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.صيلالتفايمجمعلىفواشرلحكمةادهعما))ز!رلوبكاتااعتطاقدع:تو

ء9رفاال-ءاسيالالمجفينسلورلعبهالذيرلدواامازلكم-ذاكيوينظر-تلفءتوا،-:ينعدةمنذ"ا)سبعة

عمللذياهـوز"اوفلمعرامناذ،بالعرلدىاًوضوحماع:د،روعانني!اجموبالعركانميو،اك"التيالع:ارات

هزوا،9191عامي!بارفيوايزمنحاتيموفيصلاجتماععلىدونيارةلسباإسخكشافرحلىفيرسجوليطاالصوءـو!!د

لمؤ-تلانمعكلا!اا5وقعاتيالا-فاة-ةاعتبالذيهـوالليلزلكقضيتا":ةال.بالعرمنلىاحبرماءع-كونان

ث:ينلاابيناكرجهـةاربدوةامقدوبةلانجليزيةافيعريكنخحدثهاخذنا،يالشابرءاو:صزعش؟ناانبةعلىواءالعرفيإباردةا

.نامةاجادةيةليمزلانجايج-دونكانواة?لمرافةيانروعوعندماهالنارلحولخاصةاارقتنطرعلىزض!كوية9؟شبالاتج

بعدعلىة-!لودلل.م:همحداحءوردونل!:"ـحالوتلكنتكالقد.عمةا):المالراعلىاضطجمشاالنعاسراودنا

!فيرةعلىبهةأعربادهبخطا3عتبالتيالملاحظةبتلكنظرهربمقرالعربمناحديكنلماذ،ء"إدلاامنأء-د!بالل-،ة

ملمزم-ةتعتبرلايةلاز!افاهـذهانفيهاوقاقذاتمالاتفاقيةا".الشاقيدورءهمااورثلاانؤاضطرمفي

خلاللهمقطعتالقيالعهودصجتفنفاذالااللعرب،توماسل)وء:هاالفهالةيال:لملأثةالكمبلعتطامم

لخطا"واالتورربة"عةابىفيوايزمنكشفوقدمبلحرالليدالكابتنيالءسكروالمعلق،يفزجرروبرتدق"وصد

للف!-ةرأسلوا5مقدالتياقبم-ةاتاالمىاعد7ءنالنقابا!اطو.يالذ!غا):االتمجيدلكذيزظروا-يلةت.هـارت

ذة.الصيمكانتلمانسلورلالو":قاللأ"لبا!دهملاةالمعابإغتحتىبه

عرفمناولاز-5محداللهعيدالملكمذكراتوفى((.ب-ةعرثورةكهـ!

ب-ة؟:واهـالعشاسلمتدلق"لقااذ،-قيقتهعلىن!رلو،حثالياغل"لةييشمااجدفلمب-ةالعرالكتبفيبحثتو

للورؤساطلقتانيوم،الشممالبعشائرلح!مماالكثيرمنبورشمذكراتهـلىاعثرلماذالاسفسديدوكنت

قالوما،مالمنبذلبما،فاصخفي!لجيسفيالحريةمنغيرهماو.مخلصمولوداود-السعنورفياوكريالور

،ارورةن"ـصاحبوا،المةوجغيرالعربملك،افوالمنلورؤنفراوعرا)قت-الفياسشتركوالذينابللعرالض:اط

كاناقلحقافيو...ءبيءاىبالعرنالهـالار"ـرواالشخصيةاتهمبم!حظيزودوناانبمقدورهموكان،وثصقةفةمعر

،فييإغرمناليدسولق-د.الطباعيبالغر!سهالمزءو.المجردةا)"اريخيةلحقيقةاطلابامام-لالسبواي:يرو

فكرهفىدءنومحولمرالدالواان4بحج،زلملح!ابملل!"بىةالعرال-قظة"ئعالراسونيزطوار!جوبعتاو

متمسكدعنوكلداوانله.قومنيخدقدو...يهبرأمضهسكبيةلحرا،بللعرن!رلوماتخدحقي!ةعنالكشفلؤيحا

!-اسالنمنلهرأيلأمنءطلإون)ن!ميظراذ،اًيهبرف!للقواعطاءزيةمكااعنذرليعتلكنهو،ء:هاءاس-ةوالس

تهاساعدءبثمانءعترؤاصتتدو...يشاءمانسرلويعملنلاو،نيةالواوربةالعراهـدالشوامنعدلانالشاًءـذاني

نمكثيرافتوءر.يور:يهلافيمادخلازهفعنراضغيرلورنسواصدقاءلورنسكتاباتمنهـيالمتوفرةماتالمعلو

اخلصمنوهـويسجوالميجرمومنملانجايزاالضاطسنيونطوايعرضو.للموضوعاواحدفاًجالااتمثللاوهـي

لورن!منكثراخدموقد،بىبةالعروالقضحمةل!نجليزالناس-نلوربر،ودءلىصال-!إءق:ةوبالثاحتلملالق!ية

".الثدائدانواع3ـافقاءىحفقيةخدمة!كرةانهـيانشكال-!ايرقىلااليئعالوؤاانة-ةول

الواضحة،يرةالكفالمعافيتحعلءع!رةاقوالوهذهوعود.ة-مملبيئدارالذيالحديثفيطرأتالعقبةاح"لال

"ا!-لي.التعنا):احثغل"لؤس!يلالك:كاوعودهانو،لهما!اءلاوفييطاتالحوعثيرةشيختايهابي

2لتونللدكتابلورنسيكنلمو،كاهبيالحربالج!د!موقاالذينهمورجاله

فيكبيراثر!اءنهإمةحقبقةعنتابه3مت،!فىدفالمؤرحسمفبالعرمجهوداس-ةلرد!لون3و.للاحداثاقبمرلاا

ج%رز؟!ا؟ابهنال!دلىىدندهطايرلحعييندش!روالدهدلإبلزصىجينلجولمنيرلوفالدتمنبيهالحوالعملذا5انفيهلقااللنيالالجشالىتقريرامقدو

إز"ـةفرربىبةمرنرجور-ارهاغرمم،بناتبعبارورزق4879عامبنةسهوليةالعرالقواتدقانه،واءوخطتهعلىرناءتمقدالإاهر
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ثقل!نهاف:ا!ا!المامنمبإغأاعطاهابامانبتإثاامناذاغةالمبامن3.يراندونالازواجمماشرةا5عاشرمن!رلوا-مئحلاو5881معامء،ا

حديرز!ولةوام-دساىاشترماهـ؟داًزاغالمبكانولو،جنيهثتيعنعلاقتهتثمرا.قد.تطلإةهز.جتهففىر!-ببعياًشرغلب!االعةدعطيرست

تجنتج،1سبعة؟بلغبةعرجرتأااسفارهاحدوفي.آ3ص"اربرعينء:،،3مناحديس:طعو!.زسلورادواردزوماسمزإرء2!!هاولادةء

.الا.يملكر!ناز"ـلمالقوليدحضاوهذ،ئلهرسااحدىفيذكركماالاولىزوجته.فاةقبل9191عاًمالوالدزوفياذالواقع5-ذاييرته

لاة3نيناحماامناككرفيعركالىزهاشكفلاببةلمررلم"ءعرهجهةمناماوميالارحتىتعينالشلافهيعبةالرغيروجةالزاما.اماعوبخء-ة

دمعوبردطا*راالقسثقطرعنوذلكبهااسفارهبدأازهقالالتيبههلر.العهـرمنوالةسهبناليعةارافي

برعدف؟ادعىءةدملمم:الغ:هفيكذلكشكولاتياررثطافي!هات!علالذيلوتشولارئلهرسافيةوعلمرا؟قةالحقذ.5عننساوركشتوةد

كقى.التءشرا.فيبلغبيةالسمنلهء-صواقانقالتلرورسائلهحدىاوفي.بإندنإطانيالبرلمتحفافيلاناوهي

وقد.الصليجهينقلاعمنقلعةثينوثلإا-تزار.5دئدهرسافياعترتو5ج-زوغارراباهلانوالخطيئةبالاثمجإرفش"ورير:ماك"اكانمها

ر-الةقدمانكاتراالىعودتهوعندءخم-ينالىعددءاهارت،لزادانبمحاوا:هاهذاشعورهاعنزعوضكانتاًوانه،ءعهال:عيثىءبةالشر

فياء-برن،رو"لترساعلىونداطسطىالواللسررورفيةلىهنماريرالحدالتارلع!ق-يساًحدهمازصارلتهامحات؟راوقد،مةصاردثءبةأشأة"أءهاازإشكيء

.55ء.لل:؟شيرإرسالبةفيازك!تراخارجالىوذهب

:شكركمإتحفرفيهمدطلب1191معابالعربلادالىن!لوروعاد

.ع-....-5-،اكسفوردجامعاتاحدىفييدرسخذاثم،هـوينىالصبواخذ

فااص-ردارلميبهعباىصهذرلافحود"لوكاننكلاهنااعليهاكلدىكهوعرهفشومهداالةترة"ذهفيعنهكةبيفز=روبرترولكن،طلاعللأمح:اًمجداًوكان

هذامحوداانا!.وةا.معاًيرع؟شانو،مءأانافروكاذا،!أنسلورستلضلافكط05جداًواسعةزسلورتملمء!لوانفيشكلا،ر:ليقو

مم!ا)-بعةاط!مةاعم-دةش!تابهن!لوراليخهام!دىالذيو5حوالى-رد31-فوائادمكتبةفيجودةاواالكتبج!عقرأات-:و

لماذكرهرضير:ع!ا،في-ون.لحن(ث!؟4!"43!ص!ول-5+.!.9)ماميرا3ًوءرومكلمج!اتستة؟عدلتعيرهايسوكانءلد-سالتء9

ديةالي!والجا-وسةوهط-ونابرامسارهباسمكانالاهداءبان،ونخركاااءةالقرفيعةسلةعشركأانيزطى

انهاوقيل.بالحرنهلالالتء-سحركاتفي15ءاًاًدورلميثللتيالحسناءيوملمدةكلمجلداتستةقرأانهجدلالوافترضناانناالدفكلونوليقول

.6199-191ءءصرفيكاقاءةد.نسلورمعان!الغلىكانتزأخذاناردناةاذاءمجلدالف39عنهـوعالمجيزيدةلمناتص"وسث

ا-:،اةفةاهي.يل.3انبالحرب.دإةزلجر،اكانيرسالةفيزسلور.ذكرفهل..جاًثومجلدا52ًتشكلنهااكةشقى!لامجادالفلاءه-ينء"دلا

هازواكدرة51القفيأسلورعرفالذير!سالدكتوراهذدوا؟عةالجاهفيدراستهليواصلكا!فوك؟ءكنهـذا

ةرا)ثوفيساهماظوةال.ابهزسلورام.غررهبطمعرفةعلىكانزءدلانيمكنول!نلمغالا؟"ـ.يفز-رعلىاةقادا،،فىا!روقد

زإ-طين.في15امرااكا-ثفوالذينأكالاترمنفيتقمكيلاجلاربةاعراووافققران!لورشدأنيفزجرافاعصترناقرأاذاالملامتوزيعفي

ب-دالاهداءىاراتألىيقرايمهماماًئزتىلد.هوااعأفاالعلىحرارسقاهاطل!نفىغبارةافعانمفيطلبنهاالع!معهذا.الكتاب.نكلمةكلىعلى

كا-،.علميهثطلعلمنهاالىتشيرالكتابءقدمة

ندصين2المبيخهخلافحدثكرصضفيالحفرياتاعمالوخلال،دراستهوترةخلالوذكائهيتهء:قرعنصكراًبهصونالمعقىدثوةد

العمالبينو-ادبغد-ديد-كةغديرد.فييرءمرنكا،واالذين-الالمانانز!ريمكنولا،زفوق.احرنجدر.سهجبعبتازا!"ـإنالواو

ءاها:لالىالملخلىاخعلنادىثوملا،لالثبهرطروالذوكاكاادر3الا-فاصطرالرياصاتفرعفيت:بملمانهالفرلطاعيسواغا،رنسلوموا

-..يخكا)ناردراسةالىلللنحو

اصلاجع!وعمدواما?3الذينوال"مالنسلوروهـاعده3ر!-شيات!رالخطء!-الة،،اكثتءندءاءصبيةبرصدمةشبابهاوائلىفيواصيب

كحرالملحان%ينللألىند،؟فةب"ههاىذدعلىإلحمالهمكاإلأساصىلواغعلمصهالتر-ا*للأع!غرضفيعميقاثرللنةسيةالصدمىةلهذ.وكان.ابريهمع131ظفيامهزع؟شالقط

بة3--شخصينانشولوتلسارئلهرساحدىافيلقل.ـفةدلمقبلةازهفا.صرجمبع

ئل.ا)قهذامنشيئاًووليزميلهالمدرسةغ!ادروقد.قطاطفالاإ:-جاانبم،يح-نكانماوأمهبيهأ3

يمزمانمرةطاعستاز،ـلرفس"ـقولهعندثا)تمبالة"ـفيامثلةومنالىيرع!ولم.وغضاًا!-!عاجاًاش،رةستمدةالمدفقيسلإحفيوخدم

الىاماءه،-مو--وسلاحامءة"بماحذولنالاتراكالجةودمنئلائةالدار-دثثهفيبهتاصءينبهغرابوهرهفيىاندبعالاالم!هزل

طيصأ-عنهرةلاًر"ـ-صبنالمع!داذكرهومأ0التركيكماطاديوان.ة*هماإ.عهش

الاتراكمكلالحر--ما:-علايزىنجلا-ةيربةفياالافاءنلووفىكاىاظفيةالدراجعلىرحلاتبخمسالفامالا)ةاريةدراستهعهودف

بلوةاهـصرزارزسلورنلمليفزو-رماسءور3ذوقدءزهرغبالفةمخا؟ولوان،ر-لاتثمانيبه3-افيبعدهاانثفزلجر!ح.)كنهمزتافر

نودركةالاسفيجعلىوبيةورادولةيةاتلاءاس!ءطورةنر:صث!نرآخرلفعمؤانعلى.ذل!حضإدع.الوا،شيثأؤكلفهلمنهحاشاان

كتفرا!قالينسلورانفيك:يراًوثشك.انيابريعالمواملاتبالنسبة9099وفي.!دالوااليومفيف!طة!فر؟صتعلىشيىا!4ـكانذكر

رت15لدلاءا.كةثنر.فإةرءدذلكادعى)سلورلكنو،اطلافاًالفنودراسةالصايههينة-لاععلىللةفرج-ورباالىالاولىحإةهبرقام

اختلطوازه،والعربلأرص.نواكرادللا4ح"للإتراكبغضها!االة8.لب!ااإعمماري

افوالوهي.الثوريةالخ!مر-دبيرفيهـعأم.اششك،يةالسرء-بانهمسوربافيلاةلتهللئإصابالكثيرةبالورنسعنافيوالذيناشادوقد

.الخ-النسجمنهذاوفي.باقاعار.بتهينل501الايةثحمالذفيا)بكللليصورةصوروءو
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م-نا)ةاريرطإقةاحذةناضا،رعلىوكارال!الفيالاشتراكلورنسار!الميةاطرب

"-وواصهبف-قطتالتا!ةرأسامابتلىالاوالطلةةولكن،مسدسه7وغارت5رتو3الدصديقها-طةبولورنسى-8ا-رباع):تءةدما

يمةبمزكةالم"را،ة،كأناادبالايةقلمعلإ"ـ،وافيىا،لرضوضالأفىرافياالجهرة-مفييىماطواخذلمانملازمرزبةؤةح،ماصا!علىا!للءصو

روعطاني"ـالظتؤمحظوطاص"اتهفيةسأرلووكان.ببةالحرةروزافى

%سلورئافر،7191؟وزئلما!واافيالعقبةبهالعراقوةاا-تلمتثمكاباًشدخول.لولا.التإسمنلقليا!لاازةاجلاالتيدرةالنابا)ةرص

أالةص-درعا"لا"الباتاو:لاطل"و،شلطرعبملىللاماً"ـلراطلنراواصهشرصثالاةالىهذناور؟-ا.نسافرفيالقتالميدانالىيمضكطانضمالمحمن)كانالحربفي

...-...م!ولكن.الجنود.نالالافوكم؟اتينالاصترليماكاخوحةةهاكهنلاقى

دا5عنجونر".،فارهاالذي"والحمدةهذ.خططرسمالذيهوبازه-ضباطالىم،-رفيحإيزيالانالجيسوحاجةالحربفيكأكيالدخو

ه-ا)وامن(خراعفلراموااوء!شل.اف-ءةوأ-امعاجرآ!ر"لححمنخمتحهذالهوباننقا.ىخراةمرقالشرالىنسرلوردنعاًخءاراتاست

)سور.طوصا--ر5ولمر--خما،الجيشفي"يإهتسمنحاساس.عةد"("نكالي)رئ؟سرزبئ

مل.:ثالة"س"ـليلفضللادعىو،اثالاحدطء-رعلىثظ"رككطدهمو2وص!شااميدفي-نواتعدةقفاهد"لاا.ةتالرهذهعلىحدايحصاطيركن

لاانيرحفلمقىلحقتاضا!ا)فماا،دىعااف-ءرىسواقعلوافي-كن
بة.لت!ا)8

.و-طاتالحءشير-مناله.وريهتاابيلءودةناصريفللثرادعى،واتلا-تخبارواائطاطرفمفيليعءلةهرالقافينسلورماقاو

،-ولفىالمجالهذافيأ!رزساتلادعاسنيا؟طوجورجيفرضفالاذ61-19ءاموملارضرالروساحتلالفييدااسدىازهبعدزيما

علىافقفيصلوانال.ق:ةلا!!احتتصعلىاقترجالذىو5عودار،ومارضرفىالعربالض!باطليعضوبينلاوزيقالاميررينوسجطآكالىازه

ورياسخايةدااخهارير-إطإعيالح!لةرافققدنسلوروانأ،ذ)كللةباًملمانيةمرةلتكلإفها،نجليزيةالقيادقدعامة3المذه5فينجاحهوان

لىاًزالحجر!كةارهفيبر؟ونالجنجرالورءولءزعمائ!أيهمفىويت!ا!ال.مارةكوتفياصالمحلميزيالانجا؟يسلانقاذاقالعرفياثا!بدور

طاالض.حفيظةر!يركاتهذل.رزسارىاءاتاق؟إيةالهاالحربا؟اسو-يةاممال.نعمل!يكنلممارضروقوطسانفي-!تاربتالثاومن

ة4لاللاانحرلمعاركافيفشكاااذلمتلمادداغأنل.قيوزواا3واحممبالعرء13ءة"اهلمدابة3الترىالةوعلىلفرفهصهإاو-ىللرالجييهاناذ

."نجإيزلااأ":اطافيه"وناتصراواذاعإ:اطخطورسم*لذيا"وتسلورباراً!القواتلادعاهااسختومن

قناةالىرحلءه6ب-لمح-للآلءغدءإ-طذشولم!اخض)وروةاحة-اوقدعلاناد"الابةرالعرالمإزيرةيقدماًيضعامانهاذنج!بيةالعرال:ورة

لافيا)لمبريطاز-ية*ء"البق-ادةاًر!يرءطىان،تونح!ا!أالجنرمنسوطالسطابانعد!4اجازةخلإلةمرلاوا!ذهبوقد.اش،رربضعةالثورة

الضهباط*ضبمنتبةردز!ان13زهلاطإبهنيرتوكارفض.قد.بالعردبلالىاط-لمبماوعخد.لوقتا."ـلتمضسةص"ـمير!طناسورسهةمدثقهلىا

ءةفكلانعلىالازفاقصاراذكةيرافي-نز3.رانعلى.ينالاخرأطقطلكربئلهاو!حويرةالجفىفيالعربمعلل.ما!ليهواي.ءانرؤسائه

،للة!ياشلجيمناحاًجةايى"جبروةيرلجزافي.لة15الصةالعروىالقعنف!صلجيشدةبا"فيكأ،لا-"ةا.ا،صعبلذيا-!لمىلوا/لاركانابطضا،ةاهياًمبا

زيادةالج؟شالهذالمةدمةنةلمءواادوشد،لهس.ا-كلاشارامستنسلوري!يرو.؟صر!زينجلااالجيث!

نسةغربف!"اتلمعدوالوالامايادةزىب:ريحماط:ةالعقالىعاد؟.بمالا"أسحدانغثوالم.جرةالهءابالعربلادفىنسلورنجاح)ةاررفسوقد

اهمةرااذانعجبلا،فيصلورجاذفبصلعينفياهميتهازدادتاذاالتيالصةساتيمدلاكآننسلورانرأ:ا)،ورةفيمع"عملواالذينا!باطا

حكومتهلدىال،ظيمزه3وبمر،الءامالقائدادىواهمبتهبمةدرزهيةموناع-"-اقفيالمرءترددلاانواو!ا،ا)تاجح؟سيا!فيغادةتتوفر

ا!ا-ثوفيبالحقائقثيرأ3يد:4حنلمأس-إورانا-باالىبعدخاصة.،الواسطةتبرريةا)غاانالىالداعيةالفكرة

هازبالعرعندوادعىإعربادماءاستنلودوره؟ث.لاجادوهكذاالوجهاحتلالبالعرعلىافترجاذياو5باز"كثيراًزسلورءرويرف

زيصاطتندالاولىالكفىحبعاازهالانجليزء:داذعىكما،بريطاز"!يمثلالىث-ةةالم!منحمسالزامكانيةوبينالاتراكبينحاكوبرذلكا+قبةوا

.وال.ربلذينفاادعساءهكذبثونلاخرانخورالمؤهكرذءالكنو.مكة

تالل؟-و"الاكابنرصاربانهر"ـ!افيرة-،نسلوروصتوقدمهماكانبا!،الح-ازفي!اصصربداًا01رءصدلمبربةالءر؟ا)ثورةةامو

انهافي"دالالهناميدعنةه،ا-غببالتيالايامالدقيونوثعدد،بةالمحار.يا-ورخا!ةولاقطارارقيةالىرةا)ثولهبيمتدانالاول

م!-ائلاا!ةوو،قالشرفي-ضاهاالتيالاخيرةالاشهرالتعةثلثاوي-3-ابرهفيترفاعزهفا،المتكررة،شرلوأدعا.اتمنوبللرغم.

ن.راشهثلا؟ةجفيعنير:غبالذيالجنرالاهذالقاًدةمنةوعايالا.رةلاولالحديردسءةقضانيلامسلمنها"عةالسيالح-ممةكااعمدة

اشكر؟ن-عةجملةهذاهالثورةاعلانمناشهرءشرةبعداي،7191يارااواخرفي

د-امئدهـاةا:لوكيةالشةالقو3!فيمتهزالتيالط!يلههـهركة.فيكان،.!دهنسولور،ءزسرلوانءيدعملسزوثساوكانبينما

ادتالتية!الحرال"ملياتادارنهافبهلقا.؟ريراًنىورلةدم،يف-ر.اعدءقويلاز.ونكآنواينالاخراًصالضبوان،السكةيربتخرفيهما!

(3.كهة*)511"اًزةالخدمةو-اممةحاظذلكغن.نتح،اننصومذاالىيص*-حاننسلوروعدهال.الاقهذ.علىخيوالي*را*تجوعندءا

.لمعاردالضلاخارقةبطولةربدونلمنالاالوساماهذيمةحلاو.يةعللماكنهوماستوالاقو

نىدهـومنهاااعإ:واكالانران-ولهزسلوراتادعاهامهلةو.نيا).كر:-ونستايرهبرواعودمو.ههناصريتالشرمضىوعندما

ي)ق!منلكلذهبيج:بهالف.ء-ينالافءسةهـيناوح.شئزةجاوةبيل.طإبهالىفيصا-ناجا!ه،أمافقيران"سلورطإب-،العأيةلا":لال

اذكرزدرسسافون)يمانولاإ-ابماللاانثباغر01.علبهبضا)4اولوح،عودمبالراجم!5وية3تروة!4اصطدمواللهثبةاحتلالهم
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مدرتألتيالبراءةلان،سحيحةتكنأالاو-مةا!ادةانرةولالمؤلفتازألورنساسميذكراو-لمبل.الحربعنبيهاكتلفيالم!فأةهذه

بهاإةاجهغتذ!ص!ر،!ممينالملم!معفةللمفا"بايرفاده1291عام؟واكالهلانهبطوعن--حد،أ،ف!نفسهبمايصورالتيبالاهمبةكانفلمو

الاوسمةبرفضادعائهد"ذلكان3و،-اهيحملا)ةكطوالاو-مةرتيةالىرفيوتوالعرالانجليزالطرفينعندلورنس!فوذادواز،

إمين.بأنشفا،-نيهالف53.حدودفيخاصاً!اباًءطيول،كولونيل

-ةىال!انمالرأيلدىوفأمعرإكنلمنسلوراناعلوماومنتلهحديةا).1اخذتحتىوسمالايميناالذهبثررخذوا،بهخاصاحرساً

عامصدرالذيالاغلام-جلفيامهمهيظهرولم،9991اواخراستعمإتعمانيةليرة051انقيلذهبلماً"خجريفللرواهدا.با-،ـ.

توماسلويليدعىيركيا.ر!-ةىشهرتهاذاعةعلىقا.وقد.291.انبعقكاناتجرهذاانبلورن!اع-ينابعضوةالهسبكهفي

التيةةالطرالاحداثعنب!هاًالق"ال!لمدينلزيارةحكوىشاوندنهاذلانيولمغيرامرومذايتشررذ:ةل.رزساعطىقدحينالملمك

عامالةد-ءفينىلورمعتوءاًسبلتقاوء0اطرثىلميزكالانمج!ودتبينوالعجيب.كدالنبىسلالةمنهملمنالايمنحانيمكنلايرتشرلةب

يارةلزاللةىأذنفاستهـا."ومغامتهاغاطرباخباراهذ.وصحر.7191،جراررهذاغصلا-لاًخصيصمكةلىاةصدنهاادغىشرلوان

علىلهو!مرؤساورتوسطالى0دبالاللضياله*محيرولم.بالعرجبهةز،ـا.ةال.ا!فيلوااللجنر15احدازتكالأتيالخإصةئلهر-افياهذذكروقد

هالمطلوبالاذنالىيارةبمذملهسمحالذيالحسينغضبمقخوفأالرحلةهذهضبركاتم

ور3الجممنيجدلماصركافيمحاضراتهيلةلط-وم!سخذاوعضدما.ير!دقانيمءنلاامرووه.م!ةومةبصورة

كانذال!منور-دلا،اوربافيالحربظائعاحاددة،ـعن)-مماعافبالاللدلكدازةدقليلاًالاةالطائر0يىةهمللمرنسلوانمنوبالرغم

لم،الهربو-شاللة"يج:شعنالحدير-منيدبالمزيطالب"ورالجمب-"ـسقطتالطإةرةوانالجوفيساعةىالفمناككرقضىأهارت15

العربلةاطياوهجماتائعحةالراتلمغامرارصومنذلكعنالتحدثفي،دةاو.رةى-ورهطةتسلما)طائرةانف؟لمعرابت!،اتمرسبع

.سالوالجملمحجباتاوا)ةسا.المةدسةأنا،3الامصورالىبرالاضافةنة.اله-ابةبالحر!اءاثربعدليارطاافي

اهالقىيركررخذوألةءنالىاز:قلثم،عطهـماًنجاحأ-وءاساق!وليهضحثالذيالشهيىرب!3ور3الظفىزس:رلولةمحالفالمؤأ،اووقية

منيد،المزالجمهورخيالويغذيرة3الذامنايداناهذااز"ـعنءاضراءط-ىزهباءةجاًالاوسمةفبولرفض01ء:د،ياكااءاسءيىفي-،حكوم

اشهر.ستةلمدةاتلمغامراحادفيانبينثملوالاستقلايةلحرابروعودبالعريعدانالحوباًطخلااامر

بلادفيلورنسكاهعوفالمعركضابهكةبلأتاجحةلهالدعاهذ.وبعد.ث-تث!د.وعدورافيجادةتكنلمحءوهـتهالىارالاوفواتد"

اد-اضرةوكاات.خةنسالفم:تاالا.بإيزية!كلعتهمنة:يع،بالعرنواالشمحغص-بةزهحااقتراوفيهاليماا)سرنسرلويرؤقارمنات!فقرلفالمؤ

.عنماند3المؤومن.نسللورقاعتالتيللشهرةةدعاموال!ةابزومراك1!لإتإالموقعارزحوتكماا)عربحلفاءهمالا،ججزير!ضد

.ة-هلورنسمن!تمدةتهمعلوماانلتالمؤو،قولبةطاورابررذرتال.الممنا-لمزء"!افي-ارةالت

مامالاهكلم!-مةكالىتيرطاذبةالبرالحكومةان-ونالدنجويقولماثلةلملاصالهمنآحر!اًحمصرعمل!الاكانلمللاو!ةلورزصرفض

علىالحصولمنزةمكن-تىؤوءاساتمحاضرلانجاح-ياسيةحبدوا-ديولانه.ا،ئفةاالزالامجاداسم"ـبمالةولاحاطةور3الجمءطف)عسب

التيئلةالطاالاموالبثأنضجةالارةدونيولةوللح،الصامالرأييىدنللعربطكطيانلورن!منطلبولا.-ؤش-صاانعلىدليلايهناك

ناتووراسا"ـالهذفس-.رجلويدطلبوقد،الاوسطقالشرفيءسفتيحاوقكاننهاالالذلكيرزفسفلاوعوداًاعطىاذانهوا،وع.داي

فءهـرلخبا،أواسعلامجاسمازوو.جد،بيةالسالح!يةعنبا3ً.!إتيؤ.كذلكاقعالوفيكنيأبيماحكو.تهباًسمال:اطقبمظسالظ"ور

.رد!فوايجخر7،مكةميركاانهالوقا،ؤعةالرا*لا.صافبازسلورفان،لل"ربءاسافداتث-لميةاهرظالمباأسلور51غرانفيشلاولا

،لملوكاعصا،معاللالالاراخبر،مةالعلاعرالثا،الخجولالشاببةرللعرالملإ،ساءارقيدعلىهارءروا،انسلفرمج:ئهءةدلة؟ملة"امر

،،.القطاراتئطيمفىالعالمبطلوالج؟شقائديرمىنهوا،ف؟صلغنداًبير3ذازفولهاني.تفدونز-يينرالفجع*قد

ير،طالاسااطكابطابطلاًنسلورمنمإسزويةدعاصةعتوه-ذا32جع(تالقطسبابالالةجممنذلكوكان،نهابريطالحءصاريىنسوالى

اما.مجرثولامكانليايعدلمش،رةلهوذاءتاصروتةدما.الثددتالم.ذلكمتهويرةفونا!افيصونكررةة

إلاالكةاًبادءدواةصرلمحااادعد.1فيس.ومارللومعونزعاذ"اومعانهمغه!لالايولىنسالافراضطربيةالسبسلملاياة!صلاةقةمرعلىنسلور

توماسفيهرلازها-إا)ةإسمماامريتظاوكالى،ذللااةةدطلفؤلاعدنهلانب!دن-1فرفادر5،يالتةكركاا!السابهذ-ود.وفينخبويرلا

اطرصكللصأحركانف!و،!ةللاورفضهناحيةمن01.1ةةثيو?رفة.لة-"يةلدعامنهادةوا-ةز-!جاجاعلامةز-ىالةرالوسامعادا

ناير،ناانبعدالايرفض12ولم،الاوسمةمنيمكنماكلبا-تجلإغلىبأخطايلقلمالصإحغرمؤفيفيصلاننىلورقاءاصحدالفاوةد

قهولها.من31لمثردعاية!ه"رقض16الخظابا)قىالذيعوأسلوروان.انا)قرمناياتبملاوةتامليا!

نس:لورلله،-اباتلرواابعفىعحةفيتشحكهوماستىربىاءامحندواقىاالذيوز،ـ5اةزيلجرل،ـفاذا.زسلورادكما،يةنجيز؟لاحميلرا

تشغلفلماذا،كاه!-?أونيك.اق؟ءنلافهزعرلذيارخا)ةإرارد!وفيءاًايضصةوالعرن!يةوالفريةايزالانجياللةات!!العرالوةفىباتخطلم

"؟كرةالفبهذمدال&عنيئ.لب،رهعي:مكانالذحيالواسعالالخيعلىواضحبرهانمذا-

نا،*فىء+هكاي5ملاعلااسرزفسريرصد؟نلذياشرالناكداوقد.لحقإ،ةا

الىتظهرا)قيالعلوءات،مدلكما،لهثبيكاوعامصيزورمكانلورنسة!صاللمإررقالانهمنروا.وهـاللاوسمةؤسلورر!)سأناما

نس،لورادواردزوماضط.-ير.كماظههـا!"1291عاموفي،!!هنبجانة،لادءولبولح!ع!:مته-لاءشرة،بمنيلملييةا)*رورةاكفيدور.ان
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ابرغىافرادمنءاديفرد)تهديدلل-!وعوث!طرهنيةبر-طاارة.وز،لارآء-الم،هـكاةامير،038191".7191.ئأ.8حم!ولو!يا!

..نيكولاقدوجاداًنثكوقدمإرواتقونظم،9199ردةواكفيبكاثالاقفير،صةاعرافياستاذ

حدود.نياقرغشاهصلىلثم7291ءامازثكطر3الىزسلورزقلوبحراركآن،فا)ضةةجووسامملحا،7199اكالافيضدالحءاز

ةئارلاسصاًجاسو-ع.لز"االص*تفياحهذكهنأ9اقاورةلخلاو،ان؟ستافغاه0.الخفيصا-للامير

.ابر-طانيالىلا"ادزهمةالحكوتفاضطر،الاك!اء"كفىابالاضطرانةا،35فييفز-رروىقد0،5يرهـةغراقاسيم!لورنسءن:وذاع

!لرتالاسبة،قوءلىيرءملجاس.سنهباالع،قحزبابنواحد.انهمهالىالملامة"ـإوزوج،الخإرجةوزيرنرهور3راللوردمرةاجةمعنسلور

ني.يطاالبر."عبمنها!تنموعلداخذتواكياًباهذ.انفبرفايرلوزا

نع-عدثالثكارهكانلورنسانلهاشوبرناردانومع"ـرتبتفسهوازه5-ارتليدلالىلورنس.نرسا!زفيوصاء

تهاوف،ن،نوركال!وصولينيموووهتلرليخهومضالي:ينمثلإ:نرزوا3ةالدلشثرمع"قدومقبا!2291الةاهرةتمرمؤال"،اصلزوالتيلحلولا

ةة"3علإ"يقترجرسالةالأشخاصاحداليه3"باذ،دور-ينبرالدك،ةءلا.+زلةالاكنلمالكءارا)-اسةاولئابكلأأبهدعيالذىهغرالمؤوان

،الشاًنبهذاللتباحثموعدا.نبماوطاب،5:لربينودءتهمقابلةتبيران(،اهـكاةكااممدقمنالاولىالة-خةاراصدنجشأناما.ا(وضوعماية)ة

ءوغدأا3فييضرببرقيةوارسللمش،المجاورالبريدمك-بالىنسلورفمةى--قالدءابةفياريىفر!اًاسلوةقدكان،لل!-فءتهغنسار-الورفشء

!لىسقط-"ـدراجبهفتا!روعودنهطريقوفي،الرسالةصاحبللقاءالدءأيهفينسلورء"ةطريرضعان؟يح-نكاننهاقالثوبرناردالى

.391ءهارا91يوماحهب!رمتأئراًما.تثمضلاراطإ-نسيينإفراتنالةاشرحدالىايفزجرب!نلفىجاًءوقد.تهلفالمؤ

العوبودورلوهـز-يةا)فألمظاايالصحايخصص-وفكةابرتربمةلهمحيسراأسورل.من

فىاحهطاًلرهوناان،-ههبالعرالتظرحههةومن،يهارث:ث-هـلنالكةابانمهاهياًالقصةذء5علىيئزجربهدقو.رياسوفي

ال!تابهذاا!اذذلكثكذبخوالوا.نىلورحياةفىبةنسبالفر

ميزإرهكفةفىوالعرهبزرهلرهرهوبهزهاارلا:ينمرا3إطلإعء:دبريمونالجنرالترشتهثددوفد،ا)فربر-بةألىفعلاجمتر

نع!رلوبذلهلذياالمجهودقيمةمنيحرواخذءاوع:د،حدةول1399عاءبر؟ون!تابوظهر،نسدورعلىددردعةابهافبؤانعاليها

العربمجهودة-مةمناايفىيحطانيق"ض"لكذانظنسلاحفيالحيريةللجهعهاتت!مىإيزيرةالانجالطبوليعراننسىاورادعو

تودز-،الفرالنظربوجهةذاخنهافىور-اثا،بيلحراءأيجدلالتالمؤلحنو(نستةالفرالمظا!ليالض-اًلاانيرطاالبرانيرالمل

-.هلادعاااهذيدثؤ

فىلحجازا"بريموتلجنرالاكصابعلىكا-امدلماإل%اطربرعد

ء!الىتياك!يرةامىالفرطلقلورنسانيت3كاةيرونال-:غرب

علىيلعبكالازسرلوانالدبرءرهوهدهـرهعوهغابمذوردف3الجنديةسإهيفيطينخرانواخ"ار،رته-3شلها-3ستتزثكاا

زلميراسكركاثلذياا!اديء:دنيعولقاوقد.الحبلينوزيراًكانيوم،ع)يهعرضاز"شل-سروننستوقال)فد.غادي

عظيمةزةمكاذوزهالانجليزااوهمةسلوران"9191لف-مل،ذ)-كعناءتذرودحظالهامةاةاعبااحدفيإ+جةهان،ات:همرل!

همقوعندكز.مران!العروهماكما،هففصد!العع:د-فاجبن!ازهاالى.ام"ب!طيئةسلمرار.بش"واهذفهفرنفي:والد-إة-رو

و.رلو-قو.شوالىثمروسم،الىا!هزغءيرالىدةههالديا)-،بذا5.ان

مف-اجذاهـفيو."ةتهم8يك--و"خهباد)؟شعرهمحم:!رسإيثفيطإ:خ-ر.لمأهواعظ.مةكراهبةامهيكرهق13زهاللدفي:ون

لعب"الذيالدورةحقيقفييبحثانارادمنلكلال-س.بر"11واختلاطلهرؤتهادونيحولدككطالا،الجيس

لذيالدجلوافالزكلفيو،بءةالمرالثورةخلاللورهى7اطالاتخر،فإلماحواالةفوذذوىمنا!دفائهبهضد-و-طومكذا

لدالكذاف-وج-ود.خبربلمغحىاهذعم،فير3اشبضعةوةقلي،اتالطيرات-وفي

..رورالىالطيروزارةفيو)ورا-ا-ؤاصطرو.الخ!رةءسرتا)صخفاحدىال

مخلء-اكالهلىلورربانالظنا)-محةيفةالاوهـاموءىاما.-اًوقر-ارالارعلىءاًزماظاصدقائهلاحداعلنة،ز-ريح"الى

صحيص9نوادراكمفهفلىكانؤهلاو،وفض-ءهمللعربالىوشفكةبزسلورمبعزعوآ!:طهش:ناردإءكةبةةدكهصد

كاناقد.برءةالعرهنيةلذاتربةفيؤتفاعلنتكاالتيملاللعوهـةالحكوتاضطراذااًن":!ليقويرنبلدورليس-ازراهالوثيسر

.)-لاد.خلاصهازطاقعنيخرجلا!للعرنسلورخلاصاةثقش!زمخهفةحةفضزالحادثمن-"ءدفشهـ--ظفايئةحراننسرلو

برط-لا.ا،-رزسمنس01توكةابجءاىاندبخاصةبالحء!مةللثع-

نعيخةفود3المجلكذفلات-بيلحرامجهودهمفيهمساذافا.الجماجمرا!طارفىشعبأ

نالبطاواذا.8:ا!سمنالزاحفالبريطانيالج"ث!كاهلصفوفالىنس)ورباعإدة.اًمراصدارا-الوزراءر!؟سواضطر

ناده،"توكارهفلازهلا-ءلنابالعرلبهورطااانجلترتعهدلأساسطاألمصداعديواض-انر؟ا5بر5ذافيكاانالدزجء.نليرقوو،اررتى

.لاهاالإمذعلىهاشسصي!-رهو،سحهارزراهـيطامنجحعل"لاتىالاإ-إ"قفيادةفا!سا.1دإدلى:3تخضعنرا%:ةإبريرطااماتلل-ء.

ء.5-داان:قولهذا5الىويمهءمه؟،وا(ةطقالعدالةبراهينفيهاتجدصي

في-!كانفلانهر"لموذهاإسطفىر-افرمحاولاتقاومواذار)*سيروحان،5ا-:طاعاذ)ورقرمؤامراتابرعمنكانالء"ل
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!ك!نوكا،زءةالضرطةالوت!ك(تشرشل)نؤستوو.ز-بةيطاالبرلحلمصااتحقيقوندالنفوذلكذليحوان

تمماأففلماو.الورطةتلكبسبااحداكنتزنيلاءليجباًوايدتؤاضحةوكاثيرةلقوااللهرساونسلورمؤأةاتفيو

يامناكثمربلحراتإكمنوخرلقد.وسطلاأقالضفي.ةلحكااعم،-ة"مقدمةففي،بةمواردونهـذها):!ر3ـةوج

لم"العااءجزامنخراءجزةيردجدمةا!عاصانتقصد)قد":،ـ-اًمباليقو"عةالس

المؤامر-فيروع،مواشترإكهالب،ودمععلاتهبشانماااملءوزعشريناءطيوان،ؤعاصازفوذااللعااس!وا-ن

فىظمـرز"الإقواعليماللبللتدف-كفي،فلسطينبةورععلىع"ءةمالقوفكارهماقلاععليماير":ونةاعدةا&اميفيمن

نملوايزلةانسلورنافيهءجالمقاأجليزيةلافاالص-ىحدا!نتننيا"لهةوءـارتلإيدالىمنهلةرسافيءجاو

في)-اهمطينفإسفىجنيةلااطيةيلدالياتلار-ااان2291عامعبالمصقا.ررةالعرحدةلواحلممعنالتحدثئمادارفضا

فيلان!ليزياالمطرانوكتب.ودالء3ضديةالدعااضيمروافعي!دائماع:تلقد."--لمةمشالوحدةهـذهنجعليةالماد

.لمقالالكذفيءجامار:فيانرنسلومنيطلبسالقد.ج:ونهبةفكرة.يةالعرحدةوالو،خططيفىا)فرصاغصنمكا

نا"اة-5اءجوقحةبر-الةانإطرأعلىلورانسفردرأيىوكات.سورياءع!ءازلاتحاد-ةنبامكاحتىاحلممولم

حذا..اءسحاناناا-ءحقلاعفظيمرجلوافىمنالدكتور."صءيرةبلاتدوعدةإيفتاداثمل

"المطرانعزيزيياانتقزستلاكذلكو:ةإل(2291-8-17)شولبرناردمنهرسالةوفي

اذص،قةاطقيمجانبةفيتسلورهعلفإؤاشكركلوقددالوحيالشخصكنتاننياك"شةت،اا)-لاحلانبعد"

خسرواالعربانالصلحمؤتمرفىلفيصقولمنسخر-،الحربخلالالعرببلادفىحدثماحفةةيعرفالذي

اربصفيوا!روااءطكواغم،الحربخلإلقيلالفعشرينبياعراالجيشفىدالو!يالسخصكدلكك:تواذ

العربيالج"شفيا):ظاميةالقوةانلوقا.نرصمقاؤلالفتلي!تار-يخا-جلانليعالم!فيالواجبمنصارفقد

نس!لورلماتدعاازجخونلدادديؤو.تلمةاستممةعلىشدلم"ءثاحدلاا

ذا"لحكمةاةعمدا"منلاخيرةاالف!ولفىاهاابدال"ي،لةص"تممتفهمهووا-لاص-4ـللعرببالعرإشاًناءا

فىايامثلاثة!لالدمشقفىالدولةشؤونادارانهادعى.لورؤصحقيقةعلىلبللإتدلامثلةا.عضنأخذانفبكفي

-بعثمااكثرات":لقا"لحكمةاةاعمد"مةمقدفةي

هـلهانهثموكماءة،باساوملحخوالالايواكاس-حاريعيناافشفيالدمانهو-ف-يااسيركتيالتينعركةالثيمفىافتخاري

يرلخواسفارلاستاذاولةدمناستوضحتقدو.لروتالىتكنلمريةمبراطولاام!تلكاتج!عان.يمرقلملهـزيلانجا

.".احدواتجليزيفئمقةليوإنسليل"-"ةبا

فىذدخلقدلورنسبكونانماجازفنفىمرلااهذاعنفياهمرمبينماالعربحبهمنؤسلورادعاءاتينوا

المونسينخرازعماء""ـوسبعةلاقاو،لادارةاشؤونمننشأنلجريعاكانوااثهممثلآكقولهضقاالنمنبكثيرباز"ـع"ا

الايوبييشكرانتضبووااكلاااؤسحابابعدلطةالمماز.للبوباجراحكم

الرئاسةفءسلممعإ-،مالركابيرضامقدثمدمشقنيللادارةئ"ساًرانشاءلىع1291معاا)قاهـرةفىلاتفاقاصارماوعند

.توبيرعلىيىعسكركم!حايربيلاااوء--واننسلوراعلن،لاردنواالعراقفيبت!نعرمينحكوم

عاًدفاب-كوكس-اء*اهدةعنافعيردلفلمؤاواىا)تيلمقدمةامسودةففي.لإعرببوعودهلفتوز-ايطابر

دماءهمبذلواي!ننوالفرنجليزلااانلكذفى"وحجتاحاراعتقاديءـ:ااسجلانيجب))تالالحمممةممدةاسلمختصكءبما

العربمنرإنصاراتوثمولىاموانهبلحرافيالهممووافىو"زظيفتينب-دفيالعربيةالقضيةمنجتخرانجل!رابان

اللومشداج"يووءـو،؟رأفيارمذكواًش"ئيفعلوالملذينا،إ-بعةالحكمةاعمدةا"ءةنسعلىكتبهايالتاءهـلىلاأعىاره

العربدضتعانمرلاايةإ.دفىلتوحالانهالحكوءتهوضعيالذثلثرةونونسالى"لقاشللتشرم!اقدا)تي

بحقهموءـاكسبال"يال:لادمنييننسالفراجخراعلىرش+عممو"مينةل،بةؤسو":يضااهـاعود"حيةلممهراهلهذةسعيديةنما

لفرضبلبالعرا-"قلالفيمن!اصادقةرغبةلا!؟وعالمسشر(3591-2--،)يفزجرروبرتء:"ـالىلةرسافىو

.طقةالمفهذه،علوحدهـاؤفوذهـامحمتقوانبعدالطيرانسلاحالىزض.متللقد"لقا
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ال"ىأمنكفىا،هـاالقاكهـرتاتىأاالمحاضرةفيعد-دةءل.و-ايارسوفيز-الةرا)-اريخيةاحلمصااعنلفلمؤاثيتحدو

105مع!بالكصاعدادافيعملفقداءـزرالىلاضافةوبا،ةمرذههـ-كانانيدعيو،يةلاستعمارالروجاملؤهاًيثحد

".."ـءعىأو.-عاحداثعلملانافيكامذيوكأةالرهدثدنكا.تاللغاوسجن،الاالتعدد-حالصحلمعنىبامةانلفويؤلالمنطقةا

راتالعباعلىمت"مقدتاحتوفقديفزجرابكةأماادي--ؤكانم!هاملاًعاهلواقيا،5قاصدوانسلورانليقوو

!ظوطضعرمناغكنلمزفيالحظاءسومن"ةاياالت.-!ن-دطلواالتفاهموهولاااإترقفيللحاااراستقرالى

اعءذررنيةالذاو،لمطبعةاالىدف*هةبلن!أورعلىالك-اب--ةكمكرلااتة-اءسلأالجىةيهاجمترا.عثم.نيابريطاوز-افر

عترفاؤ"ذازيرةجرلكنو."ة-5ردتواخطااءابةعن51زتداباندوللحءلولةلاس:اباايجادهمهاجعلسفنهاالويةو

فيص!لمةكلعلىفقواوقرأإورزس!"ان.سلورةاةوبرعدفي؟ءيثم،يرصقوالت)تحيزبا!ارات!م.سورياعلىز-افر

الكتاباىأمتيمقدفيكاراذر!الىطلبلكن"و"الك-ابذلكرعد15حكموعنرياسوعلىزسافراس"-لاءعندةاع"

"علإهيرعرىرلما)ءىأمةهوالموأنعمباورنىف"ال?ابموضوععنيخرجحتى

نم،سصمبعلىيزشط-وزسرلوشخ!-ةانتيسثكلاو.زسيإفراابزةدلاافترة!لاليارسوعلىحإت

ص-بلزدفىاشت:اهـهنماليفلاوواللضبيىبداقدو،وذالشذاظلاصة

دنكولبلدو14.لقافقدشوبرنارد"-ا1.يرهت!رو.ك!رلو.الكت-اباهـذلحوعن-فلجدو-ايطابرفىممارلؤد

فيصفسطح!كانهاو"صعندورلف))النلاص!ناازمآلطرلجمانجاًبهخبيرح!ثلاانلفقاهارتلإيديالعسكرالمعقبال:قاشفيواشثرك

ساالتكلترىكىءت،هالبلاضوا?فجهةاتعوجمحلمصاالتهمكيليقطرعنوهال:اسماهـظاثارةيحاولادؤجتونا

بع-دوذالشهرهان"ـركر،اوزطرانلويقووا)يهنوإثيربثقوعلىبتلء!ونينلذاإشرطةيبمخبروش:هه.ينخرللا

"الصءت.كاذيبلاامنعلىكثيريعءابر"ـيحتوانلقاو.بلابواا

نمؤ"بارالشعوىءيستمرنكازهافي!يضىآسةل!لاون!ىتونلداءدعاابت!كدنستوكنمحبمللمثااينةقركىتبتو

ا":-ودعنقالفقد،العناصربقءةمنارقىسلملاليصرعن5وحشقمهلأهـ"كربسببمةالعالحياةاهجر.سلورانفي

علىأزقاحابرعل:ىأخف-ةدزاءةف*همانعرازتبفىوهـوسخطهعناب-رتعالايكنلماءهانزوانثلوقا،7ـااغعلى

لحكمةاةلمىعمافىو،"ءـم!رآجساهـءئةفيأ:ايرش:هونهمكودرءافىالمبرحالضربنت-جةاصابر"لذيالجءسبياهـنالوعلى

2ـملاج-اماعت-اء؟-اكونالززوجلانتاًذى"4انزالداحولوحاءت:كراة-15يت-ولكاشأشدما1791ءام

"تاااجاء.ضاء،،لبةئنامشاشةيع،ءملمر"عهيرزكبانكلاوااالض:اط

لاز"ف،رونيؤالشكلوئياغاشولاسمرهاختطمااوكان،لذكاءابارعذكبكانرنسلوانالواضحمقو

بة-هـء..كان-ىل"ـما.شاوذكاءهلكنو،طشاالنجم1زتى-طالكذالى
بةاكاو،"بةاو.يهاعنيلابدونتهمروسوبرلاردلىصدو

ثرفاعقدو.لادوالهمايكنلماذالشعورهذا،5يرإدلاز"اادعىأاتىاا)باهـرةلاعماإأوالامجاداكل.تحقيقيستط-عان

الشخصي5نتوكا،ؤهح--اارا-ربادقشولشارلوتنرهنواز--ةالفرالىنالدن!"و!ةابنرجموقد.حققها-

لذيالءاربالهاسراحما.لدهموبحقيقةلهباحيلذاحيدالو،للدجاانسر)و

.درعافىبىلحقمنو.!لاءرامإستوديعلىنسلورشأـرةأتبدلقد

يضةالعرةلشهرباجديراي!عبقرنسرلوكانفهل.إعدو.2زهوزعات8".الحبلينعلىيلعبكاننهاالواضعة!للدلاا

علىاةادرفوالظراستغلالفىبارعاكانام،لهذاعتالتيت،زبو،عنهءـاالفوالتىبالكتفيوءارتيفزجروستوما

مااقديرر--لا.سلوركانءـاىأ...؟المؤامراتحبك-مال؟طلبباز"ىالاخرةقالحقتوروو،الشكية:-لىلا

لهم!:اللمعربمخلىارنسإوكانهـل...؟لادجاناب!لموا.الكء-تإكعلىيطلعبرازهالىكقي:!مفىلاشارةا

امء4ـخدم-ةفىحي.صردولىأإتم"إ-يخمميقوم+كاناملفىاؤواثنا)ناثران))يليمازقراماسزوكتابففىأ

لا؟هـوورهوغرليي!دهومص-دريحنلمذسلورز-للوالكوانروايةرانيرغ:ون

ناوارجو.يرنح!ةءرنهااؤفيدارتلمةاسئءـذهعقولءسؤوا.-"ـغير،ماتورعلمومقالءتابذا5فيما

.ط-هابةجالاافيفقوقدللمقااذا5نيكومنهوضحيستماستوالىلدزجتوناكءبفدوه"ياتهمحتو

مول!ىلطيمان(ندرلاا)قلمفرانيعدسازسرلونا"فبهاةال591.معااةسابراذ5الههفبعث
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