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(٧) سـدراك . غالم عـمـره أربع عـشـرة سـنـة فى غـورون مـديـنـة شمـالى مـرعش فى
قـلـب جـبــال طـورس وهــاكم خالصــة قـصــته من فــمه «أســتـأجــر أبى حــيـوانــات نـقل
وسـافرنـا بـطريق الـبـستـان وكـان معـى أُختـاى وأخى األكـبر وحـاكم الـبسـتـان كان تـركـياً
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فأخذ أموالـنا بالـقوة وحاالً بـعد ذلك سرنـا فسطا عـلينـا لصوص من أغـهجاداغ وأخذوا
ـالبس ومعـاطف الـشـتاء . وبـعـد مـا تركـنـا مرعش واشى وا ـا فـيه ا كل شئ ذى قـيمـة 
نزل علـينا اللـصوص من سهل الـصاحلية وطعـنوا بعض الـرجال باحلراب وقتـلوا غيرهم
بـالـرصاص. مـنـظر مـا كان أشـده حـزناً ووقـعاً فى الـنـفوس ! ... ثم وصـلـنا ُحـماه فى
سـوريا . أمـا أُختـاى فأخـذهمـا أحد األعراب الـضاربـ قرب ُحـماه . أال تـوجد طـريقة
لتـخليصهـما اآلن ? أنى أحب أن أدرس فن الصيدلـة فى الكلية اإلجنـيلية ألنى أنا وأخى
ـراقبتـنا الـصيدلى الـذى كان يـشتغل فى ثاضـيوس تـعلمـنا أموراً كـثيـرة من فن الصـيدلة 
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لجاء?» . ا
ا وصل ليڤون من أدرنة إلى عنطورا يقولون: إنه كان هيكل عظام وكان قد  (٨)
ـغــرَّبـ وقــد سـافـروا فـى قـطـر قــام من أدرنـة مع جــمـاعــة عـددهــا ٦٠٠ من األرمن ا
بـضاعـة إلى األستـانة ومن هـناك إلى قـونيـة وفى قونـية قـسموهـم فأرسل بعـضهم إلى
ديـر الزوار عـلى الـفـرات واآلخرون إلى دمـشق . وكـان ليـڤـون من جـماعـة ديـر الزوار
وكـان أحـد األفـراد الـقالئل من الـذكـور الذين بـقـوا بـعـد مـا صدر أمـر رجـال أنـور بـاشا
وت . هـاجرين فـضربـوا أباه وان فى حـضرته حـتى ا لألكـراد والشـركس بالـبطش بـا
ه فـجـاء كـردى قوى وضـربه بـعـصا عـلى فـمه ضـربة وقـد عـانق ليـڤـون أبـاه فى شدة أ
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ذبـحة حاالً . وقد هرب كـسَّرت أسنانه األمامـية . أما األختان فـحملهمـا األكراد بعد ا
ليـفون فى الظالم والتجـأ إلى قرية ُمدعيـاً أنه كردى وأنه مسلم ودعا نـفسه حس وبقى
سبعة أشـهر يقوم بـأشق األعمال اليـدوية وأخيراً وجـده الترك وأرسلـوه إلى عنطورا
ولكن بـقى ُيفكـر فى الهـروب ليُخـلص أختـيه وأخيراً وفـر جنـيه وسـافر إلى ماردين
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فى شمـال بر األناضول ليُـفتش عليهـما فجال من قرية إلـى قرية فى بالد األكراد وبعد
ر لـهـمـا عـلى أثـر وإذ لم يـجـد نـفـسه فى أمـان الـبـحث فى أكـثـر مـن سـتـ قـريـة لم يـعـثـُّ
بـاإلقـامـة فى بالد األكـراد رجع بـقـلب حـزين إلى بـيـروت فـوجـده الـتـرك وأرجـعـوه إلى

عنطورا .
(٩) غالم من غورون أخـبرنى عن أخذ أبـيه ُمقيداً من سـيواس إلى قيصـرية أما هو
وأمه فسـفرا إلى حوران فماتت أمه عطشاً فى البرية وكـان معها حينما ماتت وقد قال :
«إن كثيـرين ماتوا عـطشاً فى تـلك األيام ألنـنا كنـا بعيـدين عن األنهر واجملـارى أما اآلبار
فكانت بيد الـعرب وقد عرفوا أن كثيرين مـنا يحملون معهم دراهم فـصاروا يطلبون منا
ض وقت طويـل حتى فرغت دراهـمنا بـالنظر اء الواحـدة فلم  نصف ريال عن كـأس ا
لشدة حر هانيك األيام وشـمس البرية احملرقة وإذ لم يتـبق معى ما أدفعه ثمن ماء اشتد
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الظمـاء بأمى فانـطرحت وسط الـصحراء ومـاتت عطشـاً أمام عـينى ... ليت يـا سيدى
وت أمامك عطشاً» . ال ترى عينك شخصاً 

واآلن بـعد احـتالل بيروت ولـبنـان ع احلـاكم الفـرنسـاوى حضـرة األستـاذ ستورت
لجأ فعزل الصبيان عن البنات كروفورد من أساتذة كلية بيروت اإلجنيلية مديراً لهذا ا
ودبـر لـهم أعـماالً لـتـهـذيب عقـولـهم وتـربيـة أجـسادهـم وترقـيـة أخالفـهم ووضع لهم
سيحية فى إدارة نظامـاً ُيؤهلهم إلدارة أنفسهم بـأنفسهم ليتعلـموا حقيقة العـدل واحملبة ا
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احلـكـومـة اجلـديدة الـعـادلـة . وقد طـلب احلـاكم الـفـرنسـاوى الـكـولونـل بيـبـاب من جلـنة
لجأ والعناية الصلـيب األحمر األميركية بفلسط والـشرق األدنى أن تتولى إدارة هذا ا
سـاعدة س مورلـى  بـه فوافق مـجـلس احلرب بـواشـنتـون عـلى هذا الـطـلب وتعـيـنت أ

الية من أهل اخلير متى علم األمر . ساعدات ا األستاذ كروفرد . والبد من ورود ا
هـذه خالصة مـا قـاله الـقس تروبـرج فـهل نحـن مسـتـعدون أن ُنـخـفف ويالت هؤالء

األيتام وغيرهم من األيتام الذين ال يقل عددهم عن أربعمائة ألف ?
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