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الزمة مقدمة

املستجد: الطورانية وعرص البائد العثمانية عرص بني التاريخي الحدَّ تبسط الرواية هذه
األتراك. حياة يف الجديد الفصل ديباجة فهي

أمًرا الرتك عند الخالفة تصبح وأن جمهورية، إىل العثمانية الدولة تتحول أن ُقيض
التحوُّل هذا عامل يكون أن وُقدِّر باشا. عصمت قال كما — الجمهورية يف مضمونًا معنويٍّا
وأعوانه كمال باشا مصطفى الغازي وال مذنبني، كانوا عثمان بني أمراء فال أجنبيًة: يًدا

القضاء. يد يف آلة كان البلشفية شيطان وإنما ُمفتئتني، كانوا
الدهاء، فن يف درس أعجب الشيطان هذا لعبه الذي الدور ترى الرواية هذه ففي
عروة آخر انفصمت الرشق تاريخ يف املتفرِّد الحادث هذا يف املكر. علم يف أمثولة وأغرب
، مستقالٍّ يحبو وبدأ أمه من العربية الوحدة جنني وانفصل بالرتك، العرب عالئق عرى من

طفًال. يزل لم ولكنه
القريحة، زناد اقتدح املوضوع ألن الخالفة؛ األتراك إلغاء إثر عىل الرواية هذه ألَّفُت
كان إذ عاجًال النرش نصيب يصبها لم وإنما ينطفئ. أن قبل الفور عىل رشرها فاقتبست
الوقت أن رأيت الخالفة، مؤتمر بأمر التحدث كثر وملا يزاحمها. املجلة روايات من غريها

نرشها. أُسوِّف أعد فلم وقتها
كثريًا أن يرى أن بد فال حينها، يف الحوادث تلك أنباء تتبعوا ممن القارئ كان وإذا

حقيقية. وقائع الرواية هذه حوادث من
الحداد نقوال
شربا مرص،





األول الفصل

لزلزال مقدمة ة هزَّ

دويَّ كمال باشا مصطفى الغازي دولة سمع حني والنصف العارشة الساعة كانت
يحرك أن يجرس أحد ال أنه يعهد ألنه ا؛ جدٍّ األمر فاستغرب رصحه. بوابة لدى رصاصة
نذير أو ثائر من هل داره. لدى ناريٍّا طلًقا يطلق أن يجرس فمن سؤدده. ظل تحت ساكنًا

بثورة؟
إىل وخرج مكانه من الغازي فهبَّ صغرية. كل حساب حسب من العظيم الرجل
يستجيل خرج موالي يا الداخيل الحارس إن الخدم: فقال الخرب؟ ما يسأل: الدار رحبة

الخرب.
هذه يف دولتكم مقابلة عىل يرص مجنون رجل جاء موالي، يقول: ظهر لحظة ويف
، فأرصَّ الحارس، رده فات قد املجهولني لألشخاص املقابالت ميعاد كان وملَّا الدقيقة،
. فوىلَّ له تهويًال مسدسه الحارس فأطلق وقهًرا، عنوًة يدخل أن رام وأخريًا ثانيًة، ه فردَّ

هنا؟ يزال أال هو. أين –
الشارع. آخر يف واقًفا زال ما أظنه –

هو؟ من ذكر أما –
مجهول. باسم بطاقة قدَّم –

أرسع! أراه. أن أود أني له وقل حاًال استدعه –
حديد املحيا، وضاح الجبني عايل الشباب، يفرشخ شابًا الحارسيقود عاد دقائق بعد

امللبس. أنيق القامة طويل الحدقة، حداق البارصة
لديه. وحده الشاب وبقي فخرج، الحارس إىل كمال باشا مصطفى الغازي أومأ ثم

السهرة؟ آخر يف هنا تريد ماذا الغازي: فقال
إليك. بمهمة جئت –
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اسمك؟ وما أوًال أنت من –
الروسية. السفارة يف موظف أفندي الدين رجاء اسمي –

هذه مثل يف الروسية السفارة من رسوًال أتوقع ال عجبًا! وقال: الغازي فاستغرب
فال الوقت. هذا مثل ويف الكيفية بهذه السفارة من مندوب إيلَّ يأتي أن أعتاد وال الحال،

… أنك ريب
إثبات من أسهَل ال الغازي، فخامة يا مهًال قائًال: أفندي الدين رجاء فقاطعه
يتناولها أن غري ومن أوراق. بعض واستخرج جيبه يف يده الشاب ورضب شخصيتي.
له قدمت الروسية؟! السفارة من مندوب إنك للحارس تقل لم ملاذا ولكن قال: الغازي

فعل. فيما معذور فهو عندنا، معروف غري باسم بطاقة
للحارس بطاقتي يقدم أن رجوته فقد معذور؛ غري إنه الدولة، صاحب يا كال –
يسمح. فلم معه أتفاهم كي الداخيل الحارس بمقابلة يل يسمح أن فرجوته فأبى. الداخيل

الرصاص. بإطالق فتهددني عنوة الداخيل الحارس ملقابلة أدخل أن فحاولت
وظيفتك. عىل تدل ال بطاقتك ولكن –

تفهمون. وأنتم لدولتكم يقدمها أن عليه كان شغله. هذا ليس –
االسم؟ هذا أعرف ال وأنا أفهم كيف –

بُرهة؟ منذ بالتلفون حرضتكم السفري سعادة خاطب أما –
كال. –

بترشيف! وينبئكم تلفونيٍّا دولتكم سيخاطب أنه سعادته أخربني لقد عجبًا! –
وظيفتك؟ عىل تدل بطاقة قدمت لو يرضك كان فماذا فعل، َوَهبُْه يفعل. لم –

لدولتكم. يتلفن لم السفري سعادة أن وأستغرب لدولتكم، رسية بزيارة مأمور إني –
فإذا أذنه، عىل ووضعها السماعة إىل الغازي فتقدم التلفون، جرس رن ذلك عند
من مندوبًا أن أخربه ثم تلبه. لم ألنها التلفون مصلحة عىل وسخط يخاطبه روسيا سفري

أمًرا. له ويبسط إليه سيصل ِقبَله
خطر. من ونجا بالسالمة هلل والحمد وصل لقد الغازي: فقال

جرى؟ ماذا عجبًا! –
حدث. ما لك وسريوي الحارس، وبني بينه تفاهم سوء حدث –

حدث. ماذا اآلن لك سريوي وهو السفري: فقال
عطًال أن عذرها وكان اإلدارة، ووبَّخ التلفون مركز باشا مصطفى خاطب ذلك عند

كالعادة. حدث
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هذا إن كاإلفرنج! أعمالنا نتقن أن نستطيع متى ياهلل! وقال: لنفسه الغازي فتمرمر
نُطلِّقه. أن يجب عليل، عليل، عليل، الرشق

الدين رجاء إىل ونظر الخاص، مكتبه يف الروسية السفارة بمندوب الغازي انفرد ثم
من يرجو السفري سعادة إن الدين: رجاء فقال يقول. أن يريد ماذا يسأله كأنه أفندي

سواه. من جرًما أخفُّ فهو بك، بوليد الرفق دولتكم
السفري؟ سعادة نََكُه َلقَّ ما أهذا وقال: كالمه مستغربًا الغازي فيه فنظر

يسوءك؟ ما فيه هل سيدي، يا نعم –
بك. وليد هو من أعرف ال وإنما كال، –

اآلستانة؟ يف أفكار توحيد جريدة صاحب بك وليد تعرف أال عجبًا! –
بك. وليد يسمى أفكار توحيد صاحب أن أعرف وإنما أعرفه، ال لعيلِّ –

آخرين. ذنوب من أخفُّ ذنبه ألن به؛ ترفق أن منك السفري يرجو الذي هو حسنًا. –
تقول. ما فاهم غري أزل لم اآلن إىل وقال: الغازي فتململ

بك؟ وليد عىل بالقبض أمرت أما عجبًا! –
عليه؟ نقبض ملاذا كال، –

اآلستانة؟ يف الصحفيني من سواه عىل بالقبض أمرت أَوال –
ال. ال. –

غًدا. تفعلوا أن بد وال عليهم، القبض عن دولتكم تأخرتم لقد إذن –
عليهم. نقبض ملاذا أدري ال ولكن –

الهندي؟ النبيل خان، أغا عيل رسالة دولتكم إىل بلغْت أما هللا! –
فقال: صدره، يلسع القلق عقرب وجعل مضطربًا، باشا مصطفى الغازي فاختلج

الرسالة؟ هذه هي فما خان، ألغا رسالة عن شيئًا أعرف ال الهندي؟ خان أغا رسالة
إليكم املوجهة خان أغا رسالة وي! وي وقال: خيالء يف أفندي الدين رجاء فتمايل
الرتكية. الدولة صولة تضعضعت وإالَّ للخليفة، والنفوذ السلطة إعادة منكم يطلب وفيها

السفري؟ سعادة قبل من جئت ولهذا وقال: الغازي فانتفض
سعادته إيلَّ وكل التي املهمة موضوع عن حائًدا لست إني سعادته، سل نعم، –

قضاءها.
بالحقائق. منه الشعرية بالتخيالت عندي أشبه هذا يا ترويه الذي الحديث إن –

موالي، يا كانت كما اآلستانة يف الصولة تَزل لم إذن وقال: أفندي الدين رجاء فضحك
اآلستانة. يف دولتكم تقيمون ال فلماذا
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قل مهمتك، دائرة عن تخرج ال وقال: الغمز هذا من كمال باشا مصطفى فامتعض
ورصاحة. باختصار تقوله أن تريد ما

قبل عليكم الواردة الرسائل تنرش اآلستانة جرائد إن لدولتكم: أقول أن أريد فأجاب:
إىل العاصمة تنقلوا أن فحبذا اآلستانة. يف بل أنقرة يف يكون ال الدولة فنفوذ إليكم. وصولها
اآلستانة. يف وميداني أنقرة يف العيشة من ضجرت ألني معكم؛ السفارة تنقل لكي اآلستانة
أقوله أن أريد ما وُجلُّ مهمتي، دائرة عن خارج هذا األخري كالمي الغازي، دولة يا عذًرا
علقت وبعضها اليوم، اآلستانة صحف نرشتها إليكم املرسلة خان أغا رسالة إن لدولتكم:
أن بد وال عليها. علقت التي األقالم تلك عىل تقبضوا أن بد فال ترسكم. ال تعليقات عليها
ترأفوا أن السفري سعادة بلسان فأرجو الضالني. عليهم املغضوب جملة من بك وليد يكون
عنه تتغاضوا أن يود السفري وسعادة الصحفيني. سائر من نيًَّة وأسلُم إثًما أقل ألنه به

لخاطره. إكراًما
اشتغل باله ألن جيًدا؛ األخري الكالم يسمع يكن فلم كمال باشا مصطفى الغازي أما
كيف لك! فالويل إفًكا هذا كالمك كان إن هذا، يا ويحك وقال: الغريب، الخرب لهذا قلًقا

مستحيل. هذا تثبته؟ وكيف هذا كل عرفت
ومصطفى والدولة الصولة صاحب كأنه مكانه، من يتقلقل ال وهو الدين رجاء فتبسم
يف قنصلنا من تفصيله جاء فقد هذا كل عرفت كيف ا أمَّ وقال: أمامه، الصعلوك كمال
دولتكم فعىل الكالم هذا إثبات ا وأمَّ رسي، جفري تلغراف يف هنا السفارة إىل اآلستانة
التحقيق موالي يا شئت ولو حقيقة. أو إفًكا كان إن تتحققوا أن دولتكم عىل سيدي، يا
أن قبل لكم الهندي خان أغا برسالة عرفا وتروتسكي شيرشين الرفيقنِي أن لرأيت الدقيق

يكتبها.
بضع التلفون عىل مشغول إني هذا، يا مهًال وقال: ودهشًة تأثًرا الغازي فازداد

دقائق.
ففضه بتلغراف، الداخيل الحارُس واىف مكانه من الغازي ينهض أن قبل ولكن
بارد من له تبٍّا فصاح: املكتب، عىل بيده رضب إال اإلمضاء عىل عينه وقعت وما الغازي.

… لكي اآلستانة حاكم جعلناه بليد.
برجال يطعن أن يليق ال غريب شخص مع يزال ال أنه فطن إذ الكالم؛ عن أمسك ثم
يا عذًرا وقال: اآلستانة حاكم عن معتذًرا الحديث تناول الدين رجاء ولكن أمامه، حكومته
التاريخ. راجع التلفون، مصلحة من حاًال أحسن التلغراف مصلحة ليست الدولة، صاحب
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تقول ما ثبت لقد وقال: طواه ثم غضبًا، ينتفض وهو التلغراف يقرأ الغازي وكان
عندي. عزيز خاطره أن السفري سعادة أبلغ … الذين وسيعلم أفندي. الدين رجاء يا

رجاء له فقال الحديث، خاتمة أنه عىل يدل األخري كمال باشا مصطفى كالم وكان
وعودكم. تنفيذ عىل الواضحة األدلة صٍرب بفروغ يرتقب يزال ال السفري سعادة إن الدين:

وعود؟ أي وقال: مستفهًما الغازي إليه فنظر
الجمهورية محالفة من بالفائدة املختصة املقدسة الوعود مبتسًما: الدين رجاء فقال

السوفيات. لحكومات الرتكية
… مع شغًال يل إن اآلن. يل اسمح –

شغلكم ولكن وغريه. باشا عصمت مع اآلن شغًال لكم أن أعلم الغازي. دولة يا عفًوا –
أهم. معنا

شغيل أن عالم أنا نعم. نعم. الحديث: يخترص أن يريد كأنه باشا مصطفى فقال
بيني خاصة جلسة إىل املوضوع يرجئ أن له وقل السفري سعادة عىل سلم أهم. معكم

وبينه.
عىل تتوقف الدقيقة هذه بعد تشغلك التي أشغالك كل إن الباشا، دولة يا عفًوا –
وال اآلستانة حاكم من بتلغراف تأتيك ال والتي بعد، شيئًا منها تعلم ال التي معلوماتي
مني فخذ باشا، يا الجبخانة أنا تُناضل. أن قبل تسلَّح فمهًال، أحد. إياها يفيدك أن يقدر

والذخرية! السالح
السفارة، يف كاتب من أكثر يعرفه ال الذي الرجل هذا لحديث دهشة الغازي فازداد

مهمة؟ أخرى أخبار عندك هل وقال:
فمهًال، وكفى، بك يجتمع السفري كان بل إليك، أنا جئت ملا وإال شك، غري من –
بك وإحسان بك أمني ومحمد بك مفيد ومظهر بك وشكري باشا عصمت مع شغلك إن

دقيقة. يؤجل فال معي حديثك وأما تأجيله. يمكن وغريهم
عندك. ما قل تفضل حسنًا. –

املقدسة الوعود تنفذون متى وهو: األول، سؤايل عىل تجيب أن أرجو يشء كل قبل –
تماًما! تتبلشفون متى بها: وأعني وعدتموها، التي

الحديث! بهذا مفوَّض أنت هل وقال: باشا مصطفى فتجهم
أعدائكم التهام سببًا يجعل ال حتى كثريًا بكم يجتمع أن يتحاىش السفري نعم، –

وعودكم. تنفذون متى يعلم أن يود ولكنه لكم.
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حرصناه أو الديني التعلم وألغينا السياسة، عن الدين فصلنا أننا كفاه أما ياهلل! –
الحجاب ورفعنا الرشعية، املحاكم وألغينا سلطتنا، تحت جعلناهم الذين الدين رجال بفئة

هذا؟ كل كفى أما الزوجات. تعدد ومنعنا املرأة، عن
تعلنونه؟ فمتى إعالنه. مغبة تهابون كأنكم تعلنوه، لم ولكنكم ذلك، كل فعلتم –

الخليفة! من الزمنية السلطة نزع أعلنَّا أَما تدريجيٍّا. –
أو املتني كالركن الرتكية السلطة منصة إىل يتطلع يزال ال اإلسالمي العالم ولكن –
برد ويطالبون الخليفة إزر يشدُّون يزالون ال وأمثاله خان أغا ترى ولهذا املنيع. الحمى
الدسائس ويدس املكايد يكيد املؤازرة هذه أمثال من له بما والخليفة له. الزمنية السلطة

عقب. عىل رأًسا يقلبها حتى جمهوريتكم أساس تحت وينقب
تقول؟ ماذا ويحك! وقال: رأسه، شعر وازبأرَّ كمال باشا مصطفى فانتفض

خربها دولتكم وستسمعون الجمهورية، هدم ألجل تدبَّر عظيمة مؤامرة إن أقول: –
حينها. يف

بها! القائمون هم من عنها، تعرفه ماذا اآلن أخربني –
فريد إن لك: أقول وإنما معلوماتي، أستويف حني بل اآلن، ليس باشا، يا اآلن ليس –

زنبلكها. الدماد باشا
الدين؟ وحيد والسلطان –

هناك أن تعلم أن الباشا دولة يا اآلن يكفي قال: ثم الكالم، عن الدين رجاء فوجم
ال ذويها، عن البحث يف كثريًا نفسك تتعب فال جيًدا، عليها تطَِّلع تنضج وحني مؤامرة،
«الفرخة» وال «الكتكوت» تقتل أن تستطيع فال وإال الجنني، ينضج أن قبل البيضة تكرس

… وإال أخريًا الديك تقتل أن يجب وإنما فمهًال، الديك، وال
ألغاًزا. تكلمني ال –

الرأس. تقطع أن يجب الباشا، دولة يا برصاحة أكلمك بل –
املجيد. عبد الحايل الخليفة خلع إىل سنضطر أننا عالم أنا أجل، –

يكفي. ال وحده هذا ال. ال وقال: الدين رجاء فضحك
حوله. يلتف أو أزره يشد من كل وسننفي –

آخر. خليفة فيأتي خليفة تخلعون الباشا؛ دولة يا شيئًا يفيد ال هذا كل ال. ال –
إذن! –

الدين فرنسا ألغت وكما بتاتًا البطركية لنني ألغى كما تها، برمَّ الخالفة إلغاء يجب –
والرهبنات. واإلكلرييكية
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مليون مائة ثالث رأس الخالفة إن هذا! يا ويحك وقال: كمال، مصطفى فاختلج
الشيطان من باهلل أعوذ مسلم! مليون مائة ثالث رأس أقطع أن تريدون فهل مسلم.

الرجيم.
وإال أخرى. رءوًسا وسنقطع أرثوذكيس، مليون وثمانني مائة رأس قطعنا نحن –
املدينة رداء يرتدي أن يستطيع لكي القديمة التقاليد قيود من العالم يتحرر فكيف

الجديدة.
أرثوذكيس؟ أنت هل قال: كمال. مصطفى فبهت

البلشفي السفري سيدي فبأمر بلشفي. موظف اآلن ولكني مسلم. تركي أنا بل كال، –
أقول. البلشفية وباسم أتكلم،

السمك كهرباء كعبور الجبار كمال مصطفى مسمعي يف يَْعُرب البلشفية لفظ فكان
فريسته. بدن يف اد الرعَّ

مسلم مليون ثالثمائة نقمة أحمل أن مني يطلب سفريك إن قال: هنيهة بهته وبعد
رأيس. عىل

رأسه. عىل آدمي مليون وخمسمائة ألف نقمة حمل لنني إن باشا، يا بأس ال –
لقب تتوقع فكيف الناس، من فريق نقمة تحمل أن تستطع لم إذا الباشا، سيدي يا سمًعا

وتركستان؟ تركيا إمرباطور
إني لك: قال من الشيطان. أيها تجربني ال ويلك، وقال: كمال مصطفى فانتفض

… أتوقع
أن يتوقع يكن لم نابليون إن يتوقعك. فهو تتوقعه لم إذا أجل، الطوراني؟ التاج –

العظمى. طورانيا نابليون يا رأسه، عىل ويضعه البابا يد من التاج يأخذ
أتشبه أني تظن كيف مجرب. رجيم من لك تبٍّا وقال: كمال مصطفى فيه فحملق

بنابليون.
سيدي يا ظننت أنا ما فقال: مبتسًما، يجاوب برودته يف يزال ال الدين رجاء وكان
ألغيت فإذا األناضول. نابليون إنك اآلن: عنك يقول العالم كل بل األتراك، كل وإنما الباشا.
رساي أبواب إن الفرصة. هذه تُِضع فال طورانيا. نابليون عنك يقولون رشعوا الخالفة
اإلمرباطورة وجاللة لجاللتكم مفتوحة اآلستانة رسايات وسائر العظيمة بغجة طوملة

عقيلتكم. هانم لطيفة
تتطاول الذي الكالم هذا ما وقح، يا ويحك وقال: كمال باشا مصطفى به فسخط

به؟
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حاذر وقال: الرضبة يرد كأنه يده الدين رجاء فرفع يرضبه، أن باشا مصطفى وهمَّ
روسيا. سفارة يف موظف أني تنَس ال لنني. عىل ترفعها فكأنك عيلَّ، يدك ترفع أن باشا يا
يف تماديت ولكنك قال: ثم خلقه، عنان وامتلك واجًما كمال باشا مصطفى فارتدَّ

تمازحني. كأنك معي الحديث
لم فإن واضحة. جلية مرآة يف املستقبل أريك وإنما أمازحك. لست موالي، يا كال –
الرتكية فالجمهورية وإال تُلَغى، والخالفة يُخَلع الخليفة نفسك. إال تَلُْم فال تنظره أن تشأ

حقيقة. كان أن بعد وهًما يذهب الطوراني والحلم نسًفا تُنَسف
قائًال: باشا مصطفى به فأمسك يخرج، لكي ينهض أن أفندي الدين رجاء وهمَّ

مهًال.
األعوان. من وغريه باشا بعصمت الجتماعكم موالي يا الوقت حان أنه أظن –

أموًرا. أسألك أن أود مهًال. –
إخالص. بكل خدمتك يف إني سل، سيدي يا تفضل –

الروسية؟ السفارة حضن إىل بك قذف الذي وما تركي. إنك تقول –
الزْق.» تُرَزق «حيث املثل: يقول موالي؟ يا هذا يمنع وماذا –

من أكثر الجمهورية إليه تحتاج مثلك رجل وإنما صاح. يا ذلك يمنع ما ليس –
روسيا.

خارجها، كنت مما أكثر روسيا سفارة يف وأنا الجمهورية أخدم أن أستطيع بأس! ال –
البلشفية. الروسية الحكومة سياسة مع تتفق الجمهورية مصلحة ألن سيما وال

الجمهورية؟ تخدم أن تستطيع كيف –
وأرسارهم. أعدائها خفايا عىل االطالع من يل يتسنى بما –

ذلك؟ لك يتسنى كيف –
قصور يف ومعظمهم الجمهورية. أعداء كل أعرف إني أوه! وقال: الدين رجاء فضحك

وفصله. واحد كل أصل وأعرف واحًدا. واحًدا األمراء وأعرف األمراء.
جميًعا. بهم متصًال كنت لعلك –

يف وكاتبًا باشا، فريد للداماد عام مدة سكرتريًا كنت ببعضهم. متصًال كنت بل –
بنت هانم خديجة الربنسس ألشغال مديًرا حني وبعد أفندي، الدين برهان الربنس دائرة

األمراء. جميع وأعرف الدين. سناء للربنس سكرتريًا كنت وأخريًا مراد. السلطان
صاح. يا اآلستانة يف تكون أن يستلزم هذا ولكن –

16



لزلزال مقدمة هزَّة

سيدي. يا أشاء متى أشاء حيث أكون أن أْقدر وقال: الدين رجاء فابتسم
سبيل. كل لك أسهل فإني عرقلة، أو صعوبة أقل تجد كنت إذا وإنما –

الجاللة صاحب يا اآلن هللا أستودعكم هللا. بإذن سيدي يا سهل السبيل إن –
جرس أظن اآلمال. هذه فحققوا آمالها. كل فيكم وضعت طورانيا إن العتيد. اإلمرباطور

وداًعا! اآلن. يخاطبكم أن يريد باشا عصمت لعل … التلفون
آخر. إىل حني من أراك أن أود أفندي، الدين رجاء يا قريب ملتًقى إىل –
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الثاني الفصل

جوزفنيمصطفى

الغازي دولة تخاطب كانت باشا عصمت حرم فإن نبيٍّا، كان أفندي الدين رجاء وكأنَّ
من جديدة أخبار دولتكم عند هل فسألت: السمع، ضعيف باشا عصمت ألن بالتلفون

اآلستانة؟
اآلن. هنا إىل يأتي أن يمكنه هل الباشا سعادة سيل هانم. يا نعم الغازي: فأجاب

خرب؟ له ورد هل
بك. عدنان الدكتور اآلستانة حاكم من تلغراف ورد نعم، –

يقدر؟ هل يحرض. أن للباشا قويل إيلَّ. ورد الذي التلغراف نص نفس هو إذن –
باشا. يا الليل انتصف لقد –

هانم. يا والنهار الليل بني نفرق أن تعودنا ما ونحن نعم. –
يف أنه يقول الباشا نعم، قالت: ثم باشا، عصمت فيها الهانم خاطبت فرتة وحدثت

عندكم. يكون قصرية برهة
وطلب أزمري، نائب بك وشكري الحقانية، وزير بك سيد من كالٍّ الغازي خاطب ثم

إليه. يأتيا أن إليهما
فيها فنظر مستيقظة. تزال ال زوجته هانم لطيفة فوجد الحريم قسم إىل دخل ثم

تنامي؟ لم ملاذا يقظة؟ بالك ما وقال: فيه، ونظرت
املصارعة. تبتغي يظنك يراك من إن هكذا؟ متجهًما بالك ما وأنت فأجابت:
مليون. مائة ثالث نقمة الحتمال أستعد إني نعم، وقال: االبتسام فحاول

أو املالية وزير رأس عىل الحمل هذا دع ذهب؟ أو ورق لرية مليون مائة ثالث –
الكبري. الوطني املجلس عىل
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فؤاده، خفقان بسبب وقبيهما يف مقلتيه اضطراب من بالرغم باشا مصطفى فقهقه
ُكنَّ حيثما نساء النساء فإن معذورة، ولكنك الذهب؟ بغري تلهجني أال منك! هلل وقال:

والجواهر. الذهب بريق إال ألبابهن يخلب ال كن، وكيفما
جيدها من عقدها تنزع واحدة وكل السيدات أعناق عىل املسئولية هذه ضعوا إذن –

مقدمتهن. يف ذلك أفعل وأنا للوطن. وتقدمه
ثالثمائة بل لرية، مليون ثالثمائة أقصد لست عزيزتي. يا غيورة وطنية بك بورك –

لنقمتها. سأتعرض نفس مليون
ملاذا؟ وياله! وقالت: مذعورة، مكانها من هانم لطيفة فهبت

تريدين؟ أال بغجة. طوملة قرص يف إمرباطورة أجعلك لكي ممازًحا: الغازي فقال
مصطفى؟ يا تقول ماذا باهلل وقالت: زوجته هانم لطيفة فتورَّدت

عثمان بني كل وأطرد مًعا، والخالفة الخليفة سأخلع أقول: بالجد: متظاهًرا فقال
اآلستانة. يف إمرباطورة تتوجي لكي فاستعدي الجمهورية. تركيا من

يا أتمزح األشل: كف يف الزئبق اضطراب وقبيهما يف تضطربان ومقلتاها فقالت
أن قبل جوزفني يمازح نابليون كان لقد جد. إىل يتحول املزاح من كثريًا إن مصطفى؟

إمرباطوًرا. صار
اليوم رجال فخر ولكن صدره. أعىل إىل أنقرة بطل فؤاد ترفع الغرور نشوة فكادت
نهدم نحن زوجته: غرور مستدرًكا فقال بالتيجان، األمس رجال فخر من أعظم بالزعامة

الجمهورية. يف إلمرباطور محل وال لطيفة. يا جمهورية نبني لكي إمرباطورية
إمرباطور، إىل الجديدة الجمهورية فرنسا احتاجت نابليون عهد يف ولكن فقالت:
ذلك حدوث يحتمل أفال كلها. أوروبا عن البابا سلطة وخلع توىل هو أو نابليون. فولَّت

تركيا؟ نابليون كمال مصطفى لعهد تركية جمهورية يف
اإلمرباطورية تاج تحت تنوئي أن أخاف ولكني املمازحة: يف ومبالًغا باسًما فقال

لطيفة! يا الرتكية
يف ليس الذي تركيا نابليون يعتقدونك والناس مستحيًال هذا تظن زلت أما فقالت:
الجديدة تركيا عرش إن مصطفى. يا بجد املسألة يف تفكر ليتك املستحيل؟ لفظ قاموسه

تضيعها. فال سانحة الفرصة قدميك. تحت يكون يكاد
تركيا؟ لنابليون جوزفينًا تكوني أن وتريدين باملمازحة: مبالًغا الغازي فقال

إمرباطوًرا. صار حني نابليون مع جوزفني حظ كان ماذا أتجهل وربك. ال فقالت:
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مصطفى جوزفني

يوجد ال ألنه كحظها؛ حظك يكون أن هللا معاذ قائًال: وقبَّلها بذراعه عنقها فطوق
مًعا. و«جوزفينه» مصطفى «أنَّة» فأنت نمسا. ملك بنت «أنَّة» تركيا لنابليون

نميقة فتوجد نمسا ملك بنت «أنَّة» توجد لم إذا وقالت: دالل نظرة إليه فنظرت
الدين. سناء األمري بنت

اآلن! بالك عىل تخطر جعلها الذي ما –
ماضية. ذكرى أعاد والحديث الحديث. –

ذكرى؟ أي –
فيهن. افتكرت اللواتي العرائس قائمة يف كانت نميقة أن أتتجاهل –

سواك. اخرتت فما كثريات فتيات عيلَّ عرضت وإنما بواحدة. أفتكر لم انا –
جملتهن؟ من نميقة كانت أوما –

أرد. فلم يصاهراني أن أبواها حاول لقد –
كالسلعة؟ عرًضا عليك معروضة أمرية ترفض كيف عجبًا! –
أؤمرها. أنا أمرية أبدع أن أريد بل مؤمرة، أمرية أريد ال ألني –

نميقة؟ رأيت هل –
أعرفها. وال أبويها، وال حتى ال، –

جميلة. إنها –
أتعرفينها؟ –

واحدة. مدرسة يف مدة مًعا كنا نعم، –
أحوالها. من كثريًا تعرفني إذن –

والطيش. والتهور والغرور والغرية والحسد الكربياء تمثال إنها نعم، –
عجبًا! عجبًا –

تتأخر. فال تذبحني أن لنميقة اآلن تسنى وإذا قبلها. وأمها نعم، –
ظفر. قالمة منك تنال أن تستطيع ال َخِسئَت. –

استطاعت. بل –
كيف؟ عجبًا! –

حريم وبعض الربنسات بعض زارتني اآلستانة، إىل زواجنا بعد ذهبنا ملا –
جرى حديثًا إيلَّ نقلن الزائرات وبعض تزورني. أن استنكفت فقد هي، إال الباشاوات،
تحتقر أنها مفادُه الدين، سناء الربنس حرم نميقة أم هانم سنية الربنسيس مجلس يف
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كانت ومتى تزرنها! التي لطيفة الحقرية هذه هي من تقول: وكانت تزورني. أمرية كل
من وهي زوجته، تصبح حتى كمال مصطفى هو ومن عبيدهن؟ يزرن عثمان آل أمريات
الحديث هذا بمثل متمرد. جندي إال هو ما واألمريات؟! لألرشاف مزاًرا أزمري، يات عامِّ

تتدفقان. نميقة وبنتها سنية كانت
هانم سنية إن عزيزتي، يا حقدك من خففي وقال: باشا كمال مصطفى فقهقه

زوجًة. نميقة أنا رفْضُت أن بعد وحقًدا غضبًا تهيجا أن معذورتان وبنتها
خليفة، أباها وتجعل نميقة تتزوج ال أن يدري من وقالت: هانم لطيفة فتدللت

بأمرك. مؤتمًرا فيكون
وطره. أُنله لم ولكن أظن، فيما الدين سناء الربنس به يحلم كان ما هذا –

سياسة اقتضت كما السياسة، اقتضت إذا مصطفى يا إياه تنيله أن يمنع ما ليس –
النمسا. ملك بنت «أنَّة» يتزوج أن نابليون

الزوجات. تعدد تحريم الجمهورية قانون يف قررنا ألننا يستحيل. –
جوزفني. طلق أن بعد إال «أنَّة» يتزوج لم نابليون –

حب يوجد وحيث يقتضيه. لسبب إال الطالق تحريم الجمهورية قانون يف وقررنا –
طالق. يكون فال

السياسة ألن طلقها ذلك ومع جوزفني. أحب كما امرأة أحب نابليون أظن ما –
ذلك. اقتضت

عهده. ويل وال ملكه بقي فما عهد، ويل يريد مغروًرا كان نابليون –
عزيزي. يا هللا يد يف العهد ويل إن –

عن عثمان آل ملك أقلب أن عىل وأعاهدك لطيفة، يا الحب إال منك أطلب لست –
اآلن. أقابله أن فيجب جاء، باشا عصمت أظن … العرش
املقابلة. بهو إىل زوجته خدر من مصطفى وخرج
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غضب رشارةحبحتولتإىلرشارة

مجلسه يف جالًسا الدين سناء الربنس نجد حيث اآلستانة، إىل الكريم بالقارئ ننتقل
يل خطر ما ويقول: غيًظا، أو غضبًا يرتجف وهو بك، نامق يدعى صديق ومعه الخاص
عزيزي يا خذ عواطفي. أرق يف فيلسعني عقربًا يكون إليه أحسن الذي الشخص أن قط

الرسالة. هذه اقرأ بك نامق
يأتي: ما فقرأ ورقة، إليه ودفع

أفندي الربنسعثمان السمو صاحب
كان وملا أيًضا. آخر شخص يعرفه كان إن أدري وال تجهله، برس عارف إني

به. لك أبوح أن عيلَّ يجب أنه رأيت تعرفه أن يهمك
الدين سناء الربنس سمو كريمة هانم نميقة األمرية سمو خطبت لقد
أفندي الدين أمل يدعى آخر شخص عشيقة أنها تدِر لم اآلن وإىل أفندي،
الظروف له وأتاحت الدين سناء الربنس سمو خدمة يف مدة كان فقد رغبت.
أرجو لذلك وإثباتًا الحب. رشارات بينهما وتنقدح نميقة باألمرية يتعرف أن
فهمت الرس هذا صحة تيقنت ومتى هذا. طيَّ تجدها التي الصورة تتأمل أن
الجفاء منها تجد ملاذا بل تبتغيه؟ الذي امليل نميقة األمرية من تجد ال ملاذا
عرضت إذا نفسك إال املستقبل يف تلُم فال الحقيقة، عرفت قد ها يؤملك؟ الذي
عىل تشكره ولكنك الرس، هذا لك يفضح من عىل تسخط قد ك. ترسَّ ال أمور لك

حال. كل
املخلص
بعيد من صديق



الرشق أيها وداًعا

هذا وصل كيف وقال: قليًال، امتقع الخطاب هذا تالوة من بك نامق انتهى فلما
موالي؟ يا سموك إىل الخطاب

اقرأها. تفضل عثمان. الربنس من الرسالة هذه مع ورد
وقرأ: أخرى، ورقة بك نامق فتناول

الدين الربنسسناء سيدي
طويل تردد وبعد معه. تجدها التي الصورة وطيه الخطاب، هذا أمس إيلَّ ورد
احرتامي. فائق واقبل يهمك. أمرهما ألن إليك أرسلهما أن الواجب من أن رأيت

الصورة، يرى أن يريد أنه هذا ففهم أفندي، الدين سناء الربنس إىل بك نامق ونظر
وإىل هانم، نميقة صورة هذه وقال: اكفهر بك نامق رآها فلما ترتجف. بيد له فقدمها

بالرسالة؟ إليه املشار الدين أمل هو هل … جنبها
وعاريًا فأشبعته جائًعا كان الذي الساقط ذلك صورة هي عزيزي. يا نعم أي –

وعبوديًة. تذلًال قدمي عىل يتواطأ وكان فكسوته.
جنبه. إىل واألمرية يتصور أن أمكنه كيف ولكن –

وضعها عىل يحتال أن مصوًرا ويكلف صورتها يرسق أن عزيزي يا عليه أيصعب –
كانا كأنهما واحدة فوتوغرافية صورة عنها ويأخذ صورته، جنب إىل شيطاني بأسلوب

جنب؟ إىل جنبًا واقفني
ذلك إن لهما، مثيل ال ووقاحة لقباحة إنها وهللا لرباعة. إنها وهللا بك: نامق فقال

العنق. قطع يستحق الخائن
الشنيعة. الفعلة هذه فعل الذي املنحط السافل القبيح الرذيل ذلك عىل أعتب ال قد –
بيننا الفتنة منها يراد التي الرسالة هذه إفك لتصديقه عثمان الربنس عىل أعتب وإنما
أن يستحق فال األمراء أعراض عىل التطاول يحاول الذي الزنيم الوغد ذلك وأما وبينه،
واملؤمل األرسة يف العزيز وهو عثمان، الربنس أما لها. نهتز أن أو رذائله إىل قط نلتفت
أراده الذي تأثريها الشنيعة السعاية هذه عليه تؤثر أن يظن يكن فلم فخرها، يكون بأن

الزنيم. الوغد ذلك عىل ساخًطا يكون أن أومل كنت بل فاعلها،
قلبه. تغيري يفيد ما عثمان الربنس رسالة يف أرى لست ولكني بك: نامق فقال

خاص. رسول مع الرسالة هذه يرسل أن الداعي ما بك، نامق عزيزي يا عجبًا –
من زيارتنا عن انقطع لقد متغريًا؟ قلبه يكن لم إذا بنفسه هو بها يأتي أن يمنع وماذا

هذا؟ معنى فما أمس. أول أول
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عن الربنس سمو يا أسأل أن يمكنني هل وإنما مرتدًدا: وقال قليًال، بك نامق ففكر
الربنس أباحث أن نيتي يف ألن للربنس؛ نميقة جفاء بشأن الزنيم األفاك ذلك كالم صحة

يشء. كل من بينة عىل أكون أن أود ولذلك األمر، يف
له مخاطبتك من يفهم أن أود وإنما بك. نامق عزيزي يا تخاطبه أن بأس ال –
أن أود وإنما يهمني. يعد لم ذلك ألن نميقة؛ إىل العودة مخاطبته من الغرض ليس أنه
به يتهمها ما كل من بريئة نميقة األمرية وأن ومكر، بلؤم مفتعلة الصورة هذه أن يقتنع

الزنيم. الوغد ذلك
األمرية املصونة كريمتكم لطهر صونًا به؛ أقنعه أن يجب ما أول هذا بالطبع –
بيننا يكون ماذا نرى ذلك وبعد والشمم. واملجد بالنبل السامي مقامكم والعتصام نميقة،

وبينه.
تستحي ال وهي كعمها فأنت كالمها. تسمع وأنت اآلن نميقة أدعو وأنا حسنًا، –
نفسها، يف ما كل لك تقول لكي معك أتركها بل بك، نامق عزيزي يا الرشيف مجلسك يف

عنك. تكتمها فال عاطفة أيَّ والدتها عن أو عني تكتم كانت إذا حتى
وراء من البدر بدو فبدت نميقة، األمرية بنته الدين سناء الربنس استدعى الحال ويف
وتضطرب خجًال أمامه من الشمس تسترت بهاء واملواهب. املحامد مقسم سبحان الغيوم.

الشاعر: فيها قال التي القامة وهي وحسًدا. غريًة لديه السماء يف الدراريُّ

ب��اِن��ه م��ع��اط��ف ع��ن ال��ق��دِّ م��ائ��س ب��در م��ح��اس��ن ع��ن ال��وج��ه س��اِف��ر
خ��ي��زران��ه ل��وى أم ال��ه��ي��ف ـ��ط��اف��ه أع��ـ م��ن ه��زَّ أراك��ة أدري ل��س��ت

آخر: فيهما قال اللذان اللحظان وهما

أك��ب��ر ال��ل��ه ال��ه��وى ع��اص��ي ع��ل��ى ت��ن��ادي ب��أس��ي��اف وأل��ح��اٌظ

املعز: فيهما قال اللتان الوجنتان وهما

أط��الَّ وج��ن��ت��ي��ك ف��ي ورد ف��وق ش��م��ًس��ا ج��ب��ي��ن��ك م��ن ال��ح��س��ن أط��ل��ع
ظ��الَّ ب��ال��ش��ع��ر ف��م��د ج��ف��اًف��ا د ال��ور ع��ل��ى خ��اف ال��ج��م��ال وك��أن
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األعزازي: الدين شهاب فيه قال الذي الثغر وهو

ث��غ��وًرا ال��م��دام ح��ب��ب م��ن ون��ظ��م��ن م��راش��ًف��ا ال��م��دام م��ن ات��خ��ذن ث��م

نامق وبادلت األفق، فوق قامة نصف عىل الشمس كاستواء مقعدها يف استوت وملا
عنه. سها قد كان ألمٍر فطن أنه بحجة مستأذنًا الدين سناء الربنس خرج التحية، بك
أن نميقة أمرية يا بنتي يا يل اسمحي هذا: سألها بك ولنامق لها املكان خال وملا
يف إياه أسألك أن يتسنى ال قد وبينك، بيني سؤاًال ألسألك القصرية الفرصة هذه أغنم

جفاء؟ من عثمان الربنس وبني بينك هل أخرى. فرصة
ال. خافت: بصوٍت نميقة األمرية فأجابت

رًىض منك يكن لم كان إذا سعادتك. تتوقف هذا جوابك عىل أن بنتي يا اعلمي –
عيشك. يتنغص لئال املستقبل يف زوجة له تكوني أن يحسن فال تام

بك، نامق سيدي يا فيه انبتَّ قد الحديث هذا إن وقالت: تورًدا الفتاة فازدات
قرارهما قررا قد وهما وخربًة. وحكمًة علًما مني أعظم ألنهما لوالديَّ األمر سلمت وقد

األمر. وانتهى
فسكت للنتيجة، مطمنئ غري ضمريه ولكن انتهى، الحديث كأن بك نامق شعر وهنا

رغبت؟ أفندي الدين أمل وبني بينك عالقة من كان وهل قال: ثم هنيهة
وبينه بيني تكن ولم الربنس. أبي مهام يقيض وكان عندنا كاتبًا الدين أمل كان –

البسيطة. املعرفة هذه سوى عالقة أية
والصورة؟ بالرسالة قولك وما –

أنها يظن اللحظة تلك يف يراها من وكان امتقاع، أيَّ نميقة األمرية لون فامتقع
كيف أدري وال البتة. ذلك يف يل رأي ال بك، نامق سيدي يا فقالت:عفًوا تأثًرا، تشتعل
طوق وال وسببه مصدره أجهل عمل عن مسئولة أكون أن أو السؤال هذا أُسأل أن يجوز
حسنت؟ أم ساءت أعمالهم يف أحرار الناس أن عىل سيدي يا توافقني أال بتالفيه. يل

ضمريك حقيقة أعلم أن بنتي يا الحديث هذا من غريض كل وإنما نعم. نعم. –
عقبة أو عثرة أي إلزالة فقط ليس املسألة، يف عثمان الربنس أباحث كيف أعلم لكي

األرسة. رشف عىل للحرص بل بينكما
وهي الدين. سناء الربنس زوجة هانم سنية الربنسيس دخول باغتهما ذلك عند

يده. يف ِعنانها تطيق تعد ولم فارسها ازدرت التي الجموح كالفرس
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األتون فوق كالدخان وجهها عىل الغضب واكمداد املقعد عىل توٍّا وارتمت دخلت
الشخص إن بك، نامق سعادة يا عذًرا قالت: حتى املقعد عىل استوت أن وما املتقد.
يكون أن يستحق ال بربهان، إال بهما يُسلِّم وال وطهارتي رشيف له أبرهن أن يجب الذي
أنبل من عثمان الربنس إن الزواج. عقد يكتب لم اآلن حتى أنه هللا أحمد بنتي. زوج
سلطان ابن زوجي وكذلك سلطان، حفيد فهو املجد، السليلة العثمانية األرسة نبالء
فنحن تمايز من وبينه بيننا كان وإذا سلطان. حفيدة وبنتى أيًضا سلطان حفيدة وأنا
مشقة أي نفسك تكلف أال املخلص الصديق حرضة يا منك أرجو ولذلك املتمايزون.
للحصول كثريًا يسعى أن فيجب بنتي يريد سموه كان إذا عثمان. الربنس مخاطبة يف

وسيلة. بكل كفاءته يربهن أن بعد عليها
الجملة عىل أتت فما جملة. بعد جملة حدة تزداد هانم سنية الربنسيس وكانت
سمو يا وحلًما وعذًرا عفًوا قائًال: بك نامق فتداركها بالكالم. تختنق كادت حتى األخرية
العزيزة يتزوج أن رجاءً عثمان الربنس أرجو أن قط أنوي لست السلطاني. الربنسس

أتكلم. كيف أعرف أني تثقني أظنك نميقة. األمرية
عثمان الربنس مخاطبة تستنكف أنك الصديق حرضة يا أظن كنت ولكني نعم. –
شيطانية بيد مصطنعة وصورة الخطاب كذلك وسًخا خطابًا يقبل أن بعد أسلوب بأي
يرسل أن يخجل وال يرسلهما أن يقرر وأخريًا إلينا. إرسالهما يف يرتدد وال الصورة كتلك
يفعله أن يجب ما أقل لكان حقيقًة نبيًال كان ولو وعارها. بنتنا لخزي مكيدة نتيجة لنا
إلينا يرسلهما أن ال املخزية، الصورة تلك ويحرق القذر الخطاب ذلك يمزق أن هو
يبحث أن به حريٍّا كان فقد همه قد األمر كان وإن مشني. أمر عىل بنتي تطَّلع لكي
كان نعم، صفعتني. ويصفعه كفني يلطمه أن رجاله أحد ويحرض الكائد الدساس عن
البذيء الخطاب لنا أرسل وقد أما شيئًا. نعرف يدعنا أن غري من ذلك يفعل أن يجب
الربنس يدعى شخًصا نعرف إننا نقول: أن نخجل فرصنا بارد خطاب مع والصورة
لقد بتاتًا. األمر بهذا تخاطبه أالَّ بك نامق يا منك أرجو ال، ال نبيل. أنه ويدَّعي عثمان

نميقة. يا هلمي وبينه. بيننا عالقة كل انتهت
لكلمة. فرصة بك لنامق تدعا أن غري من نميقة تتبعها سنية الربنسيس وقامت

شديد. تأثر حالة يف زوجته خروج مستغربًا الدين سناء الربنس دخل ذلك عند
حديثها. من كان ماذا فأخربه أمرها. يف بك نامق فسأل

عزيزي يا فاعذرها كثريًا. تتأثر فإنها الكبرية، نفسها أعذر إني الدين: سناء فقال
بك. نامق
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يا حكمتي من تعهده ما بحسب عميل سأعمل وإنما هذه. أنفتها أمتدح إني –
حني؟ إىل والصورة بالخطابني يل تسمح هل الربنس. سيدي

أحد. يراهما أال أرجو وإنما بأس، ال –
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الرابع الفصل

التنقيبحتتعرش

عليه يخىش حديث يف يدخل أن يريد كأنه خافت، بصوٍت الدين سناء الربنس قال ثم
ريمو؟ سان جهة من الجديدة األخبار من نامق يا عندك وماذا الجواسيس: كيد من

موالي. يا أنقرة جهة من أخباري أهم –
أنقرة؟ أخبار من عندك ماذا نامق. يا ماذا وقال: الدين سناء الربنس فارشأبَّ

أطارتكم لها تتأهبوا لم فإذا الربنس. سيدي يا أنقرة من قادمة هائلة زوبعة إن –
واملاء. السماء بني

املجيد؟ عبد الخليفة خلع ينوون هل ماذا؟ ويحك –
إىل تئول قد ألنها نعمة؛ لكانت فقط خليفة عىل تقترص الزوبعة كانت لو –

برمتها. الخالفة إلغاء عن يتحدثون ولكنهم الخالفة. عرش يف أنت تنصيبك
ويحهم قال: ثم مكهرب، كريس عىل جالس كأنه مكانه يف الدين سناء فانتفض
تسمع. ما كل تصدق ال نامق. يا هكذا يجنُّون أظنهم ال ذلك! يكون كيف مجانني. من
مصطفى وأما مجالسهم. يف به يتحدثون املتفرنجني الجمهورية غالة بعض كان ربما

الحد. هذا إىل يتهوروا أن فيستحيل وغريهما وعصمت
خمرية من كله يختمر العجني أن تعلم أال ولكن الربنس. سيدي يا أعتقد كذا –
العقالء نفوس إىل امتدت بشدة لها مقاومة حركة الغالة حركة تقابل لم فإذا صغرية؟
املتهوسني. املتهورين عند أوًال ابتدأت ثورية فكرة وكل وغريهما. وعصمت كمصطفى
وال والقادة الزعماء رءوس يف وال املتبرصين املتعقلني رءوس يف تنشأ ال الثورية الفكرة
من املتهوسني العصبيني يف تبدأ بل الساسة. وأساطني والحنكة العلم أهل أدمغة يف
فتعدي البدن، يف الداء رسيان الجمهور يف ترسي ثم املجانني. يف قل: بل الشعب، عامة
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وقادة زعماء منهم تستنبت وثَمَّ والسياسة. الحنكة أهل ثم الخاصة ثم الوسطى الطبقة
للحركة.

وحركاته، وجلسته كالمه يف اضطرابه يبدو النفس مضطرب سناء الربنس وكان
الجنون هذا يجنُّون وأعوانه مصطفى أن أعتقد ال يستحيل. نامق، يا يستحيل فقال:
وصولتها الدولة عزِّ مصدر مىض فيما كانت عظيمة سياسية قوة يدهم من ويرتكون
عنها. الزمنية السلطة فصل من بالرغم الساعة، هذه حتى كذلك تزال وال وسؤددها،
الهند لها تتحرك الغربية الدول هاجمتها كلما الساعة هذه حتى تركيا تزال ال
املستفحلني هؤالء أن أصدق فال العالم. يف إسالمية بالد وكل ومراكش وتونس ومرص

أعظم. عوٍض أو ثمٍن بال القوة هذه يخرسوا أن حد إىل يجنُّون املتغطرسني
ال الذي الغربي بالتمدن منها يستعيضون أنهم الربنس سيدي يا يعتقدون –
هلكت. وإال الغربية، األمم جنب إىل النجاح سبيل يف السري تريد أمة لكل منه مناص

يعتقدون. كذا
ألن سيما وال الغربي. التمدن محاسن تقلد سبيل يف تقف ال الخالفة ولكن –
أن يمكننا فنحن سبقه. رشقي تمدن من مقتبس الغربي التمدن من والجيد الحسن
السمحاء. الغراء رشيعتنا دائرة ضمن ونظل الحارض الغربي التمدن محاسن كل نسرتد
أن يستحيل مجانني. أنهم ريب فال الخالفة إلغاء يريدون الغرض لهذا كانوا فإذا

الضالل. هذا يرتكبوا
غري نظريات وغريهما وعصمت ملصطفى إن سيدي. يا مستحيل يشء ال –

نظرياتنا.
وعصمت كمال مصطفى أن تظن ال نامق، يا ال وقال: الدين سناء الربنس فتململ
إلغاء بسبب نسمة مليون ثالثمائة نقمة رءوسهم عىل يحملوا أن يجرسون وأعوانهم

الخالفة.
األمم جميع بل الربنس. سيدي يا أحد عليهم ينقم ال وقال: بك نامق فضحك
العالم من الخالفة إلغاء معناه ليس منها إلغاءها ألن تركيا؛ من الخالفة بإلغاء ترس

األخرى. اإلسالمية األمم تنازعتها تركيا من ألغوها فإذا كله. اإلسالمي
وعصمت مصطفى أن أظن فال األمر، يكن مهما وقال: الدين سناء الربنس فتربم
يمكن أخرى قوة تعادلها ال إذ أخرى؛ فدية أي لقاء العظمي الخالفة بقوة يفاديان

الخرب؟ هذا بصحة واثق أنت فهل بإلغائها. اكتسابها
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ألن اآلن األمراء بعض بني شأنًا آخذ الخرب بأن واثق إني الربنس. سيدي يا نعم –
مصطفى وصار املتعقلني. إىل املتهوسني تجاوزت الحركة أن والظاهر وثيق. مصدره

فيها. يتباحثون وأعوانه
إليهم؟ تشري الذين األمراء هم من –

أفندي، الكريم وعبد أفندي الدين سيف ومحمد الداماد باشا وفريد الدين برهان –
مع السري خطة فيه يقررون األمراء جميع من مؤتمر بعقد اآلن يتحادثون وهم وغريهم.
مصطفى فإن وإال األرسة. حقوق أو الخليفة مقام من يغض أن غري من الجمهورية،

الخليفة. نفوذ وإضعاف األرسة حقوق اهتضام يف يتمادون وأعوانه
ألنه املجيد؛ عبد الخليفة قبل من أتت كلها املصيبة إن وقال: الدين سناء فتململ
حقوق فضيع الكماليون، يريد كما رشط وال قيد غري من العرش يف تربع أن صدق ما
الحني ذلك يف كلمتنا — األمراء نحن — جمعنا ولو جميًعا. األرسة وحقوق الخليفة
وحيد السلطان وكان وحيد، السلطان خلع دون نحول أن ألمكننا متينًا اتحاًدا واتحدنا
وال العرش يف يبقى كان نعم، ومنارصين. معضدين حوله وجد لو عرشه يف ثبت قد
هؤالء رجع فهل بأنفسنا. مصلحتنا نهدم نحن ولكننا للخطر. نفسه عرض ولو يهرب
فات لقد كلمتهم! يوحدوا مؤتمًرا يعقدوا أن يودون وصاروا اآلن رشدهم إىل األمراء

األمراء! يفعل فماذا الكماليون، واستفحل الفرصة وضاعت الوقت
وحيد والسلطان األمراء. اتحاد يجدد أن يريد الداماد باشا فريد أن الظاهر –

املجيد. عبد الخليفة علم غري من اللهم دوًرا اآلن آخذة واملسألة بالتعليمات. يوعز
الدور؟ هذا من علمت ماذا عجبًا! –

اتصال ذو أنه يظهر شأن ذو شخص قصري عهد منذ اآلستانة إىل وفد لقد –
باألرسة يتصل أمه جهة من نسبه إن ويقال: راغب، باشا رجاء واسمه وحيد، بالسلطان

الكريمة. العثمانية
قبل. من االسم بهذا أسمع لم راغب؟ باشا رجاء –

أخريًا اتصل وقد أوروبا. يف طويلة برهة قىض ألنه معروًفا يكن لم نعم، –
اآلن وهو باشا. فريد الداماد إىل منه برسالة وجاء ريمو سان يف وحيد بالسلطان

عقده. يتقرر أن قبل املؤتمر هذا عقد يف رأيهم ويأخذ األمراء يفاوض
نامق. يا جنني وهو املؤتمر هذا يخنقون الكماليني أن أخاف –

املؤتمر من الغرض ألن سيما وال مسئولية، كل يتحمل إنه يقول باشا رجاء –
العيلة. ملعاملة معينة كيفية عىل معهم االتفاق بل الكماليني مناهضة ليس
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املجيد؛ عبد خلع عىل معهم االتفاق يمكن وأخريًا كالهمس: بصوٍت نامق قال ثم
تعيني أو العرش إىل الدين وحيد السلطان وإعادة كثريًا، منه مرسورين ليسوا ألنهم

الربنس؟! سمو يا أنت تتعني ال وملاذا آخر. أمري
أن أود وإنما أزاحم، أن أريد ال ال، وقال: الدين سناء الربنس ة أِرسَّ فأبرقت
وعصمت املجيد عبد بني مساومة موضوع يكون وال نهائيٍّا تقريًرا األرسة أمر يتقرر

ومصطفى.
رجاء تزور ال فلماذا يتكاتفون. األمراء كان إذا الربنس سمو يا ممكن يشء كل –

فخم. منزل يف يقيم فهو رأيك، له وتبدي األمر يف معه وتتباحث باشا
هنا؟ إىل تدعوه ال ملاذا

الشبهة فتقرص له األمراء زيارة وأما بمؤامرة، يشتبهوا لئال يأتي أال األفضل –
دولته. بحمايات مسلح أنه والظاهر مسئولية. لكل محتاط وهو عليه،

زرته؟ إذن –
ألن املوضوع؛ بهذا مسألة ألجل ملقابلته الداماد باشا فريد انتدبني فقد نعم، –
كما بي يثق باشا فريد أن عليك يخفى وال كثريًا، عليه يرتدد أن يتجنب باشا فريد

… سفارة يف سكرتريه كنت أني وتعلمون سموكم. تثقون
خطر فال قوية دولية حماية عىل حاصل هذا باشا رجاء كان وإذا أنىس، ال نعم –

أهل؟ هو هل وإنما تداخله. من
صائب نظر وله كثرية، أموًرا يعرف عظيم داهية أنه الربنس سمو يا يل يلوح –

تزوره. أن فحبذا األمور. يف
غًدا؟ يوافق أال غًدا؟ متى؟ أزوره، أن بأس ال –

عثمان الربنس وسأقابل الظهر. بعد غًدا مرشف أنك أبلغه اليوم أنا حسنًا، –
كهذا وسخ خطاب بقبول أخطأ أنه وأفهمه معه، األمر ينتهي واحدة جلسة ويف اليوم

قصد. بسوء مفتعلة الحكاية كل أن نفسه من يفهم أن يجب وكان عالته. عىل
شدة من فهي هانم. سنية الربنسيس كالم عىل كربى أهمية تعلق وال نعم. أي –

… غيظها
بإقناع جهدي وسأبذل عذرتها، وقد وطبعها، مزاجها أعرف إني نعم. أي –

مجاريها. إىل الود مياه يعيد أن عثمان الربنس
إذا عاجًال. األمر يتم أن أود نامق. عزيزي يا ا جدٍّ يهمني ما هذا نعم. نعم. –
الدنيئة. السعايات هذه ملثل تجنبًا أفضل؛ كان األسبوع هذا يف الكتاب نكتب أن أمكن
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سمو يا السالح بكل مسلًحا أكون أن أود إني قال: ثم لعابه، بك نامق فتلمظ
أو كهذه أخرى بحكاية فاجأني عثمان الربنس أن هب النرص. أستطيع حتى الربنس
عارًفا أكون أن فيجب هذا، إلحجامه سببًا بها علمه كان الحكاية هذه عن بتفاصيل
مخلص: صديق سؤال بحرِّية أسأل أن يل فاسمح أجاوبه. كيف أعلم حتى يشء بكل

التودد؟ من يشءٌ رغبت الدين أمل الوغد وذلك نميقة األمرية سمو بني كان هل
كثريًا إليه أِكُل وكنت عندي، كاتبًا الزنيم ذلك كان وقال: باشا، الدين سناء فتمهل
وأُقرِّبه، أمني كخادم أعامله كنت ولذلك ذكي. ألنه كالواجب يقضيها فكان أشغايل، من
فصارت األمريتني، أشغال لقضاء املنزل إىل أحيانًا يأتي وكان عيلَّ. دالل ذا أصبح حتى
أن يجرِّئه معه تسامحنا أن يل خطر وما بالسيد. الخادم كمعرفة بهما، معرفة عالقة له
أن وحذرته وشتمته وجهه عىل فلطمته نميقة. أزوجه أن مني ويطلب يوم ذات يتواقح
أن تمنعه قوة من السماء تحت ليس أنه ِقَحة بكل فأجاب الكالم. هذا بمثل ثانية يفوه
عليه فغضبت طلبها. عن يكف وال نميقة يحب ألنه منه، وبأعظم الكالم هذا بمثل يفوه
أن تستطيع ال أمرية يد طلب عىل تتجارس حتى هذا يا أنت من له: وقلت شديًدا غضبًا
وقصد فرصة انتهز ثم أمامي. من ففر أرضبه لكي ونهضت نعلها. موطئ منها تنال
يتزوجها. أن ويجب نميقة يحب إنه لها وقال الطلب، نفس منها وطلب سنية األمرية إىل
املطرود. الكلب خروج خرج حتى بالشبشب رضبًا أوسعته أن سنية األمرية تمالكت فما

الدنيئة. السعايات هذه بمثل ينتقم أن يحاول هو السبب لهذا
أن يستطيع ال مقام يف قط تؤثر ال سعاياته ولكن لعنة. وألف عليه هللا لعنة –
نميقة الربنسيسة سمو كانت هل آخر: بسؤال سيدي يا يل تسمح أن أود أني عىل يناله.

الجرأة؟ هذه تجرأ حتى تمازحه أو توده
نميقة خاطبت وقد يَُسوغ. ال ما لنفسه غ يَُسوِّ وقح هو وإنما قط. أعتقد ال –

لك؟ قالت فماذا
ما كل وتكتم هكذا إال تقول ال املرباة الفتاة ولكن والديها. إلرادة طوع إنها قالت

حقيقي. جفاء عثمان الربنس وبني بينها يكون أن فأخاف ضمريها. يف
يكتب أن الربنس إقناع يف اجتهد تخف. ال ال، ال وقال: الدين سناء الربنس فتربم
بك نامق عزيزي يا تستغرب ال نميقة. برىض كفيلون ونحن األسبوع هذا يف الكتاب
هذه مثل حياتها يف لها عرض ولطاملا الحظ، سيئة هذه ابنتي فإن هذا. إلحاحي
لها يحدث وكاد صباها أول يف كانت روسيا يف الدولة سفري كنت قبلما الحوادث.
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قبًال كان إذ يخطبها، أن نفسه حدثته روسيٍّا موظًفا إن إذ هناك، الحادث هذا مثل
وطمع الرويس املوظف ذلك بها وأُعجب بها. برعت وقد الروسية اللغة قواعد يدرِّسها
بكل فنعاملهم عندنا مستخَدمني يكونون املغرورين. هؤالء سخافة فانظر يتزوجها. أن
من الرويس املرتجم ذلك أعزل أن الحال يف اضطررت لذلك علينا. فيتطاولون حسنى
حتى عاجًال نميقة أزوج أن أود تراني رصت ولذلك غروره، يف لتماديه اتقاء السفارة
يعرض والجمال جميلة، نميقة أن عليك يخفى وال املغرورين، أنظار تطمح تبقى ال

… أن فأرجو لألخطار. صاحبه
امللتقى إىل هللا. شاء إن عاجًال السار بالخرب سآتيك الربنس. سيدي يا اطمأن –

غًدا.
مفكًرا. ومىض الربنس بك نامق ودع ثم
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يكون فراق …أو دواء فيه يكون ففراق
الداء فيه

فاخًرا، رياًشا وامتأل صغرية غنَّاء حديقٌة به أحاطت فخم منزل إىل اآلن بالقارئ ننتقل
يف الزائرين تستقبل بأن تليق واألبهة التربج من جانب عىل أوروبية مدبرة به تُعنَى
الطلعة. مرشق أيًضا املرأة حسن للطارقني، يفتح خادم بابه ويف باريس. فنادق خري
الستقبالهم. والئًقا األمراء قصور مضارًعا كان باشا رجاء منزل إن يقال: وباإلجمال

وقالت: باشا رجاء غرفة إىل «راين» املدموازال دخلت حني الثالثة الساعة كانت
سعادتكم. مقابلة تريد هانم السعادة صاحب يا هنا

اسمها؟ بطاقتها؟ هي؟ من –
سيدي. يا لسعادتكم محفوظ ذلك كل –

باشا الدين سناء الربنس زيارة أنتظر إني وقال: الساعة إىل باشا رجاء فنظر
ال اآلخرى الحجرة إىل أدخليها بأس، ال ونصف. الثالثة الساعة واآلن الرابعة. الساعة

هناك. أكون دقيقة بعد البهو. إىل
عىل عينه وقعت إذ فبهت الحجرة، إىل دخل حتى دقيقة باشا رجاء تأخر وما
منها مقربة إىل ودنا الحجرة باب وأقفل روعه تمالك ثم وانتفض. وأجفل الزائرة، عني
مقابلتي، تريد سيدة أن املنزل مديرة أنبأتني حني مختلفة خواطر يل الحت لقد وقال:

نميقة. يا أنت تكوني أن يل خطر ما ولكن
الحسناء؟ هذه منزل أمديرة –

فهل هكذا. حسناء مديرته تكون أن يجب األمراء الستقبال املعدَّ املنزل إن نعم، –
نميقة؟ يا منزيل تنتقدي لكي جئت
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الدين أمل هو رجاء كان إن أتحقق لكي جئت وإنما بشئونك. مستقل أنت كال، –
نفسه.

واحًدا؟ االثنان يكون أن لك خطر كيف –
املعنى. ويهمني واحد. ملعنى لفظان واألمل الرجاء ألن –

طرأ فماذا ترقص، جوارحك وجميع ترتج أعصابك جميع كأن ا، جدٍّ قلقة أراك –
عليك؟

الدين. أمل يا هائلة أزمة أبواب عىل إني –
أنبئيني. ماذا؟ –

ميتة. أو حية أدفن أن هي –
البرش؟ يعيش كما تعيشني وال ميتة، أو حية تدفنني وملاذا –

الحياة. طريق يل تسهل لكي إليك جئت –
ميتة؟ أو حية تدفنني كيف أفهم لم ولكني تسهيلها، عندي األمور أسهل من –

أنتحر. أن أو عثمان للربنس يزوجوني أن فإما موقفي، أحرجوا لقد –
يعود ال وهو زوًجا هذا يصلح فهل لك؟ زوًجا العلج هذا من خريًا وجدوا أما –

املواخري. يف أيامه ويقيض مرة، األسبوع يف قرصه إىل
إليك. جئت عليه أقدم أن قبل وإنما االنتحار. إال أمامي أجد ال لهذا –

بيتك، هو فها الحب، ذلك وسأجدُّد أحببتك، كم تعلمني أنت وسهًال. أهًال –
شئت. إذا ساعة نصف يف الكتاب لكتابة يحرض واملأذون
الدين؟ سناء الربنس بنت تتزوج هكذا ويحك! –

راغب. باشا رجاء يتزوج هكذا بل –
تقول. ما تعني أظنك ال –
أعني؟ أن تريدين ماذا –

طلبك. أؤيد وأنا ألبوي الطلب تجدد أن أريد –
أنىس ولن أنَس لم ويحك! وقال: نصفني، فؤادها تشق كادت نظرة فيها فنظر
ال … أو ملكك أو سلطانك من قلبًا أصغر أني تظنني هل أبيك. كف وال أمك «شبشب»

أكفر. تدعيني
الكرباء، منزلة يف اآلن أصبحت لقد أمل، يا بأس ال ترضع: بصوت نميقة فقالت
أبي من يدي طلبت فإذا مصاهرتك. يستنكفان أمي وال أبي يعد فلم األمراء، ثقة ونلت

يرىض. بأن أقنعه فأنا
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اآللهة ملك يدك كانت فإذا غريك. من يدك أطلب بأن عقلك يسلم هل ويحك! –
عيلَّ يصعب بل أصفح، لن وأمك! أبيك عن صفحت أني تظنني هل منهم. أطلبها فال

يل. عهدك نكثِت ذلك وفوق أمرهما تعيص لم ألنك عنك أصفح أن
عهدنا. أنقض لم هللا، معاذ وقالت: نميقة فتجهمت

تتزوجي أن يف طمعت أما بالكذب. إثمك تعظمي ال نميقة، يا تمكري ال بها: فصاح
كمال؟ باشا مصطفى الغازي

الخليفة وأصبح بادت السلطان قوة أن رأيا ملا ألنهما أبواي؛ أمنية كانت هذه –
افتكر يتحدوا، أن يعرفوا لم واألمراء مزعزًعا األمراء موقف فصار طول وال حول بال

كمال. باشا مصطفى بمصاهرة مركزه يعزز أن أبي
بك. يتاجر كان أباك أن تعرتفني إذن –

الدين. أمل يا الحد تجاوزت لقد وصاحت: نميقة فتمرمرت
مسامعك؟ إىل هذا بلغ أما األمراء. زعيم باشا رجاء أنا بل اآلن، الدين أمل أنا ما –
أن لظني إليك جئت ولهذا األمراء. كلمة جمع تحاول أنك مسامعي إىل بلغ نعم، –

وصالبة. شموًخا إال منك أرى ال أسفاه، وا ولكن العهد. إلتمام مناسبة الفرصة
هذا أََوتَُعدِّين شموًخا؟ وجفائك صدك بعد مني الرحابة هذه أتحسبني عجبًا! –
كل يف الزوجات أفضل أجعلك إني لك: قلت صالبة. يل أبويك إهانة بعد مني التسامح

الجاه. يف حتى يشء
واألمراء. األمريات أفواه يف مضغة أكون ال حتى أبوي اسرتضاء من بد ال ولكن –
واألمريات األمراء أن تظنني هل ويحك! الدين: أمل أو باشا رجاء بها فصاح
يدينوننا. وثم أوًال أنفسهم إىل فلينظروا نبًال. يسلبوك أو رشًفا يكسبوك أن يقدرون

غري من أبويها منزل من فتاة تخرج أن يليق ال الدين، أمل يا األمر يكن مهما –
بذلك؟ أنت تقبل هل تتزوج. لكي علمهما

نفيس أذل أن أستطيع ال أني عن ناهيك بفرية. ليس ولكنه مألوف، غري أمر إنه –
منهما. جرى الذي بعد ألبويك

أليس وبينك. أبي بني واسطة يكون أن األمراء من أحًدا تكلف أن يمنع ماذا –
أبي. صديق وهو األمر يف أبي يخاطب أن كلفه صديقك؟ الداماد باشا فريد

يف يتوسط غريه أو باشا فريد كان إن أدري ال قال: ثم هنيهة، باشا رجاء ففكر
أريدها. التي بالصيغة األمر
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وأنا الطلب يسهل ذلك وبعد بينكما. للصلح وسيلة األمر أول يف يكون أن يكفي –
اآلن. سهًال ذلك كل أصبح وقد أعززه.

ذلك؟ كيف عجبًا. –
الذي امليكروسكوب أو األبعاد يقرب الذي كالتلسكوب إليه بلغت الذي املقام ألن –

األمجاد. يكرب
نميقة. يا ذلك كل عرفت كيف أستغرب –

وصلت كيف أستغرب أنا وإنما أنديتهم، جميع يف األمراء حديث أمرك أصبح لقد –
املقام! هذا إىل

بال أجري جعلتني أبيك كف إن الطريق. هذا يف دفعاني اللذان هما أبويك إن –
إىل توصييل يف األول الفضل صاحبا فهما تفنى. ال قوة منحني أمك وشبشب انقطاع،

املقام. هذا
غلواء من تخفف أن فأود حسنة، النتائج ولكن الدين، أمل يا حدث ملا آسفة إني –
عنفوانك. وال غيظك يف تغاِل فال الخري. إىل كلها وتتحول املسائل تتكيف سوف حقدك.

بفائدة؟ يأتي األمراء مؤتمر أن تظن هل
قائلة: فهمست وفتحه، باشا رجاء فنهض الباب، راين املدموازيل طرقت ذلك عند

بك. نامق صاحبك مع الدين سناء الربنس قدم
نحو أتأخر قد أعود. ريثما انتظريني مهًال، وقال: نميقة إىل باشا رجاء فالتفت

هنا. فانتظري أقل. أو الساعة
سمو يا باشا رجاء سعادته بك: نامق قال دخل وملا البهو، إىل باشا رجاء وخرج

الربنس.
ولو رؤيته. من ذعر كأنه الوراء إىل ارتد الباشا عىل عيناه وقعت فلما الربنس أما
رشًرا تقدحان الربنس عيني الصورة يف لرأيت الغريب اللقاء ذلك تصوير حينئٍذ تيرس
قطبا كأنهما بحدقتني فيه يحدق باشا رجاء ولرأيت ينتفض، وبدنه تجهم قد ووجهه

واالستعالء. األنفة من مسحة محياه جميع ويف ابتسامة، شبه فمه ويف مغنطيس
وحنقا، غيًظا يرتاقصان الربنس شاربا فيها كان الدقيقة، ربع نحو املنظر هذا دام
وييل له: وقال بك نامق إىل التفت ثم كله. ينتفض الربنس صار حتى يشتد والغيظ
القاذورة هذه أإىل بي! تأتي السافل الوغد الدنيء الحقري الرجل هذا أإىل نامق! يا منك

لك! تبٍّا تلوثني! الوساخة أبهذه تجرني!
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مرتعًدا: وقال رسها، يفهم لم التي الغريبة املقابلة لهذه وجزع بك نامق فدهش
الربنس؟ سيدي عىل طرأ ماذا وياله، تعني؟ ماذا تقول، مما شيئًا أفهم ال موالي يا عفًوا
الشخص هو من تتحقق أن عليك يجب كان أما ويحك! الدين: سناء الربنس فقال
ال مقاًما يل أن نسيت هل إليه؟ بي تدخل الذي املنزل هو وما لزيارته، تدعوني الذي

… يل وأن مصونة، تبقى أن يجب كرامة يل وأن عنه، أنزل
أفالكها، يف الكواكب تدانيه ال سموٍّا لك إن أجل، وقال: الحديث باشا رجاء فتناول

الكواكب؟ متجاوًزا هنا إىل تصل أن استطعت فكيف
حيث من نامق يا هلم قائًال: بك نامق إىل والتفت عنه الدين سناء الربنس فأعرض

هذا. ذنبك عن أصفح أن أستطيع ال جئنا.
جرى. ماذا أفهم ال موالي، يا أفصح وياله! وقال: ارتباًكا بك نامق فازداد

كتب الذي هو الوغد هذا أن تعلم كنت أنك أتنكر عيلَّ! أتمكر الربنس: به فصاح
املشينة؟ املهينة الصورة تلك اصطنع الذي وهو عثمان، للربنس الكتاب ذلك

الصورة تلك مفتعل إن يل: قلت لقد جيًدا. تيقظ موالي! مستعطًفا: بك نامق فقال
كلمة جامع راغب، باشا رجاء سعادة قرص يف اآلن ونحن رغبت. الدين أمل يدعى

األمراء.
الوقح؟ هذا وجه يف تراها أال مالمحها؟ تأملت أما الصورة؟ رأيت أما ويحك! –
فكيف واحد؟ بمعنى لفظان ورجاء أمل أن فهمت ما أو أمس؟ وقبل أمس رأيته أما
هوانًا. كفاني هلم. صاح، يا هلم رشيف؟ ثلم وحاول عريض عىل م تهجَّ من إىل بي تأتي
عىل حيلته جازت كيف أستغرب إني القبيح. األفاك هذا سقف تحت تدنًسا كفاني
كاذبة بوجاهة يخدعهم واآلن موائدهم، فضالت من الرزق يلتمس مكان أمس األمراء!

املاخور. هذا من نخرج هلم نامق، يا هلم مزيفة. ونبالة
رجاء انتهار األول أمران: الحال يف رده وإنما الباب. إىل الدين سناء الربنس واتجه
الربنس سمعها أنثوية رصخة والثاني بحياتك. لتفوز مكانك قف أن قائًال له باشا
ينتيض هو فإذا باشا رجاء إىل فالتفت ومعناها. مصدرها يعلم ولم البهو خارج من

أيًضا؟ وقاتل وقال: ويكابر يجالد وهو الربنس فيه فنظر إليه. سدده قد مسدًسا
تتصوره. ال مما يشء كل أجل، يشء، كل أفعل أن استطاعتي يف نعم، رجاء: فأجاب
تفرس أن أريد هنا من تخرج أن قبل تحرجني. فال أحرجتني. إذا إال أفعل ال ولكن
إلخ؛ … رشير حقري، دنيء، دنس، نجس، قذر، وقح، وغد، أني فهمت لقد األخرية. أقوالك
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طينة غري طينة من األمراء أن تحسب وأنت ابنتك، يد طلبت األيام من يوم يف ألني
أستغربه. فال واآلن سابًقا، فهمته قد هذا بًرشا. األمريات تتزوج أن يجوز فال البرش،
فرست إذا إال حيٍّا هنا من تخرج أدعك فال أفهمها. لم والخطاب الصورة حكاية ولكن

الصورة. حكاية يل
الربنس سمو إن حلمك. الباشا. سيدي يا حلمك وقال: بك نامق بينهما فاعرتض
أن فيه يخربه مجهول بإمضاء خطاب عثمان الربنس بنته خطيب إىل ورد فقد معذور.
هذا وضمن رغبت»، أفندي الدين «أمل السابق أبيها رس كاتب تحب نميقة الربنسس
إىل أفطن لم أني الباشا سيدي يا والحق مًعا. أفندي الدين وأمل نميقة صورة الخطاب
باشا. إىل أفندي من ترقى متى مالمحه تتغري اإلنسان كأن حقيقًة، صورتك الصورة أن
املوقف هذا سبب أكون أن أتصور كنت ما ألني أيًضا، أنا واعذرني الربنس سمو فاعذر

أمكن. إن بينكما األمر أصلح أن فأود اآلن أما سيدي. يا الخطر الحرج
نامق. نامق. الربنس: فصاح

أعدل ولن أحبها أزال وال أنكر. فال نميقة األمرية أحببت أني أما باشا: رجاء فقال
أحب إني البتة. بهما يل علم فال تذكرانهما اللتان والرسالة الصورة وأما حبها. عن
لو الفعلة هذه أفعل قد إنما كهذا. شني كل عن وسمعتها اسمها وأنزه ا جمٍّ حبٍّا األمرية
الفعلة هذه بمثل أحتقرها أن فيستحيل كالعبادة أحبها وأني وأما األمرية. أحتقر كنت
يف أن يعلم أن الربنس سمو يشأ لم وإذا يهمني. ال تصدقا لم أو صدقتما الشنعاء،
إني يعلم. فلسوف املتألهني األمراء طينة يف مما ا جدٍّ أكثر والرشف النبل من البرش طينة
مسديس أرد إني اللئيم. سفه عن الكريم تجاوز الربنس من صدر بذاء كل عن أتجاوز
من مرتدين أو زائرين نفسيكما تحسبا أن حران وأنتم مطلبي. انتهى إذ اآلن جنبي إىل

أوساخ. قارورة
قرار ينتظر وصار يترصف. كيف يدري ال االرتباك من حالة يف فأصبح نامق أما
الكالم. عن كربياؤه عقدته بل لسانه، خانه ولكن يتكلم أن فرام الربنس أما الربنس.

مودعني. غري االثنان وخرج اخرج. أن نامق إىل فأشار

ضعف أن وما اإلسبانية. املصارعة كثور هائًجا مضطربًا البهو يف يتمىشَّ فبقي رجاء أما
فإذا نميقة. ترك حيث إىل فأرسع مزعًجا. شهيًقا سمع حتى املنزل درج يف األقدام وقع
راين املدموازال وقالت باملنبهات. تعالجها راين واملدموازال املقعد عىل مستلقية هي

عصبية. بنوبة تصاب أن اعتادت الهانم أن الباشا سيدي يا يل يلوح همًسا:
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كانت؟ أين –
والبهو. هذه بني التي الثانية الحجرة يف كانت أظنها –

كان مهما املنزل هذا يف حدث ما أن تنيس ال أن وأرجو اآلن. دعيها بأس. ال –
فيه. دفينًا خربه يبقى أن يجب
سيدي. يا بهذا عاملة إني –

وهي نميقة جنب إىل رجاء وبقي وراءها، الباب وأقفلت راين املدموازال خرجت ثم
روعك. هدئي نميقة. يا روعك هدئي لها: فقال وتنهد، شهيق بني تأثرها يف مسرتسلة

جريمة. من هنا وجودك أنقذني لقد
إحدى تُفرغ ليتك رشيًرا. منك هلل الكالم: يف متلجلجة قال ثم متنهدة، فيه فنظرت
أن تنوي كنت هل ويحك! الحرج. موقفي من تنقذني فكنت اآلن صدري يف رصاصاتك

بمسدسك؟ أبي تقتل
اآلن. أمريًا األمراء لنقص هنا وجودك ولوال اليوم. َليَتَّْمتُِك أمري عىص لو –

سفاك! من ويحك –
عاشق فتًى غري لسانه قباحة يحتمل أن يستطيع من بذيء! من أبيك وويح –
هذا الغرور منه يبلغ أن يل خطر ما الحد. هذا إىل متغطرًسا يكون أن يل خطر ما بنته.

األمراء. مقام أريه لسوف املبلغ.
لزيارتك؟ آٍت أنه علم عندك كان أما وياله. –

امليعاد. هذا له وعينت علمت بل –
يل؟ تقل لم وملاذا –

وأستغرب أعقابك، عىل تعودي أن أو أجفلك أن خفت ألني لك؛ أقول أن أشأ لم –
أبيك. زيارة بموعد تعريف ولم يل األمراء بزيارات عرفت أنك كيف

الزيارة تكون أن يل خطر ما ولكن يزورك. أن أبي يقنع كان نامًقا أن عرفت –
العذل. السيف فسبق الزيارة. لهذه السلم طريق ألمهد إال إليك جئت وما هكذا. عاجلة

األقدار! مشاكسة من ياهلل
أبيك. وبني بيني بالصلح أمل كل قطعت املشاكسة هذه إن نعم، أي –

… الدين أمل يا بربك –
عىل ُربُّوا الذين األمراء هؤالء وسريى الصرب. ونفد األمر ُقيض لقد تستغيثي. ال –
من ويحهم الترشد. لفظ سريادف اإلمارة لفظ أن لهم عبيًدا كلها الرعية يعدُّوا أن

غضبي! من ويلهم نقمتي،
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الخرق. توسع ال الدين، أمل يا رحمًة نميقة: فقالت
وتأكيدي أناتي، وطول واحتمايل صربي كل بعد مجنونة يا أوسعه ال كيف –
عدَّل وال حتى يعتذر ال وهو خرج الصورة. مصطنع وال الخطاب كاتب لست أني ألبيك
بعد؟ نتفق أن يمكن فكيف لكالمي. التصديق رائحة منها تشم كلمة قال وال اعتقاده،
أحتمل. ال أطيق. ال ال، ال بتحقري؟ يحس وال إهانة من يتأثر ال عاشًقا تريدين وهل
للمغلوب! فالويل أبيك، وبني بيني الحرب أعلنت لقد خطيب. كل قول جهيزة قطعت

وقالت: هياًجا، يزداد الدين أمل أو باشا رجاء رأت إذ الجزع كل نميقة فجزعت
الذي رغبت الدين أمل أنك لزيارتك أبي إزماع عن كلمك حني بك نامق أخربت ليتك

حسبانه. يف ليس بأمر أبي يفاجأ ال حتى ترقيت، قد وأنك سكرتريًا، كان
فأصلح عريكة، ألني يكون حالتي وشهد منزيل إىل حرض متى أنه أظن كنت –
وغروًرا. وكربياءً وغطرسًة شكاسًة ازداد قد به وإذا ظني، فخاب وبينه. بيني البني ذات

عذًرا. له لعل –
الخطاب افتعل من أعلم كنت فلو عذًرا، له يوجدان والصورة الخطاب كان ربما –

الصورة! واصطنع
به؟ تفعل كنت ماذا –

هدًرا. دمه أهدر –
الحرج. موقفي من وتخلصني اآلن تفعل أن لك إذن –

…؟ أنت هل تعنني؟ ماذا ويحك! وقال: باشا رجاء فيها فحملق
عثمان، الربنس إىل وأرسلتهما الخطاب وافتعلت الصورة اصطنعت أنا نعم، –
األمر يصلح أن بك نامق كلفا أبويَّ أن لوال أنجح، وكدت بي. الزواج عن يعدل أن عىس
األسبوع يف الزواج كتاب كتابة عىل اآلن يرصون وهم أصلحه. وقد عثمان. الربنس مع

بذلك؟ تَُسلِّم فهل التايل.
كتاب ليكتب املأذون أستدعي الساعة هذه يف اآلن، بعد هنا من تخرجي ال –

زواجنا.
كأمرية. إال أتزوج أن أريد وال أمرية، إني الدين. أمل يا يستحيل هذا –

فابحثي كرامة بال زوًجا تريدين كنت إذا أبويك. بيت من آخذك أن يستحيل وأنا –
غريي. عن

أبي. وبني بينك األمر إلصالح وسيلة نعدم ال متنهدة: فقالت
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األمراء وسأرضب الحرب، عىل صممت لقد ومستحيل. مستحيل، هذا لك: أقول –
رجاء إن محالة. ال مفعول رجاء يقوله ما أن وسرتين سرتين. قاضية. رضبة كلهم
األمراء سرتين فعيل. غريت ألني إال اسمي غريت ما قبل. من الدين أمل ليس اليوم

مسرتحمني. لديَّ يرتامون
فضيحة. وال هوان بال أمري دبر الدين. أمل يا بربك –

رشًفا تريدين فهل األمراء. زعيم باشا رجاء منزل من تخرجني ال دبرته. لقد –
يدي. قبضة يف عثمان آل عرش سأريك إذن هذا؟ من أعظم
… معي تتفق ال كنت إذا التهويل هذا كل من دعني –

يستحيل. نميقة. يا يستحيل –
استثناء. بال الجميع يأخذه من آخذ إذن عثمان. الربنس آخذ أن ويستحيل –

الدين. أمل يا وداًعا
من تخرجي لن وقال: بيدها، باشا رجاء فأمسك الخروج. تريد نميقة فنهضت

زوجتي. رصت وقد إال هنا
أبديٍّا. وداًعا يستحيل. –

أبقيك. بالقوة –
تستطيع. ال يستحيل. أريد. ال –

أمك. بنت لعنيدة. إنك –
املنزل. إىل بالعودة الوقت آذن لقد اآلن، دعني أعند. وأنت لكذلك. إني –

فرصة. أول يف نلتقي إذن –
هيهات! –

النهار. حوادث يف يفكر رجاء وبقي قفص، من أفلت كالعصفور وخرجت
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السادس الفصل

اخلفياتواألرسار عامل يف عواطفوأفكار

حدث لحادث تقريًرا أنقرة؛ إىل قصرية برهة بالقارئ نعود أن مضطرين نرانا هنا
جوهريٍّا. تغيريًا الحوادث مجرى غري وقد الخاص. التاريخ بهذا العالقة شديد

اآلستانة يف البوليس دائرة من أنقرة يف كمال باشا مصطفى الغازي دولة إىل ورد
منها والغرض األمراء، من جانب فيها يشرتك رسية مؤامرة اكتشف الرسي البوليس أن

الجمهورية. قلب
تأثًرا أكثر العايل البناء أن يخفى وال اضطراب، أي الغازي فخامة فاضطرب
عليه تقع من كل عىل بالقبض الحال يف دولته فأمر الواطئة. األبنية من بالزلزال
اآلخرين، واعتقال أنقرة إىل الحركة زنبلك يعدون الذين األشخاص وبإرسال الشبهة،

أخرى. أوامر تصدر حني إىل
أيام بضعة إال هي وما فخامته. إيعاز حسب جلبة وال ضوضاء بال األمر فتنفذ
يستدعيهم الغازي جعل حتى وصلوا وما أنقرة يف عليهم املقبوض من ثالثة كان حتى
عىل عينه وقعت إذ دهش عليه، منهم األول بالشخص الرشطة دخل وملا واحًدا. واحًدا

الروسية؟ السفارة كاتب أفندي رجاء ياهلل! وقال: عينه،
الغازي. فخامة يا نعم –

الجمهورية؟ ضد مؤامرات تعقد لكي السفارة تركت هل عحبًا. –
موالي. يا نعم –

بذلك! تعرتف ِقَحة وبكل عجبًا. –
الكذب. من أكثر يريحني الصدق إن أعمايل. يف أكذب لست ألني موالي؛ يا أجل –

ذلك. غري وعدتني ولكنك –
وعدتك. كما أفعل إني بل –



الرشق أيها وداًعا

وعدتني. كما تفعل إنك وتقول: مؤامرة تعقد منك. هلل –
يجرم؟ أن قبل أحًدا تعاقب أن تستطيع هل سيدي. يا نعم –

ال. طبًعا ال. –
عاِقب. وأنت مجرمني، لك أدبر أنا –

ذلك؟ كيف –
األمراء يجرم لم إذا ذلك تستطيع فكيف عثمان، آل عرش تثل أن تريد أنت –
أفسدت ولكنك لألمراء. اإلجرام سبيل أمهد كنت فأنا األقل؟ عىل بالنفي ولو وتعاقبهم

نفسك. وأرضرت ينتهي أن قبل عميل
مؤامرة؟ اآلستانة يف كان أما ذلك؟ كيف –

أن عىل مؤامرة. إىل أُحوِّله واملؤتمر مؤتمر. لعقد استعداد فيها كان بل كال.
مصلحتك. عىل سهرهم عىل يربهنون الترسع بهذا أنهم يظنون وهم ترسعوا، جواسيسك
هذه أمر من كان ماذا اآلن فأخربني الجمهورية. مصلحة بل مصلحتي، تقل: ال –

املؤامرة؟
أطبخ أن رشعت وقد مؤتمر. بل اآلن حتى مؤامرة ال أن سيدي يا لك قلت –
وال جزاءً منكم أطلب لست نيئة. سكبتموها بل تنضج، حتى انتظرتم فما الطبخة
السالم وكفى. عني جواسيسكم مراقبة تكفوا أن إال أطلب ال مصاريف. وال حتى شكوًرا

اآلن. عليكم
أنسيت أين؟ إىل قائًال: بيده الغازي فأمسك يخرج، لكي يقوم أن أفندي رجاء وهمَّ

معتقل؟ أنك
تعتقل أن وطول حول من لها ما بكل الرتكية الجمهورية تقدر ال ياسيدي. ال ال –

الروسية؟! السفارة يف موظًفا الصعلوك هذا كان إذا فكيف بلشفي. صعلوك أصغر
السفارة؟ يف تزال أال عجبًا. –

الباشا. سيدي يا وأخدمكم أشتغل ومال وطول حول فبأي وإالَّ نعم، –
التلفون وتناول أخرى غرفة إىل دخل ثم املاجن، هذا حديث الغازي فاستغرب

السفري؟ حرضة هالو. الروسية: السفارة وخاطب
الغازي؟ الرفيق فخامة نعم، –

السفارة؟ يف موظًفا يزال ال أفندي الدين رجاء هل نعم، –
هو؟ أين تعرف هل نعم، نعم –
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اآلن. عندي هو –
إليكم يذهب أن أستغرب إليه. شديدة حاجة يف ألني حاًال؛ ترسله أن أرجو إذن –

عليه. يعاقب ذنب هذا السفارة. إىل يأتي أن قبل
معتقًال. إلينا به جيء ألنه تعذره؛ أن أرجو بل –

إذني؟ بال سفارتي موظف تعتقلون كيف عجبًا! –
خطأ. األمر حدث لقد السفري، الرفيق سعادة يا عذًرا –

حاًال. ترسله أن أرجو إذن –
بؤرة إالَّ الروسية السفارة هذه ما نفسه: يف يقول وهو رجاء إىل الغازي عاد ثم
لألخطار الرجال ويعرضون األموال يدفعون هذا؟ كل معنى ما وأبالسة. شياطني
يهمهم وماذ فلماذا؟ والخالفة. السلطنة عرش عن عثمان بني قلب سبيل يف واألهوال
الجيل. هذا أهل يفهمها ال التي األرسار من رس البلشفية الدعوة هذه إن الخالفة؟ من
النفع منه أرجو ما بقدر منه أحاذر أن يجب الدهاة، أكرب من فداهية أفندي رجاء أما

تركي؟ وهو الروس بالشفة خدمة إىل يدفعه الذي ما أزيد. بل
بعد. تنضج لم الطبخة إن تقول: إذن لرجاء: قال الغرفة إىل دخل وملا

تنضج. أن قبل موالي يا «دلقتها» وقد نعم، –
أبرياء؟ عليهم املقبوض أن وترى –

يفهمون تدعهم وال حاًال. تحقيق غري من رساحهم فأطلق نصيحتي شئت إذا –
أخرى. طبخة أطبخ أن يل تسهل وبذلك ألجلها؛ اعتقلوا التي التهمة

اآلن. إليه تذهب أن إمكانك ففي ينتظرك، السفري سعادة إن أشكرك. –
بها؟ أقاضيكم كيف أدري ال قضية عليكم يل إن أقول: أذهب أن قبل –

هي؟ ما –
هائل. انتحار ارتكاب إىل أفىض إياي اعتقالكم إن –

تعني؟ ماذا انتحار؟ –
أفندي. الدين سناء الربنس بنت نميقة األمرية انتحار أعني –

ذلك؟ كيف انتحرت؟ نميقة األمرية وقال: الغازي فاختلج
أثقلت أنها وظهر يومني. اختفائها بعد البحر شاطئ عىل مالبسها ُوِجَدت نعم، –

جسمها. أكلت الحيتان ولعل تعوم. أن تستطيع ال حتى حديدية بسلسلة جسمها
ذلك؟ عرفت كيف ياهلل! –
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اآلستانة. من أخذوني وحني بيومني، اعتقايل بعد ابتعتها التي الجريدة يف قرأته –
االنتحار؟ لهذا سببًا اعتقالك كان وكيف –

لتالفيته. أعتقل لم لو ألني –
عىل نصب أن اعتدنا فقد أفندي، رجاء يا والقدر القضاء عىل املسألة أِحِل إذن –

كذلك؟ أليس تصيبنا. مصيبة كل والقدر القضاء رأس
اإلثم؟ هذا من برباءتكم موالي يا تقضون إذن –

يعد ال منا علم غري عىل نرتكبه الذي اإلثم باسًما: باشا مصطفى الغازي فأجاب
األمرية. هذه تعرف أنك يل يلوح عقابًا. يستحق فال إثًما عد وإن إثًما،

كان ولهذا األحيان، من حنٍي يف أبيها سكرتري كنت أني مرة لك ذكرت أني أظن –
أنقذها. أن إمكاني يف

انتحارها؟ سبب كان ماذا ترى –
تريده. ال زواٍج عىل يرغمانها كانا أبويها أن سببه أظن –

إنقاذها؟ يمكنك كان وكيف –
كأنهما دمعتني عيناه وقطرت حنجرته، يف وقفت غصة كأنَّ الكالم عن رجاء فوجم
باشا يا يل يلوح متلجلًجا: قال ثم السفر، مدة يف ذرفها التي دموعه من بقي ما بقية

املوضوع. هذا يف الحديث تستلذ أنك
الذنب شكل أتحرَّى أن يسوءك فهل أفندي. رجاء يا بعًضا بعضه يجر الحديث –
من لك مانًعا أو انتحارها سبب اعتقالك كان هل أعلم أن أود باعتقالك. ارتكبناه الذي

إنقاذها.
سواء واالستجواب. التحقيق يف داهية أنك باشا يا ريب ال وقال: رجاء فتمهل
من ومانًعا الفتاة انتحار سبب كان ألنه عنقكم؛ يف ذنب فهو ذاك أو هذا اعتقايل كان
الذنب هذا عن تكفروا أن تستطيعون كيف أو منكم أقتص كيف أدري وال مًعا. إنقاذها

العظيم؟
تلك عىل نرتحم أن إال علينا وما أفندي، رجاء يا لألقدار والتكفري االقتصاص دع –

الفتاة.
باشا؟ يا األمرية هذه تعرف كنت هل –

كال. –
بخربها. سمعتم قد تكونوا أن بد وال تعرفها، هانم لطيفة زوجتكم إن –
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يسمع؟ خرب لها كان هل وقال: امتقاع، وجهه يف وبدا الباشا فاختلج
يف يكن لم جمالها أن أعني العضيل، ال العصبي بجمالها مشهورة كانت نعم، –
الصورة جميلة البعض نظر يف كانت فقد ذلك ومع عواطفها. يف بل جسمانها شكل
وقلبها عينيها توقد توقدها: فيها يعجبني كان وإنما أبًدا. يهمني ال هذا ولكن ا. جدٍّ
يف لسانها مع يندفع وقلبها محجريهما، من دائًما تتواثبان فعيناها وعصبها. ولبها
خفيفة؛ إنها يقولون: ونشاطها. ويقظتها نباهتها مع تتبارى جوارحها ورشاقة كالمها،
مجنونة، بل متهورة، إنها قالوا: لو حتى املرأة، يف أنا أستحبه ما وهذا الرزانة، قليلة أي
أسفت لقد النشاط. من األخري الطرف هو والجنون التهور ألن عيني؛ يف قيمة لزادوها

باشا. يا األسف عظيم نميقة عىل
الصالحة. خدمك أنتظر زلت وما أفندي. رجاء يا هللا عزاك –

أرجو اآلن غرضكم. مع متوقف غريض ألن باشا؛ يا الصالحة بخدمي تشك ال –
السفري. انتظار يطول ال حتى بالخروج يل اإليذان

عواطف منهما كلٍّ نفس ويف وخرج، باشا مصطفى الغازي الدين رجاء ودع ثم
واألرسار. الخفيات لعالم إال تظهر ال وأفكار

املقبوض رساح وبإطالق اآلخرين، املتهمني رساح بإطالق الحال يف الغازي أمر ثم
سعاية عىل بناءً كان عليهم القبض أن بزعم تحقيق، غري من جميًعا اآلستانة يف عليهم

كاذبة.
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ويلني من أهون ويل

هانم. لطيفة عقيلته بلد أزمري، يف كمال باشا مصطفى الغازي دولة كان حني بعد
رماه الطريق أثناء ويف الحكومة. دار إىل املنزل من أوتوموبيله راكبًا كان يوم ذات ويف
فأمر تنفجر. لم ولكنها األتوموبيل من مقربة عىل فوقعت بقنبلة، مجهول شخص
يفعل الناس بعض رآه أن الجاني هذ حظ لسوء واتفق الحال. يف األوتوموبيل بإيقاف
معه الجاني وأخذ األتومبيل يف توضع أن بالقنبلة الغازي أمر ثم عليه. فقبضوا فعلته

به. واختىل الحكومة، دار إىل توٍّا
عىل وحركاته مالمحه تدل البزة، حسن والعمر الجسم متوسط الشخص وكان
يف وحدهما الغازي مع أصبح وملا يعتقدون. ملا يتهوسون ممن يعد املزاج، عصبى أنه

وزًرا. يرتكب لم كمن يبتسم أن يحاول وصار إكفهراره، قل الخاص مكتبه
هذا؟ يا أنت من فسأله: العينني، اق حدَّ الجبني مقطب متجهًما فكان الغازي أما
شيئًا. عنهم املعرفة تفيدك وال شيئًا عنهم تعرف ال الذين العامة الناس أحد أنا –

اسمك؟ ما –
سلطانك. تحت هو وها جسمي، يهمك بل اسمي، يهمك ال –

تقول. أن يجب بل –
قاض. به أنت ما فاقض حدث. مما فرية أعظم اسمي قول عن االمتناع ليس –

اعرتافك أن تعلم أن أود ولكني املالطفة: محاوًال قال ثم هنيهة، الغازي فسكت
العقاب. من ينجيك يشء بكل

يادولة اإلنسان إن وقال: نفسه، عىل جنايته كابوس من بالرغم الجاني فضحك
هذا من عندي أسهل فهو عنيًفا كان مهما قضاءك إن أخفهما. الويلني من يختار الباشا
أن هلل والحمد أمامك. الجاني وها الجناية شهدت لقد نفًعا. يجديك ال الذي التحقيق
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يستحقها، التي العقوبة غريمك وعاقب بها، فتمتع سعيدة، طويلة حياة لك كتب القدر
منه. فائدة ال فيما وقتك تضيع وال

تقدم كلما روعه يملك جعل إذ سيما وال االستغراب، كل أمره الغازي فاستغرب
تقطن؟ أين له: وقال الكالم. يف

أزمري. من لست –
بلدك؟ أين –
أقول. ال –

عملك؟ هو ما –
أقول. ال –

هويته، عىل يدل شيئًا وال أداًة وال ورًقا معه وجد فما دقيًقا، تفتيًشا الغازي وفتشه
هنا؟ أهل لك هل فسأله: جيبه. يف قليلة ورقية نقود بعض سوى

أقول. ال –
هذا! يا عنادك عجبًا –

تفيدك ال وفصيل أصيل معرفة إن العنيد. أنت بل الباشا، سيدي يا العنيد أنا ما –
بالجناية. عالقة ذوا هما وال شيئًا،

عنك. فأعفو املكيدة، يف رشكاؤك هم من أعرف أن أود –
االستقالل. كل بها مستقل أنا فيها. يل رشيك ال أنه فثق بالعفو. أطمع ال –

يتهددونك رشكاء لك كأن اإلقرار، من عليك ويًال أهون العقاب إن تقول عجبًا! –
عنهم. أقررت إذا بالتعذيب

رشكاء تعذيب وال رشكاء يل ليس كال. ياسيدي، كال كال. وقال: الجاني فضحك
القتل. من وال التعذيب من هاربًا ولست عيل، ويل أهون

فأنصفك. قل عيل؟ ثأر من لك هل وقال: الغريب الجاني هذا أمر يف الغازي فتحري
بك. احتكوا ممن أنا وال البتة، ضدك يشء نفيس يف ليس سيدي. يا كال كال، –

تقتلني؟ أن قصدت فلماذا حرضك، قد أحد يكن لم إذا –
بعد؟ يهمك فماذا فشلت. وأنا موالي يا سلمت أنك هلل الحمد –

سبب عن تفصح لم فإذا تهلكني، لكي عيل القنبلة قذفت فارغ. كالم هذا –
عنهم. تقول أن فيجب رشكاء، لك يكون أن بد فال قتيل تعمدك

رسية. جمعية يف عضو أنا وال رشكاء يل ليس أنه عندي عزيز بأعز لك أقسم –
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عندك؟ عزيز أعز هو من –
سيدي. يا أرساري من رس هذا –

تعذيبًا. أعذبك تعرفه ما كل تقل لم فإذا مؤامرة. يف عضو أنت إذن –
إليها. أسعى التي النتيجة إىل يبلغني التعذيب سيدي. يا بأس ال –

إليها؟ تسعى التي النتيجة هي ما –
باملوت. عيل يحكم لكي الوزر هذا فارتكبت أنتحر أن أستطع لم أموت. أن هي –

لجنون. هذا إن آخر؟ شخًصا تقتل لم ما تموت أن تريد أال عجبًا! –
يطلبه. حتى فيه ويبقى السجن إىل الجاني يأخذ أن وأمره الحارس استدعى ثم
تلغرافيٍّا الخرب وأبلغ الحادث. إىل إشارة أقل تشري أن الجرائد يمنع مندوبًا وأوفد
واإللغاء الخلع وأسباب وجدت املؤامرة أن أبرشك «إني له: وقال باشا، عصمت إىل
جرب فتعال الجاني. هذا دماغ من األرسار الستخراج ب كالَّ إال ينقصنا وال تهيَّأت.

فيه.» دهائك
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األرواح عامل من رسالة

تزال وال — كانت التي األدني، الرشق مدائن أم اآلستانة إىل الكريم بالقارئ ثانية نعود
والدسائس. للمكايد األستار خلف غرًفا املسارح وأكثر السياسة مسارح أوسع —

الدين سناء الربنس الحميم صديقه قبل من رسول بك نامق إىل واىف األثناء تلك يف
إليه. به لحاجة يدعوه

يدخن وهذا الدين، سناء الربنس مجلس يف بك نامق كان ساعة نصف نحو ويف
صدرك. عىل فأشفق الربنس، سيدي يا بالتدخني تفرط أراك نامق: فقال النارجيلة.

ىف تركت نميقة إن نامق! يا آه قال: موقيه، من يطفر يكاد والدمع الربنس فتنهد
فال ذنبنا، والذنب عليها جرنا لقد بالتدخني. أخففها أن وأحاول تزول. ال حرسة قلبي

لذنبنا. تكفريًا أجد
ماذا يل تقول أن منك أرجو قائًال: لنامق وقدمها جيبه من ورقة الربنس تناول ثم

نامق؟ عزيزي يا التلغراف هذا من تفهم
وقرأ: التلغراف ورقة بك نامق فتناول

أفندي الدين الربنسسناء سمو
الدوقة! تزور أن حاذر

إمضاء؟ بال وقال: نامق نظر ثم
هو من علمت فما تراه، كما بعينه ورد الذي التلغراف هو هذا إمضاء. بال –

الدين. سناء باسم آخر أمريًا املدينة يف لعل شيئًا؟ منه فهمت وال مرسله
فيه. خطأ وال شخصيٍّا إليك موجه التلغراف أن ا جدٍّ واألرجح موالي. يا كال –

ستمبول؟ يف دوقة بخرب سمعت هل الدوقة. هذه هي من إذن –
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ا جدٍّ االحتمال قريب خاطر يل الح همًسا: وقال قليًال مبتسًما بالربنس نامق فنظر
دلزل. بمدموازال سمعت لعلك موالي. يا

املدموازال؟ هذه هي فمن اإلسم. بهذا أسمع لم كال، وقال: رأسه الربنس فهزَّ
أصل من ألزاسية أنها تدَّعي ستمبول، يف اآلن أفرنجية جوقة يف ممثلة هي –
ومن والرقص، الحركات رشاقة ومن والصوت، الوجه جمال من غاية عىل وهي أملاني.
يتزاحمون وهم واألمراء، الكرباء من كثريون بها افتتن حتى والحديث، املعرش لطافة
األمراء بعض أن أخريًا وسمعت أخرى. وتتلطف تارة تتيه وهي زيارتها، مجلس يف
وبعضهم روسيا. قيارصة آخر نقوال، للقيرص النسب قريبة روسية دوقة انها اكتشف
أعلم. وهللا حفيدته. بل يقول: وبعضهم القيرص، عم نقوال الغراندوق بنت أنها يدَّعي

نامق؟ يا رأيتها هل –
وداللها. بجمالها األلباب وتخلب وترقص تغني التياترو يف رأيتها نعم، –

مجلسها؟ حرضت هل –
الربين سلطان كأنها وسائط، بعد إال أحد زيارة تقبل ال ألنها يل؛ يتسنَّ لم ال. –

األمراء. بعض إال بزيارتها يحظ لم اآلن وإىل البحرين، وخاقان
طبًعا. أيًضا واألغنياء –

عنها رووا وقد اللرية. ألجل أنفسهن يبذلن اللواتي النساء من ليست ألنها كال؛ –
حقيقة. دوقة أنها الرسية دعواها يرجح مما نفسها، وكرب تعففها عىل تدل حكايات
ملقصود فلعل بها. البالشفة لغدر تحاميٍّا أملانية؛ ألزاسية حسناء باسم تتنكر وإنما

املرأة. هذه التلغراف هذا يف بالدوقة
خطر؟ من زيارتها يف فهل الدوقة، زيارة من يحذر والتلغراف –

زارها فما خطر. يف وقع زوارها من زائًرا أن أعلم وال األمري. موالي يا أدري ال –
يقينًا دوقة، إنها ا حقٍّ يقول: وهو وعفافها، نفسها ورشف بنبلها معجبًا عاد إال زائر
حكمية جملة يكتب أن منه تطلب أن عظيم أو أمري زارها كلما اعتادت وقد نبيلة. إنها
عندها. كتذكار ذلك وتحفظ بإمضائه، ويميض مذكراتها دفرت يف جميلة جملة أي أو

نامق؟ يا الكتابة هذه يف الخطر يكون أن يمكن هل –
يخفى ال إذ البالشفة؛ النتقام التعرض من زيارتها يف الخطر ولعل أظن. ال ال، –
ستمبول يف وهي القيرصية. األرسة هذه أفراد يطاردون يزالون ال البالشفة أن عليك
الكماليني أصحابنا أن عليك يخفى ال إذ آخر؛ مكاٍن أي يف منها أكثر منهم خطٍر تحت

للبلشفيك. داًرا البالد جعلوا
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يف أن أدرك مرسله أن بد ال ترى؟ يا التلغراف هذا أرسل من ولكن معقول. –
… سواها يعني وال يعنيها كان إن خطًرا الدوقة هذه زيارة

املرأة هذه تزر فال نفسه. التلغراف يهمك ما قدر التلغراف مرسل يهمك ال –
والسالم.

حزني. إبان يف وأنا غريها أزور أو أزورها أن يل خطر وال أزورها، ال بالطبع –
التلغراف. هذا أرسار أفهم أن أود ولكني

األمور فإن أرساره. لك تفرس األيام دع الربنس، سيدي يا به كثريًا تهتم ال –
بأوقاتها. مرهونة

مقابلته. يرجوان البوليس ضباط من وضابًطا رجًال أن الربنس الخادم أبلغ ذلك عند
قال ثم وخرج. نامق نهض الحال ويف وحده، مقابلته فالتمسا بالدخول، لهما فأذن
أمس السهرة يف يدي تحت ورد وقد التلغراف. مصلحة يف موظف داعيكم الرجلني: أحد

لكم؟ هو فهل سموكم. باسم معنون تلغراف
هذا. يا خطأ يل مرسًال التلغراف يكون أن عىس الربنس: فقال

أفندي؟ الدين سناء الربنس باسم آخر أمري هنا هل –
االسم. بهذا غريي أمريًا أعرف ال –

لكم؟ أرسله من سموكم تعرفون فهل جدال. بال لكم التلغراف إذن –
يل. أنه شككت لهذا كال. –

الخط؟ هذا تعرفون فهل مرسله، بخط التلغراف أصل هو هذا –
انتفاضة انتفض حتى التلغراف أصل عىل الدين سناء الربنس نظر وقع فما
آه … بنتي … يد … خط … يشبه يد خط … خط هذا ويحكم. وقال: الفازع، املجفل

أحقيق؟ … بنتي آه … بنتي
عصبية. بنوبة أصيب كمن ينتفض الربنس وجعل

يف غالم أجرته قيمة مع التلغراف هذا يل قدم الذي أن أتذَكَّر التلغرايف: فقال
ملفوفة النقود وكانت بالفرنسية. كلمني وقد أجنبي. أنه وأرجح العمر، من العارشة
أما تماًما. األجرة قدر عىل هي فإذا النقود وفحصت منه تناولتها التلغراف. بورق

الحال. يف فمىض الغالم
بنتي خط يشبه الخط هذا أجل متلجلًجا: فقال مضطربًا، يزال ال األمري وكان

الحياة؟ قيد يف تكون أن يمكن هل بنتي. آه كثريًا.
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الربنس؟ موالي يا بنتك هي أين –
حديث يف اآلن كنا لقد عني، يجاوبك فهو بك، نامق تنادي أن منك أرجو آه. –
اآلن. أمامي يلوح بنتي طيف أرى إني هذا، أحتمل ال مزيًدا. تسألني ال بربك التلغراف.
يف الربنس رأى إذ وجزع رسيًعا، هذا فوايف البهو. من بك نامق الضابط فنادى
انظر، نامق، يا أمامي يتمثل نميقة طيف إن نعم، نعم، يقول: وهو شديدة تأثر حالة
لقد ظلمتها. لقد رباه، يل؟ تظهر روحها هي هل أو الحياة؟ قيد يف هي هل خطها. هذا

عليها. قسوت
الخرب؟ ما بك: نامق فسأل التأثر، شدة من عليه يغمى الربنس وكاد

اليوم؟ صباح الربنس إىل ورد الذي التلغراف عىل اطلعت هل التلغرايف: له فقال
اآلن. حديثه يف كنتما إنكما يقول: الربنس

نعم. –
خط إنه قال: نظره فلما بشأنه، نسأله لكي إليه به جئت وقد األصل. هو وهذا –

بنته؟ هي فأين بنته.
ظهر وما الحيتان، وأكلتها البحر يف غرقت أنها الصحف يف سيدي يا قرأت أما –

ممزقة. مالبسها بعض غري أخريًا
لألسماء أنتبه ولم الخرب هذا قرأت إني أجل، وقال: الضابط يف التلغرايف فنظر

جيًدا.
قرأته. وأنا الضابط: فقال

خط يشبه الخط هذا أن ترى هل واطٍئ: بصوٍت بك لنامق التلغرايف فقال
املرحومة؟

كان إن أدري فال نادًرا، إال املرحومة خط أر لم أني الحق وقال: نامق فيه فنظر
أيًضا. تأثرها من أخاف ولكني الربنس. حرم لألمرية أريه يشبهه. الخط هذا

آه روحها، خط أو خطها، هو أجل التأثر: شديد متأثًرا يزال ال وهو الربنس فقال
الحياة؟ قيد يف أنت أم األرض تزور روحك هل نميقة!

األمري. سيدي يا ظنك هللا حقق نامق: فقال
فال عنه، ابحث الورقة. بهذه جاءك الذي الغالم تعرف أال للتلغرايف: الربنس فقال

الغالم؟ أين بربكم آه! بنتي. بمقر عارًفا يكون أن بد
فماذا الربنس. سيدي يا إليك جئنا ملا الغالم نعرف أن أمكن لو التلغرايف: فقال
أرسله؟ ن عمَّ خاطر لك خطر أما التلغراف؟ هذا لك ورد حني الربنس سمو يا لك خطر

58



األرواح عالم من رسالة

بك نامق صديقي استدعيت ولهذا رسه؛ أدري ال حرية يف كنت بل البتة. كال –
رموزه. ليحل

هنا؟ إليها املشار الدوقة هذه هي من –
يل. قلتها التي الحكاية نامق عزيزي يا أخربه ابني. يا دوقة أعرف ال –

ال الربنس: فقال االفصاح. هذا عىل يلومه كأنه الربنس يف ونظر نامق، فانتفض
أو دسائس يف شأن لهم ممن أنا وال أنت ال تعرفه. ما له قل نامق. عزيزي يا بأس

مؤامرات.
لبعض تدعي وأنها املمثلة دلزل املدموازال حكاية يروي أن بك نامق فاضطر

دوقة. أنها زائريها
الربنس؟ سمو إنذار من التلغراف هذا مرسل غرض تظن وماذا الضابط: فقال

حرض من كل يعرفها كما إال دلزل مدموازال أعرف وال سيدي. يا شيئًا أظن ال –
غناءها. وسمع رقصها

وخرجا. والبك الربنس ودَّعا شيئًا، والتلغرايف الضابط يستفيد لم وملا
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بل الجميلة، ستمبول يف كثريًا معه نمكث أن نستطع لم أننا الكريم للقارئ نعتذر
الحوادث ألن وذلك الجديدة؛ تركيا عاصمة أنقرة إىل معه نعود أن مضطرين نرانا
األوىل العاصمة ويف العاصمتني. بني الناسج كمكوك وتردنا تأخذنا املعقدة املتشابكة
تتجاذبان وكلتاهما املستقوية. الجديدة القوة الثانية ويف املتقلقلة. التقليدية القوة

التطور. حوادث
باشا؛ مصطفى منزل يف مًعا يتغديان كمال باشا ومصطفى باشا عصمت كان
باشا فوزي أن علمت هل باشا: عصمت فقال بينهما، فيما الشخيص للتحدث تذرًعا

الخليفة؟ زار ستمبول يف كان ملا الحرب أركان رئيس
أيًضا. زاره باشا بكري قرة وكاظم نعم، –

ملكانته معه نتسامح أن نقدر فال فوزي وأما مصطفى. يا كثريًا يهمنا ال كاظم –
الجيش. يف

شخص الخليفة أن ويعتقد متدين، ألنه الخالفة؛ بإلغاء له قلت إذا ينذعر فوزي إن
مقدس.

منه. نتخلص أن أرى لذلك –
وال اليونان، مع حربنا يف اليمنى يدنا تعلم كما كان وقد منه نتخلص كيف –
من وكثريون بتاتًا نعزله أن نقدر فال الخالفة. حيث من إال الجمهورية صديق يزال

له. محازبون الضباط
ملكية. وظيفة إىل عسكرية وظيفة من ننقله إذن –

النقل. هذا معنى يفهم ال حتى غبي هو ما –
الوزارة. من الحرب أركان منصب نفصل إذن –
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يف كانت ما الحرب أركان رئاسة ألن رأي؛ كل من أكثر املعقول الرأي هو هذا –
له ترضيًة إال هكذا نحن جعلناها وما الوزارة. يف ضلع ذات الدول أنظمة من نظام أي

طبيعته. إىل اليشء رددنا الوزارة عن فصلناها فإذا اآلن أما بها. لتمسكه
بتاتًا. السياسة يف الجنود اشتغال نمنع أن أيًضا يجب –

والسياسة الجندي تقول رصت اآلن الغرضمرض. سالم، يا وقال: عصمت فضحك
سابًقا)؟ الوزارة رئيس (كان بك برءوف قولك وما التقائهما. عىل قمنا ونحن يلتقيان، ال
بها يتمسك أحرج إذا ولكن فوزي، من بالخالفة وتمسًكا تدينًا أقل رءوف –

غرضه. ألجل بل ألجلها ال ويناضل
باشا؟ بكري قرة وكاظم –

حزب. زعيم يكون أن يقدر ال ألنه كثريًا؛ يهمنا ال –
معارضته؟ تخىش منهم من لنرى النواب إىل إذن نعود –

معنا. األكثرية مادامت العارضة قويَّ كان مهما نائب أي معارضة من خوف ال –
شهر. إسكي نائب بك، عزمي هللا بعبد قولك ما –

إسكي من نائب أي ألن حقيقة؛ الذوق قليل النائب هذا وقال: عصمت فتململ
فظائع من بإنقاذها للثورة مديونة شهر إسكي ألن معارًضا؛ يكون أن ينتظر ال شهر

قولك؟ وما اليونانيني.
لغريه. حسابًا تحسب فال املجلس، يف يجعجع من عزمي غري ليس –

العالية األصوات أصحاب أعني باألكثر؟ نحن نعتمد من عىل اآلن فلنر حسنًا، –
املعارضني. أصوات يسكتون الذين

الحقانية. وزير باشا سيد عندك –
مصطفى الشيخ يخرس غريه أحد وليس قضيتنا ركن فهو جنب. عىل دعه هذا –

الرشيعة. وزير فوزي
أحيانًا. يعارضون ممن فهو كموشخانة، نائب بك زكي نسيت –

املسائل خطريات ففي يتذبذب. وأحيانًا جبان ولكنه أحيانًا، صوته يرفع نعم، –
كوتاهيه، نائب بك رجب العالية األصوات أصحاب من عندك يعارض. أن يجرس ال
دنزىل. نائب بك مفيد ومظهر أزمري، نائب بك وشكري صاروحان، نائب بك وواصف

الطورانية. شاعر بك أمني محمد تنَس وال باشا: عصمت فقال
وال العرب. عند إال بالشعر الحرب تكن لم ولكن وقال: باشا مصطفى فضحك

كله. الرشق بل العرب مودعو أننا تنَس
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فقد فرنسا. جمهورية أسس املارسلياز ناظم أن تنَس ال ولكن ذلك. أنىس ال –
عىل كله األناضول تثري الطوراينة شاعر نظم من قصيدة إىل فيها نحتاج ساعة تأتي

الخالفة.
الهائلة القنبلة هذه لقذف مناسبًا ميعاًدا نعني أن اآلن املهم باشا: مصطفى فقال

اإلسالمي. العالم سرتج التي
يرج حادث من يكن لم إذا مصطفى. عزيزي يا الحوادث عىل موقوفة هذه –
الخليفة من حادث لنا يبدو حتى نصرب أن علينا تهدمه. أن تقدر فال ويزعزعه البناء
نهيج أن فيخىش وإال كراسيهم، عن جميًعا لخلعهم سبب لنا يكون لكي أرسته من أو

ضدنا. العام الرأي
من تلغراف اليوم عيلَّ ورد لقد متربًما: متملمًال وقال رأسه كمال مصطفى فهز

وقرأ: الورقة عصمت فتناول اقرأ. خذ أمل. بارقة فيه كان ربما اآلستانة

الغازي دولة موالي
واشتبه أفندي الدين سناء للربنس تلغراف عىل التلغرافات مفتش اليوم عثر
فأرسلت الدوقة!» تزور أن حاذر الدين، سناء الربنس «سمو نصه: وهذا به،
هذا إليه أرسل من يسأله الربنس إىل التلغراف مفتش مع قبيل من مندوبًا
منها؟ يحاذر أن يجب وملاذا الدوقة؟ هذه هي من نعلم أن عىس التلغراف،
هو من خطه من يعرف لعله عليه؛ يطلع لكي التلغراف أصل إليه وأرسلنا
بنته، لخط مشابًها ورآه التلغراف أصل عىل اطلع فلما الربنس أما مرسله؟
بنتي! خط هذا ويقول: الغريقة بنته روح يناجي وجعل عواطفه، هاجت
يدعى له صديٌق عنده كان أن اتَفق وإنما البتة. شيئًا منه نستفد لم ولذلك
التلغراف، هذا تفسري عىل يساعده لكي إليه قبًال استدعاه قد وكان بك، نامق
ممثلة اآلن ستمبول يف يوجد أنه فهم بك نامق مع مندوبي تحقيق وبعد
أنها اكتشف بعضهم إن ويقال: األمراء، إليها يرتدد دلزل مدموازال تدعى
بشأنها؟ تأمرون فماذا بها. ويجتمعون يزورونها وهم متنكرة، روسية دوقة

اآلستانة حاكم عدنان

وماذا وقال: مصطفى يف نظر مرتني، التلغراف هذا عىل عصمت اطلع أن فبعد
عليه؟ أجبت
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منزلها. وتفتيش الدوقة عىل بالقبض أمرت جوابان؟ هناك وهل –
سحابًا. الربق هذا وراء أظن ال متربًما: عصمت فقال

الدوقة هذه بني يكون أن أدرانا ما وكبرية. صغرية بكل نهتم أن باشا يا يجب –
عالقة. القنبلة رامي السجني وبني املزيفة أو الصحيحة

يف دوقة لفظة ورود ملجرد املرأة عىل القبض ولكن اتصال، بينهما كان ربما –
حتى املمثلة هذ مراقبة عىل االقتصار أفضل كنت ترسًعا. يعد آخر لشخٍص تلغراف

مؤامرة. بؤرة بأنها الشبهة تقوى
التأني أو التأخر أن ونخاف عصمت. يا للشبهة كاٍف عليها األمراء تردد إن –
نذير لهو تنفجر لم التي القنبلة ألقى الذي السجني تهجم أن وأعتقد الندم. يورث
وهنا أزمري يف جهًدا بذلنا فقد التكتم. عىل مرصٌّ السجني ألن سيما وال مؤامرة. بوجود

نستطع. فلم أرساره روح نستقطر أن
ينجح. قد والعقلية املزاج يف يماثله لشخص أمره تحقيق تفويض أن أظن –

لعله الروسية، السفارة يف املوظف الدين برجاء هذا قولك أذكرني لقد أجل. –
عىل قبضنا دلزل واملمثلة العنيد هذا بني عالقة اكتشفنا فإذا رسه. كشف يستطيع

املؤامرة. مفتاح
مسمع عىل وقرأه كمال مصطفى الغازي إىل ودفعه بتلغراف، خادم جاء ذلك عند

باشا: عصمت

الغازي الفخامة صاحب سيدي
الروسية الدوقة أو دلزل املمثلة منزل الرسيني البوليس ضباط من ثالثة باغت
بني مؤامرة بوجود شكٍّا تبِق لم األرسار هائلة أوراًقا عندها فوجدوا وفتشوه.
أغراض ولها حقيقية دوقة أنها والظاهر املؤامرة. مركز املرأة وهذه األمراء،
التي األوراق بني يجلوها. التحقيق أن األمل يل وإنما تماًما. تنجل لم بعيدة
برهان األمراء: من املقدسة الجمهورية ضد ثورية رسائل عندها وجدناها
تحت املرأة وضعنا وقد الدين. ونظام الكريم، وعبد وناظم، وفريد، الدين،

رأيكم! يكون ماذا نرى ريثما الحفظ
عدنان
استمبول حاكم
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تهيأ لقد وقال: مبتهًجا متهلًال عصمت إىل نظر القراءة من مصطفى انتهى وملا
أن يجب هذا؟ بعد تصرب فهل الخالفة. إللغاء عصمت يا أنتظره كنت الذي السبب

حاًال. بالتحقيق ونرشع بهم املشتبه عىل نقبض
يكفي املرأة. عىل وال حتى اآلن أحد عىل نقبض ال مصطفى. عزيزي يا تترسع ال –
عليهم، التهمة تثبت التي األمراء رسائل عىل نطلع أن يجب املراقبة. تحت نجعلها أن

األمر. أول يف الضوضاء نتجنب أن يجب ال. أو عليهم نقبض كنا إن هنا نقرر ثم
وجعلنا تأنينا وإن عاجًال، الرضبة نرضب أن يجب عصمت. يا رأيك ضد إني –

الفرصة. ضيعنا يشء كل يف ندقق
يجب ترضبها التي الرضبة أن وهو ألمر، أنبهك أن أود وإنما كثريًا. أخالفك ال –
أن أوًال يجب عليها. ال معها الجمهور عواطف تيار يكون حتى أوًال، األفكار لها تهيئ أن
يستلزم وهذا املؤامرة. هذه أهمية مبلغ نعلم لكي بك؛ عدنان تقرير قيمة من نستوثق
هذه اكتشاف نعلن أن قبل وثانيًا املرأة. هذه عند اكتشفوها التي األوراق عىل نطلع أن
املؤامرة هذه أمر نعلن ثالثًا معنا. الوطني املجلس يف التيار نثري أن يجب الدسيسة

معنا. الجمهور وكان مربًرا عملنا كان عملنا مهما وحينئٍذ ملرشوعنا. تقريًرا
التدبري. يفضح العمل يف املطل أن أخاف وإنما باشا: مصطفى فقال

األوراق واطلب لعدنان تلغراًفا اآلن أرسل عيلَّ. التبعة ألِق تخف. ال عصمت: فقال
واألمراء. املرأة بمراقبة يكتفي ودعه خاص، رسول مع حاًال كلها

لرأي مصطفى الغازي أذعن النحو، هذا عىل املوضوع بهذا قليلة مناقشة وبعد
باشا. عصمت صاغها التي باألوامر ستمبول حاكم إىل وتلفن باشا، عصمت

حدة، عىل كلٍّ املجلس يف أنصارنا بمفاوضة اآلن أتعهد وأنا باشا: عصمت قال ثم
واحدة، جلسة يف املجلس يف الفاصلة للمعركة أذهانهم أعد وهكذا فكَره. ر أخمِّ حتى

الحال. يف وننفذ بالتنفيذ املجلس من التقرير نأخذ وثم

حرضة يف جالًسا الروسية السفارة يف املوظف أفندي الدين رجاء كان التايل اليوم يف
رجاء؟ يا ضدنا مؤامرة لك هل وسهًال! أهًال قائًال: الغازي له فبش يبتسم. الغازي دولة
مواقف يف أحيانًا توجدونني وإنما املطيع. خادمكم أنا الباشا. سيدي يا هللا معاذ –
السفري. سعادة الرفيق فأغضبتم روسية امرأة عىل قبضتم لقد عميل. تعرقل حرجة

دلزل؟ مدموازال الدوقة تعني هل –
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دلزل. املدموازال أو الدوقة نعم –
البلشفيك. ضد الدوقات ألن للسفري؛ أسلمها حقيقة روسية دوقة كانت إذا –

من أكثر البلشفيك أعداء نعرف نحن شغلنا. هو بل باشا، يا شغلك هذا ليس –
حاًال. رساحها بإطالق اآلن تأمر أن منك يرجو السفري فسعادة غرينا.

بد فال الجمهورية. ضد مؤامرة بؤرة وجدت ألنها وسعي؛ يف هذا ليس ياهلل! –
نستخرج حتى يدنا يف تبقى أن فيجب معلوماتها، إىل حاجة يف إننا معها. التحقيق من

معلوماتها. آخر
يُطَلق أن يجب الغازي. دولة يا كالَّ سلطان: ذو كأنه وقال الدين، رجاء م فتجهَّ

ساعة. بعد ال الساعة هذه يف رساحها
أوامر؟ عيلَّ تميل أنت هل عجبًا! غاضبًا: باشا مصطفى فقال

موسكو. لسان إال أنا وما عليك. تميل موسكو بل ، كالَّ –
سفريك! أوامر أهكذا عجبًا! –

نعم. –
اإلرصار؟ هذا ملاذا –

مفيدة. معلومات تستحقون ال ألنكم –
بأدب. كلمني وقال: الغازي فامتعض

أن تريد مترسع. الصرب عديم ملحاح رجل إنك لك: أقول بأدب سيدي. يا أجل –
الوصول يمكن ال ا جدٍّ عاليًا عرًشا لك أقيم أني مع واحدة، بخطوة العرش إىل تصعد
تقطف تنضج. أن قبل الطبخة تسكب إنك قبًال: لك قلت متعددة. درجات عىل إال إليه

الزهرة. عن أكمامها تفتح أن قبل الربعمة
قمعها؟ يتعذر ثورة تصبح حتى املؤامرة عىل نصرب وهل ياهلل! –

هذا إىل العيون مغميض أظنكم كنت ما يوه! أوه وقال: أفندي الدين رجاء فتربم
واألخرية. األوىل الثورة أنتم ثورة؟ البالد يف سيكون إنه لك: قال من الحد.

املؤامرة؟ من الغرض ما إذن –
مرشوعكم. تنفيذ عىل بأيديكم حجة تكون أن منها الغرض –

كهذه. باردة بمؤامرات سمعت ما –
مؤامرة هذه نعم، نار. بال ودخان لهيب بال نور يوجد أنه وتعلم تسمع أن يجب –
أن قبل أطفأتموها ولكنكم تحرقكم. أن غري من سبيلكم تنري أدسون كمصباح باردة

واضًحا. الطريق تريكم
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مدبَّرة؟ املؤامرة هذه إن يل: تقول أن تريد هل لتذهلني. هذا يا إنك –
تطلق أن يجب الروسية الدوقة دلزل مدموازال أن سوى شيئًا ألقول آِت لم –
ستمبول؛ من تخرج أنها وحسبكم أوراقها. حسبكم الساعة. هذه نهاية قبل حريتها
أخرى حجًجا خرستم وإال تتعجلوا ال زائفة. املؤامرة أن للظن سببًا وجودها يبقى لكيال

لنا. وعودكم وإنجاز مرشوعكم لتدبري أضمن وقوة مدبرة،
… الكالم أهذا رجاء! يا ويك مرتبًكا: الغازي فقال

نفسه. السفري كالم هو نعم –
نصح لقد الخطأ. هذا إلصالح اآلن العمل وما الترسع؟ بهذا كثريًا خرسنا إذن –

خطأ. التمهل فحسبت بالتمهل عصمت
الضاربة. اليد وأنت الدماغ عصمت يكون أن األفضل –

ببقاء تسمحون أال رجاء. يا الغلطة هذه نصلح أن نود اآلن ولكن كذلك. وهو –
معلوماتها؟ منها نستفيد لكي أيام بضعة سجينة الدوقة

غري املعلومات من تملك ال ألنها بمعلومات؛ تفيدكم أن تقدر ال إنها لكم: قلت –
وتنضج. تتم أن قبل أخذتموها التي األوراق

كانت ماذا إذن معلومات؟ تملك ال كيف تجنني. هذا يا تكاد وقال: الغازي فتمهل
عنها؟ أغضينا لو تفعل

ونفرتم العش خربتم فقد اآلن أما إليه. انتدبت الذي عملها تنجز كانت –
أشغالكم. ودبروا األوراق أو املعلومات من أيديكم إليه وصلت بما فاكتفوا العصافري.
أن وتأمره بك عدنان إىل اآلن تلغراًفا ترسل أن أرجو مهمتكم. من يدي نافٌض إني
عالم إال يدري ال حيث إىل ترحل أن إليها نوعز ونحن الحال، يف الدوقة رساح يطلق

عليكم. السالم باشا! يا أنذر من أعذر لقد الغيوب.
إليك. حاجة يف إني مهًال، وقال: بتالبيبه الغازي فأمسك يخرج، أن رجاء وهمَّ

افعل قائًال: السفري فبادره الرويس، السفري وخاطب التلفون إىل الغازي نهض ثم
أفندي. رجاء لك يقوله ما

السفري. سعادة يا حلًما –
املهم، عن يتقدم واألهم اآلن، موسكو مع ا جدٍّ مشغول إني باشا، يا حلًما بل –

عذًرا!
عدنان إىل تلغراًفا أرسل الحال ويف مكتبه. إىل الغازي فعاد السماعة. السفري رد ثم

أفندي. برجاء ثانية اجتمع ثم الدوقة. رساح يطلق أن إليه يوعز
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العارش الفصل

خياالتذاتقيمة

الدولة عىل والقدر هللا قضاء فيها يتسجل التي الوثائق يحمل االستمبويل الوفد جاء
التي بالقنابل جاء إنه قل: أو عثمان. آل تاريخ من األخري الفصل يحمل بل العثمانية،

الخالفة. رصح باهلل والعياذ وتدك العثماني العرش أساس تنسف
شامخا البزة أنيقا رجالن إليه تقدم حني صدره يف كمال مصطفى فؤاد رقص
باألحرى أو الجديدة، الرتكية الحكومة لرأس يقدمانها التي بالهدية معجبان األنفني،

الجمهورية. قلب يلدغ أن يخىش كان الذي الحية برأس فخورين
أول يف وقلبها املختلفة. والوثائق األوراق من كبريًا طاموًرا منها مصطفى تناول
ترتيبًا ويرتبها املهم من األهم ويفرز وقة، ورقة يقرؤها جعل ثم عاًما. تقليبًا األمر
باآللة مكتوبة أي ريطر»؛ «بالطيب مطبوعة دعوة ورقة مقدمتها يف فكان متناسبًا.

نصها: هذا الفرنسية، باللغة الكاتبة

تعينيشخص) غري (من األمري سمو
أوروبا كل يف الرشف أرسات إليه بلغت الذي املقلقل بل الحرج املوقف إن
يبحثون ا، عامٍّ مؤتمًرا األرسات هذه من مندوبون يعقد أن يستلزم والرشق
أترشف ولذلك االجتماعية. حياتهم لضمانة خطة ويرسمون بأمورهم فيه
املوضوع. هذا يف التمهيدي للبحث منزيل إىل الترشيف سموكم من أرجو بأن
الثقة هذه أثق تدعوني وأن اآلن رسية املقابلة هذه أن تثقوا أن أرجو

أيًضا.
الدوقة
رومانوف مريم
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أيًضا: بالفرنسية التالية الرسالة ثم

رومانوف مريم الدوقة السمو صاحبة حرضة
مباحثتهم عىل اتفقنا الذين األشخاص قابلت وقد العطرة. ببطاقتك ترشفت
ولذلك املغبة. سوء من يتخوفون هم وإنما الخطة. فاستحسنوا املسألة، يف
فيكون للجمهورية، عداء عىل يدل ما فيه ليس علني مؤتمر يُعَقد أن أقرتح
رسي خاص مؤتمر يعقد ذلك خالل ويف القصد. لحسن وإظهاًرا تمويًها

الخطط. فيه وتتقرر املسائل فيه تبسط

باشا فريد باله يف الح ثم فريد. الربنس يكون أن أوًال للغازي خطر هذا؟ فريد من
كأن باإلفرنسية، ترجمتها إليها أضيفت وقد بالرتكية، التالية الرسالة قرأ ثم الداماد.

للدوقة: ترجمها آخر شخًصا

الدوقة سمو
له تذكري أال فأرجو أفندي، الدين برهان الربنس سمو اليوم زارك إذا
ظاهره، غري عىل يفهمه قد الظن، يسء ألنه بيننا؛ جرى الذي الخاص الحديث
إىل باملوضوع مباحثته ترجئي أن فأرجو بالخالفة. يطمع ألنه سيما؛ وال
سيف الربنس مع تبحثي أال أرجو قصدي. له فأرشح معكما أكون حني
تستوثقي أو أرجو ثم ينفع. وال يرض وقد متهور ألنه املوضوع؛ يف الدين
بعهودهم يربوا أن يستطيعون هل قصدهم، عن أخربتنا الذين النبالء نية من

وعودهم؟ وينجزوا

بالرتكية: الرسالة هذه ثم

العزيزة الدوقة سيدتي
ما إن رضائك. سبيل يف نتهالك يجعلنا إليه ترمني الذي الرشيف القصد إن
أن فعىس مرغوبك. حسب تمَّ قد األمراء بعض مفاوضة حيث من رسمته

العز. بإكليل مكللة مجالسنا صدور يف حني بعد نراك
لطفك. أسري إني

الكريم عبد

70



قيمة ذات خياالت

تحتها: ترجمة وال بالرتكية، هذه ثم

املجيد عبد عزيزي
والحماسة. الغرية مثال فيها كانت الدوقة عند ساعة نصف أمس قضيت لقد
مركزها إىل السلطة نرد أن ويمكن نتحد. كنا إذا سهلة مسألتنا أن الحق
غٍد. بعد عائد أني وأخربها الدوقة عىل سلم ثوري. عمل غري من باتحادنا

تسمح. كانت إذا أخرى بزيارة أترشف أن وأود
الدين نظام

بالرتكية: هذه ثم

الدين نظام عزيزي
أن يجب لنا. املخلصني الضباط ببعض االستنجاد من ا بدٍّ نَر لم مليٍّا. بحثنا
مرشوًعا دبرنا وقد للخطر. تعرضنا وإالَّ للطوارئ تام استعداد عىل نكون
وغرية ذكاء شعلة الدوقة إن لك. ترشحه الدوقة قابلت ومتى ا. جدٍّ حسنًا

ونبل.
املجيد عبد

باألملانية: هذه ثم

الدوقة سيدتي
خطتنا. بعكس األشخاص بعض يكلم أنه علمت فقد الحميد؛ عبد من أحذرك

خيانته. أخاف
نظيم

أمريًا. ليس لعله االسم. بهذا شخص باشا مصطفى بال يف يلح لم هذا؟ نظيم من
الجيش؟ ضباط من يكون أن يمكن هل
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أيًضا: باألملانية هذه ثم

الدوقة سيدتي
إشارة. أول عند استعداد عىل فوجدتهم عنهم تكلمنا الذين بعض باحثت

املسألة. تنفضح أن قبل باألمر اإلرساع أرجو وإنما

أمس الزائر

ثورية مفاوضات عىل يدل ما فيها أجانب أشخاص من أخرى رسائل هناك ثم
وفيه باألملانية، وبعضه باإلفرنسية بعضه الدوقة مذكرات دفرت ثم الدوقة. مع سابقة

منها: نموذًجا وإليك رصيحة، وأقوال مبهمة أقوال

فوافق، … يف باحثته عليه. يعتمد رزين. إنه صباح. الربنس اليوم زارني
الجرأة. قليل ولكنه

استرشته ا رسٍّ الكبري زارني فلما املسألة، يف الهوانم بعض أرشك أن يل خطر
وافق. فما

عىل خطر فهو للحب تبٍّا له. العرش أجعل كنت … م فؤاد أكسب كنت لو آه
العشاق فليفهم آفته. الحب أمانة وإنما يخدمها. أحيانًا كان وإن السياسة،

هذا.

تحتها. طائل ال أخرى أوراق وهناك
باشا عصمت كان دقائق بضع ويف حاًال. يحرض أن عصمت إىل الغازي تلفن ثم
الوثائق له بسط ثم مكتبه، إىل وأدخله متهلًال هذا فاستقبله باشا، مصطفى عند
انتهى حتى ويتأملها، واحدة واحدة األوراق عىل يطلع عصمت فجعل الشأن. العظيمة

عصمت؟ يا رأيت ماذا له: هذا فقال باسًما، باشا مصطفى إىل فنظر كلها. منها
صبيان أالعيب عىل أطلع أني األوراق هذه أقرأ وأنا أتصور قال: ثم عصمت. فتربم

ممازحني. كانوا إذا إال أمراء، يكتبها الرسائل هذه أن أتصور أن أقدر ال املدارس.
غلمان من عقًال أكرب األمراء هؤالء أن تنتظر كنت وهل هازئًا: باشا مصطفى فقال

املدارس؟!
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ال لثورة. خطة أو مرشوع شكل الرسائل هذه من أستنتج أن أقدر ال لكني –
والدعوة. األمراء رسائل بني ا تامٍّ ارتباًطا أدري

يف املرشوع فكان بالدوقة. اجتماعهم بعد املوضوع شكل غريوا أنهم يل يلوح –
مؤامرة. شكل صار املفاوضة وبعد سلمي مؤتمر شكل األمر أول

أوالد. مؤامرة املؤامرة هذه أن أرى زلت ما وقال: عصمت فتململ
يف ناظم قول الحظ أجنبية؟ قوات عىل فيها يعتمدون أنهم ترى أال عجبًا! –
أنه ريب فال قصدهم!» عن أخربتنا الذين النبالء نية من تستوثقي أن «أرجو رسالته:
ثورية. حركات عن تفيد أجانب من رسائل أوراقها بني أن الحظ ثم أجانب. نبالء يعني
روح الرسائل هذه يف ليس أنه أشعر أزل لم ولكني ذلك. كل الحظت نعم، أي –
كتابة يشبه األلوان املختلف الرسائل هذه حرب أن وأستغرب مؤامرة. روح وال ثورة
كان إن معروف هو فما نظيم رسالة يف البنفسجي اللون الحظ امللونة. الرصاص أقالم

صحيحة؟ هي هل واإلمضاءات؟ الخطوط بهذه قولك ما رصاص. قلم أو حربًا
يوصيني يل كتبها قد كان الكريم عبد الربنس من رسالة وعندي مصطفى: فقال

الخط. يف فرًقا أجد فلم برسالته فقابلتها يل. صديق أنه بصفة بشخص
الرسالة؟ هذه إمضاء عىل قياًسا صحيحة اإلمضاءات جميع أن تظن وهل –

عصمت. يا اإلمضاءات هذه يف للشبهة وجًها أرى وال أعتقد. كذا –
اآلن؟ ورأيك –

عليهم. املؤامرة تهمة نثبت حتى معهم والتحقيق األمراء هؤالء عىل القبض رأيي –
تثبت. لم وهبها –

إثباتها! عن نعجز هل عصمت! يا عجبًا –
أيًضا. محاكمة بال األمراء إعدام عن نعجز وال إثباتها. عن نعجز ال ال، –

ونظلم. نستبد أننا أعني ال وقال: باشا مصطفى فتربَّم
ِعنان عىل قابًضا تظل أن تقدر ال الجمهور، قوة تفقد لئال تظلم أن تستطيع ال –
باإلفك ولو الحق، وتؤيد الحق وتفعل الحق تقول بأنك إياه مقنًعا دمت ما إال الشعب

والحيلة.
الطرق بأي نثبتها ضعيفة الشبهة أن التحقيق من ظهر إذا ولهذا نعم. نعم. –

الجمهور. عطف نكسب وبذلك بالنفي الحكم هذا نبدل ثم باإلعدام. عليهم ونحكم
األوراق هذه أن لك أثبت التحقيق أن وهب قال: ثم برهة، وفكر عصمت فتململ

ا. تامٍّ ثبوتًا األمراء هؤالء براءة وثبتت وبهتان، وزور إفك كلها
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بعض رماني أمس براءتهم. تثبت أن يستحيل عجبًا! وقال: باشا مصطفى فتمرمر
خربها. كتمان عىل ندمت لقد منثوًرا. هباءً ألطارتني انفجرت لو بقنبلة صنائعهم

جنايته. ارتكاب بأسباب الجاني ذلك يعرتف أن بعد خربها تذيع أن يمكنك –
األمراء. مؤامرة وبني بينه عالقة وجود عدم ثبت أنه هب ولكن

إن الشعب. يف أعداء لنا نعرف ال نحن باشا. يا كهذه عالقة تظهر أن بد ال –
فأنا الرجعيني. من إزرها يشدون يزالون ال الذين وبعض العثمانية األرسة يف أعداءنا
األمراء سعايات بريق بينها رأينا معلوماته جراب أفرغ متى الجاني هذا أن واثق
رأس يرتاح ال فلذلك محالة. بال وغريهما الدين وحيد والسلطان املجيد عبد والخليفة

األمراء. هؤالء عىل بالقبض نبادر أن فرأيي األفعى. رأس بقطع إالَّ الجمهورية
نحقق أن رأيي بل الرأي، هذا من فلست أنا أما وقال: رأسه باشا عصمت فهزَّ

التهمة. لتعزيز األوراق هذه فنظهر والرباهني، األدلة عندنا تتوفر حتى ا رسٍّ
املسألة يفضح تتصوره الذي الرسي التحقيق هذا إن وقال: باشا مصطفى فتربَّم
تتسنَّى ال القاضية. الرضبة لرضب اآلن الفرصة هذه نغنم لم فإذا منها. نستفيد أن قبل

الفرصة. نضيع أال يجب أخرى. فرصة لنا
االحتياط. كل نحتاط أن أود ولهذا تضيعنا؛ أن نخاف وإنما نضيعها. ال بأس ال –

نحتاط؟ كيف –
جهًرا. نحاكمهم أن وجب عليهم قبضنا إذا وقال: املكتب عىل بيده عصمت فرضب
إذا ولكن صحيحة؟ غري تكون أن يمكن تهمة جهاًرا عليهم نثبت أن نستطيع وكيف
أن نستطيع أننا ثقة عىل لسنا اآلن إىل أكثر. لالحتياط مجال عندنا كان ا رسٍّ حققنا
الحجج من أيدينا يف ليس إذ خطر، غري من الخالفة وإلغاء الخليفة خلع مرشوعي ننفذ
نظهر أن نستطيع كنا إن يرينا الرسي فالتحقيق الشأن. الخطري العمل هذا يربر ما

يربره. ال أو عملنا يربر ما للعالم
تحقيق عىل اتفقا حتى النحو، هذا عىل وعصمت مصطفى بني املناقشة وطالت
عصمت يتوىل وأن ضوضاء، وال جلبة غري من بك الدين نور يتواله رسي شبه أو رسي
الخليفة وخلع الخالفة إلغاء عىل للموافقة استعدادهم قدر ليعلم النواب أعواد عجم بك

األمراء. ونفي
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نُقل وقد تنفجر. ولم أزمري يف الغازي فخامة عىل القنبلة رمى الذي السجني إىل نعود
فعزت الفاصلة، النهاية وتمنى وابتأس فضجر انفرادي، سجن يف وُوِضع أنقرة إىل
يهينونه كانوا وأحيانًا باطًال. وال ا حقٍّ منه يأخذوا فلم مراًرا املحققون عاوده وقد عليه.
سجن إىل أعيد ثم شيئًا. يقل فلم املؤامرة، عن يعلمه بما يقر لكي بالعذاب ويتهددونه

ثانيًة. أزمري
ينحب وهو آخر سجينًا غرفته إىل أدخلوا أزمري سجن يف وهو يوم ذات ويف
وبقي يرحم. من وال يرثى من ليس ولكن بريء. مظلوم إنه ويقول ويستغيث ويترضع
ويحك! قائًال: به وسخط األول، السجني منه تضايق حتى ويولول ويعول حظه يندب
أزهقت لقد كاألطفال! وتنحب والعيال كالنساء تولول الرجال أخالق من خلٌو أنت هل

هكذا؟ تبكي أن تخجل أفال الرجل، شكل فيك أرى إني روحي.
الضابط لدى يأخذونني يوم فكل ذرًعا. ضقت صاح يا وهللا الثاني: السجني فأجاب
فيستجوبني آخر ضابط لدى يأخذوني قليلة أيام وبعد يردونني. ثم معي فيحقق
نهاية تكون متى اآلن إىل أعلم ولم جرَّا. وهلم السجن، إىل فريدونني الكالم نفس فأعيد
عبد أيام يف بري؟ أني أقنعهم كيف حرت خلقي. ضاق روحي، زهقت الرواية؟ هذه

أذوق. مثلما الناس ذاق ما الحميد
يتهمونك؟ بماذا –

أدري. ال اآلن إىل سيدي يا وهللا –
عليك؟ قبضوا حالة بأي إذن –

ثم مرسًعا الغازي أوتوموبيل أرى بي فإذا الطريق، يف سائًرا يوم ذات يف كنت –
الناحية، تلك من هاربًا فأرسعت «قنبلة»! يقولون: املارة بعض وسمعت بغتًة، توقف
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صدري وطوق عيلَّ قبض قد الناس أحد كان حتى خطوات عرش ركضت ما ولكن
املخفر. إىل ساقوني ثم حديد. من ٌب كالَّ كأنهما بذراعني

القنبلة؟ من بأذى أحد أصيب وهل –
تنفجر. لم القنبلة ألن كال؛ –

القنبلة؟ برمي متهم أنت إذن –
القنبلة. رامي عىل قبضوا إنهم يل: قالوا بل البتة. كال –

عليك؟ قبضوا ملاذا إذن –
بل فقالوا: كذلك لهم قلت املسألة. عواقب ومن القنبلة من خوًفا هربت ألني –
أعرف ال أني ونبي إله بكل لهم فأقسمت رشكاء. ولك القنبلة رامي رشيك ألنك هربت؛

رشكاء. لنا وأن الجاني رشيك أني عىل أرصوا ولكنهم رأيته. وال القنبلة رامي
رشكائك. عن لهم قل –

يا ال املصيبة. بهذ أرميه حتى إيلَّ أساء شخص وأيُّ أظلم؟ ومن أقول؟ عمن –
أحًدا. أظلم أن أريد ال سيدي،

ومظالم. مصائب مملوءة الدنيا إن صاح، يا غمك من خفف –
بريء. متهم مثيل حرضتك أظن –

متلبًسا عليه قبضوا الذي القنبلة رامي أنا جرمي. أنكرت وما مجرم أنا بل –
بالجريمة.

يا تقابلنا هل بي. لك عالقة وال تعرفني ال إنك لهم قل بربك … إذن ويحك! –
مظلوم. أنا بكلمة خلصني بربك اليوم! غري سيدي

يصدقون. كانوا إن أقول أني أعدك –
وحدي أياًما قضيت لقد به. أستأنس السجن هذا يف رفيًقا وجدت أني هللا أحمد –

العزلة. من أجن فكدت آخر سجٍن يف
أنت؟ بلٍد أي من –

أزمري. من –
فيها؟ تشتغل وماذا –

منهما. كلٍّ يف كتاب ويل والرياضيات. الطبيعة أدرِّس العليا، املدرسة يف أستاذ –
طول عىل املرء تعوِّد التعليم حرفة ألن البال؛ طويل تكون أن يجب كان إذن –

والصرب. البال
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السجن. يف إالَّ البال، طويل سيدي يا إني –
الدخيل الثاني السجني وشعر واستأنسا، السجينان ائتلف حتى يوم انقىض وما
من استشف فقد يشء. ألقل يتأثر رقيقة عواطف ذو هو إنما ضعيًفا ليس رفيقه أن
باسم ترشفني لم اآلن إىل سأله: الحديث خالل ويف وأخالق. وعلم ذكاء عىل أنه أحاديثه

الزميل. أيها حرضتك
يعرفه. أن املستنطق يريد ما هذا –
أيًضا؟ أزمري من حرضتك هل –

أيًضا. يفهمه أن املستنطق يود ما وهذا –
و… وبلدك اسمك أخربتني لو يصري وماذا عجبًا! –

غاليًا. املستنطق ثمنه يدفع هذا كل –
صديقان. نحن أخي يا –

وأما مرات. عرش اآلن إىل بي اجتمع فقد منك. بصداقتي عهًدا أقدم املستنطق –
فقط. أمس فمنذ أنت

األمور هذه معرفة ألن تقل؛ فال وحرفتك وبلدك اسمك تقول أن يرضك كان إذا –
فعلت. فيما عذًرا لك ولعل نبل. ذا فهمتك فقد لشخصك. اعتباًرا تزيدني ال

الشعر، تحب أو شاعر أنك يل يلوح الثاني: قال ثم ساكتًا. األول السجني فبقي
أشعاًرا. حديثك يف تزج أراك ألني
أحبه. وإنما الشعر أنظم ال –

عاشًقا. أظنك –
أنت؟ عشقت أما يعشق؟ ال ومن –

الحياة أود ال آه اآلن. حظي تندب عشيقتي أن إال عيلَّ صعب وما عاشق. اآلن أنا –
ألجلها! إال

اآلن. قبل الحب يف ع تتلوَّ لم أنك يل يلوح –
الحب؟ يف ع التلوُّ يكون كيف –

خانتك أو عنك أعرضت أو عليك تتيه كانت خليلة حب يف تقع لم أنك اعني –
مثًال؟

ال. وقال: الثاني فتنهد
تتنهد؟ ملاذا إذن –
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بغض. إىل لها حبي تحول حبيبة حب يف وقعت ألني –
خانتك. أظنها األول: فقال

خانت. إنها أقول: أن أقدر ال –
تحبك. تكن لم إذن –

تحبني. كانت بل كال –
علتها؟ فما وإال ظالم. أنت إذن –

يكون أن يجب الحب أن مع يل. حبها عىل أبويها طاعة تغلبت وقال: الثاني فتنهد
سلطان. كل فوق

سواك. تزوجت أظنها صدقت. –
ال. ال. القول: يف يغص وهو وقال الثاني، السجني عيني يف الدمع وترقرق

عهدك. عىل محافظًة بقيت إذن األول: فقال
الحديث. هذا من دعني أدري. ال –

تساؤله. عن فأحجم التأثر. شديد أصبح الجديد ضيفه أن األول السجني وشعر
الحالية. حبيبتك غري حبيبة تعني أظنك وقال: روعه ملك ريثما وأمهله

نعم. نعم. –
هذه. من أكثر تلك تحب أنك يظهر –

أكرهها. واآلن مثله. حبٍّا أحد يذق لم شديًدا، حبٍّا أحبها كنت –
بينكما؟ أبواها حال حتى جدٍّا املقام عالية ألعلها وعفًوا. عذًرا –

ملكة. إنها تقول: أن لك –
ملكة. لعاشقها حبيبة كل ياهلل! –

حبي؟ قيمة تدرك لكي ملكة حياتك يف عشقت فهل ملكة. مقام لفي إنها ال. ال
شجونًا يفَّ تثري هذا يا إنك قال: ثم تتشنج، أعصابه كأن األول السجني فتمطَّى

بالسكون. آخذة كانت
ملكة؟ عشقت أنك تعني الثاني: فقال

بدأْت فلما ملكة. شبه أنها أجهل كنت عشيقة عشقت أجل، متملمًال: األول فقال
يدي. من أفلتت حقيقتها أكتشف

من هللا طردني والرش الخري معرفة شجرة من أكلت فلما الجنة. يف كآدم كنت
الفردوس.
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فعلت؟ فماذا مصيبتي. من أعظم مصيبتك أن الحق راثيًا: الثاني فقال
كتاريخ. تؤرخ صاحبي. يا قصة قصتي إن آه، جننت. بل أجن، كدت تسل. ال –

قصص. إنسان لكل أخي، يا الثاني: فقال
يحدث. لم قصتي مثل ال. ال –
وانظر. قصتي لك أقول وأنا –

بنت أو ملك بنت أحببت إنك يل تقول أن تريد الحديث: اختصار يريد األول فقال
أنها شعرت كربت ملا ثم الحب لك أظهرت سنها لحداثة وهي مثًال، ذات بنت أو أمري

فأعرضت؟ أخطأت
هذه أليست تحبني. وبقيت زجروها بحبنا أهلها شعر ملا بل ال. ال الثاني: فقال

أليمة؟ قصة
فال أنا حكايتي أما يوم. كل تحدث بسيطة حادثة هذه ال. ال متبجًحا: األول فقال

واعترب. فاسمع لها. مثيل
سامع. أنا ها وقال: الثاني عنق فارشأب

عظيمة. مدينة يف كنت أول: فقال
استمبول؟ يف –

وتعرفت عظيمة مدينة يف كنت أين. أقول أن أود ال التحقيق. هذا دع ال. ال –
املنازل. يف والبيانو الغناء تُدرِّس وكانت املوسيقى. فن يف وبارعة الصوت جميلة ِبَمْرأٍَة
برهة تعارفنا عىل مىض وما مبادئها. وسمو أخالقها ونبالة بآدابها معارفها أعجب وقد
فإذا املرأة. هذه حب هي حياتي أن فشعرت أنا وأما للحب. فريسة كالنا وقعنا حتى

الحياة. ضاعت الحب هذا قتل
يكون. هكذا حقيقي حب كل أخي يا وقال: الثاني السجني فتبسم

يشء، كل مني رضيَت سمًعا. سيدي يا سمًعا ساخًطا: وقال األول السجني فتمرمر
يف وكانت مصلحتها. من كان الزواج ألن أمرها؛ فاستغربت الزواج. إال طلب كل ولبَّت
ومنعتها آخر، إىل حيٍّ ومن بلد إىل بلد من بها انتقلت الخنرص. يف الخاتم مثل أصبعي
بقاءها أضمن حتى نتزوج أن جوارحي بكل رجوتها وقد فطاوعتني. البيانو، تعليم من

كالهباء. رجاء كل فذهب يل،
بسواك. مرتبطة كانت لعلها –

غري أنها يل تؤكد كانت بل كالنعجة، يل تستسلم أن تجارست ملا كذلك كانت لو –
نسيته املكتب درج يف كان لها وارد خطاب يدي يف وقع يوم ذات يف أحد. مع مقيدة
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صاحبة حرضة هكذا: مبدوءٌ هو إذ فدهشت؛ وأقرأه، أفتحه أن مني فضوًال فكان خطأ.
الفالنية. فالنة الدوقة السمو

ألمر. مقابلتها تود إنها لها تقول لها، خادمة كانت مرأة من خطاب ذلك وبعد
وبالغت الخطاب. عىل اطلعت ألني ا؛ جدٍّ فاستاءت الخطاب. أقرأ ورأتني دخلت ثم
ولم لرسها، كاشًفا كان الخطاب عىل اطالعي ألن يجد؛ لم االعتذار ولكن لها. باالعتذار
أجازت تتزوجني؟ أن تشأ لم ملاذا فهمت الحني ذلك منذ عني. الرس إخفاء ممكنًا يعد
حساب حسبت وإنما الناس، عامة من الظاهر يف وهي الناس كسائر تعيش أن لنفسها
تبقى أن فرامت األريستوقراط. طبقة إىل تعود أن تود أن أو دوقة بعدئٍذ تعرف أن

الحرية. مطلقة
كنت لقد عفًوا، عزيزي يا فقال: مستغربًا، منصتًا سمع قد الثاني السجني وكان

زوجتك. ليست وهي لها خطابًا تقرأ أن يف فضوليٍّا
الفضول هذا كلفني وقد فضوليٍّا، كنت نعم، أي وقال: خديه، األول السجني فلطم
وال سماء يف ال أجدها فلم عنها بحثت الوجود. من اختفت التايل اليوم يف سعادتي. كل

أرض. يف
استطاع أما الدهاء؟ أين الحب؟ أين عنك؟ تختفي أن استطاعت كيف ياهلل! –

كانت؟ حيثما وراءها يطري أن فؤادك
قلبي طار أجل، وقال: وأنَّ صدره، ملء — القنبلة رامي — األول السجني فتنهد
طفت إذا هل ولكن أخرى. مدن إىل انتقلت ثم كلها. العظيمة املدينة طفت شعاًعا.
خدمني. والقدر للقدر أمري فوكلت املستحيل. شبه هذا أجدها؟ عنها باحثًا كله العالم

وجدتها؟ قائًال: الثاني السجني فارشأب
نفيس؛ عن ي أرسِّ أن بغية أنيق، فخم كبري ملعب إىل يوم ذات دخلت حلمك. –
واألبهة، الجمال يف آية امرأة املرسح عىل ظهرت الثاني الفصل ويف ا. غمٍّ أذوب كدت ألني
مالمحها املالمح دوقتي. املرأة هذه تكون أن نفيس فحدثتني شجيٍّا. غناءً تغني وجعلت
قامتها والقامة بريًقا. أشد أنهما بيد عيناها والعينان وجماًال. أبهًة ازدادت أنها بيد
لم شجًوا. ازداد وقد صوتها الصوت ألن قط؛ نفيس غالطت وما خًرصا. أرقُّ أنها عىل
يستخفني أن وخفت خفوًقا، قلبي وهاج شعاًعا لبي فطار هي. أنها يف ريب عندي يبَق
حتى الفصل انتهى أن صدقت ما عنه. بعيًدا أكن لم ألني املرسح؛ إىل فأثب الطيش
مقدًما املرسح» «كوكب مقابلة وطلبت امللعب، يف املمثلني جناح إىل توٍّا وقصدت خرجت
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هذه أعطها بأس ال فقلت: بتاتًا. هنا زواًرا تقبل ال إنها الباب: حارس فقال بطاقتي.
تقول؟ ماذا وانظر البطاقة

بطاقات. تقبل ال إنها وقال: بالبطاقة فعاد
منك؟ نافرة وهي لها بطاقتك بتقديم أخطأت أنك تشعر أال الثاني: السجني فقال

مثًال؟ منزلها يف مباغتة تباغتها أن يجب كان أما
سألت هذا. ترسعي عىل بعدئٍذ ندمت وقد أفعل. أن يجب كان كذا نعم. نعم. –
باب عند وترصدتها التمثيل انتهى حتى فصربت يعرفه. أنه الحارس فأنكر منزلها عن
من أنه حينئٍذ فهمت شخص، يخترصها خارجة بها فإذا أوتوموبيل. يف الخلفي الجناح
طريقهما يف فاعرتضت التحية. يف قدره أعظموا هناك وقوًفا كانوا الذين ألن العظماء؛
فخجلت واألدب!» الذوق لقلة «يا قائًال: العظيم الرجل ذلك فانتهرني أكلمها، لكي

فالنة؟ يا فالنًا تعاملني أهكذا هي: تسمعه خافٍت بصوٍت أقول وأنا وارتددت
كالمك؟ سمعت أو رأتك حني منها بدا وماذا –

ذلك مع أتوموبيًال وركبت ووجًدا. غيًظا فذبت بتاتًا. تجهلني كأنها ترصفت –
قرص لدى أوتوموبيلهما وقف أن إىل وراءهما أوتوموبييل يف فتبعتهما العظيم. الرجل
وسألت أوتوموبييل من ترجلت فيه دخال ملا ولكن العظيم. ذلك قرص فحسبته فخم،
االستغراب، كل ذلك فاستغربت فالنة. املمثلة قرص هذا فقال: القرص، صاحب عن البواب
ألمر أقابلها أن أود ألني الحال؛ يف لها يقدمه أن إليه وطلبت للبواب بطاقتي وقدمت

شأن. ذي
الغيظ. شدة من أجن فكدت قط. أحًدا تقابل ال إنها يقول: بالبطاقة البواب فعاد
مسهبًا كتابًا كتبت الليلة تلك ففي بها؟ لقاء عىل أحصل لكي أفعل ماذا أفكر وعدت
واالعتذار منها االستغفار يف وبالغت لهجرانها. العذاب من قاسيته ما فيه أرشح لها
يمكن مما ذلك غري إىل والتوسل، والتمني والرتجي والتذلل االستعطاف ويف فضويل، عن
الرسالة هذه أخذت التايل اليوم صباح ويف العاشق. عىل عطًفا املعشوقة قلب يحرك أن
أخذها كما مختومة يل وردها عاد أن لبث فما لها. يقدمها لكي القرص لبواب وأعطيتها
يا أرجو نفسه: من البواب قال ثم ثانية. تأتي أن تريد وال قبولها رفضت إنها وقال:
كالًما أسمع لكيال إليها رسالتك وال بطاقتك أدخل لن ألني هنا؛ إىل ثانية تعود أال هذا

اآلن. سمعت كما بارًدا
مثل عىل أتقىلَّ وأنا التمثيل أحرض ورصت مسجلة. الربيد يف الرسالة أرسلت ثم
إىل أتبعها خرجت ومتى بالبيل. كل تهيِّج كانت وغنت املرسح يف ظهرت وكلما الجمر.
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القرص ذلك حول أحوم فبقيت هنا. من تدنو أن حاذر قائًال: يزجرني والبواب دراها
تدفع حتى املال لها أين فمن كهذا؟ عظيم قرص يف تعيش أنها كيف أستغرب وأنا
وهل النفقة؟ هذه يوازي ما تكسب هل الوافرة؟ النفقات هذه وتنفق وتفرشه أجرته
كثريًا. غنيٍّا ليس أنه فهمت أني بيد منزلها؟ إىل يرافقها الذي العظيم هذا عليها ينفق
منزلها، إىل أتبعها ثم امللعب، يف التمثيل أحرض الحال: هذا عىل أسبوعني ذلك بعد وبقيت
فال مترضًعا لها وأكتب حزينًا فأعود واملالل، الكالل يتوالني حتى قرصها حول وأحوم
فأوعزت بمقابلتي. تسمح لم إذا منكر كل أفعل أن مهدًدا يوم ذات لها كتبت ثم تجيب.
متى إىل فقالت: رجل. عندها فإذا مجلسها إىل فدخلت بالدخول، يل يسمح أن للبواب
متى تلفقها؟ التي الحكايات هذه وما إيل؟ ترسلها التي الخطابات هذه ما الجنون؟ هذا

بك؟ التقيت ومتى عرفتك
عىل تتجارسي أن فأستغرب فالنة، يا كثريون مًعا يعرفوننا الذين إن لها: فقلت

اإلنكار.
شيئًا أعرف ال أعرفك؟ أني ويعرفون يعرفونني الذين هم أين قائلة: بي فسخطت
تعني لعلك هذه. رسائلك يف إليها تشري التي واملحالت تذكرها التي األسماء هذه من

غريي! أخرى امرأة
إىل والعقاب الحساب فنرجئ شئت إذا سيدتي، يا بأس ال لها: وقلت فتململت
اآلن بل فقالت: غريب. معنا وليس وحدنا اجتماعنا يكون أن بذلك وقصدت آخر. حني
غريي أخرى امرأة تعني غلطان هذا يا أنك فإما الثقيل. الحساب هذا أصفي أن أود
كنت فإن أخطائك. أو جنونك عواقب عن مسئولة غري وأنا مجنون. أنك أو تشبهني،
املدعي إىل يل أرسلتها التي الرسائل هذه كل أقدم أني فثق اآلن بعد ساكن أقل تحرك
هذا رسائل اقرأ األمري سمو يا تفضل القصد. لهذا أحفظها إني وأقاضيك. العمومي

واحكم! األحمق
أغالط وكدت خجًال فذبت يقرأها. لكي الضيف ذلك إىل كلها الرسائل وناوَلت

نفيس.
مثل حدثت فلطاملا كثريًا. يتشابهون الناس ألن غلطان؛ أنك ريب ال الثاني: فقال

املشابهة. بسبب األغالط هذه
عشت التي املرأة املغالطة: تقبل فلم نفيس غالطت مستحيل. أفندم، مستحيل –
صوتها، نربات من نربة وكل مالمحها، دقائق من دقيقة كل وكانت عامني من أكثر معها
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هي هي عنها. أضل أن يستحيل ذاكرتي، أعماق يف مطبوعة حركاتها من حركة وكل
بتاتًا. السابقة شخصيتها تنكر أن رامت هي وإنما مجنون. وال سكران أنا فما بعينها،

عليك. تغري قلبها أن يل يلوح الثاني: فقال
الحب. ذلك تحبني تعد لم أنها حينئٍذ وثقت نعم. نعم –

السبب. كان عليه حصلت الذي الجديدة املعيشة نسق لعل –
ملا ولكنها ربعه. مثل يف وال البذخ ذلك مثل يف أجعلها أن أستطيع ال إني نعم، –

… عليه تؤثر الحب أن أعتقد وال البذخ. هذا بمثل تحلم تكن لم فارقتني
يف جديد أو الخربة قليل أنك صاحبي يا يظهر … يا … آ قائًال: الثاني فقاطعه

لها. الحب غذاء هما بل الحب، فوق املرأة عند والرتف البذخ إن النساء. عرشة
الجفاء هذا تأثري كان ماذا تتصور أن تقدر ال آه! أدري. ال أخي يا أدري ال –
أتمنى فرصت قلبها. يلني ال االستعطاف وأن تحبني، تعد لم أنها شعرت عيلَّ. الهائل

مكاني؟ كنت لو تفعل فماذا حبي. من لشفائي ناجًعا عالًجا
وأنتقم الحقد حد إىل أبغضها مكانك أنا قال: ثم قليًال، مجلسه يف الثاني فتمايل

صدرها. يف رصاصة أفرغ أني أفعله ما أقل نقمة. رش منها
محبي طائفة من بل العشاق، طائفة من لست أنت إذن وقال: رأسه األول فهزَّ
لها. حرَّاًسا فأقامت بها فأغدر منها أنتقم قد أني املرأة لتلك الح لقد القساة. النفس
أضحي أن حد إىل أحبك إني فيه: لها وقلت يحب، لو الحجر يلني كتابًا لها فكتبت
غري حبي ملرض عالًجا أجد لم أني فثقي انتحرت أني يوًما علمت فإذا ألجلك، بنفيس

االنتحار.
مهما هكذا أفعل أن أستطيع ال أنا الحب. يف أصناف الناس إن ا حقٍّ الثاني: فقال

األثر. عىل نفيس وأقتل أقتلها األمر عظم إذا وجدي. واشتد حبي عظم
هدنة. يأخذ كمن سكت ثم صدره، ملء الثاني فتنهد
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تأثره. لشدة الكالم يستطيع يعد لم األول السجني كأن دقائق عرش نحو السكوت ودام
انتهت كيف فهمنا ما فقال: مبتورة قصة عىل الصرب يطيق ال الذي الثاني السجني وأما

املسألة؟
أستشفي جئت ابتدأت؟ كيف بل املسألة، انتهت كيف تسل ال وقال: األول فتنهد
ال الحب كأن ثانية. فولدت الحب يف أموت جئت قل: بل آخر. حب يف فوقعت حب من

له. عبوديتي من يعتقني
أخربني فهات صاحبي. يا ا جدٍّ لذيذة حكايتك إن وقال: مكانه يف الثاني فاعتدل

بالحب. مشبع جو يف موجود أنك يظهر اآلخر؟ الحب هو ما
حب عالم من انتقلت فقد مرتقية. تتقمص األرواح أن أعتقد أصبحت لقد نعم. –

واستغرب. وادهش الثانية الحكاية فاسمع أرقى. حب عالم إىل عادي
سجن يف مًعا يبقوننا ليتهم صاحبي. يا معك السجن أستلذ كدت لقد هات. –

العشاق! أمري يا يل قل هات واحد.
ترد فلم عطف كلمة منها انتظرت األخري الخطاب ذلك بعد وقال: األول فاعتدل
انتظرت استطعت. فما يل منها نظرة أسرتق أن وحاولت امللعب إىل فعدت خطابي. عىل
مع أوتوموبيلها يف ومضت أيًضا. املؤمل فخاب عطف إشارة تشري أن عىس امللعب خارج
يسعني. ال منزيل أن وشعرت اليأس منتهى يف منزيل إىل وعدت وجًدا فذبت عظيم رجل
الليل نصف بعد الثانية الساعة املنزل من خرجت بي. ضاق كله العالم أن شعرت بل
عىل أطبقت السماء أن يل فخيل األتوموبيل، يف العظيم ذلك جنب إىل أتخيلها وأنا

األرض.
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يف اللهيب أن أشعر بي فإذا حريقة، لهيب من يهرب كمن هدى غري عىل تمشيت
أن يل فخطر البحر. شاطئ عىل إال نفيس وجدت ما اللهيب. هذا إطفاء أريد بدني.
يف اللهيب لهذا مطفئًا ألتمس وأن البحر، إله نبتون عند الكرب هذا من فرًجا أطلب
البحر جنيات ِعرشة لعل امللوعة. للقلوب مدفن خري البحر نعم. أي نعم، أي اللجة.
عرشة إىل نعم أي روعه. فيهدئ الفؤاد يسيل رقصهن ولعل الغرامي! الهياج هذا تلطف

البحر! جنيات
عميقة املياه حيث الصخور بعض إىل بلغت أن إىل الشاطئ عىل أتمىش زلت ما
كنت التي الجنيات أيتها إليك البحر. جنيات مرتع هنا أن ريب ال فقلت: الشاطئ، عند

روحه. ورسي جسده كيل مذبحك. عىل قربانًا إليك الصغرى. أسيا معبودة
أزعجني ما الصخور. تلك يصادم الذي املاء إىل بنفيس ألقيت أن يف ترددت وما
بيشء أحسست أن لبثت ما أني عىل برد. فصل الفصل كان إذ املاء برد سوى حينئٍذ
رأيت حتى ارتددت فما مذعوًرا. فارتددت خفيفة. صدمة صدمني وقد أمامي يتخبط
مرتعبًا: لنفيس فقلت املوجة، وراء من رأس شبه ظهر ثم أمامي. ازداد قد االختباط

البحر. جنية هذه تاريخية. خرافة ظننته ما صح لقد
عىل املوجة مع تخفق مالبس مثل أرى بي فإذا ثالثة، االختباط حدث ذلك عند
االتضاح، بعض رأيت ما يل واتضح الغيم، وراء من قليًال القمر ظهر هذا؟ ما هللا! بدن.

البحر؟ جنية أهذه املاء، يف شبح
لحظة يظهر الذي املختبط الشبح هذا إىل يدفعني بدافع شعرت أني كيف أدري ال
تقبض أخرى بكف شعرت ثم كف. عىل بكفي أقبض بي فإذا إليه. فوثبت يغوص؟ ثم
مثل سمعت ثم تحته. أغوص فكدت ارتفع قد البرش كأجسام بجسم وإذا ذراعي. عىل

اليم؟ قعر إىل تخطفني ال ملاذا الجنيات؟! تكون أهكذا أكرب! هللا خافتة. رصخة
الجنِّيَّة إن تاهلل، وابتعدت. الكفني تينك من أفلت حتى نفضة انتفضت أن عتمت ما
إىل شديدة قذفة بنفيس وقذفت ذراعها عىل وقبضت نحوها أخرى وثبة وثبت ضيق. يف
ووثبت قليًال الذراع جذبت ثم أقل. العمق كأن قليًال يرتفع البدن فإذا الصخور. جهة
بذلك اقرتبت حتى إليه نفيس وجذبت فيها بنتوء وأمسكت الصخور، نحو أخرى وثبة
بدن هو فإذا البدن، ذلك وأصعدت الصخر ذلك إىل الصعود من تمكنت ثم إليه. البدن
البرش. نسيج من إنها املبتلة، املالبس وهذه كالبرش؟ البحر جنيات هل ياهلل! امرأة.
حراًكا. تستطيع تكاد ال القوى واهية وهي تماًما الصخر إىل الجنية أصعدت غريب!
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الحديد من قطعة ومعها القدمني تقيد سلسلة رأيت أني وهو أمًرا استغربت وإنما
كريم. برش إال هي إن جنية! هي ما هللا، بالسلسلة. مرتبطة

مرأة. أنها ريب ال هي؟ امرأة وقال: فاختلج مبهوتًا، يسمع الثاني وكان
عمًدا نفسها أغرقت أنها حينئٍذ يل خطر ما وأول حواء. بنت مرأة إنها نعم، –
القعر يف تنتفض كانت أنها والظاهر تعوم. ال حتى تثقيلها ألجل والسلسة الحديد وكان
من دخل ما وأفرغت فوق إىل ساقيها ورفعت فأرسعت تغوص. ثم املوج. فوق فتظهر

إليها. التنفس بإعادة الحال يف واجتهدت صدرها، إىل املاء
الحرارة. من شيئًا لها أرد حتى صدرها أدلك وجعلت الحال. يف التنفس عاد

هنا. من حاًال نذهب أن يجب لها: فقلت جلست. ثم فتحركت
أن ترددت فما النهوض. تسطيع ال أنها شعرت وإنما قط، بكلمة أجابت فما
ا جدٍّ قصري وقت يف للعواقب. حسابًا أحسب ال وأنا بها ومشيت منكبي عىل احتملتها
ونزعت املقعد عىل وألقيتها بها، إليه دخلت البيت. يف أحد عندي ليس بيتي. إىل وصلت
وجئتها النار، أوقدت ثم الصوف، من وِحراًما لحاًفا عليها وألقيت مالبسها، بعض
وذراعيها يديها وأفرك جرعة، هنيهة كل أجرعها وكنت باملاء، ممزوج الكنياك من بكأٍس
الصوف من بدثاٍر فجئتها تتحرك. أن تستطيع وصارت قليًال دفئت حتى وقدميها،
هنا وحدك أتركك إني قومي لها: وقلت جنبها، إىل وألقيتهما الفالنال من وبقميٍص
أن إىل املبتلة. مالبيس أبدل وجعلت مخدعي إىل ودخلت فرتكتها مالبسك. تبدلني ريثما
فدخلت ونًى. حالة يف تزال ال أنها ففهمت تجب. فلم الباب وراء من فكلمتها انتهيت.
تحت الوجه ذلك وتأملت الكنياك. من جرعة فجرعتها جيًدا، دفئت قد الغرفة وكانت
ما تتصور أن فلك مالك وجه أرى كنت إني لك: قلت إذا مالًكا. أرى بي فإذا النور
تلك يف يفَّ تجسمت الطيبة عواطفي كل أن شعرت وأخالقها. املالئكة لطف من تشاء
لديها ركعت الكلمة. معنى بكل قديًسا أصبحت انتَفت. الرشيرة طبائعي وكل الساعة،
وحدثتني لديها جثوت مطمئنًا. طبيعيٍّا تنفًسا تتنفس ولكنها سباتها يف تزال ال وهي
طهارة تدنس ال إنسان، يا ويحك وقلت: الفكرة هذه من فجزعت أقبلها، أن نفيس
رجلها! أقبل إذن والوجه. اليد بني فرق ال كال. يدها! أقبل قلت: ثم فارتددت املالئكة.
ثم العجيب. الغريب البهاء ذلك أتأمل جاثيًا فبقيت واليد. الرجل بني فرق ال ال. ال،

تبكي. جعلت ثم وتنهدت قليًال، عينيها وفتحت وتململت تنهدت
ويختلج مكانه يف أخرى بعد هنيهة كل يرتنح وهو مدهوًشا يسمع الثاني وكان

حقيقة؟ تروي أو حكاية مختلق أنت هل هذا! يا ويحك فقال: يسمعها، كلمة لكل
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حكاية؟ مختلق إني يل تقول لك رويته الذي هذا كل أبعد وقال: األول فتمرمر
وحوادثي؟ أخباري أقدس يف مازًحا تحسبني هل لك، قبًحا

رواية اإلنسان يتوهمه يكاد ا، جدٍّ غريٌب تقوله ما إن صاحبي. يا وعذًرا عفًوا –
تخيلية.

أنك سيدتي يا ثقي لها: فقلت مرٍّا، بكاءً تبكي جعلت وقال: الكالم األول فاستأنف
األمر صاحبة فيه وأنت منه، تحصنًا أكثر منزلك ليس حصنٍي، منزٍل ويف أمنٍي مكاٍن يف

ا. رشٍّ توجيس فال املطلقني. والنهي
اآلن؟ أنا أين وياله. خافت: بصوت فقالت

وصاحبه أمرك تحت املنزل أصبح الدقيقة هذه ومنذ هذا. عبدك منزل يف فأجبت:
سواي. هنا أنك يعرف أحد وليس أمني واملنزل الطائع، خادمك

هنا؟ إىل بي جاء من وقالت: فتململت
أمامك. الجاثي عبدك فقلت:
هنا؟ إىل بي جئت ملاذا –

آخذك. فكنت سيدتي يا تذهبي أن تريدين أين أعرف لم –
ملاذا؟ بي؟ جئت ملاذا ولكن وقالت: التمرمر عليها فظهر

أفعل؟ أن مني تنتظرين كنت ماذا موالتي! –
أنت؟ كنت أين –

أيًضا. هناك كنت أنا –
تفعل؟ كنت ماذا –

فانتشلتك. املاء يف تتخبطني وجدتك ثم هناك إىل ساقتني األقدار –
تنتشلني؟ أن لك قال من وقالت: فتأففت

سيدتي. يا اإلنسانية العواطف –
هناك؟ إىل الساعة تلك يف بك جاء الذي ما وياله! آه. متأملة: فقالت
السلوك؟ أسأت هل لها: وقلت االستغراب، كل أمرها فاستغربت

يعنيك. ال ملا تعرضت لقد نعم. –
سيدتي. يا عليك التعرض بهذا أجني أني يل خطر ما وييل! وييل، فصحت:

فسامحيني!
وجدتني. حيث إىل تردني أن يجب –
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برش؟ أنت أما وياله! وقلت: فانتفْضُت
لقد البحر. قعر يف أعيش أن وأريد أفعل، فيما وحرة البرش من امرأة أنا نعم، –

حرة. اآلن تدعني أن يجب هذا. يا عظيمة إساءة يل أسأت
اآلن. تخرجي أن تقدرين ال لها: فقلت قوتها. فخانتها تنهض أن وحاوَلت

اآلن. منذ لحريتي تتعرض رشعت ساخطة: فقالت
الخروج. تستطيعني ريثما تمهيل وإنما سيدتي. يا أعارضك ال كال، –

بي. جئت كما تأخذني أنت –
يصادفنا فقد يأتي أن الصبح أوشك وإنما تقولني، كما سيدتي يا سأفعل إني –

للبوليس. فيسلمنا أحد
العقبات تقيم واآلن عظيمة. إساءة هذا يا إيلَّ أسأت لقد أف! أف. وقالت: فتململت

عودتي. سبيل يف
التالية الليلة إىل فأمهليني الذنب. حدث وقد سيدتي يا إليك أسأت أني أعرتف –

أحد. يرانا أن من خوف ال حني هذا أمرك ذ فأنفِّ
الصخور تلك إىل بك ذهب الذي ما قالت: ثم هنيهة، وسكتت شديًدا تملمًال فتململت

الليل؟ هذا وسط يف
بك. ذهب ما بي ذهب –
هناك؟ تفعل كنت ماذا –

قربانًا نفيس ًما مقدِّ املاء يف مثلك أختبط كنت تفعلني. كنت مثلما أفعل كنت –
حتى فجاهدت جن، ال برش يختبط الذي الشبح بأن اشتبهت ثم جنياته. أو البحر آللهة
عمًدا مثقالن أنهما ففهمت وسلسلة. بحديدة مثقلتني قدميك فوجدت الرب. إىل رفعتك
لكي عمًدا بك كذلك فعلوا أشخاًصا أو شخًصا أن يل الح ما أول وبالطبع تغرقي. لكي

يغرقوك.
عيلَّ يجنوا أن يريدون آخرين فعل ذلك كان لو مطلقتني. يدي رأيت أما ياهلل! –

جسمي. ويثقلون جيًدا يوثقونني أنهم يفعلونه ما أقل لكان جناية
نفسك؟ إغراق تتعمدين أنت إذن فقلت:

طبًعا. –
هناك؟ أحد كان هل –

أين أحد. يكون ال حيث إىل قصدت ألني هناك؛ غريي أحد يكون أن يستحيل –
والحديد؟ السلسة
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الصخور. عىل زاال ما –
هناك. إىل أذهب دعني إذن –

فأنت الليل. آخر يف هنا من خروجك صواب عدم يف السبب سيدتي يا لك قلت –
أعارضك. أن أستطيع ال حرة.

كل تكتم وهل اآلتية، الليلة إىل هنا أبقى أن رأيك إذن قالت: ثم هنيهة، فسكتت
يشء؟!

األمني. مأمورك إني لك: قلت –
وجعلت لفًظا أفصح صوتها وصار قوتها، من جانبًا واستعادت انتعشت قد وكانت

وقلقلها. اضطرابها من يشء يظهر وبدأ وقبيهما، يف تضطربان مقلتاها
يعثر أن أريد ال والحديد. بالسلسلة وعد الصخرة إىل وامض قم إذن قالت: ثم

أحد. عليهما
غيابي. يف املنزل هذا تفارقي بأال تعديني أن أرجو وإنما حسنًا. –

إىل البحر إىل النهائية رحلتي أؤجل أن عىل اتفقنا لقد منه. أخرج ال طبًعا، –
القادمة. الليلة منتصف

القادمة. الليلة معك ذاهب وأنا حسنًا. –
ملاذا؟ –

البحر. آللهة قربانًا معي نفسها تقدم رفيقة أجد أن ويرسني عميل. أنجز لكي –
ضيفتك وأكون هنا أنتظرك وأنا والحديدة، بالسلسلة وعد اآلن أرسع إذن حسنًا. –

فقط. غًدا
كنت وإن وجوارب، ودثار صوف قميص جنبك هنا أعود. معدودة دقائق يف –

األخرى. الغرفة يف تجدين فقد آخر يشء إىل تحتاجني
ا. إدٍّ أمًرا بنفسها وتأتي عيلَّ تمكر أن خائف وأنا باملفتاح الباب وأوصدت وخرجت
البيت يف كنت دقيقة ١٥ نحو ويف والحديدة، بالسلسلة عدت ثم الصخرة إىل فأرسعت
تجفف وجعلت لها، تركته الذي بالدثار وتدثرت مالبسها خلعت قد هي فإذا ثانية.
صدرها. فوق مخيًما ا غمٍّ كأن وجهها عىل بادية األىس أمائر وكانت املوقد. أمام مالبسها
سألتها: أما فقال: الحكاية، حوادث حسب ويختلج يسمع الثاني السجني وكان

وملاذا؟ من؟ وبنت اسمها؟ وما هي من
من الفائدة وما األسئلة؟ هذه عىل تجيب غبي يا تظنها هل أو متربًما: األول فقال
أحاورها كنت ولذلك مثًال. شأنك» من ذلك «ليس وهو واحد جواب إال له ليس سؤال
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لها: فقلت باضطرارها. ال باختيارها أرسارها منها أستخرج حتى الخطاب يف محاورة
اللبن. من كأًسا اآلن تأخذين أظنك

بعد وقلت: لديها كريس عىل وجلست املقعد، إىل بيدها قدتها ثم الكأس وناولتها
فؤادك. فيشدِّد البيض صفار مع أخرى كأًسا شئت إذا تأخذين قليل
البرشي؟ بالطعام البحر جنيات إىل الراحل حاجة وما فقالت:

البحر. إىل الطريق يف تقويك لكي –
النهار؟ يف هنا خادمك يكون هل فسألتني: أمر إىل تنبهت ثم

أعود. ولن مسافر إني له: وأقول الباب يف أجرته له سأدفع أني ثقي –
ترتكه؟ فلماذا غًدا. يعود أن له قل بل –

البحر؟ جنيات دار إىل مًعا السفر عىل اتفقنا أما –
إذ سيما وال آخر، شخص جثة مع جثتي تَُرى أن بي يليق ال أنه افتكرت ال. ال –

الشخص. بهذا يل عالقة ال
بعيد. آخر شاطئ يف جثتي يرون أدعهم أني أعدك إذن يليق. ال صدقت. –

شبابك؟ رشخ يف زلت وما بنفسك تفرط وملاذا –
السامي؟ املالئكي الدور يف وأنت بشبابك تفرطني سيدتي يا أنت وملاذا –
قبل؟ من تعرفني هل ثم تتحاشاها. أن أرجو مسألة هذه وقالت: فتململت

أعرفك. ال زلت وما سيدتي. يا كال –
بتاتًا. هويتي عن تبحث أال أودُّ حسنًا. –
أمًرا. لك أخالف ال أني ثقي أبحث. ال –

اآلن؟ نحن حيٍّ أي يف –
كذا. حي يف –

منزلك؟ حي أي يف الفور: عىل الثاني فقال
إلخ. … وصفتك ومنزلك اسمك ما قولك: مثل السؤال هذا األول: فقال

تسلسل بسبب سهًوا السؤال هذا مني وقع لقد سيدي. يا عذًرا الثاني: فقال
ماذا؟ ثم مؤثرة، سيدي يا حكايتك إن الحديث.
الجريان. بي يعرف أن أخاف فقالت: –

بعدئٍذ. هنا من فننتقل شئت وإذا أحد. يعرفني وال منهم أحًدا أعرف ال لها: فقلت
الصخور. إىل الليل ويف هنا. من أخرج لن النهار يف بعدئٍذ؟ متى –
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يوم. إال العمر من يبَق لم صدقت. فقلت:
نفسك؟ تغرق أن تريد ملاذا مستغربة ولكني فقالت:

سيدتي. يا االنتحار يوجب سبب عندي –
يشاء؟ ما يفعل أن يستطيع حر مستقل مثلك شاب أينتحر –

يحبني؟ أن عىل شخًصا أجرب أن أستطيع هل املستقبل: حسن متوسًما فقلت
حب. قصة قصتك إذن –

سيدتي. يا الحب لغري الرجل ينتحر وهل –
حبك؟ عىل شخًصا تجرب وملاذا –

أحبه. ألني –
يحبك؟ ال من تحب وملاذا –

إنسان. يعصاه أن يقدر ال سلطان الحب سيدتي. يا اليد يف هذا ليس –
ألجلها؟ تنتحر تحبها من تحبك لم إذا وهل –

أبغضها أو أنساها لكي عالج كل جربت ألني أنتحر بل ألجلها أنتحر لست ال. –
االنتحار. غري ناجًعا عالًجا أجد فلم حبها من أشفى أو

اآلن. حتى تحبها زلت ما إذن –
فإذا منه عدت ثم البحر، يف بنفيس رميت أن إىل أحبها بقيت بل سيدتي. يا كالَّ –

حبها. من شفيت بي
البحر؟ يف القادمة الليلة نفسك تغرق أن تزمع ملاذا إذن حسنًا. –

األول. الحب من أصعب آخر بحب أصبت ألني –
صاح. يا الحديث يف مداعبة هذه قالت: ثم وابتسمت، نظرها فأغضت

إذا القادمة الليلة البحر يف نفيس مغرق إني العظيم العيل باهلل أقسم لها: فقلت
فيه. بنفسك ترمني أنت كنت

بي. لك شأن فال تعرفني. وال أعرفك ال سبب. بال نفسك تظلم فقالت:
حق عيلَّ لك كان بأمٍر لك تعرضت إن سيدتي. يا شأنًا بك يل أن أدعي لست –

الجاني. عىل عليه املجني
انتحرت؟ أنا إذا تنتحر ملاذا إذن –
بحياتي؟ سيدتي يا حرٍّا ألست –

بسببها؟ تنتحر أنك تعلم حبيبتك كانت هل قالت: ثم برهة. فسكتت
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نعم. –
تحبك؟ لم وملاذا عجبًا. –

حبها. من شفيت أني هللا أحمد األسباب. ذكر من دعينا … مني ليس لسبب –

وبذلت اللطيف، بطعامها واهتمت تماًما انتعشت وضيفتي الصباح، وجاء الليل انقىض
شديًدا. واضطرابها عظيًما قلقها كان إذ استطعت ما النفسية ثورتها تلطيف يف جهدي
من أعلم حتى عليها تحايلت شيئًا. أفهم أن أستطع فلم بها ما أتحقق أن حاولت
وعلم وأدب نبل ذات أنها عىل تدل ظواهرها وإنما شخصيتها. عن بيشء تبح فلم هي
ثمني إصبعها يف خاتم سوى منزلتها أو شخصيتها عىل يدل يشء معها يوجد لم أيًضا.

أمرها. حريني املادة. ثمينة هي وإنما الزي اعتيادية مالبسها نفيسني. وسوارين
بالتقريب؟ عمرها كم الثاني: فقال

وكانت لطوله. تتضجر وهي النهار كل قضت وقد عذراء. أنها وأرجح شابة –
تخرسين ملاذا قلت: وأخريًا أمس. مهمتها من تنته لم أنها بالها يف الح كلما تسخط
أثمن. فحياتك عظيًما بأجله حياتك تبذلني من كان ومهما مجانًا؟ سيدتي يا حياتك

تتحايديه. أن فيمكنك عظيًما قويٍّا االنتحار عىل حملك الذي السبب كان ومهما
القول؟ هذا لنفسك تقل لم ملاذا عجبًا! وقالت: غمها إبان يف االبتسام فحاولت

الحب كان لقد اآلن. رشدي إىل عدت وقد ضالل عىل كنت لقد الحق، لك أقول –
معذب فأنا حيٍّا دمت ما وأني نفيس عىل عبئًا أصبحت قد حياتي أن يل يزين قبًال
كان ومهما عذب فهو عذابًا كان مهما الحب أن أرى فرصت اآلن أما الحب. هذا بسبب

بالحب. ألشقى أعيش أن أود رصت فلذلك سعادة. فهو شقاءً
أصبحت حياتي إن سيدي. يا مسألتك عن تختلف مسألتي إن وقالت: فتململت

الحب. من لخلوها مرَّة
إال سعادة ال إذ سعيدة، وعييش الحب مجرى إىل وحوليها حياتك مجرى ي غريِّ –

بالحب.
قومي إىل أعود تظنني هل يستحيل! يستحيل. وتقول: تنتحب وجعلت فانتفضت
ال آه، حياتي. كل يف عنهم غبتها التي الوحيدة الغيبة هذه بعد سعيدة وأعيش ونايس
متي آه، عني بالبحث وأقعدوها الدنيا أقاموا أنهم ريب ال اآلن؟ فاعلون هم ماذا أدري

بعدي؟ يكون بما أعلم وال أشعر أعود فال الحياة هذه وأفارق النهار هذا ينتهي

93



الرشق أيها وداًعا

أزمة ولكل فرج، كربة لكل لها: فقلت األمل، ناصية ملكت قد أني شعرت وهنا
ا. جدٍّ الحل سهلة وأزمتك سيدتي. يا حل

وقالت: رأيي، يف لكربها فرًجا تجد أن تؤمل كأنها املترضع، نظرة يفَّ فنظرت
كيف؟

شقاء، أو أزمة أو مصيبة من تهربي لكي االنتحار حاولت سيدتي يا إنك فقلت:
وأهلك. لقومك تعودي أن تستصعبني ورصت

انتحاري. دون أنت ُحْلَت أن بعد أزمتي اشتدت فقد نعم، –
تنتحري، لكي خلسة أهلك فارقت قد فأنت أزمتك. باشتداد وأشعر ذلك، أنكر ال –
أنت بل فالن، بنت فالنة أنت تعودي ولم غرقت، وأنك تمَّ قد االنتحار أن فاعتربي
صديقتي فعلت كما جديدة، شخصية وانتحيل القديمة شخصيتك أنكري آخر. شخص

االنتحار. عىل جفاؤها حملني التي
يعرفونني الذين لكن ترعوي: كأنها وقالت البكاء، عن وكفت نفسها ِعنان فأمسكت

رأوني. إذا
أزيائك. يف يشء كل وتغريين أحد. فيها يعرفك ال جهة يف تعييش أن تقدرين –
ال أنك عىل ذهبيٍّا. اجعليه أو سواده فأكثري فاتح شعرك قليًال، كثيًفا النقاب اجعيل

قومك. عن بعيدة عشت إذا هذا كل من شيئًا تفعيل أن تضطرين
ولكن قالت: ثم اقتناًعا. ضمريها يف وجدت الفكرة كأن مفكرة الكالم تسمع وكانت

انتحرت. أني يقتنعوا لكي جثة يل يجدون ال ألنهم عني؛ يبحثون يظلون أهيل
عىل الصخور عند يعثرون ندعهم ا. جدٍّ ا جدٍّ بسيطة مسألة هذه … أوهو فقلت:
حوتًا أن قالوا ممزقة املالبس وجدوا وإذا لبدنك. املثقل والحديد السلسلة وعىل مالبسك

مالبسها. بقايا وبقيت وأكلها جثتها أخذ
قائًال: أنا فاستأنفت الكالم، عن وتوقفت … ولكن حسنة، فكرة الفور: عىل فقالت
وأبعثرها والحديد والسلسلة التمزيق، بعض وأمزقها مالبسك آخذ الليل منتصف يف إذن
ذويك يقني يف تصبحني الغد تاريخ من الصخور. تلك من بعد عىل البحر يف كلها
شخًصا فتصبحني اآلن أراك كما أنت وأما األبدية. يف وروحك الجنيات فريسة ومعارفك
تشائني. ما تفعلني حرة البرشية الحياة إىل وتعودين جديدٍة. وحياٍة جديٍد ِباْسٍم جديًدا
هذه يحسب من وليس ثمن بال مجانًا تموتني ملاذا تنشدينها. التي السعادة تجدين فقد

لك؟ التضحية
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إىل يحتاج هائًال مرشوًعا عيلَّ تقرتح إنك هذا! يا ويحك قالت: ثم هنية ففكرت
قلبي. من أقوى قلب إىل بل أعصابي، من أقوى عصب

سلطانك تحت نفيس وضعت أني سيدتي يا تنيس ال قائًال: حاًال بالرد فبادرتها
وال أعمله بأن أرسُّ الرجلية األعمال من هذا مرشوعك يحتاجه فما تمنني. وال مكافأة بال

النفقات. بجميع أقوم وأنا تريدينه الذي املنزل تختاري أن فلك له. ثمن أي أقبل
قط. أحٍد مع وال رجٍل مع أسكن ال يستحيل. يستحيل. فصاحت:

وحدك تسكنني غريي. مع أو معي تسكنني إنك أقول: لست سيدتي. يا حلمك –
يدك. من وتنفقني

مجانًا؟ املكرمة هذه تفعل ملاذا أدري ال ولكني العواطف، لهذه شكًرا فقالت:
يل. مكافأة خري وحده فعلها بمجرد لذتي إن سيدتي. يا مجانًا أفعلها لست –

الحب! سياسة يف داهية من درك هلل الثاني: السجني فقال
أكسب لم ما كهذه طاهرة فتاة أكسب أن أقدر ال صاح. يا بالطبع األول: فقال
طويلة مناقشة بعد ألجلها. التضحية طريق من إال قلبها أكسب أن أقدر وال أوًال. قلبها
عند البحر يف كنت الليل منتصف ويف اقرتحته. كما بتنفيذه سلمت املوضوع بهذا
أني معتقًدا بسالم عدت ثم وهنالك. هنا املمزقة مالبسها بعض مبعثًرا أسبح الصخور
بعيٍد مكاٍن يف صغريًا منزًال لها استأجرت التايل اليوم ويف الطاهر. املالك ذلك ملكت قد
أخوها. أني إليها أتردد يراني ملن ادَّعت وهي السهرة، يف إليه وأخذتها الشبهة، عن

أيًضا. جديًدا شخًصا رصت وأنا جديًدا شخًصا صارت هي الحني ذلك ومنذ
يف قرأت أما عرفت؟ أما أهلها؟ أمر من كان وماذا بالتساؤل: ا مهتمٍّ الثاني، فقال

الجرائد؟
أمورها. بتدبري منهمًكا الوقت كل كنت ألني شيئًا؛ أقرأ ولم شيئًا أعرف لم –
إذن؟ بحبها أخريًا وفزت النتيجة: يعرف أن يريد كأنه قلق، وهو الثاني فقال

ذويها متناسية تعيش أن عىل النفس وطنت ألنها رضاءها؛ أكسب رشعت نعم، –
األول. من أكثر أنيسة عرشتها وصارت حياتها، ومجددة

أحبتك؟ هل بقلبها، أخريًا ظفرت إذن ملحاًحا: الثاني فقال
املشئوم الحادث هذا حدث ورضاها عطفها أنال أن أوشكت ملا هذا. يا صه –

السجن. إىل بي قذف الذي
تساكنها. لم إذن متلعثًما: وقال الثاني فتنهد
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النهار. عصارى يف يل عينتها التي املواعيد يف أزورها عنها بعيًدا بقيت ال، –
وداع الباب عند فأودعها السهرة، أول يف نعود ثم لنزهة مساءً معها أخرج كنت وأحيانًا

وأعود. لألخت األخ
محبة كسبت لها. األمني كاألخ كنت لقد إذن قليًال: يتهدج وصوته الثاني فقال

أكثر. ليس منها األخت
كسبت إني أقول: أن أقدر بل املحنة. هذه لوال العشيقة محبة أكسب كدت بل –

… ولكن تماًما محبتها
وليس تركتها لقد اآلن؟ حالها كيف أدري ال آه. وقال: األول السجني أجهش وهنا

للمستقبل. يقلقون ممن وهي شهر، نفقة إال معها
بهما. فتستعني وسوارين خاتم معها قلت: –

شخصيتها. عن ا ينمَّ أن مخافة تبيعهما أن تجرس ال أظنها –
ما كهذه؟ جناية ترتكب ثم كهذه كريًما مالًكا عاشًقا أتكون مؤنبًا: الثاني فقال
للتهلكة بنفسه يعرض ال ا جدٍّ حذوًرا يكون أن يجب مثلك عاشًقا إن الطيش؟ هذا

عشيقته. راحة عىل حرًصا
بالبكاء يجهش كان بل كلمة، يتكلم ولم غيًظا ينتفض األول السجني فجعل
ترص ثم عاشق، وأنت الفعلة هذه تفعل أنك أستغرب الثاني: قال هنيهة وبعد كالطفل.

رساحك. ويُطَلق عنك يُعفى إذ يفيدك اإلقرار أن عىل رفاقك، إنكار عىل
أحد. من مدفوع أنا وال يل رفاق ال سيدي يا وهللا –

فأخربني ذلك من يشء ثمة كان إذا رسية؟ مؤامرة وال فوضوية؟ جمعية وال –
تجهله. مفيًدا رأيًا لك أبدي أن أستطيع لعيل

الفئة هذه من أنا وال فوضوية وال رسية جمعية وال مؤامرة ال وباهلل وتاهلل وهللا –
الناس. من

رشكائك. انتقام تخاف لعلك –
أنا وهل انتقاًما! أخاف وال يل، رشكاء ال أن برصاحة لك أقوله ما تفهم أال ال. ال –
نقمتهم وجه من أفر أن يمكن قد الحكومة؟ قبضة يف وأنا اآلن مني أكثر منهم خطر يف

الفرار. أستطيع فال السجن من وأما السجن، من خرجت إذا
منهم الفرار طريق لك تسهل أنها تفعله ما وأقل نقمتهم، من تحميك والحكومة –

أمينة. بالد إىل
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كنت أو رشكاء يل كان لو اإلقرار عن أسكت كنت ما ولهذا جيًدا، ذلك أعلم أنا –
فدائية. جمعية يف عضًوا

وأنت حمار يا الجناية هذه ارتكاب عىل تقدم كيف إذن ساخًطا: الثاني فقال
أن بك أحرى كان بها؟ غررت وقد بحبها وتطمع تحبها فتاة نحو بواجبات متعهد
أفهم ال مجنون. أنك ريب ال عتيدة. لفضيحة تعرضها أن من تغرق البحر يف تدعها

عليه؟ ثأر من لك هل كمال. باشا مصطفى عىل قنبلة ترمي ملاذا
دعنا! صاح يا الحديث هذا من دعنا البتة. كال وقال: األول فتمرمر

رشيك أنت وال فدائية، جمعية قبل من مكلف أنت ال بغل. يا أدعك كيف –
عىل وكنت ومعشوق عاشق وأنت باشا، مصطفى عىل ثأر لك وال مؤامرة، يف مؤتمرين

جاهل؟ يا الجناية ترتكب إذن فلماذا حبيبتك. حب عىل الحصول وشك
سلطان إن الحب. سببه التناقض من تراه الذي هذا كل اسكت، هذا، يا اسكت –

غشوم. ظالم الحب
السخافة. هذه معنى أفهم ال –

يطيع؟ أن يحب العاشق وكيف يحكم؟ الحب كيف تفهم ال تفهم. ال طبًعا –
املغناطييس. كالنوم الحب

عىل ثأًرا لها لعلَّ الجناية. هذه الرتكاب فأحرجتك بك. غررت حبيبتك أظن –
كمال. مصطفى

أن يف أخطأت لقد الحديث. هذا من دعنا ال. ال ال وقال: مضطربًا األول فقاطعه
سيدي. يا الحديث هذا من دعنا كهذه. قصة لك رويت

فسكت يغضب. وأخرى ينحب تارة فكان تغضبًا، ويهيج تغيًظا يثور وجعل
تؤكد كنت إذا صاحبي: يا خاطر يل خطر الثاني: قال طويلة برهة وبعد صابًرا. الثاني
حبيبتك ملقابلة أسعى فأنا أعرفك، وال تعرفني وال الجناية يف رشيكك لست أني للمحقق

إنقاذك. ىف كالنا ونسعى حاجتها، لها وأقدم وأخدمها ِقبَِلَك من
يف رشيكي لست أنك لهم أؤكد أني ا أمَّ وقال: وغمه حزنه إبان يف األول فضحك
كاذبًا. أكون ال ذلك عىل أقسمت إذا ألني تمنني؛ وال ورشط قيد بال سأفعله فهذا الجناية
فال البحر. إىل ثانية يدفعها الذي األخرق الرأي هو فهذا ِقبيل من إليها تذهب أنك وأما

صاح. يا نفسك تتعب
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الثاني أن أقسم أن األول السجني فعله ما أول وكان املستنطق. استدعاهما حني بعد
األول، عىل االستنطاق يف الكرة وأعاد رساحه. املستنطق فأطلق الجناية. يف رشيكه ليس
السجن. إىل فردوه الجناية. ارتكابه سبب عن التكتم حيث من األوىل خطته إىل فعاد

باشا، رجاء أو الدين أمل هو الثاني السجني أن أدرك قد القارئ يكون أن بد ال
نميقة هي الفتاة وأن القنبلة، رامي ضمري من الحقائق الستخراج حيلة سجنه وكان
هذا أحرجت الفتاة أن صح إن نفسه: القارئ يسائل وهنا الدين. سناء الربنس بنت

سرتى. ترى؟ يا السبب فما رجاء، ظن كما الغازي ليقتل به غررت أو الرجل
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حزبه، رجال بعض بمقابلة االنهماك شديد منهمًكا كمال باشا مصطفى الغازي كان
الذين النواب أفكار عن املعلومات ويعطونه التعليمات منه يأخذون ممن وغريهم
مع يتقلبون والذين تعديله، يريدون والذين يعارضونه، والذين املرشوع، عىل يوافقون
عثمان آل وطرد الخالفة إلغاء مرشوع أصبح وقد ذلك. غري إىل يتذبذبون أو األهواء
اآلستانة، ويف أزمري ويف أنقرة يف السياسة رجال من وغريهم النواب جميع حديث

واإلشاعات. األقاويل وتضاربت
رامي عىل البتة أهمية باشا يا تعلق ال وقال: أفندي رجاء جاء االنهماك هذا إبان يف

تكن. لم كأنها الحادثة واعترب القنبلة،
تقول فكيف والرباهني. البينات أمهات من نحسبها إننا أفندي. رجاء يا ويحك –

هكذا؟
وال رشكاء له وليس نفسه، تلقاء من فعلته فعل الرجل أن تأكدت ألني أقول؛ –

بتاتًا. مؤامرة يف رشيك وال فدائية، جمعية يف عضو هو
غرضه؟ ماذا إذن، –

لعشيقة! جنوني حب جراء من مدفوع –
العشيقة. عىل نقبض أن يجب إذن –
عنها. يقرُّ ال ألنه مستحيل؛ هذا –
عنها؟ شيئًا تعرف هل إذن، –

معها. التحقيق عىل أهمية تعلق ال وإنما سأبحث. أعرف، قد –
مؤامرة؟ أو رسية بجمعية متصلة العشيقة تلك تكون أال ملاذا؟ –
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وإنما وأخربك. يشء كل سأتحقق األرجح. عىل خاًصا ثأًرا لها أن أظن بل ال. ال –
من فتستفيد دعها مؤامرة. لك تكشف فال فيها حققت مهما القنبلة حادثة أن ثق

وضوحها. من أكثر غموضها
نعزز أن نستطيع كيف إذن وقال: مستغربًا كمال باشا مصطفى فيه فنظر
واهية حججنا ألن املرشوع؛ عن العدول إىل مياًال رصت الوطني؟ املجلس يف قضيتنا

تعلم. كما
إنذاري. من استفدت فما قبًال أنذرتك لقد مترسع. ألنك ذنبك؛ الذنب رجاء: فقال
تنضج حتى تركتها لو ولكنك فقط، تمثيل دور كأنها مفتعلة كانت املؤامرة إن نعم،
حقيقيٍّا بعضها صار وربما قيمة. ذات وثائقك وتكون حقيقة تصبح أن ممكنًا لكان

حينئٍذ.
أظن مجازفني. نكون وكدنا موقفنا تحرَّج لقد وقال: كمال باشا مصطفى فتجهم

املرشوع. تلطيف إىل سنضطر أننا
كيف؟ وقال: مكانه يف رجاء فاعتدل

الخليفة. بخلع ونكتفي اآلن الخالفة إلغاء عن نعدل –
كل عىل البطن وستشق املاهر الجراح أنت هكذا. بالسياسة ضعيًفا ظننتك ما –

أيًضا. واطرد واْلِغ اخلع واحٍد، بشٍق مًعا العمليتني فاعمل واحدة، عملية ألجل حال
قال: ثم التفكري، يف إغراقه شدة من دماغه إىل يثب يكاد وقلبه باشا كمال ففكر
يف األمراء ونبقي نفسه. تلقاء من حادثًا الخلع فيكون خلع، بال الخالفة نلغي إذن

مهدَّدين. مكانهم
العملية. مكان يف الدرن بقي وإال أوًال األمراء تطرد بل رجاء: فصاح

أفعله. ال صعب. هذا –
يدك. يف التي الوثائق من شيئًا تستفيد أدعك ال إذن –

تتهددني؟ ويحك! كمال: فصاح
كلهم، األمراء طرد سوى بأمر أطمع وال مجانًا، لعرشك اشتغلت إني شك. بال –

خدمتي. أسرتد فإني وإالَّ
خدمتك؟ تسرتد كيف ويلك! –

آمالكم. وأحبط مرشوعكم وأفسد كلها الدسيسة أفضح –
دلزل مدموزال أو الروسية الدوقة ترد كنت إذا وقال: تجهًما الباشا فازداد

واألمراء. الخليفة أطرد بشهادتها، أستعني لكي لقبضتي
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األوراق من معك ما عىل اعتمد تنفعك. مما أكثر ترضك شهادتها ألن الدوقة؛ دع –
بل عليهم. القبض إىل تضطر ال حتى رسميٍّا األمراء تتهم ال كانت. مهما والوثائق
وسرتًا عليهم شفقة عنهم التغايض واجعل رسمي، غري بأسلوب النواب أمام اتهمهم
عىل املرشوع اقرتح الطرد. يستحقون خونة األمراء أن النواب يتوهم كذا لخيانتهم.
الخطباء فصاحة من للتأثر ومستعدة اآلن ثائرة األفكار ألن حاًال؛ الوطني املجلس
وال وأقدم جازف أرسع. أرسع بها. تحقق ال ولكن القنبلة بحادثة استشهد وبالغتهم.

اآلن. وداًعا مصطفى! اإلمرباطور جاللة يا العرش خرست وإال تخف،
التفكري. شدة من بُْحَران مثل يف وتركه مصطفى الغازي يد رجاء هز ثم

من فرباير أواخر يف حدثت التي الحوادث مجمل الكريم للقارئ نوجز أن يجب هنا
إلغاء وهو الكماليون؛ عليه أقدم الذي العظيم للعمل استعداًدا ١٩٢٤ سنة العام ذلك

الخالفة.
فرباير ٢٦ بتاريخ أنقرة يف مراسلها من تلغراًفا أفكار» «توحيد جريدة نرشت فقد
الساعة يف الرشيعة وزير فوزي مصطفى الشيخ إليه دعا كمال باشا مصطفى أن

اليوم. ذلك ظهر بعد والنصف الرابعة
بشأن املذكور الوزير مع يتفاوضان باشا عصمت الوزارة ورئيس الغازي وجعل
وإلغاء الجمهوري، النظام يف اإلدارة توحيد بغية الرشعية؛ األمور ووزارة الخالفة إلغاء
فرنسا فعلت ما حد عىل الدينية املحاكم يف القضاء توحيد ألجل الرشعية؛ املحاكم
األهيل، التعليم توحيد بغية باملشايخ؛ الخاصة املدارس وإلغاء الجمهوريات، من وغريها
الجلسة هذ دامت وقد الحكومة. ترصف تحت لألمة حرٍّا ملًكا وجعلها األوقاف وإزالة

الرشيعة. وزير فيها أُفِحم كاملة ساعة الخصوصية
هذه فأثارت الحكومة، ميزانية يف للمناقشة الوطني املجلس انعقد فرباير ٢٧ ويف
وأطلقت لألمة، منها فائدة ال أمور عىل التبذير من فيها ملا األعضاء نفوس املناقشة
البيت آل عن التخيل مسألة عن أفئدتهم تكنه عما اإلعراب يف األعضاء من كثري ألسنة
به تخترص مما ذلك غري إىل والتعليم، والقضاء اإلدارة توحيد مسألة وعن العثماني،

اإلدارة. وتتحسن النفقات
موضوع يف خطيبًا صاروحان مقاطعة نائب بك واصف الجلسة هذه يف ووقف
عن فدافع الدولة. عن الدين شئون عزل موضوع إىل منه واستطرد جملة، امليزانية

101



الرشق أيها وداًعا

وغريها، والتعليم والقضاء الخالفة بشأن أزمري نائب بك شكري بها رصح التي البيانات
هذه من وتجريدها الدولة بناء تجديد موضوع يف واندفع نفقاتها. اختصار وبشأن
املالكة العائلة نفقات موضوع إىل استطرق ثم النهوض. تستطيع حتى التقليدية الزوائد
بخيانة املالكة األرسة تهمة إىل جنح ثم لها. منها نفع وال البالد عىل عالة تعد التي

الجمهورية.
وعارضهم نفسها، بالنغمة نفسه الوتر عىل رضبوا آخرون خطباء بعده قام ثم
عىل ورضب دنزيل نائب بك مفيد مظهر نهض وأخريًا مناقشون. وناقشهم معارضون
آلل واحد قرش امليزانية يف يكون ال أنه أرى «أنا بقوله: كالمه وختم الوتر، نفس
وأهله املنصب هذا فإذا ديني، ملنصب تنتمي ألنها العيلة؛ هذه نحرتم كنا فنحن عثمان.

الكفار.» إساءة إلينا يسيئون
تكتم! ال أَْفِصْح األحرار: بعض فصاح

يف مكان لهم فليس ضدنا؟ وكادوا خانونا أنهم من أكثر لكم أقول ماذا فقال:
املباركة. الرتكية الجمهورية تربة

تهجم. فهو وإال االدعاء، هذا عىل برهانًا نود باشا: فوزي فقال
الدينونة. يوم يأتي سوف سرتى. الربهان، سرتى آخرون: فصاح

يمثل الذي الرجل أفكار» «توحيد جريدة محرري أحد زار فرباير ٢٨ يوم ويف
عن فسأله الكبري. الوطني املجلس يف العضو بك عيل وهو اآلستانة، يف الكماليني حزب
النائب: فقال الدينية، األوضاع وسائر الخالفة بشأن الكماليون عليه عزم ما حقيقة
الجمهورية عن كتب السنة هذه عن باريس يف املطبوع هاشت تقويم أن ترون «أنتم
وإدارتنا بالدنا إىل تنظر تزال ال أوروبا أن عىل يدل وهذا إسالمية، صفة لها أن الرتكية
اإلدارة توحيد مسائل: ثالث يف التوحيد أوان آن قد أنه لكم أؤكد لذلك النظر؛ بهذا
وتوحيد الرشعية، املحاكم يإزالة القضاء وتوحيد الرشعية، األمور ووزارة الخالفة بإزالة

باملشايخ.» الخاصة املدارس بإزالة التعليم
جريدة ملحرر الكبري الوطني املجلس يف «منتشا» نائب بك آلب قايا شكري وقال
ممثلة الخالفة تكون أن الخليفة إزالة بعد يرون املجلس أعضاء بعض «إن «مستقل»:
يريدون من العالم يف كان فإذا الرأي. هذا ضد وأنا للمجلس. املعنوي الشخص يف

فليأخذوها.» الخالفة
عدًدا «إن فيه: قال أنقرة من تلغراًفا أفكار» «توحيد مكاتب أرسل فرباير ٢٨ ويف
والتاريخية العلمية الرباهني يتضمن تقريًرا وضع باشا كمال مصطفى حزب من كبريًا
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أجل من وحكومة. إمارة هي إنما اإلسالمي والتاريخ اإلسالمي الدين يف الخالفة أن عىل
الكبري.» الوطني املجلس يف حزب أقوى وهم بتاتًا إلغاءها يطلبون هم ذلك

ملحرر باآلستانة االستقالل محمكة رئيس بك إحسان قال فرباير ٢٩ يوم ويف
وهي مضت، قرنًا عرش ثالثة يف بيشء املسلمني تنفع لم الخالفة «إن «أقشام»: جريدة
ومحاكمنا قوانيننا وإن اآلن. إىل سليم السلطان أيام من بيشء الرتك تنفع لم أيًضا
حزب يف يوجد وال اآلن. بعد النقلية باألحكام قط عالقة لها يكون ال ملن وحقانيتنا
هذه يخالف واحد رجل وال — كمال باشا مصطفى أسسه الذي الحزب — الشعب

الحقائق.»
صاروحان، نائب بك بواصف باشا وعصمت كمال باشا مصطفى اجتمع ذلك بعد
ورجب الشاعر، بك أمني ومحمد دنزيل، نائب بك مفيد ومظهر أزمري، نائب بك وشكري
باشا مصطفى وهنأهم القوية. اللربال حزب ألسنة من وغريهم كوتاهيه، نائب بك
ماذا سألهم ثم غريتهم. لهم وشكر الوطني املجلس يف الخطابي النضال يف بفوزهم
املناقشات؟ هذه بعد العمومية املجلس روح من شعروا وماذا الخصوم؟ لهجة من رأوا
أذهان يف نضج املرشوع إن تقريبًا: كلهم فقالوا املرشوع؟ عىل لالقرتاع الوقت حان وهل
أحسب أزال ال إني باشا: مصطفى فقال شأن. ذات معارضة يجد أن وهيهات املجلس،

املحافظني. زعماء من وغريهما ورءوف فوزي ملعارضة حسابًا
نخذلهم. حتى نناقشهم بك: واصف فقال

بالخيانة. واألمراء الخليفة اتهام إثبات منا يطلبون إنهم باشا: واصف فقال
ونحاكمهم. األمراء عىل ونقبض أوراقنا نظهر حينئٍذ بك: شكري فقال

ما يفهم ال بك شكري إن يقول: كأنه نظرة عصمت إىل باشا مصطفى فنظر
الرمل. عىل مؤسسة حججنا أن يدري وال يقول؟

نود نحن ننتهي. نعود فال تحقيق يف دخلنا إذا وقال: الحديث بك عصمت فتدارك
فشلنا. التعجيل نستطع لم فإذا عاجًال، املسألة يف نبتَّ أن

سنداتنا إفك يظهر أن إمكانه يف إنه بقوله: يهددنا فوزي ولكن مصطفى: فقال
ترى؟ يا يستند من فعىل األمراء. تهمة وبطالن

عن يناضل أنه والحقيقة الخالفة، عن بالظاهر يناضل فوزي إن بك: رجب وقال
تخف أن فيمكن األمراء هؤالء عن نعفو كنا فإذا العثمانية. واألرسة املجيد عبد الخليفة

املعارضة. حدة
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لم فإذا الحقيقي. الفوز هو واألمراء الخليفة طرد إن باشا: مصطفى فقال
بالخالفة. مقيدون كأننا ونبقى ودسائسهم، ملكايدهم عرضة نبقى نطردهم

يجب ثانية. نبتت وإال جذورها، من الشجرة نقلع أن يجب نعم. أي عصمت: فقال
املستقبل. إال أمامنا يبقى وال املايض، وبني بيننا منيًعا حجابًا نقيم أن

النهائي؟ رأيكم ما إذن باشا: مصطفى قال وأخريًا أيًضا، الروح بهذه البقية وتكلم
القادمة؟ الجلسة يف لالقرتاع ونطرحه املرشوع نصوغ هل

ناجح. االقرتاع أن ريب وال التالية. الجلسة يف املسألة بت يجب نعم. الجميع: فقال
باشا مصطفى يخطب أن وعىل املرشوع، صيغة عىل اتفقوا قصرية مناقشة وبعد

لالقرتاع. يطرحه ثم ضافية خطبة

املوضوع ألن ثائرة؛ واألفكار الوطني املجلس جلسة انعقدت ١٩٢٤ سنة مارس أول يف
األندية حديث وأصبح ومجتمع، مجلس كل يف به ولغطوا األعضاء، جميع بال شغل
األعضاء كل كان الجلسة التأمت فلما قوًال. وقال فيه تكلم إالَّ أحد من وما واملجتمعات،

كانت. مهما النتيجة ينتظرون متجمهرين املجلس حول الناس وكان حارضين،
حام ساعة، نحو استغرقت رنانة خطبة وألقى باشا. مصطفى الغازي وقف ثم
عىل عالة هم الذين املالكة، األرسة أعضاء أن األول: رئيسيني؛ موضوعني حول فيها
عبئًا كانت الخالفة أن والثاني: يهدموها. لكي الجمهورية أساس تحت ينقبون األمة،
مركز هي التي الخالفة بسبب تركيا من العينني محمرة أوروبا وأن الدولة، عىل ثقيًال
عىل وتلقيه عاتقها عن العبء هذا تطرح أن الجديدة برتكيا يجدر ولذلك املسلمني. تآلب
أوروبا. تناهضهم أن غري من أنفسهم وا يرقُّ أن لألتراك يتسنى وثمَّ أخرى. إسالمية أمة
أشد برتس فيصدها جهة من االعرتاضات ويتلقى السندان هذا عىل يطرق زال وما
والتحبيذ العام التصفيق بني انتهى حتى أزره، فتشد أخرى جهة من والتحبيذات منها،

العرب. وليأخذها عندنا من الخالفة فلتلَغ كثريون: وصاح النواب، معظم من
الخالفة! فلتحيا إلحاد. هذا وقالوا: آخرون فهاج

وظهر الضجة. فهدأت النظام، يرد أن باشا مصطفى وحاول الضجة، واشتدَّت
يف كبري حزب بلسان أتكلم إني عاٍل: بصوٍت وقال واضًحا، باشا فوزي صوت بعدها
هذا إن يليق. ال ما املجلس يف يحدث ال حتى لكالمي يُصَغى أن فأرجو املجلس، هذا
ملئوا الذين كان إذا عليه. غبار ال الجمهورية رئيس فخامة من سمعناه الذي الكالم
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عليها نصب حتى نفسها الخالفة ذنب ما املقام، هذا ملء يحسنوا لم الخالفة مقام
ذنب فما عليها، وخرجت الخالفة عقت اإلسالمية األمم بعض كانت وإذا الغضب؟ جام
فقد سياسيٍّا، مقاًما كونها بصفة الخالفة ألجل تعادينا أوربا دول كانت وإذا الخالفة؟
عىل التهجم فهذا بحتًا. دينيٍّا نظاًما وأبقيناها السياسية الصبغة الخالفة من نزعنا
ليس فليعاقبوا خونة أنهم صحَّ فإذا عثمان. آل األمراء؛ عىل التهجم قصد سببه الخالفة
بال عثمان آل بطرد نسلم ال وإخواني فأنا بعضهم. اقرتح كما بالصلب بل بالطرد

محاكمة.
فليهلكوا!) خونة. خونة. (أصوات:

من أني تعلمون وأنتم الجمهورية، أعداء من لست أنا فقال: يتكلم فوزي واستمرَّ
تأسيسها. يف العاملة القوات جملة

الجمهورية؟) ضد يتآمر كان أما املجيد؟ عبد الخليفة زرت أما بعيد: من (صوت
أن يجب تقولون كما خائنًا كان فإن خائن. أنه أعلم ال ألني وأزوره؛ زرته –
جرم فذلك بعد تثبتوها لم األمراء ضد تهمة بسبب الخالفة عىل تنقموا أن وأما يحاَكم،

التاريخ. عليه يعاقبكم
براهني.) عندنا خونة. خونة. إنهم (صوت:

التجريم يف الطريقة هذه إن فسادها. كشف أستطيع فلعيل براهينكم، هاتوا –
محاكم. ليست النيابية واملجالس مألوفة. غري والحكم

أن املحافظون حاول ثانيًة املجلس اْلتأَم وملا الطعام، لتناول الجلسة انفضت ثم
يرعوا فلم الخالفة. وإبقاء الخليفة خلع عىل يقترصوا أن عىل الشعب حزب يقنعوا

هؤالء.
ألن الغد؛ إىل االقرتاع تأجيل وطلب باشا فوزي فهب لالقرتاع، االقرتاح بسطوا ثم
وأقواًال براهني عنده إن وقال فيه. البت قبل أيًضا فيه يتناقش أن يجب خطري املوضوع
تأجيل يف املحافظون له وانترص جديدة. معلومات وعنده الحقانية، وزير آلراء معارضة
األحرار وقال بالتأجيل، املحافظون نجح وأخريًا اللغط، وساد التايل. اليوم إىل االقرتاع

ساحقة. واألكثرية معروًفا النهائي القرار دام ما منه بأس ال بينهم: فيما
الغد. إىل االقرتاع فتأجل
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الفاصلة املعركة

قبل، من أكثر ا باشٍّ فوجده كمال، باشا مصطفى أفندي الدين رجاء زار املساء ذلك يف
باشا؟ يا الحال كيف له: فقال القلق. من يشءٍ من يخلو ال ولكنه

حال. كل عىل معنا أصبحت املجلس أكثرية ألن النجاح؛ يف شك يبَق لم –
أو املجلس أفكار يقلب هللا علم غامض من يشء يبدو ال أنه واثق أنت وهل –

االقرتاح؟ يعرقل
الجوهري. األمر وهو الخالفة، إلغاء بصواب مقتنعون الكل –

البالد؟ يف عثمان آل ببقاء تسمح وهل –
طردهم. سهل الخالفة ألغيت متى –

تستطيع فهل غًدا، أنقرة جو يف سطع براءتهم عىل البينات من نوًرا أن وهب –
وإذا تطردهم. أن تقدر فال تحجبه أن تستطع لم وإذا بكفيك؟ النور هذا تحجب أن

إمرباطوريتك. يهدد نفسها كالخالفة الخالفة ظل بقي تطردهم لم
التخوف؟ هذا عىل حملك الذي وما املزاح؟ تدع أال رجاء. يا ويحك –

جديدة؟ معلومات عنده إن يقول: باشا فوزي سمعت أما –
رجاء؟ يا املعلومات من عنده يكون أن يمكن فماذا كلمة. لكل تنتبه درك! هلل –
وإنما أدري. ال رجاء: له فقال مكابرته، من بالرغم باشا مصطفى قلق وظهر
جديدة، معلومات عنده إن يقول: فهو كالكبرية. للصغرية الحساب حسب من الحكيم

الحال؟ يف يقلها لم فلماذا
الغد؟ إىل قولها تأجيله يف تظن ماذا –

عىل فوزي كان إن تتحقق أن يجب ولذلك غًدا؛ جديدة معلومات ينتظر أظنه –
ا. رسٍّ األمراء بعض مع اتصال
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ذلك؟ تحقيق يمكن كيف –
أن يجب اآلن. قانون كل نخرتق أن يجب والتلغراف. الربيد يف نبحث أن يجب –

إليه. ترد التي والتلغرافات فوزي رسائل نحجز
الليلة. أشياء أعرف أن يجب صدقت. رجاء، يا صدقت –

مختلفة أسئلة وسألهما والربيد، التلغراف مأموري باشا مصطفى طلب الحال ويف
التلغراف مأمور إليه عاد ساعة وبعد ورفاقه. لفوزي ترد رسالة بكل يأتيا أن وأمرههما

إمضاء: بال الربقية الرسالة بهذه

خاص. مندوب مع غًدا الالزمة املعلومات تصلكم باشا. فوزي

الدين رجاء باستدعاء أوعز الحال ويف اضطرب، عليها كمال مصطفى اطلع فلما
الخاطف. كالربق هذا فلباه أفندي.

اقرأ نبي؟ أنك أو رجاء يا شيئًا تعلم كنت هل باشا: مصطفى له قال جاء فلما
التلغراف. هذا

باشا؟ يا هذا من فهمت ماذا وقال: دهش، التلغراف عىل رجاء اطلع فلما
وقد لفوزي، التلغراف هذا أرسلت التي وهي خانتك دوقتك تكون أن أخاف –

ضدنا؟ حجًجا له أرسلت
عذابًا الحنث وراء أن تعلم ألنها بيمينها؛ تحنث أن تستطيع ال دوقتي ال. ال –

زحل. يف كانت ولو أليًما
رأيك؟ ما إذن –

املنتظرة، فوزي معلومات فضحتنا وإال االحتياطات اتخاذ يجب وإنما أدري. ال –
نبنيه. الذي اإلمرباطورية عرش وقلبت

ذلك؟ كيف ويحك! وقال: باشا مصطفى فانتفض
ولكن لك. مضمونة األكثرية أن لظنك االقرتاع، بتأجيل عظيًما جرًما ارتكبت لقد –

واآلراء. األفكار تنقلب أن يبعد فال املعلومات ظهرت إذا
إذن؟ العمل وما ويحك! –

غًدا القادم الحديدي القطار أستقبل أن يف وحق سلطة بكل تزوِّدني أن يجب –
آتية فوزي ينتظرها التي املعلومات أن أظن ألني أنقرة؛ إىل يصل أن قبل مكان أي يف

الغد. قطار يف رسول مع
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سهل. أمر هذا –
بوليسية. سلطة كل فوق بوليس سلطة معي تكون أن أيًضا وأرجو –

ساعة. بعد أيًضا. ذلك لك –
التام. بالفوز أعدك إذن ا. جدٍّ حسنًا –

املناقشة باشا فوزي وافتتح الكبري. الوطني املجلس يف الجلسة انعقدت التايل اليوم يف
وكان الخالفة. أعداء ذكرها التي النقط جميع عىل فيها يرد كان خطبة، بإلقاء
بعضهم جعل وأخريًا أخرى. ويهزءون تارة يضحكون واألحرار له يصفقون املحافظون

االقرتاع! االقرتاع! االقرتاع! نريد املناقشات، من اكتفينا لقد يقولون:
ستصل الشأن خطرية معلومات عندي إن أمس: لكم قلت قائًال: باشا فوزي فصاح

ساعة! تصربون أفال يقينكم. كل فتغري حقائق لكم وستظهر الساعة، هذه يف
االقرتاع. نريد معلوماتك. فهمنا وكفى. صربنا لقد بعضهم: فصاح

وارتقى كموشخانة، نائب بك زكي فوقف املجلس، يف واضطراب لغط وحدث
بني مناسبة هنالك وليس الخالفة، إللغاء بعد يحن لم الوقت «إن وقال: املنرب عىل
اقتصادية كثرية أعمال وهنالك أحدثناه. نحن الذي واالنقالب الكربى الفرنسوية الثورة

الخالفة.» إلغاء قبل بها نقوم أن علينا يجب وسياسية
وقامت الجارحة. باألقوال الخطيب عىل انهالوا األقوال هذه األكثرية رجال سمع وملا
وقال الكالم، من يمكنونه وال الخطيب يقاطعون القوم فكان املجلس، يف عظيمة ضجة

اسكت! املنرب، عن انزل بعضهم: له

باشا. فريد الداماد صديق أنت بك: رضا عيل
الحكومة! بقوة الحرب أثناء الفقراء قوت باحتكار تتجر كنت الذي وأنت بك: زكي

جاسوًسا! كنت وأنت بركت: جبل نائب بك إحسان وقال
وبأكفهم أيديهم بقبضات يرضبون األعضاء وجعل املجلس، يف واملرج الهرج وازداد
فاستمر السكينة. إعادة من الرئيس تمكن عظيمة وبصعوبة أمامهم. التي املناضد عىل
التشكيالت وقانون الشعب حزب أعلنه الذي امليثاق «إن قاله: ومما كالمه، يف بك زكي
أن عليكم فيجب الخالفة. إلغاء لنا يجيزان ال املجلس هذا عليه قام الذي األساسية

املسألة.» هذه عىل التصويت إىل تعودوا
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االقرتاع! االقرتاع! يصيح: بعضهم وجعل اللغط واشتدَّ جلبة حدثت ذلك عند
جديدة. بمعلومات وعدتكم لقد باشا: فوزي فصاح

تظهر. لم ومعلوماتك الساعة انتهت لقد آخرون: فصاح
تضيعون ساعة نصف أفألجل الوقت. من ساعة نصف نحو باقيًا يزل لم فقال:

وحقوًقا! حقائق
هدنة. ساعة نصف نحو الجلسة تتوقف أن بعضهم فاقرتح يصيح. وجعل
التي املعلومات هذه تكون أن عىس ماذا يف شديد لغط الجمهور بني ورسى فتوقفت.
وأما الجانبني. من الزعماء واضطرب بشأنها، األقاويل وتضاربت باشا؟ فوزي ينتظرها

املحطة. إىل فيذهبون ِقبله من رسًال يهامس فرؤي باشا فوزي
الجلسة وانعقدت باشا. فوزي ينتظره كان الذي القطار وصل أو الساعة انقضت
وتقرر الخالفة، إلغاء عىل فاقرتعوا االقرتاع وحدث فيها. باشا فوزي يكن ولم ثانية
خالل يف البالد خارج إىل ونساء رجال من عثمان آل جميع طرد تقرر كما إلغاؤها.
يعودوا فلم األمراء إىل ال عثمان آل من أمهات إىل املنسوبون أما األكثر. عىل أيام عرشة
يف الترصف من وُحِرموا الرتكية الوطنية صفة من أيًضا ُجرِّدوا الذين عثمان آل من
الخزينة. إىل أمالكهم جميع تنتقل منهم امللك تركوا والذين تركيا. يف املوجودة أمالكهم
مفروشات من فيها ما وكل امللغاة، السلطنة وأمالك ورسايات قصور وجميع

لألمة. ملًكا صارت األموال، وسائر الجميلة الفنون وآثار مصورة ولوحات
من تقدم ما جميع عىل عظيمة بأكثرية اليوم ذلك يف الشعب حزب وافق وقد

األمور.
الوزارة، عن الحرب أركان رئاسة فصل فيها: قرر ثالثة، جلسة الحزب وعقد
من كل األخري القرار هذا عىل فاعرتض الحكومة. عن الرشعية األمور وزارة وفصل
ًها مسفِّ كوتاهية نائب بك رجب فخطب كاظم، موىس والشيخ عزمي هللا عبد الشيخ
وزارة إلغاء تقرر ذلك وعىل الصواب. هو املسألة هذه يف الحزب قرار أن ومثبتًا رأيهما

أيًضا. واألوقاف الرشعية األمور

110



عرش الخامس الفصل

البعث

التي الشأن الخطرية املعلومات ومعه أنقرة إىل قادًما كان الذي للرسول جرى ماذا ترى
الخالفة؟ إلغاء يف حججهم الكماليون عليها بنى التي التهم من األمراء تربئ

العجيب. الفصل هذا يف ذلك بيان تجد
الظهر. بعد الرابعة الساعة يصل اآلستانة ركاب حامًال أنقرة إىل القادم القطار
القطار، منها يأتي التي الجهة إىل به واتجه أوتوموبيًال الدين رجاء ركب الصباح ففي
وصل، أن إىل هناك وانتظر تقريبًا. كيلومرتًا ١٥٠ نحو أنقرة عن تبعد محطة يف وانتظر
من يتمىش مكانه من قام القطار سار وملا الركاب. كسائر راكبًا كونه بصفة إليه فصعد
طاف حتى عليه، يقعد مقعد عن أو افتقده شخص عن يبحث كمن مركبة إىل مركبة
وكيف باشا. لفوزي كرسول منهم بأحد يشتبه فلم الركاب، كل وشاهد املركبات جميع

هو؟ أنه يتحقق أن يستطيع حتى خاصة عالمة باشا فوزي لرسول وهل يشتبه؟
قائًال: ورقة إليه وقدم القطار، مفتش إىل قصد طويًال فكره زناد قدح أن وبعد

الورقة. هذه يف ما تنفذ أن منك أرجو
من أنها ورأى يعرفه، ال الركاب من رجل اقرتاح مستغربًا الورقة يف املفتش فنظر

العبارة: هذه فيها وقرأ فتناولها الحديدية، السكة مصلحة أوراق

أن الورقة هذ إليه قدمت متى الحديدية السكة موظفي من موظف أي عىل
فيها يكتب أن مقدمها من يطلب أن وله كان. مهما مقدمها يأمره ما يفعل
الورقة بهذه يحتفظ أن أيًضا املوظف وعىل منه. طلبه الذي الطلب شكل

لزومها. لحني
الحديدية السكة مصلحة مدير
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أن وخيش االستغراب، كل أمرها استغرب الكتابة، هذه عىل املفتش اطلع فلما
جيًدا، فهمتها هل اآلمر: السيد بلهجة رجاء له فقال مزوًرا. أو محتاًال مقدمها يكون

املدير؟ إمضاء تحققت وهل
بك؟ يا مني تطلب ماذا نعم. وقال: املفتش فجزع

أن أريد ألني وظيفتك، عىل يدل الذي معطفك األقل عىل أو ثوبك، إال أطلب ال –
هذه عىل أمري صيغة لك أكتب أنا وها أمري. تنفيذ يف ترتدد فال القطار. ركاب أفتش

لك. حجة معك واحفظها الوثيقة
يطوف رجاء وجعل للتفتيش. الالزمة واألدوات الكافية املالبس الحال يف وتبادال
كان اآلستانة من قادم أنه عىل تدل تذكرته أن رأى فمن تذاكرهم، يفتش الركاب عىل

خاص؟ شخص ملقابلة أنقرة إىل قادم جنابك هل همًسا: يسأله
ينظر أو خاص؟» شخص «أي أو السؤال؟» هذا «ملاذا التذكرة: صاحب يسأله فقد

«ال». ويقول: مستغربًا فيه
فقد جوابه. ومن الشخص مالمح من يتوسم حسبما السؤال يف يتوسع رجاء فكان

املشري؟ ملقابلة قادم أنت هل أعني له: يقول
مشري؟» «أي أو «ال» يجاوب: فقد
باشا. فوزي أو فوزي فيجيبه:

ذلك ومع اآلستانة، من القادمني من يستفهم أن يحاول رجاء كان النحو هذا عىل
يبلغ أن قبل يصل القطار وكاد حيلته. فعزت الرسول، ذلك إىل يهتدي أن يستطع لم
قدَّمها التي كتلك ورقة له وقدَّم القطار سائق إىل قصد أن إال منه كان فما األمنية. هذه
بتسيريه.» آمر أن إىل اآلن هو حيث القطار إيقاف «أطلب عليها: كتب أن بعد للمفتش
سبب أن الركاب فظن قطاره، وأوقف القطار سائق أذعن قليلة مناقشة وبعد

قليل. بعد وسيسري بسيط عطل القطار توقف
القطار يؤخر أن هي باشا فوزي معلومات لعرقلة وسيلة خري أن فرأى رجاء أما
فوزي معلومات منتظرين غري فيقرتعون صربهم، وينفد النواب ذرع يضيق ريثما
إحدى يف الرسول يكون أن يمكن أال لنفسه: وقال فجاءًة آخر خاطر له خطر ثم باشا.

الحريم؟ حجرات
باثنتني اشتبه أن إىل واحدة، واحدة الحريم حجرات عىل يطوف جعل الحال ويف
قليل بقناع مقنعة ولكنها وبقبعة إزار بغري وثالثة باليشمق، مقنعتني مؤتزرتني
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أغضت ثم ظاهرة. خلجة بدنها يف رأى عليه نظرها وقع فلما كثيف. فوال — الشفافية
معه. وأبقاها منها فتناولها كثريًا، ترتجف ويدها التذكرة إليه وقدمت مطرقة، نظرها
حجرة افتح اآلخر: للمفتش وقال حاًال وخرج األخريني. السيدتني تذكرتي وفحص
وقل حاًال. الحجرة هذه يف التي الكثيف والقناع القبعة ذات السيدة إليها واستدع فارغة

تذكرتها. تخص مسألة ألجل الكبري املفتش تقابل أن لها
حتى دقيقة إال هي وما وانتظر. املفتش فتحها التي الحجرة إىل رجاء دخل ثم
أن أظن يقول: وهو الباب رجاء وأقفل وتقشعر، ترتجف القبعة ذات املرأة دخلت

الستقبالها. باشا فوزي املشري قبل من مفوض أني تستوثق أن تريد الهانم حرضة
القطار يصل أن قبل ملقابلتك قبله من مندوب أني هانم يا ثقي فقال: تجب، فلم

لسانه. عن كالًما لك أقول لكي أنقرة، إىل
قبله، من أني ثقي سيدتي. يا تخايف ال فقال: اضطرابًا، تزداد كانت بل تجب. فلم
شفهية له معك التي املعلومات فهل إليه. بقدومك مبًرشا إليه ورد الذي التلغراف وهاك

مكتوبة؟ أو
إىل باهلل! ويحي! وييل! ويحك! خافت: بصوٍت تقول وسمعها انتفاًضا فازدادت
عىل عينه وقعت فلما وجهها. عن الكثيف النقاب رفع أن إال منه كان فما ذلك. غري
لقد ياهلل! حقيقتها؟ أم نميقة أطيف وييل! قائًال: الوراء إىل وارتدَّ جازًعا انتفض عينها
يصف كمال مصطفى عىل القنبلة رامي السجني ذلك كان حني ترزقني حية تصورتك
ألني كثريًا، ظني غالطت وقد ثانية، البرشي العالم إىل األموات عالم من عودتك حادثة
أحقيق ياهلل! سواي. ال أنا هو الثانية حياتك يف إليه تلجئني الذي امللجأ إن أقول: كنت

إيلَّ؟ ردك هللا أن
بيدها أمسك ثم لتأثرها. يجزع وهو التأثر شدة من تنتفض زالت فما هي أما

هللا؟ حفظك لغريي أم أيل اليقني. الخرب اصدقيني ويحك! قائًال:
لقد هذه! يا ويحك قال: ثم هنيهة فأمهلها تأثرها، لشدة اإلجابة تستطع فلم
نفرتق. أن أو واحد طريق يف نسري أن لنا قدر هل فأخربيني الطرق، تقاطع يف التقينا
وما وثانيًا أوًال يل كنت هل انطقي. أفهم. ال فقال: اإليجاب، عالمة رأسها فهزت

يل؟ زلت
باإليجاب. مختًرصا إيماء فأومأت

دنستها وال أحد عليها يعتد لم يًدا مَقبًِّال كنت اليد هذه قبَّلُت إذا إذن. فقال:
أخريان. شفتان
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أعتقد إني يقول: وهو شفتيه إىل معصمها فرفع نعم. نعم. بهمس: قائلة فأومأت
تخدعيني. أن تستطيعني ال أنك

أين؟ وإىل هنا؟ إىل بك جاء ماذا وقال: لطيفة قبلة عليها وطبع
باشا. فوزي إىل خافت: بصوٍت فقالت

أحقيق؟ عجبًا! وقال: فاستغرب
لرد جهدي أسعى أن ضاليل عن تكفري أقل أليس يسمع: يكاد بصوٍت فقالت

قومي؟ عن الرهيب القضاء
باشا؟ فوزي للمشري املعلومات حامل الرسول أنت إذن ياهلل! –

نفسها. املعلومات أنا بل –
… إذن أكرب. هللا –

للسائق قل قائًال: املفتش ونادى وفتحه الباب ونهض الكالم عن نفسه رجاء ردَّ ثم
أنقرة. إىل رأًسا حاًال بالقطار يسري أن

موالي. يا أنقرة إىل نصل ساعة نصف بعد املفتش: فأجاب
كلفك الذي الكالم هو ما فات. قد الوقت يكون أن أخاف وياله! نميقة: فقالت

يل؟ تقوله أن باشا فوزي املشري
أشاء. حيث معي تذهبي وأن تطاوعيني أن لك أقول أن كلفني –

ويقرر الفرصة وتضيع الوقت يفوت لئال أوًال إليه أذهب أن أريد بل ال. ال –
واألمراء. والخليفة الخالفة ضد الهائل الفظيع قراره املجلس

ينتظرها التي املعلومات يسمع لكي اليوم إىل الجلسة ل أجَّ املجلس إن تخايف. ال –
اآلستانة؟ من قادمة أنت هل اآلستانة. من باشا فوزي املشري

ضواحيها. من –
األمراء؟ يقول ماذا –

امرأة اآلن أنا الجو. ذلك من وفنيت مت لقد األمراء؟ بني كنت تظنني وهل –
أمرية. أو نميقة اسم تذكر أن فحاذر الروسية. برسكا تريزا واسمي عاملة عامية

حرفتك؟ هي وما وقال: رجاء فضحك
لها. رس كاتبة تستخدمني سيدة وجدت إذا كاتبة أكون فأجابت:

الحارضة؟ السياسية بالحالة عرفت كيف إذن –
بها. العامة لغط ومن الجرائد من عرفتها –
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األمراء؟ عن شيئًا سمعت أما –
كمال مصطفى إن يفعلون. ماذا يدرون ال بيص حيص يف واقعون أنهم سمعت –
أن يجرسون وأعوانه الرشير هذا أن يعرف كان من الرجيم. إبليس رسول لهو باشا
ياللفظاعة! كلها. األرسة وطرد الخالفة وإلغاء الخليفة خلع ياهلل! اآلن. يفعلونه ما يفعلوا

باشا؟ لفوزي معلوماتك هي وما –
تكون؟ أال حاًرضا. أنت وستكون أقابله حني له سأبسطها أوراق معلوماتي إن –
أرسلت أنت وهل شك. بال فقال: أخرى، بأمور يشتغل وفكره يجاوبها رجاء وكان

التلغراف؟ هذا
أن فوددت سواه: يٍد يف يقع أن من خوًفا للتمويه الصيغة بهذه أرسلته نعم، –

َمْرأٌَة. ال رجل له املعلومات ناقل أن يفهم
شخصيٍّا؟ باشا فوزي املشري تعرفني وهل فعلت. حسنًا باسًما: رجاء فقال

ال. –
له؟ املعلومات هذه تقدمي أن لك خطر كيف –

وعلمت واألمراء. الخليفة عن يدافع باشا فوزي املشري أن الجرائد يف اطلعت ألني –
كنت وملا ضدهم. وثائق عندهم وأن بالخيانة يتهمونهم األمراء أعداء أن الجرائد من
باشا لفوزي كتبت ضدها وثائق وعندي وتزويرها وأصلها الوثائق هذه طبيعة أعلم

مأمون. شخص مع حاًال الوثائق له أرسل أن يل فكتب بذلك. تفصيًال
الهائلة؟ الوثائق هذه عىل حصلت وكيف درك! هلل –

تدعه أن حاذر باشا. فوزي املشري إىل توٍّا تأخذني أن أرجو حينه. يف ذلك ستعلم –
الروسية. برسكا تريزا تدعى اآلن الجديدة صديقتك ألن أمري. بنت أو أمرية أني يفهم

بلشفية؟ ألست أيًضا. والبلشفية الروسية أجل رجاء: فقال
أنقرة؟ يف الحني هذا كل كنت وهل مصيبتنا. سبب البالشفة هؤالء إن هللا! معاذ –

أزمري. يف وأخرى أنقرة يف تارة الظروف، تدعوني حيث كنت –
أزمري؟ يف تفعل كنت ماذا –

باشا. مصطفى عىل القنبلة رمى الذي صديقك مع سجينًا كنت –
مصطفى؟ اللعني ذلك سجنك وملاذا –

للجاني رشيًكا فظنوني وركضت هناك. القنبلة رمي ساعة حاًرضا كنت ألني –
السجن. يف وزجوني عيل فقبضوا
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بريء. أنك واقتنعوا براءتك عىل برهنت بالطبع رشهم! من هلل –
حكاية يل روى وقد السجن. يف يزل فلم القنبلة رامي الرجل وأما نعم. أي –
وهو البحر يف نفسك رميت أنك منها فهمت أشخاًصا، يسمي أن غري من غريبة طويلة
وما التكتم. شديد كان ألنه أستطع فلم مقرك عن منه أفهم أن كثريًا وحاولت انتشلك.
كان األحمق ذلك هل باشا. مصطفى قتل عىل األهوج ذلك إقدام مستغربًا اآلن زلت

فوضوية؟ جمعية يف عضًوا
له. إيعازي عىل بناءً ذلك فعل وإنما ، كالَّ وقالت: تريزا أو نميقة فابتسمت

ملاذا؟ ويحك! –
يف اللتقائنا يومني بعد كان ذلك أن تذكر أال اعتقلك. باشا مصطفى الخبيث ألن –

باشا؟ رجاء ِباْسم وأنت قرصك
نعم. –

األمل قطعت فلما محالة. بال عليك سيقيض أنه أكدت اعتقلك أنه علمت ملا –
فرًجا أجد أعد لم عثمان، باألمري للزواج يحرجانني أبواي وصار ثانية، بك اللقاء من
ينتحر أن يريد كان املسكني ذاك أن واتفق البحر. يف نفيس فرميت االنتحار. يف إال يل
ما ولكن وغضبت. عليه فنقمت خريًا. يفعل أنه يظن وهو وأنقذني عيلَّ فعثر أيًضا،
وسميت برأيه فاقتنعت حية. وأبقى شخصيتي أغري بأن أقنعني أن لبث وما الفائدة!
أتمنع. وأنا رضاي ملتمًسا إيلَّ يترضع املسكني ذلك وكان الروسية. برسكا تريزا نفيس
كمال. باشا مصطفى الغتيال يسعى أن عليه فاقرتحت وترضعه، توسله مللت وأخريًا
هذا يقبل أنه ظننت وما سيئًا. بخته كان وإال أتزوجه، العقاب من وسلم اغتاله فإن

نجح. ما ولكنه باالغتيال ورشع أزمري إىل برح أن يف تردد فما الرشط.
نجح؟ لو بالوعد تفني كنتت وهل متورًدا: رجاء فقال

اللقاء من يئست ألني سيما وال دين، الحر وعد ألن مني، بالرغم ولو بالطبع، –
العظمى الجناية بجريمة كمتهم كمال مصطفى قبضة يف وقعت أنك علمت أن بعد بك
أن لالنتقام وسيلة وخري لك. أنتقم أني أفعله ما ُجلُّ وكان منها. برباءتك أمل ال التي
تخلصت إذ أيًضا وبختي بخته فهذا فشل. ولكنه أقدم وقد فعلها. عىل الرجل أحرِّض

رجاء؟ يا أو أمل يا يسوءك هذا هل يل. مضايقته من
الحب. حق وفيت لقد نميقة. يا كال –

كمال؟ مصطفى نقمة من نجوت كيف يل: قل اآلن. بعد نميقة تقل: ال بربك –
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حينه. يف ذلك ستعلمني –
نميقة الدين رجاء فأخذ للخروج، الركاب وهبَّ أنقرة إىل القطار وصل ذلك عند

نجده؟ أين باشا. فوزي املشري إىل توٍّا بربك تقول: وهي أوتوموبيًال وركبا
وعيناه املحطة زحمة يف حينئٍذ باشا فوزي ملح رجاء أن الصدف غرائب ومن
فوزي إن لها: فقال باملعلومات، القادم الرسول عن يبحث كأنه وهناك هنا شائحتان
نعود ذلك وبعد أوًال املعلومات تبسطني فهناك منزله. فإىل منزله. يف اآلن ينتظرنا باشا

الخاصة. معلوماتنا إىل نحن
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ودخال منه فخرجا كمال، باشا مصطفى دار أمام األتوموبيل كان معدودة دقائق يف
يا هنا انتظري وقال: بسيطة خاصة غرفة إىل نميقة مع رجاء ودخل الحراس، بني

حاًال. ملقابلتك باشا فوزي املشري سيأتي عزيزتي.
إال فيها ترى فال الغرفة، يف نظرها تجيل وهي الفؤاد خافقة وحدها نميقة وبقيت

ومقعد. كرايس وبعض ومنضدة كتحف، الجدران يف املعلقة األسلحة بعض
ثوب يف وهو باشا مصطفى الغازي يصحب رجاء دخل دقائق عرش نحو وبعد
املشري دولة يا الروسية بريسكا تريزا اآلنسة حرضتها له: وقال مشري، برتبة جندي

معلوماتها. لك تقدم لكي اآلن وصلت وقد باشا. فوزي
اهتمامك شاكر إني وقال: لديه، وتريزا املكتب لدى مقعده يف الغازي جلس ثم
تقرير إعطائها عىل يتوقف التي الثمينة، املعلومات إعطائنا يف املحرتمة السيدة أيتها

اآلن. بها فتكرمي املصري.
من بد وال إيل، عرًضا جاءت سيدي يا معلوماتي إن نميقة: أو — تريزا فقالت
وقت يفوت أن املشري دولة يا أخاف ألني املمكن، باالختصار بها اتصايل حكاية رواية

إليها. الحاجة
الالزمة. االحتياطات اتخذنا لقد تخايف، ال –

اآلستانة، يف أقاما أبويَّ ولكن أودسا، من روسية فتاة سيدي يا إني فقالت:
اآلستانة. مدارس يف وتعلمت تركية كأني فأصبحت

تركية. روسية من بك أنعم –
بتعليمي أبي عني وقد ونفيس. هللا إال يل مالذ وال وأصبحت بوالديَّ رزئت ثم –
دروس تدريس يف أشتغل أن أسعى وكنت جيًدا، والعلوم اللغات بعض فتعلمت
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إىل وتحتاج غنية وأنها متنكرة روسية دوقة اآلستانة يف أن إيل نمى وأخريًا خصوصية.
أرسار. كاتبة

اسمها؟ ما قائًال: املشري فقاطعها
نقوال الغراندوق بنت وإنها رومانوف، مريم الدوقة تدعى إنها سيدي: يا قيل –
أحد يف تغني وكانت دلزل. املدموازال باسم تَنَكَُّر كانت وإنما أعلم. وهللا حفيدته أو
وعرضت إليها قصدت جيًدا الروسية اللغة أعرف أنا كنت وملا بديع. صوتها ألن املالعب
أن شعرت أن لبثت ما ولكني ا. جدٍّ والطفتني رسور بكل فقبلتني لها. رس كاتبة نفيس
أن أود «إني لها: فقلت ويتوددون. إليها يتحببون ممن واألمراء للكرباء مزار منزلها
كنت فإذا الدوقة، سمو يا زوارك من أحد مع أختلط أن أود وال مكتبي يف منفردة أكون

املكتب.» إىل ترشيف أن فأرجو عمل أو خدمة يف إيلَّ تحتاجني
أبته. قد تكون أال فعىس الرشط! ونعم الغازي: فقال

وقالت يوم ذات مناسبة فرصة واغتنمت هذا. برشطي مرسورة كانت بل كال، –
عىل األحيان بعض يف اطالعي من تتخوف ال ولهذا واستقامتي، بأمانتي تثق إنها يل:
والعدل، الضمري يخالف ما واملساعي األرسار من لها ليس أنه وأفهمتني أرسارها.
عامة تطاول من عليها يُخىش صار التي الكرباء مقامات لصيانة تسعى هي وإنما
لعقد تسعى وأنها البلشفيك، طريدة أنها وفهمت قصدها، حسن لها فشكرت الشعب.
الوسائل كل التخاذ البالد كل يف والكرباء األمراء كلمة لجمع رسية شبه أو رسية جمعية

مقاماتهم. لوقاية املرشوعة
املسعى؟ هذا عن ومعلومات بينات عندك وهل املسعى! ِنعم الغازي: املشري فقال
لعقد والكرباء األمراء من لعديد عمومية دعوة يوم ذات استكتبتني فقد نعم، –

منه. نسخة وعندي عندها. مؤتمر أو اجتماع
تلك منها وانتقت أوراق، عدة واستخرجت حقيبتها — نميقة — تريزا وفتحت
نسخة هي فإذا معه. عليها يطلع جنبه إىل رجاء وكان الغازي، للمشري وقدمتها الورقة
أوراق عندك وهل باشا: مصطفى قال ثم األوراق. بني وجدوها التي الدعوة نفس

أخرى؟
بكل منضًدا ورًقا يوم ذات الدوقة يل قدمت ثم يشء. كل دولتكم سأُري نعم، –

فكتبت. أخرى، ورقة عىل مكتوبة قليلة أسطًرا عليه أكتب أن وأمرتني عناية،
الكتابة؟ كانت ماذا –
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من رسالة أنها منها يستدل وإنما غامضة، ألنها الواحد بالحرف أتذكرها ال –
عىل أخرى أسطر بكتابة كلفتني ثم االستغراب. كل األمر فاستغربت لها. األمراء أحد
غري من أخرى أوراق وبينها بعض، فوق بعضها صفحات عدة أعني منضد، آخر ورق
قدمت يوم ذات ويف آلخر. شخص من كرسالة األسطر هذه أن أيًضا والحظت شكلها،
أن أستطيع كنت إن وسألتني واإلمضاء، العنوان منها ُقِطع وقد مكتوبة رسالة يل
خطٍّا أكتب أن استطعت حتى الكتابة فمارست الرسالة. هذه لخط مشابًها خطٍّا أكتب
األمر تكرر وقد أيًضا. منضدة أوراق عىل كتبته كالًما عيلَّ أْمَلت ذلك وعند لها. مشابًها
وشغل منها وأوجست فيها ارتبت حتى مختلفة، أوراق عىل مختلفة أسطًرا واستكتبتني
نسيته، كأنها الورق هذا من بنضيد مكتبي عىل عثرت يوم ذات ويف هذا. شغلها بايل
ورق من ورقة تحتها فإذا عليها كتبت التي الورقة فقلبت يدي. خط من كتابة وعليه
تماًما تحتها كتابتي فظهرت الورقة هذه فقلبت اللون، البنفسجي ا جدٍّ الجيد الكربون
مع األمراء أحد إمضاء الكتابة آخر يف رأيت أني والغريب بنفسجي. بحرب مكتوبة كأنها
الكتابة؟! آخر يف اإلمضاء هذا جاء كيف االستغراب كل فاستغربت إمضاء. أكتب لم أني
بورقة املغطاة الورقة عىل قبل من مكتوبًا كان اإلمضاء أن أدركت قليل تفكري وبعد
بلون كانت نفسها اإلمضاء كتابة وأن عليها، كتب التي الورقة تحت كانت التي الكربون
الكربون. فوق كانت التي تلك غري ورقة عىل إمضاءه أمىض األمري ذلك كأنَّ الكربون،
إمضاءه؟ األمري ذلك أمىض ملاذا ولكن الكربون. تحت التي الورقة عىل اإلمضاء فظهر

عندي. غامًضا بقي الذي الرس هو هذا وكيف؟ حال أي ويف
ثم يبتسم. ورجاء رجاء يف وينظر مستغربًا الكالم يسمع باشا مصطفى وكان

مكنونًا؟ الرس هذا بقي وهل قال:
أخريًا. اكتشفته بل كال، –

كيف؟ وقال: الغازي فارشأب
بمعنى لنفيس؛ أحتاط رصت وحركاتها، الدوقة بأعمال أرتاب رصت ملا فقالت:
مخافة عنها أنفصل أن يف أفتكر ورصت هذه، أوامرها ألبي أن أمكن ما أتجنب أني
تأخذي أن منك «أرجو يوم: ذات يل قالت أمًرا أبتَّ أن قبل ولكن شبهة. تحت أقع أن
مسافرة ألني بها، توافينني أين إىل أنبئك رسالة مني وتنتظري الحقيبة هذه منزلك إىل
جنيهات عرشة وهذه بتعليماتي. رسالة مني إليك ترد ثالثة أو يومني وبعد اليوم.
وعىل عليها قبضت الحكومة أن علمت التايل اليوم ويف الحقيبة. فأخذت النفقات.» ألجل
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الحقيبة تكون أن وخفت وجزعت فدهشت يزورونها. كانوا الذين األشخاص بعض
كانت التي األوراق كتلك أوراق فيها فإذا ففتحتها يل. أذية عىل مشتملة عندي التي
الشيطانية. الحيلة فهمت أن لبثت فما األوراق، تلك أفحص فجعلت عليها. تستكتبني
لكل وتقدم النية السليمي الساذجني األمراء أولئك تغري كانت الدوقة تلك أن فهمت
لتحفظها تحتها ويوقع جملة أي يكتب أن منه وتلتمس املنضد، الورق ذلك منهم زائر
تحته. اسمه ويوقع الجمال» يحب جميل «هللا مثًال: هذا يكتب فكان عندها، كتذكار
ورقة الورقة تحت تضع وكانت تحته. اسمه ويوقع امللك» أساس «العدل يكتب: وذاك
الجملة، كاتب عليها يوقع التي النقطة نفس يف اللون الجيد الكربون ورق من صغرية
كانت ثم فقط. اإلمضاء يظهر بل الكربون تحت التي الورقة عىل الجملة تظهر ال بحيث
وتضع الكربون ورقة تحت — بياض عىل ممضاة أصبحت التي — الورقة تلك تضع
تعني وكانت تريدها. التي األسطر عليها وتستكتبني بيضاء ورقة الكربون ورقة فوق
وال عنه بعيدة ال اإلمضاء فوق الكتابة تقع حتى عليه أكتب أن يجب الذي املكان يل

عليه. طامسة
كان ماذا ولكن للدهاء! يا للعجب! يا وقال: مكانه يف باشا مصطفى فتمايل
جمع تريد أنها تزعم وهي األمراء، من رسائل فيها ر تزوِّ التي األوراق هذه من غرضها

حقوقهم؟ عىل حرًصا تعمل جمعية يف األمراء
أنها يل فخطر وعملها. املاكرة هذه بدهاء تحريت أني املشري سيدي يا الحق –
مصطفى املتبلشف امللحد الكافر لذلك جاسوسة تكون وقد تدعي. كما دوقة ليست

كمال. باشا
الدوقة هذ كانت لو رجاء: فقال يتباسمان، وهما رجاء إىل ونظر الغازي فاختلج

عليها. بالقبض يأمر كان ملا باشا مصطفى الغازي جاسوسة
تظن أال تمويًها. عليها قبضه وكان رساحها أطلق أنه أدراك وما نميقة: فقالت

باشا؟ فوزي يا كذا
اآلن. األوراق هذه عىل نطلع أن يهمنا وإنما أمرها، يهمنا ال باشا: مصطفى فقال
وكانت أمرها. رشحت التي األوراق تلك تستخرج وجعلت الحقيبة نميقة ففتحت
هذه أن باشا فوزي املشري دولة يا ترى قالت: وأخريًا خاص. برشح ورقة كل تُشفع
الخيانة تهمة يثبتوا أن بها يرومون التي وعصمت كمال أوراق بإزاء أظهرت إذا األوراق
تفقأ أن باشا فوزي دولة يا وأمكنك تلك. فساد عينني لذي كالصبح أظهرت األمراء عىل

وأنصارهما. وعصمت مصطفى عيون يف حرصمة
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عىل حملك الذي ما آنسة يا أعلم أن أود األول: وقال ورجاء، باشا مصطفى فقهقه
األمراء؟ عن التهمة بها ندفع لكي لنا وتقديمها األوراق هذ حفظ

مضطهدين مظلومني سيطردون األمراء أن علمت سيدي. يا والحق الضمري –
مروءة بال أو رشيرة أو لئيمة أكون أفال براءتهم. عىل براهني يدي ويف مزورة. بتهمة

الرباهني؟ هذه أظهر ال كنت إذا
التي أنت ألست أعلم: أن سيدتي يا أود أني بقي آنسة. يا غريتك هللا بارك –
الدوقة؟ زيارة من تحذرينه الدين سناء الربنس إىل إمضاء بال التلغراف ذلك أرسلت

إنما باشا: مصطفى فقال صامتة. وبقيت تجيب ماذا وحارت نميقة فامتقعت
كان أنه بسبب األمراء؛ عىل بالنكبة جاء الذي هو التلغراف ذلك ألن السؤال هذا أسألك
عىل والعثور الدوقة بيت لتفتيش الحكومة نبه التلغراف ذلك املكيدة. باب لفتح مفتاًحا

الوزراء. عىل الخيانة تثبت التي الرسائل تلك
يف الرسائل تلك تضع لم الدوقة أن باشا فوزي سيدي يا مستغربة زلت ما فقالت:
املكيدة تكيد كانت أنها اعتقدت ولهذا تهريبها؟! رامت التي األوراق سائر مع الحقيبة
أن ريب وال كمال. مصطفى ألجل تشتغل فكانت الحكومة، يد يف توقعهم لكي لألمراء؛
اللص كمال مصطفى حكومة خزينة من كانت بغزارة تنفقها كانت التي األموال تلك

البلشفي.
أخفى وإنما صامتًا، بأذنيه شتيمته يسمع وهو باشا مصطفى لون فامتقع
للربنس منك الرسالة كانت إذن وقال: رجاء، بها اشرتك مصطنعة بضحكة امتقاعه

األمراء. من غريه دون بها خصصته أنك وأستغرب الدين، سناء
املدرسة. أيام يف صديقتي كانت التي بنته لروح إكراًما بها اختصصته –

نميقة، بنته كخط خطك جعلت الطويلة العرشة هذه أن يظهر الغازي: فقال
بنتي روح إن بنتي! خط «هذا صاح: األصلية التلغراف نسخة رأى ملا الربنس إن حتى

أفندي؟ الدين رجاء يا حدث هكذا أليس حارضة.»
سجينًا. كنت حني حدثت ربما باشا. يا الحكاية بهذه أسمع لم الدين: رجاء فقال
ال وأنت الصحف، يف تنرش لم ألنها بها تسمع لم لعلك ال. وقال: الغازي فضحك

عندها. ما بكل جادت قد اآلنسة حرضة أظن الصحف. أخبار إال تعرف
األمراء، لتربئة كافية املعلومات هذه وأظن املشري، سيدي يا نعم نميقة: فقالت

كمال. مصطفى أنف بها ترغم أن فحبذا
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تقرتحي أن اآلن ولك آنسة. يا األنوف إرغام عىل اليوم لعامل دولته إن رجاء: فقال
ترغبينها. التي املكافأة دولته عىل

وحسبي. مكافأة األمراء إنقاذ إال أطلب ال نميقة: فقالت
هذا وفوق الرض. يمسه ال صديقتك أبا الدين سناء أن ثقي باشا: مصطفى فقال

قولك؟ فما له. عالية وظيفة أيًضا ومعها بها؟ تكتفني فهل مكافأة، رجاء يد لك
واستدع رجاء يا قم جواب. خري السكوت الغازي: فقال تجب. ولم نميقة فأطرقت

اآلن. أمرنا منتظر فهو زواجكما، لعقد املأذون
طلب فلما شاهد. والغازي الزواج عقد يكتب معهم املأذون كان دقائق بضع ويف
العقد وقدم إمضاءه، هذا كتب الزواج عقد عىل شهادته يوقع أن الغازي إىل املأذون
انتفضت كمال باشا مصطفى الغازي اسم أنه رأت فلما اإلمضاء. عىل لتطلع لنميقة

ويحك! رجاء؟ يا خدعتني أهكذا وييل! وصاحت:
ال الذي الداهية الزوج بهذا أهنئك قائًال: فصافحها الغازي أما خديها. ولطمت

بنار. له يصىل
باشا؟ يا واألمراء وييل! فصاحت:

حياتهم فاطلبي األمراء سائر وأما الوعد. عىل وإني برض أبواك يُمس بأال وعدتك –
رجاء. من

الخداع؟ هذا ما ويحك! وتصخب: تصيح رجاء مع نميقة وبقيت الغازي وخرج
الخليفة! األمراء! األمراء.

والخليفة األمراء سائر أما أبويك. سعادة منحك الغازي أن هللا اشكري لها: فقال
انتقمت. وقد منتقم. إني لك: قلت غطرستهم. وطأة من ونرتاح اآلستانة، يربحون فغًدا
لألمراء نقمتي وجهت وبسببهما أعدائي أعدى فهما أيًضا، أبويك لسحقت الغازي ولوال

الغازي. حمى يف أنهما هللا فاشكري كلهم.

السفري فاستقبلهما الروسية، السفارة دار إىل نميقة بزوجته رجاء ذهب املساء ذلك يف
يا أهنئك السفري: وقال فاخرة. وليمة لهما وأوملوا بهما واحتفلوا ترحاب بكل وعيلته

السالطني. بسليلة رجاء
عضو عقيدتكم إىل انضم قد ها تركيا. ببلشفة سيدي يا أهنئك وأنا رجاء: فقال

الرتكي. الشعب هو جديد،
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رجاء. يا بهمتك األخرى، للشعوب الُعْقبَى السفري: فقال
السماعة. السفري فتناول التلفون، جرس رضب الساعة تلك يف

من؟ –
كمال. باشا مصطفى –
الغازي. دولة يا أهًال –

اتفاقنا برنامح كل نفذنا لقد السفري؟ سعادة يا نفسكم ثورة سكتت هل ها. –
هذه؟ من أقوى بلشفة تريدون فهل الشفهي.

السلكيٍّا! أنقرة تصافح وموسكو سلكيٍّا، باشا يا أصافحك إني كفى! كفى ال. ال –
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