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ومـحـتـقـر جـلـيـلـهـا إذ مـا احـتـكت احلـزازات فى
ـثل الـظلم ومـا تـطـوف اجلـوانح على الـصـدور 
ثـل ما أتاه ويأتيه اإلنكليز  وما يخل البغضاء 
ن ال عـلـيـهم إال اليـ  ـئـات ا أن االسـتــهـانـة 
ــؤمــنـ تــبـلغ الــطــاعـة لــكــلـمــة يـقــولــهـا أمــيـر ا
باإلنكـليـز من خطـأ الرأى حـداً ال يشـعرون معه

بوشك إلـتـواء األمر عـليـهم يوم فـروغ الصـبر 
فمـا أوالهم بإمعـان النظر فـيما مـضى وغير يوم
ـؤمن بأنـواع التزلف استـمناحاً توسـلوا ألمير ا
ألســطــر تُـتــلى من قــبـله عــلى مأل مـن مـســلـمى
الــهــنــد يــســتــكـن بــهــا جــأشــهم وتــهــدأ جــمــرة
احتشادهـم  حتى إذا  ما جالوه أو كاد أتاهم
ؤمـنـ الـداعى إلـى لزوم اإلنـكـلـيـز بـأمـر أمـيـر ا
ا أمروا وآبـوا إلى السكـينة الـطاعة  فـصدعـوا 
والـهدو ال رهـبةَ من اإلنكـليـز  بل امتـثاالً ألمر
ولى األمــر  ومـا أطــوعــهم فى كل آونــة لــهـذا
األمـر لـو تـدبـر اإلنـكـلـيـز ومـا أحـوج هؤالء ألن
ــؤمــنــ بـالــنــظــيــر فى ظـروف يُــعـامــلــوا أمــيـر ا
ـسـئـلـة ـسـئـلـة األرمـنـيـة أخت تـلك ا كـظـروف ا
الـهندية  مع أن هـذه عن باعث نفسى  وحق
ظـاهـر وتـلك بـالـعـكس  فـمـا بـالك بـهـا  وقد
نـسجت ثـوبـها يـد صافـحت الـعثـمانـيـة بالـسيف
بـديالً عن اإلحسـان ونـكرانـاً لـلجـمـيل شيم من
أصـبـحت الـصنـيـعـة لديه شـيـئـاً منـسـيـاً. فيـالـعار
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* الصحيح : يئول.
** الصحيح : ال نكفئوا.

ـعروف وبـعد فـالعـبرة فـيما التـمدن ويالـضيـعة ا
ـا هـو آت وحـسـبـنـا مـضى فى وسـيـلــة لـلـنـجـاة 
فـلـنـدع الـعـتب  فــإنه ال يـحـسن مع غـيـر احملب
فهـؤالء اإلنكليز ال يُـغمض لهم طرف وال يهدأ
ـؤمن مـن ملكة لهم خاطـر إال إذا آواهم أمير ا
فى ربـوة ذات قرار ومع وأبـاح لهم االستقرار
فى مـصر األمـصـار الـشـرقيـة واالسـتـحـواذ على
ـمـالك العـثـمانـية  حـيث الـطريق فريـدة عـقد ا
وصل إلى األقطار السالـكة إلى الهـند والبـاب ا
لك شـرعى يؤل* اإلفـريقـية ونـاهـيك يومـئـذ 
ــنـازع وال آلخــر بـحق مــشــروع ال سـبــيل مــعه 
حجة لقول وهذه الـبغية التى حبط دون حتقيقها
كـل مـــســـعـى وخـــاب من اإلنــــكـــلـــيــــز كل أمل
أهـاجت فـيـهم ثـورة الـغـضب وزعـزع حـبـوطـها

أركان التـملق اإلنـكلـيزى  فـنادوا بـالعدوان 
وانقـلـبـوا كـمـا يـنـقـلب الـصل واسـتـكان األرمن
لشيطان الدسائس ونهضوا لتعكير صفاء األمن
خـدمـة ـ وأ اللَّه ـ لـإلنكـلـيـز لـو تـدبـرها األرمن
النكفؤا ** عن غيهم نادم  إذ لو كان حترير
الـشـعـوب من شـيم اإلنكـلـيـز فأولـى بهم وأولى
أن يحرروا شعب األرالندي الكاثوليك الذين
أصـبحوا بـنعمـة التمـدن اإلنكليـزى وظل احلرية


