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اآلنسة فوزية

يف زمان ليس ببعيد  ..وال قريب؛ حني بدأ لك يشء ابلتغري .دق ش يخ
الُّشاعة ،وأطلت فتاة شابة  ..قال ش يخ
احلارة الباب .بعد حلظات فتحت ر ّ
احلارة:
 "العواف اي فوزية ،لقد جئنا لنطمنئ عىل حصة الست الوادلة!"فتحت (فوزية) الباب ،وأدخلته مرحبة ،وقبل أن تغلق الباب وضع الفتوة
نبوته ،وقال بصوته اجلهور:
 "ش يخ احلارة اس تأذن للكينا!"فزعت الشابة لوهةل ،مث قالت:
 "تفضل اي معمل نور!"دلف الفتوة الشاب من الباب الضيق بصعوبة  ..مث اس تقر هو وش يخ احلارة
يف غرفة اس تقبال الضيوف  ..دقائق قصرية ،وخرجت الهيام الست ام
(فوزية) متدثرة ببطانية ،ويبدو علهيا االعياء  ..قالت وابنهتا تساعدها عىل
اجللوس:
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 "أهال ،ده يوم عيد وهللا  ..لقد طار املرض  ..مرحبا ابلفتوة ،وش يخاحلارة"
ردا علهيا التحية ،وشكرا لها الرتحيب ،ويف الهناية قال ش يخ احلارة:
 "أتينا لنطمنئ عىل حصتك ،ومن مث نعرض عليك أمرا"قالت ،وعيناها ميلهام الفضول:
 "تفضل!"أجاب ،وهو يرمق (فوزية) بعينيه:
 "نفضل لو أطلعناك عىل المر مبفردك  ..يف البداية" "فوزية!"اقرتبت الفتاة اليت اكنت منشغةل مبطالعة كتاب من أهما ،فقالت الم:
 "هل أعددت شااي للضيوف؟!" "حاال ،اي أيم!"قال ش يخ احلارة بعد أن اطمأن ملغادرة الشابة:
 "لقد جئنا خلطبة ابنتك للمعمل نور ادلين ،فتوة حارتنا ،ونور حينا"2
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قال الفتوة مصححا:
 "جئنا لنخطب الآنسة فوزية ،ونطمع يف املوافقة!"صاح ش يخ احلارة مندهشا:
 "وهل خطبة الفتوة يشء يرد ،اي معمل؟!"قال الفتوة ،وهو يرمق رفيقه ذو الرأس الصلع ،والشارب الفيض:
 "رأهيام أطلب ،ال رأيك!"خزاي ،وقالت أم (فوزية) ومشاعرها تختلطة بني ورور
سكت ش يخ احلارة م َ
وارتباك:
 "يف احلقيقة ،اي معمل نور  ..رأهيا يه فقط ،مفنذ تويف وادلها ،وأان الأجربها عىل يشء ،كام أهنا متعلمة ،وتطمح يف دخول اجلامعة العام
القادم"
قال ش يخ احلارة ،وعىل وهجه الغضب:
 "بنت تدخل اجلامعة؟ ومن حارتنا؟!"قال الفتوة ،ومالحمه مل يبارهحا الهدوء منذ البداية:
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 "العمل نور  ..ال مشلكة عندي أن تدرس يف اجلامعة ،والزواجس يكون خري ّ ِّ
حمصن لها "...
دخلت (فوزية) الغرفة حامةل صينية الشاي ،وفورا توقف امجليع عن الالكم
 ..رمقهتم بشك ،مث وضعت الصينية عىل الطاوةل أماهمم  ..قال ش يخ احلارة
اكورا الصمت ،ومتجاوزا احلد:
 "املعمل نور ادلين قرر خطبتك!" "ماذا؟!"حدجه الفتوة بنظرة غضب ،والُّشر يتطاير من عينيه  ..قالت الم
مس تدركة املوقف:
 "املعمل نور ادلين يعرض خطبتك ،وهو يف انتظار رأيك"مسحهتم الفتاة بعينهيا ،مث قالت واحلنق اب ٍد يف نربة صوهتا:
 "وزوجتك الثانية اي  ..معمل؟!" "ما لها؟!"ُضة؟!"
 "هل يفرتض أن أعيش مع َ4
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 "وما املانع؟!" "تعلمنا يف املدرسة أن الاكنلكز ال يزتوجون أكرث من واحدة!"قال الفتوة مستنكرا:
 "لكننا لس نا اكنلكز ،وال فرنس يني  ..هلم ديهنم ولنا ديننا "...حاول أن يبدو رصينا يف الكمه ،وأمكل:
 " ...اهنا س تكون زوجة زوجك ،ال عدوتك  ..س تكون للك منكامجحرة مبس تلزماهتا ،وان شئت أجعل كل شقة أخرى ،فقد ورثت عن
أيب عامرة اكمةل ،جبانب حمل المقشة!"
 "هل حتمل شهادات تعلميية؟!"رفع عينيه من الرض ،ونظر يف عينهيا بتحد ،مث قال:
 "لك من يف احلارة يعرف أين كنت متفوقا يف املدرسة الابتدائية،اب ،لكن املعمل عز ادلين
وحفظت اليشء الكثري من القرأآن يف الكتَ ّ
– رمحه هللا – قرر أن الوقت حان لترك الكتابة واحلساب ،وأبدأ
تعمل الفتونة ،وأان يف سن العارشة!"
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قال ش يخ احلارة ،ممصمصا شفتيه:
 "رمحة هللا عليك اي معمل عز ادلين ،لو عاش لريى ابنه يدخل امتحاانليخطب لهدم احلارة لكها عىل رؤوس أحصابـ "...
سعل الفتوة بقوة ،فتوقف ش يخ احلارة عن الالكم ،وارتعدت فرائصه  ..مرت
حلظات من السكون ،قطعهتا (فوزية) قائةل:
 "وهل توافق زوجتك الوىل عىل الزواج بغريها؟!" "وملاذا تعرتض؟ مفعامليت لها لن تتغري ،وقد فرحت أهنا س تحظىبأخت تشاركها البيت"
 "طبعا فرحت  ..ابلتأكيد انسانة جاهةل "...دق الرض بنبوته ،واعتدل واقفا ،جففلت الفتاة ،واهما ،ومتمت ش يخ احلارة ..
قال الفتوة والُّشر يتطاير من عينيه:
 "احفظي لسانك  ..اهنا حرم الفتوة "...مل ترد ،فواصل بلهجة صارمة ،ونربة هادئة:

6

اآلنسة فوزية

 "لقد جئت هنا خلطبتك اي أس تاذة فوزية ،فان كنت موافقة فأهالوسهال ،واال فأذين لنا ابملغادرة وانيس ما اكن!"
مل ينتظر جواهبا  ..لف عباءته ورفع طرفها فوق كتفه ،ومرق خارجا  ..تبعه
ش يخ احلارة ،وهو يتعجب من تغري احلال.
قالت الم بعد أن أغلقت ابنهتا الباب:
 "ملاذا اي ابنيت؟ انه الفتوة!"أجابت الفتاة بغضب:
 "وماذا س يفعل؟! لقد اكنهتىى زمن الفتوات ،وتكل التخاريف  ..البدلالآن هبا قانون ،ورشطة  ..كيف س نصبح مثل الاكنلكز ،وحنن نعيش
يف اجلهل؟!"
 "اي بنيت ،الرجل مل هيددان ،بل طلب خطبتك كي خشص ،وأان الأفهم ملاذا رفضت ِّه؟!"
تلعمثت قائةل:
 "انه أكرب مين س نا!"7
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 "مل يمت الثالثني بعد!" "حس نا  ..ليس متعلام!" "أخربك أنه تعمل ما يكفيه لينجح يف حياته!" "مل يدرس يف اجلامعة!" "وملاذا حيتاج عمل اجلامعة؟!" "انه جاهل ،ولن أس تطيع العيش معه!"سعلت الم ،مث قالت ويه حتمك البطانية حولها:
 "يقرأ ويكتب ويعرف احلساب ،وتقولني جاهل؟ اذن فأان أهجلاجلهالء!"
قالت (فوزية) مس تدركة:
 "اخس ِّعليك ،اي أيم  ..قصدت أنه ليس مثيل"
 "اذن كيف عش نا أان وأ ِّبوك؟ معه توجهيية ،وأان ال أقرأ ،وال أكتب!"
 "ال أعرف  ..فقط ال أريد هذا الرجل!"استندت الم لتقف ،وهتادت يف مش هيا حىت عادت لغرفهتا ،مث قالت ويه
تمتوضع يف الفراش مبساعدة ابنهتا:
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 "أمتىن أن يأيت الرجل املناسب قبل أن أفارقك!"احتضنت الفتاة أهما ،وقالت:
 "بعد الُّش ِّعليك "...
مث أردفت ،ويه تبتسم:
 " ...ابذن هللا س يأيت قريبا"
تناىس الفتوة ما وقع ،وابتت (فوزية) تتحاىش النظر يف عينيه لكام مرت
مبجلسه ،وهو بطبيعته مل يكن ينظر اىل املرور من النساء ،اال أن ش يخ
احلارة اكن ميصمص شفتيه ،ويرضب كفا بكف لكام مرت ،لكنه مل جيرؤ عىل
اخبار أحد ابلسبب خوفا من الفتوة  ..واكنهتىى العام ادلرايس ،وحصلت
(فوزية) عىل شهادة التوجهيية ،واكنت قد حسمت أمرها مس بقا أن تلتحق
جبامعة (املكل فاروق الول) يف بداية العام ادلرايس الالحق.
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وذات يوم بيامن اكنت عائدة من زايرة صديقة لها ،مرت بداكن بيع الكعك
واحللوايت  ..هتلل وجه البائع الشاب عندما حملها ،وبعد أن غادر ابيق الزابئن
تقدمت منه ،وقالت:
 "السالم عليمك ،نصف كيلو كعك!" "أول مرة أرى بغاشة تطلب كعاك!"ابتسمت الفتاة برقة ،مث قالت:
 "وأان أول مرة أرى خرجي حقوق يغازل مكعلمني احلارات!"حضاك لكهيام ،وأجاب البائع برسة:
 "عىل القل املعلمني ميكهنم التقدم للزواج مبن يريدون ،لكن شهادةاحلقوق ال تأيت بعائد!"
 "اخس عليك ،اي رشدي! هل س تواصل العمل يف البس بوسةوالكنافة ،وترتك شهادتك؟!"
 "ال هذا ،وال ذاك! قريبا سيتغري احلال ،وأآيت ملقابةل الست الوادلة  ..ايقطة!"
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ابتسمت بدالل ،مث قالت وقد اس تعادت هدوء مالحمها:
 "نفس الالكم منذ س نتني!" "هذه املرة الوضع سيتغري فعال ،وسرتين "...توقف عن الالكم عندما دخلت زبونة اىل ادلاكن  ..قال وهو ميد لفة الكعك:
 "تفضيل اي أآنسة فوزية ،أعدك أن الكعك هذه املرة س يكون أفضل!"قالت ،ويه تغادر ادلاكن:
 "سرنى!"∆∆∆
انقضت الايم وريعا ،وحل العام ادلرايس اجلديد ،والتحقت (فوزية)
ابجلامعة ،ومع تغري روتني حياهتا تغريت أحوال احلارة ،فقد أصبح الفتوة (نور
ادلين) يتغيب كثريا عن احلارة ،وقد يصل غيابه لس بوع دون أن يعمل أحد
ماكنه ،وتيرست احلاةل املادية لـ(رشدي) ،حىت أنه اشرتى داكن احللواين
اذلي اكن يعمل فيه ،وقام بتوسعته ،وتوظيف عاملني لبيع احللوايت ،واكتفى
هو ابالرشاف ومجع االيراد من جحرة مكتبه .يف نفس الوقت تدهورت احلاةل
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الصحية لوادلة (فوزية) كثريا .ذات يوم عادت الفتاة من اجلامعة لتفاجأ أن
(رشدي) جيلس مع أهما ،وقد طلب يدها  ..تصنعت ادلهشة ،وقالت:
 "سأفكر مث أبعث كل ابلرد!"اضطرب الشاب ،لكنه قام متأهبا للمغادرة ،وقال:
 "يف انتظار جوابك!"قالت الم:
 "عني الصواب اي ابنيت ،فقد جاء مبفرده ،وليس معه أحد!" "لكنه يعيش مبفرده ،وليس معه أحد!" "توجب عليه أن يطلب من ش يخ احلارة احلضور معه  ..نعم  ..فتكليه الصول!"
التفتت ايل ابنهتا ،وقالت بأمل:
 "هاه! ما رأيك؟!"تدللت الفتاة ،وأجابت:
 "الرأي رأيك اي أيم!"12
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 "اي سالم؟!"مرت دقيقة من الصمت ،ويف الهناية قالت الم:
 "اذن كنرد عليه غدا؟!" "ال ،انتظري حىت هناية الس بوع!"انتظر (رشدي) خرب املوافقة ،لكن تأيت الرايح مبا ال تش هتىي السفن ،فبدال
من خرب املوافقة بلغه خرب وفاة أم (فوزية) بعد ثالثة أايم من زايرته .تكفل
املعمل (نور ادلين) بلك مصاريف اجلنازة بصفته فتوة احلارة ،وبأمر منه أرشف
ش يخ احلارة عىل اجلنازة لكها ،ويف نفس الوقت اكن (رشدي) قد اختفى
متاما ،وذكل بعد أن أرسل خطاب تعزية لـ(فوزية) عن طريق فتاة صغرية.
اس متر غيابه ملدة شهر ،ويف الهناية عاد اىل احلارة  ..يقود س يارة غالية المثن
..

عند أول لقاء بيهنام اعتذر لها عن غيابه ،وبرر بأنه اكن يف معل هام مل يمتكن
من المتلص منه  ..قالت (فوزية) مشرية اىل ادلبوس اذلهيب عىل ايقة مقيصه:
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 "هل هذا هو العمل؟!"نظر اىل ادلبوس اذلي حيمل عمل بريطانيا ،وقال مفرسا:
 "انه هدية من أحد أصدقايئ الاكنلكز ،وهذا القميص أيضا  ..هليعجبك؟!"
 "ال يعجبين قبول الهدااي ممن حيتلون أرضنا!" "ملاذا تغري ِّت؟! أمل ختربيين من قبل أنك متنييت لو اكنت مرص مثلبريطانيا؟!"
 "نعم ،مثلهم يف التقدم ،ال عبيد عندمه ،حيمكوننا!"أجاب ،وهو يبتسم حماوال هتدءهتا:
 "ال تقلقي أان ال أساعدمه يف الاحتالل ،اي قطة!"ابتسمت ،وقالت:
 "اذن ماذا تفعل؟!" "فقط أقدم هلم بضاعة ،لن أايدهيم أخسى من أايدي املرصيني!"
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مرت أسابيع تغيب املعمل (نور ادلين) أغلهبا عن احلارة ،وعندما عاد اكن
يغطي احدى عينيه برقعة سوداء  ..عاد اىل جملسه يف وسط احلارة ،ونبوته
يف يده  ..أحل عليه الرجال ملعرفة سبب االصابة ظنا مهنم أن فتوة أخر قد
انل من فتوهتم ،لكنه قال:
 "فقدت عيين يف معركة يف الصعيد ،لكنين مل أكن طرفا فهيا!"قال بعض الرجال:
 "اذن ماذا؟!"أمت الفتوة بلهجة صارمة:
 "كنت أقوم ابلصلح  ..ولنن ِّه المر!"أطاع الرجال ،وتوقفوا عن طرح الس ئةل  ..يف منتصف الهنار مرت (فوزية)
عائدة من اجلامعة ،فاعرتض الفتوة طريقها دون لفت الانتباه ،وقال بصوت
خافت:
" -اتبعيين!"
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وبدأ ابلتحرك  ..تسمرت يف ماكهنا حلظات؛ ال تدري هل طلب مهنا أن
تتبعه حقا ،أم أن أصوات الشارع اختلطت! لكن دقة من نبوت الفتوة،
ونظرة أخرى اىل عينهيا أكد ا المر ،فتبعته  ..حترك هو برسعة ليحاف عىل
مسافة بيهنام ،ويف الهناية وصال اىل منطقة فضاء خلف احدى العامرات ..
ابدر الفتوة مبددا غرابة املوقف:
 "أعتذر عن لقائك هكذا ،فأان أعرف أن أخالقك متنعك من لقاءرجل غريب عىل انفراد "...
قاطعته قائةل:
 "ما المر؟ هل هناك مشلكة؟!" "تعرفني بدرية؟!" "اليت تسكن يف العامرة املقابةل؟!" "نعم ،يه!" "اهنا أرمةل تعيش وحدها ،وتنفق من االعاانت؟!" "ال ،بل تعمل يف البغاء و"...رصخت فيه:
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 "ماذا تقول؟!" "احلقيقة! لكن ليس هذا املهم!" "ماذا أيضا؟!" "تعرفني رشدي احللواين!"ازدردت لعاهبا ،وقالت:
 "نعم!" "انه يقوم بتوريد  ..امح" "ماذا؟!" "يورد احلرمي ملعسكرات الاكنلكز ويتقاىض معوةل ،وقد أقنع بدرية بـ"...
قاطعته برصخة غاضبة ،وقالت:
 "توقف! كيف تقول هذا الالكم؟ رشدي انسان رشيف "...رمقها بشك ،فأردفت:
 " ...وبدرية أيضا  ..ملاذا تقول هذا الالكم؟!"17
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قال هبدوء:
 "اهديئ اي أس تاذة فوزية  ..البد أنك رأييت كيف تغري حال رشدياحللواين ،بدال من بيع الكعك والبقالوة اشرتى احملل ،وس يارة جديدة،
واليوم علمت أنه اشرتى عامرة  ..هنا يف احلارة  ..ابلطبع أنت مل
تالحظي ذكل ،لكننا نتبعه!"
 "من أنمت؟!"شد هامته ،وقال بفخر:
 "أان أمعل مع جامعات الثوار منذ أشهر  ..مسعيت عن جثث امخلسجنود الاكنلكز اذلين وجدومه يف النيل؟!"
 "نعم!"رفع نبوته بفخر ،وقال:
 "لكهم هبذا النبوت ،وهلل امحلد!"اختلطت املشاعر بداخلها بني غضب وحزن وحقد ،لكن مالحمها مل تظهر
اال امجلود  ..وقالت:
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 "وما املطلوب مين؟!" "رمغ تعامكل الس ئي مع لك من يف احلارة ،وأوهلم أان اال "... "أان ال أعامل أحدا بطريقة سيئة!" "البد أنك ال ترين فينا اال مجموعة من اجلهالء ال يفقهون شيئا!"قالت خبجل:
 "ليس حصيحا!" "املهم  ..ال أحد ينكر أنك متعلمة ،وتدرسني يف اجلامعة ،وابلتأكيددليك الفطنة املطلوبة  ..ذلا أطلب منك العمل معنا!"
دهشت من الطلب ،وقالت:
 "كيف؟!" "عليك فقط أن تصاديق بدرية ،وتعريف مهنا أخبار املعسكرات اليتيرسلها الهيا رشدي احللواين ،وتطلعينا عىل أحوال اجلنود الاكنلكز
هناك!"
 "اهنا هممة صعبة!" "وأان واثق أنك قدرها"19

اآلنسة فوزية

فكرت قليال مث قالت:
 " أهملين يومني لجيبك!"
عادت ايل البيت ،وقبل أن تصل اىل شقهتا فاجأها (رشدي) قادما من أعىل
 ..رصخت فيه:
 "ماذا تفعل هنا؟! قد يراك أحد!" "ال مشلكة! اهنا عامريت الآن!" "ماذا؟! هل اشرتيت العامرة؟" "نعم ،وأخليت الشقق لكها من الساكن! ثالثة طوابق ،واحمللابلسفل مكل لنا ،وحىت بيتك!"
 "لكنه مكل يل ورثته من أيب!" "غري حصيح  ..اكن ابالجيار  ..والعقد اكنهتىى بوفاة أمك!"صدمت الفتاة مما حيدث  ..أمكل الكمه:

20
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 "ولكن هذا ال هيم ،فسرنحل من هنا قريبا! لقد اشرتيت شقة كبرية يفوسط القاهرة ،وعندما نزتوج س نغادر تكل احلارة للبد!"
 "من أين أتيت ابلنقود؟!" "أخربتك أنين رجل أعامل ،أعقد صفقات مع الاكنلكز!" "صفقات تتضمن توريد النساء؟!"حجظت عيناه لوهةل ،مث قال بربود:
 "نساء  ..تخدرات  ..سالح  ..أي يشء!" "سالح؟! تساعدمه يف قتل املرصيني ،واحتالل الرض؟!"قال مس تدراك:
 "ال ،ال ،أان ال أبيع هلم السالح  ..قد أخزنه هلم ،أو أنقهل من ماكنلآخر!"
 "نفس المر!"قال بصرب انفذ:
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اآلنسة فوزية

 "هل ستبقني غبية للبد؟ العامل يتغري من حولنا  ..يب أو بغريي،الاكنلكز حيمكون البدل ،ويسجنون من يريدون  ..أان فقط أس تفيد!"
قالت ،ويه تقاوم دموعها:
 "لقد تغريت كثريا  ..مل تعد الرجل اذلي أحببته!" "وعليك أنت أيضا أن تتغريي!"اس تدار هاما ابلرحيل ،لكنه عاد من جديد ،ونظر يف عينهيا ،وقال بنان:
 "فوزية ،ال تكوين معياء  ..لقد أصبحت أغىن مما كنا نتخيل يوما،شاركيين احلمل ،اي قطة!"
مل جتب  ..قال وهو يمكل طريقه كنزوال:
 "أخربيين بقرارك غدا ،لنين مقت بتأجري العامرة لكها لالكنلكز،وس يأتون الس تالهما بعد يومني!"
مسحت عينهيا من ادلموع ،ووقفت وحدها يف منتصف السمل.
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اآلنسة فوزية

يف اليوم التايل وصل أحد الضباط الاكنلكز اىل احلارة وأخذ يسأل عن حمل
رشدي احللواين ،فمل جيبه أحد ،ويف الهناية متكن من الوصول اليه والعني
ترمقه بشذر  ..اكن (رشدي) جالسا يف حمهل منذ الصباح ينتظر (فوزية) أو
خطااب مهنا  ..فوجئ ابلضابط أمامه ،فوضع ّيل الشيشة من يده ورحب به
 ..قاده اىل مكتب صغري يف هناية احملل ،وطلب من أحد العاملني أن يصنع
هلام شااي وينقل الشيشة لدلاخل ،وأغلق الباب  ..تلكم الضابط بلغة عربية
ركيكة ،وقال:
 "ملاذا ينظر ا َيل امجليع بغضب؟!" "وال هيمك مهنم  ..اهنم مجموعة من الاغبياء احلاقدين!" "حس نا ،لقد جئت اليك يف هممة رمسية!"ملعت عينا (رشدي) واعتدل يف جلس ته ،وسأل بفضول:
 "وما يه؟!" " يف البداية الكولونيل يبلغك سالمه!" "هللا يسلمه  ..املهمة؟!" "حنتاج ماكن لتخزين متفجرات!"23

اآلنسة فوزية

فكر قليال ،مث قال:
 "للسف ليس عندي يف الوقت احلايل!" "ال حنتاج مساحة كبرية ،فنحن نوزع اخملزون بني رجالنا الوفياء حىتال يصل اخلرب للثوار!"
عيين الرجل وقال:
حسب نفسا من الشيشة متفكرا مث نظر يف ّ
 "هل يصلح داكن صغري؟!" "ال مشلكة  ..اهنا مكية صغرية!" "لكن المر خطري ،فهو هنا يف احلارة ،داكن صغري أسفل عامرةاشرتيهتا ابلمس!"
 "فهمت ،س نعطيك مثل املرة املاضية مرة ونصف!"أظهر الرفض ،وقال متباكيا:
 "لكنه هنا يف احلارة ،بني أهيل وأصدقايئ ،أي أنين أعرضهم للخطرمن أجلمك!"
 "ضعف سعر الصفقة املاضية!"24

اآلنسة فوزية

مد يده مصاحفا ،وقال:
 "اتفقنا!"فتح العامل الباب ووضع صينية الشاي أماهمام  ..سأهل (رشدي):
 "هل سأل عين أحد؟"قال العامل صغري السن ببالهة:
 "ال اي معمل!" "وال ترك رساةل؟!" "ال اي معمل!"قال (رشدي) بغي :
 "غور  ..واغلق الباب من خلفك!"خرج العامل من جحرة املكتب  ..واصل الضابط الاكنلكزي الكمه:
 "عليك أن حتذر فهىي متفجرات حساسة ،وقد حياول الثوار ورقهتااذا علموا مباكن ختزيهنا  ..ولهذا فنحن ننقلها يف صناديق وأقفاص
اخلرضوات"
 "ال مشلكة!"25

اآلنسة فوزية

 "عليك أن تُّشف عىل ختزيهنا بنفسك لن أي حركة خاطئة قدتؤدي النفجار"
 "ال تقلق ،ليست أول مرة يل ،فقد تعاملت مع ختزين املتفجرات منقبل!"
وضع الرجل يده يف جيبه  ..ظن (رشدي) أنه س يخرج نقودا ،وقال:
 "ملاذا أنت مس تعجل؟ عندما ننهتـ "...أخرج الضابط ورقة صغرية مدها اليه ،وقال:
 "يف تكل الورقة س تجد طريقة التواصل لرتسل لنا رساةل ابلمكية اليتيسعها ادلاكن!"
 " متام!" "وهبا أيضا قامئة ابلسامء الرمزية ،مفثال البسةل تعين البارود ،والباميةتعين النرتوجليرسين ،و "...
 "ماذا؟!" "النيرتوجليرسين ،انه متفجر شديد اخلطورة ،والفاصولياء تعينادليناميت"
26
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 "فهمت!" "والمكية املطلوبة حددها لنا ابلوزن؛ و ِّقّية يعين قفص ،وكيلو يعينعُّشة علب ،و"...
قاطعه بنفاذ صرب ،وقال:
 "خالص بقى!" "ماذا؟!"ابتسم مالطفا ،وقال:
 "أليس لك هذا مكتواب يف الورقة؟!" "نعم  ..تفضل ،حاف علهيا جيدا"طوى الورقة ،ووضعها يف جيبه ،مث خبط بيده عىل صدره مرتني ،وقال:
 "يف عيين! هيا ،طرقنا بقى!"حدجه الضابط مس تفهام ،فأشار بيده مودعا ،وقال:
" -رشفت اي خواجة!"
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فتح الباب وفويجء بـ(فوزية) تقف أمام احلجرة مبارشة  ..ودع الضابط
ورحب هبا ،مث قال حماوال أال يثري شكوكها:
 "منذ مىت وأنت هنا؟!"أجابت اببتسامة ابهتة:
 "وصلت للتو!"نظر الهيا برية ،مث ابتسم وقال:
 "هذا الرجل "...قاطعته مصححة:
 "تقصد الضابط الاكنلكزي!" "اه ،لقد اكن هنا ليعطيين جاكت هدية كعربون للصداقة ،لكنينرفضت!"
نظرت اىل مالبسه ،وقالت:
 "نعم ،فدليك ما يكفي من مالبس الاكنلكز!"متلمل قليال ،مث قال:
28
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 "ماذا قرريت؟!" " قررت أال أكون معياء!" "خريا ِّفعلت!"
 "اليوم سأفرغ الشقة ،وأنقل ما فهيا!" "ختليص مهنا ،فبيتنا اجلديد به لك يشء" "سأنقلها غدا لبيت خايل ،ونتقابل هنا بعد غد مث نذهب للمأذون!" "وملا ليس غدا؟!" "غدا سأذهب خلايل ،أترك عنده الاثث القدمي ،وأخربه أنينسأتزوج ،فتكل يه الصول!"
هز (رشدي) رأسه  ..قامت (فوزية) لتغادر ،لكن توقفت وتفحصته قليال،
مث وضعت حقيبة يدها عىل املكتب ،وقالت ويه خترج:
 "انتظرين هنا  ..سأعود!" "اىل أين أنت ذاهبة؟!"" -فقط انتظر!"
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اآلنسة فوزية

غابت قليال ،مث عادت ويف يدها لفة  ..فضهتا وأخرجت مهنا مقيصا طويال،
قدمته اليه ،وقالت:
 "ارتدي هذا اجللباب ،فأان مل أرك مبالبس شعبية من قبل!"اس تغرب (رشدي) مث قال وهو يشري اىل مالبسه:
 "لكنك لطاملا أحببيت تكل املالبس!" "فقط أريد أن أراك هبا ،اهنا هدية زواجنا"خرجت من احلجرة ،وأغلقت عليه الباب  ..بعد قليل أطل ابلقميص
البدلي ،فقالت ويه تبتسم:
 "هذا أفضل بكثري  ..عندما تأيت الصطحايب للمأذون ،تعاىل هبذااجللباب"
دخلت (فوزية) اىل جحرة املكتب وأخذت حقيبهتا ،مث ودعت (رشدي)
اذلي توجه اىل شقته ليقوم بتجهزها الس تقبال العروس  ..وتوهجت يه اىل
حيث جيلس الفتوة ..
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يف صباح اليوم املنتظر استيق (رشدي) عىل صوت كرس ابب شقته يف
وسط القاهرة  ..حسبه مجموعة من اجلنود من فراشه اىل قسم الُّشطة القريب
 ..وأودعوه غرفة تعج ابلضباط الاكنلكز ،مل خياطبه أحد مهنم أو ينظر انحيته
رمغ تكراره السؤال عن ذنبه  ..مرت ساعة مث حرض الكولونيل ،ومعه
الضابط اذلي زار (رشدي) منذ يومني  ..اقرتب منه الكولونيل ،وقال
بغضب:
 "مل أختيل يوما أنك تعمل مع هؤالء الرعاع!"قال (رشدي) بأىس:
 "ال أفهم شيئا! ملاذا أان هنا؟!"اقرتب منه أحد الضباط ،وقال:
 "أنت مهتم بقتل مخسة عُّش جنداي من اجليش الاكنلكزي!" "ماذا! أان؟ أقتل؟!"التفت اىل الكولونيل ،وقال متوسال:
 "أخربمه أرجوك! أان مل أمحل سالحا يف حيايت!"31

اآلنسة فوزية

قال الكولونيل:
 "ال ت َدعِّ البالهة! أنت طلبت ارسال عُّشة علب من سائلالنيرتوجليرسين اىل تخزنك أسفل العامرة ومل ختربان أنك تؤجرها جلنود
اكنلكز ،مث مقت بتفجريها ،وقتلهم"
 "أان ال أعرف شيئا عن هذا المر  ..صدقوين! مل أفعل شيئا!" "اذن ملاذا أخليت عامرتك السكنية من املرصيني ،وطلبت ارسالاملتفجرات بعدها بيوم!"
 "أان مل أطلب ارسال أي متفجرات!" "ال أحد غريك يعرف طريقة التواصل!" "لقد نسيت المر متاما ،وال أذكر حىت أين وضعت الورقة!" "وفر الكمك ،فأهايل احلارة لكهم شهدوا أنك كنت موجودا،واس تلمت صناديق النيرتوجليرسين بنفسك"
 "أرجوك صدقين ،اهنم اكذبون  ..أان مل أفعلها  ..اهنم حيقدون عيل! "دلف أحد اجلنود اىل غرفة الاس تجواب ،ومهس يف أذن الكولونيل ببضع
لكامت ،مث قدم هل ظرفا مغلقا ،وغادر  ..فتح الرجل الرساةل ،وقرأها ،مث
32
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عرضها عىل الضباط جبواره ،لكن هزوا مجيعا أكتافهم ،وقال أحدمه بعد أن
تفحصها:
 "ليس لها معىن  ..جمرد تفاهات مرصيني"مث مدها اىل (رشدي) ،وقال:
 "هذه الرساةل وصلتك اليوم  ..يبدو أن أحدمه ميزح معك"أضاف الكولونيل:
 "ستبدأ حمامكتك غدا!"أمسك (رشدي) الرساةل ،والهتمها بعينيه ،مث أخذ يرصخ جبنون وهو يشري
اىل الورقة يف يده:
 "اهنا يه  ..لقد تأآمروا ضدي ،والقميص  ..أال تفهمون  ..اهنا فوزية ..فوزية ونور ادلين!"
أشار الكولونيل لرجاهل ،فقاموا بسحب (رشدي) اىل الزكنزانة ،وهو الزال
يصيح:
 "فوزية  ..ونور  ..نور وفوزية  ..أان بريء  ..مل أفعل شيئا!"33
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...
ولــــــتفهم مــــــا حــــــدث عليــــــك أن تقــــــرأ الرســــــاةل الــــــيت وصــــــلت
لـــــ(رشدي)  ..عــــىل الرن أنــــت مسعهتــــا مــــن قبــــل  ..لكــــن أعتقــــد
أنك مل تكن ملام ابالحداث حيهنا ..

كيلو بامية  ..القطة العميا
"سرقت قميصي  ..االجنليزي"
عسكر فوق وعسكر حتت
إخسَ عليك يا بتاع الكعك
فوزية
حرم الفتوة
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يسعدنا دائما تلقي الثناء
أو النقد  ..ولكن ليس دائما 

للتواصل

