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أحمد عبد المنعم رمضان *
اليوم هو الثالثاء األول بعد إتمامي عامي
الـثــاثــن .ب ــدأت يــومــي بــالــذهــاب لتجديد
اشـ ـ ـت ـ ــراك الـ ـت ــأم ــن الـ ـصـ ـح ــي .وقـ ـف ــت فــي
طابور طويل وبالقرب مني رجل عجوز،
ّ
سبعيني رب ـمــا ،ك ــان واق ـفــا خـلــف طــابــور
النساء حتى نبهه الضابط املسؤول عن
تنظيم الصفوف بإشارة من يده ،فقال له
العجوز متمتمًا دون أن يسمعه الضابط
«يا أخي ما تسبني ،أنا مبسوط هنا بني
الستات» .نظر لي وتبادلنا االبتسامات،
ث ــم ان ـضــم إل ــى ط ــاب ــورن ــا وقـ ــال ل ــي «مــش
كتير  400جنيه فى املشروع ده؟» .أجبت
ب ـت ـل ـقــائ ـيــة أنـ ــه ق ــد ي ـن ـفــق أض ـع ــاف ـه ــم فــي
ال ـف ـحــوص س ـنــويــا .أدرك ـ ــت ث ـقــل جملتي
ع ـلــى ع ـج ــوز ف ــي م ـثــل س ـن ــه ،ف ـص ـمـ ُـت إال
أنــه هز رأســه موافقًا .نــودي على اسمينا
ودفــع كل منا نصيبه .ذهبت بعدها إلى
مستشفى األطفال حيث أعمل منذ مطلع
ال ـع ــام ،م ــررت بــن األط ـف ــال وذوي ـه ــم دون
أن أنـظــر إلــى وجــوهـهــم ،تلك هــي عــادتــي.
أنظر إلى وجوه املارة في الشوارع ،راكبي
املترو وامليكروباص ،وإلى املنتظرين أمام
أب ــواب السينما والجالسني فــى املقاهي،
ً
أتفحص وجوههم متأمال حتى يظنوني
ً
شرطيًا أو متطفال ،إال أنني عند دخولي
إلــى املستشفى ال أنظر إلــى الــوجــوه قط،
ال وج ــوه املــرضــى وال مــرافـقـيـهــم ،أتــوجــه
إل ــى غــرفــة األط ـب ــاء م ـبــاشــرة ف ــي خـطــوط
ه ـنــدس ـيــة س ــريـ ـع ــة ...م ــر ال ــوق ــت بـطـيـئــا،
مللت ،تركت حجرتي ورحلت .في ساحة
املـسـتـشـفــى ،يـقــف أراج ـ ــوز مـقــدمــا عــرضــا
لــأطـفــال الــذيــن يلتفون حــولــه فــي دوائــر
مـ ـت ــداخـ ـل ــة ،وم ـ ــن خ ـل ـف ـهــم دوائـ ـ ـ ــر أخـ ــرى
ي ـت ـج ـمــع ف ـي ـهــا أه ــال ـي ـه ــم وقـ ــوفـ ــا ،وع ـلــى
األط ـ ـ ـ ــراف ب ـع ــض الـ ـضـ ـب ــاط امل ـت ـن ــاث ــري ــن.
أبطأت في خطاي ألسترق السمع لبعض
مما يرويه األراجــوز ،ولكنني لم أضحك،
ن ـكــاتــه غ ـيــر ق ـ ــادرة ع ـلــى ب ـســط ابـتـســامــة
عـلــى وج ـهــي الـثــاثـيـنــي ال ـعــابــس ،إال أن
األطـ ـف ــال ي ـب ـت ـس ـمــون ،بـعـضـهــم يـضـحــك،
وأغـ ـلـ ـبـ ـه ــم ي ـح ـم ــل تـ ـلـ ـف ــون ــات م ـح ـمــولــة
م ـصــوبــن كــام ـيــرات ـهــا بــات ـجــاهــه ..خ ــارج
ب ــاب املـسـتـشـفــى ،ك ــدت أص ـط ــدم بـمــراهــق
بــدأ شــاربــه فــي خــط وجـهــه ،يقف ممسكًا
بأعمدة السور الشبيه بقضبان السجون

مـتــابـعــا ال ـعــرض ب ـس ـعــادة ت ـفــوق سـعــادة
أولئك األطفال.
م ـش ـيــت ح ـت ــى م ـح ـطــة املـ ـت ــرو امل ـت ـكــدســة
باملواطنني والباعة الجائلني والشحاذين
والـضـبــاط .كــان صــوت املــذيـعــة الداخلية
يـصــدح عبر السماعات املنتشرة فــي كل
م ـكــان ،ب ــدأ عـمــل تـلــك اإلذاعـ ــة مـنــذ بضعة
أشهر عندما شرعت إدارة املترو في بث
األغــانــي الوطنية عبر سماعاتها بشكل
ب ــدا مـفــاجـئــا ،حـتــى س ــرت روح حماسية
بــن املــواط ـنــن دون ه ــدف واض ــح معني.
فكان ال بــد للمسؤولني مــن اخـتــاق عدو
يـ ـف ــرغ ف ـي ــه املـ ــواط ـ ـنـ ــون ش ـح ـن ـت ـهــم ت ـلــك،
مــورطــن إيــاهــم فــي مـعــارك وهمية ،األمــر
أش ـب ــه ب ـم ـمــارســة الـ ـع ــادة ال ـس ــري ــة أث ـنــاء
م ـشــاهــدة أفـ ــام ال ـب ــورن ــو ،أو رب ـمــا حتى
دون م ـش ــاه ــدة ،ب ـم ـجــرد ال ـت ـخ ـي ــل ...لـكــن،
منذ بــدايــة الـعــام الحالي ،صــارت اإلذاعــة
ت ـبــث عـ ــددًا م ــن الـتـعـلـيـمــات واإلرش ـ ــادات
ً
بـ ــدال م ــن األغ ــان ــي .ف ــي أول األم ـ ــر ،كــانــت
أشبه بالتعليمات املكتوبة على الغالف
الخلفي للكتب املــدرسـيــة ،إال أنـهــا باتت
ت ـ ــزداد وت ـت ـكــاثــر ي ــوم ــا ت ـلــو اآلخ ـ ــر ،حتى
ب ــت أش ـغ ــل ن ـف ـســي ف ــي ال ـط ــري ــق ال ـطــويــل
للمترو بــالـتـقــاط اإلرش ـ ــادات املستحدثة
فـ ــي كـ ــل ي ـ ــوم جـ ــديـ ــد ،احـ ـ ـ ـ ــذروا أص ـح ــاب
ال ـش ــوارب الـكـثــة .احـ ــذروا مـمــن يصبغون
ش ـع ــوره ــم ب ـل ــون غ ـيــر األس ـ ــود .اب ـت ـعــدوا
عن الباعة الجائلني .اضربوا الشحاذين
على ظهورهم واطردوهم من العربات .ال
تسهروا بعد الساعة العاشرة .ال تعاشروا
زوجاتكم إال في ليالي الخميس .ال تأكلوا
اللحوم واألس ـمــاك .ال تتابعوا الــدوريــات
األوروب ـيــة .ال تـقــرأوا الشعر .ال تشجعوا
ال ـ ـفـ ــرق األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة .ال تـ ـش ــرب ــوا ال ـخ ـم ــور
املستوردة .شجعوا البيرة املحلية.
كـ ــان امل ـ ـ ــرور م ــن م ـح ـطــة املـ ـت ــرو م ـغــامــرة
حقيقية ،مخاطرة متكررة يوميًا ،فأمام
ك ــل مــاكـيـنــة ت ــذاك ــر ي ـقــف ضــابــط شــرطــة،
جميعهم عـلــى الـهـيـئــة نـفـسـهــا ،يــرتــدون
نـظــارات شمسية رغــم أننا تحت األرض،
ي ــوقـ ـف ــون كـ ــل املـ ـ ـ ـ ــارة ،ي ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـررون أي ــدي ـه ــم
بخشونة وصفاقة على جـســدك ،صــدرك،
ب ـط ـن ــك ،ق ــدمـ ـي ــك ،فـ ـخ ــذي ــك ،ب ــاح ـث ــن عــن
أي ش ــيء قــد يثير ريـبـتـهــم ،ثــم يختمون
التفتيش بـحــركــة ســريـعــة مـعـتــادة بــدس
أي ــدي ـه ــم ف ــي ش ــق م ــؤخ ــرت ــك ،ل ـي ـتــأكــد من

خ ـل ــوه ــا م ــن أي م ـم ـن ــوع ــات .األمـ ـ ــر ذات ــه
يحدث مع النساء ،إال أنهم أيضًا يقومون
بـحــركــة مـمــاثـلــة ف ــوق فــروج ـهــن ،وتـفــاديــا
ألي ل ـغ ــط دي ـ ـنـ ــي ،أص ـ ــدر األزهـ ـ ـ ــر ف ـتــوى
بـجــواز هــذا الـنــوع مــن التفتيش واعتبار
الضباط في مقام املحارم .قبل أن يصرفك
الـضــابــط ،يرمقك بنظرة فاحصة ،يتأكد
مــن أن ــك حليق الـلـحـيــة ،مـسـتــور الجسد،
نظيف امللبس ،ينظر أيضًا إلى األحذية،
يتأكد مــن ملعتها ،وقــد يقترب منك أكثر
ليتأكد أن رائحتك غير منفرة .إذا تراءت
لـلـضــابــط أي مـخــالـفــة لـلـنـظــام ال ـع ــام ،أي
شيء قد يثير اشمئزاز أو نفور أحد املارة،
فإنه يودعك في حجرة الحجز املجاورة،
يـتــركــك ه ـنــاك حـتــى نـهــايــة ال ـي ــوم ،وعـنــد
انتهاء دوامه يطلق سراح املخالفني ليحل
ُ
آخرون محلهم .لقد احتجزت ذات مرة في
ً
تلك الحجرة حيث لم يكن قميصي مدخال
ف ــي ال ـب ـن ـط ـلــون ك ـمــا ت ــأم ــرن ــا اإلرش ـ ـ ــادات
املتبعة .في أغلب األحوال ،ال يخرج جميع
املحتجزين إلى بيوتهم ،فالضابط عادة
مــا يستبقى اثـنــن أو ثــاثــة مــن حصيلة
ورديته باعثًا إياهم إلى القسم إذا تشكك
في غضبهم من اإلجــراءات ،ولذلك فعليك
أن تكون حذرًا ،تجلس اليوم بأكمله دون
أن تبدي أي عالمة تذمر أو تأفف وأنت في
حجرة الحجز الضيقة زجاجية الحوائط.
يجب عليك أن تتسمر دون أن تتحدث أو
تـشـيــر ألي مــن املـ ــارة الــذيــن يتسنى لهم
رؤيتك أثناء مسيرهم.
مـ ــررت م ــن ال ـب ــواب ــة ب ـعــدمــا ق ــام الـضــابــط
بــال ـت ـف ـت ـيــش املـ ـعـ ـت ــاد ،وأف ــزعـ ـن ــي – رغ ــم
توقعي – بحركة يده إلى دبري .نظر إلى
ذقني ،شعري ،مالبسي وهندامي ثم أشار
لي بالعبور.
أثـ ـن ــاء رك ــوب ــي ع ــرب ــة امل ـ ـتـ ــرو ،فـ ـك ــرت فــى
االت ـص ــال بصديقتي مــي لـتــدبــر لــي لقاء
مــع الـفـتــاة الـتــي حدثتني عنها مــن قبل.
كنت قــد رفضت فكرة مقابلتها فــي املــرة
األولى ،فأنا ال أفضل املحجبات ،كما أني
ال أفضل الطبيبات ،ربما أريــد أن تدخل
حياتي نسائم مختلفة عن املعتاد .ولكني
مــا لبثت أن تعديت عــامــي الـثــاثــن ،كما
اكتشفت صباح اليوم أن الشعر األبيض
الــذي اعتاد االنتشار على جانبي رأسي
ّ
فعلي
قد توغل إلــى ناصية وجهي ،ولــذا
أن أقــدم بعضًا من التنازالت .ال بــأس من

مقابلة تلك الطبيبة املحجبة .انتبهت مرة
أخرى لصوت املذيعة ،ال تسرفوا ببذخ .ال
تشاهدوا البرامج الساخرة .ال تسبوا وال
تشتموا .ال تقرأوا الــروايــات .ال تغضبوا.
ال تتابعوا األخبار إال عبرنا .ال تشتهوا
إال أزواج ـك ــم .ال تـمــارســوا الـجـنــس ألكثر
من عشر دقائق .ال تناموا إال على جنبكم
األيمن .ال تأكلوا الحواشس والشاورما.
ال تـشــربــوا البيبسي وامل ـيــاه املـعــدنـيــة .ال
ت ـش ــاه ــدوا األف ـ ــام األج ـن ـب ـيــة .ال تـطـيـلــوا
النظر إلى القمر.
انـ ــدفـ ــع ع ـ ـشـ ــرات الـ ــركـ ــاب فـ ــي ع ـشــوائ ـيــة
وارت ـب ــاك ،الـكــل يبحث لــه عــن مـكــان حتى
امتألت عربة املترو عن آخرها ،وتكدست
مجموعة مــن النساء فــي تالحم وتداخل
م ـم ـيــت ع ـلــى طــرف ـهــا ال ـخ ـل ـفــي .اشـتـبـكــت
إح ــداه ــن م ــع ال ـب ــاق ـي ــات ،ال ـك ــل مـحـجـبــات
أو مـنـقـبــات ،ع ــدا تـلــك املـ ــرأة األربـعـيـنـيــة،
هي الوحيدة التي ترتدي مالبس ملونة
وســط مجموعة مــن املتشحات بالسواد
فــي رم ــز يليق بفيلم لـصــاح أب ــو سيف.
ظلت املــرأة تدفعهن وتنهرهن في غضب
داعية إياهن إلى التقدم في طرقة العربة،
إال أنـ ـه ــن رفـ ـض ــن االح ـ ـت ـ ـكـ ــاك ب ــال ــرج ــال
الواقفني في املقدمة ،فقالت لهن في مشهد
يليق بفيلم لوحيد حامد هذه املرة« ،طول
ما أنتم كده ،هنفضل عالم تالت» .يبحث
ـان عميقة ملشاكلهم
العامة دائـمــا عــن مـعـ ٍ
اليومية البسيطة .سائقو التاكسي دائمًا
ما يستخدمون مثل تلك العبارات الرنانة،
يلتقطونها من الراديو في أغلب األحوال.
كــانــت م ــي ســري ـعــة اإلقـ ـن ــاع واسـتـطــاعــت
أن تــدبــر لــي مـيـعــادًا مــع الـفـتــاة إيــاهــا في
الليلة ذاتها ،كان اسمها سارة أو يارا ،ال
أذكــر تحديدًا ،جلسنا وجهًا لوجه ،تبدو
خـجــولــة وطـيـبــة ،وكـمــا تــوقـعــت لـحــوارنــا
ف ـقــد ت ـحــدث ـنــا ع ــن الـ ـط ــب ،املـسـتـشـفـيــات،
املاجستير ،املــرضــى ،وهــو ح ــوار ال أريــد
املـ ــزيـ ــد م ـن ــه فـ ــي حـ ـي ــات ــي ،ك ـن ــت أخ ـطــف
النظرات إلــى املـبــاراة الــدائــرة على شاشة
التلفزيون خلفها .لم تكن جذابة أو الفتة،
فكرت أنها لذلك تجلس معي اآلن.
كالعادة ،مر بجوارنا الضابط املخصص
للكافيه عدة مرات ،تأكد أننا ال نتالمس،
ال ن ـت ـفــوه ب ــأل ـف ــاظ خ ــارج ــة ،وال ن ـت ـبــادل
نـ ـظ ــرات شـبـقـيــة س ــاخ ـن ــة ،وبــال ـتــأك ـيــد ال
ن ـت ـحــدث بــال ـس ـيــاســة ،ك ـمــا أنـ ــه ن ـظــر إلــى

بنطالي ليتأكد أن عضوي ليس مستثارًا.
لقد سبق أن شاهدت أحــد الضباط وهو
يقبض بيده على عضو واحد من الزبائن
ج ــارًا إي ــاه بــن ط ــاوالت الـكــافـيــه حــن ملح
أثناء مــروره ذلك النتوء في حجر بنطال
الـ ــزبـ ــون ،وذل ـ ــك رغـ ــم م ــا ي ـض ـي ـفــونــه لكل
أطـعـمـتـنــا امل ـع ـب ــأة وامل ـط ـب ــوخ ــة م ــن زيــت
الكافور وشتى أنــواع املهدئات ،وبسبب
ت ـلــك امل ـه ــدئ ــات ت ـجــد مـشـجـعــي الـفــريـقــن
يجلسون أمــام التلفزيون متجاورين في
سالم وهــدوء ،دون أن ينفعل أي منهم أو
يسب الالعبني أو الحكم متجنبني بذلك
الوقوع تحت طائلة قانون األخــاق الذي
يعاقب بالغرامة لسب الالعبني وبالحبس
املشدد في حالة سب الحكم.
ك ــان ــت املـ ـب ــارة ال ــدائ ــرة ف ــي ن ـهــائــي كــأس
الــزعـيــم ال ــذي جلس فــي مقدمة الحضور
لـ ـت ــوزي ــع الـ ـج ــوائ ــز واملـ ـي ــدالـ ـي ــات ،إال أن
الــزع ـيــم ،قبيل انـتـصــاف ال ـشــوط الـثــانــي،
ح ــرك س ـبــاب ـتــه ،ف ـت ـحــرك ب ـعــض الـضـبــاط
للقبض على الحكم ،اتهمه الزعيم بعدم
الحيادية ،ثم أمر بإنهاء املباراة عند هذا
الحد ،فأشار الحكم الرابع الذي حل محل
األول إلى الالعبني باالتجاه إلى ضربات
الترجيح مباشرة.
اصـطـحـبــت س ــارة أو ن ـهــى ،أي ــا ك ــان ،إلــى
محطة املـتــرو .قبيل التقدم نحو املاكينة
الحـ ـظ ــت اتـ ـس ــاخ حـ ــذائـ ــي ،فـ ـم ــددت ي ــدي
ومـسـحــت األت ــرب ــة مــن ف ــوق سـطـحــه على
بعد خـطــوات مـ ُـن نقطة التفتيش .مررنا
م ــن ال ـب ــواب ــات ،فـت ـش ـنــا ،أش ـحــت بــوجـهــي
بـعـيـدًا متجنبًا الـنـظــر إلـيـهــا بينما يمد
الضابط يــده إلــى نهديها وبــن فخذيها
وفــي مــؤخــرتـهــا ،ثــم ودعـتـهــا بعني زائغة
وافترقنا على وعد بلقاء آخر.
بعدما مــررت مــن بــوابــة التفتيش ،عــاود
ص ــوت املــذيـعــة الــداخـلـيــة فــي الـتــدفــق من
جديد ،ال تحبوا وال تكرهوا .ال تغاروا وال
تغضبوا .اغسلوا أيديكم قبل األكل وبعده.
ال تـمــارســوا ال ـعــادة الـســريــة .ال تبخسوا
ال ـعــاهــرات حـقــوقـهــن .ال ت ـقــرأوا القصص
ال ـق ـص ـي ــرة .ال ت ـك ــذب ــوا ع ـلــى ال ـض ـب ــاط .ال
ت ـس ـهــروا .ال تـمـشــوا ب ـتــؤدة وال تـســرعــوا
ال ـخ ـطــى .ال ت ـشــربــوا عـصـيــر املــان ـجــو أو
التفاح .ال تأكلوا البيتزا والهامبرجر .ال
تسألوا .ال تغضبوا .ال تحبوا .ال تكرهوا.
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