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* الصحيح : أكليروسهم.
** الصحيح : السوء.
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مــــنـــذ تـــزاور كــــبـــار اجلـــالـــيــــة األرمـــنـــيـــة
ـوقــر وأصـحـاب الـفــضـيـلـة وأكــلـيـرسـهم * ا
مـشــايـخــنـا الــكـرام ورجـال األدب والــفـضل
واحملـاماة الـوطـنيـ واالحتـاد والوفـاق يزداد
بــ الـفـريــقـ تـمــكـيـنــاً وتـأيـيــداً وثـبت لـدى
ـصرى أن اإلشاعات التى أشاعها اجلمهور ا
أهل الـسؤ ** ضـد نـزالئنـا األرمن وضـيـوفـنا
اآلسـيويـ ليس لـهـا نصـيب من الصـحة وأن
القـوم أبـريـاء من العـدوان الـذى ُنـسب إلـيهم
وأنـهم كـمـا عـاشـوا فى مـصـر أجـيـاالً طـويـلـة
ـصـري يـعـيـشون اآلن بـسالم متـحـدين مع ا
معهم فى الـسراء والضراء مـستظلـ بعلمهم
صرى خاضع لقوان البالد وحكومتها. ا
ــصـرى هــذه احلـقــيـقـة ثـبـت لـلــجـمــهـور ا
ـصـريــ عـلى األرمن ُيـهـدؤن فـأقـبـل أفـراد ا
مـن روعـــهـم وُيـــؤكـــدون لــــهم أن ال خـــوف
عــلــيـهم من اعــتــداء جـاهل غــر وال أحـد فى
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* الصحيح : نصف الشهر.

الـبالد يـضــمـر لـهم شــراً وقـد عـادوا جــمـيـعـاً
وعـادت أعمالهم إلى مـا كانت عليه. وأقبل
ــصـريـون ُيــعـامـلــونـهم كـمــا كـانـوا فــتـحـقق ا
ـــصـــرى طـــيب الـــقــلـب شــريف األرمن أن ا
الـنــفس وأنه كـمــا كـان من قــد الـزمـان لم
ـؤثـرات ر خـلـقه الـطـيب ولم يـتـأثـر بـا يـتـغــيـَّ
واألوهــام. وقــد قـــضــيــنـــا الــنـــصف شــهــر*
ـاضى فى أحــسن مــظـاهــر اإلخـاء واالحتـاد ا
; فـجـدد سـيادة األب ـصـريـ بـ األرمن وا
يـوسف كـاركـونى رئـيـس الـكـنـيـسـة األرمـنـية
ــاضى زيـارته الـكــاثــولـيــكــيـة فـى األسـبــوع ا
لألستاذ اجلليل الشيخ عبد اجمليد اللبان الذى
أصــبح بـيـتـه كـعـبــة يـحج إلــيـهــا رجـال الـدين
ــصـــريــة والــفـــضل من ســـائــر الـــطـــوائف ا
فــذهب ســـيــادة األب ُيــرافــقـه صــاحب هــذه
ـة إلى اجلــريـدة بـعـد أن شـرفـنـا بـزيـارته الـكـر
مـنــزل الـشـيـخ الـلــبـان فــاسـتُـقــبل بــاحلـفـاوة
واإلكـــرام وقــضـى ســيــادتـه وقــتـــاً طــويالً فى
ـســائل مــحــادثــة األســتـاذ واحلــاضــرين فـى ا
الـعـمـومـيـة مـعـربـاً عن سـروره بـلـقـاء األسـتاذ
شـاكــراً الـظـروف الـتى جــددت هـذا الـتـعـرف
ـسـجد اإلسالمى. ب الـكـنيـسة األرمـنـية وا
سيحى ورؤساء الدين وأيضاً رؤساء الدين ا
اإلسـالمى  وقـد غـادر سيـادة األب يـوسف
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مـنـزل األســتـاذ مـودعـاً بـاحلـفـاوة الالئـقـة به
وبـعـد ظـهـر يـوم اخلـمـيس رد األسـتـاذ الـلـبـان
الـزيـارة لـسـيـادة األب فـى الـكـنـيـسـة األرمـنـية
الــكـاثــولــيــكـيــة مــصـحــوبــاً بــلـفــيف من أهل
حـيث وجـدوا من حـفـاوة الـفــضل واألدب 
األب اجلليل الفاضل وحسن وفادته ما ألهج
ألـسنـتهم بـالشـكر والـثنـاء مرددين الـدعاء لله
تـعـالى أن يـجـعل هـذه األيـام الـعـصـيـبـة فـاحتة
خــيــر وسالم وعــصــر احتــاد ووئــام لــلــشــرق
جــمــيــعه وأن يُــمـتع الــشــرقــيـ بــالــســعـادة
والــهــنــاء وأن ُيـعــيــد لــلــشـرق مــجــده الــقـد
وحـضـارتـه األولى الـتى اســتـنـار بــهـا الـغـرب
نيعة نزلة الـرفيعة والقـوة ا وبلغ ما بـلغه من ا

والسعادة العظيمة .
ويـسـرنـا أن نـذكـر أن األب يـوسف رئـيس
يل الكـنيسة األرمـنية عـربى اللسان فـصيحه 
بنـشـأته وتربـيتـه إلى العـرب الذين نـشـأ بيـنهم
وتــعــلم لــســانــهم. وقــد دارت بــيــنـنــا وبــيــنه
رحوم أحاديث مـختلـفة أتيـنا بـها على ذكـر ا
فيـلسـوف الشـرق الشـيخ محـمد عـبده وآرائه
نزلة األستاذ ومبادئه فأسف عـلى أنه يسمع 
العـلمية ولـكنه لم يطـلع على شئ من آثاره
األدبيـة فـوعـدته أن أُهـديه بـعـض تلـك اآلثار
سـلـم لـيـعلم األب اجلـلـيل أن بـ علـمـاء ا
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* الصحيح : مذهب األرثوذكس.

** الصحيح : مذهب الكاثوليك.

ــثـــلـــون حــقـــيــقـــة الـــدين اإلسالمى رجـــاالً ُ
ويـعــمـلـون عــلى نـشـر مــبـادئه احلـقــة الـتى لـو
ـسلـمـ وعمـلـوا بهـا لـكانت اتـبعـهـا جمـيع ا
منـزلتـهم اآلن أعال منـزلة ومـقامـهم ب األ

والشعوب أرفع مقام .
وطائـفة األرمن فـى القـطر قـسمـان: قسم
ـذهب األرثوذكس * واآلخر يـعـتنق يـعتـنق ا
ـذهب الـكـاثـولـيك ** وهـو تـابع لـلـكـرسى ا
البـابوى مباشرة ولكل من الطـائفت كنيسة
ـصــلــحـة خـاصــة وجــمـعــيــة خـاصــة تــعــمل 
هاجـرين الذين وفدوا أخـيراً على فـقرائهـا وا
مصر. وتتألف هذه اجلمعية من كبار وأعيان
ــال بـسـخـاء وكـرم الـطـائـفـة الــذين يـبـذلـون ا

على فقرائهم وعلى مصلحتهم العامة .
والـذى ُيـعـاشر أعـيـان األرمن وخـصـوصاً
الــذين قـــضــوا زمـــنــاً طـــويالً فى هـــذه الــبالد
فـتمصروا ُيسر مـن لطفهم ويرى أن ال فرق
بــيــنـــهم وبــ أهـل هــذه الــبـالد وخــصــوصــاً
تتركـ منهم فى شئ حتى فى نفس العائلة ا
األرمنـيـة ألنـهـا التزال مـتـمـسكـة بـالـعادات
ة وال فـرق ب بيوت األرمن الشرقيـة القد
وبيوت األتراك فى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
دخـان مـاتـوسـيـان إلى هـذه الـسـاعـة رائج فى
مـصـر ومــطـلـوب فى جــمـيع بـلــدان الـقـطـر
وكنـا نـعرف قـبل احلـرب أن مـحل ماتـوسـيان
يـدفـع نـحــو نــصف مــلــيــون جــنـيـه فى الــعـام
عوائـد جمركـية على واردات دخـانه ولعله
أكـبـر رسم جـمـركى يـدفـعه مـحل جتـارى فى
مـصـر اآلن. وفابـريـقـات مـاتـوسيـان مـنـتـشرة
فى ســائـر أنــحــاء الــقــطــر وله فى الــعــاصــمـة
مــعـمل كــبـيــر يـشــتـغـل به مـئــات من الـعــمـال
ا صري يعـطف عليهم وال يبـخل عليهم  ا
اديـة ولذلك لم ُيحـسن حالـتـهم األدبيـة وا
نــسـمـع أنـهم شــكـوا أو اعــتـصـبــوا كـمــا فـعل

عمال فابريقات الدخان األخرى .
وبـاجلــمـلـة نــقـول: إن الـظــروف األخـيـرة
ذكرتنا بطائفـة شرقية ُتقيم بيننا منذ زمن بعيد
جـددت مـعـنـا اآلن عالقـة الـود واإلخـاء التى
نود أن تكون بيـننا وبينهم وب جميع النزالء
مـتيـنة عـلى الدوام ألن مـصر أم اجلـميع وهى
ــا كـانـت الـوطن الــوحـيـد وطن ثــان لـهم ور
لـكـثـيـرين مـنـهم الـذين ولـدوا فى هـذه الـبالد
ونشأوا بها فلم يعرفوا لهم غير مصر وطناً .

تدر عليهم الل والعسل . فلتحيى مصر.
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