «ر��ا ل� ���� ل�هّ��ه ال�ل��ة

�ال�غام�ات م��ٌل في ه�ه ال��ب وال في أ�ة ح�ب أخ��».
ه�ه صف�ة خال�ة م� تار�خ شاع� ومف�� في الّ�ام�ة والع���� م� ع��ه وصل إلى الّ���اء
الع��ّ�ة في ف��ای� س�ة 1916 ل��ّ�� ج��ًا ����ة ثالثة م�افق�� فق�. ال أس���ع ت��ر مهّ�ة
أش� م� مهّ��ه�، فل� ���ن�ا ��ل��ن ال�ال وال وسائل نقل س�� �ع� ال��ال وال وسائل ات�ال
س�� راك�ي ال��ال. كان�ا ��اول�ن إن�اء وت�ه�� ج�� في بل� ل�� ��ه ص�اعة، بل ی��ج القل�ل
م� الغ�اء واألقّل م� ال�اء. في �قاع ع�ی�ة م� ج���ة الع�ب كان� أماك� وج�د ال��اه ت�ع� ع�
�ع�ها م�افة خ��ة أ�ام على �ه� ال��ال، ول� ��� ه�اك ق�ان�� ت�اع�ه�، و�ان�ا ��اول�ن أن
��لق�ا ج��ًا م� رجال ال��ائل ال��و�ة ال�ی� ام�ألت قل��ه� �األحقاد م�� م�ات الّ���ات، م� ال��و
ال�ی� ی�قاتل�ن في س��ل ال���ل على م�اه الّ��ب وفي س��ل الّ��اب� إلى ال��اعي وسل� ال��ال،

ه� ق�م ع��ما یل�ق�ن في الّ���اء ی��ادل�ن إ�الق الّ�صاص وف� م�اد� ال��اسة الّ����ة.
ت��لف أورو�ا ت�امًا ع� آس�ا في العادات و���قة الّ�ف���، ور��ا ت�ّ� م�ة س�ة أخ�� ق�ل أن
ت��� أورو�ا رجاًال آخ��� �����ع�ن فه� الع�ب واّت�اع عاداته� م� أم�ال مار�� پ�ل� ال���قي،

وال���ال ت�ارل� غ�ردون، و�ال��ع ت�ماس إدوارد ل�َرن� الفارس الع��ي ال��ی�.

*  *  *



خ���ة ت�ّ�ل ج���ة الع�ب و�الد الّ�ام وت���ة



خ���ة تف��لّ�ة ل�الد الّ�ام

[1] ه�ا كالم ال��لف ال�� ال ی�م� ب��ّ�ة س��نا م�ّ�� عل�ه الّ�الة والّ�الم، وال ن��اج ه�ا للّ�ّد عل�ه في ه�ا ال��اب، ف��ُ��ا
إ��ان�ا واع�قادنا ب�ی��ا ون�ّ��ا ال����.

[2] ه�ه ف��ة غ�� ص���ة م� ب�ات أف�ار ال�ات�.
[3] م�ل ��ه تهّ�� أفّ�ل ع�م ذ��ه، وال�ع��� إج�اًال خ�أ فادح في أ� أم� كان.

[4] ه��ا ُ���� اس� ��ل ق��اج (ق�ت ح�اش) �ال��عانّ�ة، ول�� هان��ال وال ه���عل.
[5]على الّ�غ� م� أن ��ارة (أب�) م� األس�اء ال���ة و���غي ت���� القاع�ة عل�ها ���� م�انها م� ال��لة، ف���قي عل�ها

ك�ا هي على اع��ارها ت�عل� �اس� عل� ل��ان مع�وف، ول� تع�� األس�اع على وروده ���غة: أبي اللِّ��.
[6] ی�رد ل��ل ت�ماس �ع� األقاو�ل على غ�� أساس تار��ي.



[7] م� ال�اضح أّن معل�مات ل��ل ت�ماس ع� الّ�ار�خ اإلسالمي ض�لة للغا�ة، فه� ی�قل ع� �ع� الّ��ف��� وال�ّ�اب أقاو�ل
وم�و�ات عامّ�ة ال صّ�ة لها.

[8] ن��نا في ه�ه الّ�ل�لة ك�ا�ه ال���ع Innocents Abroad «أب�ار في الغ��ة».
[9] ولق� ن��نا في ه�ه الّ�ل�لة ك�ابها ال���ع The Desert and the Sown «العام� والغام�».

[10] ه��ا سّ���ا �الع��ّ�ة ك�ابها ال���ع The Desert and the Sown ون��ناه في ه�ه الّ�ل�لة م�خ�ًا.
[11] ه��ا ت�ّ�� لي االس� ك�ا ����ه ل��ل ت�ماس، عل�ًا أنه ل� ��� �ع�ف الع��ّ�ة م�لقًا.

[12] أن��دة أل�انّ�ة شه��ة تع�ي: «أل�ان�ا ف�ق ال���ع»، غ�ت الحقًا في أ�ام ال��ب الّ�از� شعارًا أث��ًا ی�غ�ى �ه ال���ع.
[13] ه� ع�� الع��� ب� �اني، أشه� صانع لل��اج� والّ���ّ�ات في ش�الي ج���ة الع�ب �أوائل الق�ن الع����.

[14] ل� یّ��ح لي االس� ك�ا ����ه ل��ل ت�ماس، وأسلف� أنه كان ��هل الع��ّ�ة.
[15] ال�اقع أنه ش�خ الّ���ت م� ب�ي ع�ّ�ة ول�� ش�خ ش�ل الع���ة �أس�ها.

[16] أك�� دومًا اس� س�ر�ا �األلف ال���ودة على اع��اره ص�غة هل��ّ�ة الس� آش�ر (وال�ق��د ه�ا اإلقل�� الغ��ي آلش�ر) ول��
اس�ًا ع���ًا أو ك�عان�ًا، ب�اللة إقالب ال��� إلى س��، فل�� في ال��نانّ�ة. أما اس� ُت���ة فأك��ه ب�اء م����ة على اع��ار أنه ُیلف�

.Türkiye :ب�اء م�الة ه��ا
[17] ش���ة فادحة أفّ�ل ع�م ذ��ها.
[18] اس�ه �الع��ّ�ة: م�ج اب� عام�.

[19] ال����ر ه�ا ه� األم�� ع�� القادر الّ�غ��، ول�� األم�� ع�� القادر ال��ائ�� الّ�ه�� ال�� ت�في ب�م�� عام 1883.
[20] ه�ا ص��ح، فه� القائ� ال�� ع�� اإلن�ل�� ت�امًا ع� مقارع�ه، وه�مه� أشّ� اله�ائ�، واس�ه في ت���ة ��ّ�م عال�ًا إلى ال��م،

و�لّق�: Çöl Kaplanı أ�: «ن�� ال�ّ�». واس�ه األصلي: ُع�� ف�� الّ�ی� ُت��ان �اشا.
[21] ه�ا غ�� ص��ح، ومعل�مات ال��لف تع�زها الّ�قة في �ع� م�اضع ك�ا�ه.

[22] ان�� ال��اب ال�� ن��ناه ع�ه في ه�ه الّ�ل�لة: «ح�اة الّل�رد ُك�زون» تأل�� إی�ل رونال�شا�.
[23] كان� وفاته في أو��ف�رد ��ادث دّراجة آل�ة في 19 مای� م� عام 1935.

[24] زال� م�ل�ة الّ���� ح��� ب��ّلي آل سع�د الّ�ل�ة في ال����ة، وزال ُمل� ال�ل� ���ل في س�ر�ا (1918-1920)، ث�
ان�هى ح�� أس�ته في الع�اق (�ع� ح�� دام 37 س�ة) ��ق�ل حف��ه ال�ل� ���ل الّ�اني ب� غاز� في �غ�اد عام 1958. ول� ی��

م� أعقاب الّ���� ح��� في ال��� ال��م س�� أحفاد الّ���� ع�� هللا في ال��ل�ة األردنّ�ة الهاش�ّ�ة.
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