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قال اللَّه (وأمـا من كانت له معيشة
الــعـالم ونــظـر أخـاه مــحـتــاجـاً وأغـلق
أحـشاءه عـنه فـكيف تـثـبت محـبـة اللَّه

فيه) ١ يو ٣ :١٧
ـر بـنـا أسـبـوع حـتى تـصـلنـا من ال 
بالد الــتــرك عن طــريق أمــركــا أخــبـار
مـفجـعة ومـفتـتة لألفـئدة عن جـماهـير
ــنـــكــوبـــ من األرمن والـــســوريــ ا
سيحي والنـسطوري وغيـرهم من ا

الذين يُقـاسون العذابات ألواناً. ومن
هـذه األخبـار احملزنـة خبـر عن جمـاعة
مؤلَّـفة من ثـمانـية عـشر ولـداً وخمس
نساء وبـضعة أشخاص آخرين طُردوا

منذ سـنت ونصف من قرية قريبة من قيصريـة آسيا  فخرجوا على وجوههم فى حالة يُرثى
لـهـا من الـتـعـاسـة واجلـوع والـبـرد الـشـديـد هائـمـ وسـط اجلبـال  ولـيس لـهـم أين يـسـندون
ـطاف إلى مكان خارج حدود تركيا فحملوا بأمان إلى رؤوسهم إلى أن جاءت بهم خاتمة ا
ـهاجـرين فى بورت سعـيد. وقـد أخبروا أنـهم قطـعوا مـسافات شـاسعـة على األقدام ملـجأ ا
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وذاقـوا أمـرّ االضطـهـاد  وقد تـهرَّأت
جـســومــهم وتــرضــضت عــظــامـهم
ولـكـنــهم اآلن يـرتـعـون فـى بـحـبـوحـة
الـــراحـــة والـــنـــعــيـم فى مـــلـــجــائـــهم*

اجلديد.
ومـا ذكرنـا هؤالء إال لـنذكـر القرآء
ــئـــات األلـــوف من إخـــونـــهم وبـــنى
جـنـسهـم البـاقـ فى هـاتـيك األوطان
يُـقــاسـون االضـطــهـادات والــعـذابـات
ــوت الـــزؤام . ومع كل األلـــيــمـــة وا
هـــذا  فــإنــهم ثــابــتـــون عــلى ديــنــهم
مــتـمــسـكــون بــعـروة الــلَّه الــوثـقى فى
ــسـيح فــاديــهم  يُــفـضــلـون مــحـبــة ا
ـوت ألجل مـحـبـة الـعـذاب واأللم وا

سيح احلى . من مات ألجلهم على احلياة والراحة ألنهم ناظرون على الدوام إلى ا
«وآخـرون جُرّبـوا فى هزء وجلـد  ثم فى قيـود أيضـاً وحبس رُجـموا نشـروا جربـوا ماتوا
قتالً بالسيف  طافوا فى جلود غنم وجلود معزى معتازين مكروب مذل . وهم لم يكن
العالم مستحقاً لهم . تائه فى برارى وجبال ومغائر وشقوق األرض» عب ١١ : ٣٦ و ٣٨.
ـها ـسيح  وهـذه هى احلـقـيـقـة األولى الـتى نُريـد تـقـد فـاحلـمد لـلَّه  ألنـهم لم يُـنـكـروا ا

للقرآء األعزآء .
أمَّـا احلقـيقـة الثـانيـة التى تـمأل قلـوبنـا رجاءً وارتيـاحاً  فـهى أنه فى وسط بـحر اآلالم هذا
ـنكـوبـ  حتى أنـهـا صارت تـقـدم على الـعجـاج قـد زاد وفـور سخـاء أمـيركـا نـحو أولـئك ا

* الصحيح : ملجئهم .
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ـئـة واخلـمسـ مـرسالً الـبـاق أيـدى ا
فى بالد الـتـرك إلى اآلن مـبلـغـاً وقدره
ــشــتــرى ٢٠٠٠٠٠ ريـــال كل شــهـــر 
غــــذاء وكـــــســـــاء لـــــتـــــلـك اجلـــــمــــوع
ـتـضـايـقـة. وقـد وجـد مع اإلحـصـاء ا
ــنـبــوذين الــدقــيق أنَّ عــدد الــصــغــار ا
وأغلبهم أيتام أيضاً نحو ٤٠٠٠٠٠
هم فى حـاجة لـلـمـسـاعدة الـعـاجـلة
ـســاعــدة الـتـى تُـرسل من ووجــد أن ا
أمـيــركـا شـهــريـاً ال تـكــفى هـذ اجلـيش
ـوتـون مـنـهم كـله ; ولـذلك فـمـئـات 
نفى كل يوم فى الـطرق وفى أماكـن ا

لقلة العناية بهم .
لـذلك  تـقــتـرح جـمـعــيـة مـدرسـة
ـــســكـــونــيـــة عــلى الـــصــغــار األحــد ا
والــشــبــان من الــذكــور واإلنـاث وفى
كل بـالد ومن جـــمـــيع األجـــنـــاس أن

نـكوبـ حمالن يالد إلسـعاف إخـوتهم الـصغـار ا يـتبـرعوا بـتقـدمات خـصوصـية يـوم عيـد ا
سيحي فى وت جوعاً وعرياً وتعذيبـاً . وقد اتفقت كلمة أغلب ا هددين با ـسيح ا قطيع ا
يالد بالد أميركا وبريطانيا العـظمى واليابان والهند والصـ أن تُخصص تقدمات يوم عيد ا
بإسعاف هؤالء الصغار التعساء  وعزموا أن يجمعوا ٢٠٠٠٠٠ جنيه أو أكثر . وقد أُرسل
سـيـحى فى هذا إلى هـذه البالد الـتـماس أخـوى يـطـلبـون فـيه بإحلـاح أن تـشتـرك مع الـعـالم ا
الـعـمل اإلنـسـانى الـعـام  فال يـلـيق بـنـا أن نـنـظـر احلـاجـة وجنـتـاز مـقـابـلـهـا كـما فـعـل الكـاهن
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والالوى بـــــالــــرجل الـــــذى وقع بــــ
لــــصــــوص  بـل يــــجب بــــاألولى أن
نـقول كـما قـال داود «ال أصعـد للرب

إلهى محرقات مجانية» .
هــــذا  وال جـــدال أن مــــصـــر قـــد
رفعت فى هذه الـسنوات فى بحبوحة
من الـرخــاء عــلى األقل أفـضل حــالـة
من بـلدان كـثيـرة  فيـليق بـها أن ترفع
الشكر لـلَّه وتظهـر عواطف االشتراك
ـتــألم  لـذلك وجب أن مع الــعـالم ا
ـد أيــديــنــا بـســخــاء ونُــعــطى أوالدنـا
لـيقدمـوا للـرب تقدمـة تُنـاسب أفضال
الـرب عـلى مـصـر والـسـودان فى هـذه

األيام.
وقد أجـمعت اآلراء على تخـصيص يوم األحد ٦ يـناير ١٩١٨ ; أى األحد الـسابق لعيد
ـكن أن نُرسل الـتبـرعات والـعطايـا فى أى وقت كـان باسم جـناب القس يالد الـشرقى. و ا

نروبرج سكرتير مدارس األحد العام
صر ٥ شارع عماد الدين 

ـكـتوب ـرسـلـة حتـاويل أو أذونـات بـوسـتـة  فـيـحـسن أن يـكـون ا ومـتى كـانت الـنـقـديـة ا
ـا تـصـل أيـة قـيــمـة فــإن الـقس نــرويـرج مــسـتـعــد أن يُـرسل وصالً مـســجالً (مـســوكـراً) وحــا
لـصـاحـبـهـا بـأول فـرصـة اعـتـرافـاً بـاالسـتالم  وقـد قـبل جـنـاب الـدكـتـوركـوردنـير أن يـراجع
حسابـات التقدمات . وكلما صار احلصول على مبـلغ فإنه يُرسل حوالة تلغرافية إلى أميركا
ـنـكوبـ الـقـائمـة جلـنـة إسعـاف األرمن والـسـوريـ فى نيـويـرك بـتوزيع ـ وا تـأ إلسـعـاف ا
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العطايا عليهم فى بالد الترك .
ويُـــنــاسب جـــداً أن يـــشــرح نـــظــار
ـدارس ومـعــلــمـو مــدارس األحــد وا
الــيـومــيـة األمــر لــتالمـذتــهم قــبل يـوم
الــتــبــرعــات بــأســبـوع حــتـى يــجــيــئـوا
مستعـدين فى يوم ٦ يـناير . وإذا كان
فى اإلمـكـان  فـإننـا سـنـنـشـر الـقوائم
ــتــبــرعــ وتــعــداد احلــاويــة أســمـــاء ا
تـــبـــرعــــاتـــهم فى الــــهـــدى والـــشـــرق

والغرب وبشائر السالم .
ـسـيـحـي ويحـسن لـو أن جـمـيع ا

مـن أرثـوذكس وكــاثــولــيك وغــيـرهم
يـــشـــتـــركــون مـــعـــاً فـى هـــذه اخلـــدمــة
اإلنسانـية العـامة ; ليـشعر األوالد فى
الـعــالم كــله بـالــرابـطــة الـواحــدة الـتى
سـيح يسوع السيما تربـطهم معاً فى ا
وأنَّ اإلســعـاف فـى أرمـيــنــيـا وســوريـا
لـيس قـاصراً عـلى طـائـفـة دون أخرى

بل للجميع بدون استثناء .
الـقـس نـروبـرج سـكــرتـيـر مـدارس

األحد فى الشرق األدنى
 الدكتوركرودنيير
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