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جـاء  واحلـمد لـلَّه الـوقت الـذى فيه
ـرجـفـ تـخــرس ألـسـنـة أولى الـفــسـاد ا

الـذين كــأن الـلَّه ــ تــبـارك وتــقـدس ــ مـا
خـــلــقـــهم إال لــيـــوقــعـــوا بــ الـــنــاس 
فتريات ويدسوا الدسائس  وينشروا ا
ويــذيــعــوا األكــاذيب ; إذ حــضــر ولــلَّه
احلـمـد ــ لـيـون فـهمـى األرمنـى صاحب
جريدة (ميـزان عدالت) التـركية . ذلك
الــرجل الــذى كـان الــنـاس يــقــولـون إنه
ـعيـة الـسـنـية قضـى نحـبه بـدسـيـسـة من ا
الـذى ال نعلـم ما هو الـسبب فـى ارتباط
هذا الـرجل بـهـا وأية عالقـة بـيـنه وبيـنـها
كـمــا أنـنــا ال نـدرى كـيـف ألـصــقـوا هـذا
اإلنـسان بـهـا الـصـاقاً حـتى أنـنـا رأيـنا فى
ــقــطم الــغــرَّاء أن هــذا الـرجل جـريــدة ا
أخبر مُكـاتب تلك اجلريدة قبل مبارحته
أوروبا أنه عازم على الرجوع إلى مصر
ا كان له عـية السنية  ألجل أن يُطالب ا
ـرتبـات . فلـيت شعـرى بأى شىء من ا
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امـتــاز هـذا الـرجـل عن سـائــر الـرجـال
عية حتى أنه لزم على هـذا االمتيـاز أن ا
ــرتــبـــات وأجــازته الـــســنــيـــة رتــبت لـه ا
بــــــالــــــصالت أهـل ذلـك ألنه صــــــاحب
جريـدة أم ألنه كمـا يظن الـبعض أنه من
حـمــلـة األقالم ولـكـنـا نـعـلم أن اجلـرائـد
ــصـــر كــثـــيــرة . ومـع ذلك ال نــرى أن
ـعـيـة قد رتـبت إلحـداهـا مرتـبـاً فى يوم ا
من األيـام  وإن كان يـزعم الـبعض أنه
من أصـحـاب األقالم . فكـلـنـا نـعلم أن
الرجل أمى ال يعـرف القراءة والـكتابة
وأن الــذى كــان يــحــرر له جــريــدتـه هـو
صــالح بك بــدرخـان وكــذلك نــعـلم أن
لـيـون فـهــمى كـانت له مـعــرفـة مع عـلى
بك چـاهـ  وكـان يــتـردد عـلى مـنـزله

ليأخذ نصيبه من إحساناته .
وقـد قـال لـيـون فهـمى أيـضـاً عـلى ما
ـقـطم عن لـســان مُـكـاتـبه أنه أراد رواه ا
مـقــابــلــة اجلـنــاب الــعــالى اخلــديـوى فى
أوروبـا  فـمــنـعه صــاحب األوتـيل عن
ا ب ليون فهمى وسمو اخلديوى ذلك 

من الفرق الـعظيم والتباين  وتأكد صاحب األوتـيل من أن األمير ال ارتباط بينه وب أمثال
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لـيون فهمى. فال داعى اآلن لـلقول بأن
لــيــون فــهــمى قــد مــات أو قــد دُست له
دســيــســة أو مــثل هــذه األقــوال الــتى ال

تُفيد اآلن ; إذ حضر الرجل بنفسه .
فـالـيـوم  تـسـود وجـوه الـذين كـانـوا

يــذيــعــون تــلك األراجــيف اخملــتــلــقــة 
واليـوم تبيض وجـوه من كانوا يـدافعون
عن احلق أشد الـدفاع  واللَّـه مع القوم

الصاحل .
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