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وبـينما نـحن فى ذلك اجلهاد وكان
األتـراك يـرسـلــون الـوفـود إلى الـقـرى

التركية ليستنهضوا الهمم .
جاء إلـيهم مـدد عظـيم من الرجال

واألســــلــــحــــة حـــــتى والــــذخــــائــــر 
وأرسلـت إليهم احلـكومـة فى أنطـاكية
بـنــادق وذخــائـر كــثـيــرة  وبــلغ عـدد
تطوع لنجدتهم أربعة آالف نفس ا
مـتـعطـش لـشـرب الدم وذبح األرمن
ـســاكــ عالوةً عــلـى الـثـالثـة آالف ا
ــتــدربـــ عــلى عـــســكــرى نـــظــامـى ا
ـشـقـات الـصـدام واجلالد واحــتـمـال ا

وإطاعة األوامر .
وبـغتـةً  ذات صباح جـاء الكـشافة إلـينـا بخـبر اقتـراب العـدو وظهوره أمـام معـابر اجلبل
وبكل سهولـة احتلوا أعضاد اجلبل وبعض قممه العاليـة  فأرسلنا إليهم جماعات قليلة من
االحتـيـاطى . وكان هـذا سـوء تدبـير مـنا كـمـا أدركنـا ذلك بـعدئـذٍ ألنه ما وزعـنـا قواتـنا بـهذه
الكيفـية حتى هـجم عليـنا األعداء بـجمع كثيـف كالبحـر الزاخر  فـلم نستـطع أن نتقدم وال
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خطـوة لتـوزع قواتـنا وجتـمع أعدائـنا
وحاالً أدرك رجـالنا حقيـقة موقفهم
فـجـمـعـوا قـواتـهم بـسـرعـة بـيـنـمـا كـان
ـتدفـقة فى الـتُـرك ينـصبـون كـاألنهـار ا
ــهـمــة  وقـد ازدادت ـعــابـر ا وسـط ا
مـخـاوفــنـا إذ رأيـنــاهم يـحـتــلـون ربـوة

عـاليـة تُشـرف علـينـا وتُهـدد محـلتـنا 
وقـد توالى عـلـيـهم وصول الـنـجدات
حتى لم يـأتِ الـعصـر إال وكـانوا أكـثر
مــنـــا عــدداً عالوة عــلـى أن بــنــادقــهم
كــانت أحـــدث طــرزاً مـن بــنـــادقــنــا .
ـسـاء  كـان الـعـدو قـد اجـتاز وعـنـد ا
األحــراش والــغــابــات ولـم يــبقَ بــيــنه
وبـ مـحلـتـنـا إال أربـعـمـائـة ياردة وال
يــفــصــله عــنــا إالَّ مــســيل مــيــاه ضــيق
عـــمــيق فــفــضــلــوا أن يــبــيــتــوا عــلى
اجلـانـب اآلخـر عن أن يـهـاجـمـونـا فى

الظالم .
وفى احلـال  انعـقـد مجـلس الـشورى بـيـننـا وتـهامـسـنا حـتى ال يـسمع الـعـدو صوتـنا ولم
نُـضئ نوراً حتى ال يكـتشف محلـنا  وقد أدرك كل واحد مـنا اخلطر احملـدق بنا وأن هذه هى
آخـر مـجـهـوداتنـا . فـإمَّـا فالح وجنـاة أو هـزمـة ومـذبحـة مـريـعـة فـقـد رأينـا أن نـقـوم بـحـركة
ــعــرفـتــنـا بــالـدروب والــشــعـاب . والــصـخــور والـهــضـاب . الــتـفــاف حتت جـنـح الـظالم و



∂∞

واألحـراش واألعـشــاب . كـان ذلك
مـــيــســوراً لــنــا بـــخالف الــتــرك الــذين
يـــجــهـــلــون طـــرق اجلــبـل ومــســـالــكه

وقصدنا أن نفاجئهم
ونــلــجــئــهم إلى الــفــرار  فــتــمت
احلركة عـلى أحسن منوال . وفجأةً
وقعنا عـلى العدو فـقام مذعوراً ودبَّ
الـــرعب بـــيـــنـــهم وســـادت الــفـــوضى
وهــربت اجلــنــود وهى ال تــدرى مــاذا
ضِ عــلى هــذه احلــال تــفــعـل  ولم 
نـــصـف ســـاعــــة حــــتى أمــــر الـــقــــائـــد
بالـتقهقر ولم ينـبلج نور الفجر حتى
كــانت األحـراش اجلــبـلــيـة خـالــيـة من
جمـيعهم بـعد أن تركـوا وراءهم مئتى

قتيل وغنيـمة وافرة مثل سبع بنادق مـوزر وألفى وخمسمائة خـرطوشة من الذخيرة وبغل .
ولم تـظهـر أدنى عالمـة تـدل علـى عزمـهم عـلى جتـديد الـقـتـال معـنـا  ولكـنـنـا كنـا عـا أن
عدونا لم ينهزم ولكنه فـقط ُطرد إلى ح ; ألن عدونا لم يستقر له قرار بل علمنا أن جنود

تحمس الذين انضموا إليهم انبثوا فى القرى . األتراك مع ا
وصـاروا يُــثـيـرونـهم عـلـيـنـا حـتى جتـمـع لـديـهم ١٥٠٠٠ رجل  فـأقـامـوهم حـراسـاً حتت
يـتونا جوعاً باحلصار لعلـمهم أنَّ جهة البحر مأمونة ; إذ اجلبل من جهة داخلية البالد حتى 
ال تُوجـد ميـناء واجلـبل ينـحدر رأسـاً إلى البـحر بدون طـريق مـسلوكـة . أمَّا نـحن  فكـنا فى
ذلك الوقت مهـتم بجرحانا وبإصالح ما تخرب من محـلتنا  وقد عقدنا عدة اجتماعات
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ــوالنـا ألجل ديـنــيـة لــتــقـد الــشــكـر 
الـنــجــاة حــتى تــلك الــلـحــظــة  وقـد
اندمـج الغريـغوريـون واإلجنيـليون فى
جماعة مسيحية واحدة وزال من بيننا
كل تــفـريق مــذهـبى  ألن مـعــمـوديـة
الــــســــيف والــــنـــار واآلالم الــــواحـــدة
سيح . وفى تلك جعلتـنا واحداً فى ا
األثناء  وضعت زوجـتى ابنهـا البكر
ت كثـيـراً فى أثـناء هـروبـنا من وقـد تـأ
ــسـالك اجلــبل إلى الــبــحــر لـوعــورة ا
وضعف بنيتها عقيب الوضع ووجود
الـطفل مـعهـا فكـنت أغلب األحـيان
أحــمـلــهــا وأنى أشـكــر الـلَّه أنــهـا اآلن

بصحة جيدة مع الغالم .
ا اكـتشـفنا حـالة احلـصار التى صـرنا إلـيها  ابـتداءنا* أن نُحـصى طعامـنا ألننـا كنا فى و
كـنـنا احلـصول األسبـوع األول قـد استـنفـدنـا كل ما جـئـنا به من خـبـز وزيتـون وجـ  ولم 
ـخاطرة عظيـمة . ولذلك  كان لنا شـهر ونحن نقتات على حنـطة أو دقيق إال قليالً جداً و
رضى فقط . وقد عافت ـعزى التى كانت مـعنا ونطـعم األلبان لألطفـال وا بـلحوم الغنم وا
أنفسـنا هـذا الطعـام اليـومى خللوه مـن اخلبز  ولـكنـنا كنـا نشـكر اللَّه كـثيـراً ألنه لم يسمح أن
وت جوعـاً . وقد أحصـينا الـغنم فـوجدنا أنه لم يـبق لنا من هـذا الطعـام أيضاً نتحـمل آالم ا
إالَّ مـا يكفـى مدة أسبـوع فقط مع الـتقـتير الـكلى فـصرنا نـتفكـر فى تدبـير طريق لـلهروب

* الصحيح : ابتدأنا .



∂≤

إلى الـبحـر والنـجاة من هـذه احلالة إذا
كنا جند إلى ذلك سبيالً .

وقبل أن يتم احلصار علينا من كل
جـــانب دبـــرنـــا أن نُــرسـل رســوالً إلى

حـــلب عــــلى بـــعـــد ٨٥ مــــيالً مـــنـــا 
ــر وسط الــقــرى الـتــركــيـة وبـالــطــبع 
ولكن ويُعرض نفـسه ألخطار جـمة 
ماذا كـنا نـعمل ونـحن نُـريد أن نـطلب
ستـر جاكسون أن من قنصل أميـركا ا
يُـرسـل إلـيــنـا مــسـاعــدة من الـبــحـر إذا
أمـكـن ? فـذهب رسـولـنـا ولـكن عـلى
مـــا يـــظـــهـــر لـم يـــصل أبـــداً إلى تـــلك
ــا لـن يــصل إلــيــهــا الـــعــاصــمــة  ور
ـيـناء فـخـطـر بـبـالنـا أيـضـاً أنه قـد تـمـر 

اإلسـكندرونة سـفينة حـربية من سـفن احللفاء واإلسـكندرونة عـلى شمالـينا بخـمسة وثالث
شهورين بالسبـاحة والقوة أعطونى رسالة لـلحلفاء  وأنا أخاطر ميالً  فقال أحد الشـبان ا
بـنـفسـى وأدخل وسط احلـرس الـتـركى وأسـبح فى الـبـحـر حـتى أسـلم الـرسـالة  فـكـتـبت له
طلة على رسالة باللغة اإلنكـليزية وربطها داخل حزامه اجللد وجنح فى وصوله إلى التالل ا
ـينـاء. ولكـنه لم يجـد سفـناً حـربيـة غريـبة  فـعاد إلـينـا باخلـيبـة وكان قـصده إذا رأى سـفيـنة ا
ـينـاء حتى يـصل إلى الـسفـينة للـحلـفاء أن يـدور عائـماً فى الـبحـر على مـسافـة بعـيدة خارج ا

رابط على البر أو فى البحر . دون أن يراه أحد من اجلنود األتراك ا
تـنا  بل قمنا وأعـددنا ثالث نسخ من عريضـة واحدة كتبنـاها باللغة هذا كـله لم يثنِ عز
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اإلنـكليـزية  وانـتخبـنا ثالثـة من أمهر
الشبـان سباحـة وأمرناهم أن يـصعدوا
ـيـنـاء ويـراقـبـوا ــطل عـلى ا إلى الـتل ا
الـــبــحــر بــانــتــبـــاه ومــتى رأوا ســفــيــنــة
لـلـحـلفـاء يـعـومـون عـلى زاويـة مـثـلـثة
حتى يصلوا إليها ويدفعوا الرسالة لها

وهذه هى ترجمة الرسالة :
«إلى سـعـادة األمـيـرال اإلنـكـلـيزى
أو األميركانى أو الطليانى أو الروسى
أو الـربــان أو صـاحب الـســلـطـة الـذى
تــصـله رســالــتـنــا هــذه  إنـنــا نــتـوسل
إلـيــكم بــاسم الـلَّه وبــاسم اإلنــسـانــيـة

التى بها نحن إخوة 
(البقية تأتى)


