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الفض��ل $ ع��الي وح��ده ، ث��م  ثن��ين م��ن ا�خ��وات ف��ي إخ��راج ھ��ذه الم��ذكرات ، م��ن الظلم��ات إل��ي الن��ور ، ف��ي وق��ت ك��ان يج��بن في��ه ع��ن     
 ..ين ، والثانية ھي ا�خت نفيسة زوجة الشھيد أحم�د نص�ير ا�ولي ھي ا�خت أم جھاد زوجة أحد ا�خوة المعتقل ..التضحية أشجع الرجال 

والثانية ل�م تت�ردد ف�ي  ..ا�ولي غامرت بتھريبھا إلي خارج المعتقل ، رغم سلسلة التفتيشات التي يتعرض لھا الزوار والمعتقلين علي السواء 
بت إليھا تباًعا ، رغم أنه لم يكن قد م ضي علي استشھاد زوجھا بالمعتقل عدة أش�ھر ، وك�ان بيتھ�ا ل�ذلك ا حتفاظ بالكشاكيل الخمسة التي ُسر8

إن  ..فلل�ه الفض�ل والمن�ة  ..ولو  ھاتين ا�ختين المجاھدتين لطوي�ت الفك�رة ف�ي الص�دور  .ھو أصلح مكان للحفظ بعد أن خفت الرقابة عليه 
   ..ربي لطيف لما يشاء 

  ..وبعد    

أنن�ا ب�اقون خل�ف الج�دران حت�ى نلق�ي  1970وما بعدھا حتى تاريخ وف�اة عب�د الناص�ر س�نة  1969فلقد ترسب في نفسي اقتناع جازم سنة     
E ، وك��ان ھ��ذا ا عتق��اد ال��ذي تع��ددت ش��واھده ل��دينا وراء مغ��امرة كتاب��ة ھ��ذه الم��ذكرات ، الت��ي ل��ن يص��يبني منھ��ا أي س��وء س��وى التعجي��ل 

ھ�ذه الني�ة الش�ريرة بف�تح الزن�ازين علين�ا ل�يGً ونھ�اًرا �ول م�رة بع�د أربع�ة ظھ�رت ب�وادر  .بالشھادة ، وھي حيّر عندي م�ن الم�وت البط�يء 
عشر عاًما من السجن وا عتقال ، وذلك علي س�بيل التخ�دير للحيلول�ة دون ح�دوث أي انفج�ار داخل�ي ، ف�ي وق�ت ب�دأ النظ�ام في�ه ض�عيفاً بع�د 

، وإلي مساندة الرأي الع�ام اJس�Gمي ، و  يري�د تعكي�ر ص�فو ھ�ذه  ومحتاًجا إلي دعم الدول العربية بعد مؤتمر الخرطوم 1967ھزيمة سنة 
ة العGقات بأي عمل يشتم منه رائحة معاداة الروح اJس�Gمية ف�ي ا�م�ة ، فك�ان ف�ي ف�تح الزن�ازين وا كتف�اء ب�إغGق أب�واب العن�ابر الخارجي�

م��ارس  30ض��اع ا س��تثنائية ، خاص��ة بع��د ص��دور بي��ان إلھ��اء لن��ا ع��ن التفكي��ر ف��ي أي عن��ف ، بم��ا ي��وحي ب��ه الف��تح م��ن ق��رب تص��فية ا�و
  ..المخصص للكGم عن الحريات 

وكانت الثورة تبذل جھداً مستميتاً للتوفيق بين نية البطش والتنكيل بالحركة اJسGمية ، وبين ضرورة الظھور بوج�ه ديمقراط�ي إنس�اني ،    
،  1968يه بمظاھرات الطلب�ة المطالب�ة بالحري�ات ف�ي اJس�كندرية ف�ي فبراي�ر ففي الوقت الذي بطشت ف ..أو حتى إسGمي إذا اقتضي الحال 

 ..مارس ، الذي يفيض إنسانية وكرامة ، حتى استحق وصف بيان الحريات ، واستأھل ل�ذلك أن يخل�د ف�ي متح�ف الث�ورة  30أصدرت بيان 

ل�م ي�نس أن يس�تدرك  .ر الط�ارئ لGتح�اد ا ش�تراكي وف�ي الوق�ت ال�ذي اض�طر في�ه عب�د الناص�ر إل�ي إع�Gن تص�فية المع�تقGت أم�ام الم�ؤتم
ويستس��ني القل��ة ، ال��ذين يعتب��رھم الج��يش العقائ��دي لTخ��وان ، وال��ذين   يش��كل وج��ودھم ف��ي الس��جون والمع��تقGت أي تش��ويه لوج��ه لث��ورة 

وف�ي الوق�ت ال�ذي ش�غل عب�د الناص�ر  .. الثورة التي   مكان فيھا �عداء الشعب ، والتي كانت فيھا الحرية كل الحرية للشعب ..الديمقراطي 
ليكون لقبر الحريات وجه جديد م�ن وج�وه  ..فيه ا�مة با ستفتاءات الكثيرة كان   ينسي أن يضيف أنه   صوت يعلو فوق صوت المعركة 

أم�ام الم�ؤتمر الق�ومي  اضطر إلي أن يكون أكث�ر تط�وراً  1968وعندما تفاقم ا�مر واشتدت مظاھرات العمال بحلوان في نوفمبر  .الشرعية 
ف�ي اجتماع��ه الط�ارئ ، ف��أعلن ھ��ذه الم�رة بحس��م كبي�ر إلغ��اء جمي��ع اJج�راءات ا س��تثنائية ، حت�ى ف��ي مص��ر معتق�ل واح��د ع�ن غي��ر طري��ق 

ء ؛ �ن التنفي�ذ ك�ان ي�تم عل�ي ال�ورق ، حي�ث ص�در ف�ي نف�س س�اعة إلغ�ا -عل�ي ا�ق�ل  –وكان في ھذا اJعGن صادقاً في الظ�اھر  ..القضاء 
، والق�رار ص�ادر م�ن رئ�يس الجمھوري�ة باعتب�اره ال�رئيس  "باعتق�ال المعتقل�ين " 10/10/1986  ماJجراءات ا ستثنائية قرار جمھوري رق�

فكان القرار الجدي�د قض�ائي ، وا عتق�ال أص�بح  ..ا�على للقضاء ،   بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية صاحب القرارات ا ستثنائية المشؤومة 
  .ياً ، وإلي ھذه ا�مور من آخر اللعب با�لفاظ وبالشعوب ، في الوقت الذي لم يتغير فيه أي شيء في المعتقGت قانون

في ھذا الجو الغريب لم تكن الكتابة با�مر الھين ، و  عواقبھا بالوخيمة فحسب ، ف�ي نظ�ام   يحت�رم اJنس�ان إ  بالش�عارات ، وف�ي ظ�ل    
فكان  ب�د م�ن ف�رض حال�ة ط�وارئ  ..عريق في إحصاء حركات وسكنات بل وأنفاس المعتقلين  –د العال سلومه ھو عب –قائد معتقل شرير 

فكن�ت  .ومع ھذا فلم يسلم ا�مر م�ن م�آزق ك�ادت ت�ودي ب�ي قب�ل تحقي�ق الھ�دف  ..شديدة علي نفسي ، وحسبي بفتح الزنازين فرصة ومغنًما 
ر ، أو في وقت الظھيرة ، وأتخير ا�م�اكن المھج�ورة ، أو حج�رة قائ�د العنب�ر ل�يGً ، أو س�طوح أتخير الكتابة في أوقات السحر ، أو بعد الفج

المرافق من مغسل وفرن ومطبخ ، أو ما شابه ذلك ، وف�ي ك�ل ا�ح�وال أت�رك كتاب�اً أدبي�اً مفتوح�اً أم�امي ؛ أُْرِض�ي ب�ه الفض�ول م�ن يف�اجئني 
مت النوم علي عيني بعد الف ..بالسؤال  جر ؛ خشية التفتيشات المفاجئة ، التي تشمل أغلب أيام ا�سبوع ، بحثاً ع�ن ا�وراق وا�ق�Gم ولقد حر8

، وقبل أن تصل فرقة التفتيش إلي العنبر أكون قد أدخلت الكشكول في علية صفيح أعددتھا سلفاً ، وطرحت بھا فوق ظھر المعتقل ، وبع�دھا 
لع�ب ك�رة الق�دم بفن�اء المعتق�ل أتعم�د ق�ذف الك�رة عالي�اً ف�وق الس�طوح ، �ك�ون أول م�ن آمًنا ، وعندما تحين فرص�ة  "نمرتي  "أستوي علي 

  ..يتطوع بإحضارھا ، ومعھا صيدي الثمين مشدوداً تحت الثياب 

وأخطر ما واجھن�ي م�ن م�أزق ك�ان أثن�اء إح�دى غ�ارات الف�انتوم عل�ي مص�انع حل�وان القريب�ة م�ن المعتق�ل ، حي�ث بقي�ت ف�ي مك�اني ف�وق    
ح ، مستغرقاً في الكتابة ، مستفيداً من حالة الذعر التي عمت الجمي�ع ، وم�ن ص�فارات الس�جانة المدوي�ة لس�رعة إدخ�ال المعتقل�ين إل�ي السطو

لم أشعر إ  وأرجل قائد المعتقل والضباط من ورائه تھرول من جانبي ، متجھة إلي سور السطح لمعاينة أماكن ض�رب الغ�ارة ،  ..الزنازين 
ولكن محنتي الحقيقي�ة كان�ت تب�دأ ف�ور فراغ�ي م�ن كتاب�ة  ..ة أوراقي وانفلتZ ھابطاً من حيث صعدوا ، دون أن يشعر بي أحد فأسرعت بلملم

ل�م يك�ن أم�امي  ..كل كشكول ، إذ كيف أخترق به الحواجز البوليسية ، إلي خارج أسوار الدولة البوليسية ، قبل الشروع في الكتابة من جديد 
اJس�Gمية ، والمناس��بات الوطني�ة ، حي��ث يترخص�ون ف��ي تس�لم ا�طعم��ة ، ف�ي مختل��ف ا�وعي�ة ، بش��رط س�رعة إعادتھ��ا  إ  انتظ�ار ا�عي��اد
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وا�وراق ،  "النش�ا  "وب�نفس الس�رعة أك�ون ق�د نجح�ت ف�ي إلص�اق الكش�كول ف�ي ق�اع الكرتون�ة ، مس�تخدماً  ..فارغة داخل علبھا الكرتونية 
وكم تص�ببت عرق�اً كلم�ا ش�اھدت الس�جان وھ�و يمع�ن ف�ي  .. "البرديني  "من أثق بھم من الشباب من آل بحيث يبدو القاع طبيعياً ، بمساعدة 

   ..فحص علبة الكرتون ، إلي أن يمر المشھد بسGم فأخر ساجداً $ 

ش�في ، حي�ث زارت�ه أم وعندما ضاقت بنا السبل ذات مرة ، ولم نجد منف�ذاً ع�ن طري�ق الزي�ارات َتَص�ّنَع أب�و جھ�اد الم�رض ؛ لي�دخل المست   
جھاد بھا ، واستطاع أن يغافل السجان ويدس لھ�ا الكش�كول ف�ي ص�درھا ، ول�م يتش�كك أح�د ، وإ  لقام�ت إح�دى الس�جانات المخصص�ة لھ�ذا 

ازددت وأخيراً نفذت إرادة E بخروج جميع المذكرات ، ومن ورائھا خروج ك�ل المعتقل�ين ، والتقي�ت بھ�ا ف�ي العافي�ة ، و .الغرض لتفتيشھا 
ولم�ا اس�تتب  ..حمداً وشكراً $ ، خاصة حين قيض لي أخي الدكتور عبد E رشوان ؛ ليتولي حفظھا مرة أخ�ري ، قب�ل س�فري إل�ي الكوي�ت 

لي ا�مر بالكويت وأنجزت كتاب الحوار مع الشيوعيين ، فاتحت أخي الشيخ حلمي الكاشف Jحضار المذكرات مع�ه م�ن الق�اھرة ف�ي إح�دى 
رته بالعواقب ، فما زاد علي أن قال سفرياته ،    :وبص8

م�دير تحري�ر جري�دة  –وج�اء أخ�ي ب�Gل الت�ل  .إذن   يھ�م م�ا يص�يبني  :ق�ال  .بلي إن ش�اء E  :أليست عمGً للدعوة في سبيل E ؟ قلت    
، وأثناء الزي�ارة اطل�ع عل�ي الم�ذكرات ،  لزيارتي برفقة ا�خ أحمد رائف ، Jجراء تحقيق صحفي معي حول كتاب الحوار –اللواء ا�ردنية 

ورغب في نشرھا ، فرحبت بذلك حب�اً ف�ي ھ�ذا الش�اب الغي�ور عل�ي دعوت�ه ، وت�م النش�ر بحم�د E عل�ي م�دار س�تين حلق�ة أس�بوعية ، بع�دھا 
ين المجاھ�دتين ، فھم�ا ص�احبتا ولم أنس في غم�رة ذل�ك كل�ه دور ا�خت� ..سعدنا بالضيافة في بلد التاريخ اJسGمي العريق وا�مجاد الزاخرة 

، وابتس�مت وأن�ا أت�ذكر ذل�ك الض�ابط الص�غير ، ال�ذي ھال�ه أن تس�مي ا�خ�ت الض�عيفة ابنتھ�ا جھ�اد بع�د أن  -إن ش�اء E  –الث�واب ا�كب�ر 
ص�ير إذا ل�م تغي�ر وضعتھا عقب اعتقال زوجھا ، وأجري تحقيقاً شديداً معھا في مبني المباح�ث ع�ن دواف�ع ھ�ذه التس�مية ، وھ�ددھا بس�وء الم

وكافأھا E علي ذلك في ال�دنيا برؤي�ة ھ�ذا  ..وربط E علي قلب ھذه ا�خت الوحيدة في دولة الطواغيت ، ولم يتزعزع إيمانھا  ..ھذا ا سم 
  .أما يوم القيامة فG تعلم نفس ما أخفي لھا من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون  .الجھاد 

 عبد الحليم خفاجي                                                                                                      

  –بميونيخ  –بالجماعة اJسGمية بجنوب ألمانيا الغربية             

 ھـ 1399رجب                       27

  م 1979يونيو                       22  
 الباب ا�ول 

 خارج ا�سوار 

  :الفصل ا�ول 

أدرك�ت أن  ..المج�اورة ل�ي خالي�ة ومنس�قة  "النم�رة  "وج�دت  ..استيقظت من نومي في تمام الس�اعة الواح�دة ص�باًحا مبك�راً ع�ن ع�ادتي     
رت غطائي ت ..أخي محمد بيومي قد سبق إلي قيام الليل  حت قدمي ، وجلست أسرح الط�رف ف�ي تشجعت ونفض بقايا النوم من عيني ، وكو8

نفس المنظر الذي ألفت رؤيته من�ذ أربع�ة عش�ر عاًم�ا  ..  جديد تحت السقف  ..بمعتقل طره السياسي  4عنبر  5أرجاء الزنزانة الكبيرة رقم 
رصوص�ة المت�دثرة نف�س ا�جس�اد الم .. - 1970فبراي�ر  6 -ھ�ـ 1389ذي القع�دة س�نة  28أو يزي�د ، حت�ى ت�اريخ كتاب�ة ھ�ذه الس�طور ف�ي 

ج�اء  ..بالبطاطين الثقيلة لمقاومة ليل الشتاء الطويل ، كأنھا توابيت متجاورة ُوِضَعْت بعناية ف�ي مقب�رة جماعي�ة م�ن مق�ابر ق�دماء المص�ريين 
ھم ش�بھة   يقضي باعتقال م�ن حام�ت ح�ول 1965سبتمبر سنة  6بي إلي مقبرة ا�حياء ھذه للمرة الثانية قرار جمھوري مشؤوم ، صدر في 

ھت إليھم قرارات اتھام في قضية معينة لمدة محددة  بل كان القرار الثوري ينص عل�ي اعتق�ال ك�ل م�ن س�بق اعتقال�ه من�ذ قي�ام  ..، أو من وج8
وقد اقتض�ي تنفي�ذ ھ�ذا الق�رار الحك�يم اعتق�ال م�ا يرب�و عل�ي الخمس�ين أل�ف ش�خص ف�ي أي�ام  !!م حتى تاريخ صدور ھذا القرار 1952الثورة 
، اكتظت بھ�م مع�تقGت القلع�ة ، والس�جن الحرب�ي ، وأب�ي زعب�ل ، والفي�وم ، وقن�ا ، وا ردى ، ومعتق�ل ط�ره  "بضربة معلم  " ..دات معدو

خاطف�ة ؛ ف�الزمن ھن�ا ب�G  :و  تعج�ب لق�ولي  ..السياسي الذي مازلت أقبع فيه بعد زيارة خاطفة لمعتقل أب�ي زعب�ل اس�تمرت ث�Gث س�نوات 
  ...حساب 

لي�وم الحش�ر ف�ي طرق�ات أح�د العن�ابر ،  8�يام ا�ولي لGعتق�ال ك�انوا يتفض�لون علين�ا ب�الخروج م�ن المق�ابر م�رة واح�دة ك�ل أس�بوعوفي ا   
  .لGستماع كرًھا إلي الحاضرين المسخرين لتوعيتنا ، وعمل غسيل مخ لنا 

  :طغاة    

  :عت محاضرنا في ذلك اليوم ا�غر كمال رف /و زلت أذكر سؤا ً وجيھاً من المعتقلين إلي السيد     

 لماذا اعتقلتم ھذه ا_ ف المؤلفة ، مع أن المتھمين بعمل التنظيم   يتعدون المئات ؟  -    

  ..ولماذا تستمرون في اعتقالنا حتى اليوم ، وقد انتھت التحقيقات وصدرت ا�حكام دون أن يوجه إلينا سؤاّل ؟  -    

  :فكان جوابه الفصيح        

وم�ن عج�ب أن نتلق�ى  !!أم�ا بق�اؤكم حت�ى الي�وم فھ�و لمص�لحتكم  !!ف`نكم كنتم ستفرحون إذا نجح�ت حرك�ة اJخ�وان  :أما سبب اعتقالكم     
وي�زداد عجبن�ا  ...نفس الجواب من كل مسؤول يزور أي معتقل ، ومن كل قائد لكل معتقل ، حتى أص�بح الس�ؤال وجواب�ه مح�ور تن�در بينن�ا 

ب�ل ھ�م ق�وم  ..أتواص�وا ب�ه  " ..ب الموحد عل�ي م�دار الس�نين ، ويأتين�ا ص�وت م�ن الغي�ب بمفت�اح التفس�ير �لغ�از ھ�ذه النف�وس من ھذا الجوا
  . " ...طاغون 
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  :الموت سعادة    

�َل المحك�وم عل�يھم إل�ي ع�الم الس�جون  ..ص�درت ا�حك�ام بالس�جن وا�ش�غال واJع�دام      إ  ال�ذين  ..ت والب�اقون إل�ي ع�الم المع�تقG ..َوُرح8
أو ف�ي حوم�ة ال�وغى ، فل�م يض�مھم س�جن و  معتق�ل إذ ك�انوا أس�عد حظ�اً م�ن الجمي�ع ،  ..اختصھم E بكرامة الشھادة علي أع�واد المش�انق 

  ..فسبقوا إلي جنة عرضھا كعرض السماء وا�رض 

  :إنھم يبررون الجريمة    

حت�ى إذا م�ا تبق�ي من�ا خمس�مائة  ...، ل�م يع�د ب�د م�ن تص�فية المع�تقGت بالت�دريج وا_ن وقد سكن غضب السلطة ، وشفيت ص�دور فوقھ�ا     
عل�ي  –معتقل أو يزيدون أغلقت علينا ا�بواب ، بدعوى أننا نشكل خطورة مس�تمرة عل�ي أم�ن الدول�ة ، باعتبارن�ا الج�يش العقائ�دي لTخ�وان 

م 1968، التي أعقبت انتفاضة الطلبة والعم�ال بحل�وان ف�ي فبراي�ر س�نة  حد تعبير جمال عبد الناصر أمام المؤتمر القومي في جلسته الطارئة
وثقتنا في E تعصمنا من متاھ�ات  ..ونحن نعلم مقدًما أن ھذا مجرد تبرير للجريمة المستمرة ، وحاسة الشعب المسلم   يغيب عنھا شيء  –

مر يختلف كثيراً ھذه المرة عن سابقتھا ، التي استمرت عش�ر ولكن ا� ..أربع سنوات ونصف  –حتى اليوم  –مضي علي اعتقالي  .الظنون 
 ..كنت أُعامل خGلھا كمسجون من نوع فريد ،   ھو بالمسجون السياسي ، و  بالمس�جون الع�ادي  ..سنوات عجاف بين عدد من السجون 

أس�يوط ، والمني�ا ، وبن�ي س�ويف ، وقن�ا ، أن�ا وجمي�ع إخ�واني المحك�وم عل�يھم الم�وزعين عل�ي س�جن ليم�ان ط�ره ، و –بل ك�ان يطب�ق علين�ا 
  .أسوأ ما في الوضعين  –والواحات 

  !بحبوبة    

ف�الحجرة الت�ي  ..و  أريد أن أستبق الحوادث ، فأقارن بين حياة الس�جن وحي�اة المعتق�ل ، وحس�بي ا_ن أن انطل�ق م�ن الواق�ع المح�يط ب�ي     
بھ�ا ثGث�ة وأربع�ون مع�تقGً ،  ..الش�أن ف�ي الس�جون ، وذل�ك لف�ارق المس�احة طبع�اً سكنت فيھ�ا تس�مي غرف�ة ، و  تس�مي زنزان�ة ، كم�ا ھ�و 

�نھ�ا كان�ت تتس�ع ف�ي ا�ي�ام ا�ول�ي لGعتق�ال  ..ورغ�م ھ�ذا ف�نحن نحم�د E ف�ي ك�ل وق�ت عل�ي نعم�ة الع�دد القلي�ل  ..تزدحم بھم ع�ن آخرھ�ا 
ويض�م ھ�ذا  –وكن�ت أح�د أع�واد ھ�ذه العلب�ة الغريب�ة  –ك�أعواد الكبري�ت  بأعجوب�ة لمائ�ة وعش�رين أو يزي�دون م�ن بن�ي آدم ، ُيَحَش�رُون فيھ�ا

  ...المعقل وحده اثنين وعشرين علبة من ھذا النوع 

  :المھم أنني اليوم معتقل وكفي  ..( داعي للتداعي    

ت�اريخ  1932فبراي�ر س�نة  6اركة ، وإنه يوم إنھا ليلة الجمعة المب ..وتفاءلت بالذكري والمناسبة  ..استيقظت ھذه الليلة مبكراً عن عادتي     
ھجري�ة ،  1300ھ�ـ ، ف�نحن كم�ا يق�ول مال�ك ب�ن نب�ي ع�الم س�نة 1350رمض�ان س�نة  27أو بالت�اريخ الھج�ري  – "مرص�فا  "ميGدي بقرية 

  . -ميGدية  1900ولسنا عام 

  :مغامرة    

 ..التي تم�` مم�ر الغرف�ة  "التواتو  "؛ �تفادى ا�قفاص وا�حذية و -ة مثلما أتحسسھا ا_ن إلي الكتاب –قمت أتحسس طريقي في الظGم     

وصليت ركعتين ، دعوت بعدھما ب�دعاء ا س�تخارة ، ث�م انطلق�ت متأبط�اً  ..وتذكرت وعداً قطعته علي نفسي �خ كريم بتسجيل قصة حياتي 
ي�ق ، وملف�ات بحك�م عمل�ي ، كمف�تش تحقيق�ات بالتربي�ة والتعل�يم ف�ي حقيبتي التي اعُتقَِلت معي ، والتي كانت تحمل قب�ل ا عتق�ال أوراق التحق

فترة ا نفصال بين السجن وا عتقال ، وقدرھا تس�عة أش�ھر وع�دة لي�ال ، لكنھ�ا ھ�ذه الم�رة تحم�ل مص�حفاً ، وع�دة كش�اكيل بيض�اء ، وثGث�ة 
و  م�اذا س�أقول  ..و  كي�ف س�أنجو بھ�ا م�ن التفتيش�ات  ..أعني ھذه المفرقعات  ..و  تسل كيف تم تھريب ھذه الممنوعات  ..أقGم وممحاة 

دوافعھا ف�ي نفس�ي معروف�ة ،  ..فأنا علي أبواب مغامرة كبيرة ، استعنت فيھا با$ وحده  ..و  ماذا سُيفعل بي مھما قلت  ..إذا ضبطت معي 
  ..يجة بحول E وقوته ،   بحولي وقوتي ومخاطرھا في إيماني محسوبة ، وليس بعد تخليص نيتي ، ودعاء استخارتي خوف من النت

  :مغامران    

الحج�رة خالي�ة  ..أجلس علي مكت�ب الض�ابط ، ف�ي تم�ام الس�اعة الثاني�ة والدقيق�ة العش�رين ص�باحاً  ..أنا ا_ن متسلل إلي حجرة قائد العنبر     
 ..سكرية ، محتضناً سGحه ھرباً من برد الص�الة الق�ارس تماًما إ  من الحارس الذي يغط في نوم عميق ، وقد تكور علي ا�رض ببزته الع

  ..كّل منا يغامر بطريقته الخاصة  ..ھو ا_خر يغامر بالنوم في نوبة خفارته 

  :قصة ليست ككل القصص    

ض��Gً ع�ن إس��ھام الكتاب��ة ف��ي ا_ن أب�دأ بع��ون E ف��ي كتاب�ة القص��ة ؛ تلبي��ة لرغب��ة كريم�ة ، أفط��ن إل��ي دوافعھ��ا النبيل�ة وأھ��دافھا البعي��دة ، ف    
أھ�و العم�ر ا�ول الس�ابق عل�ي  ..و  أدري أيھم�ا أعج�ب وأح�ق با ھتم�ام  ..إخراجي من الواقع المحيط إلي عالم الذكريات وا_م�ال الفس�يح 

مس�ة عش�ر عاًم�ا حت�ى أم ھ�ذا العم�ر الث�اني ف�ي أقبي�ة الس�جون والمع�تقGت ، وال�ذي دام خ ..السجن وا عتقال ومقداره ثGثة وعشرون عاًما 
  .اليوم ، خلتھا قروناً قد خلت 

  :( أريد أن أظلم الحقيقة    

ولكنھ�ا ص�يغة  ..ف�G ش�يء أعظ�م م�ن لحظ�ات جھ�اد ف�ي س�بيل E ، فكي�ف إذا كان�ت س�نوات عدي�دة ؟  ..  أدري  :أظلم الحقيقة إن قلت     
وإن ظ�ل العم�ران مًع�ا  ..ويبق�ي العم�ر الث�اني ف�ي تف�رده   يطاول�ه ش�يء  ..تقريب بين العمرين ، وم�ا ك�ان ف�ي ك�ل منھم�ا م�ن جھ�اد وعب�ر 

   ..وتتفتح علي أغصانھا زھور كل أمل أعيش فيه وأعمل له  ..يمداني بذخيرة حية   تنضب ، ففيھما تضرب جذور كل نعمة تفيأتھا 

  :الكتابة عن العمر الثاني    

ي مباشرة ، �نه ألصق با ھتمامات العامة للقارئ ، وأقدم له بذكر بع�ض الح�وادث الت�ي قادتن�ا إل�ي أنتقل اليوم إلي الكتابة عن العمر الثان    
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وأعدك يا أخي الق�ارئ أن أع�ود ب�ك إل�ي الك�Gم ع�ن العم�ر ا�ول  ..ا ھتمام بالقضايا الكبرى ل`مة ، ومن ثم إلي أقبية السجون والمعتقGت 
الكتابة عن العمر الثاني سالمين ، �نني أتھي�ب الكتاب�ة في�ه ، وأن�ا ف�ي العافي�ة ، أكث�ر م�ن تھيب�ي إياھ�ا إن خرجنا من  –إن شاء E  –يوماً ما 

ب�ل  ..وأعدك أيضاً بمتعة م�ن ن�وع خ�اص  ..اللھم أعني علي أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بھم  :ولسان خالي يقول  ..وأنا في بطن الحوت 
، أم�ا ع�ن العم�ر الث�اني فق�د أعي�اني  -قص�ص ف�ي حي�اتي  –وخذ عنوانه م�ن ا_ن  ..بسGمة العاقبة أيًضا بالعبرة و ..بما ھو أكثر من المتعة 

�ن أي عنوان ضخم إنما يعبر عن جزء منھا ، وأوض�ع ھ�ذه المھم�ة الص�عبة  ..وأي عنوان أختاره يظل دون الحقيقة المرة بكثير  ..عنوانه 
وم�ن حق�ه عل�ي أن أبص�ره أ  يت�ورط ف�ي ذل�ك ، ف�إن  ..تطيع أن يتحمل المسؤولية أمام القراء علي عاتق القارئ النبيه ، وعلي عاتق من يس

  ..إ  مجرد محاولة علي الطريق  –عندما غابت الشمس  –وما اختياري  ..كذلك الشأن في كل حقيقة كبرى  ..يوم الساعة له أكثر من اسم 

  :خارج ا�سوار    

أن�ت مع�ي ا_ن ف�ي قري�ة  ..ستص�حبني أو ً إل�ي الري�ف  ..قارئ عن معايشتي بعض الشيء خ�ارج ا�س�وار وا_ن   معدي لك يا أخي ال    
دار خالي الش�يخ م�راد ب�ين ك�ل م�ن أح�بھم من�ذ كن�ت طف�Gً  ..، وفي الدار ا�ثيرة عندي  -إحدى قرى مدينة بنھا محافظة القليوبية  –مرصفا 
زھور نفوسھم متفتحة علي الدوام ، ولكل منھ�ا ش�ذاھا الخ�اص ف�ي أوان�ه المناس�ب  ..ي ازدياد رصيدھم من الحب في قلبي دائماً ف ..رضيعاً 

تتربع جدتي عل�ي ع�رش قلب�ي  ..تحتار كيف تفاضل بينھا في الحسن ، وأنت تتقلب بين صورھا العبقة بالنعمة والجمال  ..من فصول الزمن 
  .في ھذه الباقة ذات العطر الندى 

ت في حياتي منذ أن انتقلنا إل�ي ھ�ذه ال�ديار ، بع�د وف�اة وال�دتي أص�بحت   أذھ�ب إل�ي دارن�ا المھج�ورة ، إ  لتنس�م عبي�ر أشياء كثيرة تغير   
في رؤيتي لكتبي التي تشغل دو ًبا بالحائط ، وف�ي النخل�ة الت�ي اس�تطالت معتم�دة عل�ي نفس�ھا ، وف�ي ش�جرة الت�وت الت�ي  ..الذكريات الخالية 

وبع�د أن ترت�وي مش�اعري م�ن ح�ديث الحج�رات الخاوي�ة ، أص�عد إل�ي ال�دور الث�اني  ..ا_ن تظل�ل نص�ف ال�دار زرعتھ�ا بي�دي ، وأص�بحت 
�تحسس أوراق شجرة العنب بيدي ، أبثھا حنيني ، وألقي نظ�رة إل�ي بعي�د حي�ث تنتش�ر خض�رة الحق�ول ، وفيھ�ا أش�جار النخي�ل ، وتص�حبني 

لفرح ، و  تكف عن الدوران حولي ، وبين الحين والحين تقفز علي كتف�ي بقوائمھ�ا كأنھ�ا فلة الحزينة في ھذه الجولة ، وھي تكاد تطير من ا
بعد ذلك أع�رج عل�ي  ..فھي تعيش بمفردھا في الدار ، وأنا أربت عليھا ، وعيني تطفر بالدمع وفاء مني لوفائھا  ..تحتضني بعد طول غياب 

كان ھذا ھو دأبي كلما وصلت إلي القرية في عطل�ة ا�س�بوع  ..يوت أصحاب الصبا ثم تسبقني قدماي إلي ب ..بيوت أعمامي المGصقة لبيتنا 
  .أما إجازة الصيف فأقضيھا كاملة بين أحضان القرية و  أبغي بھا بديGً  .، من مدينة بنھا ، حيث أقيم مع والدي للدراسة بمدارسھا 

  :سرحوا جيش مصر    

ھ�ل أن�ا المس�ئول ع�ن انف�راط عق�دھم ؟ أم�ا  ..يفترقون ساعة من نھار ؟ لق�د لف�تھم مش�اغل الحي�اة  لكن أين أصحاب الصبا الذين لم يكونوا    
و  نفت�ر ع�ن ارتي�اد الن�واحي  –الج�يش المص�ري  –أنھا ھي الحياة التي حملتھم كثيراً من المسئوليات قبل جيلھم ؟ لقد كنا نطلق علي أنفس�نا 

قية مھجورة و  مولداً يقام إ  وكانت لنا فيھا جو ت ، وقف�ت أم�ام ج�ذع النخل�ة ال�رابض أم�ام والدروب ، ولم تترك طريقاً و  ترعة و  سا
حي�ث  –أعني جلوس كل أفراد الجيش المص�ري  –يحكي قصة جلوسنا عليه ذات يوم  ..إنه علي حاله لم يتغير  ..مسجد أبو حشيش بناحيتنا 

منذ ھذا اليوم وأنا دائم الحنين لعمل شيء جدي�د لھ�ؤ ء  .م التي عشناھا معاً في أسعد حال أخذنا قراراً تاريخياً بتسريح الجيش ، وودعنا ا�يا
شيء آخر غير اللعب المتواصل ، وا ستحمام في الترع والسواقي ، واصطياد ا�سماك ، والجري في الحقول ، والتسلق عل�ي  ..ا�صحاب 

لق�د تقلص�ت  ..ر في الموال�د وا�ف�راح ، إذ ل�م تع�د أرجلن�ا خفيف�ة إل�ي ھ�ذه المرات�ع النخيل وا�شجار ، والعراك مع النواحي ا�خرى ، والسھ
  .خطواتنا بالتدريج عن كثير منھا 

  :شيء لم يتغير    

وف�ي  ..ح�دثت ف�ي نفس�ي أص�حابي  ..لم يكن يغيب عني قبل أن أحضر لقضاء عطلة الصيف في القرية أن كل ھ�ذه التغيي�رات ق�د ح�دثت     
وأن ھ�ذا الش�يء ثاب�ت كاس�م القري�ة عل�ي م�دار  ..وكان يعزيني ف�ي ذل�ك كل�ه إحساس�ي ب�أن ش�يئاً م�ا ف�ي داخل�ي ل�م يتغي�ر  ..ولنا الحياة من ح

ف�التغير   يص�يب ال�روح إ  عن�دما نفس�د ال�روح بأي�دينا  ..الحب �صحابي و�ھلي ولمحاط الذكريات العزيزة عندي  ..إنه الحب  ..ا�جيال 
والت�زام  ..بھ�ذا الح�ب المق�يم أحسس�ت ب�التزام م�ن ن�وع جدي�د نح�و ا�ھ�ل وا�ص�حاب والمك�ان  .كسف من ظGم أعمالنا ونغشي أنوارھا ب ..

وتجعل قلوبنا كلھا متص�لة بخي�وط م�ن ن�ور تض�يء ك�ل زاوي�ة ف�ي حياتن�ا ، ويجع�ل للح�ب  ..يجعل الحياة كلھا جنة وارفة الظGل في عيوننا 
  .بيننا مستوي جديداً   يزول 

  :الفصل الثاني   

  :خرجت الفكرة إلي النور وعرفت كيف تنتشر المبادئ  *   

م�ا رأي�ك ف�ي إنش�اء ن�اد للطلب�ة ، يق�وم  ..حين طرحت الفكرة علي عدد من طلبة القرية كنت أسأل من أقابله  1948كان ذلك في صيف       
وبھ�ذا نش�غل أوقاتن�ا بم�ا يفي�د ، ون�ؤدي الواج�ب علين�ا ؟ وك�ان  ..ھم علي تثقيف ا�ھالي ، وتبصيرھم ، وتحقيق بعض المشاريع التعاونية بين

  :الرد دائماً 

أعتقد أن الفكرة خيالية جداً ، �ن أغلب طلبة القرية م�ن ا�زھ�ر الش�ريف ، ال�ذين ينص�رفون إل�ي العم�ل بالزراع�ة ف�ي إج�ازة الص�يف ،  -   
ل�ن تج�د بع�دھم م�ن يتس�ع وقت�ه للنش�اط ، س�وى ص�غار  ..ھ�م م�ن طلب�ة الم�دارس بحكم مسئولياتھم العائلية ، التي تختلف عن مسؤولية زمGئ

وعل�ي أحس�ن الف�روض  .ثم إن ھناك عقبات أخري حول مقر النادي ، وجمع ا شتراكات وص�رفھا  ..التGميذ ممن   يقوم بھم أي مشروع 
ول�م  ..ب�الفكرة ، أو يش�جعني عل�ي ا س�تمرار فيھ�ا  وم�ا عث�رت ف�ي ج�و تي كلھ�ا عل�ي طال�ب واح�د ي�ؤمن مع�ي ..فھي فكرة س�ابقة �وانھ�ا 
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  ..يزعزع شيء من ذلك شيئاً من إيماني بھا 

  ..خالي يؤازرني ولكن    

كان خالي الشيخ مراد يرقب مسعاي ھنا وھناك ، ويتابع لق�اءاتي بھ�ذا وذاك ، وس�ألني بابتس�امته الحاني�ة ع�ن حص�يلة الس�عي ، فأفض�يت     
وكشفت ل�ه ع�ن الس�ر الكبي�ر ف�ي نفس�ي ، وھ�و ني�ة تجني�د الطلب�ة بع�د  ..وعددت له ما سيعود علي القرية من فوائد  ..إليه بكل ا عتراضات 

اء وماكينة ماء لري ا�راضي لتطوير الزراعة ، لنرفع عن الناس إص�رھم ، وا�غ�Gل الت�ي عل�يھم  ذلك في جمع تبرعات ، تكفي لشراء َجر8
أخي�راً  ..أض�اءت ابتس�امته روح�ي حي�ث أش�رقت بن�ور الح�ب ا�ب�وي ، وھ�و يزك�ي الفك�رة  .لي�ل القري�ة  ، ولتكتمل الص�ورة أخي�راً بإض�اءة

فھ�ذا ص�وته الص�ادق يتن�اول أع�ز أھ�داف  ..لكن فرحتي لم تط�ل  ..أجده حيث أفتقد ا_خرين  ..إنه خالي دائًما  ..عثرت علي من يشد أزري 
حب�ه ، وبالعق�ل إل�ي حجج�ه القوي�ة ، حت�ى عن�دما أمس�ك الفض�ل م�ن قول�ه ظ�ل ص�دي ص�وته  وأجدني مشدوداً بالقل�ب إل�ي ..النادي بالتعطيل 

  :يتردد في صدري يطامن من أحGمي 

ار للح�رث  ..ي�ا بن�ي ، إنھ�ا فك�رة قيم�ة وعملي�ة ، إذا كان�ت ف�ي التثقي�ف والرياض�ة وإض�اءة القري�ة  -    أم�ا إن ج�اوزت ذل�ك إل�ي ش�راء َج�ر8
ب�ل ربم�ا   يك�ون لھ�ا نف�ّع عل�ي اJط�Gق ؛ �نھ�ا ستتس�بب ف�ي تبطي�ل ع�دد كبي�ر م�ن  ..يكون أكب�ر م�ن نفعھ�ا وماكينة للماء ف�إن ض�ررھا س�

فھ�ل  ..إنه مشروع مفيد حقاً ولكن �صحاب ا�راضي وليس للعم�ال عن�دھم  ..الفGحين ، الذين يتكسبون من عمل أيديھم في الحرث والري 
ألست معي أن ھذا المشروع يحتاج إل�ي س�لطة الدول�ة ؛ لتك�ون أق�در عل�ي تGف�ي  .. ت محلھم فكر في مصير ھؤ ء البؤساء عندما تحل ا_

  .نتائجه ا جتماعية ؟ 

  :فعل منطق الحق ودرس من أبي    

ط�ق ب�ه وكذلك يفعل الح�ق ف�ي تغيي�ر النف�وس ، ول�و ك�ان أم�راً ، إذا ن ..يا له من منطق قوي ، صدمني بقدر ما أقنعني في الوقت نفسه  -    
حق�اً لم�اذا   تق�وم الدول�ة ب�ذلك ؟ لم�اذا    ..لقد خرج تفكيري علي التو من حي�ز القري�ة المح�دود ، إل�ي مح�يط ا�م�ة الواس�ع  ..رجل صادق 

ري�ة ، يقوم أحد ا�حزاب السياسية بتبني ھذا ا تجاه اJصGحي ؟ ما الذي يشل ا�حزاب جميعاً عن مثل ھذا العم�ل ؟ لم�اذا   يب�دأون م�ن الق
وھي في أيديھم ، وليست في أيدي ا نجليز ؟ أي شيء في نفوسھم يصرفھم عنھا ؟ ك�ان وال�دي عل�ي ح�ق إذن ، عن�دما رف�ض ا نتم�اء إل�ي 
ا أي حزب منھم ، إنه يعتبر صوته ا نتخابي شھادة أمام E ، وأمانة   يعطيه إ  �صلح المرش�حين ، دون نظ�ر إل�ي لون�ه الحزب�ي ، وغالًب�

م�ن ك�ل ذل�ك أص�بحت أح�س أنن�ي أعم�ل ف�ي حي�ز القري�ة بنص�ف  .لقد تعلمت من تصرف أبي الصامت شيئاً بليغ�اً  ..كون من المستقلين ما ي
ھ�م خواطري وأحGمي ، أما النصف ا_خر فقد ادخرته للمدينة ، عندما يبدأ الع�ام الدراس�ي ، وترتف�ع ھتاف�ات الطلب�ة ب�الجGء بال�دماء ؛ �جعل

  .ين يبدأ الجGء الحقيقي يدركون معي من أ

  :الحل الصحيح    

 ..إن�ه يعم�ل  ..فج�أة لم�ع ذھن�ي بالح�ل الص�حيح  ..عاودت مقابلة الطلبة بعد ھذا الحديث القصير العميق ، إ  أن�ه ل�م يح�دث أي تغيي�ر  -    

لخط�وة العملي�ة بال�دعوة Jقام�ة حف�ل ف�ي من�زل وب�دأت ا ..يسھل مھمة اJقناع بالفكرة ول�و كان�ت كبي�رة  ..ولو كان صغيراً  ..والعمل الذكي 
ذل�ك  الناحية ، يذاع بالميكروفون ، وكلمة الميكرفون لھا وقعھا علي السمع في القرية ، فھي كقولك اJذاعة أو التلفزيون في المدين�ة ، وف�وق

أم�ا م�ا ھ�و  ..أعرف أيض�اً س�حر ف�ي نف�وس ا�ھ�الي فسيقوم الشيخ زين والشيخ يونس بإحياء الليلة بالقرآن الكريم ، والتواشيح الدينية ، وأنا 
م�ن ھن�ا أخ�ذت ا_راء الص�لبة  ..أخص بالطGب فھو ما سيتخلل التواشيح والطرب من كلمات ، لمن شاء أن يحجز لنفسه مكاًنا بين الخطباء 

، تح�ت ظ�ل ش�جرة ت�وت أب�و عج�اج تلين ، وبدأت ا ستجابة بدفع اشتراكات الحفل ، وتسلمت الخمس قروش ا�ولي من مأمون أبو قدوس�ة 
  .ا_ن بدأت تطيب نفسي  ..منذ سنوات  "الجيش المصري  "نفس المكان الذي تم فيه تسريح  ..المقابلة لمسجد أبو حشيش بناحية المشايخ 

أتون م�ن ك�ل ف�ج ، بالطلب�ة ، ي� "الج�رن البح�ري  "اكتظ�ت دار م�أمون الواقع�ة ب�ـ  ..وف�ي الموع�د المح�دد للتنس�يق ب�ين كلم�ات الخطب�اء    
ج�اء أص�حاب  ..وازدادت دھشتي لحضور وفد من طلبة عائلة حش�يش س�معوا بالحف�ل  ..ويتسابقون علي دفع اشتراك الحفل وحجز الخطابة 
الھ�ا ولم يكن يمر بخاطري دعوة أحد من طلبة ھ�ذه العائل�ة الت�ي تس�تعلي عل�ي البل�د بأمو ..الجGبيب البيضاء يعتبون علينا عدم دعوتھم إليھا 

في الوق�ت ال�ذي تع�يش في�ه  ..وبالجملة فھي   تعايش القرية حياتھا العادية  ..وروابطھا الحزبية ، والتي طالما سمعنا القصص عن مظالمھا 
ل�ت أفراحھ�ا إل�ي ح�ين يع�ود الف�رح إل�ي بي�ت  القرية مع ھذه العائلة أفراحھا وأتراحھا ، ف�إن م�نھم أح�د أعلن�ت القري�ة كلھ�ا الح�داد علي�ه ، وأج8

  ..حال أنه   يتأجل لھذه العائلة فرح لموت أي واحد من القرية مھما كان فضله  ..واحد منھم 

ار       :علي باب الدو:

ج الحديث بين الطلبة إلي فكرة النادي ، وأن تكون الحفلة ھي مناسبة قيامه وباكورة إنتاج�ه  -     وتحم�س أبن�اء حش�يش  ..  أدري كيف تدر8
وف�ي الموع�د المح�دد  ..ونا لعقد اجتماع في الدوار ؛  نتخاب مجلس إدارة النادي ، والبحث في نشاطه وقيامه قبل موعد الحفل للفكرة ، ودع

ة وجدناھم في استقبالنا ، وكانت ھذه أول مرة يدخل فيھا أبن�اء القري�ة إل�ي ھ�ذا المك�ان ، ال�ذي ل�م يك�ن م�ن الس�ھل عل�ي كثي�ر م�ن أھ�الي البل�د
ون بـ  مجرد المرور من Zالبكوات  "أمامه ، دون أن يترجلوا من علي رواحلھم ، أو ُيَقب8لوا أيادي الجالسين من كبار ھذه العائلة ممن ُيَسم" .. 

، وكيف ل�م يمھل�وه  "البكوات  "وعلي باب الدوار تذكرت قصة قديمة حكاھا لي والدي عن جده �مه الشيخ عثمان ، وعندما مر8 راكباً علي 
من الطين ، ولم يشفع له سنه و  علمه ، وتذكرت كيف كان يوجد بفناء ھذا الدار مشنقة لTرھ�اب  –مخمرة  –بجبته وعمامته في  إذ أنزلوه

فامت` صدري ألماً وحذراً ، من أن يكون وراء دعوتھم لنا خدعة جديدة ، خاصة وأنه لم يغب ع�ن ب�الي تفاص�يل س�ھرة رمض�ان ، والت�ي  ..
  ..بأعوام ثم غدروا بنا  دعونا إليھا قبل ذلك
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  :كبر ا�جسام ونوع النفوس   

ولكن معرفتي السابقة بأبناء الفقراء فيھم أزال الوحشة من نفسي ، بدأ ا جتماع في  ..لذلك كنت أحس بالفرح وا نقباض في وقت واحد     
س جميًعا في مواجھتنا ، فتذكرت علي التو يوم أن دارت فيھا فناجين القھوة ، وحرص أبناء العائلة علي الجلو ..حجرة استقبال فخمة 

كن8ا يومھا أطفا ً ، وھم الذين دعونا لعرض ألعبنا  ..جلسنا متقابلين في تلك السھرة الرمضانية ، ثم انقضوا بالعصي أن أطفأوا ا�نوار 
 ..م ، لو  أن E سلم واستطعنا الھرب بجلودنا عندھم ، وأعدوا إحدى الزرائب لھذه السھرة ، وأحكموا إغGق أبوابھا ، ريثما تمت خدعتھ

وأية أنوار يريدون أن يطفئوا ؟  ..تري أي نوع من ا�سلحة سينقضون بھا علينا  ..واليوم يعيد التاريخ نفسه ولكن في حجرة استقبال أنيقة 
سب قيماً جديدة ، و  يبدو أن ثمة بريق لھذه القيم   شيء يدعوني إلي التفاؤل ، فالنفوس   تتغير لمجرد أن ا�جسام قد كبرت ، ما لم تكت

  .كيف وھم يعيشون بنفسية آبائھم المتعصبين لحزب الوفد ، والذين يستحوذون علي أصوات البلدة لصالح الحزب في كل انتخاب  ..
  :وقام النادي   

Jش�كا ت ح�ول طريق�ة ا نتخ�اب ، وأص�حاب الح�ق ف�ي وقد صحت تخوف�اتي عن�دما ب�دأنا ف�ي الخط�وات العملي�ة ، إذ أث�اروا كثي�راً م�ن ا    
اJد ء با�ص��وات ، بھ��دف اس��تبعاد بع��ض الطلب��ة م��ن ا ش��تراك ف��ي التص��ويب ، وغي��ر ذل��ك م��ن ا عتراض��ات الت��ي اض��طرتنا أن نزم��ع 

رف ، فبقين�ا بع�د أن أخ�ذنا ا نصراف وا ستقGل بعملنا ، لو  أن دخل علينا خضر بك حشيش أحد كبار ھذه العائلة ليسترض�ينا ك�ي   ننص�
ي حذرنا �ية مناورة ، حتى   يفلت منصب رئيس النادي ، و  أمين الصندوق ، و  أمين المكتبة من أيدينا ، وم�ا وراء ذل�ك فق�د تس�اھلنا ف�

بح�زم اقتراًح�ا م�ن  ورفض�نا ..التصويت ليكون �بناء حشيش منصب وكيل النادي ، والسكرتير ، وقام النادي برئاس�ة ا�خ س�ند أب�و قدوس�ة 
وآثرن�ا أن يك�ون نش�اطنا ف�ي قل�ب القري�ة بإمكانياتن�ا  ..أبناء العائلة نفسھا بأن تقوم الحفلة في الدوار ، أو أن يكون مقر النادي مستقبGً عندھم 

   ..س�عد الجمي�ع بھ�ذا الي�وم وكنت من أ ..وجاء يوم الحفلة بمنزل ناحية المشايخ ، وكان ھو يوم اJعGن عن مولد النادي أيًضا  ..البسيطة 
�ن الفكرة الخيالية قد تحققت وحسب ، بل �ن الدرس الذي خرجت به من ھ�ذه التجرب�ة البس�يطة ق�د  زمن�ي طيل�ة حي�اتي ، وھ�و أ  يتوق�ع 

ده بفكرته ، وھي ل�ذلك دائًما إيمان ا_خرين بفكرته ، وأن العقبات التي يصادفھا ھي ضريبة إيمانه بھا ، ومحك صدقه مع نفسه ومناسبة تفر
  .في حياة الدعاة إلي كل جديد تعتبر أشياء طبيعية   غرابة فيھا ، إن لم تكن ضرورية 

ذلك أنه   يمكن أن يتساوي الغير معك في التقدير ، واJيمان بالفكرة ، إ  إذا كان ھو أن�ت ف�ي جمي�ع مراحل�ك ، وك�ل تجارب�ك ودوافع�ك    
فالرؤية التي تنبثق أمام بصيرة ف�رد ق�د   يس�تطيع أن ينقلھ�ا بس�ھولة أم�ام أبص�ار ا_خ�رين ،  ..ستحيل أن يكون النفسية والفكرية ، وھو ما ي

حتى يضحي ھو من أجلھا ، ويبذل الجھد والعرق ، ويبتكر أيًضا من حكمة ا�س�اليب م�ا يق�رب ب�ه إيمان�ه إل�يھم ، في�دخل إل�ي بص�ائرھم م�ن 
Gل أبصارھم ، وإل�ي نفوس�ھم م�ن خ�Gوس�يظل طبيعي�اً ف�ي حي�اة المجتمع�ات البش�رية أن ال�ذي يق�دم الحي�اة ھ�و الف�رد الواح�د  ..ل حواس�ھم خ

وإذا كان�ت ھ�ذه ھ�ي العب�رة الت�ي خ�رج  .. المؤمن بفكرته ، إذا أُلھم الصواب في العمل ، وأحسن الدخول علي النفوس من م�داخلھا المحبوب�ة
اكتسبتھا من تكرار الفكرة مع بدء العام الدراسي بكفر الس�راي ، حي�ث نقط�ن بھ�ذا الح�ي م�ن بھا من تلك التجربة بقريتنا فإن عبرة أخري قد 

  ..مترات التي تبعد عن قريتنا ثمانية كيلو مدينة بنھا

 معتقل طره السياسي                                                                                     

 حجرة قائد العنبر                                                                                       

 ھـ1390صفر  3يوم الخميس                                                                                     

  م                   ١٩٧٠أبريل                                                                       
 بعد الفجر                                                                                            

  :الفصل الثالث 

 الوقوف أمام الموت  *   

 كيف عرفت حدود العمل السليم ؟  *   

    Jنسان في غمرة مجري الحياة أحداثاً معينة يراھا ھينة   تستحق الذكر ، مع أنھا كانت سبباً في تغير مجري حياته ، ما أكثر ما ينسي ا
وليس كتعرض اJنسان للموت برھاًنا علي ذلك ، فالمرء يحكي قصة نجاته من الموت وھو باسم ،  ..لو لم يھملھا  ..أو كانت كفيلة بذلك 

حتى إذا  ..الكرب العظيم لم تكن لديه حيلة و  تدبر ، بعد أن  حت له حياته كشريط سريع ضيق أمام عينيه ضاحك متندر ، مع أنه لحظة 
أما احتمال ورود  ..ما انقشعت الغمة نسي ھذا الموقف العصيب ، ونسي ما كان فيه من عھود ومواثيق ، وعادت حياته سيرتھا ا�ولي 

وما أروع تصوير القرآن الكريم  ..، أو ضرب من التشاؤم ، يبادر بطرد أشباحه عن الخيال الموت في موقف كھذا فھو عنده عين الحال 
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  ..يصيخ لصوت الفطرة الذي أظھرته المحنة القاسية ، فيكون له مما مر عليه عزم جديد لحياة جديدة 

 ..لحظة رھيبة حق�اً  ..اJنسان من أفكار ومعتقدات وأماني في عمره السابق  لكل ما تراكم في داخل ..إن مقابلة الموت ھي لحظة تفجير    

لحظة تنزع الحياة القشرية عن قلبه ، وتمسك بتGبيب�ه ؛ لك�ي يق�ف قل�يGً ويك�ف ع�ن اللھ�ث وراء الس�راب ، ليأخ�ذ  ..سريعة وعميقة وشاملة 
طالما أراد ھذا الصوت ت�ذكيره ف�ي خل�وة م�ع ال�نفس ، ولكن�ه  ..الفرصة كاملة لسماع صوت الفطرة وحده دون حائل من زخرف أو ضجيج 

ولك�ن أم�ام الم�وت ي�زول الس�راب ، وتب�رز الحقيق�ة ،  ..كان يبادر بالھرب منه ، ويسرع إلي ا نغماس في المنسيات م�ن مس�رات وحف�Gت 
  .وتلتقي الفطر جميعاً ، وتتوحد في دعائھا $ وحده ، وطلبھا النجاة منه وحده 

  :م والحكم الخص  

ولو مرة واحدة ، و  أكاد أتصور إنساناً خلت حيات�ه م�ن ھ�ذا الق�در اJلھ�ي  .إن حكمة E تقتضي حدوث ھذا التفجير في حياة كل إنسان     
وإص�دار الحك�م يري�دھا س�بباً قوًي�ا Jع�ادة تقي�يم حياتن�ا ،  ..إن E برحمت�ه يري�دھا لن�ا س�بباً لمراجع�ة ش�املة وعميق�ة وس�ريعة  ..ع�دة م�رات 

 ..فليس ھناك طرف آخر يغري ھوانا بذلك علي حساب الحق  ..  لجاجة و  مراء  ..نحن الخصم والحكم  ..النھائي علي أنفسنا من أنفسنا 

ض كانت رؤيتك فيھا واض�حة $ وح�ده ، دون م�ن ف�ي ا�ر ..أنت الطرف ا�ول والثاني في قضية أنت شاھدھا الوحيد ، وأنت الحكم أيضاً 
كانت شھادتك علي نفسك صادقة ، بما جددت م�ن ع�زم  ..وأخيراً  ..جميعاً ، وكان تعلقك بأسباب السماء ، وطرق أبواب العالم العلوي قوًيا 

  ..إنھا لحظة فاصلة ، باطنھا فيه الرحمة ، وإن كان ظاھرھا من قبله العذاب  ..وقطعت من مواثيق 

  ..تفيد من ھذه الفرصة القدرية ، فيلتقط ھذا الخيط السماوي لينسج منه رداءه الجديد ومع ھذا فالقيل جداً من الناس من يس   

  ..حادثة اختصرت الزمن    

شملتني ھذه الخواطر وأنا أھم بكتابة ما دار بيني وبين أصدقاء الدراسة بكف�ر الس�راي ببنھ�ا ، عن�د مف�اتحتھم ف�ي إنش�اء ن�اد للش�باب عل�ي     
أمل أن يكون للنادي الجديد مجال أوسع في قضايا الوطن ، بحكم ما يم�وج ب�ه الع�ام الدراس�ي م�ن غلي�ان م�ع قض�ية  غرار نادي قرينا ، علي

فالنج�اح ف�ي القري�ة  ..جئت أطير إل�يھم ب�الفكرة وكل�ي ثق�ة ف�ي نجاحھ�ا أيًض�ا مھم�ا ظھ�رت العقب�ات  .. (الجGء ووحدة وادي النيل  )كل عام 
حادثة الموت التي تعرضت لھا والتي فجرت كوامن أعماقي قد أكسبتني حالة نفس�ية جدي�دة ، ورؤي�ة فكري�ة يغري بالنجاح في المدينة ، لكي 

ولقد اختصرت ھذه الحادثة عامل الزمن ف�ي إح�داث ھ�ذا التغيي�ر ف�ي نفس�ي ، ف�G  ..بعيدة عن تلكما اللتين حضرت بھما علي التو من القرية 
ي ف�ي ھ�ذه الرؤي�ة ، إ  بع�د أش�ركك مع�ي أو ً ف�ي لحظ�ة انقط�اع ك�ل أس�باب ا�رض ح��ين أس�تطيع أن أطل�ب من�ك ي�ا أخ�ي الق�ارئ مش�اركت

فأخذك معي أو ً إلي شاطئ النيل في يوم الفيضان ، وأنزلك معي في خض�م التي�ار لتص�ارع الم�وت الزاخ�ر ، حت�ى تخ�ور  ..الموت بالغرق 
أكث�ره زيًف�ا وس�راًبا ، وتج�د نفس�ك مفلًس�ا م�ن رص�يد اJيم�ان ب�ا_خرة وتفقد ا�مل تماًما ، وتلوح أمام�ك حيات�ك كش�ريط س�ريع ض�يق ، ك�ان 

تفك�ر أو تش�عر بمث�ل م�ا كن�ت تفك�ر أو تش�عر ؟ وم�ا ل�م  ..ھل أنت اليوم مثلك با�مس  ..والعمل ، ويختلط اليأس بالندم ، أسألك إن كنت حياً 
  . !يكن لذلك مردوده من العمل ففيم كانت ھذه التجربة القاسية إذن ؟

  ..من الذي أغري ا<خر ؟   

لم يكن القرار عفوًيا ب�ل ك�ان  ..  أدري ھل أنا الذي أغريت صديقي عبد الحق ، أم ھو الذي أغراني بعبور النھر فخواطرنا دائًما واحدة     
وھ�و  1948س�نة  أغس�طس 26وم�ع تباش�ير ص�باح ي�وم  ..مع سبق اJصرار ، حيث بتنا ليلتنا علي عزم عبوره عقب صGة الفجر مباش�رة 

يوم عيد الفيضان ؛ حيث تكون المياه في أعلي مستوي لھا ، وبج�وار مص�لي الش�يخ س�يد راض�ي بج�وار ك�وبري بنھ�ا ، والمي�اه تف�يض عل�ي 
ث�م  شاطئ النھر ، وتكاد تدخل البيوت ، قضينا علي التردد بخلع المGبس وتسليمھا Jخواننا الصغار الذين أيقظناھم من نومھم لھذه المھم�ة ،

دلفنا إلي النھ�ر حي�ث تص�ورنا أن مج�رد س�يرنا م�ع التي�ار س�ينقلنا ب�دون جھ�د حت�ى الش�جرة الواقع�ة عل�ي الش�اطئ المقاب�ل أم�ام كف�ر الج�زار 
وما ھي إ  دقائق حتى حملنا التيار إلي منتصف النھر تماًما ، ف�ي الوق�ت ال�ذي ابتع�د بن�ا ع�ن كف�ر الج�زار كل�ه بجمي�ع  ..باعتبارھا ھدف لنا 

ل�م نفط�ن أن س�رعة  ..جاره ، فلم نعد نراه إ  من بعيد وسط الضباب ، وعبثاً نحاول أن نواجه حركتنا تجاه أي نقطة علي الشاطئ ا_خ�ر أش
لكن�ه س�طح  ..إنني ا_ن كمن يرك�ب ف�وق س�طح القط�ار  ..التيار وسط النھر تختلف تماًما عن سرعته بجوار الشاطئ ، إ  بعد فوات ا�وان 

ث�م ل�م نلب�ث أن ابتع�دنا ع�ن بعض�نا ، وانقط�ع  ..تبادل�ت م�ع عب�د الح�ق النص�ائح لمواجھ�ة الموق�ف  ..ه شيئاً فشيئاً إلي ا�عم�اق يغوص براكب
الحديث بيننا ، ولم أعد أري غير رأس�ه م�ن بعي�د تطمئن�ي أن�ه م�ازال عل�ي قي�د الحي�اة ، عج�زت تماًم�ا ع�ن الخ�روج م�ن قبض�ة التي�ار س�واء 

بت جمي�ع حي�ل الس�باحة ، وكلھ�ا فش�لت  ..وكل شيء علي الشاطئين يبتعد وتبھت معالمه ، ويصير أشباًحا ورائي  بالعودة أو ا سمرار ، جر8
حت�ى رأس عب�د الح�ق الت�ي ك�ان  ..وتحول�ت إل�ي قش�ة ف�وق الس�طح يفع�ل بھ�ا التي�ار م�ا يش�اء  ..ولم أعد أقوى علي تحريك س�اق أو ذراع  ..

يد موقعھا وسط الضباب ، بدأت أشق عملية مقاومة با نس�ياب الھ�ادئ ف�ي بط�ن النھ�ر وب�ين مح�اولتي يشجعني مرآھا لم أعد قادراً علي تحد
  ..ليس سوي رأسي أطل بھا علي الحياة بإعياء شديد  ..البقاء علي سطحه أكبر وقت ممكن 

  :وتدخلت السماء   

إنھ�ا تك�اد  .ب م�ن قب�ل ، وكي�ف كن�ت أغف�ل عنھ�ا وأحس�بھا بعي�دة ؟ لم أر السماء بھذا الق�ر ..كلمة نطقت بھا كل ذرة في كياني  ..يا رب     
الش�يطان  ..كل كياني يستغيث ب�ا$  ..حديثي ودعائي $ مباشر بG حاجز من زمان أو مكان  ..صوتي يرن في أصدائھا  ..تطبق علي الماء 
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وأن�ت ف�ي خض�م  ..ھ�ل س�تمتد إلي�ك ي�د م�ن الس�ماء تنش�لك  ..ة بأن ا ستجابة لھا ق�وانين طبيعي� ..يوسوس إلي8  ..يقن8طني من رحمته سبحانه 
كي�ف ل�م يك�ن لھ�ا ھ�ذا ال�وطء الش�ديد  ..ما أشد وق�ع ك�ل ح�رف فيھ�ا  ..تعلقت ببعض آيات من القرآن  !الموت ، وتغوص بالفعل نحو القاع ؟

تمني�ت  ..الماضية تمر كشريط ضيق أم�ام عين�ي بالشھادتين ، حياتي  ..إنھا ا_ن ھي الوجود الحق كله  !علي قلبي وأنا علي ظھر ا�رض ؟
ي�ا رب ،  ..لحظ�ة الي�أس المطل�ق   يمك�ن تص�ويرھا  ..اشتد بي الكرب لدرجة أعجز تماًما عن نقله إلي عب�ارات  ..لو كانت خيراً مما كنت 

ل�م  ..ن عم�ري الجدي�د ھب�ة من�ك ل�ك س�يكو ..أعاھ�دك أن أب�دأ حي�اة جدي�دة  ..أنق�ذني  ..ي�ا م�ن تجي�ب المض�طر إذا دع�اك  ..يا واسع الرحمة 
ي�ا  ..ي�ا لھ�ا لحظ�ة يعج�ز اJنس�ان ع�ن وص�فھا  ..تصدق عيناي أن E قد استجاب لدعائي حين  ح علي البعد شراع يشق تيار الم�اء نح�وي 

قت�راب الش�راع ق�وة أغال�ب بھ�ا لقد أعطاني ا ..يا Jحساسي الغامر بالسعادة  ..يا لشعوري العميق بحقيقة حب E في قلبي  ..للرحمة المھداة 
إنه ا�مل القريب يقھر اليأس ، والفرح الشديد يطرد الحزن والح�ب $ ي�ذھب  ..وأعجب كيف واتتني بعد أن نفد معينھا منذ لحظات  ..التيار 

              .إنھا طاقة جديدة من عالم الروح بددت كل ضعف ووھن  ..بالخوف 

  :تبخر الحلم   

كيف تبخر الحلم الجميل في لحظة فق�د م�ر الش�راع م�ن ج�واري دون أن يكت�رث رب�ان المرك�ب ب�ي ، ول�م يك�ن حظ�ي من�ه إ     أدري -    
الشتم والسباب لجرأتي علي نزول البحر ، وق�د ش�لت المفاج�أة تفكي�ري وأعم�اني الغض�ب ، فل�م أطل�ب من�ه النج�دة ، عل�ي أم�ل أن يك�ف ع�ن 

وعندئ�ذ ش�عرت  ..ولكن ضاعت الفرصة وتجاوزني المركب وباعد بيننا تيار الماء بسرعة القطار  ..ن سيل الشتائم ، فأجد فُرجة لطلب العو
 ..بالعجز التام ، وتھالكت ، ففقدت السيطرة علي جسمي مرة واحدة ، فالموت بات محققاً أمامي ، عبثاً أحاول أن أحتفظ برأس�ي ف�وق الم�اء 

 ..يا لھذه الميتة الشنيعة ليتن�ي م�تZ عل�ي أرض فلس�طين  ..خارج الماء يلتقط أنفاسه ا�خيرة نجحت أن أبقي أنفي  ..إنھا تغوص رغماً عني 

م�ا أس�وأ الم�وت ب�G  ..لكنني أم�وت حت�ف أنف�ي  ..�نكم اخترتم ذلك وأقدمتم عليه  ..ھنيئاً لكم شھداء القتال إن لموتكم مذاقاً حلواً أحسه ا_ن 
 ..إن�ا $ وإن�ا إلي�ه راجع�ون  ..أشھد أن   إله إ  E وأشھد أن محمداً رسول E  .رحمة E الواسعة  يا ..عمل يحبب إلي اJنسان لقاء ربه 

إنھ�ا حقيق�ة ت�زداد وض�وحاً كلم�ا اقترب�ت منھ�ا  !أحقاً أري شجراً يمتد من داخل الماء ، أم أن عيني تدور ويغشي علي من الموت ؟ !ما ھذا ؟
إنھا طرف ع�ود م�ن  ..�نھا ثابتة علي سطح الماء   تتحرك ، ما أسرع ما وصلت إليھا وأمسكت بھا  ..ليھا ما ھي إ  أمتار حتى أصل إ ..

ثم مددت رجلي  ..ھا أنذا أدور حوله برفق خشية أن تقتلعه يدي  ..إنه سفينة إنقاذ كاملة  ..  يوجد غيره في المنطقة كلھا  ..الغاب ا�خضر 
ل�و  ھ�ذا الش�جر ا�خض�ر لكان�ت جثت�ي ھ�ي الت�ي ترق�د ف�ي ھ�ذا  ..دما  مس�ت أرض جزي�رة غطاھ�ا الم�اء عن� ..لقد تحقق ظن�ي  ..في حذر 
وقفت ممسكاً بع�ود الغ�اب ، والمي�اه تغم�ر  ..إنھا لحظة شكر $ جعلتني أنتفض كفرخ القطا حين تنشق عنه البيضة ويستقبل الحياة  ..المكان 

لبث�ت مك�اني أردد  ..يا كل شيء ، ولد من جديد مثلي  ..يا كل شيء جميل في عيني  .. نصف جسمي ، وأشعة الشمس تطارد فلول الضباب
الشكر $ ، وأجدد العھد معه ، حتى ارتوت روحي الظمأى من معين الن�ور ، وح�ين س�طعت الش�مس عل�ي ص�فحة النھ�ر أخ�ذت أتلف�ت بحث�اً 

وھ�ا ھ�م أھلھ�ا يش�جعونه ويھون�ون علي�ه  –وروره  –ھ�ة قري�ة  ح�ت رأس�ه م�ن بعي�د تقت�رب م�ن الش�اطئ ا_خ�ر ف�ي مواج ..عن عبد الحق 
أعط�اني ھ�ذا  ..وھ�ا ھ�و ق�د تم�دد عل�ي الش�اطئ ف�ي إعي�اء ش�ديد  ..ثم لم تلب�ث ا�ي�دي الطيب�ة أن امت�دت إلي�ه وأخرجت�ه م�ن الم�اء  ..المسافة 

اس�تجمعت ق�وتي وس�بحت إل�يھم ، وأم�دني  ..ل�ي الش�اطئ المنظر مدداً جديداً من الطاقة ، بعد أن تبّين لي أن الجزيرة التي أقف عليھا أقرب إ
 ..تشجيعھم المتواصل بقوة جديدة ، وكابدت حتى وصلت إلي أيديھم التي انتشلتني ، �جد نفسي ممدداً بجوار عبد الحق علي رمال الشاطئ 

  .ذاك الفراش الوثير 

  :والتقت أفكارنا   

إ  ف�ي ن�زول  ..ش معنا مشاعر ھذه التجربة بل المحنة الشديدة ، ھو ثالثنا في كل شيء تعجبت صديقنا عوني جنيدي من قصتنا ، وعا -    
حتى نعتنا زمGؤنا بالفرسان الثGثة ، ولما استأنفنا حديث النادي كان من السھل أن تلتقي أفكارنا علي توس�يع أھداف�ه ؛ بحي�ث تش�مل  ..النھر 

حضرناه معنا من النھر خاص بقضية المصير ، وأ  يسير النادي أعرج�اً عل�ي قض�ية واح�دة الرياضة ، وقضايا ا�مة الراھنة ، وشيئاً آخر أ
  انفص�ال  ..الشمول طابعه ، وإن كانت ھناك أولوية فھي لTيمان الصحيح ، ال�ذي يني�ر الطري�ق لح�ل مش�اكل ا�رض  ..دون بقية القضايا 

بھ�ذا ال�وعي المبك�ر ب�دأنا ال�دعوة لفك�رة  ..جس�م وال�روح ف�ي طري�ق العم�ل الس�ليم بين السماء وا�رض ، و  بين الموت والحياة ، و  بين ال
وأن يكون أول عمل للنادي بعد قيامه برئاسة عوني ، وأمانة ص�ندوق عب�د الح�ق  ..وكان طبيعياً أن يحمل اسم نادي الطلبة الثقافي  ..النادي 

وحقيقة الموت ، وأثرھما في أس�لوب الحي�اة ، نق�وم بإلقائھ�ا عل�ي الت�والي ف�ي مس�جد ، ھو قيام كل منا بإعداد خطبة ُجْمَعة عن اJيمان با$ ، 
سيدي راشد المھجور ، والذي   يؤمه إ  عدد قليل من المصلين ، ريثما نتمرس علي مواجھة الجمھور ، وبعد ذلك ننتق�ل بھ�ا عل�ي الت�والي 

  .دا زيارتي بھا أيًضا إلي المساجد الكبيرة بكفر السراي أو بقريتنا التي تعو8 

  :وقام النادي   

�لة ، وھ�ذه مطبع�ة خاص�ة بالن�ادي ، تق�وم  ..وجاء يوم ا حتفال الرسمي بافتتاح النادي محققاً للكثير من أحGمن�ا      فھ�ذه  ئح�ة الن�ادي مفص8
وھ�ا ھ�ي جدران�ه  .. بالكت�ب والمج�Gت وھ�ا ھ�ي المكتب�ة تم�ت` ..بطبع ت�ذاكر ال�دعوة ، ص�نعناھا بأي�دينا ، واش�ترينا لھ�ا الح�روف وا�حب�ار 

مزينة بصور الزعماء الوطنيين ، بعد استبعاد صور كل الزعماء السياسيين ؛ فقد كانوا جميعاً في قفص ا تھام عندنا ؛ لعج�زھم ع�ن توحي�د 
ة عاطفي��ة بينن��ا وبي��نھم ، واتفق��ت كلمت ن��ا عل��ي ال��ذين يمثل��ون تاريخن��ا كلم��تھم ف��ي القض��ية الوطني��ة المزمن��ة ، فض��Gً ع��ن ش��عورنا بوج��ود ھ��و8

  .جمال الدين ا�فغاني ، مصطفي كامل ، محمد فريد ، محمد عبده ، طلعت حرب ، رشيد رضا  :مثل  .اJسGمي والوطني معاً 

وا�ث�اث ،  وما ھو إ  شھر بعد ا حتفال الكبير حتى كان للنادي مورد مستمر من إلقاء الدروس للطلبة بأجر زھيد مكننا من شراء الكت�ب   
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وكان صيفاً مليئ�اً بالنش�اط ، ال�ذي ع�اد أث�ره عل�ي ك�ل طلب�ة الح�ي ، وعل�ي ا�ھ�ل م�ن ورائھ�م ، وم�ا أن ب�دأ الع�ام  .وكثير من أدوات التسلية 
ة الدراسي الجديد حتى انتقل ثقل العمل إلي داخل الم�دارس م�ن خ�Gل ا ض�طرابات والمظ�اھرات الت�ي   تن�ي تتج�دد مطالب�ة ب�الجGء ووح�د

  .حين يكون علي القمة لون جديد من الرجال  ..وادي النيل ، وكنت أري مع من يرون أن تغيير الرءوس الحاكمة أو ً ھو بداية الطريق 

  :الفصل الرابع 

  ..القاھرة مفتاح القضية  *   

 كيف نحول تاريخنا إلي وسائل تربوية ؟  *   

ك�ل  ..الحركة ، دائم الطيران من فنن إلي فنن بين نادي مرصفا ون�ادي كف�ر الس�راي ببنھ�ا  انقضي عام مليء بالنشاط ، كنت خGله دائب    
منھم��ا يش��بع زاوي��ة ف��ي نفس��ي ، ويف��تح مج��ا ً معين��اً لنش��اطي ، إ  أن ح��ديث خ��الي ع��ن الَج��ّرار الزراع��ي وماكين��ة المي��اه ومص��ير العم��ال 

ب�أن ك�Gً م�ن الن�اديين   يس�تطيع أن يتج�اوز التثقي�ف أو بع�ض الخ�دمات إل�ي  الزراعيين ظل يشغل بالي ، وكان صداه وراء إحساس�ي ال�دائم
والس�لطة س�بيلھا ا�ح�زاب ، إذن فس�تظل أدوار الن�وادي مح�دودة ،  ..ذلك يحتاج إلي سلطة  ..العمل الجذري في تغيير ا�وضاع ا جتماعية 

نفك�ر ف�ي ا رتب�اط بح�زب م�ن ا�ح�زاب ؟ تل�ك مش�كلة كبي�رة ف�ي ھ�ل  ..مھما تكامل فھمنا عن اJصGح ، ومھم�ا ق�دمنا م�ن خ�دمات محلي�ة 
وا ض�طرابات  ..إن ثقتن�ا معدوم�ة ف�ي ا�ح�زاب جميع�اً  ..يا لھا من معادلة صعبة  ..أكلما كبرت ا�ماني كبرت العقبات أمامھا ؟  ..طريقنا 

 ..ية أقرب إلي نفسي من زعماء ا�حزاب السياس�ية زعماء المظاھرات الطGب ..المستمرة علي مدار كل عام دراسي خير برھان علي ذلك 

المدرسية ، التي تربطني بقضايا ا�مة ، وتشفي صدري بع�ض الش�يء  "اJضرابات  "إذن فG مفر من الجمع بين دور النادي المحلية وبين 
ة يخش�اھا الح�زب الح�اكم ، ويعم�ل لھ�ا ومع أن اJضرابات ھي ا�خرى محدودة ا�ثر إ  أنھا وس�يلة إح�راج مس�تمر .بزلزلة أركان السلطة 

فنحن بھا نخيف الحكومة التي تخي�ف الش�عب كل�ه ، ونح�س م�ن خ�Gل المظ�اھرات أنن�ا س�لطة ف�وق س�لطة ا�ح�زاب جميع�اً ،  ..ألف حساب 
فك�ل الس�بل  ..تحقيقھ�ا ھذه ھ�ي مق�درتنا ، وإن ل�م يتض�ح الس�بيل بع�د ل ..�ننا نؤثر في النھاية في سمعة أي حزب منھا ، وبالتالي في شعبيته 

وما أن تذھب طرائ�ق ق�دداً حت�ى ينش�غل فك�ري ب�التفكير ف�ي ك�ل  ..ترضيني اJضرابات حتى حين  ..غائمة في عيني ، متعرجة تحت قدمي 
  .إنه في القاھرة  ..أخيراً عثرت علي مفتاح القضية  ..حين 

  :القاھرة أو العالم السحري   

التغيير ، بدليل أن جميع إضرابات ا�قاليم تقصد دائماً إلي محط�ات الس�كة الحدي�د لرك�وب القط�ارات إليھ�ا  فالقاھرة وحدھا ھي التي تملك    
وھي منتھي أمل كل مظاھرة أو إضراب ، ولھا قدرة عجيبة علي امتصاص جميع المظاھرات بمج�رد وص�ولھا إل�ي أبوابھ�ا ، إذ س�رعان  ..

قررت أن وزميلي ع�وني أن نرت�اد  .ل الطلبة في نھاية اليوم الثاني دون مقابلة أحد المسئولين ثم تعود فلو ...ما تتبدد في شوارعھا الضخمة 
ھذا العالم السحري ، وأن نغامر بالسفر مع إحدى المظاھرات إل�ي الق�اھرة ، وأزلن�ا مخ�اوف وال�دي م�ن مغبتھ�ا حت�ى اطم�أن ومنحن�ا عش�رة 

في مقدمة الطلبة الذين ھجموا علي القط�ار م�ن ك�ل ص�وب ، وقص�دت مباش�رة م�ع وإلي محطة السكة الحديد كنت  ..قروش لنفقات الطريق 
ولما تح�رك القط�ار أخ�ذت الھتاف�ات ت�دوي م�ن  ..عوني إلي صالونات الدرجة ا�ولي ، التي   نحلم في غير ھذا اليوم أن نسير في طرقاتھا 

عن التلويح با�يدي من الشبابيك لكل من نراه من أف�راد الش�عب ،  جميع العربات مطالبة بالجGء ووحدة وادي النيل ، ولم نكف عن ذلك و 
 .وھناك لم يك�ن ھمن�ا إ  تحدي�د موع�د قط�ار الع�ودة ، ت�اركين لك�ل طال�ب الحري�ة بع�د ذل�ك  ..حتى انتھي بنا القطار إلي محطة باب الحديد 

حتى تحققنا م�ن ال�رقم ، ث�م ص�عدنا مباش�رة إل�ي غرف�ة ف�وق  ذھبت أنا وعوني لتونا إلي أحد أزقة شارع محمد علي ، وأمام بيت معين توقفنا
ھ�ا  ..ول�م يص�دق عيني�ه ح�ين رآن�ا ، وكن�ا ب�دورنا أكث�ر س�عادة برؤيت�ه  ..السطوح ، حيث زميلنا الشيخ عبد الحق محروس الطالب ب�ا�زھر 

ذل�ك اللغ�ز المحي�ر  ..مفتاح الحل لجميع المشكGت  نحن ثGثتنا في قلب القاھرة ، تلك العاصمة الغامضة التي كانت تثير خيالنا ، والتي تملك
 .. ، الذي يملك رجالھا إشقاء الناس أو إسعادھم في القرى والمدن ، والذين يملكون أيضاً أن يحاربوا ا نجليز أو يكتف�وا بالمفاوض�ات معھ�م

ھ�ا نح�ن ق�د اقتربن�ا خط�وة م�نھم ،  ..م العالي�ة والذين   تراھم إ  ف�ي ص�ور الص�حف ، وغاي�ة ق�درتنا أن ُنس�معھم أص�واتنا وھ�م ف�ي أب�راجھ
وحس�بنا ھ�و مكس�بنا ف�ي ھ�ذا الي�وم ، وق�د زي�ن لن�ا عب�د الح�ق  ..وأصبحنا في قلب ھذا اللغز الكبير ، دون أن نقابل أحداً إ  الشيخ عبد الح�ق 
ريف ، والقلع�ة ، مس�جد الس�لطان حس�ن ، ومس�جد ا�زھر الش.. القيام بجولة في القاھرة لزيارة جميع معالمھا اJسGمية ومساجدھا التاريخية

وغير ذلك من بيوت أثرية ، ومآذن مھشمة من قصف مدافع ن�ابليون عن�دما  سالرفاعى ، ومسجد ابن طولون ، وأبو الذھب ، والظاھر بيبر
الفترة التاريخي�ة الت�ي ش�يد فيھ�ا كان يستفيض في شرح تاريخ كل معلم ، وفي مميزاته الفنية ، وفي كل ما يتعلق ب� ..ثارت القاھرة في وجھه 

ولقد نجح عب�د الح�ق أن يجع�ل ھ�ذا  ..، وقد أھاج الذكريات في نفوسنا ، وأجج مشاعرنا ، وأشعل الحنين في قلوبنا إلي جانب التاريخ المجيد 
  ..اليوم ماثGً في نفوسنا علي الدوام ، باعتباره أثمن ما خرجنا به من ھذه الرحلة 

مكن أن تؤديه ھذه المعالم من دون تربوي ھام أو أُحسن تحريك تاريخنا العظيم م�ن خGلھ�ا ف�ي نف�وس ا�جي�ال ، وأنھ�ا وأدركت مدي ما ي   
   ..يمكن أن تسھم بدور كبير في عGج واقعنا المھين 

  :في قلب ا�حداث   

ف�التعليم بھ�ا  .ةبمدرسة المعلمين العليا با�ورمان ب�الجيز انقضي العام الدراسي الحافل بحصولنا علي الثانوية العامة ، والتحاقنا أنا وعوني    
لقد جاء ف�ي وقت�ه المناس�ب  ..كان ھذا اليوم له ما بعده في حياتي  ..بالمجان ، و  قدرة لنا علي دفع مصاريف إحدى الكليات في ذلك الوقت 

ال�ذي جع�ل للي�وم الواح�د ال�ذي أمض�يناه مع�ه قيم�ة  .. ، حي�ث س�نعيش ف�ي الق�اھرة ف�ي قل�ب ا�ح�داث ، قريب�اً م�ن ص�ديقنا الحم�يم عب�د الح�ق
أباش�ر  ا�سابيع والشھور ، فكيف إذا كنا مًعا طيلة العام ، وآن لي أن أبدأ حياة ا عتم�اد عل�ي ال�نفس ، وا س�تقGل ع�ن حي�اتي العائلي�ة ، وأن
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غي�ر أن ق�رار ع�وني بالس�فر يومي�اً بالقط�ار إل�ي بنھ�ا  .. مسؤوليتي في توجيه دفة حياتي ، وھو ما كنت أوق إليه من بعيد ، �نه نداء الفطرة
  ..قد قلل من بھجتنا ، وإن لم يحل دون نشاطنا بعد ذلك 

  ..نعمة   

س�اقتنا ا�ق�دار إل�ي  ..طار بي الوفد ا�بوي ال�رحيم المك�ون م�ن أب�ي وخ�الي م�راد إل�ي الق�اھرة ، لت�دبير س�كن ب�الجيزة قريب�اً م�ن معھ�دي     
�ستاذ أحمد حين جلسنا أمام محل بشر المرصفي بشارع فاروق قرب العتبة لGس�تراحة م�ن عن�اء ي�وم طوي�ل ف�ي البح�ث ع�ن التعرف علي ا

ت�أنس إلي�ه  ..سكن في عزبة دو ر الواقعة غرب مبني الجامعة ، وا�ستاذ أحمد بليسانس الحقوق ، تنطق مGمح�ه بالِبش�ر ويف�يض بالحيوي�ة 
في��ه لباق��ة أھ�ل الق��انون ، وش��ھامة أھ��ل الري�ف ، ووع��ي اب��ن المدين��ة ، ترج�ع أص��ول عائلت��ه إل��ي قريتن��ا ،  .وتث�ق في��ه بمج��رد الح��ديث مع�ه 

ھ�ّون  ..والشيء من معدن�ه   يس�تغرب  ..وللمقيمين منھم في القرية حتى اليوم مكانتھم ا�دبية في نفوس الجميع ، لمسارعتھم في الواجبات 
المجاور للجامع�ة ، لنع�اين حج�رة مناس�بة ف�ي ش�قة يس�كنھا الطلب�ة ف�ي  "بين السرايات  "نه في حي علينا مشكلة السكن ، ودعانا لزيارة مسك

أنسانا ترحابھم بنا متاع�ب ا�م�س ، وش�عرنا عل�ي الت�و أنن�ا ب�ين أھلن�ا  ..الطابق الثاني من البيت نفسه الذي يقيم فيه مع أسرته بالطابق ا�ول 
.. E تعين علي خير كثير لو أحسنا صيانة ھذه النعمة وأدينا حقوقنا كاملة  .. لنا حقّاًً◌ إن القرابة نعمة كبيرة من..  

عمته الحاجة فاطمة ، وھي سيدة مطلقة متوسطة الطول والعم�ر ، طيب�ة ال�روح ، ھادئ�ة المGم�ح ، عليھ�ا  :أسرة ا�ستاذ أحمد تتكون من    
شقيقه خيري طالب بالمدرسة الثانوية ، وشقيقته سعاد ذات اJثنى عش�ر ربيع�اً سمة الصGح ، توفرت علي أبناء أخيھا بعد موت والديھم ، و

سبقتنا إلي الحجرة وقامت بتنظيفھا وھ�ي مش�رقة بالس�عادة  ..، وكانت ترحب بنا ، وتنتقل بيننا في ردائھا ا�رجواني ، كأنھا عصفورة الجنة 
..  

وق�د أص�بحت ف�ي رعاي�ة ع�ائلتي الجدي�دة ، خاص�ة بع�د أن وفقن�ا إل�ي زمي�ل للس�كن  وكيف   يعود الوفد ا�بوي الرحيم مطمئناً بعد ذل�ك ،   
ك�ّل من�ا ل�ه  ..معي بالحجرة في سنتي الدراس�ية نفس�ھا وھ�و محم�د أم�ين رش�دي ، يقاس�مني ع�بء اJيج�ار الش�ھري وق�دره جنيھ�ان ونص�ف 

وبع�د  ..الم�الي أھ�م م�ا ت�م ترتيب�ه قب�ل ع�ودة الوف�د إل�ي بنھ�ا أما وابور الغاز وا�طباق فھي مش�تركة بينن�ا ، وك�ان الجان�ب  ..سرير ومنضدة 
الموازن�ة ب�ين ا�عب�اء الكثي��رة الت�ي ألقي�ت عل�ي مرت��ب وال�دي الص�غير ال�ذي   يتع��دي تس�عة جنيھ�ات اتفقن�ا عل��ي تخص�يص جنيھ�ان ش��ھرياً 

ا�كبر من نفقات السفر حتى ا_ن لطار رات�ب وال�دي  لو لم يقم خالي بالقسط ..وھل أطمع في أكثر من ربع الراتب تقريباً بمفردي  ..لنفقاتي 
وي�ا ل�ه م�ن أم�ر  .علّي أن أصبر وأتدبر ا�م�ر  !كل ھذا ماثل أمامي ، فكيف أفكر في طلب المزيد من المال ؟ ..كله ، ولعاد خاوي الوفاض 

مواص�Gت الش�ھرية لزي�ارة أس�رتي ببنھ�ا فبع�د دف�ع نص�يبي ف�ي أج�رة الس�كن وخص�م قيم�ة ال !!يعجز صندوق النقد الدولي نفسه عن ت�دبيره 
وعلي8 أن أس�تخدم  ..يفترض فيه أن يفي بمطالب الشھر ، وبشراء ما يلزم من كتب وأدوات دراسية  ..يكون المتبقي ھو نصف جنيه   غير 

  ..لدخل والمنصرف وجبة الغداء المجانية التي يقدمھا المعھد ، وسلة الخبز التي أحضرھا معي كل شھر في تحقيق التوازن بين ا

  :الفصل الخامس 

  ..أسرار القاھرة والوقوع في الحب  *   

 ھل أخطأ اEخوان في قتل أحمد ماھر ؟  *   

لم تقلل ظروفي ا قتصادية من إحساسي بالسعادة في حياتي الجديدة ، وكان أول ما بھرن�ي فيھ�ا لمب�ة الكھرب�اء الت�ي ل�م ت�دخل حي�اتي م�ن     
إنھ�ا ھ�ذه الم�رة ت�أتيني عب�ر الھ�واء مباش�رة ، دون  ..تحت غطائي في الليالي الشاتية وطرقت أذن�ي دق�ات س�اعة الجامع�ة  قبل ، فكنت أدسھا

أعن�ي  ..الحاجة إلي إعGن المذيع عنھا ، وھكذا بدأ تعاملي المباشر مع عمران العاصمة ، تري متى يبدأ التعامل المباشر مع عمارھ�ا أيض�اً 
واس�تقبلتني الحاج�ة بحن�ان ا�م ، وخي�ري ب�روح  ..�دع ھذا ل`يام ، و�ذھب �داء ح�ق الش�كر لع�ائلتي الجدي�دة  !فيھا ؟الذين يملكون الكلمة 

أطلع�اني عل�ي ال�دروس والھواي�ات ، وعلم�ت أن  ..كانا كطائرين صغيرين   يكفان ع�ن التغري�د م�ن ح�ولي  ..ا�خ ، وسعاد بعاطفة ا�خت 
لم أشعر كم أمض�يت م�ن الوق�ت  ..د بالفرنسية ، وأنھا تجيد التحدث بھا ، فأدھشني ذلك منھا رغم صغر سنھا جميع المواد التي يدرسھا سعا

عدت إلي حجرتي مشغو ً بصدي تغريد ھذه العص�فورة الجميل�ة ف�ي نفس�ي ، وبص�دي ذكائھ�ا  ..بينھم ، فأوقات السعادة مھما طالت قصيرة 
ثم عدت إلي التفكي�ر فيم�ا أنكرت�ه عليھ�ا  ..أنكرت ذلك من نفسي في البداية  ..علي وجه التحديد  في تفكيري ، و  أدري ما الذي جذبني إليھا

 ..لن أستطيع أن أزورھم ثانية بنفس القلب الخالي  !ما معني ھذا ؟ !ما سر ا رتياح إلي الحديث معھا ، والحنين إلي زيارتھم مرة ثانية ؟ ..

  ..أّياً كان تفسيرھا ، مثلما عدت إلي زميلي بالحجرة بغير الوجه الذي تركته به  ..ھذه حقيقة  !الذي ذھبت به أول مرة ؟

  ..أسوأ لحظة    

مع مرور ا�يام وتجدد الزيارات كان كل شيء يزداد وضوحاً وتحديداً في نفسي ، فليس ھناك أسوأ من لحظة التردد ف�ي العم�ل ، أو ف�ي     
كن�ت قب�ل ذل�ك أط�ل  ..أشياء كثيرة في حياتي ، وكان آخرھا حظ قلبي حين وج�د ش�اطئ ا�م�ان  قد حسمت ..لحظة الحسم تريح  ..المشاعر 

ك�رت علي عالم المرأة من بعيد ، أو أعيش فيه بخيالي ، وأوجد في طبيعتي الريفية وقيمي النظيفة حافظاً لي من التدني إلي الص�غائر ، ف�إذا ف
اة يعجبن��ي أمرھ��ا ، ف��أتمنى أن ل��و رزقن��ي E زوج��ة مثلھ��ا ، و  أران��ي بين��ي وب��ين نفس��ي أو ق��د8رت فل��يس إ  م��ن زاوي��ة ال��زواج ، أري الفت��

وما أكث�ر المثي�رات الت�ي كان�ت تص�ك الس�مع ، وت�ؤذي البص�ر ، فتح�رك ا�م�اني ، وأم�ام العج�ز ع�ن تحقيقھ�ا  ..متشھياً  ھتبالھا في الحرام 
وقد يصيب وقد يخطئ ، أما أن أقع في ح�د نم�ن ح�دود E فھ�ذا م�ا   تج�نح  يضيق الصدر ويحرج ، ويبحث المرء لھذا التوتر عن مخرج ،

إليه أھوائي علي أية حال ، خشية أن أخّر بإيماني من السماء في مكان سحيق ، وأضع نصب عيني دائم�اً ح�ديثاً للرس�ول الك�ريم س�معته م�ن 
  . " ( يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يقع في حد من حدود G " :والدي 
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  :الوقوع في الحب   

وبين الخطأ والص�واب   أنف�ك ع�ن منغص�ات اللم�م ، الت�ي أتق�وى عليھ�ا بالمجاھ�دات المق�دورة م�ن غ�ض البص�ر ، أو ص�يام ، أو دع�اء     
مقت�رن  إذا كان ھو ھذا غال�ب ح�الي م�ن قب�ل ، ف�إن تعل�ف قلب�ي الي�وم بح�ب حقيق�ي ..المضطر ، وليس أعون علي ذلك كله من صديق وفي 

ول�ن يك�ون لمش�كلة المراھق�ة القاس�ية  ..يعزم علي الزواج متى أمكنتني الظروف كان حGً جديداً لنفس المشكلة عندما ظھرت في إطار جديد 
و  أبتع�د  ..أص�بحت س�عاد ھ�ي ب�ؤرة اھتم�امي ومح�ور انش�غالي  ..حل واحد في كل الظروف ، بل يتنوع معھا ، وكان ھذا ھو قدري منھا 

  :أختلق ا�سباب للتردد عليھم متمثGً قول الشاعر  ..إ  ويشدني طيفھا الحبيب إلي العودة إليھا بتلھف  عن الحي

 كم جـئت ليلي بأسـباب ملـفقة                                           مـا كان أكثر أسـبابي وعـGتي          

ي التقدم �ھلھا في الوقت المناسب ، �نه لم يتم أي لقاء بينن�ا خ�ارج نط�اق العائل�ة ، وإنم�ا لم يكن يداخلني شعور باJثم ؛ لعزمي ا�كيد عل   
والحب الصادق   يحتاج لغير ضوء الش�مس ونق�اء الھ�واء  ..ھي الزيارة الطبيعية والكGم الطيب الذي تشھد علي نقائه كل ذرة ھواء حولنا 

إننا لسنا في دار النعيم حيث السعادة الحق�ة  ..فGبد من الشوائب والمنغصات  ..ھذه ا�رض ولكن قضي E أن السعادة   تخلص لنا علي  ..
       .أما ھنا فالسعادة لھا ضريبة متجددة العطاء ، وإ  تعرضت زھرة الربيع للذبول والفناء  ..وا�بدية 

ة إلي سعاد ، ولكن أن8ي لي ذلك ونص�ف الجني�ه المق�رر لمط�البي كنت كلما قدمت �حد أفراد ھذه ا�سرة ھدية أشعر أنني قدمتھا في الحقيق   
وإنن�ي أحت�اج إل�ي معج�زة  ..لق�د كث�رت ا�عب�اء عل�ي ھ�ذا النص�ف المس�كين  ..الشھرية يقف أمامي بالمرص�اد ، ويخن�ق إرادت�ي ويش�ل ي�دي 

رم ، و  مف�ر م�ن التض�حية بإح�داھا ، ي�ا ل�ه �حقق به حاجة جسمي من غذاء ، وحاجة عقلي من أدوات دراسية ، وحاجة قلبي من ھدايا وك
وكان��ت ض��رورات العق��ل ھ��ي أول ش�ھيدة عل��ي مس��رح الح��ب ، وأخ��ذ  .م�ن موق��ف ب��الغ الص��عوبة عن�دما يخّي��ر اJنس��ان ب��ين الض��روريات 

م�اء الني�ل قب�ل ع�ام ، يا رب ، أما من معجزة تنقذني بھا كما أنقذني من الغ�رق م�ن  ..المشكGت برقاب بعضھا حتى َغِرْقُت في بحر الديون 
واس�تجاب E دع�ائي وأھ�بط عل�ّي رحمت�ه ف�ي ص�ورة الص�ديق  ..وامتدت يدي بدعاء المضطر إلي السماء إلي من يعلم النواي�ا ف�ي الص�دور 

  .الوفي الشيخ عبد الحق بجبته التي تتطاير من حوله كأنھا جناحي ملك ھبط من السماء 

  ..وحلھا الشيخ   

  :وتصارحنا فقال  ..من ما أعانيه أحس بفراسة المؤ    

  .من المشكلة المالية  ..ھون عليك ، ولنعالج ا�مور بحكمة ، ولنبدأ الحل من أيسرھا وأخفھا علينا  -   

  .أم أن نوادر الشيخ عبد العزيز البشري التي قصصتھا علينا أثرت فيك ؟ وإن كانت تنقصك عصاه  ..أتمزح يا عبد الحق  -   

  .وھاك البرھان وأخرج من جيبه مبلغاً من المال سلمه لي  ..ل أعني ما أقول ب :قال    

  !فھل نحل المشكلة بالمشكلة ؟ !من أين لك ھذا الفائض ، وظروفك المالية   تختلف عن ظروفي ؟ :قلت    

ي حج�رة بالكھرب�اء ، ويق�وم ب�دل جراي�ة فسكني بزقاق السكري بباب الخلق أقل نفقة من سكنك ف� ..ليس إلي ھذا الحد  :ضحك وقال لي  -   
ث�م إنن�ي أخي�راً أث�ق في�ك ، وف�ي  ..ا�زھر ببعض التعويض ، وعند اشتداد ا�زمة أشد رحالي إلي ا�ھل ببنھا لتمضية بقية أيام الشھر معھ�م 

وكلمة أخيرة أھمس�ھا ف�ي  ..ليھا وكنت أتوقع أن أجدك كذلك ؛ �نك لم تألف ھذه الحياة الجديدة ، فلك عذرك حتى تتمرس ع ..حسن تقديرك 
  ..أذنك وھو أنني   أحب 

و   ..أنا أعل�م أنھ�ا ل�ن تتحس�ن إ  بع�د ال�زواج  :فضحكنا وحمدنا E ، وتناصحنا ، ووعدته برد المبلغ عند تحسن ا�حوال ، فابتسم وقال    
  ..فنظرة إلي ميسرة  ، بل فنظرة إلي سنة التخرج  :داعي �ن تقول لي 

  ..ن شقي الرحى بي  

 ..الن�ادي  :كنا نتحدث متكئين علي شباك الغرفة المطل علي ساحة خالية أمامنا إلي الشرق منا ، كان دائماً بيننا أكثر م�ن س�بب للح�ديث     

  :وكان من الطبيعي أن ينعطف بنا الحديث إلي اJخوان المسلمين فقلت له  ..الصراعات الفكرية  ..المظاھرات  ..ا نجليز 

أتري تلك الساحة الخالية أمامنا بحجراتھا المھجورة ؟ إنھا كانت شعبة لTخوان المسلمين ، قب�ل أن ُتعط�ل الحكوم�ة نش�اطھم ، وتص�ادر  -   
 .ف�أخوك واق�ع ب�ين ش�قي الرح�ى  ..والحجرتان المجاورتان لي من يمين وشمال يسكنھا طلبة اJخوان بمختلف كلي�ات الجامع�ة  ..ممتلكاتھم 

  :م وقال فابتس

 ولكن كيف تجدھم علي الطبيعة ؟  -   

قني   أجد عيباً في أحد منھم ، حتى أن�ي �س�عد  –تعاونھم فيما بينھم  –تفوقھم العلمي  –استقامتھم  –دماثة أخGقھم  -    بّرھم بغيرھم ، صد8
موقفھم من طل�ب الحكوم�ة تغيي�ر اس�م الجماع�ة ك�ثمن بقضاء أوقاتي بينھم ، الشيء الوحيد الذي   أشترك معھم فيه ھو جدلھم الطويل حول 

  ..فمنھم المؤيد ومنھم المعارض  ..لعودتھا 

 –ولنتع�اطف معھ�م م�ن بعي�د ، فھ�م ، و  ش�ك  ..كن علي حذر في معاملتك وعGقتك معھم ، فالبلد علي وشك الف�وران بأح�داث كبي�رة  -   

  .خير من جميع ا�حزاب السياسية 

معي في أنھم يجمعون خير ما في ا�حزاب السياسية من أماني وطنية ، وخير ما في الطرق الص�وفية م�ن تربي�ة إس�Gمية  إذا كنت تتفق -   
 أترانا بھذا قد عثرنا علي الحلقة المفقودة ؟  ..

  ..ع في البلد أفھم قصدك تعني ربط النادي بنشاط ھذه الجماعة باعتبارھا قوة سياسية نظيفة يكون علي يديھا تغيير ا�وضا -   

   -  ًGقه  ..ھذا ما أعنيه فعGولكن يكون بيننا نوع من ا رتباط   يصل إلي ا ندماج  ..ولكن ليس علي إط.  
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  ..أي شكل من ا رتباط سيصل بعد مدة وجيزة إلي مداه  ..فإما ارتباط أو   ارتباط  !ولماذا ؟ -   

و  أح�د  ..  أحد ينكر جمال دعوتھم إلي اJسGم وھو غاية آمالنا جميعاً  ..ي بعض الغبار السبب ھو أن صورتھم المضيئة عليھا عند -    
عي أن�ه ل�م يش�م رائح�ة الخيان�ة ف�ي ح�ل جم�اعتھم وقت�ل مرش�دھم  ولك�ن ك�ل ھ�ذه  ..يجھ�ل دورھ�م المش�رق ف�ي ح�رب فلس�طين ، و  أح�د ي�د8

  ..علي يد واحد منھم  –وزراء رئيس ال –ا�ضواء لم تسمح من ذاكرتي مأساة مقل أحمد ماھر 

  .ألم تقرأ أنه كان يريد أن يجر البلد إلي حرب   ناقة لنا فيھا و  جمل ؟ -   

أنت مغرم بترديد عبارة الشيخ المراغي ، مع أني أعتقد أنه لنا فيھا أكثر من ناقة أو جمل ، فماذا كانت ستخسر مصر أكثر مم�ا خس�رته  -   
رب من قبل أحمد م�اھر ك�ان عم�Gً ذكي�اً ، ج�اء ف�ي ا�ي�ام ا�خي�رة م�ن الح�رب ، بع�د أن تحق�ق الجمي�ع م�ن ھزيم�ة فعGً علي مدار سنين الح

ا�لم�ان ، وك�ان ذل�ك س��يعطي مص�ر مرك�زاً قوي�اً عن��د تقس�يم الغن�ائم ، باعتبارھ�ا ش��ريكة ف�ي الح�رب ، أم�ا ا_ن فھ��ي ليس�ت أكث�ر م�ن دائن��ة 
  . أستطيع نسيانھا ، وھي محسوبة علي اJخوان إنھا غلطة   ..لبريطانيا التي انتصرت 

  .لم تأمر به قيادتھم ، من اJنصاف أن نبرئ الجماعة  ..حتى إن صحت تحليGتك السياسية فھو تصرف فردي  -   

  ..التصرف الفردي ھو روح عامة  -   

اعتھم إلي النشاط يكون لنا معھ�م ح�ديث ص�ريح ، لتجلي�ة اJخوان ا_ن في محنة ، وعند عودة جم ..علي كل حال ھذا أمر سابق �وانه  -   
  .ھذا عن نادي بنھا ، وماذا عن ناديكم بمرصفا ؟  :ثم قال  ..ھذه المواقف ، قبل أن نفكر في اتخاذ أي قرار 

محاول�ة ض�مه لرابط�ة وھ�ي  ..ول�ذلك أري م�ن الحكم�ة ا قتص�ار عليھ�ا ا_ن  ..الطريق أمامه مفتوح لخطوة أخري   تتاح لن�ادي بنھ�ا  -   
  ...أبناء مرصفا بالقاھرة ، ومركزھا شارع راتب بشبرا ، لتستفيد القرية من مراكز أعضاء الرابطة العلمية والوظيفة والمالية 

  ..عدني بذلك  ..من ا_ن حتى تحين أجازة الصيف ستلد الليالي الحبالى كل عجيب ، فG تشغل بالك ا_ن بشيء غير الدراسة  -   

   -  E لك ذلك إن شاء..  

  :الفصل السادس 

  ..الو(دة من جديدة وتربية المحن  *  

  ..لھيب ا�حداث ومفھوم السعادة  *  

ول�م تھ�ب ريحھ�ا  ..في الق�اھرة ، ب�ل وض�عته ف�ي حج�ري وب�ين ي�دي غ�رة  –كما تنبأ صديقي عبد الحق  –لم تضع الليالي الحبالى حملھا     
ةّ  ..ي مص�ر ، ب�ل ھب�ت عل�ي حي�اتي م�ن الب�ر والبح�ر الصرصر العاتية عل� وخلفتن�ي ووراءھ�ا شخص�اً آخ�ر يفص�له ع�ن ا�م�س القري�ب ھ�و8
  ..و دة روح من خGل مخاض ا�حداث المتتابعة  ..شخصاً قد ولد من جديد  ..زمنية ونفسية كبيرة 

  :المزاح والحقيقة   

  .جنيدي عقب خروجنا من امتحان مادة الكيمياء العملي في نھاية العام الدراسي وكانت الشرارة ا�ولي حين سألني صديقي عوني     

  ..أ  تعجب من تشابھنا في كل شيء حتى في الكشف عن الملح ا�خضر  -   

نا س�اعة يبدو أن إدارة المعھد قد علمت بحرصنا علي توحي�د ن�وع مGبس�نا ، ول�ون كراس�اتنا ، وط�راز أقGمن�ا ، فاحترم�ت مش�اعر :قلت    
ب�ل كربون�ات  ..   :ق�ال  .يبق�ي أن نك�ون عن�د حس�ن ظنھ�ا فتتش�ابه نتيج�ة الكش�ف بأن�ه كبريت�ات نح�اس  ..ا متح�ان ف�ي ل�ون المل�ح ك�ذلك 

�ن أحد المعيدين قد تط�وع بمس�اعدتي فعجل�ت بش�طب م�ا كن�ت جازًم�ا  ..فالنتيجة عندي مختلفة  ..إذن فقد حان يوم افتراقنا  :صوديوم قلت 
ف�إن كان�ت ال�دائرة عل��ي8 ف�ي تل�ك الم�ادة فس�أجعلھا ت�دور عل��ي  ..وض�اع الوق�ت الب��اقي ف�ي التحق�ق م�ن ق�ول المعي�د دون ج��دوى  ..ه بص�واب

  .مصيري في المعھد كله �بدأ حياة جديدة كنت أتوق إليھا دون انتظار أو تواني 

 ماذا تقول يا عبد الحليم ؟  -   

  ..مجرد مزاح  -   

  ..نقلب المزاح إلي حقيقة ، وانقلبت معه حياتي كلھا وبعد أسابيع ا   

  ..اEصرار   

وحم�ى وط�يس ا�س�فار ب�ين الق�اھرة وبع�ض  ..وخضت معركة الحياة في سبيل دراس�ة الق�انون ف�ي المس�اء ، وت�دبير العم�ل ف�ي الص�باح     
وكلما نضب معين عزمي نفخ فيه عبد الح�ق م�ن روح�ه  .. العواصم ، لتقديم ھنا ومقابلة ھناك ، و ستخراج العديد من ا�وراق والمستندات

ك�ل ، بتذكيري بما تعاھدنا عليه من مبدأ ا ستقGل في توجيه دفة حياتنا وآثاره العدي�دة عل�ي أمانين�ا ، كلم�ا نض�ب مع�ين جيب�ي ب�ادر فنفحن�ي 
والح�د ا�دن�ى عن�د عب�د  ..ول�و بالح�د ا�دن�ى منھ�ا  وما تواني عن بذل الطاقة في كل أشكالھا ، ..مصروفه ، وكل ما تقع عليه يده من حGل 

ْل ا�ذى وا�خطار ، وطرق كل باب  Zوما أكثر القصص التي تضحك ، والمآزق التي تبكي ، فكم م�ن  ..الحق ھو سعي الليل والنھار ، َوَتحم
ويعج�ب  ..Gبة ، وإ  استعصاًما بحب�ل E المت�ين قريب تنكر لنا ، أو بعيد تجھمنا ، ونحن في لھيب ا�حداث   يزيدنا اشتعالھا إ  نقاء وص

ويحار في تفسير ھذا اJصرار ، وقد أعيته الحيل في ثنين�ا ع�ن عزمن�ا بك�ل ا�س�لحة ا�بوي�ة ، ول�و  ..والدي لھذا التحول المفاجئ في حياتي 
  .خفت حدة ثورته وجدت نھزة لسؤاله وإذ  ..بقبض يده عنا لصرفنا عن ا ستمرار في خطتنا للنھاية  ..بأقساھا علي نفس ا�ب 

  ..وھدأ ا�ب   

 ما كل ھذه الثورة يا أبي وا�مر جد يسير ؟     

لقد اخترت لك طريق السعادة ولكنك  ..لقد أجھدت ا�سرة كلھا وراءك عاًما كامGً بG طائل  ..أتري ضياع مستقبلك يا بني أمر يسير  -   
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 ..عادة في يدي دائًما ، وما حرصت علي طاعة E ، وليس في لون معين من ألوان الدراسة أو العمل يا أبي إن مفتاح الس :قلت  .أبيته 

 e\�C zV]☺� �☯���4|} \]~C( فكيف يغيب عنك وعد E تعالي في كتابه الكريم ، وأنت تحمله في صدرك
V'z��� ��� Fb��8�� G���G� \]C�C �O67�MH��7���� 7EF�GHִO 

7��`�:� @ �K��6g��UZerG7�-G� 
���'eL�� !\|=eO�2�( ��C 
@��8�z� �����ִ☺���  وتضمن ترعاني عينه ظلفست E مع عھدي علي ومادمت ) 

   . حسبي وھذا .. لي ودعائك عني برضاك زودني .. التكليف ست بلغت فقد ، Jخوتي وتفرغ ، وشأني دعني أبي يا .. مستقبلي

 ودمع�ة الخ�وف بري�ق بعي�د م�ن عيني�ه وف�ي ، مGحقت�ي ع�ن ينص�رف بدأ حين عليه الكريمة ا_ية ھذه بأثر ، المنطق ھذا من والدي تعجب   

  .. جاءالر

  .. الحلم وتحقق  

 أملته الذي ا�مل سيحقق وھب ، نفسي أسائل كنت فقد ، العاصف الصيف شھور طول علي بخيالي فيھا عشت طالما التي اللحظة وجاءت    

ً  حياتي عن مسؤو ً  ، فأجدني ،  وف�ي الجدي�د كنالمس� ف�ي نفس�ي تخيل�ت لطالم�ا .. المس�اء ف�ي والكلي�ة الص�باح ف�ي العم�ل بين الجمع في ناجحا

 .. ب�ي الظ�ن أساء من كل صدر في والرياحين ا�زھار تنبت الثقة بذور وبدأت ، حولي من العواصف جميع سكنت وقد .. الكلية إلي الطريق

 علي دوقوالصن والكرسي والمنضدة السرير من المكون القليل متاعي فيھا أنقل التي السعيدة اللحظة لھذه ويا ، حقيقة أصبح قد ا�مل ھو وھا

 ح�ارة م�ن يتف�رع والزق�اق .. بالُغوري�ة الس�كري بزق�اق الح�ق عب�د يس�كن حي�ث إل�ي بالحس�ينية السميع عبد أحمد عمي مسكن من كارو عربة

اوى  إل�ي تنتھ�ي حت�ى كثي�رة الت�واءات ف�ي الش�رق إل�ي وتتج�ه .. س�عادة بدرب مارة ، الخلق بباب ا ستئناف محكمة خلف من تبدأ التي ، الجد8

 كاھل�ه عل�ي ويحم�ل .. الزق�اق منتص�ف ف�ي البيت ويقع .. السكري زقاق ھو المسدودة ا�زقة ھذه وأحد .. الغورية بشارع تصلھا كثيرة أزقة

 مخزن يوجد الحجرات بين الممر نھاية وفي .. منھا حجرة في الحق عبد صديقي يسكن منه الثالث بالدور شقة وفي .. القديمة مصر معالم كل

 المخ�زن ھ�ذا وف�ي .. بقاي�اه خنق�ت حت�ى والص�حف الكرت�ون أوراق علي�ه زحف�ت ، زج�اج بقاي�ا ب�ه الزق�اق علي يطل بشباك ينتھي ، مستطيل

  .. دروسي عليه أستذكر غازي مصباح عليھا منضدة الشباك عن يفصله المخزن مساحة يشغل وحده السرير وكان ، متاعي وضعت

  : الكلية رحاب في  

 عل�ق مم�ا رحابھ�ا ف�ي �غتس�ل ، الكلي�ة إل�ي بال�ذھاب المس�ارعة ھ�و فعلت�ه م�ا وأول .. إليھ�ا حنين�ي ط�ال الت�ي دي�دةالج حي�اتي أباشر بدأت    

 والنصب للكد طبيعية ثمرة السعادة .. كابد من إ  يحسھا   المشاعر في وعمقاً  حGوة المشقة بعد للوصول إن .. العواصف غبار من بروحي

 مھم�ا النعم�ة بھ�ذه اJحس�اس ح�رم وق�د ب�ه ك�أني .. دائًم�ا ي�ده متن�اول ف�ي رغبات�ه يج�د بال�ذي وك�أني .. نموھ�او الروح راحة غنھا ، والمعاناة

 وقتية اللذة ، النعم _ ء الروح تذوق ھي : والسعادة ، للنعم الجسم تذوق ھي : اللذة .. آخر شيء والسعادة شيء فاللذة .. الملذات من اغترف

 وق�د ، المنتص�ر القائ�د ش�عور ھ�و الكلي�ة باب من قدماي دلفت حين شعوري كان . لصاحبھا ديدًنا والشكر الصبر بقي ما باقية دائمة والسعادة

  .. السعيد القلب من نابعة عريضة وابتسامة ، وئيدة بخطوات ، مطمئناً  واثقاً  يدخلھا ھو وھا ، يديه علي أخيراً  المدينة فتحت

  : المحن تربية  

 وإن ، فق�ط الظاھر في متشابھان إننا .. المحاضرة قاعة إلي مباشرة بيته من جاء ، بجواري يجلس طالب أي عن اًماتم أختلف أنني  شك    

 مختلف�ان عالم�ان إنن�ا .. وأھداف�ه أھ�دافي ب�ين وأخي�راً  ، وتذوق�ه للدراس�ة وت�ذوقي ، وعزم�ه وعزم�ي وروح�ه روحي بين بعيدة المسافة كانت

 م�ن اللُ�ب إل�ي وتص�ل ال�زمن تختص�ر رباني�ة مدرس�ة إنھ�ا .. بالمحن التربية فضيلة وھذه .. واحد كتاب ماأيديھ وفي واحد مقعد علي يجلسان

 قادراً  وجدتني ، الجامعية الدراسة بعبير رأسي م`ت أن وبعد .. ضيقة طويلة حياة من خير قصيرة عريضة حياة أن و شك .. طريق أقصر

  . العمل عقبة .. الثانية العقبة اقتحام علي

  : التعليم لجنة في  

 لتوريدات أميناً  التعيين وخطاب .. قليوب محطة في القطار سلم من أھبط كنت وجھھا عن السماء عروس تسفر أن وقبل التالي اليوم وفي    

 غايتھم عن غايتي تلفتاخ وإن ، منھم كواحد ، المتدفق الطلبة تيار وسط المدرسة إلي طريقي شققت . جيبي في للبنين الثانوية قليوب مدرسة

 الطلب�ة مع المدى واسع احتكاكاً  علي8  سيفرض الذي ، العمل من الجديد اللون ھذا احتما ت جميع في الشطط درجة إلي يسبقني خيالي كان ..

 إلي اليوم ھذا قبل وف8قت قد كنت لو أن اللحظة ھذه في تمنيت .. ا�مور أولياء ومع ، التعليمية المنطقة موظفي ومع ، والفراشين ، والمدرسين

 الخ�واطر ثقل�ت كلم�ا المدرس�ة باب من اقتربت وكلما .. العGقات من القدر ھذا مثل إلي اضطر   كي ؛ مھجورة مصلحة أية في كتابي عمل

 ص�عوبة وبك�ل  .. الس�باق أش�واط م�ن ش�وط نھاي�ة ف�ي لك�أني حت�ى ، عرق�ي وتص�بب ، اض�طرابي وزاد ، خط�واتي وتقاص�رت ، رأس�ي في

 يعود ثم ، فيّ  الطرف يصعد ثم ، عين بألف الكتاب يلتھم فأخذ ، التعيين بكتاب مرتعشة يداً  إليه ومددت ، المدرسة سكرتير حجرة إلي وصلت

 طلقوان ، حقيبته وبتأبط ، أوراقه بلملمة أسرع قد رأيته .. منھا بأحسن تحيته أرد أن وقبل ، ومرحباً  واقفاً  انتفض ثم ، أخري مرة قراءته إلي

 الطلب�ة ھ�م وھ�ا ، والملف�ات ب�ا�وراق الممتلئ�ة أدراج�ه بجمي�ع المكتب ھو فھا .. العمل عزيزي يا تسلم : مردداً  الحجرة باب نحو كالصاروخ

 الت�ي الجدي�دة مدرس�تي إلي لتوى فذاھب أنا أما .. ا�وراق ھذه من واحدة ورقة تضيع أن وحذار ، معامGتھم إنجاز بسرعة أوصيك ، أمامك

  . اللقاء وإلي سلف لخير خلف خير يا ، محلي لتحل تفضل ، عزيزي يا برؤيتك سعدت ولقد ، إليھا لتنق

  : الحياة سلك وانتظم  

 إل�ي8  ينظ�رون بدورھم والطلبة .. أمامي المكدسة ا�وراق وفي ، بالمكتب المحيطين الطلبة في الطرف أقلب .. المفاجأة بھذه مبھوتاً  وقفت    

 الدھر كأنھا – حائراً  – برھة لبثت .. الموجه كالصاروخ الحجرة باب من خارجاً  اندفاعه ومن الموظف كGم من ويتعجبون ، خفي طرف من
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 ھ�ذا عل�ي لرؤيتن�ا ص�وته ب�أعلى مقھقھ�اً  أخ�ري م�رة الموظف عودة إ  الورطة ھذه من ينقذنا ولم .. الطلبة وجه علي الحيرة نفس ولمست ..

 ش�يء ك�ل عل�ي التع�رف خGلھ�ا م�ن ي�تم ، أي�ام ع�دة سيس�تغرق والتس�لم التس�ليم وأن ، مداعب�ة مج�رد ھ�و حدث ما أنب يطمئنني فأخذ ، الحال

 بروح�ه نج�ح وق�د .. وأش�ياء أش�خاص م�ن فيھ�ا ش�يء بك�ل ص�لتي وث�ق وق�د إ  المدرس�ة كم�ال أفن�دي مصطفي يغادر لم وبالفعل . بالمدرسة

 كن�ت الت�ي وا�وق�ات .. والدراس�ة العم�ل ب�ين حي�اتي س�لك ذل�ك بعھد وانتظم .. طيباً  أثراً  نفسي في يترك وأن ، العمل إلي8  يحبب أن المعطاءة

 ب�ين من كامGً  لي يخلص الذي الجمعة يوم أما .. المحاضرات لمتابعة تكفيني كانت والقطارات الترامات بين الدائبة الحركة ھذه بين اقتنصھا

 أح�د عل�ي أع�رج م�ا وأحيان�اً  ، لGس�تذكار المفض�ل مك�اني ھ�و الش�ريف ا�زھ�ر ص�حن وك�ان .. االتھاًم� الكت�ب في�ه ال�تھم فكن�ت ا�س�بوع أيام

  . الغورية شارع في المنتشرة ا�ثرية المساجد

 : السابع الفصل

  : المسلمين اEخوان أمر في والحيرة به واEحساس الزمن بين الفرق *   

 عل�يّ  فرض�ت ولق�د ، الص�بوح لمحياھ�ا حنين�ي زاد الت�ي ، س�عاد رؤي�ة في حقه ينال أن يالمعن8  ولقلبي ، ترتوي أن الظمأى لروحي آن أما    

 طويGً  زمناً  عنھا غبت التي الذكريات أرض تطأ قدماي تكد ولم . إليھا الشوق وغلبة ، الوجد زيادة إ  حصيلته يكن لم ، مصطنعاً  بعداً  ا�يام

 ولحظ�ة ، قص�رت مھم�ا طويل�ة الش�قاء لحظ�ة يجعل الذي ھو فالحس . آخر شيء اسواJحس شيء فالزمن ، السعادة غمرتني حتى حسي في

  . طالت مھما قصيرة السعادة

 إن .. أقطن�ه كن�ت ال�ذي خالد أبي بيت علي تقع ثم ، عيني أمام تتراقص الحبيبة وا�طياف ، تتوارد والخواطر ، وجيبه يقوى قلبي ھو وھا   

 .. س�عاد أس�رة تق�يم حي�ث ، الجن�ة ب�اب أدق وأن�ا تغمرن�ي العم�ر سعادة إن .. نفسي في سحرھا لھا البيت ھذا من تقربني التي الواحدة الخطوة

عم�ل ا�س�تاذ أحم�د بع�د  حي�ث مح�افظتھم عاص�مة إل�ي رحل�وا أنھ�م الجي�ران م�ن علم�ت ح�ين نفس�ي عل�ي الص�دمة لواق�ع ي�ا ، مجي�ب   ولكن
  .تخرجه من الجامعة 

  ..شجرة بL جذور   

إنن�ي ب�دون قريت�ي ش�جرة  ..يوم السفر إلي القرية لتضميد جراح أحبابي الذين كانوا يتابعون معركتي بقلوب واجفة وأكف ضارعة وحان     
وھكذا سرت كالقائ�د المنتص�ر ، ال�ذي يطھ�ر جمي�ع المواق�ع م�ن ك�ل م�ا ك�ان مص�در خ�وف أو قل�ق ، حت�ى خلص�ت ل�ه ا�رض  ..بG جذور 

أبي لم يمكنني ا قتراب منه ، �ن شكه في قدرتي علي تحمل ھذه المسؤوليات عGج�ه الوحي�د ھ�و ال�زمن  إ  موقع واحد في صدر ..جميعاً 
خاص�ة وأن زيارت�ه التفتيش�ية إل�ي س�كني بزق�اق  ..، وس�يظل ال�زمن ف�ي غي�ر ص�الحي حت�ى ظھ�ر نتيج�ة ا متح�ان ف�ي آخ�ر الع�ام الدراس�ي 

س�ل ع�ن الج�ار قب�ل  -:ي في ھذه المقابر المظلمة عل�ي ح�د قول�ه ، ول�م يفل�ح الق�ول السكري ذات ليلة مطيرة قد ضاعفت من مخاوفه من بقائ
  .و  توسGتي في حمله علي المبيت معي تلك الليلة  ..في تلطيف شيء من حزنه  –الدار 

  ..شخصية جديدة   

، لق��د اكتس��بت بالفع��ل م��ن غم��ار التج��ارب ل�م تن��ل حادث��ة ع��ودة أب��ي مكتئب��اً م��ن نفس��ي ، فق��د كان��ت الثق��ة دث��اري ، والرض��ي م��لء إھ��ابي     
  .شخصية جديدة ، مؤداھا أن ما أراه صواًبا وحقاً بموازيني المھتدية بنور السماء فھو وحده الصواب ولو خالف مألوف الناس جميعاً 

  ..النوادي مشكلتي   

ف�ي ح�ل المش�اكل الت�ي تعترض�ھا ، كن�ت أح�س أن رغم كل تلك العواصف فقد كانت الن�وادي ھ�ي ش�غلنا ال�دائم ، نش�ارك ف�ي نش�اطھا ، و    
 ..وجاءت دراسة الحقوق لتجعلني أكثر اقتراب�اً م�ن قل�ب أھ�داف الن�وادي ا جتماعي�ة  ..مشاكل النوادي ھي بلسم جراحي من مشاكل الحياة 

وادي ب�دور الح�افز المتج�دد وراء ش�غفي وق�ام ا ھتم�ام ب�الن ..وكأني أدرس القانون �صبه واقعاً اجتماعياً في حياة الناس عن طريق النوادي 
وجاءت الفرصة ل�ربط ن�ادي الطلب�ة بمرص�فا برابط�ة أھ�ل البل�دة بالق�اھرة ، الت�ي أقامھ�ا ال�ذين يش�غلون مختل�ف المناص�ب  .بتحصيل القانون 

اھرة ؛ لتوس�يع رقع�ة التع�اون ب�ين كم كنت أتمني من قديم أن يتم ا لتقاء ب�ين ن�ادي القري�ة ورابط�ة مرص�فا بالق� ..الكبيرة وا�عمال المختلفة 
ولكن مؤشر نجاح الفكرة ھو ف�ي قي�ام الرابط�ة بتنفي�ذ المGحظ�ات الجوھري�ة الت�ي كن�ا  ..ا_باء وا�بناء لما فيه الصالح بين القرية والعاصمة 

ماء الحياة فيھا وفي الن�ادي مع�اً نأخذھا عليھا ، والتي سيؤدي السكوت عليھا إلي ذبول نشاطھا ، في الوقت الذي لو روعيت �دت إلي دفع د
.  

  ..اجتماع تقليدي   

ل�ذلك س�ارعت إل��ي حض�ور ا جتم�اع الس��نوي للرابط�ة ؛ �ب�ثھم بأمان��ة خ�واطر أبن�ائھم الطلب��ة ف�ي خط�وات اJص��Gح الواجب�ة ف�ي داخ��ل     
بش�برا ،  "رات�ب  "ي حش�يش رئ�يس الرابط�ة بش�ارع الرابطة أو ً ، ثم في داخل القرية ثانياً ، وبدأ ا جتماع في منزل القاضي محمد الحسين

ثم تل�ي ذل�ك إع�Gن ش�كلي ع�ن  ..بدأ ا جتماع بالمقدمات التقليدية التي لم تخرج عن كيل المدح والثناء للباكوات وعلي رأسھم السيد القاضي 
إص�رارھم عل�ي التمس�ك بمجل�س اJدارة الق�ديم فأسرع الحاضرون بإبداء  ..انتھاء مدة مجلس اJدارة ، وطلب القيام بانتخاب المجلس الجديد 

وعل�ي ذل�ك فق�د ق�ام الس�يد القاض�ي ب�إخراج الخط�اب المع�د س�لفاً م�ن جيب�ه لھ�ذه المناس�بة ، وق�ام  ..، واعتبر ذلك تجديداً  نتخ�ابھم باJجم�اع 
داف النبيل�ة للرابط�ة ، وف�ي مق�دمتھا بتGوته علي الحاض�رين ، وش�كرھم عل�ي ثق�تھم الغالي�ة ، وج�دد المعھ�د عل�ي ب�ذل الجھ�د للنھ�وض با�ھ�

وأعقب�ه  ..تحقيق مشروع بناء المقابر وتجميل�ه ؛ بحي�ث يك�ون دف�ن أبن�اء البل�دة ميس�راً بمق�ابر الخفي�ر بالق�اھرة ، ب�دل مش�قة الجث�ة إل�ي البل�دة 
ولمعرفت�ي بم�زاج أھ�ل  ..م�اع وانتظرت عل�ي مض�ض دوري ف�ي إلق�اء كلم�ة ن�ادي الطلب�ة ف�ي ا جت ..المداحون بالشعر والثناء من كل لون 

 ًGدبي فقد استھللت كلمتي بأبيات من الشعر نظمتھا في طريقي إلي ا جتماع قائ�  :القرية ا
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 وسـعِت مرصـفـا خيـراً ھتـونا                                وحق علي الـفـضـائل أن تكونا          

 وأبـرق بالـنـوال ا_مـلـونـا                           وطالع يمن سـعـدك كـل سـعـد                   

 فلن يـك في سـمـاء النيل حـفـل                                يضـارع مـا أراه ومـا تـرونا          

ال��دخول ف��ي فض��ج الحاض��رون با ستحس��ان واس��تعادوھا من��ي ، واعتب��رت ذل��ك مقدم��ة نفس��ية  زم��ة ، ل��ربط مش��اعري بمش��اعرھم قب��ل    
 ًGدارة ، والتي استھللتھا قائJبن�اء وأدبھ�م م�ع  :ا قتراحات المحرجة لمجلس ا�أنا اب�نكم ، وأق�ول ب�ين آب�ائي م�ا أراه حقّ�اً وص�واباً بش�جاعة ا

مش�روعات مثل ھذا ا جتماع السنوي   يجب أن يخرج عن ھدفه المحدد ، وھو تقديم كشف حس�اب ع�ن الع�ام الماض�ي ، ث�م بي�ان ب .ا_باء 
وأعتق�د أنن�ا أخطأن�ا الطري�ق ح�ين قلبن�ا اجتم�اع العم�ل إل�ي  ..العام المقبل ، من خGل إجراءات انتخاب دقيق�ة وس�ليمة   مج�ال فيھ�ا للمحاب�اة 

 ..لي أبنائھا فللقرية عليكم حقوق كثيرة ، ھي حقوق ا�م ع ..وأريد أن يتكلم عن نفسه  ..مباراة أدبية ، ولو اقترن ا�دب بالعمل لھان ا�مر 

ث�م ع�دد  ..جئتكم ممثGً لنادي الطلبة بالبلدة ، أحم�ل إل�يكم امت�داداً طبيعي�اً لك�م  ..ونريد أن نتكلم في النور ، و  نتستر وراء الجندي المجھول 
وأخي�راً مطالب�ة  ..ة ا قتراحات حول طريقة تجديد انتخاب مجلس اJدارة ، وكيفية عمل الصندوق ، وإقام�ة مكتب�ة تض�م مؤلف�ات أبن�اء القري�

وعند كل اقتراح كانت ترفع أكف أبناء القرية م�ن الطبق�ة المتوس�طة  ..بعض ا�غنياء منھم بالتبرع بقطعة أرض لبناء مستشفي للقرية عليھا 
بش�يء جعل�ه يق�وم وتضيق صدور أعضاء مجلس اJدارة ، الذين أُِخذوا بھذه المفاجأة ، ويبدو أنھم أشاروا علي سكرتير الرابط�ة  .بالتصفيق 

  :ويھمس في أذني 

  :فالتفت علي الفور إلي جمھور الحاضرين قائGً  .نرجو أن تكف عن ا سترسال ؛ �ن البكاوات قد غضبوا  -   

  :أترون أن أنھي كلمتي ؟ فارتفعت ا�صوات مشفوعة بدوى التصفيق  -   

  .أكمل  ..أكمل  -   

�ول نعم سأكمل ؛ �نكم أصحاب الحق ا -   .  

وقام رجل من علماء ا�زھر ھو أبو الفتوح الشيخ ؛ ليلطف من أثر كلمتي مزكياً ما حوته م�ن اقتراح�ات  ..ةوتوتر الجو عقب انتھاء الكلم   
  .عملية 

  ..وخاب ا�مل   

ك�ار ا جتماعي�ة ، يش�دنا ش�داً إل�ي وكان ت�والي ا�ح�داث السياس�ية ، وتص�اعد ا�ف ..خاب أملنا في الخروج بنادي القرية إلي محيط أوسع     
محاولة الخروج بنادي مرصفا ونادي كفر السراي من عزلتھما المحلية إل�ي دائ�رة أوس�ع م�ن النش�اط ، بع�د أن أدركن�ا أن مفت�اح ك�ل الحل�ول 

الف�روع إل�ي مختل�ف الم�دن المحلية والوطني�ة مًع�ا يكم�ن بالق�اھرة ، فف�ي العاص�مة قي�ادات ك�ل ا�عم�ال السياس�ية وا جتماعي�ة ، ومنھ�ا تمت�د 
ول�م يك�ن  ..إل�ي بحثن�ا ع�ن طري�ق آخ�ر أكث�ر فاعلي�ة وأبع�د أث�راً  ..ولقد أدي ضياع أملن�ا ف�ي ارتب�اط ن�ادي القري�ة برابط�ة الق�اھرة  ..والقرى 

حاورن�ا ف�ي داخ�ل فكثي�راً م�ا ت ..ولن�ا م�ن ك�ل منھ�ا موق�ف نفس�ي أو فك�ري مع�ين  ..أمامنا إ  مختلف ا�ح�زاب السياس�ية والط�رق الص�وفية 
  .النوادي في تقييمھا ، وكان من السھل أن نتفق في الرأي العام نحوھا 

م�ا نح�ب فيھ�ا أكث�ر مم�ا نك�ره ، ونعج�ب ھ�ل  ..إنھ�ا تحيرن�ا  ..لكن ا�مر ك�ان يختل�ف إذا تط�رق الح�ديث ع�ن جماع�ة اJخ�وان المس�لمين    
لص�وفية ، أم ف�ي قائم�ة الجمعي�ات الخيري�ة ، أم ف�ي الن�وادي الرياض�ية ، أم ف�ي ندرجھا في قائم�ة ا�ح�زاب السياس�ية ، أم ف�ي قائم�ة الط�رق ا

بكين�ا لقت�ل مرش�دھم ول�م نك�ن نعرف�ه ، وحزن�ا لح�ل  !قائمة المؤسسات الثقافية ، أم في قائمة التش�كيGت العس�كرية ؛ �ن فيھ�ا م�ن ك�ل ذل�ك ؟
نح�ب الكثي�ر م�ن ال�زمGء المنتم�ين  ..ول�م نق�ف عل�ي تفاص�يل الح�دث  وفرحنا في مصرع فھمي النقراش�ي ، .جماعتھم ولم يكن لنا صلة بھا 

حت�ى كان�ت واقع�ة رابط�ة أبن�اء مرص�فا ،  ..وكن�ا أم�ام حيرتن�ا ف�ي أمرھ�ا ، نفض�ل إرج�اء إص�دار الحك�م عل�يھم دائم�اً  ..إليھا ونكره البعض 
تتس�ع لت�ري ن�ادي الطلب�ة بكف�ر الس�راي ببنھ�ا وق�د اس�تفاد ھ�و وأملنا الذي تبخر في ا نضمام إليھا بعد إصGح شأنھا ، حتى إن أمانين�ا كان�ت 

 ..وكان نادي بنھا بالتالي يتابع ما يجري مع رفيقه بمرصفا  ..كانت براءة الشباب   تجعل للخير وطناً و  زماًنا  ..ا_خر من ھذا ا رتباط 

د الحق بعمل جولة عل�ي مختل�ف الجمعي�ات اJس�Gمية بالق�اھرة ، بادروا إلي عقد اجتماع عاجل ، فوضوني فيه أنا وعب ..وإذ علموا بالنتيجة 
ول�م ينس�وا أن يح�ذرونا م�ن ع�دم تض�ييع ا�وق�ات ،  ..وتقديم تقرير مفصل عنھا ؛ لنقرر علي ضوئه ا نض�مام إل�ي أقربھ�ا تمس�ياً م�ع آمالن�ا 

  .بالمرور علي أي حزب ؛ �نھا جميعاً بعيدة عن نفوسنا 

م�ن ذل�ك  ..فأين ھذا الصيف الس�عيد الظ�افر ال�ذي ابت�دأ بنج�احي ف�ي نھاي�ة الع�ام الدراس�ي  ..إجازة الصيف الجديد كانت ھذه ھي نشاطات    
  .الصيف العاصف ؟ إنني ا_ن أسعد إنسان علي وجه ا�رض ، لو  أن ھذه السعادة يشوبھا ُبعد أسرة سعاد عني 

 الفصل الثامن 

  ..فد أصبحت من محبي اEخوان ومن محبي الو *   

  .. 1936عندما ألغي النحاس معاھدة  *   

 ..كنت أجد في زياراتي له عزاء لقلبي المعن8ي ، وتنسماً لعبير ليلي  ..عاد أحمد شقيق سعاد بمفرده للعمل بالقاھرة ريثما تلحق به أسرته     

ع نبأ وصول ا�سرة ، وإن كان كل شيء ف�ي كي�اني وفي يوم عجيب ا�صيل صم8ت أذني عن سماع بقية حديثه ، لقد تكلفت الھدوء بعد سما
إن قط�ار الش�وق ق�د انطل�ق ف�ي داخل�ي ، و  ق�درة عل�ي إيقاف�ه دون ح�دوث رج�ة  ..وإن ألف يد تشدني لل�ذھاب إل�يھم مرحًب�ا  ..قد اضطرب 

  ..ضخمة تتصادم فيھا الرؤوس والعربات 

فيالحظة اللقاء الحبيبة أقبل�ي ، لطالم�ا عش�ت ف�ي خي�الي ورداً وريحاًن�ا ،  ..وغليان مشاعري أشد  1936إن الجامعة كلھا تغلي ضد معاھدة   
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لقد فعل الحرمان فعله في سنوات البعاد ، فكن�ت أج�د ف�ي تحمل�ي لجمي�ع المش�اق نوًع�ا  ..وفي لساني شعراً وتغريداً ، وفي أذني لحًنا وتنغيًما 
ولو خلت الحياة م�ن ش�يء ُيطل�ب ، وھ�دف  .وحاثاً للھمم علي تخطي العقبات  ھل سوى الحرمان باعثاً للطيور علي التغريد ، ..من السلوى 

قتھ�ا ، ُيسعي إليه لفقدت معناھا الجميل ، فكلما تحقق فيھا أمل تبدي أمل جديد ، فالنمو في ا�حياء والترقي في النفوس ھما جمال الحي�اة وحقي
 ..يحدوھم ويحثھم علي ب�ذل المزي�د ، و  يقنع�ون بم�ا ھ�و دون ال�نفس والم�ال  حتى إن الذين اطمأنت قلوبھم بذكر E يظل شوقھم إلي لقائه

وقد يكون في تأخير أمانينا خير �نفس�نا ، فتق�ذف ف�ي س�بيل أھ�دافھا بلؤل�ؤ بحرھ�ا العمي�ق م�ن الفك�ر والعق�ل المب�دع ف�ي طري�ق تب�دي ش�وقھا 
 !الحبيب فھل تطفئ لحظة اللقاء ھذا اللھيب أم تؤجج ناره م�ن جدي�د ؟فإذا كانت النفس تكتسب كل ھذا في غياب  ..الدفين إلي عالم الظھور 

  ..وحسبي ا_ن أن أرتوي من نبع حديثھا الرقراق ، فالخيال في طريقه إلي ميGد الحقيقة  .ھذا ما ذھب فيه الشعراء كل مذھب 

  ..القلق علي الحبيب   

وحي الذاھبة بالوقوف بين يدي E في الصGة أش�ھده فيھ�ا عل�ي طھ�ر غ�ايتي ، قصدت المسجد القريب من البيت الموعود ، أستعيد فيه ر    
ضغطت جرس الب�اب ، وفُ�تح ب�اب م�ن الجن�ة عل�ي أجم�ل حوري�ة وقع�ت عليھ�ا  ..وأستعينه علي تيسير خطواتي نحو يوم المزيد من الحGل 

وس�رعان م�ا  ..لق�د اعتران�ي الخج�ل وك�دت أنكرھ�ا  ..رفھ�ا لقد أصبحت سعاد ش�يئاً آخ�ر غي�ر تل�ك التلمي�ذة الص�غيرة الت�ي كن�ت أع ..عيناي 
وس�عاد المGئكي�ة ھ�ي ريحان�ة  ..التف8ت ا�سرة الطيبة حولي في حب فياض ، وشوق باد في عيونھم جميًع�ا وف�ي أح�اديثھم المرح�ة والس�عيدة 

لق�د كن�ت مطمئن�اً فيم�ا مض�ي إل�ي  ..ب�الخطر العظ�يم  ولم تقلل السعادة من شعوري ..ھذا الجمع السعيد ، تنثر الدرر من ثنايا لؤلؤھا النضيد 
أم�ا الي�وم فق�د اخت�ل  ..أن سعاد إلي عالم الطفولة أقرب ، وأنني لذلك في م�أمن م�ن أي م�زاحم حت�ى تكب�ر وتكب�ر معھ�ا إمكان�اتي للتق�دم إليھ�ا 

لوا لھ�ا الدراس�ة ف�ي البي�ت أماًن�ا م�ن لق�د تأك�دت مخ�اوفي ح�ين علم�ت أنھ�م فض� ..توازن ھ�ذا ا�م�ل ؛ حي�ث ثقل�ت أعط�اف الغص�ن الرطي�ب 
مكثت أقص عليھم أخبار تلك الشھور العصبية التي م�ّرت عل�ّي وكي�ف انتھ�ت بس�Gم إل�ي تحقي�ق الكثي�ر م�ن آم�الي  .المتعرضين لھا بالمديح 

  .في الجمع بين العمل والدراسة 

  ..وأصبحت مع اEخوان المسلمين من المحبين   

وف�ارس محيج�ل ج�اري8 الس�ابقين ف�ي الس�كن ، عن�دما كن�ت ب�المعلمين العلي�ا إنھم�ا ا_ن ش�ريكي ف�ي الس�كن م�رة  أتذكرون محمد الش�ناوي    
اعتب�ر أح�دھما ن�واة لكلي�ة العل�وم بالعباس�ية ،  ..قد شطر المعلمين العلي�ا ش�طرين  –عين شمس حالًيا  –أخري ؛ �ن قيام جامعة إبراھيم باشا 

بشبرا ، وھكذا جمعني القدر السكن معھما بالعباس�ية ، وكن�ت ق�د أمض�يت الع�ام الس�ابق ف�ي زق�اق الس�كري  والشطر ا_خر نواة لكلية ا_داب
مع صديقي الحميم عبد الح�ق ، وق�د وف�ر عل�ي8 س�كني الجدي�د وقت�اً كبي�راً ك�ان يض�يع ف�ي المواص�Gت ، لقرب�ه م�ن كليت�ي ، ول�م أفض�ل عل�ي 

ي�اتي تس��ير م��ع ھ�ؤ ء ال��زمGء س��يراً طيب�اً ، وق��د حبب��ت إل�ي8 ص��حبتھم جماع��ة اJخ��وان وح ..ھ�ؤ ء الص��حب الك��رام أح�داً بع��د عب��د الح�ق 
المسلمين التي ينتمون إليھا ، وإن كنت أقتصر في مشاركتھم علي حضور بعض المحاضرات في مركزھم العام بح�ي الظ�اھر ، ال�ذي أذن�ت 

لماض�ية ، ول�ي م�ن وراء ھ�ذا الحض�ور إل�ي المرك�ز الع�ام حين�ا وإل�ي الحكومة لھم بفتحه في الص�يف ؛ لق�اء مس�اعدتھم لھ�ا ف�ي ا نتخاب�ات ا
ش�عبة العباس��ية حيًن��ا آخ��ر قص�د خ��اص ھ��و تق��ديم دراس�ة وافي��ة لھ��م ، ض��من سلس�لة دراس��ات أق��وم بھ��ا أن وص�ديقي عب��د الح��ق ف��ي مختل��ف 

يھ�ا اختيارن�ا ، وزمGئ�ي ف�ي الس�كن م�ن اJخ�وان الجمعيات ، لحس�اب ن�ادي الطلب�ة الثق�افي ببنھ�ا ، تمھي�داً لGنض�مام إل�ي الھيئ�ة الت�ي يق�ع عل
أم�ا ا�ح�زاب السياس�ية فق�د اس�تبعدناھا م�ن حس�ابنا تماًم�ا ؛  ..يضعوني بدورھم في درجة ا�خ المحب   ا�خ العامل ، وأنا فع�Gً مح�ب لھ�م 

�نھا مضيعة للدين والدنيا مًعا .  

 لماذا سكنت المطبخ ؟   

ث ، والعديد من طرائف الروتين في العمل والدراسة ، ولكن الشيء الذي لم أقله لس�عاد وأس�رتھا ھ�و أنن�ي لقد قصصت الكثير من ا�حدا    
 أحتل مكان المطبخ في ھذه الشقة الجميلة ، بعد أن ھيأته للسكن ، وقد كان وراء قب�ولي لھ�ذا المك�ان ا�س�باب نفس�ھا الت�ي جعلتن�ي أس�كن ف�ي

 ..لرفيق قبل الطريق ، والجار قبل الدار ، وقد جاء سكني معھم متأخراً ، بعد أن اكتمل ع�دد الش�قة ا ..زقاق السكري من قبل مع عبد الحق 

   :قبلته سعيداً بزمالتھم متمثGً قول الشاعرة  ..ولم يكن سوي المطبخ بنصف القيمة اJيجارية للحجرة 

 أحـب إلـي8 من قـصـر منـيف                                  وبيـت تـخـفق ا�ريـاح فـيـه         

أمضيت علي ھذا الحال وقتاً قصيراً جداً بميزان السعادة ، تجددت في�ه ك�ل ذرة ف�ي روح�ي ، ورب�ت ك�ل مش�اعري ، وع�دت أق�وى عزم�اً    
  .علي تحمل أية مسؤولية تلقي علي عاتقي ، مادمت أري وجه سعاد مشرقاً بالسرور 

  ..في انتظار الحوادث   

ولم يكن عجيًبا أن أضيف فوق أعبائي ھذه عبثاً آخر بالتح�اقي بمعھ�د المعلم�ين بقس�م اللغ�ة ا نجليزي�ة المس�ائي ب�الزيتون ، حت�ى أج�د ف�ي     
الع�ام لTخ�وان ، ومعھ�د  وقس�م8ت لي�الي ا�س�بوع ب�ين الكلي�ة ، والمرك�ز ..مھنة التدريس امتيازاً   يت�وفر لل�ذين يعمل�ون ف�ي الس�لك اJداري 

فقد بدأت الھيئ�ات الوطني�ة  ..المعلمين وما قد تفرضه المناسبات الوطنية من إسھام ، خاصة وأن بوادر ھذا العام تنذر بأحداث سياسية كبيرة 
لح�زب ال�وطني ، وكنت أري أن م�ا أُعل�ن عن�ه م�ن عق�د م�ؤتمر وطن�ي كبي�ر يض�م اJخ�وان المس�لمين ، وا ..ترمي بثقلھا في تفجير الموقف 

وحزب مصر الفتاة ، وأنصار السGم بشارع سعد زغلول علي غير رغبة حكومة الوفد الحاكمة ، يقرب يوم الفص�ل م�ع الحكوم�ة والس�راي 
 .؛ �ن ھزيمة حرب فلسطين مازال�ت تك�وي المش�اعر ، وتل�تمس لھ�ا المقاص�د الوطني�ة ، الت�ي ي�ري فيھ�ا الش�رف ال�وطني عGج�اً لجراح�ه 

بيت بعد أن وعدت أسرتي الجديدة بتفصيGت ما سيحدث في ھذا المؤتمر الوطني ، الذي تجمعت فيه �ول م�رة ع�دة ق�وي وطني�ة غادرت ال
،  فعالة ، خلفاً لقوي ا�حزاب التقليدية ، التي فقدت احترامھا في نفوس الطبقة المثقفة م�ن الش�عب ، ول�م يب�ق فيھ�ا س�وي ح�زب الوف�د الح�اكم
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  ..ة شعبيته المتسربة الذي يجاھد  ستعاد

  ..المؤتمر الوطني   

، وت`�ت ا�ضواء ف�ي جمي�ع ا�رك�ان  "البرلمان  "وفي اليوم المحدد أقيم سرادق ضخم ، وتوسط شارع سعد زغلول القريب من مبني     
لب�ة الج�امعيين المنتم�ين إل�ي مختل�ف بجمھرة الط ..، وأحالت الليل البھيم إلي نھار بھيج ، وعلي منصة في الوسط محاطة من جميع النواحي 

الج�Gء  –الھيئ�ات الوطني�ة ، وبقلي�ل مم�ن   ينتم�ون مثل�ي إل�ي أي ھيئ�ة ، وق�ف الخطب�اء يتب�ارون ف�ي تق�ديم الحل�ول العلمي�ة لقض�ية الس�اعة 
اJخ�وان المس�لمين ، وكل خطيب يطبع بصمات ھيئته علي مشاعرنا بذكاء ، وكان أول المتحدثين صالح عشماوي من  –ووحدة وادي النيل 

ثم فتحي رضوان من الحزب الوطني ، ثم تGھما شخص   أذكر اسمه عن جمعية أنصار اJسGم ، ثم أحمد حسين ع�ن ح�زب مص�ر الفت�اة 
، ولما تع�رض أحم�د حس�ين ف�ي كلمت�ه للحكوم�ة ب�التجريح ھج�م رج�ال الش�رطة  1936وتركزت مطالب الجميع في وجوب إلغاء معاھدة  ..

مرين وفرقوھم بالھراوات والعصي ، وكل ما امتدت إلي�ه ا�ي�دي ، واس�تطعت أن�ا وزم�Gء الس�كن أن ننج�و م�ن قبض�ة الش�رطة ، علي المؤت
وع�دت ب�نفس حي�ري م�ن أج�ل تحري�ر ال�وطن م�ن ال�داخل أو ً م�ن مث�ل ھ�ذه العقلي�ات ، الت�ي   تف�رق ب�ين م�ؤتمر  ..ونولي ا�دبار س�المين 

  .، والتي   تفھم سوى لغة القوة أسلوباً ومنھجاً للتفاھم مع المواطنين وطني جاد وغيره من المھاترات 

  ..إلغاء المعاھدة   

إذا ك�ان ھ��ذا ھ��و رد الفع�ل الس��ريع ف��ي نفس�ي وف��ي نف��وس الم�ؤتمرين ف��ي ھ��ذا الي�وم ، إ  أن ا�ي��ام ق��د حمل�ت لن��ا بع��د ذل�ك ش��ھادة ب��راءة     
ننا أسرفنا في الظنون ، وجعلتنا نغتفر للسلطة ما أصابنا في ھذا الي�وم م�ن أذي وم�ن تخيي�ب جعلتني وغيري أ ..الحكومة من ھذه ا تھامات 

ل�م أص�دق أذن�ي  ..فكلمة واحدة من الشرطة قد كشفت عن تجاوبھا مع أماني الشعب ، ووفرت عليھ�ا العدي�د م�ن المع�ارك المحلي�ة  ..لjمال 
لكن صوت المذياع يدوي بھا في ك�ل مك�ان  ..، التي كانت قميص عثمان منذ ساعات  وأنا أستمع إلي المذياع وھو يذيع ھذه الكلمة السحرية

إن�ه نب�أ  ..وتھت�ز لھ�ا أرك�ان ا�م�ة كلھ�ا  ..، والناس تتقاطر ھنا وھناك غير مصدقين ما يسمعون ، ولكنھا حقيقة تس�معھا القل�وب قب�ل ا_ذان 
ن�اس بھج�تھم ودھش�تھم ، وھ�م يس�تمعون إل�ي بي�ان مص�طفي النح�اس باش�ا تجول�ت ف�ي الش�وارع أش�ارك ال .. 1936إلغ�اء الحكوم�ة لمعاھ�دة 

  . "، ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائھا  1936من أجل مصر وقعت معاھدة  "رئيس الوزراء في عبارته التاريخية 

  ..واجتمعت ا�مة   

ح�زب الوف�د تاريخ�ه الطوي�ل ، وأك�د بح�ق جدارت�ه بالش�عبية ويا له من موقف وطني رائع ، ت�وج ب�ه  ..يا لھا من ضربة قاصمة لGنجليز     
الكبيرة التي ظفر بھا في استقطاب جميع ا تجاھات الوطنية ، والتجمعات الحزبي�ة التقليدي�ة ف�ي ح�زب واح�د كبي�ر ، يق�ف ح�زب الوف�د عل�ي 

طة ق�د ج�اءھم س�ھGً عل�ي ي�د م�ن ك�ان يتص�دي وأن المطلب الذي كان يطالب به الجميع عشية عقد المؤتمر الوطني الذي فرقته الشر ..قمته 
لقد كف8ر ھذا الموقف الجريء عن كل خطيئة ، كنا نحصيھا علي حزب الوفد من قبل ، وإن بقيت في الصدور ش�كوك فھ�ي  ..لھم بالھراوات 

تركت ف�ي دف�ع ھ�ذه البداي�ة لك�ن ھ�ذه مھم�ة ك�ل ا تجاھ�ات الوطني�ة ، إذا اش� ..حول مدي استعداد الحكوم�ة للس�ير ف�ي الطري�ق حت�ى النھاي�ة 
موج�ة مفاجئ�ة  ..الك�ل متفائ�ل وس�عيد  ..ھذا ما طالعته علي جمي�ع الوج�وه  ..السليمة إلي غايتھا الكبيرة دون التوقف عند الخGفات الصغيرة 

  .من الحب جمعت أبناء ا�مة في صعيد واحد ، وجعلتھم يلتقون علي ھدف واحد 

لم يكن النحاس باشا في يوم من ا�يام أقوى منه في ھذا الي�وم  ..العجز ، وتعلو علي المصالح الشخصية ھكذا تفعل الزعامة حين تبرأ من    
 ..لقد بدأت ا�مة كلھا تغلي با ستعداد لمGقاة ا نجليز علي ضفاف القن�ال  .العمل الوطني أقوي من السوط في اJقناع  ..، و  أكثر شعبية 

وأص�بح ك�ل  ..وبدأت جماعة اJخوان المس�لمين ت�دريب ش�بابھا م�ن خ�Gل المعس�كرات الجامعي�ة  ..سكري وبدأت الجامعات في التدريب الع
  .شيء من حولي يؤكد أن أحداث ضخمة علي وشك ا نفجار 

  :الفصل التاسع 

  ..ارتبط اسم اEخوان بالقنال والفداء  *   

  ..أصابت الحرائق كل المقدسات من معتقدات وأشخاص وحكومات  *   

ب��دأنا نس��مع ع��ن عملي��ات جريئ��ة ، يق��وم بھ��ا الف��دائيون ض��د ا نجلي��ز عل��ي ض��فاف القن��ال ، وأص��بحت كلم��ة الف��دائيين مرادف��ة لTخ��وان     
فح�ين يح�ل العم�ل مح�ل الك�Gم  ..فأمام التضحية بالنفس والمال   يصح إ  الصحيح ، و  يمكث في ا�رض إ  م�ا ينف�ع الن�اس  ..المسلمين 

كل الھيئات الوطنية حرصت علي أن تحظي بش�رف ا ش�تراك  .مت أبلغ من التعبير ، وأزيز الرصاص أقوي من ھدير الحناجر يصير الص
في المعركة ، لكن كان لTخوان المسلمين وحدھم شرف القيام بأجرأ العمليات الحربية مثل نسف القطارات ، واقتحام المعس�كرات ، وت�دمير 

لطان ، مما أطار ص�واب اJمبراطوري�ة العج�وز ، وك�ان لھ�م أيض�اً ش�رف ا س�تمرار حت�ى النھاي�ة ، فارتبط�ت أمنع مخازن الذخيرة بأبي س
وإعجاب�اً بھ�ذه الجماع�ة الفتي�ة ، الت�ي  ..كل العمليات باسمھم ، وكانت طGئع شھدائھم تزيدنا استعذاباً للموت ، وإكب�اراً لھ�ذا الش�باب الم�ؤمن 

  ..ت حرمتھا ردت لھذه ا�مة كرامتھا ، وصان

          ..ووثقنا بالجيش   

وقد أعادت ھذه ا�نباء ثقتن�ا ف�ي الج�يش ، ال�ذي  .وارتفع الھمس بأن بعض ضباط الجيش يقومون بتدريب الفدائيين سراً وبمدھم بالسGح     
ستعراض�ات ، ولك�ن تي�ار العم��ل كن�ا نظن�ه ف�ي قبض�ة الس�راي وا نجلي�ز ض�د الش�عب ، أو كن�ا ننظ�ر إلي�ه عل�ي أن�ه مج�رد ج�يش للزين�ة وا 

إن الجھاد العمل�ي يص�حح النف�وس ، ويمي�ز الص�فوف ،  .الوطني وضع الجيش في مكانه الصحيح من أماني الشعب ، وھذا مغنم كبير أيضاً 
  .ويبرز ا�ھداف 
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  :واحتارت الحكومة   

ح المتأجج�ة ، وأص�بحت الحكوم�ة ف�ي م�أزق ش�ديد ، ب�ين لقد التھب الشعور الوطني في كل مكان ، وكان�ت الجامع�ة ھ�ي م�رآة ھ�ذه ال�رو    
  أح�د يس�تطيع أن يتنب�أ بم�ا  .مجاراة ھذا التيار الشعبي الجارف ، وبين حرصھا علي السيطرة علي�ه ، وتوجيھ�ه حت�ى   يفل�ت م�ن قبض�تھا 

غي�ر أن ذل�ك يتع�ارض  ..معس�كرات الت�دريب إن رغبة عارمة تجتاحني لGشتراك في  ..يخفيه الغد ، فا�مة كلھا مسيرة إلي قدرھا المحتوم 
ك�ل ا�ع�ذار الت�ي ق�دمتھا لنفس�ي ل�م تفل�ح ف�ي  ..خ�يط الوظيف�ة  ..أحسس�ت آن�ذاك أنن�ي مش�دود بخ�يط ش�ديد إل�ي ا�رض  ..مع مواعيد عمل�ي 

س�ائية ق�د حم�ل لك�ن رؤيت�ي المفاجئ�ة لعب�د الح�ق ف�ي زى الف�دائيين عق�ب خروج�ي م�ن إح�دى المحاض�رات الم ..تخفي�ف ا_ م ع�ن ص�دري 
  ..العزاء وا ندھاش إلي نفسي 

 ما ھذا يا عبد الحق ؟ لماذا أخفي تدريبك عني ؟  -  

فقد جئتك مودعاً بعد أن أتممت تدريبي بمعس�كر ا�زھ�ر الش�ريف بالدراس�ة ، و�زودك أيًض�ا بھ�ذا المبل�غ ال�ذي ف�اض  ..  وقت للعتاب  -  
مات كثيرة ، بقي ھذا الجنية الذي سنشترك مًعا في إنفاقه الليلة علي الطيب�ات ، فربم�ا ك�ان آخ�ر عن حاجتي ، �ن مرتبك الصغير ينوء بالتزا

�ه العس�كري أنن�ا ق�د  ..أخذتني ھذه المفاجأة من جميع جوانبھا اJيمانية والوطنية وا�خوية  .لقاء في الدنيا  وش�عرت برؤي�ة عب�د الح�ق ف�ي زي8
فق�د أحي�ا  ..في آخر الليل متمني�اً ل�ه ش�ھادة كريم�ة ، تك�ون مقدم�ة  ستش�ھادي ف�ي معرك�ة قادم�ة  ودعته .عثرنا علي بداية الطريق الصحيح 

بإقدامه ھذا ذابل ا�مل في نفسي ، وأزاح ثقل ا�لم عن صدري ، فانتصار أحدنا عل�ي الظ�روف المثبط�ة ھ�و انتص�ار نفس�ي لن�ا مًع�ا ، ك�ذلك 
  .أمامي من قبل ، وكذلك أشعر اليوم حين تغلب عبد الحق علي عقبات من نوع آخر  كان يشعر عبد الحق نفسه يوم أن تخطيت كل العقبات

 لماذا غضب عوني ؟   

ك�ان ف�ي طريق�ه  ..وأنا في طريقي إلي العمل في صباح اليوم التالي وقع بصري علي ص�ديقنا الحم�يم ع�وني جني�دي رئ�يس ن�ادي الطلب�ة     
أخبرته بقصة عبد الحق ، ليبادر بتوديعه قبل سفر الكتيب�ة ، لكن�ه فاج�أني ب�الثورة والغض�ب  .القطار إلي كلية العلوم ، قادماً لتوه من بنھا في 

س�أذھب لت�وى   لتوديع�ه ب�ل لمنع�ه م�ن الس�فر ب�أي  ..كيف لم تمنعه من ذلك ؟ إنك تجني عليه بدفعه إلي معرك�ة خاس�رة  :لھذا النبأ ؛ وقال 
 ل ذلك ؟ أأنت الذي تقول ھذا أو تفع :قلت  .وسيلة 

  .  أقوله نيGً من مبدأ الجھاد ، ولكن من وحي الثقة المفقودة في الحكومة  ..نعم  -  

 حتى مع فرحة الشعب بإلغاء المعاھدة ؟  -  

حتى مع فرحة الشعب ، فالفرح شيء ، والثقة شيء آخر ، فكل حكومة تمثل علي مس�رح السياس�ة فص�Gً جدي�داً ،   ن�دري عل�ي  ..أجل  -  
كم�ا  –ه الدقة أبعاده الخفية ، وظني أن الحكومة الحالية   يمكن أن تقدم علي مثل ھ�ذه الخط�وة بعي�داً ع�ن عل�م القص�ر ، والقص�ر الفاس�د وج

ونح�ن الش�باب  ..إنني أشم في ھذه العملية من رائح�ة ال�دھاء أكث�ر مم�ا أش�م م�ن رائح�ة الص�دق  ..أول من يستفيد من وجود ا نجليز  –تعلم 
نبذل أرواحنا سخية �غ�راض مجھول�ة لن�ا تماًم�ا ، ستتكش�ف ف�ي النھاي�ة ع�ن مس�اومات وتس�ويات بع�د أن ت�راق نس�بة محس�وبة م�ن البريء 

وا�م�ان عن�د حكومتن�ا الرش�يدة ھ�و  ..إن أعماق الحكومة تأبي التورط إل�ي م�ا ھ�و أكث�ر م�ن ح�د ا�م�ان    .الدماء الزكية علي طاولة القمار 
وأنا   أصدق أن أصحاب القصور واJقطاعيات ومدمني الملذات يمك�ن أن يجعل�وا ذل�ك كل�ه قرباًن�ا لمعرك�ة  ..حكم المحافظة علي كراسي ال

  .حقيقية 

  ..ولكني أقنعته   

لح�ق ا�ولي منھا تتعلق بنية عبد ا ..لكني إلي الموضوع من زاويتين مغايرتين تماًما لتقدير الحكومة  ..يا أخي   يغيب عني ما ذكرت  -    
فقض�ية ك�ل إنس�ان م�ع E ھ�ي قض�ية فردي�ة ف�ي  ..فحسبھم أن يظفروا بالشھادة ، وأن يبعثوا يوم القيامة علي نياتھم  ..ومن معه من الشباب 

مه أم�ا الزاوي�ة الثاني�ة فھ�ي فيم�ا س�تقد ..فعبد الحق بھ�ذا ق�د ع�رف طري�ق النج�اة  ..الدرجة ا�ولي ، وإن استقامت نجا ولو فسد الناس جميًعا 
ھذه الدماء الزكية من فتح جدي�د ف�ي نف�وس الش�باب نح�و الحرك�ة اJس�Gمية ، الت�ي اس�تقطبت عواطفن�ا جميًع�ا يوًم�ا م�ا عن�دما خ�اض ش�بابھا 

أما اليوم فإن اضطGعھا بعبء تدريب الفدائيين في كل الجامعات سيسكبھا مشاعر جديدة ، وھذا عين ما نتمن�اه لھ�م ، وإن  ..حرب فلسطين 
فحب ھذا اللون من الناس أمر طبيع�ي ل�دي الفط�رة الس�ليمة ، ودم�اء ش�ھدائھم س�نفتح الطري�ق إل�ي كس�ب قل�وب ھ�ذا  ..في تنظيماتھم لم نكن 

  .الجيل لTسGم ، ودماء عبد الحق معھم لن تضيع بل تعمل عمGً كبيراً 

  :صمت عوني صمتاً حزيًنا ، ثم قال   

 أتأتي معي لرؤية عبد الحق ؟  -  

  .فما كنت أود أن يمنعني شيء عن ھذه الحركة  ..كأني أقصد ا�عمال المنزلية  ..قلتھا علي استحياء  ..لي يمنعني عم -  

  ..لم يسافر عبد الحق   

ً◌ ف�ي مس�كني ص�امًتا حزين�اً ، وجل�س دون أن يلق�ي الس�Gم عل�ي الكرس�ي اليت�يم      في الي�وم المح�دد لس�فر عب�د الح�ق فوجئ�ت بدخول�ه عل�ي8
أخ�ذت  ..أدركت علي التو ما قام ب�ه ع�وني نح�و تعطي�ل س�فره ، وإن ل�م أع�رف تفاص�يل م�ا ق�ام ب�ه وال�د عب�د الح�ق إ  فيم�ا بع�د  ..جرة بالح

ي عنه ، لكنه لم يستجيب لمزاحي    .وأغراني صمته بأن أواصل الحديث تخفيفاً �حزانه  ..أسر8

 ..فم�ا أكث�ر م�ا تعطل�ت أمانين�ا ث�م ك�ان الخي�ر ف�ي تعطيلھ�ا  ..لما ھو أكب�ر م�ن ذل�ك  ولعل E يدخرك ..يا أخي حسبك أن لك ثواب النية  -  

، باغتي�ال منص�ور اليھ�ودي ت�اجر القم�اش  1948أتذكر يوم أن عزمن�ا عل�ي التض�حية بأنفس�نا س�نة  ..وعسي أن تكرھوا شيئاً وھو خير لكم 
ولما فشلنا أيضاً لجأنا إلي الخطابات نمطر بھ�ا ك�ل الجھ�ات  ..الشراء منه ولما فشلنا اكتفينا بحصار محله لصرف الناس عن  ..الشھير ببنھا 
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المسؤولة ندلل فيھا علي صھيونية ھذا الرجل لوجود نجمة إسرائيل المسدسة في أعلى عماراته المواجھة لمبن�ي المديري�ة ، وظنن�ا يومھ�ا أن 
سوقاً إلي الجحيم ، ثم تطور وعينا مع ا�يام حت�ى وص�لنا إل�ي مس�توي ھذه الخطابات ستقلب الدنيا ، وأننا سنستيقظ ذات صباح علي رؤيته م

لماذا ھذا الحزن ؟ ھ�ل انتھ�ت ف�رص  ..ولعله أيضاً مجرد خطوة علي طريق الجھاد الطويل مع الباطل في الداخل والخارج  ..العمل الفدائي 
وأن ھذا الرص�يد  ..خرى بل وفي الدرجة ا�ولي لدماء الشھداء ألست معي أن فساد ا�وضاع في الداخل تحتاج ھي ا� . !الجھاد من الدنيا ؟

ص�دقني لق�د كن�ت  :فقل�ت ل�ه  ..فابتسم بصعوبة ، وأغرتني ابتسامته بالممازحة  ..من الشباب المؤمن   يجب أن ينفق كله في معركة واحدة 
  :فزادت ابتسامته وقال  ..شھيداً علي قدر من التعلق بالدنيا 

 كيف ذلك ؟  -   

  :فضحك وقال  .. بدليل ما التھمته معي من حلوي الوداع بالجنيه الميمون -   

  .بل بدليل ما سأسترده منك من مبالغ تبرعت لك بھا من قبل ، وأطلقت يدك فيھا  -   

 .و شك أننا سنعيش بقية الشھر علي ما تبقي معي في شظف من العيش ، وربما علي الطوي  ..ھذا صحيح  -   

  ..الشعور فصبت الحكومة البنزين  التھب  

وع�ن تباطئھ�ا  ..وأنباء أخري عن تشديد قبضة الحكومة علي العمل الف�دائي  ..أخذت ا�نباء تتوالي عن سير المعركة علي ضفاف القنال     
أدي إل�ي استش�ھاد ع�دد كبي�ر  مم�ا ..في تزويد عساكر بلوكات النظام المحاضرين في مبني اJسماعيلية بالسGح الكافي لفك حصار ا نجليز 

 ..ازداد اJحساس بأن القاتل الحقيق�ي �بنائن�ا ھ�و ف�ي قل�ب الق�اھرة  ..ارتفعت درجة الغليان الشعبي لھذا الحادث ا�ليم  .من ھؤ ء العساكر 

امتص�اص موج�ة الغض�ب  لك�ل الحكوم�ة الذكي�ة ھ�داھا تفكيرھ�ا الس�قيم إل�ي .وعادت إلي ا�ذھان مأساة ا�سلحة الفاسدة ف�ي ح�رب فلس�طين 
ش�عرت  ..بھذه البساطة ألقت البن�زين عل�ي الن�ار  ..يناير  26في ليلة  –صاحبة العصمة ا_نسة أم كلثوم  –بإقامة حفل ساھر لكوكب الشرق 

الغص�ة ف�ي  ..ء الخن�افس ا س�تعمارية الت�ي   تف�رق ب�ين مع�اول الھ�دم وعوام�ل البن�ا ..العف�ن  ..الھ�زل  :ليلتھا بكلمات عوني تطن في أذني 
فق�دنا حت�ى نخ�وة الجاھلي�ة  ..والعم�ل للھزيم�ة ونش�ر الض�ياع  ..الكGم عن الحرب وتحرير الوطن  ..حلوقنا لھذا التناقض بين الكGم والعمل 

 .التي دفعت امرؤ القيس إلي ھجر الخمر غداة علي الثأر �بيه 

 ..القصر والفساد ھذه الليلة بالذات تنسينا مأساة احتGل ا نجليز للوطن إن النيران المستعمرة في صدري وصدور الناس علي الحكومة و   

بت ليلتي مؤرق الجفن ، محرق الحشا ، مثقل ا�نفاس عل�ي ص�ياح المعجب�ين  .تطھير البيت من الداخل أولي من تطھير حيطانه من الخارج 
  .تجف معھا تلك الليلة دموع الثكالى وأنات ا�طفال الميتمين  ولما تجف دماء الشھداء علي أرض مبني المحافظة ، ولما ..بكوكب الشرق 

  ..واحترقت القاھرة   

سقطت ھمومي فجأة كقناع من ورق أمام رؤيتي �لسنة اللھب في السماء ترتفع ھن�ا وھن�اك ف�ور ع�ودتي م�ن عمل�ي وقب�ل أن تط�أ ق�دمي     
لقد نفس الشعب عن غضبته وعّبر ع�ن س�خطه ب�إحراق ك�ل  !!لقاھرة تحترق ا ..يا للعجب  ..الناس يجرون ھنا وھناك  ..أرض باب الحديد 

ھل ا�مر سيقف عند ھذا الحد أم ما أري ھو مقدم�ة لث�ورة ش�عبية س�تطيح ب�الحكم  ..المGھي والبارات ؛ انتقاًما لشھداء محافظة اJسماعيلية 
سياسي ، بعد ثمانية عشر عاًم�ا وأربع�ة أش�ھر م�ن وقوع�ه ، أق�ول الحاضر ؟ إنني وأنا أسترجع أحداث ھذا اليوم داخل جدران معتقل طره ال

  تج�ردوا ھ�ذا م�ن  :أق�ول لھ�م  ..للذين أتعبوا أنفسھم في تحليل أحداث ھذا اليوم للكشف عن ا�ص�ابع الخفي�ة ، أو لتق�دير الخس�ائر الختامي�ة 
  .العواطف اJنسانية ، و  تعفوا المسؤولين من المسؤولية 

ائق عثرت علي زميل الدراسة الثانوية أحمد حماد ، الذي ألتحق بكلي�ة الفن�ون ، ت�ذكرنا عل�ي عج�ل م�ا كن�ا نتب�ارى في�ه ھ�و في خضم الحر   
 ..كنا ننفس عن صدورنا بالورقة والقلم  ..بالرسومات الوطنية ، وأنا بالتعليق عليھا شعراً ، ثم نحتكم إلي من يقدر تطابق الرسم مع المعني 

  :قلت له  ..صدورنا بأسلوب أكبر وأعنف واليوم سننفس عن 

أ  تري يا حماد أننا نشھد ا_ن فصGً كان يكمن ف�ي ص�دورنا ض�د ا نجلي�ز ، وھ�ا نح�ن ق�د اض�طررنا ا_ن إل�ي أن نوج�ه الخنج�ر إل�ي  ١
  !صدورنا ؟

خاص ومعتق�دات وحكوم�ات ،   أعتق�د من أش ..فالحرائق قد أصابت كل المقدسات عندنا  ..إنني أري اليوم بكياني كله   ببصري فقط  ٢
لم تلبث أي�دينا أن امت�دت م�ع الش�عب الغاض�ب ، وكان�ت ب�ادرة عملن�ا بت�دمير س�ينما  ..أن جيGً سيشھد ما نشھده ھذه ا�يام بأبصارنا وبقلوبنا 

  .م تطورت فشملت كل شيء في النھاية وكانت الغضبة الشعبية تلتزم ُدور اللھو والفساد في البداية ، ث ..ريفولي وأحد البارات الموجھة لھا 

  ..وبدأنا العمل   

وبعاطفة خاصة نحو جماعة اJخوان المسلمين سارعت أنا وحم�اد بإس�كات الھتاف�ات الص�ادرة م�ن بع�ض العم�ال ، بع�د أن تب�ين لن�ا ع�دم     
فھ�ي تكش�ف ع�ن ش�عور المحب�ة نح�و ھ�ذه  ..ة صلتھم باJخوان ؛ خشية أن تلصق ھذه ا�عمال بھم ، ول�م تك�ن ھ�ذه الھتاف�ات تخل�وا م�ن د ل�

 ..اتفقنا علي أن نعمل مًعا بG ھتافات حزبية ، وبعد أن نحدد أنا وحماد ا�ماكن  ..الجماعة ، التي يتمني الجميع أن تكون ھي سفينة إنقاذھم 

، ول��م نت�رخص لھ��م إ  ف�ي مح��ل وق��د ك�انوا عن��د حس�ن الظ��ن بھ�م  ..تعاھ�دنا عل�ي تح��ري أم�اكن الفس��اد ، وعل�ي أن نتن��زه ع�ن أي غ��رض 
ين�اير كان�ت عرب�ات الج�يش كالس�ھام حولن�ا فخش�ينا مغب�ة  26م�ع غ�رب ش�مس ي�وم  .ا�مريكيين ، ليأكلوا ما طاب لھم قبل أن يحيل�وه تراب�اً 

اتخ�ذت أط�ول  .ج�يش وتفاديت في ع�ودتي طري�ق ال ..تاركين القاھرة تسبح في الظGم علي ألسنة النيران  ..وآثرنا ا نصراف  ..ا ستمرار 
ول�م يك�ن ھن�اك م�ن  ..طريق بيت سعاد ؛ �كون أول من يقص علي مسمع أسرتھا تفاصيل ا�ح�داث  ..الطرق إلي بيتي وأقصرھا إلي قلبي 

 ..وسيلة مواصGت سوى أقدامي ، أسير عليھا من شارع فؤاد في قلب القاھرة حتى روض الفرج ، ث�م إل�ي ش�ارع ش�برا حت�ى ب�اب الحدي�د 
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   .كوبري الليمون ركبت القطار حتى محطة الدمرداش حيث سكني ومن 

  ..وجاء دور الفكر   

الج�روح تم�`  ..كانت دھشة سعاد كبيرة لدخولي عليھم حاسر الرأس ، في حلة غارق�ة ف�ي الخم�ر ، م�ن أث�ر إلق�اء ص�ناديقھا ف�ي الني�ران     
زاد تلھ�ف ا�س�رة لس�ماع الح�ديث ، خاص�ة عن�دما ص�عدنا س�طح البي�ت  ..جبھت�ي وي�دي ورقبت�ي م�ن أث�ر تس�اقط زج�اج المح�Gت المھش�مة 

وش�رح م�ا ك�ان يج�يش  ..لمراقبة ألسنة اللھب المتصاعدة في سماء القاھرة ، وأنا أت�ولي ش�رح مواق�ع الني�ران وتفاص�يل م�ا تحتھ�ا م�ن دم�ار 
أل�يس م�ن ح�ق الش�عب أن  ..لع�ين بك�ل م�ا ج�رى عدت لس�كني قري�ر ا .بصدور الثائرين من مشاعر ، وما كان يدور في رؤوسھم من أفكار 

تماًما مثلم�ا يجن�ي ا�ب ثم�رة تقص�يره ف�ي تربي�ة أبنائ�ه عقوق�اً  ..ھذه ھي وسيلته العاجزة عندما يفتقد التربية السليمة  ..يؤدب الحكومة أيًضا 
  . بد من القدوة الحسنة ؟أو ً قبل الحساب أو الجزاء  ..وجحوداً 

Gئي في العمل عندما أقص عليھم ما جري ؟ تري ماذا ستقول صحافة الغد ؟ كيف ستكون تصريحات الحكومة ؟ م�ا تري ماذا سيقول زم   
موقف الجيش بالضبط مما جري ؟ ماذا ستفعل الحكومة باJخوان المسلمين ؟ ھل ستلصق ما جري بھ�م لتوق�ف نش�اطھم ف�ي القت�ال ؟ ذھب�ت 

وكان أول م�ا فعلت�ه عن�د وص�ولي لب�اب  ..تلھفت علي طلوع الصباح  .. حتما ت في نفسي عشرات ا ..السكرة وجاءت الفكرة كما يقولون 
ل�م أص�دق عين�ي  –الخون�ة يحرق�ون الق�اھرة  –الحديد في طريقي إلي عملي ھو اJسراع بشراء جري�دة ا�ھ�رام ، وق�رأت العن�وان الع�ريض 

ل�ن تتخل�ي  ..ض لل�نفس وأج�رح للف�ؤاد م�ن ھ�ذا العن�وان ف�ي تل�ك الس�اعة فما وقعت عيناي علي منظر أبع�ث لjس�ي وأم� ..وأنا أقرأ العنوان 
أس�فت عل�ي العقلي�ة  ..لبث�ت ف�ي ش�رودي لحظ�ات  ..صحافتنا عن التضليل حتى في أحل�ك اللحظ�ات ، كأنھ�ا ف�ي ح�رب م�ع عواط�ف الش�عب 

كراس�ي الحك�م الت�ي  .من تحت أرجل كراسي الحك�م  إنھم   ينظرون إلي الدنيا إ  ..الحاكمة ، التي   تقوى علي التفسير الصحيح ل`حداث 
 .. لم تدم إ  ليلة واحدة ، بعد أحداث ھذا اليوم ، إذ سرعان ما سقطت الوزارة ، وكان ھذا اليوم ھو آخر عھد حزب الوف�د بالحي�اة السياس�ية

ا أخري قد شبت في الصدور ،   س�بيل إل�ي إطفائھ�ا وإذا كانت خراطيم المياه قد أطفأت النيران المشتعلة في جميع أنحاء القاھرة ، فإن نيرانً 
عم�ل إ  بالدماء ، لقد نبتت بذرة الثورة في القلوب جميًعا ، برغم الھدوء المريب الذي ساد الحياة عقب تشكيل وزارة جديدة وبرغم تعطي�ل ال

  .الفدائي علي ضفاف القنال 

  :الفصل العاشر 

  ..وتحولت النوادي إلي شعب *   

د إيق�اف العم�ل الف�دائي عل�ي ض�فاف القن�ال ف�ي أعق�اب حري�ق الق�اھرة ، وبع�د تش�كيل ال�وزارة الجدي�دة ، عاش�ت البل�د ف�ي فت�رة س�كون بع    
ووجدنا في فترة الھدوء التي تسبق العاصفة ھذه فرص�تنا أن�ا وعب�د الح�ق لزي�ارة ا�ھ�ل ، وا جتم�اع بطلب�ة  ..مريب مشوب بالقلق والترقب 

وھ�و التقري�ر  ..ي ، لتقديم تقريرنا ا�خير عن الھيئات الوطنية والجماعات اJسGمية من واقع مراكزھا الرئيسية بالق�اھرة النادي بكفر السرا
لنا أعضاء النادي أمانة القيام به منذ بدأ العام الدراسي ، حتى يتم علي ضوئه ارتباطنا النھائي بإح�دى ھ�ذه الھيئ�ات أو الجم  ..عي�ات الذي حم8

زيارات التي قمنا بھا ، وا�حداث التي اشتركنا فيھا ، َرأََيَنا ا�خير فيھا ، بل وف�ي غيرھ�ا مم�ن   يمت�ون إل�ي الوطني�ة أو اJس�Gم وبلورت ال
كنا نسابق الزمن ونشعر أن ميراث ھذا الرجل المريض أصبح وشيكاً ، والكل يعد نفسه وي�نظم ص�فوفه ليك�ون ھ�و ال�وارث الوحي�د  ..بصلة 

وش�ھدت حج�رة جل�وس بي�ت عب�د الح�ق ا جتم�اع الط�ارئ لجمي�ع أعض�اء الن�ادي ؛  .عملنا السريع في جانب الوارث الصحيح  وحان يوم ..
  ..لمناقشة ھذا التقرير ، ثم �خذ القرار ا�خير 

  :قلنا    

ونب�دأ م�ن نقط�ة  ..اخنة معن�ا ف�ي ذل�ك اJخوة أعضاء النادي ، لم تكن الزيارات فق�ط ھ�ي الت�ي بل�ورت َرأََيَن�ا ، ب�ل اش�تركت ا�ح�داث الس�    
  .ا لتقاء بإخراج جميع ا�حزاب السياسية التقليدية من حسابنا 

  ..ھذه الجمعيات   

وم�ا وج�دنا فيھ�ا بغيتن�ا ، فش�يخنا رج�ل ص�الح أض�اع وق�ت  ..وقد بدأنا بأحسن الطرق الصوفية س�معة وھ�ي الطريق�ة الش�اذلية الحص�افية     
أما جمعية شباب محمد فكان رئيسھا مش�غو ً بمراجع�ة  .عن أرض اشتراھا ، ويعاني من تسجيلھا في الشھر العقاري  الزيارة كله في الكGم

ل كتيب تحت الطبع ، وعبثاً حاول عبد الحق بأن يظفر منه بأي تعريف بنشاط الجمعية ، فكان يعتذر  نشغاله ، فلما أغلظ له عبد الح�ق الق�و
أم�ا  ..ن مش�غو ً ب�دوره ، واكتف�ي بتس�ليمه كتيب�اً ص�غيراً ع�ن أھ�داف الجمعي�ة ونش�اطھا بع�د أن تقاض�ي ثمن�ه أحاله عل�ي الس�كرتير ال�ذي ك�ا

جمعي�ة الش�بان المس��لمين فھ�ي خي�ر م��ن ك�ل م��ا س�بقھا ، ودون م�ا نحل��م ب�ه بكثي��ر ؛ فاھتمامھ�ا الرئيس�ي بالرياض��ة ، والث�انوي بالمحاض��رات 
ارب علي شكل الزى أو ً ، ومض�مون الس�لوك ثاني�اً ، تح�ارب الف�رد وتب�ارك الس�لطة ، معاركھ�ا وثمة جمعيات أخري كثيرة ، تح ..الثقافية 

  ..والكل يبتعد عن السياسة ، ويؤثر السGمة بالبعد عن أسباب الخوف والندامة  .كثيرة علي ا�شياء الصغيرة 

  ..وھذه ا�حزاب   

اس�مه ال�ذي يش�عرنا بالتخن�ث واJقليمي�ة ، اس�م تنف�ر من�ه فطرتن�ا ، ش�عاراتھم كثي�رة ، فإن أول ما ينفرنا من�ه  ..أما عن حزب مصر الفتاة     
وقد تبخروا علي ضفاف القنال ، بعد الطلقات ا�ولي م�ن ب�دء المعرك�ة ، وتبخ�روا م�ن مي�دان العم�ل ليكون�وا  ..وحماسھم كبير وعملھم قليل 

إن  ..ي قلوبنا من بين ا�حزاب جميًعا ، ونح�ن   نعتب�ره حزب�اً ب�المعني التقلي�دي فھو الوحيد القريب إل ..أما الحزب الوطني  .فرسان الكGم 
لنا نحوه عاطف�ة خاص�ة لتاريخ�ه النظي�ف ، ال�ذي ب�دأ عل�ي أي�دي مص�طفي كام�ل ومحم�د فري�د ، وق�د حرص�نا عل�ي زي�ارة قبريھم�ا وترحمن�ا 

رئيس�ه فھ�و الح�زب وال�رئيس مًع�ا ، ويس�تمد ثقل�ه السياس�ي م�ن عليھما ، ولكن ھذا الحزب اليوم ق�د اختف�ي م�ن الحي�اة ، وترك�ز ف�ي ش�خص 
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فكل ش�يء ف�ي كيانن�ا ينف�ر من�ه ، وإن كان�ت معلوماتن�ا  ..أما الحزب الشيوعي  .تاريخ زعمائه ا�حرار ، ومن عدم تلوثه بالسلطة حتى ا_ن 
م�نھم ف�ي كليت�ي ، وبواح�د آخ�ر م�ن قريتن�ا بعم�ل ف�ي ل�م يقاب�ل عب�د الح�ق أح�داً م�نھم ، ولك�ن الظ�روف ق�ابلتني بواح�د  ..عنه قليلة وغامض�ة 

ھ�ذا الح�زب نب�ت غري�ب  ..مصانع نسيج شبرا الخيمة ، ولم تنفتح لھما خلية واحدة في نفسي ؛ لعدم إيمانھما با$ ، ولو ئھما الشديد لروسيا 
  ..في بGدنا 

 ھل بقي بعد ذلك شيء ؟   

إن ك�ان باJمك�ان عم�ل تقري�ر Jقن�اع الن�اس  :قلن�ا  .ريركم�ا ع�ن جماع�ة اJخ�وان المس�لمين تق ..نعم بقي أھ�م ش�يء  :قال أعضاء النادي     
ك�ل ھيئ�ة وطني�ة أو جمعي�ة إس�Gمية تطل�ب من�ا جھ�داً للوص�ول إل�ي  ..بطلوع الشمس فإنه يمكننا أن نقدم لكم تقريراً عن حقيقة ھذه الجماع�ة 

تماًم�ا مثلم�ا ُتَق�ابِلََنً◌ا أش�عة  ..خ�وان المس�لمين فكان�ت تقابلن�ا ف�ي ك�ل مك�ان بأعمالھ�ا أما جماعة اJ .مقرھا أو إلي المعلومات الواضحة عنھا 
إذا كانت لكل ھيئة وطنية أو لكل جمعية إسGمية مزية في ش�يء فإنن�ا ن�ري أن جماع�ة اJخ�وان تجم�ع  ..الشمس في كل خطوة من خطواتنا 

ھ�ي ش�يء جدي�د تماًم�ا  ..قودة ، التي كنا نبحث عنھا بين ا�حزاب والجمعيات اJسGمية ونعتقد أننا بذلك قد وجدنا الحلقة المف .مزايا الجميع 
في ا�ھداف والوسائل ، وفي نوعية الرجال الصواب ، حتى نقوي جبھة الحق في صراعھا مع الباط�ل ، ال�ذي عش�ش ف�ي وادي الني�ل س�نيًنا 

  .ينا أن   نجعل اJسGم في مقدمة أحداث المستقبل البلد تترقب أحداثاً ضخاًما في كل لحظة ، وحرام عل ..طويلة 

  ..وتحول النادي إلي شعبة   

كانت ا ستجابة تامة ومفرحة من جميع الطلبة ، الذين بادروا بقلب النادي إل�ي ُش�عبة اJخ�وان المس�لمين ، وإل�ي اس�تمرار ع�وني جني�دي     
وتم ال�تخلص م�ن أدوات التس�لية  ..بتطھير مكتبة النادي من الكتب والمجGت الصفراء نائًبا للُشعبة بدل رئاسة النادي وأُخذت قرارات وقتية 

ولم نقم من جلستنا ھ�ذه حت�ى ان�تظم س�لكنا ف�ي أُس�ر ، لك�ل أس�رة نقي�ب ، وبق�ي ا�خ عب�د الح�ق  ..المنافية _داب الشرع كورق اللعب والنرد 
عبة ، وتواصينا بالمناداة بصفة ا�خوة دون غيرھا م�ن ا�لق�اب ، وانص�رفنا عل�ي أميًنا لصندوق الُشعبة ، وصادرنا أموال النادي لحساب الشُ 

ن موعد جديد لترتيب العمل المحلي لنشر الدعوة اJسGمية ، ولمتابعة خطوات الجماعة في سياستھا العليا ؛ لمعرفة مدي مشاركتنا فيھ�ا ، م�
Gعض�اء الطوائف أننا كنا قد تعودنا أثناء فترة النادي أن تختص ث�ثتنا عبد الحق وعوني وأنا بشرب المرطبات من أموال النادي دون بقي�ة ا

ف�ذھبنا  .، باعتبارنا أصحاب فكرة إنشائه ، وأحببنا بعد أن تحول إلي ُشعبة أن نختبر عب�د الح�ق أم�ين الص�ندوق الُش�عبة حالًي�ا والن�ادي س�ابقاً 
كان ذلك فيما مضي ، أما ا_ن فالمال مال E ، ل�ن ُيص�رف  :ولكنه اعتذر قائGً إلي بيته لنستأنف شرب المرطبات علي غرار ما قد سلف ، 

  ..فازداد سرورنا وشكرنا نعمة E علينا  ..مليم منه إ  بحقه 

وزف وما إن عدنا إلي القاھرة حتى أسرعت لزيارة أخ�ي رفع�ت القويس�ني أنش�ط أعض�اء ن�ادي قريتن�ا ، فاس�تقبلني ببشاش�ته المعھ�ودة ،      
فكان�ت مفاج�أة طيب�ة ل�م أك�ن  ...إلّي نبأ تحول ن�ادي مرص�فا إل�ي ُش�عبة لTخ�وان ، بع�د أن علم�وا بتفاص�يل م�ا ج�ري ف�ي ن�ادي كف�ر الس�راي 

 وافترقنا علي أمل أن تش�ھد ..أتوقعھا ، �نني كنت أمھد لھذه النتيجة بزيارتي ھذه وإذا بھذا النبأ السعيد يضاعف من سعادتنا ومن شكرنا $ 
  ..أشھر الصيف القادمة تعاوًنا بين الُشعبتين ، يفوق ما كان بينھما كناديين من قبل ، وأكثر تفاعGً مع قضايا ا�مة وأعظم نفعاً 

  :الفصل الحادي عشر 

  :يوليو  23وقامت ثورة  ١

 ..ف القن�ال ف�ي أعق�اب حري�ق الق�اھرة انطلقت ا�لس�نة من�ددة بم�ا آل إلي�ه ح�ال ال�وطن م�ن س�وء ، بع�د حظ�ر النش�اط الف�دائي عل�ي ض�فا    

وتناقل الن�اس باس�تياء ش�ديد أخب�ار الحف�ل  ..ومن قائل ا نجليز  ..وكثرت التكھنات عن ا�يادي الخفية وراء ھذا الحريق ، فمن قائل السراي 
وأخ�ذ ت�والي ا�ح�داث  ..ق نفس�ھا الساھر ، الذي أقامه الملك فاروق لولي عھده الطف�ل أحم�د ف�ؤاد ، دع�ي إلي�ه ض�باط الج�يش ف�ي ليل�ة الحري�

فجاء زواج غالي المس�يحي م�ن ا�مي�رة فتحي�ة لغًم�ا موقوت�اً فّج�ر مظ�اھرات الطلب�ة ض�د الس�راي ،  .يلقي بالبنزين علي النار فتزداد اشتعا ً 
وأخ�ذت الص�حف ت�نفخ  ..وضد شخص فاروق ، الذي نزعت ِصَوِره من قاعات الجامعة ، وديست با�قدام ، وُھتف بسقوطه علًنا �ول مرة 

تف�تح ص�درھا  –لسان حال حزب مص�ر الفت�اة  –فھذه جريدة ا شتراكية  ..في رماد ا�حداث كلما ھمدت نيرانھا ، فتتوھج جذوتھا من جديد 
وف�ي م�رة خصص�ت ص�فحتين ك�املتين لص�ور المس�ولين ،  ..لسلس�لة مق�ا ت ناري�ة بقل�م س�يد قط�ب ع�ن فس�اد ا�وض�اع وض�رورة التغيي�ر 

عجزة ، وأصحاب العاھات ، وتحتھا عب�ارة رعاي�اك ي�ا م�و ي ، إظھ�اراً للتن�اقض الفاض�ح ب�ين طبق�ات ا�م�ة ، وختم�ت عمرھ�ا القص�ير وال
وكانت جريدة المصري تساندھا في ذلك بطريق�ة أكث�ر ھ�دوءاً وروي�ة ، فعن�دما نش�رت  ..بالدعوة السافرة إلي الثورة وصد8رت بھا صفحاتھا 

وھو راكع ُيَقب8ل يد ا�مير فوزية حققت بھ�ذا النش�ر م�ا تحقق�ه المق�ا ت الناري�ة ، وأظھ�رت  –رئيس الوزراء الجديد  –صورة نجيب الھGلي 
  ..ما آل إليه الحكم من ضعف وھوان 

  ..قوة نفسية   

الجيش ل�ن ُيس�تخدم بس�ھولة  وكانت منشورات الضباط ا�حرار تعمل عملھا في بث روح الثورة في النفوس ، بما توحيه من اطمئنان بأن    
والكل كان يستمد من وجود اJخوان المسلمين في الميدان قوة نفسية ومادية كبيرة ، بل وأم�Gً أكب�ر ف�ي  ..ضد الشعب ، إذا ما أزفت ا_زفة 

  .أن يحدث علي أيديھم موقف عملي Jنقاذ البGد من شفير النھاية 

  ..الفرحة الكبرى   

أخبار تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة نجيب الھGل�ي ، إذا  –بG مبا ة وبسلبية كاملة  –يعيش في تلك الدوامة ، ويتابع وبينما كان الشعب     
ويالھ�ا م�ن فرح�ة عظيم�ة ، ل�م يف�رح  ..بإرسال اJذاعة يتوقف فجأة ، ليعلن بعد ذلك نبأ قيام الجيش بحركة مباركة لتطھير البGد م�ن الفس�اد 
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والكل يبحث عن أق�رب م�ذياع  ..فالناس تقفز وتجري ھنا وھناك من وقع الخبر  ..قبل ، كادت تخرجه عن حدود المعقول  اJنسان مثلھا من
  يكاد أحد يصدق ما تسمع أذناه من بيان�ات الج�يش  ..الفرحة تطل من العيون  ..الدھشة في كل مكان  ..لََيلََتِھم بأذنيه كل حرف من المذياع 

لق�د حرك�ت ھ��ذه  ..حك�م ، وتع�د بالقض�اء عل�ي اJقط�اع وا س�تعمار ، وبإقام�ة ج��يش وطن�ي ق�وى ، وبحي�اة نيابي�ة س�ليمة الت�ي تن�دد بفس�اد ال
ا�ھداف أوتار القلوب ، ولمست العلة في النفوس ، ولم يتوقف أحد يومھ�ا ط�ويGً أم�ام وص�ف ھ�ذا الح�دث الكبي�ر ، ھ�ل ھ�و ث�ورة ش�عب أم 

المھ�م أن الش�عب ق�د ب�دأ يتح�رر م�ن ك�وابيس كثي�رة ، وأن ك�ل الھيئ�ات الوطني�ة كان�ت  ..ن التنظي�ر حركة جيش ، فالواقع الملموس أغن�ي ع�
تنتظر ھذه الساعة ، أم كنا أمام حركة جيش انبثقت من ثورة الشعب ، فإن المھم أنه لم يكن ھناك خGف علي أھمية ما حدث و  عل�ي قيم�ة 

  ..ما أعلنته الثورة من أھداف ومبادئ 

  ..السعيد  الزواج  

زادت شعبية حركة الجيش بما صاحبھا من ھمس بأن اJخوان المسلمين كانوا وراء قيامھ�ا ، وأن كثي�راً م�ن الض�باط ا�ح�رار ك�انوا ف�ي     
مت تنظيمات الجماعة ، وأن جماعة اJخوان المسلمين ھي الھيئة الوطنية الوحيدة التي كانت علي علم مسبق بموعد قيام الحركة ، ب�ل وأس�ھ

في ذلك بحراسة البنوك والمنشآت الحيوية ، وأن الضباط ا�حرار أقسموا علي المصحف الشريف في أحد مراكز اJخ�وان ب�أن يعمل�وا عل�ي 
 .وھك�ذا ل�م تت�رك الفرح�ة الحقيقي�ة ش�عبة م�ن ش�عاب ال�نفس إ  م`تھ�ا  .إل�خ .....و  ....تطبيق الشريعة اJسGمية في جميع شؤون الحياة و 

ا الزواج السعيد بين اJخوان والثورة ، من دواعي إكبار الش�عب كل�ه لTخ�وان ، ال�ذين اس�تطاعوا ف�ي ص�مت أن يقوم�وا م�ن خ�Gل وكان ھذ
الجيش بأكبر عمل له ما بعده في تاريخ ا�مة العربية ، ومستقبل العالم اJسGمي ، �ن ما يجري في مصر يصل ص�داه إل�ي أبع�د مك�ان ف�ي 

  ..العالم 

  ..د شيء واح  

اً لذلك شھدت ھذه الفترة إقبا ً شديداً من أفراد الشعب علي ُشَعب اJخوان المس�لمين ، تعبي�راً حقيقي�اً ع�ن اJعج�اب والق�دير ، ول�يس جري�    
ا ل�دي اعتبرت أن ھذه النتيجة الكبيرة ھي خير شافع عندي لما كنت ألحظه من نقص في العقلي�ة المنھجي�ة الت�ي ص�ادفتھ .وراء مغنم السلطة 

بعض اJخوان في مواجھ�ة المش�كGت ا قتص�ادية للمجتم�ع ، فإيم�انھم المطل�ق بش�مول اJس�Gم ك�ان عل�ي حس�اب بع�ض التفاص�يل ف�ي تل�ك 
وأملت أن يجيء استكمال ھذا النقص من خGل ما أعلن عنه م�ن  ..القضية الملحة ، مما أعطي غيرھم فرصة الظھور كفرسان لھذا الميدان 

عضواً لوضع دستور جديد ل`مة ، ش�ارك في�ه اJخ�وان بأعض�اء ب�ارزين كا�س�تاذ عب�د الق�ادر ع�ودة ، وحس�ن عش�ماوي ،  25تشكيل لجنة 
و شك أن بلورة الشعارات في خطوط عملية إسGمية قد ج�اء ، مم�ا سيض�يق الھ�وة ب�ين العاطف�ة والفع�ل فيص�يران ش�يئاً واح�داً ھ�و اJيم�ان 

  .لذي يزكو باJيمان الذي يربو بالفعل ، أو ھو العمل ا

  ..اليقين   

ي ھذا اليقين ما ردده رجال الثورة في خطبھم ، من إشادة صريحة باJخوان كم�ادة للث�ورة وس�ند لھ�ا      ك�ل ھ�ذا مقروًن�ا بزي�ارتھم  ..وقد قو8
ب ، وقبر اJم�ام الش�ھيد حس�ن البن�ا ، مم�ا ل�م يع�د مع�ه ش�ك ف�ي ص�دق الھمس�ات ا ب�رغم إغ�راءات الح�ب  .لقديم�ة للمركز العام وبعض الشع8

واكتفي�ت  .الكامن في قلبي لجماعة اJخوان الت�ي ارتفع�ت أس�ھمھا ف�ي نفس�ي بقي�ام الث�ورة ، إ  أن�ي ل�م أدع للظ�روف أن تثنين�ي ع�ن ق�راري 
�ن  ..للطلب�ة قب�ل ذل�ك بمركز ا�خ العادي في ا�ُسر العادية ، واعتذرت عن كل مسؤولية طلبت منى في إحدى الشعبتين اللتين كانتا ناديين 

أية خطوة بعد ذلك تتطلب بيعة لقائد الجماعة ، علي بذل النفس والمال ، والسمع والطاعة في المنشط والمك�ره ، وغي�ر ذل�ك م�ن ا لتزام�ات 
عليھ�ا إنس�ان إ   وكنت لذلك أراھا أمانة كب�رى   يج�ب أن يق�دم .، التي كنت أشفق علي نفسي أن أرددھا بلساني دون أن تتلبس بكياني كله 

بحقھا ، وإ  أساء للحركة من حيث ظن أنه قد أحسن ، وخير له أن يظل في دائرة المحبين من أن يكون في عداد الع�املين ال�ذين يقول�ون م�ا 
 E يفعلون ، حتى أبلغ درجة الرضا عن النفس ، تقربني من تحمل مثل ھذه المسؤولية أمام  .  

  ..أفراح لم تتم   

نت ا�حداث سريعة ومتGحقة ، وكانت تصرفات رجال الث�ورة ف�ي المج�ال ال�داخلي تس�تقطب مش�اعر اJخ�وان ، م�رة بالتأيي�د ، وم�رة كا    
بالمعارضة ، حتى انتھي ا�مر بفريق من اJخ�وان ب�الجنوح إل�ي تأيي�د ك�ل الخط�وات مھم�ا اعتورھ�ا م�ن نق�ص ؛ تق�ديراً للظ�روف المحيط�ة 

م تحقيق ا_مال الكبيرة ، ولم يخالجھم شك في حرص رجال الث�ورة عل�ي ذل�ك ، ولعب�ت الص�Gت القديم�ة والعواط�ف بالثورة ، ريثما تتاح لھ
الشخصية وبريق السلطة الدور النفسي في الحياة بھ�ذا ا�م�ل ، ول�م ي�روا ُن�ذر الش�ر تقت�رب ، كم�ا رآھ�ا التي�ار ا�ساس�ي ف�ي اJخ�وان وعل�ي 

G الف��ريقين بالحاج��ة الماس�ة إل��ي ع��دم ا قتص��ار عل�ي مGحق��ة ا�ح��داث ث�م الحك��م عليھ��ا ، ب��ل أن وش��عر ك� .رأس�ھم اJم��ام حس��ن الھض�يبي 
فبادروا بتشكيل لجان أبحاث لھ�ذا الغ�رض ، حت�ى   يتس�بب ت�أخيرھم  ..يسبقوھا بتقديم الحلول اJسGمية المدروسة لكل مشكلة في المجتمع 

   .. يأمر وينھي دون ا رتكاز علي حيثيات مقنعة ، تحفظ لھم مكان الري�ادة الفكري�ة  في ذلك بإظھارھم بمظھر الوصي علي الثورة ، الذي

                      

وتصور الفريق الموالي للثورة أنھم يتعاملون مع إخوان لھم سيصبرون عليھم ، ويتعاونون معھم في مجال البحث ع�ن الحل�ول اJس�Gمية    
وأوجست الجماعة منھم خيفة ، بع�د أن وج�دتھم يض�يقون بالنق�د ،  ..ا منھم غدراً ، فمالوا إليھم كل الميل ولم يتوقعو ..للمشكGت المطروحة 

بدأت الجماعة تدرك خطورة ترك مبادئھا في ي�د غيرھ�ا لين�وب عنھ�ا  .ويھملون التوصيات ، ويأتون من التصرفات وا�قوال ما ينذر بالشر 
تتحمل مسؤولياتھا كاملة من أول يوم في الثورة ، ولكنھا آثرت أن تجع�ل نفس�ھا ف�ي الظ�ل ؛ لتف�ادى  في تطبيقھا ، وھي التي كان بإمكانھا أن

   ..وھا ھي اليوم تجني بدل الورد أشواكاً  .محاذير سياسية ودولية كثيرة ، ريثما يتھيأ لھا الجو 
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  ..طريق الصدام   

س�ير ف�ي خ�ط بي�اني ص�اعد ن ب�دأ بانتق�اد التص�رفات الشخص�ية ل�بعض رج�ال أخذت دواعي ا صطدام بين اJخ�وان والث�ورة تتك�اثر ، وت    
ث�م  ..الثورة ، وباستنكار مباذل قطار الرحمة الذي اكتظ بالراقصات والمم�ثGت ، لجم�ع التبرع�ات لفلس�طين ، وس�عرت في�ه القبل�ة والھمس�ة 

ث�م ازداد الت�وتر ب��رفض اJخ�وان لح��ل  ..م�ن الت��أميم  ج�اء ق�انون اJص��Gح الزراع�ي فرف�ع م��ن ح�رارة الخ��Gف ح�ول الح�د ا�دن��ى لTعف�اء
ك�ان  .ا�حزاب ، وتعطيل الحياة النيابية ، واستشعارھم الخطر المرتقب عل�ي الحري�ة ، وط�البوا بتص�حيح مس�ار ا�ح�زاب   القض�اء عليھ�ا 

وم�ه لجمھ�ور اJخ�وان ال�ذين انس�اقوا وراء ھذا ھو الموقف الرسمي ممثGً في مذكرات المرشد العام ، وفي خطبه في المركز الع�ام ، وف�ي ل
ً◌رھم بأن الدور سيكون عليھم ، كما كان ھناك اعت�راض عل�ي تش�كيل محكم�ة الغ�در ومح�اكم الث�ورة ، وي�رون أن القض�اء  عواطفھم ، وحذ8

مزي�د م�ن الديكتاتوري�ة والقض�اء العادي كفيل بإقرار العدل ، وعقاب المسيء ، وأن التھاون في فتح باب المحاكم ا ستثنائية سيجر البلد إل�ي 
فھ�ا ھ�ي ُن�ذر الش�ر  .ب�دأ ش�يخ المأس�اة يخ�يم عل�ي نف�وس ا�م�ة  .وأخيراً وصل الخGف إلي قمته بالموقف من معاھدة الج�Gء  ..علي الحرية 

جمي�ع ا�ح�Gم الوردي�ة وھا ھي عوامل الشقاق بين اJخوان أنفس�ھم تض�ع  ..تزداد ، وسكين الثورة في طريقھا إلي ا صطدام بزبد اJخوان 
  .علي جسر من الشوك فوق نھر من الدماء والدموع 

  :الفصل الثاني عشر 

  ..اختلف اEخوان مع الثورة فوقفت مصر علي أبواب الفتنة   

، تتخ�ذ م�ن ھ�ذه  إن وراء ھذه الظ�واھر أس�باًبا نفس�ية بعي�دة ..لم أكن استشعر جدية ا�سباب التي أسرعت بالخGف بين اJخوان والثورة     
الموضوعات سبًبا واھًيا للظھور بمظھر الخGفات العقائدية ، فھل كان رجال الثورة علي حق عندما اتھموا اJخوان بمحاول�ة الوص�اية عل�ي 

ش�عب م�ع الثورة ، أم كان اJخوان علي حق عندما اتھموا رجال الث�ورة ب�التنكر لعھ�ودھم قب�ل قي�ام الث�ورة ؟ ك�ان م�ن الممك�ن أن يتع�اطف ال
نھم رجال الثورة لو وجدھم قد أقاموا من أنفسھم حراًسا علي المبادئ القويمة ، أو قدموا في مناھجھم البديل اJسGمي �ھ�داف اJخ�وان ، لك�

  .قد انساقوا إلي عداوة اJسGم نفسه ، فلم يفرقوا بينه وبين اJخوان 

  ..شبح الحرب ا�ھلية   

ة علي سماء ا�مة موجودة بصورتھا المصغرة داخل كل نفس ، لم يكن من الصعب عل�ي أي ف�رد م�ن أف�راد أصبحت ھذه المأساة المخيم    
�ي مرحل�ة  ..الشعب أن يدرك أن ھوة الخGف تتسع كل يوم ، وأن روابط الثقة ب�ين اJخ�وان والث�ورة ت�زداد تمزق�اً  وأن الص�راع بينھم�ا تخط8

 ..لثقة وتختلف ا�ھداف يكون أمل الوفاق معدوًما ، وُيطّل ش�بح الح�رب ا�ھلي�ة عل�ي الجمي�ع الوسائل إلي ا�ھداف نفسھا ، وعندما تضيع ا

ولقد أخذ الطرف ا�ول فرصته كامل�ة عل�ي م�دار عش�رين عاًم�ا ، ق�ال فيھ�ا  ..و شك أنه شبح رھيب يملك فيه طرف واحد كل أسباب القوة 
وأك�دت  ..ا وواضًحا في نف�وس ال�ذين تص�دوا لغطرس�ة الق�وة ھ�ذا العم�ر الطوي�ل ما شاء  ، وفعل فيھا ما استطاع ، وكان منطق الحق بسيطً 

إلي ھذا كانت ا�مور من الوضوح  ..ا�يام وا�حداث صحة موقفھم ، وسGمة منطقھم ، ولم يكن يعوزھم الدليل ولكنھم لم يستطيعوا تقديمه 
وم من أمانة الحق ذاته أن أض�يف إل�ي ھ�ذا التعم�يم بع�ض الوث�ائق الت�ي ولكنني أري الي ..في نفسي حين كتبت ھذه السطور في قلب المعتقل 

  ..أذن E لھا أن تري النور 

  ..أسس تعامل اEخوان مع الثورة   

فقد نشرت صحف اليوم أخبار ما اندثر با�مس ح�ول أس�باب ذل�ك الص�راع ا�ل�يم وموق�ف اJخ�وان المس�لمين الرس�مي م�ن الث�ورة ، كم�ا     
  :ل ا�ستاذ عبد الحكيم عابدين سكرتير الجماعة في ذلك الوقت ، حيث قال لرجال الثورة جاء في مقا

  :نحدد موقفنا من الثورة ومن أية حكومة علي ا�سس ا_تية    

تب�ار أن رس�التنا ق�د إما أن تعلن السلطة قيام دولة اJسGم ، وتنفيذ أحكام القرآن ، فنعلن و ءنا ، ون�ذيب وجودن�ا ف�ي وجودھ�ا ، باع :أو(ً    
 ..تحققت بقيام الحكم اJسGمي 

وإما أن تتابع الخطوات اJسGمية تحت أس�ماء وعن�اوين إص�Gحية ، إن ك�انوا يح�ذرون الجھ�ر باJس�Gم كمن�ع القم�ار باس�م حماي�ة  :ثانياً    
وعندئ�ذ نلت�زم بتأيي�د الحك�م  ..لتربي�ة العس�كرية وھك�ذا الثورة القومية ، وأخذ الزكاة باسم التكافل ا جتماعي ، وإعGن وتحقيق الجھ�اد باس�م ا
  .ومناصرته ، مع استمرار تشكيGتنا Jتمام الرسالة في غير ضرار و  مناوأة للسلطة 

ف ، فنلت�زم وإما أن تكتفي السلطة بالناحية السلبية ،   تتقدم لخدمة اJسGم ، و  تستحدث تشريًعا للخروج عليه بالمفاسد وا نح�را :ثالثاً    
  .نحن السلبية نحوھا ،   ننشط في دعمھا و  نظاھر أحداً عليھا 

 –علي الرغم منا  –فإن أبت السلطة كل ذلك ، واستأنفت حمGتھا في تشجيع ا نحراف والتنكيل بأھل الدعوة فنكون مضطرين  :رابًعا    
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   ..الصراع وانفجر  

ال�بGغ ، فنش�بت الح�رب ضروًس�ا ب�ين الط�ائفتين ، أو  أسباب دولية ، وأسباب نفسية كانت وراء اختيار رجال الثورة للبند الرابع م�ن ھ�ذا    
فق�الوا وأع�ادوا ع�ن مخ�ازن الس�Gح ، وأس�اليب  ...أصح ُصب8ت علي إحدى الط�ائفتين ، ب�دأت كم�ا ھ�ي الع�ادة بق�ذف ال�تھم وتش�ويه الص�ورة 

E لذلك من الحجج والوث�ائق فيم�ا بع�د م�ا اJرھاب ، وا تصال با نجليز ، والتحالف مع الشيوعيين ، وخدمة أحGم الصھيونية ، وقد قيض 
وليست ھذه المذكرات الس�ريعة ھ�ي مج�ال  ..رد به سھامھم إلي نحورھم ، وما أبلج به صبح دعاته ، وأنار وجوھھم ، ورفع منارة دعوتھم 
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م�ا تلتھ�ا م�ن أح�داث م�ارس م�ن و 1954ظلت ھذه الحرب خفية غير معلنة ، حتى فجرتھا أحداث الجامعة في يناير  .ذلك �ن لھا ھدفاً آخر 
أكت�وبر م�ن الع�ام نفس�ه ال�ذي قام�ت عل�ي أثرھ�ا ا عتق�ا ت  26نفس العام ، وأخيراً وصلت إل�ي نقط�ة الGع�ودة بح�ادث المنش�ية الم�دبر ف�ي 

  ..والمحاكمات واJعدامات 

  ..محنة للشباب   

لن�ا الن�ادي إل�ي ُش�عبة لTخ�وان كانت المحنة شديدة وقاسية علي نفوس�نا نح�ن الش�باب ، ولم�ا تتف�تح      زھ�رة ا_م�ال ف�ي ص�دورنا بع�د أن َحو8
فق�د أُْجبَِرن�ا عل�ي أن نك�ره رج�ا ً كن�ا نع�دھم  ..فجأة وجدنا أنفسنا ف�ي خض�م ا�ح�داث ، تعيش�ھا يوًم�ا بي�وم وس�اعة بس�اعة  ..با�مس القريب 

وكان�ت أم�واج ا�ح�داث تش�ددنا بالم�د ت�ارة ، وتبع�دنا ت�ارة  ..عتھم ذخيرة الوطن الحية ، وعلي أن نأسى لفريق من اJخوان انشقوا علي جم�ا
وبين المد والجزر تحين منا التفاتة إلي مصالحنا الخاصة JصGح ما تصدع منھا ، ريثما بالمق�درة عل�ي خ�وض ا�ح�داث م�ن جدي�د  .أخري 

، أو نك�رر الزي�ارات للُش�عبة JطGعھ�م عل�ي تفاص�يل م�ا فستأنف ما انقطع من الدراسة ، أو ندخل في مناقشات سياسية وفكرية   تنتھ�ي  ..
عن اللقاءات الدورية ، لمتابعة ما يجري وفھم�ه قب�ل أن تعل�ن الح�رب ، ث�م  –أنا وعبد الحق وعوني  –ولم نكف ثGثتنا  ..يجري في القاھرة 

  ..لمشاركتنا فيھا بعد إعGنھا 

  :التفكير بالزواج   

نؤدي كل ما علينا من حقوق نحو ربنا ، ونحو أمتن�ا  ..داث الثائرة مطمئنة ، وخطواتنا واثقة ، وتفكيرنا ھادئاً كانت قلوبنا وسط ھذه ا�ح    
ح�ق ، ونحو أنفسنا ، ونحفظ التوازن بين ذلك كله ، وعندما اھتز الميزان ذات ي�وم بادرن�ا باللق�اء للتش�اور ، وك�ان ا�م�ر يخص�نا أن�ا وعب�د ال

بالعباسية ، وعلي وجھه ابتسامة التحف�ز لمغ�امرة جدي�دة م�ن مغامراتن�ا الت�ي تعودن�ا  "النوتي  "مسكني في شارع  فقط ھذه المرة ، ھبط عليّ 
  :قال في ھدوء  ..بھا مجابھة عادات المجتمع المريض 

  ..طبًعا بعيداً عن معركة السياسة  ..أم تتشوق لمنازلة جديدة لعادات ھذا المجتمع المريض وقيمه الخاطئة    

  ..قلت ذلك استناداً إلي أحاديث سابقة جر بيننا في ھذا الشأن  ..كأني بك قد عزمت علي الزواج    

  .والطھارة أول أسلحتنا  ..فالفتنة من حولي طاغية  ..نعم ، فقد أصبح الزواج بالنسبة لي مندوباً إن لم يكن فرضاً  :قال    

مفاتحتك في ھذا الشأن ، �ن كثرة المتق�دمين إل�ي س�عاد ث�م رف�ض أس�رتھا ق�د وض�عني  إنني كنت قد عزمت علي :صدقني إذا قلت  :قلت    
ھذا فضGً عن مش�اركتي إي�اك ف�ي ض�رورة إحص�ان أنفس�نا ، وخ�وض معرك�ة م�ن  ..في موقف حرج أمام أسرتھا التي تعطيني كل ترحيب 

  .نوع جديد لنزيل ضغط الواقع الفاسد عنا بأسلوبنا الخاص 

ثGثة حق علي E ع�ونھم ،  :E ؛ �ن التقاء خواطرنا سييسر مھمتنا ، ويقوى عزيمتنا ، وأذكرك بمعني قول الرسول الكريم أحمد  :قال    
  ..منھم المتزوج يريد إحصاًنا 

ة بس�يطة نظيف�ة ، عل�ي وظروفنا المالية قادرة علي الوفاء بالتزامات أس�ر ..حسبنا أن نعيش في النور ، وليفعل المجتمع بنا ما يشاء  :قلت    
  .وھذا خير لديننا من الصراع النفسي أو ا نحراف  ..مستوي السواد ا�عظم من الطبقة العاملة بمصر 

وأخ�ذنا نت�دبر إمكانياتن�ا  ..فلنرضي E ولنغضب الناس جميع�اً  ..ولكي نعطي دعوتنا كل طاقتنا بعد ذلك دون أن يشدنا إلي ا�رض شيء    
ھ�و ل�دي أي أس�رة تقب�ل منطق�ه ، وأن�ا ل�دي أس�رة س�عاد إذا  .وتواعدنا علي اللقاء بعد أسبوع لمعرفة نتيجة سعينا  ..العائلية  المادية وظروفنا

  ..قبلت منطقي 

  ..وتLقينا   

ان م�ن تق�دير ق�رب قلي�وب ، وم�ا ك� "مي�ت حلف�ا  "وفي الموعد المحدد قص علّي ما كان من أمر توفيقه إلي إح�دى ا�ُس�ر البس�يطة ببل�دة     
رب ا�س�رة ل�ه ، وعزم��ه عل�ي تزويج��ه بأبس�ط المھ��ور ، إيماًن�ا من��ه ب�أن شخص��ية الش�اب المس��لم   يعادلھ�ا م��لء ا�رض ذھًب�ا ، واس��تجابة 

ول�م يوق�ف  " ..إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجPوه ، وإ( تفعلPوا تكPن فتنPة فPي ا�رض وفسPاد كبيPر  " :لتوصية الرسول الكريم 
� ..سرة في شيء مما يقدسه ، شريطة أن كون موافقة أس�رة عب�د الح�ق كامل�ة ، وأن تك�ون ھ�ذه الخط�وة الجريئ�ة مح�ل رض�ا والدي�ه رب ا

وقصصت عليه بدوري ما كان من أم�ر رس�التي المطول�ة ، الت�ي ض�منتھا رغبت�ي بع�د مناقش�ة جمي�ع ا حتم�ا ت ، الت�ي يمك�ن أن تث�ور ف�ي 
صة حول ظروفي وإمكانياتي ، وأسباب التعجي�ل بھ�ذا ا�م�ر قب�ل تخرج�ي م�ن الجامع�ة ، وعل�ة التفض�يل ، ذھن ا�سرة أو في ذھن سعاد خا

وكل تفصيل أرتضيه لحياتي في المستقبل ، وكيف أن ا�ستاذ أحمد قد استقبل خط�وتي بتق�دير وترح�اب ، وجع�ل موافقت�ه النھائي�ة باس�تطGع 
وب�دأنا  ..طاب خاص بسعاد في ح�ال الموافق�ة ، أحثھ�ا في�ه عل�ي ا لتح�اق ب�ا�خوات المس�لمات كم أحتفظ لنفسي بخ ..أُُولِي ا�مر في ا�سرة 

نعد أنفسنا لمواجھة العاصفة التي ستھب علينا من أسرتنا ، عندما يصل إلي علمھم إقدامنا علي ھذه الخط�وات ، ونح�ن مج�رد طلب�ة   نمل�ك 
مرسنا عليه من عزم وإصرار ، مق�رونين بمنطقن�ا اJس�Gمي المس�تعلي عل�ي عبودي�ة غي�ر من أنمر دنيانا شيًئا ن وأعددنا لھذه المواجھة ما ت

وأحسسنا بنشوة ا قتراب من يوم ھذه المعارك ، لنسجل المخدر يحتاج إلي ص�دمات  ..E في ا�رض من مال أو عادات أو أوضاع ساقطة 
وص�ح8 بع�د ذل�ك م�ا    .ر من ألف ُخطبة حماسية ، ومن أل�ف مقال�ة بليغ�ة كھربائية تسرع في برئة من ا�سقام ، وأن الخطوة الجريئة ھي خي

   .توقعناه ، وفتحنا علي أنفسنا جبھة جديدة ، فوق جبھة ا�حداث السياسية التي تتفاقم يوًما بعد يوم 

  :الجھة الثالثة   

أُت م�ن ث�ائرة أب�ي ال�ذي اعت�رض عل�ي تق�دمي لھ�ذه ا�س�رة الكريم�ة ، بمث�ل ظر     وف�ي الراھن�ة ، وي�دي الخ�اويتين ، وأن كرامتن�ا كان�ت ھد8
تقتضي ا نتظار حتى أتخرج ، والظفر بوظيفة  ئقة ، وبسكن مناسب ، ومھر يليق ، وبع إقام�ة ا�ف�راح واللي�الي الم�Gح وإرس�ال ال�دعوات 

http://www.ikhwanwiki.com


لد عبد الحق عGقتنا با$ في مثل ھذا السن الخطي�ر لماذا لم تتابع أنت ووا ..أو لو كان كل ذلك علي حساب ديننا في ھذه الفترة  :وقلت له  ..
بنجاحن�ا ف�ي الخط�وات  –إن ش�اء E  –ل�ك ي�ا أب�ي م�ن ش�واھد خطواتن�ا الس�ابقة م�ا يطمئن�ك  !، قبل أن تتابع�ا س�نة التخ�رج ون�وع الوظيف�ة ؟

ول�م  ..وازين الم�ال والج�اه   تكب�ر ف�ي ص�دورنا الGحقة ، ومن عِرفنا من الناس ونحن نغالب الباطل وأعاننا علي ذلك كان أھGً للخير ، وم�
وكان�ت ثقت�ه  ..أتركه حتى فصلت ل�ه إمك�ان إقام�ة حي�اة أس�رية بس�يطة ، قائم�ة عل�ي الطھ�ارة ، وس�تكون عظيم�ة البرك�ة ف�ي ال�دنيا وا_خ�رة 

أن انتظ�ر ش�فاءه م�ن الم�رض ؛ ليق�وي  الكبيرة في تقديراتي ، ووقوفه علي توفيق E لنا فيما سبق وراء سھولة إقناعه ورضائه عني ، عل�ي8 
يا بني ، إن حياتك حقل تجارب ، وأنت وإخوانك نوع غريب م�ن الش�باب ،    :وأحسست بسعادة الدنيا وھو يمازحني قائGً  .علي مساندتي 

؟ أم�ا مس�تقبلنا فھ�و أس�عد  -ه رض�ي E عن� –ب�ل م�اذا فع�ل اJس�Gم بن�ا وبحس�ن البن�ا نفس�ه  :قل�ت ض�احكاً  !أدري ماذا فعل حسن البنا بكم ؟
  .ونعيم ا_خرة  ..عز الدنيا  ..مستقبل عرفه الشباب 

  ..كارثة   

قبل أن تمض�ي ثGث�ة أس�ابيع عل�ي ھ�ذه ا_م�ال المتفتح�ة ، وأن�ا ف�ي انتظ�ار م�ا يس�فر عن�ه ق�رار أس�رة س�عاد ، وف�ي متابع�ة م�ا يج�ري م�ع     
إذا ين�اظر المدرس�ة الت�ي أعم�ل بھ�ا  ..ض�م ا�ح�داث المتفاقم�ة ب�ين اJخ�وان والث�ورة ك�ل ذل�ك م�ن خ�Gل دخولن�ا ف�ي خ ..صديقي عب�د الح�ق 
ات�رك م�ا ف�ي ي�داك م�ن عم�ل وانص�رف عل�ي الف�ور  :تلطف معي وأنبأني في حنان ا�ب بمرض والدي الشديد ، ق�ائG  ..يطلبني علي عجل 

وھ�الني أن وج�دت البي�ت مغلق�اً وأن ا�س�رة  ..أنا في الطريق إل�ي بنھ�ا دارت الدنيا في عيني ، ھاجمتني ا�فكار السوداء و .لGطمئنان عليه 
وجدت زمGء والدي يزحمون السيارة المتجھة إلي قريتنا ، وقد دھشوا لرؤيت�ي وغمرون�ي بح�بھم وبمGطف�تھم  ..قد سافرت لوھا إلي القرية 

لكن محاولتي توقفت عقب وصولنا مباش�رة  ..قيقة �بعده عن نفسي مالي أقاوم شبح الح ..، التي لم تفلح في إخفاء الحزن البادي من عيونھم 
  :، وسماعي لصوت ا�سطى أبو الخير يناديني من بعيد 

  .البقاء $ يا عبد الحليم 

  ..إن $ وإن إليه راجعون 

الدار صفين من النس�اء المتش�حات  اخترقت في طريقي إلي ..حمدت E الذي ألھمني ا سترجاع ، وبعدھا سارع زمGء أبي في مواساتي    
تجل�دت حت�ى دخل�ت بي�ت عم�ي ، وارتك�زت عل�ي حقيبت�ي وانخرط�ت ف�ي  ..ثقلت قدماي ع�ن حمل�ي  ..بالسواد ، وقد ارتفع عويلھن لرؤيتي 

الود ف�ي أعم�اق  لم يفلح الصوت المؤمن الوقور الذي يذكرني با$ ، ويستثير رجولتي في إيقاف دمعي المنھمر ، وإن حفظ لصاحبه ..البكاء 
ش�عرت ف�ي ھ�ذه اللحظ�ة بح�ب عمي�ق  ..فإذا كانت الكلمة الطيبة صدقة ، فإنھا في مثل ھذه النوائب شيئاً كثيراً يض�اعف م�ن قيمتھ�ا  ..نفسي 

د اس�تجبت لرغب�ة م�Gك ط�اھر كGم�ه يفع�ل الس�حر ف�ي نفس�ي ھ�و خ�الي ، ورافقت�ه إل�ي الم�أتم  س�تقبال وف�و .�بي ل�م أش�عر بمثل�ه م�ن قب�ل 
  :وحانت فرصة لعبد الحق ليھمس في أذني  ..وكان في مقدمتھم عبد الحق وعوني  .المعزين 

ك أعانك E في تحمل ھذه المصيبة ، وأنا أَِحلَُك من اتفاقن�ا الخ�اص ب�الزواج وحس�بك م�ا تن�وء ب�ه ا_ن م�ن أعب�اء أرج�و E أن أق�ف بجانب�   
  .فيھا 

  .ويھمني أ  تتوقف أنت عن المضي حتى النھاية  ..رباً  فليفعل E ما يشاء فقد رضينا به  

لق�د ش�عرت ي�وم  ..ف�راغ ھائ�ل ل�م أش�عر ب�ه م�ن قب�ل ، حت�ى ي�وم أن توفي�ت وال�دتي  ..أي فراغ كبير ذلك الذي شعرت به بعد وف�اة وال�دي   
ھو أب�ي وللبح�ر ش�اطئ أم�ان ھ�و أب�ي  ..لعمران وفاتھا أني كالتائه في الصحراء ، أو كالغريق في البحر ، ولكن للصحراء في حسي نھاية با

وسكنھا معھم بعد سفر زوج�ة  –ورغم حدب جدتي علي إخوتي  ..أما ا_ن فقد كانت الكارثة كبيرة وحقيقية من جميع زواياھا علي نفسي  ..
ؤولية ف�ي الدرج�ة ا�ول�ي ، وأن أت�ابع ورغم رعاية خالي لجميع شؤونھم المالية والدراسية ، إ  أنه كان علّي أن استشعر المس� –أبي �ھلھا 

  .مصالحھم ما بين بنھا ومرصفا كل أسبوع ، وأن يتيح ذلك المزيد من المشاركة في نشاط ُشعبة القرية ومعايشة مشاكلھا 

  ..روح جديدة   

متابع�ة أح�داث الق�اھرة الس�اخنة وكانت أسعد لحظاتنا عندما نجتمع في رحاب الُشعبة ؛ لدراسة ب�رامج العم�ل م�ع مختل�ف المس�تويات ، ول    
وقد أوجدت الُشعبة روحاً جديدة في القرية ، سرت في شعابھا فبددت ظلمات كثيرة كانت تطبق علي حياة الن�اس من�ذ  .بين اJخوان والثورة 

م أنع�م علين�ا بھم�ا أخ�وة فاJس�G ..لم يكن عجيباً أن تزول بين أعضائھا الثارات واJحن ، وك�ل جاھلي�ة العص�بيات الض�يقة  ..سنوات طويلة 
ك�ان م�ن حظن�ا الجمي�ل أن الُش�عبة ب�دأت ناض�جة وكبي�رة  ..ھنا نبت جديد يسقي من ماء غير آسن  ..صادقة برغم ما بين عائلتينا من ثارات 

ا الجي�ل الجدي�د مرة واحدة ، وأنھا ضمت جميع الطلبة من كل المعاھد ، وتحظي بح�ب أھ�الي البل�دة ، ال�ذين ش�عروا ب�التغيير ال�ذي أحدث�ه ھ�ذ
 فيھا ، اللھم إ  قلة ممن ساءھم أن يكون ھ�ذا ا نتش�ار عل�ي حس�اب س�لطانھم الحزب�ي الق�ديم ، فس�ارعوا إل�ي قي�ادة زم�ام ھيئ�ة التحري�ر الت�ي

  .أنشأتھا الثورة بعد حل ا�حزاب ؛ لكي يزاولوا من خGلھا أھدافھم الحزبية القديمة 

  :مسؤولية العاصمة   

طبيع�ي أ  تك�ون ُش��عبة مرص�فا بمنج�اة عم�ا يح�دث ف��ي الق�اھرة ، إنھ�ا مس�ؤولية دائم�ا ف��ي الخي�ر والش�ر عل�ي الس�واء ، وھ��ي ك�ان م�ن ال    
فك�ل بل�دة ك�ان فيھ�ا  .مسؤوليتھا اليوم عما أصاب القطر المصري كله من تمزق وصراع م�ن ج�راء الخ�Gف الناش�ب ب�ين الث�ورة واJخ�وان 

  .، وكان فيھا أيًضا في الوقت نفسه انقسامات داخل صفوف اJخوان أنفسھم صراع بين اJخوان وھيئة التحرير 

آرائي الخاص�ة ف�ي ھ�ذا الص�راع ، أو ف�ي مس�لك بع�ض ق�ادة الجماع�ة ل�م تقل�ل م�ن إيم�اني بالحرك�ة اJس�Gمية كك�ل ، ول�م تخ�ل بالثق�ة ف�ي    
س�تقطب آم�ال المثقف�ين ، ويش�ارك ف�ي ا�ح�داث الكب�رى ف�ي مرشدھا ؛ �ني كنت أعتبر أن مجرد ظھور اJسGم من خGل تجمع سياسي ، ي
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وأن مج�رد التفكي�ر ف�ي القض�اء علي�ه يعتب�ر جريم�ة ف�ي ح�ق  .يعتب�ر ح�دثاً تاريخي�اً ض�خًما مھم�ا كان�ت أخط�اؤه  –مجرد وجود ذل�ك  –ا�مة 
نحص�ر دائم�اً ف�ي إص�Gح ذات الب�ين ، أو ف�ي لذلك كان تفكيري ي ..اJسGم نفسه ، و  يمكن أن يقدم عليه صادق الوطنية بل صادق العقيدة 

تطھي��ر الص��فوف ، أو ف��ي أي أم��ر آخ��ر دون إطف��اء ھ��ذا الن��ور الولي��د ، ال��ذي ط��ال احتجاج��ه بفع��ل ا س��تعمار ع��ن أوطانن��ا ، وأن��ه لخي��ر 
تنظر إلي اJسGم نظ�رة لGستعمار أن يقوم ألف حزب سياسي ، أو أي حكومة مستقلة ، إ  حزب يتخذ اJسGم منھجاً ، وإ  حكومة راحت 

  ..الجد 

  ..وغابت الشمس   

فبع��د أن ك�ان خ�ط دف��اعھم ا�ول ھ�و المطالب�ة بتحك��يم  .وك�ان م�ن الواض�ح أن اJخ��وان ف�ي ص�راعھم ق��د انتقل�وا إل�ي خ��ط ال�دفاع الث�اني     
ق��اموا عل��ي الف��ور بتبن��ي المطالب��ة  اJس��Gم ، إذ بھ��م يستش��عرون الخط��ر م��ن س��قوط ق��Gع الحري��ة والديمقراطي��ة بع��د ح��ل ا�ح��زاب ؛ ل��ذلك

بالحريات ، والحياة النيابية السليمة ، ورفض أي خطوات إص�Gحية م�ن موق�ع الديكتاتوري�ة ، مھم�ا أث�ارت لَُع�اب الش�عب ، حت�ى ول�و كان�ت 
وعل�ي رأس�ھم جمھ�ور  ولم يلبث الط�وق الش�رير أن أح�اط بحي�اة الش�عب كلھ�ا ، .ھذه الخطوة ھي حلم المصريين ا�كبر في إخراج ا نجليز 

اJخوان المسلمين ، عندما وصل التصادم إلي الذروة عقب ُخطبة الجمعة نواب صفوي ض�يف اJخ�وان ف�ي جامع�ة الق�اھرة ف�ي أوائ�ل ين�اير 
، وماجر8 ذلك من صدام مع الح�رس ال�وطني بالجامع�ة ، واتخ�ذت الث�ورة م�ن ھ�ذا الح�ادث ذريع�ة للمس�ارعة ب�إغGق الجامع�ة ،  1954سنة 

حل اJخوان المسلمين ، واعتقال قادتھم بالسجن الحربي ، واتھامھم با تصال با نجليز ، وبتدبير انق�Gب مس�لح ، ورد اJخ�وان عل�ي ذل�ك و
بحمGت شديدة من المنشورات التي تفضح الحقائق ، وتؤك�د أن ش�مس الحري�ة إذا غاب�ت ع�ن مص�ر فس�تدخل ا�م�ة اJس�Gمية كلھ�ا ف�ي لي�ل 

  .طويل 

  :الثالث عشر الفصل 

  ..ثار الشعب ضد جمال فأحني رأسه *   

  ..خناجر الضباط تفعل فعل ا(نجليز *   

ظن عبد الناصر بع�د أن زج ب�اJخوان المس�لمين ف�ي الس�جون والمع�تقGت أن الطري�ق أص�بحت أمام�ه ممھ�دة لحك�م مص�ر حكًم�ا منف�رداً     
في وجه ھذه النزعة الديكتاتورية ، واستش�عرت مص�يرھا المجھ�ول إن فق�دت حماي�ة  ولكن ا�مة ھبت ثائرة ..بطريقة الضغط علي ا�زرار 

أم�ا ح�ين ت�زول ھ�ذه الكفال�ة فإن�ه ي�زول معھ�ا ك�ل  .اJخوان للثورة ، فا�مة تحب الثورة في ظل كفالة اJخوان المسلمين لھا ورقابتھم عليھ�ا 
ة الش�عبية ، والمظ�اھرات العارم�ة ف�ي أنح�اء ال�بGد ، من�ددة با س�تبداد مطالب�ة ھذه ھي الحقيقة وراء الھب ..عوامل الثقة وكل شعور با�مان 

  .برجوع الجيش إلي ثكناته ، وقيام نظام نيابي سليم 

  :من خلف ا�سوار   

اذ الھض�يبي ولم تتخل قيادة الجماعة عن أمانة التوجيه والنصح للسلطة ، حتى من وراء ا�سوار ، فقد تسرب إلي الصحافة خط�اب ا�س�ت    
  :، والذي وجھه إلي رئيس الجمھورية من داخل السجن والذي جاء فيه 

 بسم E الرحمن الرحيم 

     E م علي رسولGة والسGالحمد $ والص.  

س�Gم عل�يكم ال ..السيد الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيس الجمھورية ، ورئيس مجلس قيادة الثورة ، ورئيس مجلس الوزراء     
  ..أما بعد  ..ورحمة E وبركاته 

بأن يجري علي جماعة اJخوان المسلمين قانون حل ا�حزاب  1954يناير سنة  12فإن مجلس قيادة الثورة قد أصدر قرارا في     
حش الوقائع ، وأكثرھا اجتراء ومع ما في ھذا القرار من مخالفة لمنطوق القانون ومفھومه ، فقد صدر بيان نسب إلينا فيه أف ..السياسية 

إن التحقيق في الوقائع  :وقيل يومئذ  .وقد حيل بيننا وبين مناقشته والرد عليه ن واعُتقلنا ولم ُنخبر بأمر ا عتقال و  بأسبابه  .علي الحق 
علي  –بين أن ما اشتمل عليه كله التي ذكرت به سيجري علنا ، واستبشرنا بھذا القول ؛ �ننا انتظرنا أن تتاح لنا فرصة الرد عليه ، لن

وإلي أن تتاح الفرصة فإننا  .  حقيقة له ، فيعرف كل إنسان قدره ن ويقف عند حده ، ولكن ذلك لم يحصل  –الصورة التي جاءت به 
 E م  –به رسوله  –تعالي  –ندعوكم وندعو كل من اتھمنا وندعو أنفسنا إلي ما أمرGة والسGحين قال  –عليه الص)e\ִ☺�� 
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  :لمتينة الرابطة ا  

وقد استمرت حركة ا عتقا ت شھرين كاملين ، حتى امت`ت المعتقGت والسجون بطائفة من أطھر رج�ا ت البل�د وش�بابھا ، بلغ�وا ع�دة     
تف�وا وعن حرياتھا ، شھد به ا�عداء قب�ل ا�ص�دقاء ، وجاھ�دوا ب�أموالھم وأنفس�ھم ، ول�م يك .ألوف ، لكثير منھم مواقف في الدفاع عن البGد 

وقد بدت في مص�ر ب�وادر حرك�ة إن ص�حت  .أما كيفية ا عتقا ت ومعاملة المعتقلين فلن نعرض لھا ھنا  .بالكGم كما يفعل كثير من الناس 
أن اJخ�وان  :فسوف تغير من شؤونھا وأنظمتھا ، وق�رار ح�ل اJخ�وان وإن أَْن�َزَل الGفت�ات ع�ن دورھ�م فإن�ه ل�م يغي�ر الحقيق�ة الواقع�ة وھ�ي 

ومازال�ت ھ�ذه الرابط�ة  ..أق�وي م�ن ك�ل ق�وة  –وھ�ي ا عتص�ام بحب�ل E المت�ين  –مسلمين   يمكن حلZھم ؛ �ن الرابطة الت�ي ت�ربط بي�نھم ال
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 E قائمة ولن تزال كذلك بإذن.  

  ..مصر ليست �حد   

صرف في ش�ؤونھا دون الرج�وع إليھ�ا ، والن�زول ومصر ليست ملًكا لفئة معينة ، و حق �حد في أن يفرض وصايته عليھا ن و  أن يت    
وك�ل  .علي إرادتھا ؛ لذلك كان من أوجب الواجبات علي اJخوان المسلمين أن يذكروھم بأنه   يمكن أن ُيَبتZ ف�ي ش�ؤون ال�بGد ف�ي غيب�تھم 

دعوتم إليه م�ن ا تح�اد وجم�ع الص�فوف ،   وأن ما  ..ما يحصل من ھذا القبيل لن يكون له أثر في استقرار ا�حوال ، و  يفيد البGد شيء 
أن يقي بGدنا ك�ل س�وء  –تعالي  –نسأل E  :يتفق وھذه ا�حوال ؛ فإن البGد   يمكن أن تتحد وتجتمع صفوفھا وھذه المظالم وأمثالھا قائمة 

                         .Gم عليكم ورحمة E ، وأن يسلك بنا سبيل الصدق في القول والعمل ، وأن يھدينا إلي الحق وإلي صراط مستقيم والس

  حسن الھضيبي                                                                             

 ان المسلمين المرشد العام لSخو                                                                                                     

  :ھم وا(نجليز شيء واحد   

التقت شجاعة القيادة التي قامت بواجبھا من داخل السجن ، مع إرادة الشعب الث�ائر ، وال�ذي ل�م يُك�ف ع�ن المظ�اھرات الت�ي اش�تد أوارھ�ا     
ء المراق�ة تق�دم المظ�اھرات ، ل�م يح�ل أزي�ز الرص�اص و  رؤي�ة ال�دما ..بعد إطGق الرصاص علي طلبة الجامعة عن�د ك�وبري قص�ر الني�ل 

واحتشادھا بساحة عابدين الواقعة أمام مقر رئيس الجمھورية ؛ مطالب�ة ب�اJفراج ع�ن المعتقل�ين ، ونتيج�ة العس�كريين ع�ن الحك�م ، ومحاكم�ة 
ذاكرتن�ا قص�ة ش�ھداء الذين أطلقوا الرصاص ، وإقامة دولة اJسGم ، وملوح�ة بالمنادي�ل المض�مخة بال�دماء ، والت�ي أع�ادت عل�ي الف�ور إل�ي 

فھ�ذه الطعن�ة   تختل�ف ف�ي ش�يء عم�ا فعل�ه ا نجلي�ز عل�ي الك�وبري نفس�ه م�ع ف�ارق  ..كوبري قصر النيل برصاص ا نجليز أيام ا ح�تGل 
  ..كبير ، وھو ھدم قدرة أحد علي إحياء ھذه الذكري السنوية كما كنا نفعل من قبل 

  :ا(ستنجاد بعودة   

_خ��ر مكت��وف ا�ي�دي ، ب��ل دفعت��ه وطنيت��ه إل�ي أن يق��ف إل��ي جان�ب الش��عب ، فتح��رك س�Gح الفرس��ان ليق��بض عل��ي ل�م يق��ف الج��يش ھ�و ا    
وأصبح كل شيء مھيئاً Jشارة واحدة من رجل مصر القوى في ذلك الوقت وھ�و الش�ھيد عب�د الق�ادر ع�ودة  ..مناصرة الفتنة في قيادة الثورة 

قيادتھا كاملة بعد اعتقال مرش�دھا ، وال�ذي كان�ت كلم�ة واح�دة من�ه للجم�وع المحتش�دة بس�احة وكيل جماعة اJخوان ، والذي تحمل مسؤولية 
 عابدين ، أو لرجال الجيش الثائرين كافية بإنھاء كل شيء ، ولكنه آثر السعي في توحيد صف الذئاب ، وإصGح ذات الب�ين بينھ�ا وب�ين الغ�نم

موع من شرفة قصر عابدين ، ولم�ا تكل�م ف�يھم محم�د نجي�ب وھ�داً م�ن ث�ائرتھم عج�ز ، فخرج رجال الثورة متشابكي ا�يدي وأطلوا علي الج
  .بعد ذلك عن صرف جموعھم إ  بعد أن استنجد بالشھيد عبد القادر عودة ، الذي صرف ھذا البحر الزاخر بكلمة واحدة منه 

  :فليسقط العلم   

تھدأ حتى أج�رت رج�ال الث�ورة بع�د ذل�ك عل�ي اJف�راج ع�ن المعتقل�ين ، والتخل�ي أحنى عبد الناصر رأسه لھذه العاصفة الشعبية ، التي لم     
وقبل أن يسترد الشعب أنفاسه بھذه النتيجة السارة ، ف�وجئ الجمي�ع بمظ�اھرات نقاب�ة عم�ال  ..عن الحكم للمدنيين ، وعودة الجيش إلي ثكناته 

وعدم التخلي عن المكاس�ب الش�عبية ، واتجھ�ت إل�ي مجل�س الدول�ة حي�ث  السكة الحديد والمواصGت ، تطالب ببقاء رجال الثورة في الحكم ،
اعتدت علي رجل القانون السنھوري باشا ف�ي ذل�ك الي�وم ن واتخ�ذ رج�ال الث�ورة م�ن ذل�ك ذريع�ة للع�دول ع�ن ق�راراتھم ؛ اس�تجابة للمطال�ب 

ساس�ھا اJخ�وان م�ن المع�تقGت ، م�ن إقام�ة حي�اة نيابي�ة الشعبية ، وأكثر من ھذا اتخاذھم منھا ذريعة أيضاً للتنكر للشروط الت�ي خ�رج عل�ي أ
واعتب�ر عب�د الناص�ر أن زيارت�ه ھ�و وص�Gح س�الم  ..س�ليمة ، وص�يانة الحري�ات ، وا عت�ذار العلن�ي المكت�وب ع�ن ال�تھم الت�ي ألص�قت بھ�م 

ول�م تك�ن  ..اة النيابية فھ�م ف�ي س�بيل ت�دعيمھا أما عن الحريات والحي .لفضيلة المرشد العام في بيته بعد اJفراج عنه يحمل ا عتذار الضمني 
  ..نية الغدر خافية علي قيادة الجماعة ، ولكن كانت تأمل أن يزداد رجال الثورة شعوراً بالمسؤولية بعد ما جري من إحداث 

  :الھضيبي ينصح   

 1954مايو س�نة  4 -ھـ 1373عام في غرة رمضان لما مرت فترة اJنذار المعقولة ، ولم يعد في التأخير مصلحة وّجه فضيلة المرشد ال    

الس�يد رئ�يس  ..إلي جمال عبد الناصر الحمد $ رب العالمين والصGة والسGم علي أشرف المرسلين ، وم�ن دع�ا بدعوت�ه إل�ي ي�وم ال�دين  –
  ..وبعد  ..السGم عليكم ورحمة E وبركاته  ..مجلس الوزراء 

م اتفقتم معنا علي إنھاء الوضع الشاذ الذي أوجد حل جماعة اJخوان المسلمين ، يوم دعوتم اJخوان إلي تذكرون أنك –دون شك  –فإنكم     
ورأيتم أن خير البGد ومصلحتھا في أن يب�دأ اJخ�وان ورج�ال القي�ادة عھ�دا جدي�دا م�ن التع�اون ، وق�د  ..تناسي الماضي ، والتعفية علي آثاره 
جماعة اJخوان المسلمين ، وباJفراج ع�ن جمي�ع المعتقل�ين ، وبرف�ع ا�ث�ر ال�ذي ترت�ب عل�ي ب�ين الح�ل سلمتم يومئذ بوجوب إلغاء قرار حل 

ه رفًعا صريًحا ، يغنينا عن التعرض لمناقشة البيان ، وبصرف النظر عن أن المسائل الخاصة بالجماعة لم ينته ال�رأي فيھ�ا إل�ي م�ا اتف�ق علي�
ن رأينا في مشاكله ما نري أنه يدعو إلي اطمئنان الناس كافة ، ويحقق ا ستقرار ال�ذي   يمك�ن ، فإن مصلحة الوطن تقتضينا أن نبذل لكم م

وال�دين النص�يحة $ ، ورس�وله ،  .بدونه أن يتم شيء من إصGح ا�مور ا جتماعية وا قتصادية وغيرھا من الشؤون علي وجھه الصحيح 
  .، ومن حقنا أن نؤدي لكم الواجب علينا من ذلك  -عليه السGم  –وأئمة المسلمين ، كما قال الرسول 

ف�نحن جميع�ا نھ�دف إل�ي تحري�ر ال�بGد ، وإخ�راج ا نجلي�ز منھ�ا ، ول�ن  ..إن مصر اليوم تجتاز مرحل�ة م�ن أدق المراح�ل الت�ي م�رت بھ�ا    
ال�دفاع ع��ن أنفس�نا فحس�ب ض��د  ونح�ن   نري�د ..نخ�رجھم الخط�ب والبيان�ات ، وإنم��ا يخ�رجھم كف�اح ش�اق طوي��ل ، ل�يس ھ�ذا موض��ع بيان�ه 

 –وإن كن�ا ف�ي ھدن�ة  –إسرائيل ، التي استأسدت علينا في ا_ونة ا�خي�رة ، ب�ل نري�د إخراجھ�ا م�ن فلس�طين ، و  ت�زال الح�رب بينن�ا قائم�ة 
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تقرار ، وھ�و أم�ر   وإن مص�ر لتحت�اج إل�ي ا س� .وأول ما يجب علينا أن نتخذ العدة لذلك ، وأن نعد جيشنا لمھمت�ه ا�ص�لية وواجب�ه ا�ول 
ين��ال ب��الكGم ، و  ي��درك بالش��دة ، ولكن��ه ين��ال حينم��ا يش��عر الن��اس ش��عوراً حقيقي��اً ب��أنھم حم��اة الث��ورة ، وحم��اة م��ا اتجھ��ت إلي��ه م��ن دروب 

وي�درك  .ودة أم�ا الق�وة وح�دھا فإنھ�ا   تحق�ق الغاي�ة المقص� .اJصGح ، والثورة  بد للمحافظ�ة عليھ�ا م�ن أن تحوطھ�ا القل�وب وت�ذود عنھ�ا 
ا ستقرار كذلك بالعدل واJصGح والرفق ، غنه   يغني واحد م�ن ھ�ذه ع�ن ا_خ�رة ، وإن لGس�تقرار وس�ائل أح�ب أن أض�ع تح�ت ن�اظركم 

  :منھا ما يأتي 

  ..إعادة الحياة النيابية  – 1   

إذا كان��ت تج��ارب الماض�ي ق��د أظھرتن��ا عل��ي بع��ض   ري�ب أن الحي��اة النيابي��ة ھ��ي ا�س�اس الس��ليم لك��ل حك��م ف��ي العص�ر الحاض��ر و         
وا�م�ة   ت�تعلم بإلغ�اء الحي�اة النيابي�ة ف�ي  .العيوب ، فمن واجبنا أن نخلي حياتنا النيابية من العيوب ، وأن نجعلھا أقرب ما تكون إلي الكمال 

  .ا إليھا في أقرب وقت فترة ا نتقال ، وإنما بممارسة الحياة النيابية بالفعل ، فلنشرع فوراً فيما يؤدي بن

  ..وا�حكام العرفية  ..إلغاء اEجراءات ا(ستثنائية    

ي�ؤمن فإن اJجراءات ا ستثنائية إذا أفادت الھدوء المؤقت ، وا ستقرار الظاھر فإنھا تخلق حالة الغليان ، وتذكر النار تحت الرماد ، ولن    
  .علي مستقبل الوطن إذا اشتعلت فيه النيران 

  ..إطLق الحريات  – 2   

ولق�د رأي�تكم تأخ�ذون عل�ي  .وأود أن تطلقوا الحريات جميًعا ، وعلي ا�خص الص�حافة ، ف�إن ف�ي ذل�ك خي�ر مص�ر وأمتھ�ا وس�Gمتھا         
،  ( ) :لك�م ، حي�ث يج�ب أن تق�ال ، وأن�تم ا_ن بف�رض الرقاب�ة عل�ي الص�حف تمنع�ون الن�اس أن يقول�وا  ( ) :الناس أنھم لم يقولوا لفاروق 

حيث يجب أن تقال ، وما ھك�ذا ترب�ي ا�م�ة عل�ي نص�رة الح�ق ن وخ�ذ ن الباط�ل ، ونح�ن   نس�لم ب�أن تتج�اوز الص�حافة ح�دودھا ، و  أن 
 وق�د تج�دون ..يطلق لھا العنان لتلبس الحق بالباطل ، وإنما يجب أن تترك لتقول الحق في ح�دود الق�انون ، ف�إذا تجاوزت�ه ح�ق عليھ�ا العق�اب 

  .في معارضة الصحف لكم خيراً كثيراً 

وغني ع�ن الق�ول أن إط�Gق حري�ات المعتقل�ين ، وبع�ض المحك�وم عل�يھم م�ن المح�اكم ا س�تثنائية أم�ر ت�وحي ب�ه ض�رورة جم�ع الش�مل ،    
ح ؛ �ن�ه أس�اس لك�ل أما اJصGح فمجاله واسع ، وفي رأينا أن إصGح النفوس أولي من كل إص�G .وتوحيد الكلمة ن ويوجبه الحق والعدل 

 ..إن�ه س�ميع مجي�ب  ..إصGح وE نسأل أن يرزقنا الصدق في الق�ول والعم�ل ، وأن يعص�منا م�ن الزل�ل ، وأن يھ�دينا جميًع�ا س�واء الس�بيل 

 Eم عليكم ورحمة وGوالس.  

عنيه قب�ل منط�ق الح�ق ، أو ص�يانة الحري�ات ، كان جمال عبد الناصر   يخفي عليه إلي أين يتجه الو ء الشعبي ن وھذا ھو وحده الذي ي    
فإن�ه ب�ذلك سيقض�ي عل�ي أي ص�وت يرتف�ع ق�د يح�د م�ن  –بض�ربة معل�م  –وما دامت أمام�ه فرص�ة س�انحة  س�تقطاب ھ�ذا الش�عور الش�عبي 

،  1954يوني�و  18وجاءته ھ�ذه الفرص�ة بع�د خط�اب الھض�يبي بش�ھر واح�د ، ح�ين َوق�8َع عب�د الناص�ر معاھ�دة الج�Gء ف�ي  .سلطانه المطلق 
واش�تدت المحن�ة عل�ي اJخ�وان ، ولكنھ�ا كان�ت عل�ي فض�يلة المرش�د  ..وانفجر علي أثرھا الشعور الشعبي ، وتطايرت شظاياه في كل اتج�اه 

  .أشد ، حيث انفتح عليه من داخل صفوف اJخوان باب جديد من المتاعب 

  :الفصل الرابع عشر 

  .. طوفان الغوغائية ومحنة القائد المفكر •

  ..لماذا رفض اEخوان معاھدة الثورة مع ا(نجليز  •

  ..الھضيبي يرفض التراجع وعبد الناصر يراوغ  •

خ�اص بالمآخ�ذ الموض�وعية  :ا�ول  :بادر اJخوان المسلمون عشية توقيع المعاھدة مع ا نجليز بتقديم مذكرة إلي الحكومة ، ذات ش�قين     
خ�اص بأھمي�ة عرض�ھا عل�ي برلم�ان منتخ�ب انتخاًب�ا ح�راً ، يمث�ل ا�م�ة أص�دق تمثي�ل ؛  :لمستقبل ، والث�اني ؛ تحسًبا � عيب ا نجليز في ا

ليكون للبلد قاعدة دس�تورية معروف�ة ، ف�ي ك�ل م�ا يتعل�ق بقض�اياھا المص�يرية الي�وم غ�داً ، ودون ا رتك�از عل�ي الغوغائي�ة ف�ي كس�ب التأيي�د 
ولك�ن رأي اJخ�وان ھ�ذا ك�ان نغم�ة  ..بتق�ديرھا ف�رد واح�د   يعل�م أھ�ل ال�رأي ع�ن خلفيات�ه ش�يًئا  الشعبي في أخطر قضايا ا�مة ، ف�G ينف�رد

نش��ازاً ف��ي آذان رج��ال الث��ورة ، ال��ذين أس��كرھم ھ��وس التأيي��د الش��عبي للمعاھ��دة ، الت��ي عزف��ت لح��ن التح��رر ال��وطني م��ن ك��ابوس ا ح��تGل 
لم يكن ھناك أح�د عل�ي اس�تعداد �ن ينظ�ر  ..لسديد كأنه من أنصار بقاء ا حتGل حتى بدأ صاحب الرأي ا ..البغيض علي أدق أوتار القلوب 

 .ك�ان ش�عار القطي�ع س�ّمني الي�وم واذبحن�ي غ�داً  ..أبعد من تحت قدميه ، حسبه أن يظفر اليوم بأي شيء ، ولو علي حساب حياته كلھا غ�داً 

صحيح ، وفي قلب ھذا الطوف�ان الش�عبي تك�ون ق�ادة ا�م�ة ومفكريھ�ا ، ال�ذين وھذه في العادة ھي نفسية الشعوب حين   تستثار في ا تجاه ال
ألفوا منطق الدراسة والتحليل ، وا ستفادة من التجارب ، وتغليب م�وازين ال�رأي الموض�وعية عل�ي المش�اعر الس�وقية الت�ي ق�ال فيھ�ا ش�وقي 

  :في مسرحية كليوباترا 

 كـيـف يوحــون إلـيـه                                              أســمع الشـعـب ديـون         

 مـ` الجـو ھـتـاًفُ◌ــا                                               بـحـياتـي قـاتـلـيــه         

 ور عـليـه أثر الـبـھتـان فــيـه                                              وانـطـلي الـز         

 يـا لـه مـن ببـغــاء                                              عــقلــه فـي أذنـيــه         

  ..التحدي   
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لق�د جعل�وا Jزاح�ة ك�ابوس الديكتاتوري�ة ع�ن  .وضعت ا�قدار عبء معارضة ھذه النزعة الفردية علي عاتق اJخوان المس�لمين وح�دھم     
أم�ا جمي�ع ا�ح�زاب السياس�ية التقليدي�ة فق�د ت�وارت بالحج�اب ف�ور ص�دور ق�انون ح�ل ا�ح�زاب ، وتخل�ت  ..عل�ي ك�ل أم�ر الش�عب ا�ولوي�ة 

راضية عن زمام المعارضة لTخوان في ھذه الفترة العصيبة ، التي س�يكون ثم�ن ال�رأي فيھ�ا ھ�و الس�جون والمع�تقGت ، وأع�واد المش�انق ، 
أم��ا ل��و كان��ت المعارض��ة بالمس��اجGت الكGمي��ة ، والمواق��ف العنتري��ة ، والمن��اورات السياس��ية ،  ..وتش��ريد الع��ائGت ، وتيت��يم ا�طف��ال 

أم�ا الي�وم فق�د خ�G  .والمھارات اJعGمية ، وبا�دب الرمزي ، ومن داخل الصالونات الفنية ، وبالمصايف الس�رية فھ�م فرس�ان ھ�ذا المي�دان 
 ..م�ن أقص��ر طري��ق وبأوض��ح أس�لوب ، وبك��ل التض��حيات الت��ي ق��د تص�ل إل��ي الم��وت المي�دان لن��وع جدي��د م��ن الرج�ال يص��ل إل��ي الھ��دف 

الف�رد الواح�د م�نھم  ..التضحيات في منطقھم جھاد بالنفس والمال ، حياة مع سيد الشھداء حمزة ، في جنة عرضھا كعرض السماء وا�رض 
برجال الث�ورة إذا ج�اءھم الن�ذير م�ن قائ�د ھ�ذه الجماع�ة نفس�ه  ثم كيف !حزب قائم بذاته ، فكيف إذا كانوا عدة آ ف تضمنھم جماعة واحدة ؟

لقد وضع كل فرد من الشعب يده علي قلبه إشفاقاً من مغبة ھذا التحدي الصريح للثورة ، التي تمتلك الحديد والنار ، حت�ى اھت�ز م�ن ھ�ول  !؟
لكن ش�يئاً م�ن ذل�ك  ..الGزم ، ليس فيه مرونة السياسة الموقف كثير من اJخوان أنفسھم ، فنظروا إلي الھضيبي نظرة رجل متشدد أكثر من 

  ..لم يثن الرجل ، الذي اختاره حسن البنا بنفسه عن قول الحق تحت أي ظرف 

  :ليس خيراً لمصر   

  :فعن المعاھدة قال     

الب مص�ر ، ولكن�ي ل�م أج�د أي�ة مص�لحة كنت أتمني أن أجد في ا تفاق الذي وق8ع أمس ا�ول في القاھرة با�حرف ا�ولي ما يحقق مط "    
أم�ا م�ا ن�ص علي�ه ا تف�اق م�ن ج�Gء الجن�ود البريط�انيين ع�ن  ..في عقده ، بل ھو يحوي كل إض�رار بمص�الح مص�ر وال�دول العربي�ة عام�ة 

وج�ب معاھ�دة س�نة بم 1956منطقة قناة السويس خGل عشرين شھراً من وقت التصديق علي المعاھدة ، فھذا كان متفقاً علي أن يتم في ع�ام 
ف�إن بق�اءھم يك�ون ب�G س�ند ق�انوني ، فم�ا  .، التي ألغتھا مصر ، وإذا ف�رض أن ا نجلي�ز ك�انوا ي�أبون الخ�روج عن�ه نھاي�ة تل�ك الم�دة  1936

  .؟  ..المصلحة في منحھم ھذا السند للبقاء والعودة 

  :ا(نجليز يعودون   

العودة إلي احتGل القناة ، إذا ھوجمت إحدى ال�دول الموقع�ة عل�ي معاھ�دة ال�دفاع المش�ترك ، فقد أعطي ا تفاق المذكور ا نجليز حقاً في     
ول�م يك�ن لھ�م ھ�ذا الح�ق م�ن قب�ل ، وتركي�ا كثي�رة ا�ح�Gف وا�ع�داء مًع�ا ، مم�ا يربطن�ا  .الذي عقد ضمن نط�اق الجامع�ة العربي�ة أو تركي�ا 

بل إن ا تفاق حين أباح لGنجليز العودة إلي مصر لم يحدد لخ�روجھم بع�د ذل�ك  ..ب ويربط الدول العربية معنا بالمعسكر الغربي في كل حر
  .أمداً ، وا نجليز أصحاب حيل ومكائد ،   يعجزون عن أن يجدوا المبررات التي يتذرعون بھا لبقاء احتGلھم 

  :القناة قاعدة انجليزية   

دة عسكرية ، وأباح لھم احتGل أجزاء منھا ل�م تب�ين ، ف�اعترف بش�رعية القاع�دة ، م�ع عن ا تفاق قد اعترف لGنجليز بقناة السويس كقاع    
  .  تعطيھم الحق في إنشائھا حتى يتعللوا ا_ن بوجودھا ، وھكذا أقررنا باحتGلھم بوثيقة دون مصلحة لنا فيھا  1936أن معاھدة سنة 

طاراتھا في جميع أنحاء البGد ، وفي كل وق�ت م�ن أوق�ات الس�لم والح�رب ومن ا�مور الخطيرة في ا تفاق ، أن مصر وضعت بموجبه م   
أم�ا إدارة القاع�دة واJش�راف عليھ�ا ف�G يج�وز أن  .تحت تصرف السGح الجوي البريطاني ، والطيران ھو الس�Gح الرئيس�ي ف�ي ھ�ذه ا�ي�ام 

بعون للحكوم�ة البريطاني�ة مباش�رة ، وم�ن ق�ال غي�ر ذل�ك فق�د نخدع أنفسنا بالقول بأنه سيكون بواسطة مدنيين ، فھم ف�ي الواق�ع عس�كريون ت�ا
  ..غالط نفسه 

  :العود إلي الحلقة المفرغة   

بل تعود إلي الحلقة المفرغ�ة  .لقد كسبت بريطانيا بھذه ا تفاقية امتداداً للمعاھدة الملغاة خمس سنوات أخري ، و  تنتھي ا�وضاع بعدھا     
 .لتي ينبغي اتخاذھا بعد انتھاء مدة ا تفاق ، أسلوب التشاور مع بريطاني�ا أس�لوب س�بق أن عرفن�اه ولمس�نا نتائج�ه التشاور بشأن التدابير ا ..

وبھذه المعاھدة أضافت بريطانيا حلقة جديدة غلي الحلقات التي تطوق بھا البGد العربية ، بمعاھدات وأح�Gف عس�كرية ، والت�ي ك�ان آخرھ�ا 
غلت بريطانيا في ذلك ضعف بعض الحكومات وعدم تمثيلھا لشعوبھا ، فس�ارعت ف�ي ذل�ك إل�ي سياس�ة إغف�ال إرادة المعاھدة الليبية ، وقد است

  .الشعب ، مما سيلحق بھا أفدح ا�ضرار 

  :اEخوان يرفضون ا(تفاقية   

صرية وأية حكوم�ة أجنبي�ة   يج�وز أن ولذلك يعلن اJخوان المسلمون رفضھم ھذا ا تفاق ، ويصرون علي أن اتفاقاً ما بين الحكومة الم    
ي��تم دون أن يع��رض عل��ي برلم��ان منتخ��ب انتخاًب��ا ح��راً نزيًھ��ا ، يمث��ل إرادة الش��عب المص��ري أص��دق تمثي��ل ، كم��ا يج��ب رف��ع الرقاب��ة ع��ن 

ئر الش�عب دون فم�ا ك�ان �ح�د أن ي�تحكم ف�ي مص�ا .الصحافة ، حتى يقول كل إنس�ان رأي�ه ف�ي ھ�ذه ا تفاقي�ة ، دون ح�د م�ن إرادت�ه وحريت�ه 
  . "الرجوع إليه 

  :عبد الناصر يراوغ   

فم�ا ك�ان لعب�د  ..وإن كانت مسألة وقت  ..ا_ن وقد ظھر المستور وتحددت ا�مور أصبح الصدام بين اJخوان المسلمين والثورة محتوًما     
 .أمان�ة إب�Gغ الح�ق ؛ �ن في�ه مس�تقبل ال�دعوة  الناصر أن يتراجع عن خطوة وضع فيھا مستقبل الثورة ، وما كان للھضيبي أن يتراجع ع�ن

وتوھم عبد الناصر أنه قادر علي إحداث شق في صفوف الجماعة ، يعج�ل بنھايتھ�ا ، وي�نجح ف�ي فص�ل رأس�ھا ع�ن جس�دھا ، أو عل�ي ا�ق�ل 
يتخ�ل ع�ن العم�ل لTس�Gم يوًم�ا ا ستبدال ھذا الرأس ببعض شباب اJخوان ، ف�دعاھم إل�ي بيت�ه عل�ي مائ�دة متواض�عة ، أك�د لھ�م فيھ�ا أن�ه ل�م 
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وم�ا ك�ان  ..واحداً ، وإنما تحكمه ظروف دولية معقدة ، وأن سياسة الھضيبي ستؤدي إلي نتائج خطيرة ، ما لم يضع لھا شباب الجماعة حداً 
رئ�يس التنظ�يم  لعبد الناصر أن يحدث شقاً في شعبة واحدة م�ن ش�عب اJخ�وان ل�و ل�م يمك�ن م�ن ذل�ك ص�ديقه المرح�وم عب�د ال�رحمن الس�ندى

 .الخاص باJخوان ، حيث استغل عبد الناصر صلته القديمة بعبد الرحمن وھي صلة الجندي بالقائد في تسھيل دخوله ف�ي ص�فوف اJخ�وان 

ن وحيث إن القلوب بيد E ، فG تثريب علي المراقب ل`مور أن يظن أن عبد الناصر ق�د اس�تغل ھ�ذه الص�لة القديم�ة ف�ي عب�د ال�رحمن ، أو أ
عبد الرحمن نفسه قد خدع فيه ، أو أن الظروف والمGبسات كانت أقوى من تقدير عبد الرحمن للموقف ؛ إذ ظل عب�د ال�رحمن عل�ي اعتق�اده 
فترة طويلة بأن عبد الناصر ھو ھو نفسه ، الذي أقسم أمامه علي المص�حف ، ھ�و وكم�ال ال�دين حس�ين والبغ�دادي ف�ي حج�رة ف�ي بيت�ه بح�ي 

 ش�ك أن ھ�ذه الص�لة الس�ابقة لھ�ا أثرھ�ا ف�ي  ..عمل لTسGم في صفوف ھذه الجماعة قب�ل الث�ورة ، ورئيس�اً لمجل�س ال�وزراء الجمالية علي ال
وطالم�ا س�معه كثي�ر م�ن اJخ�وة ي�دافع ع�ن عب�د الناص�ر ،  ..إحداث البلبلة في نفس عبد الرحمن السندى أو ً ، ثم في صفوف الجماعة ثانًي�ا 

  تسيئوا الظن بأخيكم و  يعلم إ  E ماذا يدور بينھما إلي الحد الذي جعل عبد الرحمن ال�ذكي يقتن�ع  :، ويقول لھم  ويلتمس للثورة المعاذير
�َع م�ن دائ�رة الش�قاق ف�ي ص�فوف اJخ�وان ، حت�ى امت�د إل�ي الش�عب ، ومم�ا زرع  بذلك ، ويميل إليه علي حساب التزامه بالجماعة ، مم�ا َوس8

بة الشقاق ، ومما التبست معه ا�مور علي البعض ، فظن النقص في سياسة الھضيبي ، إلي آخر سلس�لة الف�تن الت�ي اليأس في النفوس من مغ
حسم الھضيبي أمرھا ، بإصدار ق�رار يفص�ل أربع�ة م�ن زعم�اء التنظ�يم الخ�اص عل�ي رأس�ھم عب�د ال�رحمن الس�ندى ، وأوك�ل مھم�ة التنظ�يم 

  ..الخاص للشھيد يوسف طلعت من بعده 

  :يت المعركة وحم  

وب�ين الث�ورة ، ولك�ن م�ن خ�Gل جس�م  –بع�د ھ�ذه العملي�ة الجراحي�ة ف�ي جس�م الجماع�ة  –حم�ي وط�يس المعرك�ة ب�ين اJخ�وان المس�لمين     
�ر بعواق�ب ض�ياع  صحيح أقوى علي تحمل الصراع ، وانھمرت المنشورات والمجGت السرية عل�ي الش�عب ، تھ�اجم بن�ود المعاھ�دة ، وتبص8

وأخذت الحكومة تكيد للجماع�ة بطريقتھ�ا  ..نيابية ، ووأد الحرية ت وُتطمئن الشعب بان اJخوان لن يتخلوا عن رسالتھم حتى النھاية الحياة ال
وأصبح الكل يترقب نھاية مأساوية يس�توي  ..الخاصة في اJيذاء ، من تفتيشات واعتقا ت متفرقة ، وبث الدعاية ضد اJخوان بكل الوسائل 

وأراد ا�ستاذ الھضيبي أن ُيغلب صالح ا�م�ة عل�ي ا_ م الشخص�ية ، فأع�ذر إل�ي E بخط�اب أخي�ر لمرك�ز الت�دبير  ..ب والمغلوب فيھا الغال
  :جاء فيه 

 أما بعد ،  ..السGم عليكم ورحمة E وبركاته  "السيد جمال عبد الناصر ، رئيس مجلس الوزراء  "     

     Jق الوق�ائع ، وإخف�اء فإني  زلت أحييك بتحية اGم ، و زل�ت ت�رد عل�ي التحي�ة بالش�تائم ، واتھ�ام الس�رائر ، واخ�تGم ، وأقرؤك الس�Gس
الحق�ائق ، والك��Gم المع�اد ال��ذي س��بق لك�م قول��ه ، وا عت��ذار عن�ه ، ول��يس ذل�ك م��ن أدب اJس��Gم ، و  م�ن ش��يم الك��رام ، ولس�ت أطم��ع إل��ي 

ولك�ن أري�د أن أبص�رك ب�أن ھ�ذه  .وأنت ح�ر ف�ي أن تلق�ي E تع�الي عل�ي م�ا تري�د أن تلق�اه علي�ه نصحك بأن تلزم الحق ؛ فذلك أمر عسير ، 
ا�مة قد ضاقت بخنق حريتھا ، وكتم أنفاسھا ، وأنھا في حاجة إلي بص�يص م�ن ن�ور ، يجعلھ�ا ن�ؤمن ب�أنكم تس�لكون بھ�ا س�بيل الخي�ر ، وأن 

  .ما تنسبونه إليھم غيركم يسلكون بھا سبل الشر والھدم والتدمير إلي آخر 

إنھا في حاجة ا_ن إلي حرية الق�ول ن  ..إن ا�مة في حاجة ا_ن إلي القوت الضروري ، القوت الذي يزيل عن نفسھا الھم والغم والكرب    
ومھم�ا قل�تم ك  .ن ت�راه أين الخير ن وسمحتم لھ�ا ب�أ :إنكم أغدقتم عليھا من خير ، فإنھا لن تصدق ، إ  إذا سمحتم لھا بأن تقول  :فمھما قلتم 

وإذا حقق�تم ذل�ك بالك�ذب والبھت�ان  .فإنھا لن تصدق ؛ �نھا محرومة من نعمة الكGم ، والتعبي�ر ع�ن ال�رأي  :إنكم تحكمونھا حكًما ديمقراطياً 
يكتب�ون م�ن غثاث�ة و  نتھم لكم سريرة ، و  نب�ادلكم فيم�ا تض�مرون وت�دخرون ف�ي أنفس�كم ، و  نج�اري بع�ض وزرائ�ك فيم�ا  ..وا ختGق 

 –الوقائع التي ترضونھا أو تصدر عنكم ، أما أن تعطوا أنفسكم الحق في الكGم وتحرموا الناس منه ، وأما أنكم تفرضون آرائكم  .وإسفاف 

    .علي ا�مة فشيء   يعقله و  ترضاه ا�مة 

  :أيھا السيد        

وإذا كان الغضب عل�ي الھض�يبي وعل�ي اJخ�وان المس�لمين ق�د  .وا إليھا حقھا في الحياة إن ا�مة قد ضاقت بحرمانھا من حريتھا ، فأعيد     
ض�وا الن�اس عل�ي اJخ�وان المس�لمين وتغ�رروھم  –وھذا شأنكم  –أخذ منكم كل مأخذ فلكم الحق أن تغضبوا  ن ولكن   ح�ق لك�م ف�ي أن تحر8

وم�ن واج�بكم أن تح�افظوا عل�ي الن�اس  .ل�ي ش�ر مس�تطير وب�Gء كبي�ر بھم ، وليس ذلك من كياسة رؤس�اء ال�وزراء ف�ي ش�يء ، فإن�ه ي�ؤدي إ
تعلمون أن اJخوان المسلمين حملة عقيدة ، ليس من الھ�ين  – شك  –وإنكم  .مخطئھم ومصيبھم ، وان تجمعوا شمل ا�مة علي كلمة سواء 

 ًGم�ور الت�ي    ف�إغراء .أن يتركوھا ، و  أن يتركوا الدفاع عنھا ، ما وجدوا إل�ي ال�دفاع س�بي�بع�ض ا�م�ة بھ�م ، وتحريض�ھم عل�يھم م�ن ا
وإنني أؤكد لكم أن في وسعك أن تمشي ليGً ونھاًرا وحدك بG حراس وفي أي مكان دون أن نخشى أن تمتد إليك يد أحد م�ن  .تؤمن عواقبھا 

ولع�ل ال�ذي  .ائ�ك ف�إن مس�ؤوليتك عن�د E عظيم�ة أما أن يم�د أنص�ارك أي�ديھم بالس�وء إل�يھم اس�تجابة إل�ي إغر ..اJخوان المسلمين بما تكره 
ف�اJخوان المس�لمين ل�ن يؤمن�وا بھ�ا دون أن تن�اقش ف�ي  ..حملك علي إبداء العداوة والبغضاء لTخوان المسلمين ھ�و أنھ�م عارض�وا المعاھ�دة 

ن الحق�ائق ، ف�إن ا�م�ة ق�د بلغ�ت م�ن حس�ن وخي�ر لك�م ولjم�ة أ  تخ�دعوا أنفس�كم ع� .برلمان منتخب انتخاًبا حراً ، يمثل ا�م�ة أكم�ل تمثي�ل 
  .الرأي ومن النضج مبلًغا يسمح لھا بأ  يتصرف أحد في شؤونھا دون الرجوع إليھا وا�خذ برأيھا ، وE يتو كم بتوفيقه 

 حسن الھضيبي والسGم عليكم ورحمة E وبركاته                                                  

 المرشد العام لSخوان المسلمين                                                                                          

  :الفصل الخامس عشر 
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   ..ودخلت قريتنا في صراع اEخوان مع الثورة *   
  ..الھضيبي يكتب شارًحا أسباب الخLف *   

تون المعركة المستعمرة بين اJخوان المسلمين والثورة ، بأسلوبھا الخاص في شرح وتوض�يح الحق�ائق للن�اس ، دخلت ُشعبة قريتنا أ          
ولو  ما كان بيننا من تفاھم وِص�Gَت قراب�ة لنش�ب الص�راع  ..في الوقت الذي كانت ُتَعب8ر فيه ھيئة التحرير بالقرية عن وجھة نظر الحكومة 

ق�د  –ال�ذين ك�انوا يفك�رون بعقلي�ة آب�ائھم الحزبي�ة ف�ي ب�دء إنش�اء فك�رة الن�ادي  –أن بع�ض أبن�اء عائل�ة حش�يش الذي   ُتؤَمن عواقب�ه ، حت�ى 
أصبحوا اليوم بعد أن أنض�جتھم ا�ح�داث أكث�ر قرًب�ا م�ن أغ�راض الُش�عبة ، فض�Gً ع�ن مس�ارعة بعض�ھم إل�ي العم�ل اJس�Gمي معن�ا ، رغ�م 

م إن ح�ب الن�اس ث�...ب ا بذلك صمام أمان يبادر بمدنا بالمعلومات والتحذيرات في الوق�ت المناس�استمرار تصدر آبائھم لھيئة التحرير ، فكانو
الفطري لTسGم كان يجعلھم يشعرون أنھم أق�رب إل�ي اJخ�وان م�نھم إل�ي قي�ادة الث�ورة نفس�ھا ، ول�و  تخ�وفھم م�ن مغب�ة مع�اداة الث�ورة ، أو 

  .كانت قلوبھم مع علي8 وسيوفھم مع معاوية  ..ن المسلمين سابقين تحينھم لمصلحة علي يديھا لكانوا في موكب اJخوا

كانت ھذه الحقيق�ة النفس�ية ف�ي طبيع�ة الش�عب المص�ري تمن�ع كثي�راً م�ن الش�ر أن يس�تفحل ، وتفع�ل كثي�راً م�ن الخي�ر ف�ي الس�ر ، حت�ى أن    
�ن معرك�ة واح�دة لھ�ا خطرھ�ا ل�م تق�ع عل�ي المس�توي  .. الحكومة كانت تشك في تسلل كثير من اJخوان إلي فروع ھيئة التحرير ف�ي ال�بGد

الش�عبي ب�ين أي ُش�عبة لTخ�وان وب�ين ھيئ�ة التحري�ر ف�ي أي بل�د ، ب��رغم دف�ع أجھ�زة الدول�ة الس�رية ل�ذلك ، ورغ�م ش�حن النف�وس المتواص��ل 
  ..بتصريحات المسؤولين المسمومة 

  ..وحمي اEخوان احتفال الثورة   

ة  ستقبال عضوين من أعضاء مجلس قيادة الثورة ، ھما كم�ال ال�دين حس�ين وزكري�ا محي�ي ال�دين ، لوض�ع حج�ر وعندما استعدت القري    
وعلي الف�ور اتص�ل بن�ا  ..ا�ساس للمجمع الصحي ونقطة الشرطة ، انطلقت إشاعة مغرضة بأن ُشعبة اJخوان ستقوم بنسف الحفل بمن فيه 

علي الحقيقة ، واتفقن�ا مًع�ا عل�ي أن نحت�اط ل`م�ر ، خش�ية أن يق�وم أح�د أجھ�زة الدول�ة الثوري�ة المسؤولون عن ھيئة التحرير بالقرية للوقوف 
وك�ان الح�ل ف�ي أن يق�وم ش�باب اJخ�وان بحراس�ة ا حتف�ال ف�ي  ..بذلك ؛ ليغرقنا جميًعا في المصائب الت�ي تم�زق أواص�ر المحب�ة ف�ي القري�ة 

ات اللون ا�سود وا�حمر وا�بيض علي صدورھم ، خوفاً من تسلل أي شخص غري�ب مGبسھم الكشفية ، وبعد تعليق شارة ھيئة التحرير ذ
عن البلدة إلي الحفل ، وھذا أقصي م�ا يقدم�ه اJخ�وان م�ن ج�انبھم م�ن مش�اركة ف�ي اس�تقبال أعض�اء مجل�س الث�ورة وم�ن معھ�م ، باعتب�ارھم 

ترحي�ب العام�ة ، دون التط�رق إل�ي ھتاف�ات اJخ�وان أو ھتاف�ات ضيوفاً علي البلدة من خGل تنظ�يم الھتاف�ات بحي�ث   تخ�رج ع�ن عب�ارات ال
وك�ان  ..ھيئة التحرير ، ومبالغة في الدقة فقد وزعنا الھتافات مكتوبة علي رؤساء المجموعات ؛ حتى   يتجاوزونھا ف�ي ت�رحيبھم بالق�ادمين 

وم�ر الي�وم بس�Gم باس�تثناء بع�ض  ..فيم�ا بع�د إل�يھم ھذه ھو شرط اJخوان لمسؤوليتھم الكاملة عن الحفل�ة ، حت�ى   يح�دث أي ش�يء ينس�ب 
ولم يتجاوب معھا أحد ، بل ارتفعت ا�صوات بإنزال صاحب الھتاف من مكان�ه ، وتب�ين  ..الھتافات الشاذة التي ارتفعت فجأة وسط ا حتفال 

  .أنه أحد المخبرين المرافقين لركب رجال الثورة ، ولم ينجح والحمد $ في إثارة أي فتنة 

  :حرب المنشورات   

ھادئاً بين صفوف الشعب ؛ �ن موجة عامة من التعاطف مع اJخوان كان�ت تظل�ل ال�بGد ف�ي ترقبھ�ا  ..كان الصراع ساخًنا بين الرؤوس     
م وآراؤھ�م ل�ذلك كان�ت تص�ريحات اJخ�وان ومنش�وراتھ ..لنھاية ھذا الصراع ، وأملھا بأن ينجح اJخوان في إزاحة ھذا الكابوس ع�ن ا�م�ة 

وكانوا ل�ذلك يس�ارقون الس�لطة ف�ي تلق�ف المنش�ورات ، وترويجھ�ا ض�د ا تفاقي�ة ، وم�ن  ..أشد وطأ علي نفوسھم من سيل اJعGم الحكومي 
ي�ة وكان ح�ظ اJخ�وان أنفس�ھم بالقر ..وكانت ثقة الشعب كله قوية في أن النصر سيكون حليف دعاة اJسGم في النھاية  ..أجل الحياة النيابية 

وش�م8ر ك�ل ش�باب الُش�عبة لنس�خ أكب�ر ع�دد م�ن المنش�ورات  ..من ھذه الثقة كبير ، مما عجل بدخولنا معمعة المنشورات دون نظ�ر للعواق�ب 
وأمضينا ليلة طويلة في نسخ أعداد كبيرة �كث�ر م�ن منش�ور ، ث�م إلص�اقھا عل�ي ا�ب�واب والحيط�ان قب�ل  .التي تصلنا تباًعا من المركز العام 

الفجر ، واستيقظت القرية علي ھذا المنظر الفريد ، ال�ذي ل�م تش�ھده م�ن قب�ل ، حت�ى أن خف�ر اللي�ل الموك�ل بحراس�ة بي�ت العم�دة وج�د بزوغ 
وفي اليوم التالي ج�ردت حمل�ة م�ن ش�رطة البن�در لتفت�يش بي�وت القري�ة بع�د إغ�Gق الُش�عبة ، وأخ�ذ محتوياتھ�ا ،  ..المنشور في فوھة بندقيته 

وأثن�اء تفت�يش من�زل س�عد الش�يخ عث�روا عل�ي خط�اب  ..لي بعض اJخ�وان ، وھ�روب ال�بعض ا_خ�ر ف�ي الحق�ول والح�دائق وإلقاء القبض ع
مرسل من القاھرة من ا�خ رفعت الص�ياد ، يتح�دث في�ه ع�ن نھاي�ة الث�ورة المحت�وم ، وقط�ع رأس ا�فع�ى ، فاش�تد غض�بھم وأبرق�وا للق�اھرة 

وكان�ت واقع�ة المنش�ورات ھ�ي آخ�ر  ..أن وقع حادث إطGق الرصاص علي عبد الناصر بالمنش�ية للقبض علي رفعت ، لكنه ظل ھارًبا إلي 
وھي آخر عھد الشيخ أبو الفتوح نائب الُشعبة بالقرية ، وبالحياة في مصر كلھا ، حي�ث ك�ان مع�اراً بالكوي�ت ول�م  .عھد قريتنا بشمس الُشعبة 

  .الحياة  يعد حتى اليوم ، ولم يصل منه ما يفيد أنه علي قيد

وأحسست بدوري با�سى يعتص�ر قلب�ي ، ل�بطش الحكوم�ة  ..خيم علي القرية جو حزين ، لما أصاب فلذات أكبادھا علي يد رجال السلطة    
ك�ان ھ�ذا الج�و المت�وتر ، وا حتكاك�ات المتفرق�ة ب�ين الش�رطة وبع�ض الش�عب ،  .الش�ديد ال�ذي س�يجر إل�ي بطش�ھا باJس�Gم نفس�ه بع�د ذل�ك 

وكان ھناك شعور قوي بأن ھذا الحال ل�ن  ..ا ت الفردية ، والمنشورات المنھمرة ھو طابع ھذه الفترة القلقة التي تنذر بشر مستطير وا عتق
ويبدو أن ھذه الحقيق�ة كان�ت وراء ھ�ذا الخط�اب ا�خي�ر م�ن المرش�د الع�ام  ..يدوم طويGً بين اJخوان والثورة ، وأن أحدھما سيعاجل ا_خر 

Jرھم بم�ا يح�اك لھ�م م�ن ش�ر ، ودع�اھم إل�ي  1374من المحرم  11خوان في لجميع ا� ، حيث صارحھم في�ه ب�دور اJخ�وان الواض�ح ، وبص8
وكأنه بھذا يقدم الحساب الختامي ، أو يلقي خطاب وداع ش�مس الحري�ة والكرام�ة �رض مص�ر  ..الموت في سبيل دعوتھم دون تفريط فيھا 

.  
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 بسم E الرحمن الرحيم 

 أيھا اJخوان ، السGم عل�يكم ورحم�ة E ، الس�Gم عل�يكم ورحم�ة E وبركات�ه ، وأحم�د E تع�الي إل�يكم وأص�لي وأس�لم عل�ي نبي�ه الك�ريم    
فقد كنت أود أن ألقاكم وأتح�دث إل�يكم ، وأس�تمع إل�ي ح�ديثكم ، ل�و  أن ظروف�اً قھري�ة ألم�ت ب�ي ، فأبع�دتني ع�نكم ، ول�م ت�دع ل�ي أن  ..وبعد 
  .وإني أحدثكم بكلمتين ، وأرجو أن يكون كGمي دائماً تحت نظركم وأنتم تنظرون في ا�مور  .ما تعودونه من ا�مل في لقائكم  أحقق

  :أو(ً     

لقد بدا لي في أثن�اء ش�ھر رمض�ان الماض�ي أن أعتم�ر وأزور ال�بGد العربي�ة الس�عودية ، فُنبھ�ت إل�ي أن�ه ف�ي مث�ل ھ�ذه الظ�روف يس�تأذن     
ني لك سعود ، فأذن ورحب ، كما كنت أعتزم زي�ارة ال�بGد العربي�ة ا�خ�رى فش�اء E أ  ُتھي�أ ھ�ذه الرحل�ة ، وأ  ُتيس�ر أس�بابھا إ  ف�ي ث�االم

م بھ�ا تقدأيام العيد ، وقد قمت بھذه الزيارة التي أفادتني كثيراً ، وبصرتني بسير الدعوة ، وما يجب لھا من العمل والتنظيم ، وا�سباب التي ت
  ..، والعوامل المختلفة التي تؤثر في سيرھا ، وألخص لكم في كلمات قليلة ھذا الذي رأيته 

  :دعوة لليقظة   

أن دع�وة اJخ�وان المس�لمين ق�د أيقظ�ت الع��الم اJس�Gمي ن وھ�زت أرك�ان ا س�تعمار في��ه ، وزلزل�ت أق�دام المس�تبدين ، وأخ�ذ المس��لمون     
وم�ن أكب�ر  .ضي به فھمھم لTسGم ، وھم محتاجون إلي الكثير من الجھد حت�ى يفھم�وا اJس�Gم عل�ي حقيقت�ه ينظرون في شؤونھم علي ما يق

العوامل التي تؤثر علي سير ال�دعوة ، وتعطلھ�ا وتش�وه مقاص�دھا ، أل�ب المس�تعمرين عليھ�ا ، �ن اJخ�وان المس�لمين بم�ا أيقظ�وا م�ن الع�الم 
ة تمكن للمستعمرين أدنى تمك�ين م�ن أرض�ھم ق�د اس�تحقوا عن�دھم العم�ل Jحب�اط ھ�ذه ال�دعوة بك�ل اJسGمي ، وبما وقفوا في وجه كل معاھد

وھم   يطعنون علي اJسGم ذاته ؛ مداراة �ھل البGد التي يحتلونھا ، ولكنھم يطعن�ون عل�ي اJخ�وان المس�لمين الق�ائمين بال�دعوة ،  .وسيلة 
ندھم ، والذين يستھويھم الحكم في أن يكونوا س�واعدھم ف�ي اض�طھاد اJخ�وان المس�لمين ، ويوزعون لبعض أھالي البGد الذين لھم مطامع ع

وھذا ال�ذي فعل�ه اJخ�وان المس�لمون م�ن معارض�ة ك�ل اتف�اق م�ع المس�تعمرين ، ل�يس ش�ھوة عن�دھم ،  .والشناعة عليھم ، ورميھم بالنقائض 
ص�غيراً وكبي�راً ، الرج�ل  –أقدام العدو أرض المسلمين علي كل واحد منھم وإنما ھو أصل دينھم ، فإن أحكام اJسGم تقتضي أنه إذا وطأت 

أن ينھضوا لدفع العدو ، وأياً كان ، حتى يعيدوه إلي عقر داره ، وإذا كانت ليست لنا ق�درة عل�ي ذل�ك حت�ى ا_ن ،  –أو المرأة في ذلك سواء 
كنن��ا م��ن ذل��ك ، فل��يس لن��ا أن نرض��ي بوج��ودھم عل��ي أرض اJس��Gم ، وإل��ي أن يمنحن��ا E الق��وة ل��دفعھم أو يوج��د م��ن أس��باب ض��عفھم م��ا يم

بمقتض��ي اتفاق��ات نعق��دھا معھ��م ، و  أن نرض��ي ب��أي ارتب��اط ك��ان ، ف��إذا أُجل��وا ع��ن أرض اJس��Gم فللمس��لمين أن يرتبط��وا با تفاق��ات الت��ي 
ت فمم�ا يخ�الف ھ�ذا ا�ص�ل أن يرض�ي اJخ�وان ذا كانت بعض الحكومات تضطر إلي قب�ول مث�ل ھ�ذه ا تفاق�ا‘تقتضيھا مصلحة اJسGم ، و
ويجب علي اJخوان المسلمين أن يحافظوا كل المحافظ�ة عل�ي ھ�ذا ا�ص�ل ، حت�ى   يقع�وا فيم�ا وق�ع غي�رھم  .المسلمون به أو يوافقوا عليه 

  .مختارين أو مضطرين إلي مخالفة ا�صل الذي قدمته لكم 

  :العقبة الثانية   

ھم أولئك الذين أشرت إليھم من أبناء اJسGم ، والذين   يفھم�ون اJس�Gم ح�ق الفھ�م  :الذي يقف عقبة في سبيل الدعوة أما السبب الثاني     
ولم�ا ك�ان اJخ�وان  .، و  يعرفونه أنه كامل شامل ، يلبي حاجات المجتمع اJسGمي وغيرھا ، وينظم حياته تنظيماً دقيقاً   يعت�وره قص�ور 

ة ذات عقي��دة ثابت��ة ، فالن��اس يطلب��ون ودھ��ا ، أو يعادونھ��ا ، فال��ذي ف��ي الحك��م يري��د أن يؤي��د اJخ��وان المس��لمون عل��ي المس��لمون ق��وة منتظم��
خصومه ، والذي في خارج الحكم يود أن يؤيده اJخوان المسلمون علي من في الحكم ليحل محلھم ، واJخ�وان المس�لمون عل�ي م�ا أوص�اھم 

يعارضون جزافاً ، وإنما ھم تبع للح�ق أينم�ا ك�ان ، ول�و ك�ان م�ع خص�ومھم ، وض�د الباط�ل أينم�ا ك�انوا ،    يؤيدون جزافاً ، و  ..به ربھم 
ا ولو كان أصدقائھم ، لذلك يكون اJخوان دائًما غير ما تعوده الحزبيون من مواقفھم ، فتارة يكونون مع ھ�ذا ، وت�ارة يكون�ون م�ع ذاك ، كم�

  .ضون لسخط الناس ، وھناك عليه نفسه من أرضي الناس بسخط E ولذلك فھم يتعر .يستوجبه الحق والعدل 

وھناك أسباب تتعلق بالدعوات الت�ي تط�رأ آون�ة بع�د أخ�ري عل�ي ب�Gد اJس�Gم ، فتض�طرب لھ�ا أفك�ار المس�لمين ، وأس�باب أخ�ري ليس�ت    
ح�ن م�ن جھ�ود ف�ي تقري�ب مف�اھيم اJس�Gم للن�اس حت�ى بذات بال بالنسبة للسببين اللذين ذكرتھما ، ومرج�ع التغل�ب عليھم�ا إل�ي م�ا نق�وم ب�ه ن

  .ونسأل E تعالي أن يقوينا علي العمل في سبيله واJخGص لذاته  .يروھا حقيقتھا 

  :ثانًيا     

خ�وان ستعرضون لموقف اJخوان المسلمين من الحكومة ، ومواقف الحكومة منھم ، و  أريد أن أذك�ركم بم�ا ق�ام ب�ه اJ – شك  –إنكم      
قلت�ه  المسلمين في ا نقGب الذي تم بخلع الملك ، و  بما أديتموه لرجال ا نقGب ، حتى تماس�كوا وثبت�ت أق�دامھم ، و  أري�د أن أذك�ركم بم�ا
Gد ، و  م�ا ذكرت�ه لك�م مم�ا ادع�ي علين�ا م�ن عGق�ة م�ع في جلسات الھيئة التأسيسية من أن أحداً لم يعرض علينا التعاون معه في شؤون ال�ب

ولكني آتي إلي قرار حل اJخوان المسلمين واعتقالھم ، وإسناد ش�تى ال�تھم إل�يھم ، ث�م اJف�راج ع�نھم  .لست أريد أن أذكركم بذلك  ..ا نجليز 
ك�ان إنھ�م آس�فون عل�ي م�ا  :من غير تحقيق و  سؤال و  جواب ، وأريد أن أقول إن رجال ا نقGب بعثوا لنا قبي�ل اJف�راج عن�ا بم�ن يق�ول 

إنن�ا مس�تعدون  :فقلن�ا  .وإنھم يطلبون منا أن ننسي الماضي ، وأن نتعاون معھم علي ما فيه مصلحة ال�بGد  .منھم في حق اJخوان المسلمين 
م ، وإن م�ن حقھ�م أن يفرج�وا عن�ا ب�G ك�G .للتعاون علي ما فيه خير البGد ، وفي الحدود التي تقلبھا دعوة اJخوان المس�لمين ، وم�ا أكثرھ�ا 

،  ولكن وھم يطلبون التعاون معنا فإننا نرجو أن يفرج عن جميع المعتقلين ، وقد بلغنا بعد ذلك أن بعض المعتقلين من الضباط قدم للمحاكم�ة
ه وكلمناھم في ذلك ، وأن يلغي قرار حل اJخوان المسلمين ، وأن تذكروا كلمة تنسخ أث�ر الك�Gم ال�ذي قي�ل ف�ي تبري�ر الح�ل وا عتق�ال ؛ �ن�

Gتردد ، وحمد لنا ما أبدينا من استعداد لتناسي الماضي ب� Gم من غير المعقول أن نكون متعاونين والتھمة منسوبة إلينا ، فقبل ھذا كله بGك� 
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  .ساعة لGتفاق علي ما نتعاون عليه  48، واتفق معنا علي أن يتم ذلك ، وأن نجلس في بحر 

وصلت إلي منزلي زارني البكباش�ي جم�ال عب�د الناص�ر والص�اغ ص�Gح س�الم ، واستبش�رنا  وحالما 1954مارس  25 وخرجنا في مساء    
بذلك ، واعتبرنا أن ما قالوه من ضرورة التعاون أمر  شك فيه ، وكانت ا�مور إذ ذاك مضطربة بينھم وبين الرئيس محمد نجيب ، فس�عينا 

لت�ي دع�ت إلي�ه ، وذھبن�ا وقابلن�ا البكباش�ي جم�ال عب�د الناص�ر ، وف�ي الي�وم في رجائھم با نتظار ؛ حتى نعرف حقيق�ة الخ�Gف ، والبواع�ث ا
ل�م التالي زرنا الرئيس محمد نجيب وعرضنا عليھم ا نتظار فلم نوفق ، ولم يطلب أحد منا التدخل ، ثم مضينا في المطالب�ة بم�ا وع�دنا ب�ه ، ف

وكان�ت ق��د ألف��ت لجن�ة لGلتق��اء برج��ال الحكوم��ة ،  .ي المع��تقGت يحق�ق من��ه ش��يء ، إ  اJف�راج ع��ن اJخ��وان المس�لمين ، وبق��ي بعض��ھم ف�
  .والتفاھم معھم علي ھذه المسائل فوجدنا إعراًضا 

  ..تضييق   

�م�ور وبعد شھرين في أَْخذ َوَرّد ، َوَجدُت أن الوقت قد يقتضي أن أَغي8ر الجو قليGً ، فبدأت رحلتي إلي البGد العربية ، وع�دت فوج�دت ا    
إن اJخوان   يتعاونون مع رجال ا نقGب ، وتھدي�دات بحلھ�م ، وت�نقGت لم�وظفين بالجمل�ة : من قبل ، ووجدت الشائعات تقول ر تأزًما أكث

، واتھامات باطلة ، ومصادرة لجميع ألوان النشاط حتى الرياضي ، ومنع لصGة العيد في فضاء المدينة ، واعتقال بعضھم لخطباء المس�اجد 
ووجھت إلينا حملة صحفية ظالم�ة ، ول�م يس�مح لن�ا بالكتاب�ة و  ب�القول ف�ي محالفن�ا ، وكن�ا ق�د .. بيوت اJخوان ، واعتقال بعضھم ، وتفتيش 

أص�درنا مجل��ة اJخ��وان المس�لمين فض��ُيق عليھ��ا ، وش�طبت منھ��ا المق��ا ت والتعليق�ات وا�نب��اء حت��ى ا_ي�ات القرآني��ة ، وا�حادي��ث النبوي��ة ، 
ين ؛ �نھا أصبحت   تعبر عن شؤون ال�دعوة ف�ي قلي�ل أو كثي�ر ، وك�ان مم�ا وق�ع م�نھم ف�ي مح�افلھم أن جعل�وا يحرض�ون وقفناھا مضطرفأ

تش��كك الن��اس ف��ي  –وھ��ي   تكت��ب إ  م��ا تب��يح الحكوم��ة نش��ره  –بع��ض الن��اس عل��ي اJخ��وان المس��لمين ويغ��رونھم بھ��م ، وأخ��ذت الجرائ��د 
عي الحكم بامثل ذلك ، متمثلين اJسGم ، ودأب خطباؤھم في محافلھم علي    . JسGم وھي أبعد ما تكون عنه ببعض الدول التي تد8

وكان مما نسبوه إل�ّي أن�ي تح�دثت ف�ي س�وريا ولبن�ان وا�ردن ع�نھم بس�وء ، ولق�د كن�ت أك�رم عل�ي نفس�ي وأع�ز م�ن أن أذك�رھم بش�يء ،    
ھذا وجدته عند عودتي ، و  أظن أن إنس�اًنا عن�ده مس�حة م�ن . مما زعموه  وأتحدى من يقول ذلك بأن يقدم دليGً عليه أو جريدة نشرت شيئاً 

  . عقل يستطيع أن يجمل اJخوان المسلمين تبعة ذلك ، و  أن يجد مبرراً له عند رجال الحكومة 
  .. لكل رأيه   

ي ك�ذلك ف�ي المعاھ�دة ، ھ�و ال�ذي أغض�ب وم�ا أص�دره المرك�ز الع�ام م�ن رأ –إذ كن�ا بس�وريا  –ولعل ما ذكرناه من رأين�ا ف�ي المعاھ�دة     
الحكوم��ة ، وجعلھ��ا تص��ف اJخ��وان المس��لمين بم��ا وص��فتھم ب��ه ، م��ن أنھ��م خون��ة وعم��ال ھ��دم وتخري��ب ، ش��أنھم ف��ي ذل��ك ش��أن الش��يوعيين 

ل دين�ي أخ�ذوا ب�ه ف�ي نت لكم أن اJخوان المسلمين لم يفعلوا ذلك إ  بناء علي أص�والصھيونيين ، فإن يكن ا�مر قاصراً علي ذلك فإني قد أب
، كم�ا أنك�روا المح�او ت  ١٩٣٦في مصر ، فق�د أنك�روا معاھ�دة جميع البGد الشرقية ، وأخذوا به كلما ھمت الحكومة أن تتفق مع ا نجليز 

لو لم تك�ن  وقد كنا نظن أن ھذه المعارضة مما تلجأ الحكومة  ستحداثھا ،.. التي أعقبت ذلك وكان الغرض منھا إحGل معاھدة محل أخري 
ن وينبغ�ي أن \حدثت ، حتى تقوى مركزھا في مفاوضة لم تتم ، وإذا كانت الحكوم�ة مض�طرة فإنن�ا لس�نا مض�طرين للموافق�ة عل�ي المعاھ�دة 

يكون لكل رأيه فيھا ، كما أن للحكومة رأيھا ، وك�ل إنس�ان يتحم�ل تبع�ة رأي�ه ، ول�يس علين�ا إ  ال�بGغ ، ول�يس م�ن ح�ق اح�د أن يقض�ي ف�ي 
  . بل أمة دون أن يرجع إليھا ويتقيد برأيھا مستق

  .. اسألوا الحكومة   
: ومع كل ذلك ، ومع أن المظالم واقعة علينا باستمرار من قبل المعاھدة وم�ن بع�دھا ، ف�إني أرج�و م�نكم أن توف�دوا للحكوم�ة م�ن يس�ألھا     

َل ھ�ذا ا تف�اق ! أي شيء طلبت من اJخوان المسلمين أن يتعاونوا معھا فيه ولم يقبلوا ؟ وأي شيء اتفقوا فيه علي التعاون مع الحكومة َوُعط8
  ! . وأي شيء يريدون من اJخوان المسلمين ؟! ؟

أول م�ن يتع�اون  –ب�إذن E  -فإذا جاءكم الجواب فاعرضوه علي دعوتكم ، واقبلوا من�ه م�ا تقبل�ه ال�دعوة ، وس�تجدون اJخ�وان المس�لمين    
رج�و أن تطلب�وا م�نھم أن يمنحون�ا مث�ل حقھ�م ف�ي الك�Gم ، مطروح�اً من�ه الش�تائم الت�ي   نقرھ�ا حت�ى بالنس�بة لم�ن وفي الوق�ت نفس�ه أ. عليه 

  . يشتمنا 
: " أيھا اJخوان ، إن من شان الدعوات أ  تترخص في شيء من أصولھا ، فكونوا مستعدين للموت في سبيل دعوتھم ، ف�إن م�ن مبادئن�ا    

  .، وE غالب علي أمره ولكن أكثر الناس   يعلمون " أمانينا  الموت في سبيل E أسمي
  والسGم عليكم ورحمة E وبركاته                                   

  حسن الھضيبي ھـ                                                                  ١٣٧٤من المحرم  ١١           
  المرشد العام لSخوان المسلمين م                                                              ١٩٥٤بتمبر من س ٩            

  : الفصل السادس عشر 

  .. تمثيلية المنشية ومحاولة اغتيال عبد الناصر  •

 .. ودخلنا مرحلة السجون والمحاكم الصورية  •

ھذه العواص�ف السياس�ية ، وم�ن خ�Gل ظ�روف مالي�ة ش�اقة ع�ن دف�ع الرس�وم اJض�افية ، الت�ي   أذن E أن أنھي دراستي الجامعية وسط     
تتعدى الثGث جنيھات ونصف ، ولم يشفع لي حصولي علي مجانية التفوق في السنوات ال�ثGث ا�خي�رة م�ن دخ�ول قاع�ة المحاض�رات ط�وال 

؛ تخوفاً من قيام أية مظاھرات ، ومن ثم لم أجد ثغرة أدخل منھ�ا إل�ي الكلي�ة ،  العام الدراسي ، وكان الحرس الجامعي يشدد في تنفيذ التعليمات
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ولم تقف ا�زمة المالية عند ھذا الحد ، بل تجاوزته إلي استحالة شراء أي كت�اب مق�رر ، فاكتفي�ت بالملخص�ات الت�ي أع�ددتھا . ولو مرة واحدة 
تح�ت مس�توي الكف�اف ، ول�م تفل�ح ال�ديون ص�بحي ، ال�ذي ھ�بط بحياتن�ا إل�ي  وتفاقم�ت ا�زم�ة بم�رض أخ�ي.. لجميع المواد م�ن كت�ب ال�زمGء 

وكانت حالة اJفGس المادي الت�ي أعانيھ�ا ش�بيھة بحال�ة اJف�Gس . المتواصلة في إعادة التوازن مرة أخري ، وأصبح خطھا البياني في صعود 
وليس ھناك أقسي .. إلي ا�مام ، بل تزداد ا�مور سوءاً مع ا�يام إذ لم يكن ھناك أي أمل في خطوة واحدة السياسي الذي تعيشه مصر كلھا ، 

وعندما أعود بذاكرتي إلي ھذه ا�ي�ام أراھ�ا كان�ت كثيف�ة الض�باب عل�ي نفس�ي ، أك�اد أختن�ق .. علي النفس من محنة تذھب بالمال وا_مال معاً 
خط�وة حاس�مة ، تتناس�ب والج�و النفس�ي ال�ذي ھيأت�ه ح�رب  فيھا من كل شيء حولي ، وخاصة م�ن اس�تبطائي لTخ�وان ف�ي ع�دم إق�دامھم عل�ي

وق�د لعب�ت اJذاع�ات ا�جنبي�ة دورھ�ا ف�ي .. ، بعد أن بات واضحاً لكل ذي عينين أن الحكوم�ة تع�د الع�دة للفت�ك بھ�م المنشورات والتصريحات 
وم�ن الطري�ف أن إس�رائيل ل�م ت�نس ..  بھ�م م�ن جھ�ة أخ�ريتضخيم ق�وة اJخ�وان ؛ لتظھ�رھم ك�أعوان لGس�تعمار م�ن جھ�ة ، ولتغ�ري الث�ورة 

الجبھ�ة  فق�د تكلم�وا ف�ي منش�وراتھم ع�ن –مل�وك ا نتھازي�ة  –دورھا في ھذه اللعبة ، لتثأر لنفسھا من ت�اريخھم ف�ي فلس�طين ، أم�ا الش�يوعيين 
بمبرر ق�وى لض�رب اJخ�وان ،  الوطنية بين قوة الشيوعية وقوة اJخوان ؛ وذلك لحسر موجة التعاطف الشعبي عن اJخوان ، ولتزويد الثورة

بعد تشويھھم ، وJظھار أنفسھم بمظھر القوة الوطنية التي تؤثر في ا�حداث ، ويعم�ل لھ�ا أل�ف حس�اب ، وJش�عار اJخ�وان أنھ�م ك�انوا معھ�م 
ص�ة ق�د   تتك�رر عل�ي ولكن كيف تفلت ھذه الفرصة من المسيحيين المتطرفين الذي ب�دأوا أيض�اً يحمل�ون وھ�ي فر.. فيما لو كانت الجولة لھم 

لقد فضح حادث تصادم قطار الصعيد اح�د القس�س ال�ذي ك�ان يحم�ل حقيب�ة منش�ورات باس�م اJخ�وان المس�لمين ، وق�د تبعث�رت .. مدار القرون 
   . وھكذا اشرأبت أعناق الشياطين ، وخرجت ا�فاعي من جحورھا ، و  يعلم إ  E كيف ينجو الحق من بينھم .. فوق جثث الضحايا 

  من أطلق النار علي عبد الناصر ؟   
.. لم يعد لحياتي الخاصة مذاقھا الحلو في نفسي ، بعد أن عانيت أشباح المصائب وھي تزح�ف عل�ي مص�ر ، ولك�ن  ب�د مم�ا ل�يس من�ه ب�د     

خريج�ي الحق�وق للتعي�ين كن�واب  بد من السعي ھنا وھناك للتعيين الجامعي بالمؤھل الجامعي ، وأمام إع�Gن م�ن الكلي�ة البحري�ة بطل�ب دفع�ة 
وت�م توقي�ع الكش�ف الطب�ي عل�ي المقب�ولين ، وبع�د أي�ام تس�لمنا خطاب�ات اس�تدعاء لعم�ل .. أحكام لم أت�ردد ف�ي تق�ديم الطل�ب بع�د ت�وفر الش�روط 

إل�ي محط�ة القط�ار  وقب�ل أن تتح�رك الس�يارة م�ن القري�ة ١٩٥٤أكت�وبر س�نة  ٢٧وف�ي ص�باح ي�وم .. مقابGت ختامية بمقر الكلية باJس�كندرية 
ومنھم عرفت التفاصيل قبل أن أقف عليھا بعد ذلك ع�ن .. ببنھا ، سمعت لغطاً بين الركاب عن حادث وقع بالمس بالمنشية لجمال عبد الناصر 

�لم�اني إذن لقد احت�رق الريش�تاخ ا!! ثمانية رصاصات أطلقت علي جمال عبد الناصر من عضو بجماعة اJخوان المسلمين .. طريق اJذاعة 
  . وبدأ الليل الطويل ؟ 

  : وبدأت ا(عتقا(ت   
جمي��ع المحط��ات مكتظ��ة بالجم��اھير تس��تقبل عب��د .. ركب��ت قط��ار اJس��كندرية بص��در مش��حون با�س��ى ، ورأس مثق��ل ب��الخواطر والظن��ون     

ة لGغتي�ال ، أو م�ا يك�ون منطقي�اً أن وش�غلني خ�اطر معق�ول فيم�ا ل�و ك�ان ل�دي اJخ�وان ني�ة حقيقي�.. الناصر عل�ي طري�ق عودت�ه إل�ي الق�اھرة 
خاص�ة وأن ! يستوثق لتنفيذ الخطة بتصيده في أي محطة من محطات الوجه البحري الكثيرة ، التي مر عليھا قطار اJسكندرية غل�ي الق�اھرة ؟

ف�ي أعق�اب الح�ادث ال�ذي ل�م يم�ر صحيح أن ا عتقا ت قد ب�دأت .. يد اJخوان حتى ھذه الساعة مازالت طليقة لم توضع جميعھا في القيد بعد 
أل�م أك�ن أتج�ول من�ذ قلي�ل بحقيبت�ي .. ساعة ، ولكن مازالت قوة اJخوان موجودة في كل مك�ان ، ورؤوس�ھا مازال�ت تفك�ر  ٢٤عليه حتى ا_ن 

لريش�تاخ ا�لم�اني ال�ذي غنھ�ا نف�س قص�ة ا.. يقيني أن النية لو كانت مبيتة لما حال ش�يء دون تنفي�ذھا ! بين الجماھير المحتشدة علي المحطة ؟
  . أحرقه ھتلر للتخلص من خصومه 

  : علي أبواب القدر المحتوم   
أخيراً نجحت في عقد صلح بين جمي�ع الخ�واطر المتض�اربة ، وب�ين مش�اعري المتحي�رة ، م�ؤداه أن�ه مھم�ا كان�ت عواق�ب ا�ح�داث ا�ليم�ة     

نت تضحيات الدعوة علي الطريق فإن قدراً ربانياً ي�راد لتحدي�د المس�ؤوليات ومھما كا.. التي علي وشك أن تغرق القطر المصري في خضمھا 
  ( ، وإلقاء التبعات ، فإنه لجدير بإيماننا أن يعبرھا إلي دائرة القدر لتتفاءل وتطمئن دائماً وأبداً 

  
الكل بوتق�ة كبي�رة ، تنص�ھر فيھ�ا جمي�ع  سيدخل.. إن درًسا صعًبا وعاًما سيصب فوق رؤوس الجميع .. ا�مة تسير اليوم نحو قدرھا المحتوم 

إن .. الشعارات والدعاوى ؛ ليخرج في النھاية بعث جديد ، ليس ھو الذي ف�ي الس�لطة ا_ن بالتأكي�د ، و  بال�ذي ف�ي المعارض�ة بالتأكي�د أيض�اً 
لمتاع�ب ، ولكنھ�ا ف�ي النھاي�ة ستض�ع فترة مخاض حضاري ضخمة ستمر علي ھذه البGد ، ستنزف فيھا كثيراً من الدماء ، وتعاني كثيراً من ا

  .. المولود الجديد 
.. إن�ه البيط�ار زميل�ي الس�ابق ب�المعلمين العلي�ا ، ل�م أره من�ذ أرب�ع س�نوات .. قطع علي خواطري صوت يناديني م�ن م�ؤخرة عرب�ة القط�ار    

.. ھبه مدفونة وراء سلوكه المع�وج وحيات�ه الض�ائعة وكانت موا.. ا كبيرة _خرته ودنياه كنت دائًما انعي عليه انحرافه الذي يضيع عليه فرصً 
  .. وكان طبيعياً أن يرسب في السنة الولي بالمعلمين رغم ذكائه الملموس 

 .. وماذا فعلت بك ا�يام ، أو ماذا فعلت أنت بھا ؟ .. أھGً يا بيطار ، أين أنت ا_ن ؟  -

 . ياتي بعد أن ولدت من جديد فقد تغير كل شيء في ح.. غي8ر فكرتك عني .. أفھم قصدك  -

 وكيف كان ذلك ؟  -

خرج�ت م��ن .. تب�ت إل��ي E م�ن حي�اة الض�ياع الت��ي عش�تھا ، بع�د التح�اقي بُش�عبة اJخ��وان المس�لمين ب�الجيزة .. س�أوفر علي�ك التفكي�ر  -
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ي�از م�ع مرتب�ة الش�رف ا�ول�ي ف�ي اعن�ي بامت.. الظGم إلي النور ، ومن الموت إلي الحياة ، ومن التخلف والرسوب إلي النجاح بتفوق 
ورفضت تعييني عميداً بالكلية وفضلت التقدم للكلية البحرية التي أعلنت عن حاجتھا إلي خريج�ي عل�وم .. العلوم ھذا العام بكالوريوس 

 . 

-  E كم كنت ضنيًنا بك في حزب الشيطان ، وكم أصبحت سعيداً بك اليوم في حزب .. 

 .. باJخوان إذن فأنت كذلك علي صلة  -

فربم�ا أص�بحت أخ�اً .. وإن كنت أشعر أن ھذا الحادث الغريب سيقوي صلتي بھم عن ذي قبل .. وفي طريقي إلي الكلية البحرية أيضاً  -
 .. عامGً   محًبا فقط 

 تقصد حادث المنشية ؟  -

 .. ن بعده و  يعلم إ  E ماذا يبي8تون ل`مة م.. وھل ھناك حادث غريب غيره .. طبًعا  -

  أش�ك لحظ�ة واح�دة أن .. فأما الزبد فيذھب جفاء ، وأما ما ينفع الن�اس فيمك�ث ف�ي ا�رض .. فالمحن طريق الدعوات .. ھون عليك  -
 ..اJسGم اليوم ھو قدر العالم كله .. العاقبة لشريعة E مھما أظلمت الدنيا 

  .. وبدأت المحاكمات   

    Jت م�ع المس�ؤولين بالبحري�ة أخيراً وصل القطار إلي اGسبوع الذي أمضيناه في المق�اب�وع�دنا .. سكندرية ، ولم تنقطع صلتنا علي مدار ا
وفي المساء تتكف�ل اJذاع�ة بالجان�ب المس�موح منھ�ا .. وكانت أنباء محاكمات اJخوان تغطي صفحات الجرائد .. في انتظار خطابات ا لتحاق 

  ش�يء س�وي .. قد أضافت ھذه الجلسات إلي نفسي شيًئا جديداً خاًصا بما يفعله اJيم�ان ف�ي نف�س ص�احبه ول.. ، بعرض ما دار في الجلسات 
، وإب�راھيم الطي�ب زئي�ر ا�س�د ، ويوس�ف طلع�ت ض�يبي ثب�ات الجب�ال ، وص�Gبة الص�خر اJيمان با$ واليوم ا_خ�ر ، وق�د أُعط�ي ا�س�تاذ الھ

ك�ل م�ا قي�ل ف�ي .. ھم ومن كان علي شاكلتھم من اJخوان .. من الدنيا بما فيھا من الوعد والوعيد  جميعھم كانوا أكبر.. روح المرح والفكاھة 
م�ن المحاكمات عن الحكم بشريعة E ، وعن فساد ا�وضاع ، وعن إطGق الحريات ، وقيام الحياة النيابية ، سبق له أن قيل بأكثر من أسلوب 

ولعل الفرصة المناداة به واJقناع به كانت أكبر وأيس�ر منھ�ا ا_ن أم�ام ھيئ�ة المحكم�ة .. واJخوان  مناسبة علي مدار فترة الصراع بين الثورة
لكن الجديد في المحاكمات ، والذي لم يكن في تقدير الق�ائمين عليھ�ا ، ھ�و أنھ�ا كش�فت ع�ن عنص�ر اJيم�ان واليق�ين ف�ي النف�وس ، وھ�ذا ھ�و .. 

فھ�ي .. أم�ا النظري�ات ب�G رج�ال .. والنظري�ات ثانًي�ا .. والرج�ال أو ً .. ل حاجتھ�ا غل�ي النظري�ات أخص ما تحتاجه ا�مة في بناء ا�جيال قب�
إل�ي آخ�ر سلس�لة الش�رور وا_ث�ام الت�ي E  لغي�رجح�يم العبودي�ات .. جحيم العنص�ريات .. جحيم الشھوات .. جحيم المجاد ت .. الجحيم بعينه 

E رض يخلفھا غياب القل�ب الح�ي ال�ذي ھ�و عن�د�وكان�ت المحاكم�ات ب�ذلك فتًح�ا جدي�داً ف�ي النف�وس ، حبب�ت إلين�ا ..  أوس�ع م�ن الس�ماوات وا
  . من ميدان ، ولم تزرع الخوف والھلع وإيثار السGمة كما ظن جھلة النفوس وفقراء الروح  أكثرمنازلة الباطل في 

  : وبدأنا العمل   
التي ُغيب عائلوھا ؛ فنھض�نا لجم�ع التبرع�ات م�ن ھن�ا وھن�اك ؛ لس�د حاج�ة ا�س�ر الت�ي  لذلك اشتد ساعدنا في العمل ، لرأب صدع البيوت    

وفتحن�ا بيوتن�ا .. كان�ت ك�ل وس�ائل التخوي�ف اJعGم�ي ف�ي آذانن�ا كطن�ين ال�ذباب ، لق�د وعين�ا درس اJيم�ان م�نھم ب�ا�مس .. ُتركت بG موارد 
ول�م تتوق�ف .. القوانين التي تعاقب با�شغال الشاقة كل م�ن ي�أوي ھارًب�ا م�ن العدال�ة  ليقاسمنا فيھا إخواننا الھاربون من ا�حكام ، برغم صدور

كانت معركة مستعرة عل�يھم ، رغ�م أن الص�وت الع�الي فيھ�ا ك�ان .. المنشورات كذلك عن فضح أساليبھم الھمجية في معاملة المقبوض عليھم 
   .غG أن العمل الصامت فيھا كان للطرف ا�قوى .. لطوف واحد 

أخذت نصيبي من جھاد ھذه الفترة ، بإيواء إخواني الھاربين ، وعرف ا�خ عبد السGم الخوجة ، وا�خ رفعت القويسني ، المحكوم عليھم�ا    
وجاء في أثرھم إخوة آخرون ، وكان ذلك أھون علي نفسي من رؤية أسرة عبد الس�Gم ب�G م�ورد .. بعشرات سنوات غيابًيا طريقھم إلي بيتي 

ولم تعد القروش التي أجمعھا تكف�ي لمواجھ�ة ا�عب�اء المتزاي�د ك�ل ي�وم . د أن غاب عائلھم الوحيد ، وخل8ف وراءه ستة من ا�طفال وأمھم ، بع
وتفتح�ت القل�وب المؤمن�ة م�ن ك�ل ص�وب ، وأحاط�ت بھ�ذه الع�ائGت . ففي كل شارع مأساة إنسانية توجب عل�ي قل�ب ك�ل مس�لم أن يتح�رك .. 

وانتظمت بذلك شبكة جديدة لتمويل ا�سر وإيواء الھاربين ، وبث المنشورات علي مدار القطر المص�ري كل�ه .. أسباب الحياة ترعاھا وتمدھا ب
 ..  
كانت الحكومة قد طوت صفحة المحاكمات ، وأصدرت ا�حكام ، ونفذت اJعدام شنًقا في الشھداء ، وحصلت ف�ي الي�وم الت�الي للتنفي�ذ عل�ي    

فم��اذا .. مليوًن�ا م��ن ال��دو رات ، زين��ت بھ�ا ص��دور الص��حف الثوري�ة ب��G حي��اء ، إي��ذاًنا بحي�اة الرخ��اء وا س��تقرار  ٤٤ق�رض أمريك��ي مق��دار 
ال�ذي   يق�ل خط�ورة ع�ن س�ابقه ، وال�ذي ت�وحي دم�اء ستقول للشعب وللسادة أصحاب القروض مرة أخري بعد اكتشاف ھذا التنظيم الجدي�د ، 

ول�م يك�ن أم�ام . �نھم فعلوا ما فعلوا عن علم كامل بما جري Jخوانھم الذين سبقوھم باJيمان .. لمGقاة ا�ھوال الشباب فيه بأنه أكثر استعداداً 
 لك�ل ١٩٥٥وھكذا بدأت موجة قبض واعتقا ت جديدة في شھري مارس وأبري�ل س�نة . الحكومة بد لحفظ ھيبتھا من فكرة المحاكمات السرية 

  " جھاز التمويل " ا عليه الجديد الذي أطلقوأعضاء التنظيم 
  .. وكان ا(عتقال   

  : كان قدري بين جنود ھذا التنظيم الجديد بتھمة     
  . إيواء الھاربين ، وتمويل ا�سر ، وتوزيع المنشورات ، وتزوير بطاقات مدرسية     
من البوليس ، واس�تأجرت ش�قة ص�غيرة بقلي�وب البل�د  كنت قبل اعتقالي بشھرين قد انتقلت من سكني بالعباسية بالقاھرة ، �نه أصبح مراقباً     
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المريض الذي أعياني مرض�ه حت�ى " صبحي " التلميذ بمدرسة قليوب الثانوية ، و" توفيق " ؛ لتكون بعيدة عن العيون ، يقيم معي فيھا أَخَوى8 
بع�ت ھ�ذا الج�زء العزي�ز وس�ط .. تمويل العائGت اضطررت إلي بيع جزء من دارنا الريفية ؛ لمواجھة نفقات عGجه ، فضGً عن اJسھام في 

 . ن تثنين��ا نزع��ات العواط��ف ع��ن واجب��ات الض��مير ت أاس��تنكار ا�ھ��ل ، وبك��اء العم��ات والخ��ا ت الGئ��ي اس��تھولن ھ��ذا الص��نيع ولك��ن ھيھ��ا
�ن الش�رطة تبح�ث ع�نھم مم�ا يعرض�ھم أصبحت ھذه الشقة أكثر أمنا Jخواني المحكوم عليھم غيابًيا ، ولك�ن مش�كلتھم خ�ارج الش�قة ل�م تقِ�ل ؛ 

فرفع�ت القويس�ني ، وعب�د الس�Gم الخوج�ة ، وص�Gح إم�ام الج�امعيون .. للقبض ، وكان الحل في عمل بطاقات شخصية جديدة بأسماء حركية 
وكان�ت إح�دى ھ�ذه . عبد السميع فايز منصور ، ومحمد عبد القادر منتصر ، إسماعيل غانم غالب الطلبة بمختلف المدارس الثانوي�ة : أصبحوا 

البطاقات ھي مفتاح القضية الت�ي حوكم�ت فيھ�ا ، فعن�دما داھم�ت المباح�ث إح�دى الش�قق بالس�نبGوين ، وألق�ت الق�بض عل�ي م�ن فيھ�ا ، وج�دوا 
راس�ة بينھم محمد عبد القادر منتصر الطالب بالسعيدية الثانوية ، وعج�ز ھ�ذا الطال�ب ع�ن توض�يح س�بب وج�وده ف�ي ھ�ذا المك�ان بعي�داً ع�ن الد

وكشف ا تصال بالمدرسة عن عدم وجود ھذا ا سم بين طلب�ة المدرس�ة كلھ�م ، ول�م يعج�زھم أن يعرف�وا أن�ه زميل�ي عب�د الس�Gم ، .. بالقاھرة 
  .. و  أن يصلوا إلي سكني الجديد بقليوب 

  .. كان توفيق يعد طعام الغداء في ذلك اليوم عندما سمعنا طرقاً علي الباب    
  .. تري من سيسعدنا بالزيارة اليوم من إخواننا ؟ .. يق افتح يا توف -
 . إنه صوت منصور فراش المدرسة  -

فماذا جري في المدرسة ؟ ذھب�ت بنفس�ي وفتح�ت الب�اب فب�ادرني منص�وراً مازًح�ا وھ�و يش�ير إل�ي .. لم يتعود أن يأتيني في ھذا الوقت  -
 . السلم علي الدرجات السفلي من .. مجموعة تقف بعيداً عن الباب 

 . أصدقاؤك يسألون عنك ، فتطوعت بإحضارھم �حظى بالغداء معھم  -

ورغم أن وجوھھم كانت غريبة عني ، إ  أنني لم أتردد في الترحيب بھم ، فربما كانوا مجموعة أخري من اJخوة الھ�اربين ، ول�ن يص�عب    
 ًGعلي8 معرفة الحقيقة بعد الجلوس معھم ، رحبت بھم قائ :  

 قائلين .. وامتدت أيديھم بإشھار المسدسات في وجھي .. فصعدوا علي الفور ومددت يدي للسGم .. إصعدوا .. لوا أھGً وسھGً تفض -

ودخل�وا الش��قة مس��رعين ، ك�أنھم يقتحم��ون حص��ًنا ، ووراءھ�م ع��دد م��ن المخب�رين ، وانتش��ر ض��باط المباح��ث ..   تتح�رك م��ن مكان��ك  -
راق�ب .. اجع�ل وجھ�ك للش�باك .. ق�ف ھن�ا .. وأخ�ذوا يلق�ون ب�ا�وامر إل�ي ھ�ذا المخب�ر وذاك .. ل رك�ن الثGثة ومعھم المخبرون ف�ي ك�

ووجم منصور المس�كين ال�ذي ألجمت�ه المفاج�أة ، ووق�ف .. ولم أسمع بقية ا�وامر والتعليمات التي انھمرت كالمطر .. السور الخارجي 
فلم بعثروا إ  علي قصيدة ھجاء كنت أضعھا تحت .. يش كل ركن من الشقة وقبل أي سؤال أخذوا في تفت.. توفيق وصبحي في ذھول 

نبھ�وا عل�ي المخب�رين ب�القبض عل�ي ك�ل رواد . للذھاب معھم  ِحلتيأمروني بارتداء .. آذاھم ما فيھا من مساس بعبد الناصر .. الوسادة 
�ب وا�م ، وأخي�راً ا�خ ال�ذي ك�ان يق�وم مقامھم�ا وقف توفيق وصبحي يبكيان في صالة الش�قة ، كط�ائرين ص�غيرين فق�دا ا.. الشقة  ..

 : وسأ ني في براءة 

فقبلتھما بين عينھما ، وظفرت دمعة من عيني وأنا أمد لھما يدي بكل م�ا مع�ي م�ن نق�ود ل�م ت�زد ع�ن نص�ف جني�ه ، وقل�ت .. ماذا نفعل  -
ختمت أخ�ر ص�فحة  ١٩٥٥ابريل  ١٠كم ، وبھذا اليوم ا�حد اتصل بخالك ليدبر أمر.. لقد أصبحت رجGً   أخشى عليك شيًئا : لتوفيق 

في عمري ا�ول ، حيث دخل�ت ف�ي العم�ر الث�اني ال�ذي بل�غ حت�ى الي�وم خمس�ة عش�ر عاًم�ا من�ذ وض�عت ق�دمي ف�ي العرب�ة الس�وداء ف�ي 
 . طريقھا إلي مبني المباحث العامة بالقاھرة 

  الباب الثاني 
  إلي السجن الحربي 

  : الفصل ا�ول 

 الموت والعبور إلي العالم ا<خر  رسل •

 في السجن الحربي شاھدت القيامة مجسدة  •

  :العربة السوداء   

انطلقت بنا عربة المباحث العامة السوداء ، كأنھا عربة الموت في طريقھا إلي القاھرة ، وأحسست وھ�ي تب�دأ ف�ي ا نط�Gق م�ن أم�ام مبن�ي     
وانطبع�ت ف�ي ذھن�ي المش�اھد ا�خي�رة لھ�ذه .. لبلدة سيطول ، ولما يمض علي سكناي بھا ش�ھران مستشفي قليوب ا�ميري أن غيابي عن ھذه ا

مش�ھد غGم�ين يتيم�ين ف�ي المدين�ة خلفتھم�ا ورائ�ي يبكي�ان ، وس�ط زم�رة م�ن المخب�رين ب�ين ج�دران .. الساعة الفاصلة بين الدنيا والعالم ا_خر 
لبة الثانوية التي كنت أعمل بھا ، وھم مشدوھين لرؤية الموكب الص�امت المري�ب ، ال�ذي ومشھد فريق من ط.. أربعة ، وليس تحتھا كنز لھما 

وأردت أ  أش��عرھم .. يتج��ه إل��ي العرب��ة الس��وداء ، القابع��ة ف��ي خب��ث خ��ارج ح��دود البل��دة كلھ��ا ، متواري��ة ع��ن ا�نظ��ار تح��ت ظ��Gل ا�ش��جار 
فعت يدي لھم بالتحية ، مشفوعة بابتسامة ت�وحي با طمئن�ان والثق�ة ، ردوھ�ا بعجزي عن مباشرة أخGقي المستعلية عن الخطوب المدلھمة ، فر

  .. علّي خفية دون أن تتحرك لھم شفاه 
  .. الغذاء الشھي   

جلست في مقعد السيارة الخلفي ، ويتأبطني ضابطان عن يمين وشمال ، وأُرك�ب منص�ور ف�راش المدرس�ة ف�ي المقع�د ا�م�امي ب�ين المخب�ر     
.. عبًثا حاول المسكين أن يتذرع شتى الحيل لGنص�راف ، ولك�نھم انتھ�روه واص�طحبوه عن�وة إل�ي مبن�ي المباح�ث العام�ة بالق�اھرة والسائق ، و
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ه ، وكم تلقي من مداعبات ثقيلة علي مدار الطريق ، فيما كان يؤمل من غذاء شھي مع َم�ْن ظ�نھم زمGئ�ي بالجامع�ة ، وإذا بالمفاج�أة تعق�د لس�ان
.. بت�ا ف�ي رأس�ه ، مم�ا ك�ان ينت�زع من�ي ا بتس�امة رغ�م م�ا أن�ا في�ه م�ن ب�Gء كأنھم�ا جمرت�ان رك8 كان بادًيا علي أذنيه المحمرتين  وتملؤه بالذعر
  .. شZر البلية ما يضحك : وقديًما قالوا 

  ! طبيب أم مريض ؟  

ض�اء والق�در ، ب�رغم أن ھ�ذا ا عتق�ال ق�د ج�اء قب�ل كان يكتنفني إحساس كبير بالرضي ، وإصرار علي التحدي ، وشعور مريح بالتسليم للق    
فلطالم��ا كن��ت أرج��ئ تحمل��ي لمس��ؤوليات ال��دعوة لي��وم أف��رغ في��ه م��ن مس��توي مع��ين م��ن الدراس��ة ، وأخل��ص في��ه م��ن ن��وع مع��ين م��ن .. أوان��ه 

ف�ي الجماع�ة بأنھ�ا كالمستش�في ، ولم يك�ن يعزين�ي استش�ھاد بع�ض اJخ�وة بق�ول لTم�ام الش�ھيد .. المشكGت ، حتى   أكون كGً علي الجماعة 
ولكن�ي ش�اءت إرادة E أن أدخلھ�ا .. ھك�ذا كن�ت أق�ول لنفس�ي ! ننقه فيه من أدراننا ، فماذا لو دخلت المستشفي كطبيب قب�ل أن أك�ون مريًض�ا ؟

د م�ن غف��وتي ، مريًض�ا ، وبأس�رع مم��ا كن�ت أتوق��ع ، وھ�ذا م�ا ي��داخلني ب�بعض الخش��بة م�ن ظ�روف الض��عف وال�وھن ، لك��ن س�رعان م�ا أع��و
  .. فأستعصم با$ من وسوسة الشيطان الرجيم ، مؤمGً أ  يطول أمد ھذا ا ختبار العصيب 

  : القاھرة ميتة   
تماًم�ا ، ب�ل لم تفلح ا�غاني المبتذلة التي كان يرددھا أحد الضباط علي مدار الطريق في جذب انتباھي إلي�ه ، فق�د كن�ت منفص�Gً ع�ن عالم�ه     

! م�ا ل�ي أراھ�ا الي�وم   روح فيھ�ا ! أو ليس�ت ھ�ذه ھ�ي الق�اھرة الت�ي كان�ت تثي�ر خي�الي ؟.. لقاھرة الGھي بك�ل مش�اھده م�ن ح�ولي وعن عالم ا
حق�اً إن الس�عادة تنب�ع م�ن حولن�ا م�ن ! وأري كل ما فيھا كسوق كبي�ر للع�ب ا�طف�ال وا�راج�يح ، وإن كان�ت لعًب�ا غريب�ة   تج�ذب القل�ب إليھ�ا 

  . داخلنا 
  : س الشعر وحده لي  

وھن�اك تس�لمني أي�ادي أخ�ري ، ن�يط بھ�ا مرحل�ة . أفقت من خواطري علي دخولنا إلي المبني الكئيب ، الذي يشيع اسمه الرعب في النفوس     
م�ن  أص�عدوني إل�ي ال�دور الث�اني.. وانصرفت العربة برسل الموت لحال سبيلھا ، تبح�ث ع�ن ص�يد آخ�ر .. أولية من مراحل التحقيق والعذاب 

المبني ، حيث الوجوه العابسة ، والحركة المذعورة داخل ردھات معتم�ة ، تن�اثرت عل�ي جانبيھ�ا مقاع�د خش�بية مھمل�ة ، تنتظ�ر عليھ�ا الفريس�ة 
وم�رة أخ�ري أج�دني أغال�ب ابتس�امة تك�اد تفل�ت من�ى لرؤي�ة منص�ور المس�كين ، وھ�و ف�ي .. قدرھا المحتوم ، المخبأ لھا خلف ا�بواب المغلق�ة 

وكان�ت دھش�تي ح�ين ن�ودي علي�ه ، ث�م غي�ب وراء أح�د ا�ب�واب لع�دة دق�ائق ، خ�رج بع�دھا ش�احب الوج�ه ، زائ�غ .. بة مما ي�ري ويس�مع غيبو
ول�م يط�ل ب�ي ا نتظ�ار ، .. البصر ، يلتفت يمنة ويسرة كالمجنون إلي أن دفعوا به إلي سلم الخروج ، وبقيت وحدي أنتظر مص�يري المجھ�ول 

أُدخل�ت كالقذيف�ة نف�س الحج�رة الت�ي أخ�رج .. منكر ونكير ، وھو مازال يسمع نعال مشيعيه : ور انتظار دخول فتاني القبر مثلما   يطول بالمقب
  .. تعمدا إھمالي وا نشغال بالضحية التي تتلوي بين أيديھما من شدة ا�لم ... منھا منصور لتوه ، واستقبلني وجھان عابسان صامتان 

يصه ، و�نھما يعلمان أنه مستحيل عليه أن يفعل فقد أخذا يساعدانه علي ذلك ، وا�خ يئن ويتوجع ، ويعل�و ص�راخه ؛ إنھما يأمرانه بخلع قم   
  أث�ر تح�ت القم�يص للظھ�ر ، وإنم�ا .. �ن القميص قد اختلط بلحمه وغار في جميع الجروح ، الت�ي أحال�ت لون�ه ا�ب�يض إل�ي ا�حم�ر الف�اني 

، وإن سخرت في قرارة نفسي من ھ�ذا ا�س�لوب الص�بياني ف�ي  فِطنت إلي مغزى ھذا ا ستعراض.. يوًما ما  ھي عجينة حمراء ، كانت ظھراً 
  : وبعد فراغھما من ھذا المشھد الصامت ، أمراني أن أسدد البصر إلي صورة معلقة عن يميني وسأ ني في جفاء .. اJرھاب 

  لمن ھذه الصورة ؟  -
 . للرئيس جمال عبد الناصر  -

 ھل تنطبق عليه ا�وصاف البذيئة التي وردت في قصيدتك ؟  -

كن�ت أح�اول ق�در ! وھ�ل رأي�تم ش�اعًرا ل�م ي�نظم إ  قص�يدة واح�دة ؟.. لقد فتشتم كل ركن في البيت ، فھل عثرتم علي قصيدة غيرھا ؟  -
��ل نفس��ي مس��ؤولية ا عت��راف .. ط��اقتي أن أوف��ق ب��ين الص��دق واJف��Gت م��ن أي��ديھم  الص��ريح بنظم��ي لھ��ا ، ودون أن أب��دأ دون أم أَُحم8

 : ومن ذلك قولي لھم .. فعمدت إلي تحريك المنطق �ترك لھم باب ا ستنتاج مفتوًحا في صالحي .. مواقف الجھاد بالكذب 

 إن اعتراف�ي ب�نظم القص�يدة ل�ن ي�ؤخر أو يق�دم ف�ي الحك�م ال�ذي سيص��در ض�دي ، فأن�ا أعل�م مق�دًما م�ا س�أتعرض ل�ه م�ن أحك�ام Jي��وائي -
أتنص�ل م�ن ش�يء م�ن ذل�ك فم�اذا عل�ّي ل�و أض�فت إخواني الھاربين ، ولعمل البطاقات الشخصية لھم ، ولمعونتي لبعض بي�وتھم ، ول�م 

ف�ي عليھا قرض الشعر ، فالقصيدة مجرد منشور من عشرات المنشورات التي نقرأھ�ا فكان�ت ھ�ذه ال�ردود المقنع�ة لھ�ا أثرھ�ا المنطق�ي 
 . ت أخشاه ھو ما سيصب علي8 من عذاب ، لو تيقنوا أني قائلھا ، دون نظر إلي أثرھا في الحكم بلبلة المحقق ، �ن كل ما كن

 : صمت الضابط قليGً ثم قال  -

 .. انظر إلي صورة الرئيس و  تحول بصرك عنھا  -

  .. يسألني في زمجرة وغيظصوبت بصري إليھا ريثما أخذ في قراءة القصيدة بيتاً بيتاً بصوت مرتفع ، وعند كل معني  ذع يتوقف 
 : فأقول .. تكلم ! ھل ھو كذلك ؟ -

 . يسأل من نظمھا عن ذلك  -

  .. الفن في المعركة   

وأخذ يقرأ وأنا أسرح بخاطري في ضيق إلي اللحظة التي نظمتھا فيھا ، وأعجب م�ن تص�اريف الق�در الت�ي دفعتن�ي إل�ي ذل�ك ، رغ�م أن�ه ق�د     
ولك�ن ھ�وايتي �غ�اني .. م أنظ�م بيًت�ا واح�داً ، حي�ث انقطع�ت تماًم�ا ع�ن ذل�ك م�ع ب�دء مرحلت�ي الجامعي�ة مضي علّي أكثر م�ن خم�س س�نوات ل�
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الموسيقار محمد عبد الوھاب ھي التي جرت علّي ذلك ، ووضعتني في ھذا المأزق العصيب ، حي�ث أنف�ت م�ن تردادھ�ا وإخ�واني يص�لون ن�ار 
ل�ذلك نظم�ت ھ�ذه ا�بي�ات �تغن�ى بھ�ا ، .. مرھون بشروط معينة ، إذا فقدت صار قبيح�اً المحنة ، إذ صارت في أذني وقراً ، فكل شيء جميل 

  .. وأواكب بالفن الرفيع معركة الحق مع الباطل ، دون أن تتخلف معاني ا�غنية عن واجب الساعة 
  .. وخرجت مع أخي   

ف�ي الوق�ت ال�ذي يب�ذل في�ه المجاھ�دون أرواحھ�م .. كھ�ذا وحتى عندما حققت ذلك بھذا ال�نظم أحسس�ت م�ن جدي�د أن نظ�م الش�عر ف�ي موق�ف     
ه E عن�ه وأنه .. وأموالھم إنما ھو تعويض عن عجزي عن اللحوق بھم  في ھذا المقام صفة نقص ، إن وقفت عند ھذا الحد ، وأدركت لماذا نز8

.. ل�م يص�ل إلي�ه حت�ى يك�ون ل�ه ف�ي الش�عر مندوح�ة ، الذي أوتي الكمال في القول والفعل ، ف�أي حاج�ة لدي�ه إذن ل�م تش�بع ، وأي ھ�دف رسوله 
  .. الشعر من صفاتنا أم المعصوم فما ينبغي له 

فرغ الضابط من قراءة القصيدة ، وتوعدني شراً ، وأمر بإخراجي فوراً وھذا ا�خ المسلوخ ، وحمدت E أن انتھ�ي المش�ھد ا�ول عن�د ھ�ذا    
صامتين ، ك�أن عل�ي رؤوس�نا الطي�ر ، وحرك�ة المخب�رين م�ن حولن�ا   تنقط�ع ، حت�ى إذا م�ا حان�ت  جلسنا متجاورين.. الحد بھذا السؤال اليتيم 
فبادرتني ابتسامته الص�افية .. ووجدتھا فرصة لسؤال ا�خ ھمًسا عن حاله وعما وراء انتظارنا .. الحارس بأداء الصGة صGة العشاء سمح لنا 

 ..  
  .الفرض بشبرا  أنا أخوك محيي علم الدين من ُشعبة روض   
  . ونصر E قريب . رغم جراحي فأنا في كامل السعادة وا طمئنان .. كمن مطمئناً و  تجزع .. أنا طالب بليسانس الحقوق    
ي     ية ، عني ، وھو أحوج ما يكون إلي ھذه التسرية ووجدتني أتضاءل أمام إيمانه الراس�خ ، وابتس�امته الراض�فازددت إعجاًبا بھذا الذي يسر8

م�ا . وم�ع ھ�ذا فل�م يك�ن ب�د م�ن تب�ادل التص�بر وا ستبش�ار .. وشعرت أن أي عبارة تشجيع مني   يمك�ن أن تض�يف جدي�داً إل�ي روح�ه العالي�ة 
 E وفرصة أخري قصيرة أتاحھا لنا تناول العشاء الذي اشتراه محي�ي . لقد أضاء ظلمة نفوسنا فستضاء بھا المكان ورحب !! أعجب الحب في

منھا علمت انه علي ھذا الح�ال من�ذ ث�Gث لي�ال ، فتحقق�ت م�ن الم�أزق ال�ذي س�أتعرض ل�ه عن�دما يرح�ل محي�ي م�ن ھ�ذا .. وللمخبرين أيضاً لنا 
إن حافظ�ة نق�ودي ل�يس بھ�ا إ  نص�ف ق�رش ُت�رك س�ھواُ بھ�ا ، فكي�ف أنف�ق عل�ي طع�امي وطع�ام ..المكان ، وھو يتوقع ذلك بين لحظة وأخري 

ر  Jقراض�ي خمس�ة ق�روش أت�دبر بھ�ا أم�ري ، فب�ادر |ولم أجد حرًجا من مصارحة محيي بذلك .. لي أن أبقي ھنا عدة أيام آخر المخبرين إذا ُقد8
وخش�يت أ  يك�ون ق�د ت�رك لنفس�ه ش�يًئا .. ھي كل ثروته تقريًبا ، مشفوعة با عتذار الشديد لش�عوره بع�دم كفايتھ�ا بتقديم خمسة وعشرين قرشاً 

ية النقود له ابتداء من الليلة ، حيث تقرر رحيله إلي السجن الحرب�ي ، وھن�اك   يس�مح بح�وزة نق�ود و  غيرھ�ا ، حي�ث بعدما أخبرني بعدم أھم
  .. يجرد الواحد من كل شيء ، وحتى من حياته أحياًنا 

ذل�ك المك�ان الرھي�ب ، ال�ذي ..  وجاءت المفاجأة في أعقاب ھذا الحديث ، أن ت�م ترحيلن�ا تباًع�ا ف�ي نف�س الليل�ة والس�اعة إل�ي الس�جن الحرب�ي   
ب�الجحيم الموك�ل بھ�ا .. إن له شبًھا بشيء واحد ليس علي ھ�ذه ا�رض .. فاقت سمعته الكريھة كل ما وصفته كتب التاريخ علي مدار العصور 

ل�يم ، وإن ل�م ي�تح لھ��ؤ ء لق�د أت��يح ل�ي أن أري مش�اھد القيام�ة مجس��دة ف�ي ھ�ذا المك�ان ، وأن أري درج�ات الع��ذاب ا�.. نع�م .. زباني�ة الع�ذاب 
  . في صدورنا وسط كل ھذا السعير الزبانية أن يروا روضات الجنة الثاوية 

  : الفصل الثاني 
  .ظنوني ضابط مباحث فنجوت من ا(ستقبال الجھنمي *    
  .تعلمت الدرس ا�ول فقد دخلنا اEسLم من باب الفقه ا�صغر *    

وك�أني ب�ه يش�فق عل�ي الق�ارئ م�ن .. وعين قب�ل أن أخ�ط ذكري�ات ا�س�ابيع الت�ي قض�يتھا بالس�جن الحرب�ي لقد تمرد علّي قلمي أكثر من أس�ب    
، أو كأني بكل ذرة في نفسي تتأبي وتستعص�ي عل�ي قلم�ي أن ينك�أ جراحھ�ا ، أو يثي�ر كوامنھ�ا ، رؤية ھذه الصفحة السوداء من تاريخ اJنسان 
أو كأني بھما مًع�ا ق�د تظ�اھرا عل�ّي ؛ خش�ية م�ن ذك�ر تفاص�يل م�ا ج�ري .. م لتصرفه عن عزمه فأقامت الحواجز المصطنعة أمامه يوًما بعد يو

ذل�ك أنن�ي دخل�ت .. معي ومع غيري ، سواء قبل أن تطأ ق�دماي الس�جن الحرب�ي ، أم بع�د مغادرت�ه إل�ي مختل�ف الس�جون بع�د ص�دور ا�حك�ام 
حي�ث " تنظ�يم التموي�ل " أت في شھر مارس من نفس العام أطلقوا عليھ�ا ضمن موجة اعتقا ت جديدة بد ١٩٥٥السجن الحربي في أبريل سنة 

كان عمل ھذا التنظيم ا�ساسي مركزاً في سد حاجة ا�سر الت�ي فق�دت عائلھ�ا ف�ي موج�ة ا عتق�ا ت ا�ول�ي ، الت�ي أعقب�ت ح�ادث المنش�ية ف�ي 
الحرب�ي ، بك�ل مخزونھ�ا باJيم�ان ، أم ك�ان ع�ن ال�ذين ج�اءوا وھم الذين فتكت بھم جميع أجھزة ا�من في ساحة الس�جن ..  ١٩٥٤أكتوبر سنة 

يق�وم حيث اكتشفت السلطات تنظيًما ثالثاً تكون في أعقاب القبض علي تنظيم التموي�ل ، وك�ان ھ�ذا ا�خي�ر  ١٩٥٥من بعدنا في شھر يوليو سنة 
أس�ر التنظيم�ين الس�ابقين ، بع�د أن ع�اينوا المعامل�ة علي طلبة الجامع�ات ، ويتمي�ز ب�العزم عل�ي ال�دخول ف�ي معرك�ة مس�لحة م�ع الس�لطة ، لف�ك 

ة التموي�ل ، ف�ي مواجھ�ة الطغي�ان بم�ا يس� تحقه الوحشية لتنظيم التمويل ، الذي كان يقوم بأغراض إنسانية ، مما جعلھم   يفكرون في إع�ادة ك�ر8
لس��تر كرامتھ��ا ف��ي ال��داخل والخ��ارج أن تك��تم أم��ر ورأت " .. جھ��از العن��ف " وق��د أطلق��ت الس��لطات عل��ي ھ��ذا التنظ��يم اس��م .. م��ن ردع ب��القوة 

ھ�ذا " جھاز العن�ف " وصبت جنون غضبھا ووحشيتھا علي .. التنظيمين ا_خرين ، وأن تقدمھما للمحاكمات السرية ، دون أي ضجة إعGمية 
.. ة واب�تGء م�ن س�ابقه و حق�ه وكان حظي في التنظيم الوسط ، وھو الخاص بالتمويل ، الذي ك�ان أخ�ف محن�.. في قصص يشيب لھا الولدان 

ومع ھذا فإن كتابتي ستقصر علي ما حدث معي فقط ، أو ما وقع تحت سمعي وبص�ري ، دون ا سترس�ال .. ھذه المGحم ھي سر تمرد قلمي 
  وفيم التأبي إذن أيتھا النفس اللوامة ؟ .. إلي أبعد من ذلك ، ففيم الخشية إذن أيھا القلم المتمرد 

  .. داء البوابة السو  
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وقب�ل أن تتح�رك الس�يارة .. نقلتني إلي أبواب السجن الحربي عربة أخري ، أشد سواداً من أختھا في ھزيع من اللي�ل أش�د حلوك�ة م�ن فائت�ه     
من مبني المباحث العامة جري حديث قصير بين�ي وب�ين أح�د الض�باط الم�رافقين ، حاول�ت في�ه أن أتنص�ل م�ن إح�دى ال�تھم الموجھ�ة إل�ي ، فم�ا 
أسرع أن قذفني بحقيبة يده في وجھي ، فغلي الدم في عروقي ، وق�ررت لس�اعتي أ  أك�رر المحاول�ة م�ع أي أح�د ؛ ك�ي   تتك�رر اJھان�ة م�رة 

وأعم�اني الغض�ب ع�ن رؤي�ة أي منظ�ر م�ن من�اظر الق�اھرة ف�ي طريقن�ا إل�ي ثكن�ات .. أخري ، حتى ولو تحمل�ت أكث�ر م�ن ال�تھم الموجھ�ة إل�ّي 
وبع�د محادث�ة تليفوني�ة م�ن الض�ابط المراف�ق كش�ف .. عبرنا نقط المراقبة والتفتيش حتى وص�لنا إل�ي أب�واب الس�جن الحرب�ي .  الجيش بالعباسية

ق�ادم  فيھا عن مھمته ، سمح لثGثتنا بالدخول من البوابة السوداء ، التي تفتح علي الجحيم ، وكان م�ن حظ�ي أن زباني�ة البواب�ة الت�ي تس�تقبل ك�ل
ك�ان م�ن حظ�ي أنھ�م ظن�وا ثGثتن�ا م�ن ض�باط المباح�ث ، .. بكل ما تصل إليه أيديھم وأرجلھم ، فضGً عن كع�وب بن�ادقھم  جديد بھجوم وحشي

حيث كان كل منا يحمل حقيبة يده ، ونسير متجاورين أنا ف�ي الوس�ط وھم�ا ع�ن يم�ين وش�مال ، حت�ى وص�لنا إل�ي مكات�ب التحقي�ق لي�تم تس�ليمي 
نية البوابة تشككوا في أمري ، وعز عليھم أن تضيع منھم ھ�ذه الفرص�ة فج�اء أح�دھم عل�ي عج�ل ليستفس�ر م�ن لكن زباJدارة السجن الحربي ، 

.. أحد الضباط ، فلما تبين أني من المعتقلين أشار لزمGئه علّي من كل صوب ، لو  تدخل أحد الض�باط Jيق�اف ھ�ذا الس�يل ريثم�ا ي�تم تس�ليمي 
د ھذا الھجوم الغاش�م ، ولس�ت أدري كي�ف نب�ت ھ�ذا اJص�رار ف�ي نفس�ي ، وكي�ف ش�عرت بمزي�د م�ن لست أدري من أين واتتني ھذه القوة لص

  .. التحدي وا ستخفاف 
فآ من�ا الحس�ية ھ�ي آ م .. ويبدو أن راحتي النفسية إزاء ما قمت به من مشاركة رمزية في ھ�ذا الجھ�اد كان�ت وراء تحمل�ي �ي أل�م حس�ي     

ذا سلمت النفس م�ن الص�راع والن�دم ، وذل المعص�ية ، وأس�ر الحاج�ة ، وفق�ر اJيم�ان كان�ت ق�ادرة عل�ي التص�دي نفسية في الدرجة ا�ولي ، فإ
.. والخشية في نفسي ھي من فترات الضعف الروحي ، التي قد تفتح ف�ي نفس�ي باًب�ا إل�ي ا�ل�م الحس�ي .. للجبال ، ووافتھا قوة ليست من عالمنا 

ي ھينة ، �نھا لن تخرج عن دائرة التعذيب العام المنصب علي الجميع ، وھو غي�ر التع�ذيب الخ�اص ال�ذي ومع ھذا فإن مشكلتي مع ا�لم الحس
ففي ذھني أن الحكم بعدد من الس�نوات ھ�ي مس�ألة .. فليس في تحقيقاتي الخاصة ما يحملني علي ا عتراف بشيء جديد .. التحقيق يجري أثناء 

كانت ھذه الخواطر تدور ف�ي رأس�ي ، وأن�ا أش�ھد منظ�ر .. تحمل مسؤوليتھا راضًيا ولن أتنصل منھا مفروغ منھا بالنسبة لي عن أعمالي التي أ
التس��ليم والتس��لم ، م��ن خ��Gل العي��ون المتنم��رة م��ن ض��باط الس��جن الحرب��ي ، ال��ذين س��يتولون التحقي��ق مع��ي ، وك��ذلك م��ن خ��Gل تلم��ظ ال��ذئاب 

صلة ، وضباط المباحث يبذلون جھداً ف�ي دفعھ�ا ع�ن الب�اب ، فت�ذھب للفت�ك بض�حية أخ�ري المفترسة بالسياط في أيديھا ، في انتظار اللحظة الفا
وأن��ا أت��ابع الت��دافع ب��ألف ع��ين وأل��ف أذن ، وبش��يء جدي��د ف��ي داخل��ي ن ھ��و .. ل��دماء جدي��دة   تلب��ث أن تع��ود أش��د تعطش��اً ، يتع��الي ص��راخھا 

   .شيء لم أكتشفه بھذا العمق من قبل .. اJصرار والتحفز أيًضا 
  .. حفل ا(ستقبال   

انص�رف ض�باط المباح��ث ، وبقي�ت وح�دي ب��ين أص�حاب الحل�ل الص��فراء ، ذوي الوج�وه المنتفخ�ة ، والمGم��ح القاس�ية ، والعي�ون لجاحظ��ة     
 ولىس��تتإنھ��م مجموع��ة ض��باط الس��جن الحرب��ي الت��ي .. بنظراتھ��ا الجام��دة ، والرق��اب الغليظ��ة المركب��ة عل��ي أجس��ام فيل��ة ، ف��وق نف��وس كريھ��ة 

لقد شعرت أنني أكثر تعاطفاً معھم من ھذه الكائن�ات الممس�وخة الت�ي .. تمنيت ساعتھا لو طال بقاء رجال المباحث العامة قليGً .. التحقيق معي 
ب�دأ كان من بينھم ضابط ضئيل الجسم كأن�ه ق�رد ، تلم�ع الرت�ب العس�كرية عل�ي كتفي�ه ، عرف�ت فيم�ا بع�د أن�ه س�يف الي�زل ، ..   تحسن الكGم 

تحقيق�ه مع�ي بحف��ل ا س�تقبال المعت�اد ، ب��أن ف�تح الب�اب لھ��ذه ال�ذئاب العاوي�ة ، ف��دخلت كالمس�عورة بالس�ياط والعص��ي وكع�وب البن�ادق وا�ي��دي 
ل�ي ع وا�رجل ، وأنا أتقي ھذا السيل المنھمر ، بحقيبة يدي تارة وبا حتماء بمكتب الضابط تارة أخري ، ولكن القرد الق�ابع   يلب�ث أن يقض�ي

محاولة التشبث بكل ھدوء ، ويدفعني إلي ھذا ا�تون مرة أخري ، حيث تقع الضربات المميتة علي أي مكان في جسمي ، إلي أن توقف�ت حفل�ة 
ومع ھذا فھي تعتبر حفل�ة بس�يطة ، إذا قورن�ت بم�ا ك�ان يص�نع م�ع غي�ري ، فق�د ابت�دأ حف�ل ا س�تقبال .. ا ستقبال بعد وقت   أدري كم طوله 

  .. د إبراھيم الطيب بتكسير عظام ساعديه علي حافة المكتب ، من خGل أجمل عبارات الترحيب الشھي
بع��د حف��ل ا س��تقبال ب��دأت مراس��م التحقي��ق ب��إخراجي م��ن ھ��ذا المك��ان ، وس��وقي ض��رًبا إل��ي مك��ان مظل��م ، وبع��د دق��ائق مش��حونة بالحرك��ة     

ر القادم من أعماق الظGم ، يس�بقه غب�ار وفرقع�ة الس�ياط والس�باب ، ول�م ألب�ث أن وا�وامر خرج سيف اليزل من وكره ، ليستقبل الركب الطائ
اثن�ان م�ن عس�اكر الس�جن الحرب�ي يس�وقان أمامھم�ا شخًص�ا محل�وق .. تبينت ھ�ذه ا�ش�باح الط�ائرة الت�ي وقف�ت أمام�ه ، ص�امتة كأنھ�ا التماثي�ل 

  : صمت وھيبة قطعھا صوت المحقق الخشن سادت لحظة .. الرأس ، شبه عاري ، تنزف دماءه كأنه أرنب مسلوخ 
  أنظر إلي ھذا الولد أتعرفه ؟  -
واش�تد عجب�ي م�ن رؤيت�ه ف�ي .. نظرت إلي ھذا الولد ، ولم أصدق عيني ، ويا ھول ما رأيت ، إنه زميلي عبد السGم الخوج�ة  -

 : لي عبد السGم قائGً له حالة من الذعر تمنعه من أي كGم وقبل أن أرد علي أي سؤال كان قد اتجه بسؤال آخر إ

 كم أعطاك من المال ؟  -

 . جنيھين ونصف يا فندم  -

 وماذا قال لك وھو يسلمك النقود ؟  -

 . ھذا المبلغ أرسلني به اJخوان  -

أي شيطان رج�يم ق�د مس�خ زميل�ي .. إن شيًئا من ذلك لم يحدث علي اJطGق .. ماذا دھي عبد السGم .. يا لغرابة ما أسمع 
أو لعل�ه ..  ب�د أن�ه ف�ي ك�رب عظ�يم .. ديقي ، وجعله يلقي بھذه الكذبة البلقاء بكل سھولة ويسر ، كأنھا وقائع ص�حيحة وص

لما ف�ي أح�دھما م�ن تع�ذيب الجس�م .. يا له من اختيار صعب أن أصدقه أو أكذبه .. يوحي إلي8 أن أقول ذلك درءاً لشر أكبر 
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 : ل ذھني بسرعة البرق فأجبت علي الفور وعم.. ، ولما في ا_خر من عذاب الضمير 

 .. نعم أعطيته النقود وقلت له ذلك  -

  : وھنا بدأ ا رتياح علي وجه المحقق ، فتغيرت لھجته ، و نت مGمحه ، وھو يستزيدني من التفاصيل     
المبلغ قبل أن تق�وم بتوزيع�ه عل�ي ا_خ�رين بم�ا ف�يھم  وكم كان إجمالي.. َمْن ھؤ ء اJخوان الذين زودوك بھذه المبالغ ؟ اذكرھم لنا با سم     

  : فقطعت عليه استرساله قائGً .. و ..عبد السGم ؟ وكم مرة قمت بذلك ؟ و 
إنما قلت له ذلك ليتقبل مني ھذه المساعدة عن طيب خاطر ، بعد صدور الحكم عليه غيابًيا بالس�جن عش�ر س�نوات وفص�له م�ن  -

 . عمله 

رتي حتى فوجئت بضربة قاتلة علي رأسي من قبض�ة المحق�ق ، جعل�ت الش�رر يتط�اير م�ن عين�ي ، وكان�ت ھ�ذه اللكم�ة إي�ذانا ولم أكد أتم عبا   
للزبانية با نقضاض لتستحل دمي بكل ما لديھا من وحشية ، فألقوني علي ا�رض ومرغوني في التراب ، وداس�وني با�حذي�ة الغليظ�ة العمي�اء 

ل مكان في جسمي ، ثم عادوا الكرة بذلك كله مجتمًعا ، فG أدري أي ا_ م أدفع عن نفسي ، فكن�ت إذا أص�ابتني ، ثم جاء دور السياط لتلھب ك
  .. تكسرت النصال علي النصال .. سھام 

  .. الدرس ا�ول   

لع�اريتين بالس�ياط ، الت�ي خلتھ�ا شيء من التنظيم علي ھذه المعركة الھوجاء ، بدأ بكتم أنفاسي ، وخلع حذائي ، ثم أھووا علي قدمي اودخل     
قد اقتلعت مخي من رأسي ، وعز علّي أن أستغيث أو أص�رخ ، فأخ�ذ ص�دري يغل�ي كالمرج�ل أس�معه يف�ور ويھ�در ، وا س�تعانة ب�ا$ ف�ي ھ�ذا 

اش�ھد ي�ا : لنفسي  فاتجھت ببصري الحديد إلي السماء وھمست.. المقام رحمة مھداة ، وتفريغ لشحنة الصدر ، ولكني خشيت أن يظنوھا ضعًفا 
ليس�ت جدي�دة عل�ي لس�اني و  أذن�ي ، ولكنھ�ا .. كلمة جدي�دة عل�ي روح�ي تماًم�ا ف�ي ھ�ذه الس�اعة .. المؤمنين .. رب علي ما يفعلون بالمؤمنين 

اني أكث�ر م�ن جديدة علي قلبي ، أنطقھا وأسمعھا به ، ورغم ما أعطتني من الراحة وا�مام إ  أنني ش�عرت بالحاج�ة إل�ي تعم�ق حقيقتھ�ا ف�ي كي�
أتحرج من ا تجاه ببصري إل�ي الس�ماء ، خش�ية ھا آنذا .. كان الفضل في ذلك لتلك السياط ، ولشفا الموت الذي اقتربت منه .. أي وقت مضي 

ف�ي تربيت�ي ھن�ا ض�عفت .. وھا آنذا   أصبر علي أن أترك بص�ري ش�ارداً إل�ي المجھ�ول .. أن يكون في ذلك تحديداً للذات اJلھية يأباه التنزيه 
 اJيماني��ة ، اكتش��فته تح��ت الس��ياط ، كان��ت اھتماماتن��ا التش��ريعية والسياس��ية تغط��ي عل��ي أم القض��ايا ف��ي ص��دورنا ، ف��G تأخ��ذ حقھ��ا م��ن العناي��ة

م م�ن ب�اب أما نحن فق�د دخلن�ا اJس�G..  -رضي E عنھم  –والتأصيل ، لقد كانت تلك القضية ھي الفقه ا�كبر عند أبي حنيفة والسلف الصالح 
لنص�ل الفقه ا�صغر ، بحًثا عن العدالة والمساواة ، وعدم ا ستغGل ، وغير ذلك ، و  بأس من ذلك علي أن نعمل ليدخل اJيمان ف�ي قلوبن�ا ، 

  .. إلي الغاية الصحيحة لھذه المعركة الخالدة في النفوس 
اJيم�ان ب�ا$ والي�وم ا_خ�ر أو ً ، وقض�ايا .. تي�ب القض�ايا ف�ي حي�اتي الس�ياط الت�ي أع�ادت تر.. وقد وصلت إليھ�ا س�ريًعا تح�ت وق�ع الس�ياط    

ل�ئن عش�ت ليك�ونن ل�ي م�ع قض�ايا .. وھكذا أخذت الدرس ا�ول في تلك المدرسة الربانية ، التي لم يض�ع منھجھ�ا بش�ر .. الشريعة العادلة ثانًيا 
امنحن�ي .. أدع�وك م�ن ك�ل قلب�ي .. ي�ا رب   تمتن�ي عل�ي ھ�ذا الح�ال .. ة اJيمان شأن آخر أكثر وضوًحا وتحديداً ، يفوق تحديد قضايا الش�ريع

ثم وصلنا إلي المش�ھد ا�خي�ر ، عن�دما ھ�داھم تفكي�رھم الش�يطاني إل�ي .. أرجعنا نعمل صالحنا غير الذي كنا نعمل إنا موقنون .. فرصة أخري 
بالسياط ، فلم يجد بداً من ذلك بصعوبة ومعاناة باديتين عل�ي مGمح�ه ،  أن يأمروا أحد المعتقلين بجلدي بالسوط ، ولما تلكأ ألھبوا ظھره ورأسه

ولكنني خففت من صراعه النفسي بانطGقي في أغوار ظGم السجن غي�ر ملتف�ت إل�ي ن�داءات التوق�ف م�ن الزباني�ة ، مم�ا اض�طرھم إل�ي إلھ�اب 
يدة انشغلوا بھا ، فأوقفونا ووجوھنا لحائط السور ، ضمن ص�ف طوي�ل ا�خ المسكين ليتبعني بالسوط ، ولكن شاء E أن يلھيھم عن8ا بفريسة جد

  . من الواقفين علي ھذا الحال أياًما وليالي ، إلي أن يتم توقيع كل منھم علي محضر التحقيق 
وجاء وقوفي علي قيد خطوات مع أخ مكوم علي ا�رض ، تنزف دماؤه حتى لكأنه جثة تتنفس ، يصدر منھا كفح�يح ا�فع�ى ،  -

وم�اذا عس�اى أن أفع�ل ل�ه وأن�ا ف�ي ھ�ذا الح�ال ، ورك�زت .. كGًم�ا موجھ�ا ل�ي ف�ي ھم�س وإعي�اء أزعجني أول ا�مر ثم تبينت�ه 
  .إن الكGم موجة لي مباشرة .. سمعي نحو صوته الذي يأتيني بصعوبة ، ولم أصدق ما أسمع 

.. نص�ر E قري�ب .. المح�ن طري�ق ال�دعوات .. اليوم لن يمر عليك أسوأ من ھذا ..   تجزع و  تضعف .. قواك E يا أخي  -
 . أنا بخير وسعيد والحمد $ .. أنا أخوك في E عبد الغني دومة 

ش�دت كلمات�ه م�ن أزري ، �ن م�ا ح�دث .. وعجبت لھذه الجرأة التي قد تكلفه البقي�ة الباقي�ة م�ن حيات�ه .. فعلت كلماته فعل السحر في نفسي     
سرت في نفسي قوة جديدة ، فلم أع�د أب�الي باللكم�ات وال�ركGت الت�ي ت�أتيني م�ن .. إذا ما قيس بما جري مع ا�خ المؤمن معي ھو مجرد لعب 

  .. فالواقفين أمام السور كGً مباح لجميع عساكر السجن الحربي .. خلفي من أرتال الجنود في ذھابھم وإيابھم علينا 
  .. أغرب ھواية   

وس�رعان م�ا تكون�ت ل�دي ھواي�ة م�ن ن�وع غري�ب ، ھ�ي محاول�ة تميي�ز أن�واع التع�ذيب م�ن وق�ع .. ذيب م�ن خلف�ي كنت أسمع أصوات التع    
  . ھذا صوت مصلوب علي العروسة ، تؤكده فرقعة السياط .. ا�صوات 

طعة العنيفة أظنھا ھذه الصرخات المتق.. ھذا صوت مخنوق ، يصدر من مغمور ، في نافورة المياه ، فيه حشرجة الموت وخشخشة الماء    
ليتھم يعترفون بأي شيء ولو أدي ا عتراف إلي الموت ، ففي الموت لقاء النبيين والصديقين : قلت في نفسي .. من صعق التيار الكھربائي 

تصار كلما وجدت وا نثم   ألبث أن أشعر با نتشاء .. والشھداء والصالحين ، وھو أمر يتمناه المؤمن وإن كانت بشريته   تحتمل التعذيب 
ويا رب .. وكانت E أكبر .. ھذه الوسائل الجھنمية تعجز عن انتزاع توسل أو استعطاف ، بل كانت التسبيحات والتھليGت تشق عنان السماء 
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ا بأن صاحبه وقلما كنت أسمع صوًتا يستجدي ، وكان ذلك يعطيني علي الفور إحساسً .. ، و  إله إ  E ھي موسيقي الروح ونشيد السماء 
إنه نموذج للنفس العادية قبل أن تعرف عظمة اJيمان تماًما مثل حال سحرة .. ضعيف الصلة باJخوان ، أو أنه جاء علي سبيل الخطأ 

..  يود أحدھم لو يعمر ألف سنة.. ، كانوا أحرص الناس علي الحياة ، وكانوا عبيداً للدنيا والجاه فرعون قبل أن يؤمنوا بما جاء به موسي 
 -�\ ֠��-���@ : ( وليس كذلك حالھم بعد اJيمان ، وھم يقولون للطاغية �']K��8 F��;� ��C 
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أم�ا ا_ن فق�د ش�عرت بمق�دار الج�رم ف�ي س�ماعه ، . صوت كنت أطرب له من قب�ل ذل�ك .. ت من بعيد يقطع علّي ھذه الخواطر ويأتيني صو   
ورغ�اء .. �نه لم يعد صوت طرب بل صوت للتخدير واJلھاء ، وطمس الحقائق ، إنه صوت كوكب الشرق صاحبة العصمة ا_نسة أم كلثوم 

  . لتشجيع وا ستحسان القطيع وثغاؤه يشق عنان السماء با
  ..ونادوا علّي   

وج��دتني أم��ام .. وعن��دما ُيَن��اَدي عل��ي أي ش��خص تس��رع إلي�ه ال��ذئاب المدرب��ة لتس��وقه بالس��ياط إل��ي المكات��ب ..: س�معت اس��مي ُيَن��اَدي علي��ه     
جي�ه أس�ئلته المع�ادة ع�ن إي�وائي للھ�اربين ، الضابط القرد ، وأمامه صديقي عبد السGم صامًتا ، ألقيت عليه السGم فلم يرد ، بدا الض�ابط ف�ي تو

وس�ؤال ع�ن البطاق�ات الشخص�ية الت�ي عملتھ�ا Jخ�واني ، ووق�ف عن�د .. وعن القصيدة ، ولكنه ھذه المرة يعتبرھا من قبيل توزيع المنش�ورات 
كم كان إجمالي المبلغ قبل التوزي�ع  من الذين سلموني المبلغ ؟ ما ھي أسماؤھم ؟.. المعونات المالية ، وحاول أن يكرر قصة الجنيھين ونصف 

؟ كم مرة قمت بذلك ؟ فلم تتغير إجابتي ع�ن ذي قب�ل ، فاستش�اط غض�ًبا ، وھج�م علين�ا أن�ا وعب�د الس�Gم بالكرس�ي يض�ربنا ب�ه ف�ي ك�ل مك�ان ، 
إن . ال�دماء تتف�تح ش�ھية ال�ذئاب وعل�ي .. سالت دماؤنا  حتى.. به علي رؤوسنا  وانھالوكلما حاولنا تفادي الضربات أوقفنا ووجوھنا للحائط ، 

ا لھا حاسة شم قوية نحو الدماء ، فدخلت علينا من كل فج وانتھ�ي المش�ھد بتوقيعن�ا عل�ي محض�ر التحقي�ق ، وبع�ده تس�لمتنا ال�ذئاب الجائع�ة س�وقً 
، وبجوارھم�ا  ٣س�جن  وھ�و مبن�ي مس�تقل ، يج�اوره مبن�ي مش�ابه ھ�و ٤حت�ى أوص�لتنا إل�ي س�جن بالسياط وجرياً في الظGم علي غير ھ�دي ، 

مبني ثالث مخصص للمرضي يسمي الشفخانة ، وھذه المباني الثGث تقف كا�قزام بجوار المبن�ي الض�خم العم�Gق ال�ذي يس�مي الس�جن الكبي�ر 
  .. بأدواره الثGثة ، التي تضم آ ف المعتقلين من القضايا السابقة 

ودخل�ت .. ن به علي نفس المستوي الوحشي أثناء تسليم ا�مان�ات ، وأثن�اء حل�ق الش�عر يقابلك استقبال آخر من الزبانية الموكلي ٤وفي سجن    
، فخلعت حذائي وتوسدته ، وتمددت بكامل مGبسي ، ورح�ت ف�ي ن�وم  ٣في دوامة جديدة ، وجدتني في نھايتھا ملقي علي أرض الزنزانة رقم 

  . عميق 
  : الفصل الثالث 

 . نمت في حراسة الحاسة السادسة  •

 ما معني قول القاضي رفعت الجلسة ؟  •

كنت واھًما في أمل الظفر بنومة مريحة فوق أرض الزنزانة بعد ھذه الليلة العص�يبة ، إذ ف�تح ب�اب الزنزان�ة بركل�ة قوي�ة م�ن ح�ذاء غل�يظ ،     
بتسم ابتسامة س�اخرة ، كش�فت محنق غليظ ، بيده سوط طويل قد لف طرفه الرفيع علي يده اليسري ، ا –جاويش  –فقمت مذعورا علي منظر 

  .. عن أنياب كاشرة ، قبل أن يھوي بالسوط علي رأسي �عي التعليمات جيداً 
إياك أن تنام في أي لحظة من الليل أو النھار ، وكن ف�ي حال�ة انتب�اه عس�كري ف�ي أي وق�ت أف�تح في�ه الب�اب ، وإ  .. يا ابن .. اسمع يا ولد  -   

    .. شفتيه وھوي به علي رأسي ووجھي علي سبيل التأكيد  مزقت رأسك بھذا السوط ، ثم زم
  .. أساليب ثورية   

وبعد انصرافه فشلت كل محاو ت مقاومة النوم خشية أن أصبح نھًبا للس�وط ، وت�ذكرت لت�وى منظ�راً رأيت�ه وأن�ا طال�ب ب�المعلمين العلي�ا ،     
الثعبان �كث�ر م�ن ي�ومين ل�م ي�نم خGلھ�ا الف�أر المس�كين ، وكلم�ا ثقل�ت رأس�ه ب�النوم لفأر ألقوه طعاًما لثعبان من ثعابين التجارب ولم يقترب منه 

يغفو وھو أم�ام الثعب�ان ث�م يف�تح عيني�ه بأقص�ى ص�عوبة م�ع أي حرك�ة وأغمض عينيه لحظة انتفض مذعوراً حتى بلغ منه الكرب أشده ، وكان 
وعلم�ت أيًض�ا فيم�ا بع�د أنھ�م اتبع�وا نف�س الوس�يلة .. الثعبان لنستريح ويس�تريح  للثعبان ، حتى تمزقت قلوبنا من ھذا المنظر ، وتمنينا لو ابتلعه

قبل موعد تقديمه للمحاكمة العلنية ، إذ رتبوا دوريات الدخول علي�ه بالزنزان�ة ك�ل ع�دة دق�ائق عل�ي م�دار اللي�ل والنھ�ار ن مع ا�ستاذ الھضيبي 
وعلم�ت أيًض�ا فيم�ا بع�د أنھ�م أص�بوا ألوان�ا م�ن الع�ذاب عل�ي قي�ادات تنظ�يم .. ي�دھم حتى يجعل�وا من�ه أمثول�ة أم�ام المحكم�ة ، ولك�ن E أح�بط ك

الجامعات ، بسبب موقفھم الجريء في المحاكمة ، واستھانتھم بھيئة المحكمة والنظ�ام ال�ذي تمثل�ه ، وبل�غ م�ن ض�راوة التع�ذيب أن تس�اقط ع�دد 
عرايا ، وإرھاقھم بصعود السGلم ونزولھ�ا عل�ي أي�ديھم وأرجلھ�م ، ث�م  كبير منھم كأعجاز نخل خاوية ، بعد يوم عصيب من الضرب والزحف

  .. رصھم لتسير كتيبة الضرب فوق ظھورھم با�حذية الغليظة بخطوات عسكرية 
يحكي لي شاھد عيان أن أقسي ما كان في ختام المعمعة ھو عجز بعض اJخوان ع�ن مقاوم�ة الن�وم ، حت�ى إن بعض�ھم ك�ان يغف�و للحظ�ات     
وآخر من أوضاع التعذيب ، لكن محنة بعضھم جاءت وھم وقوف حيث ستعرضه اJغفاءة للس�قوط عل�ي ا�رض في�داس با�حذي�ة العمي�اء بين 
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س الن�وم ، وينكل به أشد تنكيل ، ولم يجد وسيلة مقاومة محنة النوم إ  بالتوسل إلي احد الزبانية ليلھبه بالسوط ؛ لتغط�ي آ م الجس�م عل�ي ك�ابو
ومن ثم فالحرمان م�ن الن�وم ك�ان وس�يلة تع�ذيب خطي�رة ، .. السقوط علي ا�رض بعواقبه الوخيمة ، فبعض الشر أھون من بعض  ، لينجو من

وكان�ت .. وصلوا به إلي تشويه الروح بعد أن قضوا وترھم م�ن تش�ويه الجس�د  –الثورية  –عرفوا كيف يستغلونھا ، وھو تطور في ا�ساليب 
ول��ه المن�ة ب�ه عل��ي  –إذ يغش��يكم النع�اس أمن�ة من�ه  -:ھ�داة لن�ا ، وس�ط ھ��ذه ا�ھ�وال ، ام�تن E ب��ه عل�ي أھ�ل ب�در غلب�ة النع�اس علين�ا رحم��ة م

  .. المجاھدين في كل عصر 
  .. الحاسة السادسة   

تِي كاملة ، بما فيھا ذل�ك كان طبيعًيا إذن أن تفشل كل محاو تي في مقاومة النوم ، رغم ھذا الوعيد من السجان ، فأخذت حذري بارتداء ُحل8     
ورحت في ن�وم عمي�ق لع�دة دق�ائق ، ... الحذاء ، ثم توسدت حقيبتي ونمت ممدداً علي ھذا الحال ؛ ليسھل علّي القيام مع أول طرقة علي الباب 

في وقف�ة عس�كرية ،  أفقت بعدھا نشيًطا ، بإحساس قوى بقرب مجيء الحارس ، وسرعان ما صح توقعي بفتحه المفاجئ للباب ، فإذا به يجدني
وما يك�اد يغل�ق الب�اب حت�ى أروح ف�ي ن�وم عمي�ق لفت�رة تط�ول أو تقص�ر ، ..   أثر فيھا للنوم علي عيني ، فحياني بضربات السياط وانصرف 

حس�ب إحساس�ي الروح��ي ب�اقتراب الخط��ر ، حي�ث أھ��ب م�ن ن��ومي فج�أة بإحس��اس ق�وي بق��رب مج�يء الح��ارس ، وبع�د لحظ��ات يص�ح ت��وقعي 
، فل�م أع�د أخش�ي ط�وارئ الح�ارس ن إذ قام�ت ھ�ذه الحاس�ة وتعجبت من ھذه الظاھرة الروحية ، التي منحن�ي E بھ�ا ا�م�ن .. صة وتتكرر الق

وكان تتبعي لھذه الظاھرة فيه من المتعة وا ندھاش ما أنساني ھ�ول م�ا أن�ا في�ه ، وم�ا أش�عرني بمعي�ة .. الروحية علي حراستي من أي مفاجأة 
.. وكنت أتمني لو ظل الباب مقفو ً علي الدوام ، فغلق الزنزانة وسط ھذا الجحيم ھو مصدر ا�مان الوحي�د .. أي وقت مضي E لي أكثر من 

  .. وأشرق الصباح وأنا علي ھذا الحال ، في محاورة الحارس ، فلم يظفر بي نائًما ولو مرة واحدة في تلك الليلة الطويلة 
  .. الضحك عبادة   

م الزنزانة علي ضوء الصباح ، فوقعت عيناي علي آيات كريم�ة م�ن الق�رآن ، وعل�ي بع�ض ا�دعي�ة الم�أثورة ، مخطوط�ة ف�وق تبينت معال    
واعتبرتھ�ا أيًض�ا تحي�ة .. �حد الح�واريين  –عليه السGم  –كما قال عيسي " فالكلمة الطيبة ھي نبي E فيك " الجدران ، فكانت بلسما لروحي 

لغيب ، ولم يكف لساني عن ترديدھا ، حتى انشرح صدري ، وأطمأن خاطري إلي فشل وعج�ز ھ�ؤ ء ال�ذين يري�دون أن القلب المؤمن بظھر ا
.. يقطعوا ما أمر E به أن يوصل ، كما اكتشفت وجود قصرية م�ن الجل�د ا�س�ود ف�ي رك�ن الزنزان�ة ، تس�تخدم كمبول�ة ، وإن�اء للش�رب أيًض�ا 

متة تتلقي السياط المنھمرة ، والويل لمن يضبط وھ�و يھم�س �خي�ه ن وكن�ت أغم�ض عين�ي ، ك�ي   أري وعند استGم الطعام نقف صفوًفا صا
الس�جن أنن�ي َوق8ْع�َت عل�ي محض�ر التحقي�ق " جاويش " ولما علم .. حتى   تعافه نفسي العسكري وھو مستخدم يديه كمغرفة في توزيع الطعام 

وك�ان .. ني م�ع س�تة آخ�رين ؛ �ن اس�تمرار الح�بس ا نف�رادي قاص�ر عل�ي م�ن ھ�م قي�د التحقي�ق بال�دور الث�ا -٧١بالمكاتب ، نقلني إلي زنزان�ة 
وكان�ت المفاج�أة أن وج�دت بي�نھم ذل�ك ا�خ .. سواء ، حيث شعرت بسعادة أنستني التفكير بالخروج  وجودي بين عدد من اJخوة ھو واJفراج

ك�ان مع�ي ف�ي الزنزان�ة اJخ�وة .. ما تبين�ت م�ن التع�ارف أن اس�مه أحم�د الج�Gد الذي أرغمه علي جلدي أثن�اء التحقي�ق ، وغف�رت ل�ه ذل�ك عن�د
  . الشيخ سعيد عوض سلو ، وعبد E حسن أيوب ، وأحمد عبد الحليم ، وأنور مصطفي 

  يت�رخص لن�ا  وك�ان. كنا نمضي سحابة النھار في التسبيح ن وا ستغفار ، وقراءة القرآن ، بفضل إرشادات ا�خ الشيخ سعيد عوض سلو    
  : بالضحك أو المرح ؛ إذ يعتبرھما تھاوًنا   يليق مع E في مثل ھذا البGء الشديد وكنت أقول له 

أ  ت�ري أن التبخت�ر والفخ�ر يبغض�ھما E إ  ف�ي مي�دان .. ليس غلي ھذا الحد يا أخ سعيد ، فإني أعتبر الض�حك وس�ط أھ�والھم عب�ادة  -
إنھا لمشية يبغض�ھا E : لي E عليه وسلم لما رأي أبا دجانة وھو يتبختر بسيفه بين الصفوف قال ما معناه وأن رسول E ص.. القتال 

أن�ا شخص�ًيا   أري س�بًبا معيًن�ا .. إن�ي أري الض�حك آي�ة م�ن E مھ�داة إلين�ا ف�ي ھ�ذا المك�ان : صدقني إذ قلت ل�ك .. إ  في ھذا المقام 
ولكن تذكرنا لمناظر التحقيق ولغب�اء المحقق�ين والجن�ود عل�ي الس�واء يجعلن�ا .. اJخوة جميعھم كذلك أن يدعوني إلي الضحك ، وأعتقد 

ال�ذي أف�رغ معج�ون " الج�اويش " وھ�ل نمل�ك الحي�اد أم�ام حال�ة .. فاجعلن�ا ي�ا أخ�ي س�اعة وس�اعة .. نسترسل في الضحك ونغرق في�ه 
يتناولھ�ا اJخ�وان خلس�ة ك�ل ص�باح ، أو نمل�ك الحي�اد أم�ام ح�ال الجن�دي  ا�سنان رغيف من الخبز ، وھو يلتھمه متصوراً انه قش�طة ،

أو ذل�ك ال�ذي يس�أل ع�ن " .. البكالوري�ا " يعن�ي " الكولوري�ا " ظننتك حصلت علي : الذي يقلل من شأن من يحمل الدكتوراه ويقول له 
ي ف�ي اختي�ارھم للتعام�ل معن�ا ع�دداً م�ن الحيوان�ات أ  ت�ر! سبعة ، قال لھ�م ف�ي غض�ب وأي�ن خامس�كم ؟: تمام الزنزانة ، فإن قالوا له 

ويك�اد يقتن�ع الش�يخ .. تنقصھا الذيول شيًئا طريفاً ، يدعو إلي الضحك ، خصوًصا عندما يتسابقون في الشر ، للظف�ر بع�Gوة اJج�رام ؟ 
 ًGخوة عليه ، ثم يستدرك قائJمي ، وبتأمين اGسعيد بك :  

وكن�ا .. كGم ، وشدوا عزيمتكم في ترديد ھ�ذا ال�دعاء مائ�ة م�رة ، ي�ا ح�ي ي�ا قي�وم برحمت�ك أس�تغيث يكفينا ما ضاع من وقت في ھذا ال -
 .. نحبه ونسرع في ا ستجابة لرغبته ، بترديد ا�دعية وا�ذكار سحابة النھار 

  .. كله بره الزنازين   
، أو لGستدعاء للتحقيق ، ھي أشد اللحظات عل�ي نفوس�نا ؛ �ن أي كانت لحظات فتح الزنازين  ستGم الطعام ، أو الذھاب إلي دورة المياه     

م�ن " كل�ه ب�ره الزن�ازين " وكان�ت عب�ارة ... سبب لفتح الزنازين يكون دائًما مقروًنا باJيذاء الش�ديد ، ال�ذي أص�بحت الس�ياط ھ�ي أخفھ�ا محن�ة 
ء الن��داء ف��ي ج�وف اللي��ل الق��ارس ، و  مج�ال ھن��ا لGعت��ذار رقي�ب الس��جن كافي��ة لت�دفق المئ��ات خ��ارج أبوابھ�ا ف��ي لم��ح البص�ر ، حت��ى ول��و ج�ا

E أكب�ر " ل�و ك�ان ن�داء : وقلت في نفسي .. كان فالسياط العمياء الصماء   ترق لحال ، و  تسمع لشكاة بمرض ، أو كبر سن ، أو بأي عذر 
ويقين�ي أن�ه ك�ان ك�ذلك ف�ي ص�در .. ، ولفتح بن�ا أب�واب ا�رض  لفتح E علينا أبواب السماء" كله بره الزنازين " يحدث في نفوسنا ما تحدثه " 
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وَن أخ�اھم  Zحرام ، ومما جعل بعض الصحابة ُيَع�زJنه شغله يوًما تكبيرة ا�عل�ي ف�وات اJسGم ، مما حدا بأحد الصحابة أن يتبرع ببستانه $ ، 
ف�إذا م�ا .. ول�ذا اختل�ف واقعن�ا ع�ن واقعھ�م .. ك بسائق م�ن خارجن�ا ھكذا كانوا يسارعون بقوة من داخلھم ، وھكذا صرنا نتحر.. إقامة الصGة 

وھك�ذا يفع�ل الخ�وف .. توالي النداء بالنزول إلي فناء السجن كنا كشGل ھادر يصب في لحظات في صفوفه منتظمة ،   تس�مع فيھ�ا إ  ھمًس�ا 
  .. باJنسان حين يفتقد ذاتية الحركة نحو ھدفه ، بدافع من الشوق والحب 

  .. بت يا سعدية ت  
ف�ي س�بيله  ألفنا ھذه الحياة ونسينا الدنيا وما فيھا ، وكأننا منذ ولدنا نعيش في ھذا الجحيم ، ولو  الركون إل�ي E واستش�عارنا مع�اني الجھ�اد    

ة م�ع ك�ل ي�وم يم�ر علين�ا ولكن ھا ھي القل�وب م�ن ح�ولي ت�زداد ليًن�ا ورق�.. لطارت منا ا�فئدة ، ولطاش صواب العقول ، أو لتحجرت القلوب 
فالش�جاعة ... فبينما ھي شديدة التأثر لما يقع علي اJخوان من إيذاء ، إذا بھا قوي�ة كالص�خر ح�ين تك�ون ھ�ي مح�ل ا ختب�ار .. علي ھذا الحال 

، ث�م تبين�ت أن�ه وكان طبيعًيا إذن أن أف�زع ف�ي ج�وف اللي�ل عل�ي ص�وت بك�اء إخ�وان الزنزان�ة م�ن ح�ولي .. والرحمة صنوان في قلب المؤمن 
س�كون اللي�ل الس�اجي بكاء إشفاق ،   بكاء خوف وجزع ، وعرفت السبب من ذلك الصوت الذي يصعد من إحدى الزنازين ا�رض�ية ، فيش�ق 

إنه صوت الضابط الطيار ذي الجسم الفارغ ، ال�ذي ق�بض علي�ه من�ذ ي�ومين " .. سامحيني يا سعدية .. تبت يا سعدية .. " في صراخ متواصل 
وأكبر دليل علي كذب دعواھا ھ�و انھي�ار ھ�ذا البط�ل الس�ريع أم�ام أول دفع�ة م�ن .. بب شكوى كيدية من زوجته سعدية عن صلته باJخوان بس

ولقد تحمل في شجاعة ما مر عليه لمدة يوم ، علي أمل أن يظفر بمقابلة أحد زمGئه الضباط ، فيخب�ره بم�ا فع�ل زباني�ة اJج�رام م�ن .. التعذيب 
وكان حظه سعيداً أو سيًئا عندما مر عليه الضابط الطبيب المنوط بالسجن ، فأدي الطيار له التحية العسكرية متظلًما مما وق�ع علي�ه ، . .الجنود 

فابتسم الطبيب الضابط في سخرية ، ورفع يده بكل برودة وقسوة وصفعه بھ�ا ، وكان�ت ھ�ذه الص�فعة .. بعد أن كشف عن إصاباته في التعذيب 
ا نھيار ، وتوالي سقوط ھذه العمارة الشامخة طابًقا إثر طابق ، حتى ذھبت قامت�ه الطويل�ة وتغي�رت مGمح�ه الوجيھ�ة ، فكن�ا   ن�راه إ  إيذاًنا ب

امر راكعاً ، أو ساجداً ، أمام أي عسكري يمر عليه ، واستمرأ المجرمون التشفي في ھذه الرتبة العس�كرية ، فك�انوا يخص�ونه باJھان�ات وب�ا�و
حت�ى وص�لوه إل��ي حاف�ة الجن�ون ، وك�ان م��ا ك�ان من�ه ف��ي تل�ك الليل�ة العص�يبة ، الت��ي أخ�ذ يھ�ذي فيھ�ا ط��وال اللي�ل مم�ا أرق القل��وب .. حقي�رة ال

وربم�ا ك�ان م�ا ج�ري .. الرحيمة ، وأطلق ا�لسنة به بالدعاء ، وتمني أخ في الزنزانة لو استطاع أن يحمل عنه جزءاً من العذاب ليخلي س�بيله 
الش�ھيرة المواجھ�ة ل�ه والمخصص�ة لتعلي�ق اJخ�وة كال�ذبائح ، أو م�ن مش�اھدته لم�ا يج�ري بالثGج�ة  ٢٤مشاھدته لما يج�ري ف�ي زنزان�ة له من 

  ..  ٢٥بالزنزانة 
  : اEعداد للمحكمة   

سجن وأخذ كل منا يتس�اءل ما ھي إ  ليال حتى قمنا فزعين من نومنا مرة أخري ، علي سماع أصوات استغاثة جماعية ، تنبعث من فناء ال    
ول�م يتح�رك ! تري ماذا حدث في البلد ، حتى يقبضوا علي ھذه ا�عداد الھائلة مرة واحدة ، ويص�بوا عليھ�ا التع�ذيب بھ�ذا الش�كل الجم�اعي ؟.. 

  : لھذا الحدث إ  واحد منا ھو أقدامنا وروداً علي الزنزانة ، حيث قال 
من ثقب الباب فتتسببوا في فتحة علينا فھم يعدون اJخوة للمحكمة غ�داً ، قب�ل تس�لمھم ا دع�اءات ألزموا أماكنكم يا إخوة ، و  تنظروا  -

  . ، حتى   يفكر أحد منھم في تغيير حرف واحد من محضر التحقيق الذي وقع8 عليه 
إعل�م أنھ�ا لGس�تراحة .. س�تراحة رفع�ت الجلس�ة لG: فعندما تسمع القاضي يق�ول .. ولذلك فھم أعدوا �مثالك مستوي أرقي من السياط  -

المحكم��ة تح��ت منص��ة القاض��ي مباش��رة ، وبع��د أن تع��ي ال��درس جي��داً تس��تأنف " ب��دروم"م��ن ش��جاعة أمثال��ك بوس��ائل أخ��ري أش��د ف��ي 
 . المحكمة جلساتھا 

 !! أنا   أصدق ما تقول  -

وق�د ح�دث ھ�ذا فكش�فوا ع�ن ظھ�ورھم .. ھمجي�ة وصدق أيًضا أن ھناك من ھم أشجع منك ، ولم يرھبھم كل ذلك من فضح ا�ساليب ال -
وھ�ل س�معتم ع�ن أب�ي جھ�ل جدي�د أت�درون م�اذا كان�ت النتيج�ة ؟ .. وأظھ�روا روح التح�دي وا س�تھانة بالطغي�ان . في ساحة المحكم�ة 

ث�م يس�جل أس�ماء اسمه حمزة البسيوني ؟ إنه مدير السجون الحربية الذي يلتقط تليفونًي�ا جلس�ات المحاكم�ة ، وھ�و ف�ي مكتب�ه بالس�جن ، 
  تعجب�وا لكGم�ي ، �ن ا�عج�ب من�ه أن ا�حك�ام مع�دة .. الذين لم يستفيدوا من كل ما مر عليھم ؛ ليكون ف�ي اس�تقبالھم عن�د ع�ودتھم 

وإخوانكم يذھبون وھم يعلمون ھذا ، ولكنھم ي�رون الش�جاعة وق�ول الح�ق والتبلي�غ ع�ن .. سلًفا ، حتى ولو سبح المتھمون بحمد النظام 
E ء الباط��ل وجبروت��ه ، وحس��بھم أن تس��جل م��واقفھمGم أمان��ة ف��ي ك��ل مك��ان ، وھ��ي أوج��ب م��ا تك��ون أم��ام اس��تعGس��Jورف��ع راي��ة ا 

النصر الذي وعد E الذين م�ا وھن�وا لم�ا أص�ابھم ف�ي س�بيل E ، وم�ا .. وما النصر بعد ذلك إ  من عند E .. المضيئة في صفحاتھم 
 . ضعفوا وما استكانوا 

  أين ا�خ الحبّيب ؟؟   

ق�د أنس�اھم فلم تكن قضيتنا علي مستوي ذل�ك ، أو لع�ل E  –حسب مفھوم زبانية السجن  –وجاء يومي كما يقولون دون تحضير أو ادعاء     
.. نوات س�جن أن�تم س�تأخذون عش�ر س� –وأم�ام مكات�ب التحقي�ق تس�لمنا ا دع�اءات بع�د أن وزع المحق�ق ا�حك�ام عل�ي فري�ق من�ا :. أو أشغلھم 

أي�ن ص�احب الخط�اب الغرام�ي ؟ .. وظنناه في البداية يمزح ثم وقف صفوف اJخوان ص�ائًحا أي�ن ا�خ الحب8ي�ب .. وأنتم .. وأنتم عشرة أشغال 
ك�رر الن�داء  فتعجب الجميع من ھذا النداء الحبيب وابتسمت عيونھم ، لمعرفة ما وراء ھذا النداء ، الذي يبدو أن المحقق يص�ر علي�ه ،�ـ �ن�ه.. 

وتلفت اJخوان في ح�ذر لمعرف�ة المقص�ود بھ�ذا الن�داء ، وس�كت8 ول�م أرد ؛ لعل�ه ينص�رف إل�ي أم�ر .. مشفوًعا بغمزة من عينيه تفيد أنه يعرفه 
  : لكن يبدو أنه علي إصراره وقبل أن يحقق غرضه بذكر اسمي بادرته قائGً .. آخر ويقلع عن ھذا اJصرار 
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  : فضحك في خبث وھو ينظر إلي اJخوان ويقول .. أنا ھنا .. نعم  -
 أنت إًذا صاحب الخطاب الغرامي ؟  -

أعددته لفتاة أنوي الزواج بھا ، انصحھا فيه با نضمام إل�ي قس�م ا�خ�وات ، لتثق�ف ثقاف�ة إس�Gمية ، وكن�ت انتظ�ر موافق�ة أھلھ�ا .. نعم  -
 . علي الزواج قبل إرساله لھا 

  : اجي بسؤال آخر فتغاضي عن إجابتي وأراد إحر
 الحب حGل أم حرام ؟ : قل لنا  -

 . حGل إذا كان حًبا ھادًفا إلي زواج ، وحرام إذا كان حًبا عابًثا  -

 ھل اJخوان يحبون ؟  -

 . نعم ولكن حبھم ھادف  -

 ًGقطعت عليه السبيل بإجاباتي المباشرة التي لم يكن يتوقعھا ، فتوعدني قائ :  
 . ترم سنعطيك شھر عسل مح -

 . أنا مؤمن بقضاء E وقدره  -

وانتھت المناظرة العجيبة ، التي أدخلت بعض التسوية علي قلوب اJخوان ن وقد اح�تفظ رج�ال المباح�ث بھ�ذا الخط�اب ، ال�ذي عث�روا علي�ه    
Jخوان ن لما فيه من دعوة المخطوبة إلي التزود برس�ائل اJنھ�م ل�م يعث�روا عل�ي اس�مي في أثناء تفتيش شقتي ، كدليل علي صلتي با�خ�وان ؛ 

  .في أي ُشعبة ، وليكون في الوقت نفسه ظرًفا مشدداً في الحكم 
  : الفصل الرابع 

 .. تحدثت العيون وانھمرت دمعة الوفاء  •

 .. فاحتار البوليس الحربي .. صدرت ا�حكام  •

إلي المحكمة المنعقدة في مبني س�ينما الكلي�ة الحربي�ة برئاس�ة الل�واء ص�Gح في اليوم التالي لتسلمنا ا دعاءات نقلنا بعربات البوليس الحربي     
.. ولم يف�ت رج�ال الب�وليس الحرب�ي نص�يبھم م�ن إي�ذائنا ، والت�زم ك�ّل من�ا كرس�يه المخص�ص ل�ه ف�ي ا�ت�وبيس بحي�ث   يتح�اور اثن�ان . حتاتة 

ھم ، ووق�ع أح�ذيتھم الغليظ�ة ، وب�ين لحظ�ة وأخ�ري يھ�وي أح�دھم جلسنا في صمت تام ،   يقطعه إ  صيحات رجال الب�وليس الحرب�ي وش�تائم
علي أي واحد منا بما في ي�ده عل�ي س�بيل اJرھ�اب ت�ارة ، أو أخ�ذاً بش�بھة ح�ديث ت�ارة أخ�ري ، ج�و مش�حون ب�القلق والت�وتر ، ولكن�ه مش�حون 

  . باJصرار والتحدي ، والرضا بالقضاء والقدر أيًضا 
وكن�ت جالًس�ا ب�دوري   يش�غلني أم�ر .. الت�ي تكلمن�ا بھ�ا كثي�راً ن وف�ي ارتف�اع الجب�اه ف�ي المGم�ح الباس�مة  كنت ألحظ ذلك في بريق العي�ون   

حت�ى ي�وم أن اس�تطاع أح�د إخ�واني أن يح�اذيني ف�ي فن�اء الس�جن بش�تى الحي�ل ، . المحاكمة في شيء ، حيث قدرت سلًفا نصيبي فيھا من الحكم 
والمطالبة بالتجاوز عن خطئي ، لم استسغ منه ھذا المنطق وشكرت عاطفت�ه وأفھمت�ه أنن�ي ل�ن أغي�ر  ليھمس في أذني بتصنع الو ء للحكومة ،

ل�ذلك جلس�ت غي�ر منش�غل بش�يء ، س�وى مراقب�ة الطري�ق ، حت�ى عن�دما وزع�وا علين�ا كتيب�ات ب�أقGم كب�ار .. كلمة واحدة مما قلته في التحقيق 
  . أقرأ مستھجًنا أسلوبھم الفج في اختيار المكان والزمان المناسبين للقراءة المفكرين تنال من اJخوان وتحط من شأنھم ، جلست 

  .. دمعة وفاء   
ھ�ل ثم�ة .. ي�ا للطام�ة الكب�رى .. م�ردداً اس�مي .. قطع علي8 سكوتي صوت أحد رجال البوليس الحربي وھو يجوب ممر العربة باحًثا عن�ي     

تل�ك الحج�رة المظلم�ة ، الت�ي س�معنا ع�ن وجودھ�ا تح�ت منص�ة القاض�ي ، والت�ي تقش�عر Jع�ادة تحض�يري للمحاكم�ة ف�ي .. توصية خاصة بي 
ولكن إصراره واض�ح و  مف�ر م�ن ال�رد ، فاس�تجمعت ك�ل .. تجاھلت نداءه لعله ييأس ويبحث عني في عربة أخري .. جلودنا مما يحدث فيھا 

  : قوتي وقلت 
 : دنا مني ثم ھمس في أذني .. ل الضربات الغاشمة عند رؤيته قادًما نحوي قلتھا وأنا أتحفز لتقب.. نعم أنا عبد الحليم خفاجي  -

 .. و .. تعرف سيد مرزوق وعلي بدوي  -

إن أح�دھم .. إنھم أص�دقائي م�ن طلب�ة قلي�وب الثانوي�ة ويس�كنون بالقن�اطر الخيري�ة .. وسرح فكري فيما عساه قد أصابھم ..   أعرفھم  -
 : تذيع ضد مصر ، فھل لذلك دخل في القبض عليھم أم ماذا ؟ أدرك الشرطي سر إنكاري فقال دلني علي محطة صوت الحق ، التي 

ولق�د .. إنھم يحملون إليك تحياتھم ، ويطمئنوك علي إخوتك ، فقد زارھ�م ف�ي بيت�ك .. كن مطمئًنا .. غنھم يعرفونك جيداً وآنت تعرفھم  -
أحسس�ت وأن�ا أس�تمع إلي�ه ك�أن ش�عاًعا م�ن الن�ور ق�د ألق�ي فج�أة .. �ھل�ك  كلفوني بعمل أي شيء لك ، فاطلب ما شئت أو اكتب رس�الة

.. وأن لمح�ة الوف�اء ھ�ذه أثم�ن عن�دي م�ن م�لء ا�رض ذھًب�ا .. وأن يداً حانية قد ضمدت ك�ل ج�راح نفس�ي .. علي الظGم المحيط بي 
 .. م غلبة الشر وشعرت بحب مماثل للرقيب زكريا ، الذي أعاد إلي إيماني بوجود الخير في الدنيا رغ

ولما انصرف وجدت دموع الحب والوفاء تفيض من عيني بدرج�ة ل�م أعھ�دھا م�ن قب�ل ، م�ن .. وشكرته واعتذرت عن تعريضه �ي خطر    
   .ولم تتوقف ھذه الدموع إ  بعد أن غسلت روحي تماًما .. قبل ، وفشلت تماًما في إيقاف انھمارھا ؛ خشية أن يفسرھا إخواني تفسيراً آخر 

  .. المفارقة الطيبة   

ش�عرنا لھ�ذه المفارق�ة الطيب�ة .. أخاً ، وھم مجموع جھاز التمويل ، وھو عدد المسلمين نفسه ف�ي غ�زوة ب�در  ٣١٤كان عددنا في ذلك اليوم     
الم�دعي الع�ام أن يس�تھل بأثر جميل في نفوسنا ، كانت مقاعد قاعة المحكمة خالية من الجمھ�ور ؛ �ن المحاكم�ات س�رية ، إ  أن ذل�ك ل�م يمن�ع 
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وللحقيقة فقد كنت ألحظ ابتسامة خفيفة علي وجھه ، تفيد أن�ه غي�ر مقتن�ع .. يا قضاة الشعب ، مشيراً بيده إلي الجمھور الوھمي : مرافعته بقوله 
ض�طرتني إل�ي ال�دفاع عنھ�ا وأمام ھيئة المحكم�ة ل�م يخ�رج م�ا قلت�ه عم�ا ج�اء ف�ي التحقي�ق بزي�ادة طفيف�ة ، كان�ت مفاج�أة غريب�ة ل�ي ا. بما يقول 

 ًGبإصرار ، وذلك عندما ھاجمني رئيس المحكمة قائ :  
وبع�د أخ�ذ ورد ومطالب�ة من�ي ! قل لنا من كان سيشترك معك في نسف مجلس الدولة ؟ لقد دھشت من ھذا ا تھام الذي لم يدر بخل�دي  -

وق�د ج�اءت عب�ارة مجل�س الدول�ة مكتوب�ة عل�ي ھ�امش ھ�ذه بالدليل إذا به يش�ير إل�ي ال�وراق الت�ي ض�بطت عن�دي أثن�اء تفت�يش البي�ت ، 
ا�وراق ، فبينت له أنھا تشير إلي إحدى مواد الدراسة ، التي كانت مق�ررة علين�ا بالس�نة الثاني�ة بكلي�ة الحق�وق ، واستش�ھدت عل�ي ذل�ك 

 . بالمدعي العام نفسه باعتباره دارس القانون الوحيد في ھيئة المحكمة الموقرة 

انتظ�اراً للنط�ق ب�الحكم ، وقب�ل أن ي�تم تس�ليمنا Jدارة الس�جن جيز تمت محاكمة ھذا العدد الكبي�ر ، وع�دنا إل�ي الس�جن الحرب�ي ، وفي وقت و   
  فقلت له .. ظھر أمامي الرقيب زكريا مرة أخري ، بإصرار أكبر بأن أكتب �ھلي رسالة علي ا�قل ، وقد أحضر معه الورقة من أجل ذلك 

  : قال بجد .. لي طلًبا واحداً أسألك عنه يوم أن يأذن E بالتقاء الوجوه في ظروف أفضل  إن كنت مصراً فإن -
 . اطلب ما شئت  -

تعاھ��د E أم��امي أ  تمت��د ي��دك بس��وء إل��ي أي أخ طائًع��ا مخت��اراً ، وأن تمن��ع زم��Gءك م��ن ذل��ك م��ا اس��تطعت ،  ن القض��ية كبي��رة ،  -
 . وھذا أفضل ما تقدمه لي في محنتي .. متاحة لطرف واحد والحقائق غائبة عنكم ن والفرصة كلھا 

 . وستجدني عند حسن ظنك .. أعاھد E علي ذلك  -

 . إذاً فإلي اللقاء ، وE علي ما تقول شھيد  -

لق�در باللق�اء فاJس�Gم وافترقنا لم أره من يومھا حتى تاريخ كتابة ھذه السطور ، وإن كنت أحتفظ له في قلبي بالح�ب والعرف�ان ، حت�ى ي�أذن ا   
  . دين الوفاء 

  .. درس جديد في اEيمان   

 عدنا بعد أيام نحن أعضاء جھاز التمويل بموكب البوليس الحربي نفسه ، وبكامل عددنا الب�الغ ثGثمائ�ة وأربع�ة عش�ر ف�رداً ، لGس�تماع إل�ي    
ب�اب آخ�ر ن م�روراً بالمنص�ة الت�ي تجل�س عليھ�ا ھيئ�ة المحكم�ة ،  منطوق ا�حكام المعدة سلًفا ، ودخل ھذا الصف الطويل من باب وخرج م�ن

وأش�فعت منط��وق الحك��م بس�جني عش��ر س�نوات م��ع ا�ش��غال الش�اقة ، بالتحي��ة العس��كرية ، .. بع�د أداء التحي��ة العس�كرية لھ��ا عن��د س�ماع الحك��م 
، الت�ي تراوح�ت ب�ين وفي أقل من ساعة تم توزيع ا�حكام . خرجت من الباب الثاني أكثر اطمئناًنا ورضي .. حسبنا E ونعم الوكيل : وبقولي 

وفي طريق عودتنا إلي الس�جن الحرب�ي كن�ا ف�ي ع�رس .. السجن وا�شغال الشاقة واJعدام ، ولم يظفر بالبراءة أو وقف التنفيذ سوي عدد قليل 
ن عل�ي ن�وع ا�حك�ام ، وتس�اھل معن�ا الح�راس حقيقي ، من شيوع المرح وكث�رة الض�حك والمن�اداة عل�ي بعض�نا ف�ي مختل�ف العرب�ات لGطمئن�ا

لك�ن م�ا ب�ال فريًق�ا .. ربما JبGغ من أوص�اھم م�ن ا�ھ�ل ب�ذلك .. تعاطًفا مع ظروفنا ، وكانوا مثلنا متلھفين علي معرفة حكم ھذا ا�خ أو ذاك 
ل�ذين أخ�ذھم العج�ب وأدھش�ھم ا�م�ر ، نح�ن نع�رف الس�بب ونحت�رم مش�اعرھم ، أم�ا الح�راس فھ�م ا.. من اJخ�وان م�ازال منخرًط�ا ف�ي البك�اء 

يجيب�ه ا�خ الب�راءة أو . وأعياھم ا قتناع بسبب الضحك أو البكاء فكان الحارس عندما يتقدم لمواساة من يبكي ويسأله عن الحك�م الص�ادر علي�ه 
رأيت الحيرة علي وج�وه الجن�ود ، ..  وقف التنفيذ ، فإذا ما ذھب لتھنئة من يمرحون ويضحكون علم أن أحكامھم السجن أو ا�شغال أو اJعدام

فص�احب الب�راءة يبك�ي ف�ي .. وكنت مثلھم لھذه الظاھرة الربانية في التأليف بين ا�رواح حتى ل�م يع�د �حك�ام البش�ر بينھ�ا وزن عل�ي اJط�Gق 
ر درًسا جديداً ل�ي ف�ي ع�الم اJيم�ان كان ھذا المنظ.. يسعد بمعاينة فضل E  خجل لحرمانه من شرف ا بتGء في سبيل E ، وصاحب ا�حكام

 .  
وع�ادت .. مع مجموعة من المحك�وم عل�يھم با�ش�غال  ٩وبھذا كان نصيبي بالزنزانة .. أعادوا تسكيننا من جديد بعد تصنيفنا حسب ا�حكام    

ف�ي حياتن�ا الجدي�دة ، بإحس�اس كبي�ر ب�دأنا ننص�ھر . معاملة السجن القاسية كم�ا كان�ت ن باس�تثناء توق�ف إج�راءات التحقي�ق حي�ث   وارد جدي�د 
بالجسد الواحد ، وقد نما ھذا الشعور خاصة بعد صدور ا�حكام ، وقد قوى من اس�تعدادنا للوق�وف ف�ي وج�ه أي خط�ر ، فھ�ا نح�ن جميًع�ا ن�دير 

ن ، و  س�ند لن�ا فيھ�ا إ  أو م�ال أو س�لطاظھورنا للدنيا ، ونستعد لخوض ميادين جديدة ،   عون لنا عليھا من ك�ل أس�باب ا�رض ، م�ن أھ�ل 
   . E وما حبانا من نعمة اJخاء فيه 

  : الليلة الجامعة   
، أو بالمستشفي ، ونجح م�ن يعمل�ون ف�ي الخ�دمات ف�ي نق�ل  ٣، أو بسجن  ٤بسجن  ونجح اJخوان بالسجن الكبير في ا تصال بالموجودين    

س�ابيح ف�ي وق�ت واح�د ف�ي جمي�ع الزن�ازين ، ول�م أك�ن ق�د س�معت عنھ�ا م�ن قب�ل ، كان�ت تعليماتھم إلي الجميع ، وكان أول عام لنا في صGة الت
وتك�رر اللق�اء الجم�اعي عل�ي مائ�دة ال�رحمن ف�ي .. بالفعل شيًئا جديداً ومناسباً تماًما لواقع الحال ، فأديناھا بش�عور كبي�ر با رتي�اح رغ�م طولھ�ا 

ل�ه بالط�ائف ، إذ اس�تند سول E صلي E عليه وسلم ، بعد سوء مقابل�ة زعم�اء ثقي�ف ليلة أخري علي ترديد دعاء الكرب العظيم المأثور عن ر
إل�ي بعي�د .. إل�ي م�ن تكلن�ي .. ي�ا أرح�م ال�راحمين .. اللھم أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وھواني عل�ي الن�اس : إلي ظھر بستان وقال 

ي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا وا_خ�رة ، أن يح�ل عل�ّي غض�بك ، يتجھمني ، أو إلي عدو ملكته أمري ، أعوذ بنور وجھك الذ
أو ينزل بي سخطك ، إن لم يكن بك غضب علّي فG أبالي ، ولكن عافيتك ھي أوسع لي ، لك العتبى حت�ى ترض�ي ، و  ح�ول و  ق�وة إ  ب�ك 

مرني أن أطبق عليھم ا�خشبين ، فق�ال رس�ول E : ويقول لك .. السGم إن E يقرئك : فاھتز له عرش الرحمن وجاءه ملك الجبال يقول له .. 
  " . اللھم اغفر لقومي فإنھم ( يعلمون .. بل إني �رجو أن يخرج G من أصLبھم من يعبد G : " صلي E عليه وسلم 
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عت ب�دوري أن أدب�ر لق�ائي ب�أخي عب�د الح�ق مح�روس ، واس�تط.. خفت القيود ولم تعد الصلة بين اJخوان متعذرة في جميع أرجاء الس�جن     
عند عربة توزيع الخبز علي مندوبي أقسام السجن ، وجاء عبد الحق مع مندوبي السجن الكبير ، وشددت علي يده ف�ي ص�مت ، وك�ان ق�د حك�م 

وم�ن عجي�ب أن أنج�ح .. �يام طويلة  وغمرتني ھذه اللحظة بسعادة دائمة.. عليه بدوره بعشر سنوات سجن مع وقف التنفيذ في إحدى القضايا 
، أو عفيفي القاض�ي ، أو س�عد الش�يخ أو غي�رھم م�ن في مقابلة عبد الحق وھو في بني آخر ، وأن أعجز حتى اليوم عن مقابلة رفعت القويسني 

فق�ط لم�ن يعمل�ون ف�ي طل�ب  والحرك�ة متاح�ةأعضاء ُشعبة قريتنا ، ومنھم من ھ�و مع�ي ف�ي المبن�ي نفس�ه ، �ن الزن�ازين مغلق�ة عل�ي ال�دوام ، 
ؤذن لن�ا ب�التزاور ي�الزن�ازين وولكن ا�مل في مقابلتھم والحديث معھم يزداد مع اقتراب أيام عيد الفطر ، حيث ترفع الس�ياط وتف�تح .. الخدمات 

  " . مفتحة لھم ا�بواب  :إنھا أيام من الجنة تقترب منا ، سنحس فيھا قبل الناس جميًعا ، وفي الدنيا قبل ا_خرة بنعمة قوله تعالي .. 
  : الفصل الخامس 

 ..الھتاف المحظور يدوي في جنبات السجن  •

 بماذا كافأ عبد الناصر منقذه من حصار الفالوجة ؟  •

الفج�ر ، دون الس�ماح ب�الخروج وق�د ترك�ت ا�ب�واب مفتوح�ة م�ن بع�د .. دوت أركان السجن بنشيد ا نتصار الرباني في صبيحة ي�وم العي�د     
حي�ث يش�تبه .. التكبير الذي   يستطيع أحد منا أن يلفظ بكلماته ف�ي غي�ر الي�وم .. ا إلي ما بعد ا نتھاء من وقت الصGة والفراغ من التكبير منھ

 كبي�ر ف�ي نفوس�نا ، أع�ادولكننا اليوم قفي أمان م�ن أي ش�ر ، فك�ان لوقع�ه الجمي�ل أث�ر .. مع شعار اJخوان الذي تعمل له الحكومة ألف حساب 
.. E أكب�ر ..   إل�ه إ  E .. E أكب�ر .. E أكب�ر  –من كل مكان في السجن تل�تقط أرواحن�ا قب�ل آذانن�ا . إليھا يقينھا في E القاھر فوق عباده 

  . و$ الحمد 
وي�ا لھ�ا م�ن لحظ�ة مGئكي�ة عن�دما . .وتھيأنا بلبس حللنا كاملة ، حتى الذين كانت تمنعھم الجروح وا�ربطة جاھدوا للظھور في أحسن زين�ة    

ب انطلقنا خارج الزنازين يعانق بعضنا بعًضا ، أو عندما ن�ري م�ن أثقل�تھم ا�ربط�ة أو أثخن�تھم الج�راح ، والمGئك�ة ي�دخلون عل�يھم م�ن ك�ل ب�ا
فت ا�جس�اد ، فل�م يع�د موج�ود س�وي كأنما ش.. لم تشھد عيناي مثل ھذه المشاھد الربانية من قبل .. سGم عليكم بما صبرتم فنعمي عقبي الدار 

ولم تلبث ھ�ذه ا�رواح الط�اھرة أن انتظم�ت ف�ي ص�فين متق�ابلين للتھنئ�ة بالعي�د ، ولك�ن .. ا�رواح المشرقة النقية ، ترفرف في ملكوت السماء 
جدي�د غري�ب م�ن ص�فاء أھ�ل ع�الم .. ، وا�شواق الحارة ، والحب الصادق ، وال�دموع الفياض�ة الصفوف تضطرب وتھتز أمام العناق الطويل 

لق�د رأي�ت الش�يطان يھ�رب م�ن .. وتمت سعادتي بلقاء رفعت وعبد السGم وعفيفي وغي�رھم م�ن طGئ�ع الن�ور .. الجنة ، وتراحمھم ، وتوادھم 
مر العس�كرية نفوس زبانية التعذيب فتطأطئ رؤوسھا خجGً أمام زحف النور ، ويسارعون بدورھم إلي عن�اق اJخ�وان ، وا عت�ذار لھ�م ب�ا�وا

 رأيت أحد السجانة ينتحي جانًبا ، وينتحب في صمت ، يا E إن لھم قلوًبا كقلوبنا ، ولكن الشيطان سلكھم في سقر مثل فرع�ون مث�ل فرع�ون.. 
للغة الت�ي يفھمھ�ا من قبل ، وھو يقدم قومه يوم القيامة فأوردھم النار فبئس الورد المورود ، ولقد تحرك قلب أحد ھؤ ء العتGت فنطق لسانه با

 ًGقائ :  
  . إن فيكم يا أو د الكلب فضيلة قذرة وھي أنكم تحبون بعضكم البعض  -

  ..جزاء سنمار 
كان كل منا يتعجل ھ�ذا الي�وم ، ويع�يش في�ه بخيال�ه .. وبدأنا نتھيأ للترحيل للسجون .. انقضت أيام العيد ، وعاد كل شيء علي ما كان عليه     

ولكن ما يجري في صبيحة ھذا اليوم من استفزاز ، وإرھ�اب ، وإخ�راج ف�وري لن�ا م�ن الزن�ازين ، ت�اركين ك�ل .. قوه إليھا مع إخوانه الذين سب
أمتعتنا وراءن�ا ، والس�ياط العمي�اء تنوش�نا ، وتس�وقنا إل�ي س�احة الس�جن الكبي�ر ؛ حي�ث ت�م حش�د جمي�ع اJخ�وان م�ن جمي�ع مب�اني الس�جن ، ف�ي 

، بحيث   تسمع إ  ھمًسا من ھذه ا_ ف العدي�دة ، والزباني�ة تج�ري م�ذعورة ھن�ا وھن�اك ، ورتًب�ا عس�كرية  صفوف متراصة صامتة   تتكلم
وا نتظار الطويل في شمس يونيه من�ذ الص�باح إل�ي م�ا بع�د الظھ�ر ، والش�مس القوي�ة مس�لطة ف�وق تدخل وتخرج ، فتزيد الجو توتراً ورھبة ، 

ك�ل ھ�ذا   .. قطون من اJعياء ، والويل لم�ن يس�قط ، فGب�د ل�ه م�ن أن يفي�ق ثاني�ة عل�ي لھي�ب الس�ياط رؤوسنا الحليقة ، مما جعل البعض يتسا
ھذا ھو سؤال ك�ل واح�د لنفس�ه ، فل�يس ف�ي مق�دور أح�د أن يس�أله �ح�د آخ�ر ، وإ  ذھ�ب .. فما الذي جري .. يتفق وجو الترحيل إلي السجون 

أل�م نس�مع .. ھاب وراءھا أھون من وقوفھا ھي فوق رؤوسنا حتى تصبب عرقنا كيوم الحشر وربما كان الذ.. وراء الشمس السائل والمسؤول 
وھ�ا نح�ن الي�وم ك�ذلك ت�ري أن ا نص�راف إل�ي أي ش�كل م�ن ! أنه في يوم الحشر يتمني الناس أن ينص�رفوا م�ن ھول�ه وش�دته ول�و إل�ي الن�ار ؟

  .أشكال التعذيب المعھود من ھذا العذاب الجديد 
قفة الحشر ھذه في الدنيا ضرورية في تربيتنا اJيمانية ، لتكتمل في تص�ورنا ومش�اعرنا ك�ل مش�اھد القيام�ة ب�ين ج�دران الس�جن ھل كانت و    

ب�دأ الس�بب يتض�ح عن�دما . وإذا ما يجري في ملك E ھو بإرادته أو ً وأخيراً ، ول�يس عبث�اً ف�إني أري فيم�ا م�ر علين�ا مص�داق ذل�ك .. الحربي 
دوا من مGبسھم ، وص�لبوا عليھ�ا ، ث�م جل�دوا ، وارتف�ع ص�باح ا�ول .. ي مركز ھذا الحشد البشري نصبت العروسة ف ثم نودي علي ثGثة ُجر8

عس�اكر والثاني أثناء الجلد ، أما الثالث فلم ينطق ببنت شفة ، مما أثلج صدورنا ، وخفف عنا ھول الموقف ، حت�ى لكأنن�ا نح�ن ال�ذين قمن�ا بجل�د 
أح�د جن�ود الس�جن ق�ام بتھري�ب : ف�ا�ول .. لما شعرنا به م�ن اعت�زاز بھ�ذه الش�جاعة ، ث�م زال عجبن�ا عن�دما علمن�ا التفاص�يل السجن الحربي ، 

ھ�و مع�روف : -الذي لم ي�ئن ول�م يتوج�ع  –والثالث .. أحد اليھود المتھمين في قضايا التجسس : خطابات إلي أھل المعتقلين ا_خرين ، والثاني 
�س��طورة ، ال��ذي س��جل عل��ي أرض فلس��طين أروع البط��و ت ، ك��ان منھ��ا اخت��راق الحص��ار المف��روض عل��ي الج��يش الحض��ري ، الرج��ل ا

 المصري بالفالوجة بقافلة من أربعين جمGً ، حملت المؤن والعتاد لجمال عبد الناصر ورفاقه في ھذه المحن�ة ، ومكن�تھم م�ن الص�مود ف�ي وج�ه
ف�ي ح�ق ذلك في اشتباك مع إحدى الدوريات اليھودية حتى جرح وأسر ، ول�م يتھ�اون لحظ�ة  اليھود ، وعدم ا ستسGم ، ودخل معروف بسبب
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وك��ان ل��ذلك ذا رص��يد كبي��ر ف��ي نف��وس الج��يش المص��ري ، .. دين�ه وأمت��ه ، وك��ان م��ثGً مش��رًفا للض��ابط المص��ري المس��لم ف��ي الح�رب وا�س��ر 
  . ي معسكر اJيمان ، فلقي جزاء سنمار وبالتالي في نفس صديقه عبد الناصر قبل أن يختار معروف الجندية ف

  .. يوم الرحيل   
ين أمض��يتھما بالس��جن الحرب��ي ع��امين ، وخل��ت الش�ھرين الل��ذ ١٩٥٤يوني��ه  ٥حم�دنا E أن ج��اء ي��وم الرحي��ل إل��ي الس�جون والليمان��ات ف��ي     

وعز عل�ّي أن أقاب�ل ا�خ عفيف�ي القاض�ي ، والطال�ب بالس�نة .. تسلمنا ا�مانات ، وبالتالي فقد تسلمت الخمسة والعشرين قرًشا اليتيمة .. كاملين 
 ًGللتسرية عنه ، قائ ًGخ إبراھيم ربيع ، فقررت إعطاءه المبلغ كام�  :  له ا�ولي كلية ا_داب ، محكوًما عليه بخمس سنوات سجن ؛ Jيوائه ا

اءني ك�ذلك ھدي�ة م�ن أخ س�ابق قابلت�ه ليل�ة اعتق�الي بالمباح�ث تقبل�ه ھدي�ة من�ي ، وق�د ج�.. ضع ھذا المبلغ في أمانت�ك عن�دما تص�ل للس�جن  -   
  . العامة 

  وأنت ؟  -   
أن�ت فح�ديث عھ�د بالقض�ية كلھ�ا ، ريثم�ا تتب�ين مع�الم حيات�ك أم�ا .. فض�Gً ع�ن معرفت�ي بكثي�ر م�ن اJخ�وة بالليم�ان .. لست في حاجة إلي�ه  -   

  . الجديدة 
  . وأصر علي ذلك ، واحترمت إرادته . السراء والضراء أحتفظ به ، وخذ منى مثله ، لنتساوى في  -  

وم�ا ھ�ي إ  س�اعة م�ن زم�ان حت�ى وص�لت العرب�ات لنق�ل المحك��وم عل�يھم بالس�جن ، لت�رحيلھم إل�ي س�جون المني�ا وأس�يوط وبن�ي س��ويف ،     
بع�د وض�ع ك�ل أخ وس�جان ف�ي كل�بش  وأعقبتھا عربات أخري مخصصة للمائة المحك�وم عل�يھم با�ش�غال الش�اقة ؛ لت�رحيلھم إل�ي ليم�ان ط�ره ،

وألقين�ا نظ�رة أخي�رة وأس�يفة عل�ي مبن�ي الس�جن .. وبدأت اللوريات تتح�رك م�ن أم�ام البواب�ة الس�وداء م�رة أخ�ري ف�ي اتج�اه الص�حراء .. واحد 
ي ألقيناھ�ا م�ن ش�غاف قلوبن�ا ونظ�رة أخ�ر.. الحربي ، الذي بناه ا نجليز في الحرب العالمية الثانية لعق�اب العس�كريين ، فجعلت�ه الث�ورة للش�عب 

حمزة البس�يوني م�دير الس�جن  -علي تبة الشھداء الرابضة في مواجھة البوابة السوداء ، تشھد عليھا يوم القيامة كيف سمحت لمصاصي الدماء 
  . بالخروج تحت جنح الليل بالجثث العديدة للشھداء ليواروھم فيھا  –الحربي ، ومساعده محمود عبد الجواد 

عن شمال ملؤھا الحزن وا�سى عل�ي المبن�ي ال�ذي دن�س أرض ال�وطن وتاريخ�ه المجي�د ، ونظ�رة ع�ن يم�ين ملؤھ�ا اJكب�ار واJج�Gل  نظرة   
نظرتان عميقتان إل�ي حي�ث تغ�رب . لطGئع النور ا�حياء عند ربھم ، فأرواحھم الزكية تلوح لنا بمناديل الجنة الخضراء أ 8 تخافوا و  تحزنوا 

  . خري ، ونحن في طريقنا إلي عالمنا الجديد في ليمان طره شمس وتشرق أ
  الباب الثالث 
  في الليمان 

  : الفصل ا�ول 

 .. ودخلنا عالم ا�ھوال الجديد وقبور ا�حياء  •

 .. درس جديد في اEيثار وترتيب ا�ولويات  •

ابر الخفير ، متوارًيا عن أعين الناس ، شعور من يسرقون ش�عًبا ف�ي قطع بنا رتل العربات طريًقا صحراوًيا خارج مدينة القاھرة ، ماًرا بمق    
وبع�د أن نظ�ر ح�ارس .. وضوح النھار ، حتى وصلنا في النھاية إلي بوابة ضخمة ، تذكرنا ببوابات الحصون القديمة ، ھ�ي بواب�ة ليم�ان ط�ره 

، وبعد دقائق فتح الباب الكبير علي مصراعيه ، بم�ا في�ه م�ن ُك�َوي  البوابة من كوة في الباب ، عاد وفتح باًبا جانبًيا يسمح بدخول ضابط الحملة
وأبواب ، ليستقبل ھذا الحدث الكبير ، ودخ�ل اJخ�وان ف�ي ط�ابور طوي�ل إل�ي مك�ان فس�يح أم�ام كات�ب اJدارة ، جلس�نا في�ه القرفص�اء ، ص�فين 

فأص�بحنا الي�وم .. د ، الذي كنا نسمع عن أھواله من�ذ نعوم�ة أظفارن�ا متجاورين ، في انتظار عملية التسليم والتسلم ، قبل الولوج في العالم الجدي
  .. نز ئه 

  : التعليمات   
وقف أمامنا ضابط منتفخ البطن ، مھمل الثياب ، ممتلئ الجسم ، متوسط الطول ، تبدو عليه أمارات الطيب�ة ، ظنن�اه �ول م�رة أح�د الرقب�اء     
  .. أخذ يبصرنا بالتعليمات .. ن ثم تبين أنه المقدم عطوة وكيل الليما.. 
 . النقود ھنا ممنوعة ، فأخرجوا كل ما معكم لوضعھا في ا�مانات ، حتى   تعرضوا أنفسكم للجزاء  -

أو م�ا ف�ي أرجلك�م م�ن أحذي�ة ، أو م�ا ف�ي أي�ديكم م�ن س�اعات ، أو م�ا عل�ي أعي�نكم م�ن .. اخلعوا كل ما علي أجسامكم من مGب�س مدني�ة  -
 . ھا في ُصَرْر موضًحا عليھا عناوين ا�ھل ؛ Jرسالھا إليھم نظارات ، وضعو

وقميًص�ا وس�روا ً م�ن ھ�ذا الك�وم ا�ب�يض ب�دل المGب�س الداخلي�ة ؛ �ن .. ليتخير كل منكم حلة زرقاء من ھذا الكوم م�ن مGب�س الس�جن  -
 . المGبس الداخلية المدنية ھنا ممنوعة ، فG تعرضوا أنفسكم للجزاء 

ي التفاتة إلي جاري في الصف ، وھو يتابع التعليمات فإذا به عبد المنعم معبد المحكوم عليه باJعدام ، والذي ل�م يعل�م بتخفي�ف حانت من •
.. الحكم إل�ي ا�ش�غال المؤب�دة إ  س�اعة ترحيلن�ا الي�وم م�ن الحرب�ي إل�ي الليم�ان ، بع�د إخراج�ه م�ن الح�بس اJنف�رادى ؛ انتظ�اراً للتنفي�ذ 

كل م�ا مع�ي م�ن نق�ود   فض�ل ل�ي فيھ�ا ، وك�ان خمس�ين قرًش�ا ، ليض�عھا ف�ي أمانت�ه ، فلم�ا اعت�ذر أردت قس�متھا بينن�ا  فقررت أن أھبه
ك�ان . فاعتذر ، وأصر علي أن آخذ ربع مبلغه لتتساوي ، ولم أجد بدا من تلبية رغبته ، ف�ارتفع رص�يدي إل�ي الخمس�ة والس�بعين قرًش�ا 

� : فنبھنا ا�خ إلي أمور أخري تخصنا ، وقال .. خ علي رياض في اJشراف علي التنفيذ عطوة قد فرغ من تعليماته ، وفوض ا

  .. الدرس الجديد   
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في أمانات كل واحد ، تحسًبا لجميع ا حتما ت ، فق�د   نس�تطيع أن نتقاب�ل معنا عدد من اJخوة ليس معھم نقود ، ومن المصلحة ترك مبلغ  -
فخجلت من نفسي أن أتبرع بجزء م�ن مبل�غ ج�اءني كل�ه م�ن عن�د .. ن يتبرع ، وعلي الخالي أن يسجل اسمه بسھولة بعد ذلك ، فعلي القادر أ

E ، فأسرعت بالتبرع بالخمسة والسبعين قرًشا كاملة ، وسجلت اسمي ، في سجل الخالين ، علي أمل أن أتساوي مع أصحاب الحدود ال�دنيا 
 ًGثين قرًشا مثGبزيادة قدرھا ربع جني�ه جدي�د فكا.. ، فتكون أماناتي ث ، ًGھ�ذه الواقع�ة .. نت المفاجأة أن كان نصيبي بعد التوزيع جنيًھا كام

البسيطة التي ابتدأت بمشاطرة أخي محيي علم الدين لم�ا مع�ه بالمباح�ث العام�ة ، ث�م تك�رار العملي�ة م�ع عفيف�ي بالس�جن الحرب�ي ، وم�ع عب�د 
  . معاني اJيثار وثمراته المباركة  المنعم بالليمان أعطتني درًسا جديداً في

وس�ادنا ج�و م�ن الم�رح ونح�ن ف�ي ھ�ذه المGب�س .. ھرعنا إلي مGبس السجن نتجاذبھا ، ونتبارى ف�ي لبس�ھا ف�ي م�رح واغتب�اط واس�تعراض 
نا أنن�ا ف�ي رحل�ة وك�ان ش�عور.. فمازالت أعماقنا   تأخذ كل ما يج�ري مأخ�ذ الج�د .. التنكرية ، غطي علي اJحساس بالخوف من المجھول 

ل�م يتغي�ر الم�رح حت�ى بع�د أن ق�ام أم�ين .. حت�ى ي�أتي وع�د E .. أو في معسكر كشفي ق�د يط�ول أم�ده قل�يGً ، ولك�ن ك�ل دقائق�ه ف�ي المي�زان 
يابس�ة مھترئ�ة مم�ا متآكGً وبطانيتين تفوح منھما الروائح الكريھة ، ليس فيھما من البطانية إ  أسمھا ، فھي " ُبرًشا " كل أخ المخزن بتسليم 

عبارة عن ص�فين م�ن الزن�ازين ، بينھم�ا " اJيراد " ثم أدخلونا مكاًنا يسمي .. علق بھا من القاذورات والزيوت من كثرة استعمالھا قبل ذلك 
الطع�ام لخمس�ة   س�تGم" قروان�ة " للماء ، وآخ�ر للب�ول ، و " جردل " بكل زنزانة .. ممر ينتھي ببوابة ضخمة ، يقف عليھا سجان اJيراد 

عام�ل مطبع�ة ،  –ومحم�د ق�وارة  –الطال�ب  –ومحمد السيد عفيفي  –العربجي  –من النز ء ، واستقر بي الحال مع اJخوة أنور مصطفي 
 وعلمنا أن التعليمات تقضي ببقاء اJيراد الجدي�د ع�دة أي�ام ف�ي ھ�ذا المك�ان ، ريثم�ا ي�تم الكش�ف عل�يھم.. طالب بالجامعة  –ومحمد المصري 

وما أن أغلقت علينا أبواب الزنزان�ات ؛ حت�ى ش�عرت بش�عور غري�ب ل�م اش�عر .. طبًيا ، وتصنيفھم علي ضوء ھذا الكشف في أعمال الجبل 
  . به في أي زنزانة دخلتھا من قبل 

  .. قبور ا�حياء   
ا�براج ، ول�يس لھ�ا أي منف�ذ للض�وء س�وي ك�وة ھذا الشعور جاء من الطريقة الجھنمية التي بنيت بھا الزنازين ، فجدرانھا مرتفعة تشبه     

؛ لتعم�ل عل�ي تجدي�د تعلو قرب السقف ، وباب الزنزانة كأنه ب�اب قب�ر ، وھن�اك ك�وة أخ�ري ف�ي وس�ط الس�قف ، مغط�اة بطبق�ات م�ن الس�لك 
 ، ًGالش�مس بالتس�لل ف�ي أي بحي�ث يس�مح للھ�واء أن يس�مر ، و  يس�مح لض�وء الھواء مع كوة الباب ، وفوق السلك غطاء خشبي مرتف�ع قل�ي

ويتخ�ذ ح�راس اللي�ل .. فجو الزنزانة مظلم بالليل والنھار ، فضGً عن شعور نز ئھ�ا ب�أنھم ف�ي ق�اع ج�ب .. وقت ، والجدران مطلية بالسواد 
س�حيق ، أو  وعندما يكلموننا من كوة السقف للسؤال عن مصير بعض أقربائھم ، يأتيھم ردنا من مك�ان.. مواقعھم فوق ظھور ھذه الزنازين 

فھذه الزنازين ھي بحق قبور ا�حي�اء ، .. من جوف القبور ، ولكننا سكان قبور تزعجھم نداءات الحراس طوال الليل ووقع أحذيتھم الغليظة 
  . التي أطلقھا دستوفسكي علي نز ء سجنه " منزل ا�موات " وھي أوقع من 

  .. تمثيلية   
ووزعن�ا ا�دوار علين�ا جميًع�ا ، بحي�ث  –أرواح الش�ھداء  –اJنس�ان ، فق�د أوح�ي إلين�ا القب�ر بتمثيلي�ة وحيث إن للبيئة دخ�Gً ف�ي تش�كيل ثقاف�ة  -

وج��ري الح��وار طريًف��ا ، مليئ��اً  –يعب��ر ك��ل واح��د ع��ن عص��ر م��ن عص��ور الت��اريخ ، وكن��ت أمث��ل عص��رنا الح��ديث كأح��د ش��ھداء اJخ��وان 
معن�ي أجد صعوبة في إفھام الش�ھداء ا�ربع�ة لحات وا�ساليب ، بحيث كنت بالمفارقات المضحكة ، بسبب المتغيرات الحضارية في المصط

وھكذا أخذنا نس�مر .. الترام والطيارة ، وفي شرح عمل الكھرباء ، وكيف عذبوا بھا البعض منا ، وكيف مات البعض منا برصاص البنادق 
تشھد ثGثة من ھؤ ء اJخوة في مثل ھذا الشھر بعد ع�امين ، ف�ي حتى اََحْلَنا حفرة القبر إلي روضة من رياض الجنة ، وتشاء ا�قدار أن يس

 E مذبحة الليمان الشھيرة التي سيأتي ذكرھا إن شاء . 

كان�ت فرحتن�ا غ�امرة بالتقائن�ا جميًع�ا ف�ي المم�ر " اليم�ك " وعندما فتحت علينا ا�بواب في صباح الي�وم الت�الي ، لل�ذھاب إل�ي الحم�ام لتوزي�ع  -
لسجان البوابة وسجان اJيراد وغيرھما لما تم ذلك ؛ �ن التعليمات تقضي بفتح ك�ل زنزان�ة " تسليكنا " ي الزنازين ن ولو  الفاصل بين صف

وب�دأنا نفھ�م أن للس�جون لغ�ة تعام�ل أخ�ري ، مليئ�ة ب�الرموز والش�فرات ، مرتك�زة عل�ي " اليم�ك " و " التس�ليك " وفھمنا معن�ي .. علي حدة 
وم�ن بعي�د وعل�ي س�طح وغيرھ�ا ، " ص�ابك " " برنج�ي " " جي ش�ن" " كينج�ي " " دوغ�رى : " تركي�ة عتيق�ة مث�ل قاعدة صلبة من كلمات 

، ولما أطمئن�وا ق�ذفوا لن�ا فبادلناھم التحية .. مبني مرتفع يطل علي عنبر اJيراد المGصق لعنبر التأديب ، وقف ثGثة من اJخوة يلوحون لنا 
رأي توزيعھ�ا عل�ي المائ�ة ف�رد ، ف�العبرة بم�ا فيھ�ا ت كل زنزانة أن تؤثر ا�خرى بھا ن ولكن ا�خ المسؤول بلفافة كبيرة بداخلھا بطة ، أراد

كان ھذا المبني المرتف�ع ال�ذي أش�رف من�ه اJخ�وة الثGث�ة ھ�و المستش�في المخص�ص للمرض�ي م�ن الن�ز ء ، .. من معني   بقيمتھا الغذائية 
 .. ب ، ومحمد الھواش ، وآخر   أذكره سيد قط: وكان ھؤ ء اJخوة الثGثة ھم 

  .. اللقاء الكبير 

واص�طف إخ��وان .. بع�د الع�رض عل��ي الطبي�ب والتص�نيف ، ج��اء وق�ت التقائن��ا إل�ي عنب�ر اJخ��وان المحك�وم عل��يھم ف�ي القض�ايا الس��ابقة     
حت�ى ال�دور الثال�ث المخص�ص لTخ��وان ن ف�ي ص�فين ،  س�تقبالنا با�ش�واق وا�حض�ان م�ن ب��اب العنب�ر وعل�ي درج الس�لم ،  ١العنب�ر رق�م 

.. باللقاء وب�الخروج م�ن مق�ابر ا�حي�اء وتعانقت القلوب وا�رواح قبل ا�بدان ، وكأننا متعارفون منذ سنين طويلة ، وكانت فرحتنا مزدوجة 
ففي أتون مواق�ف الجھ�اد .. طر ببالي لم أكن أظن أن أحداً علي ظھر ا�رض أسعد منا في ھذه ا�يام ، و  أذكر أن التفكير في اJفراج قد خ

إن نوًعا من اJشفاق كان يداخل  قلوبن�ا م�ن فج�أة : ينعم E علي جنوده بأعظم منة ، وھي نعمة النفوس المطمئنة ، و  أكون مبالًغا إذا قلت 
وم�ن بل�ورة قض�ايانا المنھجي�ة والحركي�ة فنحن ھنا نغترف م�ن مع�ين اJيم�ان أو ً ، .. Jفراج قبل أن ترتوي نفوسنا من عالمھا الفردوسي |ا
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  . ثانًيا ، في ھذا المصنع الرباني الذي تأخذ فيه ا�ولويات ترتيبا جذرًيا ، خGف ما ألفناه من معاھدنا الدنيا قبل ذلك 
ي ح�دثت ف�ي الليم�ان قب�ل ولكن نبدأ حياتنا الجديدة علي نور ، فقد حرص إخواننا بعد انقضاء فترة الضيافة علي إطGعنا علي ا�حداث الت�   

  . حضورنا بأسابيع قليلة ، والتي كانت وراء اJسراع بترحيل عدد كبير من اJخوان إلي سجن الواحات الخارجية 
  : الفصل الثاني 

  .. أعلن اEخوان اEضراب العام فأضرب كل الليمان  •

 لماذا رفض صالح أبو رقيق لغة التھديد ؟  •

أم�ا تل�ك الت�ي يس�ركم معرفتھ�ا ، ولعلك�م . نا أحداث في ا�شھر القليلة الماضية ، بعض�ھا يس�ر ، وبعض�ھا   يس�ر حدثت لدي: قال الراوي     
 قرأتم عنھا في الصحف قبل اعتقالكم ، فقد كانت في النصف الثاني من فبراير ، عندما تقرر رفع القيود الحديدية من أرج�ل المس�اجين ، وم�ن

ويختلف وزن الحدي�د م�ن مس�جون . G كل مسجون بقيد متصل مع حزام حديدي حول الخصر بسلسلة حول خصورھم ، حيث كانت تقيد رج
وك�ان التGع�ب ف�ي ا�وزان ، والتحاي�ل لخلعھ�ا ف�ي غي�ر .. فلك�ل مس�جون معامل�ة خاص�ة ومتدرج�ة . _خر ، حسب المدة المحك�وم ب�ه علي�ه 

تھ�ت ھ��ذه القص�ة الطويل�ة م��ن حي�اة الس�جون والليم��ان بحض�ور المش�ير عب��د وان. أوق�ات العم�ل ، مص��در احتكاك�ات كثي�رة م��ع إدارة الليم�ان 
وك�ان للخ�Gص م�ن الحدي�د .. الحكيم عامر إلي الليمان ، وقيامه بكسر حديد أحد المساجين بنفسه ، في حفل عام ، إي�ذانا بإنھ�اء ھ�ذه المش�كلة 

اة بعد السGسل ، حت�ى دھمتن�ا أح�داث   تس�ر ، َبَ◌َطَلھ�ا ھ�ذا العط�وة ولم نكد نستروح الحي. فرحة في عنابر الليمان ا�ربعة تعادل اJفراج 
لقد درج ضباط السجن علي َحْبّك مؤامرات ض�د بعض�ھم ال�بعض ، وك�دنا نح�ن اJخ�وان أن . وكيل الليمان ، الذي استقبلكم بكGمه المعسول 

  . دبر لھا وكان عطوة ھو الرأس الم" لو  أن E سلم " نصير جميًعا ضحية مكائدھم ، 
  . لقد حبب إلينا استقباله حياة الليمان .. نحن   نصدق ما تقول عن عطوة  -
فف�ي س�بيل حلم�ه بمنص�ب م�دير الليم�ان   يھم�ه أن يق�دم مئ�ات الض�حايا قرباًن�ا لطموح�ه .. �نكم لم تروا الوجه ا_خر من شخص�ية ا�فع�ى  -

 . ولكم ھنا وھذا ما قد كاد أن يحدث في الليمان قبل وص. الصغير 

  .. استفزازات 
. تبدأ القصة من حيث دأب المقدم عطوة علي دوام الكيد للواء حسم سيد أحمد مدير الليم�ان ، عل�ي أم�ل أن يح�ل محل�ه ف�ي منص�به يوًم�ا     

ن�ا أخط�ار وك�م دف�ع ع.. ك�ان الل�واء حس�ن س�يد أحم�د واض�ح التع�اطف م�ع اJخ�وان . وتفتق ذھنه عن خلق اJشكا ت التي تضعف مركزه 
ق�ام عط�وة أثن�اء وج�ود اJخ�وان بالجب�ل بحمل�ة تفت�يش عل�ي زن�ازينھم ، .. ولعل في إحباطه لم�ؤامرة عط�وة دل�يGً جدي�داً عل�ي ذل�ك .. كثيرة 

م�ا  المنبثة في جميع أدوار العنابر ؛ �ن السياسة العليا كانت تري عدم تسكين اJخوان في مكان واح�د ، جم�ع ف�ي ھ�ذه الجول�ة التفتيش�ية ك�ل
"  –" النوباتجي�ة " ذل�ك بع�د قي�ام واقت�رن .. كان لنا من أمتعة ؛ بحجة أنھا أشياء ممنوعة ، كما قام بتمزيق ما عثر عليه من مGبس داخلي�ة 

ان�ب تشاور اJخوان بعد عودتھم الجبل ، واستقروا علي اJضراب ؛ احتجاًجا علي ھذه المعاملة السيئة م�ن ج. كالمعتاد " اليمك " " بتوزيع 
 اJدارة ، وانتقلت عدوي اJضراب إلي جميع النز ء في العنابر ا�ربعة من المساجين العاديين ، وعددھم يزي�د عل�ي ا�ربع�ة آ ف ، وك�ان

اجتماع اللواء حس�ن س�يد أحم�د ف�ي الي�وم الت�الي ب�اJخوان ، وخط�ب فين�ا . ھذا اJضراب العام ھو الحدث ا�ول من نوعه في تاريخ الليمان 
  : ئGً قا

إنني   أستطيع في تعاملي معكم أن أنفصل عن واجبي كرجل أمن ، مطال�ب بحف�ظ النظ�ام ، و  ع�ن ش�عوري بالتع�اطف معك�م ف�ي محن�تكم  -
.. وأط�البكم بالع�دول ع�ن اJض�راب ، وإتب�اع أس�اليب أخ�ري أھ�دأ . ومخاطبتي لكم اليوم من خGل ص�فتي الثاني�ة .. كمواطن يعرف قدركم 

وم��ن . يغي�ب ع�نكم أن الليم�ان يتب�ع وزارة الحربي�ة ، وأن حرك�ة كھ��ذه يمك�ن للمغرض�ين تص�ويرھا عل�ي أنھ�ا تم�رد عس�كري  و  يج�ب أن
الحكمة تسوية أمورنا محلًيا ؛ �ن عجزي عن ذلك سيكون مدعاة لتدخل جھات أخري أعلي مني ، مثل البوليس الحرب�ي والس�جن الحرب�ي ، 

  . وإدارات أخري 
  .. فك اEضراب 

جراح اJخوان ، فثار بعض اJخوة لذلك ، ومنھم الحاج صالح أبو رقيق عض�و مكت�ب اJرش�اد بالجماع�ة وقد نكأت ھذه العبارة ا�خيرة     
 ًGم قائGالذي اعترض في شدة علي الجانب التھديدي من الك ، :  

وعليك كمدير لل8يمان أن تعالج ا�مور بروح اJنص�اف .. ت وإنني مستعد للذھاب إليه عشر مرا.. نحن   يھمنا السجن الحربي و  نھدد به  -
  .. فاJضراب حق مشروع للتعبير ، مشروع في كل البGد الحرة ، وإ  ضاعت كثير من الحقوق .. الخالية من أي تھديد 

يم��ان بع��دم تك��رار مث��ل واقع��ة وتكل��م أي��ًضُ◌ا ا�خ رش��اد المن��يس ض��ابط الب��وليس ، وفتح��ي الب��وز المح��امي ، وغيرھم��ا ، ووع��دھم م��دير الل -
وعل��ي ذل��ك ق��ام اJخ��وان بف��ك اJض��راب ، وم��ن ورائھ��م ق��ام ا�ربع��ة آ ف . التفت��يش ھ��ذه ف��ي المس��تقبل ، وأن   يك��ون ھن��اك أي اس��تفزاز 

 . مسجون بذلك 

ت الجھ�ات العلي�ا بتجمي�ع اJخ�وان وتفادًيا تكرار اشتراك المساجين مع اJخوان في أي موقف في المس�تقبل ، قام�ت اJدارة بن�اء عل�ي تعليم�ا -
 .. ، واشتھر العنبر في ذلك الوقت باسم عنبر اJخوان ، وصادف ھذا التجمع ھوى كبيراً لدينا  ١، عنبر  ٣جميًعا في دور 

  .. كبسة 

ل في الجبل منفذاً لتحقيق إذ وجد في أسلوب توزيع العم. بالطبع    -:والكGم للراوي  –! ولكن ھل وقفت مؤامرات عطوة عند ھذا الحد ؟    
: " م�ن ف�رق العم�ل عليھ�ا اس�م مث�ل فأماكن قط�ع ا�حج�ار م�ن الجب�ل تس�مي مص�الب ، و  ن�دري س�ر ھ�ذه التس�مية ، وك�ل فرق�ة .. أغراضه 
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ول�م .. للتماثي�ل وتنتھي الفرق بفرقة للحجارة ، وأخ�ري .. وھكذا   ندري سر تسمية الرجال بالجمالة أيًضا " جمالة ٣" " جمالة ٢" " جمالة ١
ف�أراد عط�وة أن يح�رج اJخ�وان ، ويق�وي م�ن ف�رص ا حتك�اك المباش��ر . يك�ن لTخ�وان فرق�ة مح�ددة ، ب�ل يتوزع�ون عل�ي أغل�ب ھ�ذه الف��رق 

فط�ن اJخ�وان . ؛ ليكونوا مسؤولين بصورة مباش�رة ع�ن كمي�ة مح�ددة م�ن اJنت�اج " جمالة  ٢" باJدارة ، وذلك بتجميعھم في فرقة واحدة ھي 
بض�رب نوب�ة كبس�ة ، إل�ي أن يق�وم الم�أمور  أديورفضوا محاو ت مأمور الجب�ل ف�ي إقن�اعھم بقب�ول الوض�ع الجدي�د ، مم�ا . إلي أبعاد تفكيره 

اس��تعد الح��رس فيھ��ا بالس��Gح ، وت��وتر الج��و ، مم��ا اس��تدعي حض��ور الل��واء حس��ن س��يد أحم��د م��دير الليم��ان عل��ي عج��ل ، وس��رعان م��ا اجتم��ع 
ة ، وھي بناء كبير مسقف في مدخل الجبل ، يستظل فيه الضباط والسجانة أثناء عملي�ة التتم�يم عل�ي المس�اجين قب�ل الع�ودة باJخوان في العريش

  .. لو  حاجتھم ھم إلي الظل أثناء قيامھم بالتتميم �نجزوا عملھم في حر الشمس .. إلي الليمان عقب انتھاء العمل 
  .. تمرد   

  : الجبل ، ولكنھم رفضوا ، فوجه إليھم سؤا ً ي اJخوان بقرار عطوة ، باعتباره المسؤول المباشر عن حاول مدير الليمان أن يرض    
  ھل نعتبركم ممتنعين عن العمل ، وھو يعتبر بلغة العسكريين تمرداً ؟  -
 . نعني عن مبدأ العمل ، ولكن نعترض علي سياسة العمل .. لسنا ممتنعين عن العمل ..    -

 دون إلي العمل ؟ إذن ستعو -

 : وقال  –والكGم للراوي  –وھنا تدخل رئيس كتيبة الحراسة ، وكان من المتعاطفين معنا . حتى تستقيم ا�وضاع ..    -

و  أس�تطيع . أناشدكم با$ واJسGم واJخوة أن تعملوا علي ح�ل أم�وركم بحكم�ة ، و  تزي�دوھا تعقي�داً ، و  تكون�وا ض�حية دس�ائس تح�اك  -
 .. لتصريح أكثر من ھذا ا

وبعد تدارسنا ل`مر قررنا الع�ودة إل�ي .. ومرة أخري كان مدير الليمان حكيًمَ◌ا ، عندما أعطانا مھلة لمدة ليلة للتفكير في ا�مر في جو أھدأ    
س�تتعودون  –الس�كة الحدي�د العمل من خGل الوضع الجديد بطريقة شكلية ، كان عددنا ثGثمائة أخ ، مطلوب من�ا تش�وين ع�ربتين م�ن عرب�ات 

كن�ا نق�وم بإنج�از العم�ل بأس�لوب التع�ريش ،  –لغة الجبل بعد ذلك ، وستعرفون أن التشوين معناه ملء العربتين بالحجارة المقطوعة من الجبل 
فراغ��ات  وھك��ذا تس��ربت م��ؤامرة عط��وة ب��ين.. ال�ذي يت��رك فراغ��ات كبي��رة ب��ين ا�حج��ار ، بحي��ث يك��ون الحج��م الخ�ارجي حس��ب المواص��فات 

كما أمكن لTخوان ا س�تفادة م�ن القط�ار ال�ذي تحم�ل في�ه الحج�ارة .. ، وتغاضت اJدارة من جانبھا ، ولم تشدد في استGم المقطوعية ا�حجار 
في تنظيم شبكة من المراسGت الخارجية ، عن طريق ا�خ حسين بيومي أحد عمال القطار ، إل�ي أن ق�بض علي�ه ، وحك�م علي�ه بالس�جن عش�ر 

، وكنا في شھر رمضان ، ض�بطت إدارة  ١٩٥٥في شھر مايو سنة : أي  –والكGم للراوي  –ومنذ شھر تقريًبا .. نوات مع ا�شغال الشاقة س
السجن خطاًبا من اثنتي عشر ص�فحة ، موجًھ�ا م�ن ا�خ عب�د اللطي�ف البح�راوي إل�ي اJخ�وان ف�ي الخ�ارج ، ي�نظم لھ�م طريق�ة العم�ل ، ويل�وح 

  .، وكان ھذا الخطاب مفتاح قضية جديدة بالسجن الحربي ا_ن ، دخلته منذ أيام بنھاية النظام 
  .. إلي سجن الواحات   

وكان ھذا الحادث بالذات وراء التعجيل بترحيل عدد كبير من اJخوان إلي س�جن الواح�ات الخارج�ة ، المع�د كمنف�ي لك�ل المغض�وب عل�يھم     
ا خير تعويض عما افتق�دناه ب�رحيلھم ، وك�ان حظك�م أنك�م حض�رتم عل�ي أرض ممھ�دة ، بع�د م�ا وكان في حضوركم إلين.. من مختلف السجون 

إن " جمال�ة  ٢"وغداً سترون مGمح الحياة الجديدة عن قرب من خGل فرق�ة .. مر عليھا من العواصف ، وبعد أن خلت من كثير من ا�شواك 
 E شاء ..  

  : الفصل الثالث 

  .. ي ليمان طره صورة عن تنظيم اEخوان ف •

 !! وكيف تحول السجان إلي سجين  •

نين بدأت أتبين مGمح الحياة الجديدة ، التي سيقدر لي أن أحياھا بين ھؤ ء اJخوة ، الذين اتس�ع قلب�ي لح�بھم جميًع�ا ، وب�ين ھ�ؤ ء المس�جو    
تخصصي ف�ي الدراس�ة كان�ت ف�ي عل�م اJج�رام والعق�اب  والسجانة ، الذين اتسع فكري لدراسة عالمھم الغريب علي الطبيعة ، خاصة وأن مادة

وضع اJخوان يختلف كثيراً في الليمان عن مثيله في الس�جن الحرب�ي حي�ث س�محت طبيع�ة الظ�روف بق�در م�ن التنظ�يم اJداري بي�نھم ، ف�ي .. 
جب�ل ، وانتظم�ت ك�ل زن�زانتين ف�ي أس�رة شكل مسؤول عام علي رأس لجنة إدارية تضم اJخوة المس�ؤولين ع�ن الثقاف�ة ، والمالي�ة ، والعم�ل بال

وأخ�ذت فريض�ة مالي�ة عل�ي م�ن تص�لھم أمان�ات ؛ لت�وفير ح�د أدن�ى معق�ول م�ن . علي رأسھا نقيب ، ويتصل مجموع النقباء بالمسؤول الثق�افي 
  .. المال لمن   مورد لھم مثلي 

ل�بعض : لخدمات المطبخ والفرن من المساجين ، والدور الث�اني فھو مخصص : أما الدور الرابع . اJخوان يشغلون الدور الثالث من العنبر    
للح�ا ت المرض�ية ، وال�دور الثال�ث : وال�دور ا�ول . ف�ي قض�ايا التجس�س القضايا السياس�ية الخاص�ة بمحكم�ة الث�ورة واليھ�ود المحك�وم عل�يھم 

وع ا�دوار ا�ربع�ة تك�ون مبن�ي ض�خًما ، محاًط�ا ومجم�.. المخصص لTخوان به زنزانة كبيرة تضم ك�ل المحك�وم عل�يھم ف�ي قض�ايا ش�يوعية 
بس�ور ش�اھق ، علي�ه أب��راج الحراس�ة ف�ي ك�ل رك��ن م�ن أركان�ه ، وللس�ور بواب��ة ض�خمة ، عليھ�ا س�جان ب��دفتر كبي�ر ، لتس�جيل حرك�ة ال��دخول 

  . ويتكون الليمان من أربعة عنابر قوتھا جميًعا حوالي أربعة آ ف مسجون . والخروج 
ا�ربعة سور كبير محيط بأسوارھا الداخلية ، وببقية المرافق م�ن مبن�ي لTي�راد ، وآخ�ر للتأدي�ب ، والمستش�في ، وال�ورش ،  ويحيط بالعنابر   

والمطبخ ، والفرن ، ومسجد مھجور غير مسموح بالصGة فيه ، وبجوار السور تقع مساكن الضباط ، وعن ُبْعَد تقع مساكن السجانة ، يفص�لھا 
أم�ا ع�ن العم�ل ب�الورش ، فھ�و لم�ن امض�وا ث�Gث س�نوات ف�ي قط�ع .. ارة ، وھ�ي أق�رب إل�ي العش�ش منھ�ا إل�ي البي�وت عن الليم�ان ش�ارع للم�
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ا�حجار بالجبل ، وكان سلوكھم حسًنا ؛ إذ يصير لھم الحق ف�ي التح�ول إل�ي العم�ل ب�الورش ، ليقت�رب بھ�ذا م�ن طبيع�ة عم�ل الس�جون ، وكأن�ه 
  .. أمامنا إذن ثGث سنوات عجاف قبل أن نحلم بھذا اليوم .. عنه صفة ا�شغال الشاقة  بھذا يقضي مدة سجن فقط ، بعد أن زالت

  .. اعلموا  يا حثالة المجتمع   
وشعرنا بسعادة واعت�زاز ونح�ن نرت�ديھا ف�ي الص�باح إيماًن�ا واحتس�اًبا ، .. تسلمنا حلل العمل الجرباء الممزقة التي استعملت قبل ذلك مراراً     

  . أشكالنا فيھا مدعاة للون جديد من المرح والنكت ، وارتفعت نداءات السجانة وكان تغيير 
  .. انزل إلي العمل .. العمل .. العمل  -

 وكنا سابقين في النزول إلي العمل ، وصادفتنا أول مشكلة في دورة المياه ، إذ وجدنا المساجين تزدحم علي ع�دد قلي�ل م�ن العي�ون المكش�وفة
ية ، ويتبادل الجالس الحديث مع المنتظر لدوره وجًھا لوجه ، ووجدنا ھرًجا وفوضي ف�ي اخ�تGط تفري�غ المب�اول ، بال�ذين ، بG حياء و  آدم

كل ھذا في مكان واحد ، ويكاد يك�ون تح�ت حنفي�ة واح�دة .  ستGم الطعام " اليمك " يم`ون جرادل الشرب ، بأولئك الذين يغسلون جرادل 
انن�ا الس�ابقون أن يخصص�وا لن�ا ع�دداً معيًن�ا م�ن ال�دورات ، لص�ون آدميتن�ا ب�بعض الس�تائر ، وبف�رض ش�يء م�ن وم�ع ا�ي�ام اس�تطاع إخو.. 

وخرجنا من بوابة العنبر في طابور منتظم ، في طريقنا إلي ساحة الليمان ، حي�ث ، يتجم�ع ال�ذين يعمل�ون ف�ي .. النظام في أولويات اJشغال 
ف في فناء مدرسة ، باس�تثناءات كثي�رة ، وھ�ي أنن�ا ھن�ا نجل�س القرفص�اء ؛ انتظ�اًرا  كتم�ال الع�دد ، وكأننا نصط.. الجبل من جميع العنابر 

ر و  يسمح لنا بالوقوف ، �ن فيه تكريًما   يليق بطريدي العدالة ، كما ينتش�ر الس�جانة ھن�ا بأجس�امھم الفارع�ة وعص�يھم الغليظ�ة ب�دل منظ�
ويرتفع صوت .. ليتقدموا الموكب ويحيطون من كل جانب  –الفرسان  –طف عدد من الخيالة المدرسين المھذب ، وعلي حافة الطابور يص

  : مأمور الجبل با�مر للرقيب عوض 
  : فينادي عوض بدوره علي الجميع قائGً .. قوم يا عوض  -
 .. ويبدأ ھذا الفيلق الضخم في التحرك نحو الجبل .. دوغرى  -

فق�د ك�ان ك�ل ذل�ك يرس�ف ف�ي الحدي�د ذھاًب�ا وإياًب�ا قب�ل عملي�ة تكس�ير الحدي�د ، أي إلغائ�ه ، .. ن ذي قب�ل ولكن أمر ھذا الفيلق ق�د تحس�ن ع�   
  : وألغي ا معه أيًضا ذلك اJنذار اليومي الذي كان يقرأه الرقيب عوض قبل تتحرك ، وھو بيان من نوع فريد يقول فيه 

ل من يحاول الھ�رب أو الش�روع في�ه يع�رض نفس�ه للخط�ر ؛ إذ للمح�افظين علي�ه اعلموا يا حثالة المجتمع أنكم تحت حراسة مشددة ، وك"    
وك�ان ع�وض يعط�ي ظھ�ره لTخ�وان وھ�و يق�رأ ھ�ذا البي�ان الي�ومي م�ن دفت�ر عتي�ق ، " الحق في إطGق ا�عيرة النارية فيمث�ل ھ�ذه الح�ا ت 

 ًGخوان لسماعه ، يستدير إليھم قائJم .. وعندما ترتفع ضحكات اGوما أن يخ�رج ھ�ذا الموك�ب م�ن بواب�ة الليم�ان الخلفي�ة .. ليس لكم ھذا الك
الفرس��ان أيًض��ا ، ويس�ير الرك��ب تتقدم��ه الفرس�ان ، وتحف��ه .. م��ن كتيب�ة الحراس��ة الم��زودة بالس��Gح " جنزي��ر " حت�ى يص��طف عل��ي الج�انبين 

فريد من مواكب العبيد التي كنا نسمع عنھا ف�ي أوروب�ا منظر .. ويتخلله السجانة بنداءاتھم الغليظة وعصيھم ا�غلظ " الجنزير " عGوة علي 
وعن�د الوص�ول .. ويتوقف سير الموكب أكثر من مرة في الطريق ، ليعاد التتم�يم عل�ي الف�رق بع�د جلوس�ھم القرفص�اء ، كن�وع م�ن اJذ ل . 

ذ أف�راد الكتيب�ة المس�لحون م�واقعھم عل�ي رؤوس ويأخ�" .. مصلبھا " إلي الجبل تتكرر الجلسة نفسھا والتتميم نفسه قبل أن تتجه كل فرقة إلي 
  . الجبل ، وينتشرون في دائرة كبيرة تحيط بميدان العمل 

  .. مسجون حر وطليق سجين   

وش�عرت بنش�وة غ�امرة " جمال�ة ٢" كنت ألمح السعادة واضحة في عيون اJخوان جميًعا ، ونحن نتبارى ونتنافس في العمل داخل فرقتنا     
حم�ل ا�حج�ار عل�ي أكتافن�ا قرب�ي إل�ي E ، وابتغ�اء مرض�اته ـ ودعون�ا كثي�ًرا ونح�ن ف�ي ھ�ذا المق�ام أن يتقب�ل E من�ا جھ�دنا ، ونح�ن نت�دافع ل

ولكن العقGء منا نبھونا انه ليس في أعمال السخرة المفروضة علين�ا ، والت�ي نؤديھ�ا كرًھ�ا   طوًع�ا .. ويخلص نياتنا ، ويمدنا بقوة من عنده 
ھذه ا�عمال نتنافس ونتدافع ، وإن كنا سعداء بقدر E علينا ، ولكن علي أ  نحقق أمل اJدارة ف�ي تس�خيرنا ، ب�ل مقاوم�ة الس�خرة ، ليس في 

 ب�د أن نح�بط كي�دھم م�ا اس�تطعنا إل�ي ذل�ك .. ھي الواجبة في ھذا المقام ، وأداء العمل بص�ورة ش�كلية أوج�ب م�ن أدائ�ه عل�ي الوج�ه ا�كم�ل 
 ًGأيًضا في نفسي ، جعلني أقب�ل عل�ي مض�ض حم�ل أحج�ار كان ھذا المنطق له وجاھته .   نجحوا في تحطيمنا علي المدى الطويل وإ.. سبي

وأقتنع برؤية اJخوة وھم يتفننون في تعريش الحجار ، بحيث يكون التس�ليم مطابًق�ا للحج�م المطل�وب ن وغ�ن ك�ان .. صغيرة في وقت طويل 
وأكث�ر م�ن ھ�ذا أنن�ا كن�ا نس�لم التش�وينة أكث�ر م�ن م�رة عل�ي أنھ�ا عم�ل الي�وم .. تني أشارك في ذلك بعد ذلك أيًض�ا ثم وجد.. في الداخل خاوًيا 

  .. الجديد 
فما يكاد يغادر الط�ابور بواب�و .. وغدا عملنا اليومي علي ھذا الوجه متعة متجددة الحلقات ، نجحنا في ترتيب ا ستفادة علي جميع مراحله    

وف�ي الجب�ل كن�ا .. ترتفع الدندنة بالقرآن الكريم بين صفوف اJخوان ؛ �ن الكثي�رين تزامل�وا مثن�ى مثن�ى ف�ي الحف�ظ والتس�ميع الليمان ، حتى 
للجل�وس ف�ي ظلھ�ا ، وعمل�ت الب�رامج ، وت�م " الكيك�ات " وف�ي فت�رة الراح�ة نص�بت .. نعمل بالتناوب ، بحيث يستريح فريق منا ويعمل آخر 

ولم يكن ھ�ذا حتى إذا ما حان وقت الظھر ارتفع صوت المؤذن للصGة ، .. المساجين ، وأقبلوا علينا يا ، ووجھت التعارف ، ونوقشت القضا
مسموًحا به من قبل ، وأقبل الجميع علي الصGة في ھذا المكان الذي لم يتشرف بھذا النور من قبل ، وتفتح�ت المواھ�ب الفني�ة عل�ي أص�وات 

إل�ي .. " وE لتف�رجن ، ول�و ب�التومجن " .. لتواشيح الجميلة ، التي يلقيھا الشيخ أحمد حسين ونرّددھ�ا وراءه المطارق وا�زاميل با�ناشيد وا
" ال�زقفليم " و .. ، ونقوم نحن ونرّددھا معه " أكلنا اللحمة والزقفليم .. " أن يختم موشحته الجميلة ، التي تصف قصة معتقل بالمطلع ا�خير 

المطبوخ ، بعد أن أعيتھم الحيل في معرفة نوع ھذه الخلطة الخضراء ذات الرائحة النف�اذة ، المعجون�ة " اليمك "  وصف أطلقه اJخوان علي
  .. با�رز ، والتي تلتقط من داخلھا جذور جميع النباتات ، فتكون ا سم من الحروف ا�ولي لكل ا�صناف المتوقعة 
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وس�بحان الق�ادر . ظ�اھري م�ن التع�ب والنص�ب ، عب�ارة ع�ن سلس�لة متص�لة م�ن الس�عادة كنت أحس أن حياتي اليومية برغم ھذا الط�Gء ال   
فالس�جن .. علي جعل السعادة من نصيب المحرومين م�ن مت�اع ال�دنيا القلي�ل ، وعل�ي جع�ل حي�اة الش�قاء م�ن نص�يب ال�ذين يرفل�ون ف�ي النع�يم 

  !! . فكم من مسجون حر وكم من طليق سجين . الحقيقي من داخل اJنسان 
  : الفصل الرابع 

  .. كل من في السجن يفتح قلبه لSخوان  •

سمعنا الكثير من قصص السGسل الحديدية وا�غGل قبل إلغائھا ، حيث كان سقوط أي نزيل من الجبل أو حدوث زلة ق�دم ل�ه كفيل�ة بج�ر     
ي ھ�ذه الظ�اھرة دافًع�ا ل�بعض المس�اجين إل�ي تفض�يل ، فيصيبھم ما يصيبھم من قتل وعاھات ، وكان ت�والالمربوطين في السلسلة كلھم وراءه 

التضحية بكف يده مختاراً تحت عجGت قطار الحجارة ؛ ليحصل علي إعفاء طبي من العمل ، وينقذ بقية جسمه من ھ�Gك محق�ق عل�ي م�دار 
من ض�باط وس�جانة ومس�جونين يس�بغ  كانت ھيبتنا لدي اJدارة قائمة ، وكانت مسارعة الجميع في راحتنا!! السنين الثGثة المخصصة للجبل 

ش�دوا : أليس أن ھذا الضابط يقترب منا حتى يحاذينا بالحصان أثناء طابور الجبل ، ث�م يھم�س لن�ا ف�ي وج�ل .. علي حياتنا كثيراً من ا رتياح 
  .. ويعتبر ھذه العبارة ھي ورده اليومي لنا ، وكان لھا بالفعل تأثيرھا الطيب علينا . حيلكم يا رجاله 

وأليس أن ھذا السجان ال�ذي يش�تد ف�ي إي�ذاء المس�جونين يترق�ب فرص�ة لي�أتي معت�ذراً إلين�ا عم�ا يفع�ل ، راجًي�ا أ  نس�يء الظ�ن بإيمان�ه و     
وأل�يس أن .. عل�ي قول�ه بالقص�ص العدي�دة ويستشھد . بإنسانيته ؛ �ننا   نفھم طبيعة ھذه الحسالة ، وأن أقل تھاون يؤدي إلي عواقب وخيمة 

سجونين أنفسھم قد بدأوا يتشبھون بنا في أسلوب حياتھم ، وأفض�ي الكثي�ر م�نھم بمش�اكله إلين�ا يل�تمس عن�دنا الح�ل الش�افي أو ال�رأي الس�ديد الم
بك�ل أمان�ة  وأل�يس أن ھ�ذا المش�تھر ب�الخطف يعاملن�ا نح�ن.. ويعتذر إلينا بدوره بالوسط الذي يساعده عل�ي حي�اة الطھ�ارة . المتفق مع الشرع 

فجم�يعھم ف�ي قبض�ة الخ�وف وض�ياع الثق�ة يعمل�ون ، وف�ي أم�واج الحي�اة .. لق�د ب�دأنا نستش�عر المس�ؤولية ع�ن ھ�ذه النف�وس جميًع�ا .. وشرف 
وأصبح وجودنا بينھم ھو ش�اطئ ا�م�ان ال�ذي ألق�ي ك�ل م�نھم علي�ه ھموم�ه ، .. تتخبط مراكبھم الضائعة بG أشرعة في بحر لجي بG شطآن 

  .. ذات نفسه ، واستعد أن يفعل من أجلنا المستحيل وألتقط آماله ، وأفضي ب
  .. مLمح حياة جديدة   

وب�دأت . من وحي ھذه الروح اتفقت الخ�واطر عل�ي تجاھ�ل ك�ل التعليم�ات الت�ي تن�ال م�ن آدمي�ة اJنس�ان ، وتح�ط م�ن كرام�ة المس�جونين     
. بعد أن كان مكاًنا للتأديب فقط ، وليس من بقية الشعار نص�يب  تظھر علي السطح مGمح حياة جديدة من السجن مكاًنا للتھذيب واJصGح ،

والكھرب�اء دخل�ت الزن�ازين ، .. ودورات المي�اه أص�بحت ذات أب�واب ودس�ر .. فا ستحمام الجم�اعي أص�بح بالس�راويل بع�د أن ك�ان ممنوًع�ا 
ومم�رات ا�دوار ل�م تع�د تطل�ي بالق�ار ، وارتفع�ت ھام�ة ا�سود تغير إلي مختلف ا�لوان المتفتحة ، وحديد الكب�اري وطGء جدران الزنازين 

أق�وي ردع لل�ذي يتجاس��ر  –عين�ك ي�ا م�ذنب  –المس�جونين أثن�اء ح�ديثھم م�ع الض�باط أو الس�جانة ، بع�د أن ك�ان ھ��ذا ممنوًع�ا ، وك�ان عب�ارة 
ة خل��ع ا�حذي��ة قب��ل ال��دخول عل��ي أي وانتھ��ت ك��ذلك قص��.. ويرف��ع عيني��ه أثن��اء الح��ديث ، إذ تقض��ي التعليم��ات أن ي��تكلم وعين��اه ف��ي ا�رض 

، وبس�بب مسؤول ؛ �ن التعليمات كانت تفرض الدخول حافًيا ، وغير ذلك من تقاليد السجون العتيقة التي أخذت ت�ذوب أم�ام وج�ود اJخ�وان 
أذك�ر . لھ�ا قص�ص طريف�ة الروح الجديدة التي دبت في الليمان ، وإن كان بعض ھذه التعليمات لم يتغير إ  بعد صراعات وتصادمات كثيرة 

ان منھا قصة واحدة سببھا بسيًطا ، وتسببت في سوء العGقة مع اJدارة Jصرارنا عليھا ، ذلك أننا كنا نح�رص كلم�ا اقتربن�ا م�ن أب�واب الليم�
ت العلي�ا ، وأق�ل بعد العودة من العمل علي أن نسير في مشية عسكرية ، وكان   يريحھم أن يرونا كذلك ، ويخشون من تفس�يرھا ل�دي الجھ�ا

فض�Gً ع�ن أن ل�يس النظ�ارات الس�وداء .. تفسير لھا أننا نعود من العمل في غاية ا رتياح   في غاية اJرھاق والتع�ب كم�ا تھ�دف الس�لطات 
ھ�ذه وكان من الممكن أن تم�ر . لحماية أعيننا من الشمس ومن غبار الجبل الذي يضعف البصر ممنوعة ؛ �ن إضعاف البصر مقصود لذاته 

فق��د كن��ت يومھ��ا أري  –وم��ا أب��ريء نفس��ي  –المش��كلة بس��Gم ول��و مؤقًت��ا ، ولكنن��ا   نفع��ل إ  م��ا نعتق��ده ، حت��ى ول��و كن��ا ب��ين ش��قي الرح��ى 
اJصرار علي ذلك ھو والجھاد المقدس سواء ، ولم يكن من السھل أن تتلخص نفوسنا من مشاعر سوء الظن باJدارة بوجه عام ، حت�ى ول�و 

 ١٦وربما كان لعنصر الشباب دخل في إخفات صوت الحكم�ة ؛ �ن الش�باب ال�ذين كان�ت تت�راوح أعم�ارھم ب�ين .. وت مخلص كان بينھا ص
  . في جميع السجون بالمائة من المحكوم عليھم من اJخوان  ٩٠سنة يشكلون حوالي  ٢٤إلي 

  .. ا�يام ا�خيرة   
لك�ل " قروان�ة " وإكراًم�ا للعي�د وزع�وا علين�ا أرًزا مس�تقGً ف�ي .. ي ھ�ذا المك�ان كانت احتفا ت عيد ا�ضحى ھي آخ�ر م�ا عل�ق ب�ذھني ف�    

خمسة ، وكانت اللحمة من نوع جيد تختلف عن قط�ع الك�اوتش الت�ي كان�ت تأتين�ا قب�ل ذل�ك ، فل�م يك�ن ي�وزع إ  الك�اوتش والعظ�ام ، ونعج�ب 
فأقوم بغسلھا بالصابونة ، ثم أغطھا بالطبيخ لتكتس�ب حرارت�ه ، شكلھا كيف تسرق اللحمة بانتظام وبطريقة جريئة ، حتى أني كنت أتقزز من 

لق�د كان�ت فرحتن�ا .. وكثي�ر م�ن اJخ�وان ك�انوا   يقربونھ�ا ، وھ�ي عل�ي العم�وم لحم�ة ثي�ران كبي�رة الس�ن ،   أدري م�ن أي�ن ت�أتيھم بانتظ�ام 
 ًGرز وباللحم��ة الجدي��دة ھ��ي م��ن مب��اھج العي��د فع���وك��ان بالنس��بة لن��ا كأن��ه أس��بوع كام��ل م`ن��اه .. ي��وم العي��د فق��ط ويتعط��ل العم��ل ف��ي .. ب��ا

بالمھرجانات لرياضية والمسابقات والتمثيليات ، وتم كل ذلك في سرعة مذھلة ، وفي عمل فني ھادف ورائع ، وكنا علي المستوي اJنس�اني 
  . الذي ينبع من ديننا ، فلم نحرم فئة من ا شتراك معنا حتى الشيوعيين 

ذلك إعجاب ودھشة الجميع ، وخاصة الصحافة ممثل�ة ف�ي أب�ي الخي�ر نجي�ب رئ�يس تحري�ر جري�دة الجمھ�ور المص�ري ، والمحك�وم  وأثار   
  : عاًما ، قال لي  ١٥عليه من محكمة الثورة با�شغال 

  : ونظر إلّي مبتسًما وقال  ثم سكت –اJخوان المسلمون أتعبوني  –إني في عزمي بعد اJفراج عني أن أؤلف كتاًبا عن اJخوان عنوانه  -
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 .. ما رأيك في عنوان الكتاب ؟  -

لن�ي بحث�ت ف�يھم ع�ن ض�ال : " أما بقية العنوان فھ�و : قال . قلت خيراً .. قال مازال للعنوان بقية توحي بالمضمون .. المھم مضمونة : قلت  -
وق�د ك�ان اJخ�وان بالفع�ل ف�ي ذل�ك الوق�ت ق�وة نفس�ية .. ن�ه فشكرته علي ھذه المجاملة ، ورجوت E أن نك�ون عن�د حس�ن ظ" واحد فلم أجد 

وخلقية ضخمة ، تفرض ا حترام علي الجميع ، وكانوا في تفتح دائم وفي نشاط متفجر ، قبل أن تعم�ل الس�نون والض�غوط عملھ�ا ف�ي تغيي�ر 
 .. بعض ھذه الصور الفياضة باJشراق ، فتخرجھا من السجون صوراً حزينة مثقلة بالھموم 

لم ينغص فرحتي بالعيد إ  استغGل الشيوعيين ، لعطفنا عل�يھم بإش�راكھم ف�ي المھرجان�ات ، إذ ص�وروا ذل�ك ف�ي منش�وراتھم عل�ي أن�ه ق�د    
حت�ى قطعھ�ا علين�ا ص�وت ين�ادي عل�ي اس�مي لم أكد أرتش�ف عبي�ر ھ�ذه الحي�اة بالليم�ان .. تكونت جبھة بينھم وبين اJخوان من داخل الليمان 

Jيراد م�رة أخ�ري ، وھن�اك التقين�ا بع�دد آخ�ر ق�ادم م�ن مختل�ف .. خوان لننزل بالنمرة ضمن عدد من اJولم نعرف السر إ  عندما وضعنا ب�ا
ي السجون ن تمھيداً لترحيلنا جميًعا إلي مكان بعيد ، باعتبار أن وجودنا بين العمران خطر علي ا�من ، وكان تلھفنا إلي س�رعة الوص�ول غل�

  . دما علمنا أنه بالواحات الخارجة ھذا المنفي كبيراً عن
  الباب الرابع 

  معسكر جناح بالواحات الخارجة 
  : الفصل ا�ول 

  .. قدر G أن نكتشف ذواتنا في الصحراء  •

ن عن تصوير روعة اللقاء ا�خوي بالذين أُْحِضُروا من مختلف السجون ؛ لنف�يھم معن�ا إل�ي س�ج –في تقديري  –كل أدوات التعبير تعجز     
ل�م يك�ن لق�اء أجس�ام عل�ي ا�رض ، ب�ل .. وكانت صدورنا زاخرة بأعجب المشاعر ، وقلوبنا مترعة بأروع آيات الحب واJيمان .. الواحات 

يتمي��ز الق��ادمون م��ن الس��جون بمGبس��ھم الخض��راء ع��ن مGب��س الليم��ان الزرق��اء ، وتع��انق ا�زرق وا�خض��ر ، .. تحلي��ق أرواح ف��ي الس��ماء 
..  ش�ك أن ق�دراً ربانًي�ا يري�ده E بوج�ود ھ�ذا الجم�ع ب�بطن الص�حراء .. مر بنعمة ھذا اللقاء وبخبر الترحيل إلي الواح�ات والكل في فرح غا

وغاية أحGمنا البشرية أن نكون في أحضان الطبيعة البكر ؛ حيث نكتشف فيھا فطرتنا التي كادت تحجبھا المدين�ة بس�تار كثي�ف م�ن المش�اغل 
م�ا ض�ّر أجھ�زة الدول�ة أن . ن صخب الحياة المادية ستتاح لنا ؛ لُنص�نع ھن�اك م�ن جدي�د ف�ي مص�نع الرج�ال عل�ي ع�ين E إن فترة نقاھة م.. 

.. ولم تتغير إشراقة الرضي في وجھ�ه .. يوجد علي أرض الوطن مثل ھذا الشباب النظيف المؤمن ، الذي خاض ا�ھوال ولم يتنكر لدعوته 
  .. ولم يتزعزع قلبه المطمئن 

  .. وجاء سيد قطب   

كفي�ل بف�تح " فالتس�ليك بالس�يجارة " ومع ھ�ذا .. بالغت إدارة الليمان في عزلنا عز ً تاًما ؛ حتى   ينجح أحد في ا تصال بنا قبل الترحيل     
..  -لي�ه رحم�ة E ع –أبواب الليمان نفسه ، فالسيجارة في السجون سGح رھيب ، وجاء أول كسر لطوق العزلة علي يد ا�س�تاذ س�يد قط�ب 

وظن�ي أن حض�وره . جاء ليتعرف علينا وليودعنا ، بقامته الربعة ، وھامته الش�امخة ، ومGمح�ه الج�ادة الراض�ية ، ونظرات�ه ال�ودودة الناف�ذة 
  .. إلينا ھو ا ستثناء الوحيد من قاعدة التسليك ، لما يحظي به من احترام وحب جميع المسجونين والسجانة علي السواء 

  .. ملك السجن   
فيخت�رق ھ�ذا  س�تثناء الث�اني م�ن قاع�دة التس�ليك ،كيف استطاع ھو ا_خ�ر أن يك�ون ھ�و ا .. لكن مازال ھذا السجين الذي أحرقته السنون     

ش�تنا عن�دما زال�ت دھ.. إن�ه يعتن�ق ك�ل أخ يقابل�ه بح�رارة زائ�دة ، وال�دموع تنھم�ر م�ن عيني�ه . الستار الحديدي ليودعنا ، و  أح�د من�ا يعرف�ه 
َفِس�رZ س�لطاني يكم�ن ف�ي ا�حك�ام الكثي�رة الص�ادرة ض�دي ، .. وتعجب ھو بدوره كيف لم نسمع بقصة ملك السجن حتى ا_ن ..  عرفنا قصته

  .. و  يعلم إ  E كم تصير في المستقبل .. والتي بلغ مجموعھا مائة وعشرين عاًما حتى ا_ن 
  كيف كان ذلك يا عم عبد الرازق ؟  -
 . قال صاحب الخمسين عاًما والذي تقرأ في تجاعيد وجھه كل ما مر علي الليمان من أحداث ، برغم بنيته القوية  -

كن�ت أبل�غ م�ن العم�ر س�بعة عش�ر . كان ذلك منذ أكثر من ثGثين عاًما ، حين حكم علّي بالس�جن ثGث�ة س�نوات ف�ي إح�دى القض�ايا الص�غيرة  -
ث��م تط��ورت ا�حك��ام . أدخلن��ي ف��ي عراك��ات كثي��رة ، ق��دمت بس��ببھا ف��ي قض��ايا م��ن داخ��ل الس��جن  ورف��ض الرض��وخ �ي إھان��ة.. عاًم��ا 

.. وليس بعد الليمان درجة أعلي م�ن الس�جون ، ول�يس بع�د ا�ش�غال الش�اقة عقوب�ة أش�د . وا شتباكات ، فأصبحت القضايا من داخل الليمان 
 . في ازدياد ووصلت إلي القمة في ھذا الشأن ومازال رصيدي من ا�حكام 

واعتبرت نفسي في عداد ا�موات ، واسترحت لھذه النھاية ، وانتھي معھا الحرس علي الحياة أو الخوف م�ن النت�ائج ، وأص�بح م�ن أس�ھل    
ويح���دث أحياًن��ا أن أتع��رض لض���باط اJدارة .. ا�م��ور عن��دي أن أتع��رض �ي حك���م جدي��د ، إذا ل��زم ا�م���ر ن �س��تمتع بازدي��اد رص��يدي 

ات ، لك��ي أق��دم إل��ي المحاكم��ة ، ف��أحظى برؤي��ة دني��ا الن��اس ف��ي طريق��ي إل��ي المحاكم��ة ، فض��Gً عم��ا يتيح��ه الخ��روج م��ن تھري��ب بالمخ��در
  .. فانا ملك السجن بجدارة .. أو يعطف علّي ، المھم أن أمري مطاع ، وكل صعب مذلل أمامي فالكل ا_ن يتحاشاني .. الممنوعات 

  . أفرجت عنك وربما عطفت الثورة علي ظروفك و -
أن�ا ھن�ا س�عيد .. في ھذه الحالة أرفض ، �ني   أحب أن أعيش نكره بG سلطان ، وليس لي أھل اعرفھم أو يعرفونني ، فف�يم ھ�ذه البھدل�ة ؟  -

 . والحمد $ 

ا�م�ل ، ول�م يع�د ينف�ع ف�ي عزائ�ه إن التغيير يأتي من .. لقد عقدت الدھشة ألسنتنا ، ولم نجد الكلمات التي نھون بھا علي ھذا الرجل العجيب  -
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 : ولم أجد في جعبتي حديًثا يصلح في ھذا المقام سوي قولي له .. أي كGم ، اللھم إ  فيما يرجوه في آخرته 

ذن الظالمة ستزول ، وإن الحياة الفاسدة التي زج�ت بأمثال�ك ف�ي ھ�ذه الظلم�ات س�تتبدل ب�إ كن مطمئًنا يا عم عبد الرازق ، فإن ھذه ا�وضاع  -
وھا ھم طGئع النور أمامك يمتلئ�ون بش�راًُ◌ وأم�Gً ف�ي نص�ر E ، وتغي�ر أح�وال .. E ، وإن شمس اJسGم ستشرق من جديد وفي القريب 

ويجب أ  تيأس من روح E ، وثق أنك لن تؤدي من ھذه الس�نين الطويل�ة ش�يًئا م�ذكوراً . المسلمين ، وخاصة أولئك الذين طحنتھم السجون 
ويب�دو أن الرج�ل ق�د أدرك بفراس�ته .. عب�ارات ع�اجزة وف�اترة  –بين�ي وب�ين نفس�ي  –أراھ�ا .. بثت علي ھ�ذا الح�ال أتعث�ر ف�ي عب�اراتي ل.. 

 : فراغ عباراتنا جميًعا من الروح ، فابتسم إلينا في إشفاق وحب وقال 

 –فض�Gً ع�ن التع�رف عل�يكم وت�وديعكم  –ال�ذي جئ�ت أنا أخوكم في E ، قد عرفت الطريق إلي رب�ي عل�ي ي�د أخ�ي وحبيب�ي ص�Gح ش�ادي  -
وقد ھان بمعرفتي لربي كل شيء ، وأنا أعفيكم من ُشقة التفكي�ر ف�ي أم�ري ، وق�د برأن�ي E م�ن حي�اتي .. �حّملكم تحياتي له وسGمي عليه 

جن�ة حقي�ر ، وأن ك�ل ب�Gء دون الن�ار وتعلم�ت م�ن ص�Gح أن ك�ل نع�يم دون ال. القديمة ، وإن كنت أعيش في ھذه الغاب�ة عل�ي س�معتي فيھ�ا 
والحم��د $ ال��ذي أران��ي .. وأن��ا وأن��تم وم��ن ف��ي الخ��ارج نع��يش مأس��اة واح��دة ، ھ��ي مس��ألة الحرم��ان م��ن معرف��ة E بواس��ع رحمت��ه .. عافي��ة 

 : ي انفعال وتأثر قلنا ف.. في الحياة الطاھرة ا�بدية .. وسنتقابل عما قريب عند E .. المستقبل المنير في وجوھكم المشرقة 

 : فابتسم والحارس ينتزعه منا ، والدموع تظفر من عينيه ، وقال .. بعد تحقيق النصر  –إن شاء E  –وفي الدنيا أيًضا  -

-  E اختطفه الحارس قبل أن نعانق�ه جميًع�ا ، وظل�ت عيني�ه علين�ا   تتح�ول و  يح�س بج�ذب الس�جان ل�ه ، حت�ى خ�رج بظھ�ره م�ن .. إن شاء
Jيراد ا . 

أحسست بعد أن غاب أن دموعه الصامتة قد أحرقت كل قطرة في دمي ، وقد أشعلت كل خلية في تفكيري ، وظللت شارداً لفت�رة طويل�ة ،    
وصغرت في صدري كل نظريات الجريمة والعقاب التي شقش�قنا بھ�ا كثي�راً ب�ين ج�دران الكلي�ة ؛ �ن .. وأنا أعيش مأساة إنسان ليس لھا حل 

ھا لم يعانوا السجن يوًما واحداً ، ويقيني أنھا لن تفعل ف�ي نف�س عب�د ال�رازق م�ا تفعل�ه لحظ�ة ص�دق م�ع E أن�ارت قلب�ه عل�ي ي�د رج�ل أصحاب
  ! . لحظة جعلته يغير حياته كلھا بإرادته ، مع أنه مازال في أتون الليمان ، فكيف إذا كانت الحياة من حوله تعين علي الخير ؟. مخلص 

  .. لواحات مرحًبا با  
وعند ا�صيل وصلت المقطورة ، وبھا عربتان خاليتان من المقاعد ، من الن�وع ال�ذي يس�تخدم ف�ي نق�ل المواش�ي ، لك�ل عرب�ة ب�اب واح�د     

 دخلت المقطورة بالعربتين إلي داخل أسوار الليمان عل�ي الخ�ط الحدي�دي.. وقضبان حديدية ضيقة محل الشبابيك ، بحيث   ُيري من بداخلھا 
دلفنا داخل العربتين في طابور طويل يختلط في�ه ا�زرق با�خض�ر ، وا�متع�ة عل�ي أكتافن�ا والح�راس م�ن .. المخصص �مثال ھذه الحا ت 

  .. وما أن سار بنا القطار ، حتى دوت ھتافات اJخوان من العنبر ، وھم يلوحون لنا با�يادي والمناديل .. �بواب |أمامنا ، ثم أحكمت علينا ا
  .. E أكبر و$ الحمد  -
فردّدن�ا التحي��ة .. وتوال��ت ھتاف�اتھم وأناش�يدھم الحماس�ية .. E أكب��ر ول�يكن بع�د الح�وادث م�ا يك�ون .. E أكب�ر ف�ي س�بيل E دخلن�ا الس�جون  -

 : -بعد التھليل والتكبير  –بأحسن منھا ، قائلين 

وحم�ى وط�يس الھتاف�ات ، وارتج�ت لھ�ا جنب�ات . عھ�دنا $ ب�اٍق .. ل�ن ي�دب ال�وھن فين�ا . فينا إن ُسجن8ا أو ن. مرحًبا بالواحات في سبيل اJله  -
الليمان ، والضباط والسجانة يجرون ھنا وھناك في حركات مذعورة ، و  ي�درون م�اذا يفعل�ون Jس�كات إخوانن�ا أو إس�كاتنا ، حت�ى ابتع�دت 

وم�ا أن ش�عرنا أن المقط�ورة ب�العربتين تم�ران . ي يتحرك بليل ، كي   يحس بنا أح�د بنا المقطورة في طريقھا إلي إلحاقنا بقطار الصعيد الذ
م�ن داخ�ل ثكن�ات الج�يش بالعباس�ية ، وأنھ�ا عل��ي مس�افة قص�يرة م�ن الس�جن الحرب�ي ، حت��ى تك�ررت الھتاف�ات واش�تد الحم�اس ع�ن ذي قب��ل 

ن بقطار الصعيد السريع ، وزدنا عليھا ھتافات تم�س المس�ؤولين وتكررت نفس الھتافات بعد إلحاق العربتي.. لحاجة في نقس يعقوب طبًعَ◌ا 
وق�د .. من كل صوب ، وكانت المحط�ة مكتظ�ة بالش�رطة ورج�ال ا�م�ن بمختل�ف الرت�ب العس�كرية مباشرة ، بعد أن تجمع جمھور المحطة 

وكان فيم�ا قلن�اه ع�ن جم�ال .. م الديكتاتوري أثار منظرھم حماسنا كذلك ، فأفرغنا ما في جعبتنا من ھتافات بسقوط جمال عبد الناصر والنظا
أض�عت الس�ودان .. لن ننساكم يا شھداء السجن الحربي .. في ذمة E يا فرغلي .. في ذمة E يا عودة .. من علمك القضاء يا معتوه : سالم 

.. ت عل�يھم عص�ي رج�ال الش�رطة Jبع�ادھم فتقاطر الجمھور علينا ، وأخذوا يلوحون لن�ا ، وأحياًن�ا يص�فقون ، ف�انھمر. برقصتك يا رق8اص 
  ..فارتفعت ھتافاتنا 

وھك�ذا أمض�ينا الوق�ت ، حت�ى ح�ان موع�د تح�رك .. فتركت ھذه الھتاف�ات أثرھ�ا ف�يھم ؛ فخ�ف8 إي�ذاؤھم للن�اس .. أنت من الشعب يا بوليس    
. وختمناھا بالترحيب بالواح�ات ف�ي س�بيل اJل�ه د الحماسية ، القطار في ترديد كل أنواع الھتافات العدائية لعبد الناصر وزبانيته ، وفي ا�ناشي

وح�رص الض�ابط .. وصار ھذا دأبنا في كل محطة يقف عليھا القطار في طريق الصعيد الطويل ، ونشاھد فيھا ا ستعدادات البوليسية نفس�ھا 
ع�وا ف�ي آخرھ�ا ، ويأخ�ذوا ف�ي الھتاف�ات المض�ادة العظيم المسؤول عن الحملة علي إبعاد الشبھة عن نفسه ، فكلف حراس كل عربة ب�أن يتجم

  .. لنا ولصالح النظام القائم ، كلما ارتفعت أصواتنا بالھتافات وا�ناشيد التي كانت كالرعد ، فG تكاد تسمع بجوارھا ھتافات الحراس 
  .. ووصلنا معسكر جناح   

وم�ن .. نزلن�ا بھ�ا ت�اركين القط�ار ليواص�ل رحلت�ه إل�ي آخ�ر الص�عيد  انتھي بنا الطريق الطويل بجوار النيل إل�ي محط�ة المواص�لة ، حي�ث    
وقط�ع بن�ا س�اعات ب�ين .. المواصلة ركبنا قطار شركة الدلتا الص�غير ، ال�ذي ض�رب بن�ا ف�ي الص�حراء الغربي�ة ف�ي اتج�اه الواح�ات الخارج�ة 

رنا سرًبا من عرب�ات الل�وري ، لنقلن�ا إل�ي س�جن جن�اح الرمال والصخور والوديان ن حتى وصلنا مدينة الخارجة مع الليل ، ووجدنا في انتظا
نزلنا من القطار صامتين متوجسين شراً مم�ا فعلن�اه أثن�اء الطري�ق ، ولك�ن E س�لم .. الذي يبعد عن مدينة الخارجة بحوالي عشرين كيلومتراً 
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رت عل�ي ص�فحة الرم�ال ھن�ا وھن�اك ب�G الت�زام وانتش�.. ، وانطلقت بنا العربات تحت جنح الظ�Gم متوغل�ة ف�ي الص�حراء ف�ي اتج�اه الجن�وب 
فتارة تقترب من بعض�ھا ال�بعض ، وت�ارة تبتع�د وتنس�اب كحب�ات الزئب�ق عل�ي ل�وح .. بطريق محدد ، فافترشت مساحة واسعة من الصحراء 

لي�ة ذات ق�رون استش�عار من الزجاج ، ولكنھا حبات ترسل عيونھا أشعة متعثرة ھابطة وص�اعدة عل�ي الكثب�ان الرملي�ة ، أو كأنھ�ا حش�رات لي
ول�م يك�ن ھ�ذا إحساس�ي وح�دي ؛ إذ كن�ت ألح�ظ ھ�ذا ا س�تغراق عل�ي .. أحسست بسحر الصحراء ونسيمھا العليل وصمتھا المھي�ب . مضيئة 

ق المزمجرة الت�ي كان�ت ت�رج الطري�لم يعد ثمة مكان للموج الھادر ، و  للعواصف . عشنا لحظات سكون ، كلھا تأمل وفكر . وجوه الجميع 
 ..  
قطع علينا سباحتنا وتأمGتنا عمود طويل من النور   ح لنا من بعيد ، يصل الس�ماء ب�ا�رض ف�ي بط�ن الص�حراء ، فعلمن�ا أنن�ا ب�دأنا نط�ل    

وكلما اقتربنا ازدادت معالم ھذا العمود وضوًحا ، حت�ى ب�رزت لن�ا م�ن ب�ين الظ�Gم أض�واء كثي�رة ب�اھرة متن�اثرة ، ح�ول . علي موقع السجن 
تبين�ا ور كبير من السلك الشائك ، تنتشر عليه أبراج الحراسة الشاھقة ، وتلوح من داخل السور بقع بيضاء وسط غGل�ة كبي�رة م�ن الن�ور ، س

وارتفع صياح الحراس من فوق أبراج الحراسة عن�دما اقترب�ت العرب�ات م�ن الس�ور ، . بعد اقترابنا منھا أنھا الخيام التي يتكون منھا السجون 
  " . معسكر جناح " وھكذا ، حتى وقفت العربات أمام السجن الشھير باسم . النداءات تتوالي ، واحد تمام ، اثنين تمام ، ثGثة تمام وظلت 

  : الفصل الثاني 

  ! اEخوان يحولون المعتقل إلي معسكر تدريبي لھم  •

 .. والشيوعيين يطعنون بعضھم بتھمة الخيانة  •

أو عل�ي عواتقن�ا ، أم�ام البواب�ة الكبي�رة الت�ي تق�ع ف�ي الس�ور الش�ائك وأمتعتنا بأيدينا  مGبسنا الزرقاء والخضراء ، وقفنا صفوًفا متراصة ب    
الذي يحيط بالمعسكر من جھة الجنوب ، وھي تفتح وتغلق بواسطة عمود من الخشب مس�تعرض ، ف�ي أح�د طرفي�ه ثق�ل م�ن الص�خر ، وم�ن 

م�ن ھ�ذه البواب�ة فن�اًء كبي�راً مزدحًم�ا بأع�داد كبي�رة م�ن ش�اھدنا عل�ي الجان�ب ا_خ�ر . غل�ق البواب�ة  الطرف ا_خر حبل ، لجذبه إلي أسفل عند
 اJخوان ، يسبحون في ا�ضواء المت`لئة بمGبسھم المGئكية البيضاء ، في انتظار وصولنا ، وما أن وقع بصرھم علين�ا حت�ى زلزل�وا أرج�اء

ھ��م يلوح�ون لن�ا ب�أذرعتھم النحاس��ية ، فانحل�ت عق�دة الح�ذر والت��وجس ف�ي نفوس�نا ، وردّدن�ا التحي��ة الس�جن بالھتاف�ات وا�ناش�يد اJس�Gمية ، و
ت�ه ودي�ان الص�حراء  ول�م يص�مد عم�ود البواب�ة الخش�بي أم�ام وھ�ج اJيم�ان وح�رارة العواط�ف المتبادل�ة ، . بأحسن منھا في حماس كبي�ر رجع8

�خضر في أحضان البحر ا�بيض الكبير ، في مشھد عجيب ، لم تقع عيني علي مثل�ه م�ن فاستحي وارتفع مؤذًنا بانسياب النھرين ا�زرق وا
ا ، قبل ، ولم يتذوق بشر مثل ھذا الحب العميق الذي أل8ف E به بين ھذه القلوب ، التي تجتم�ع عل�ي غي�ر أرح�ام و  أنس�اب و  مص�الح بينھ�

  . إ  أن تكون كلمة E ھي العليا 
  .. كما قال اEنجيل   

كانت ليلة قصيرة علي طولھا ، أع�دت لن�ا فيھ�ا أم�اكن الس�كن بالخي�ام ، وأقيم�ت الموائ�د الحافل�ة بالطيب�ات ، وأخ�ذنا ف�ي التع�ارف ، وك�ان     
لمزي�د أعم�ل ك�ذا ، ريثم�ا يتس�ع الوق�ت بع�د ذل�ك .. من ش�عبة ك�ذا .. أنا أخوك في E فGن : يكفي فيه كلما التقي اثنان أو أكثر أن يقول ا�خ 

م�ن التفاص��يل ، وظللن�ا عل��ي ھ�ذا الح��ال ، تس�بح أرواحن��ا ف�ي آف��اق علوي�ة ، حت��ى مطل�ع الفج��ر ، حي�ث انتظم��ت الص�Gة ذل��ك اللؤل�ؤ المنث��ور 
أي��ن ذھب��ت تل��ك : ا�ب�يض وا�خض��ر وا�زرق ن ف��ي ص��فوف منتظم��ة كالبني�ان المرص��وص ، وأخ��ذتني روع��ة الموق��ف ، وقل�ت ف��ي نفس��ي 

إن�ي أراھ�ا الي�وم كفص�ل ھزل�ي م�ر ، ول�م يك�ن ل�ه س�لطان ! وات التعذيب مجتمعه ، التي كانت كفيلة بتفتي�ت الجب�ال ؟السياط الغاشمة ھي وأد
  . ما يجمعه الرب   يفرقه العبد : وكما جاء في اJنجيل . علي القلوب التي قضي E أن يؤلف بينھا 

  .. ليس سجًنا   
تبادل الزيارات بين الخيام ، فوفود المقيمين من ك�ل منطق�ة تت�رى لتھنئ�ة الواف�دين م�ن أبن�اء  جاء الصباح بلون جديد من التعارف ، طابعه    

المنطقة ا�خرى ؛ �ن إخوان المعسكر التزموا في تنظيمھم اJداري نفس التقسيم اJداري للقطر المصري ؛ بحيث يس�كن إخ�وان ك�ل منطق�ة 
.. غبت�ي ف�ي س�رعة التع�رف عل��ي مع�الم ھ�ذا المك�ان م��ع إش�راقة ش�مس ي�وم جدي��د ل�م يش��غلني ھ�ذا الج�و الس�احر ع��ن ر. ف�ي خي�ام متج�اورة 

ك�ان يق�ول .. ورافقني في جولتي أحد اJخوة السابقين وقد أخذني حديثه الطلي ، وھو يوقفني علي كل شيء داخل ا�سوار الشائكة وخارجھا 
  : وقلبي يسمع 

.. ويمك�رون ويمك�ر E .. ًنا نائًي�ا ف�ي لھي�ب الص�حراء ، وأراد E أم�راً آخ�ر أرادوه س�ج.. أن�ت ا_ن ف�ي معس�كر كبي�ر ، ولس�ت ف�ي س�جن  -
الع�دد  اعتبر أن اJخوان قد أقاموا �نفسھم ، بعد أن لم يكن في استطاعتھم في يوم من ا�يام أن يظفروا بمثل ھذه اJمكانيات ، و  بمثل ھ�ذا

  .. ة أيًضا و  بمثل ھذه المدة الطويل: وضحك وھو يقول . الضخم 
وإن كان أھ�الي الواح�ة القريب�ون من�ا وال�ذين . كلمة معسكر ھي الشائعة علي كل لسان ا_ن ، بما في ذلك السجانة والحراس ورجال اJدارة  -

 " .الكمب " يفدون علي السور الشائك ليبيعونا من ورائه الطيور والبيض والتمر يطلقون عليه اسم 

  .. أقسام المعسكر 

م�ن حس�ن حظن�ا أن المعس�كر يق�ع ف�ي .. �كشاك من الصاج ھي مكاتب اJدارة ، وھي كما تري ف�ي جن�وب المعس�كر أم�ام البواب�ة ھذه ا    
ك�ة بطن ربوة عالية إلي الشمال منه تحجب عنا الكثير من رمال الزوابع ، وإن كان ما يصلنا بعد ذلك يم` المعسكر بالكثب�ان الرملي�ة المتحر

ك�ان مص�يرنا س�يكون .. فكي�ف إذا ل�م تك�ن ھ�ذه الرب�وة ف�ي مكانھ�ا إذن .. الخي�ام ، ويحج�ب الرؤي�ة لع�دة س�اعات  ، ويتسبب ف�ي ھ�دم بع�ض
إنھ�ا : انظر إل�ي مجموع�ة الخي�ام المGص�قة للبواب�ة .. كمصير قمبيز القائد الفارسي الذي دفن في رمال الصحراء الغربية ھو وجيشه الكبير 
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ھ�ذا الص��ف الطوي�ل م��ن . وتل�ك الخي��ام الواقع�ة ش��رقھا خاص�ة بالس��جانة .. ة ف�ي أب��راج الس�ور الش��ائك مس�اكن الكتيب�ة الت��ي تتن�اوب الحراس��
  .. أكشاك الصاج علي يسار الداخل من البوابة ھي مرافق السجن ، أعني المعسكر ، من مخازن وورش ومطبخ وفرن 

  .. مع الشيوعيين   
لعل الفرصة تتاح لي ھنا �ستكمل م�ا بدأت�ه ف�ي : فقلت في نفسي .. مخصصة للشيوعيين ھذه الخيام ا�ربع علي يمين الداخل من البوابة     

أفكارھم ، لذلك لم أنتظر محدثي حتى يوضح لي أن الص�ف الث�اني م�ن الخي�ام مخص�ص للمس�جونين |الليمان من محاو ت في التعرف علي 
عيين مباشرة ، وإن لم يصادف ذلك ارتياًحا لدي�ه عرف�ت س�ره فيم�ا بع�د العاديين ، الذين يعملون في المرافق ، بل أسرعت به إلي خيام الشيو

أح�د زعم�اء ح�زب ح�دتو " ط . أ " دخلت أول خيمة في طريقي ، فاستقبلني الزمGء بترحاب ودھشة ، وعرفت سر الدھش�ة م�ن الزمي�ل .. 
  : الذين يختصون بخيمتين من الخيام ا�ربع ، حيث قال لي 

قراراً بمقاطعتنا ، و  يسمحون بأي شكل من ا�شكال التعاون معنا ، سوى ما تسمح ب�ه ض�رورة التعام�ل م�ع مراف�ق إن اJخوان قد اتخذوا  -
  .. المعسكر 

وباحًثا عن الحقيقة عند الجميع ، وأقدر في الوقت نفسه ا عتب�ارات الت�ي ق�د ت�دعو أي فري�ق إل�ي اتخ�اذ .. أنا أعتبر نفسي ضيًفا علي الجميع  -
ت ، وإن كان ظني أن ھذه ا عتبارات مؤقتة ، وسأحرص م�ن ج�انبي عل�ي لق�ائكم مت�ى أح�ب ، م�ن خ�Gل حرص�ي عل�ي ع�دم بعض القرارا

ا صطدام بمشاعر إخواني ، وعلي عدم الخروج علي أوضاعھم اJدارية ، لكن واجبي أن أظل أعمل علي دفع القرارات ف�ي ا تج�اه الس�ليم 
 .. 

 : قلت له  –يحذرني من الذھاب إلي الخيمتين المجاورتين من الشيوعيين " ط . أ "  وبعد مناقشات طفيفة أخذ الزميل -

 لماذا ؟؟  -

�نھم ينتمون إلي الحزب الشيوعي المصري ، وھو حزب مشبوه ، يعمل علي تخريب الحرك�ة الش�يوعية ، أو بمعن�ي أدق عل�ي إجھاض�ھا ،  -
 .. باصطناع المواقف الثورية في غير أوانھا 

 إلي أي حزب تنتمون ؟؟  وأنتم -

وواضح من ا سم أننا نلتزم ا�سلوب ال�ديمقراطي ف�ي الوص�ول .. الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني : نحن أعضاء في حزب حدتو ، أي  -
 .. إلي أھدافنا 

 . إذن ا ختGف بينكن ھي في وسيلة العمل فقط ، وليس في ا�ھداف  -

 .. نعم  -

إنك أغريتني بسرعة زيارتھم بعد أن كنت سأكتفي بلقائكم ، و  دخل لي فيما بينكم من خGف ، ودعني أس�بر : لت لك صدقني يا زميل إذا ق -
 .. كل شيء بنفسي 

وفي خيام الحزب الشيوعي المصري استقبلنا الزميل عب�د ال�رحيم بترح�اب ، وج�رت مناقش�ات طفيف�ة كس�ابقتھا ، ول�م ي�نس أن يح�ذرني قب�ل  -
 : قلت له . عرف علي خيام حزب حدتو انصرافي من الت

 لماذا ؟  -

ب�ه �نھا حركة استعمارية تدعي انتماءھا إلي الحركات الثوري�ة ، أقامھ�ا ا س�تعمار ، وم�ازال يغ�ذيھا لبلبل�ة الفك�ر الث�وري واس�تقطابه وتخري -
 . من الداخل ، �نھم   يلتزمون منطق النظرية الماركسية في العمل 

 .. وإني قادم لتوي من عندھم .. علي ھذه النصيحة أشكرك يا زميلي  -

  ..في قلب الصحراء 

  : قال محدثي .. عدنا إلي التجول في خيام اJخوان     
، ول�م يعل�م " ب�اريس " فعجب�ت م�ن اس�م .. تقع قرب ھذا المعسكر بحوالي سبعين كيل�ومتر " باريس " قبل أن نبدأ الجولة أذكرك بأن بلدة    

  ت�نس أيًض�ا أن ا�خ فھ�يم مس�عود اب�ن عم�دة : وق�ال مح�دثي . لعل�ه اس�م مص�ري ق�ديم ق�د ُح�رف : ھا بھذا ا س�م ، وقلن�ا محدثي سر تسميت
  .. قد استشھد في السجن الحربي ، ومازال أھله يأتون إلينا للسؤال عنه ، ولم نخبرھم بالحقيقة ؛ إشفاًقا �نه ابنھم الوحيد " باريس"

  . ؟  وكيف قبضوا عليه من ھنا -
نورھا إلي قل�ب الص�حراء   إن دعوة وصل : قلت في نفسي .. كان طالًبا في الجامعة ، وعلي اتصال بُشعبة اJخوان بحي الظاھر بالقاھرة  -

 E ص�ق .. واستمر محدثي . يمكن أن تموت بإذنGربع�ين الش�ھير ، الت�ي تم�ر من�ه وھ�ذا الطري�ق ال�لس�ور المعس�كر الغرب�ي ھ�و طري�ق ا
إنه مجري قديم �حد ا�نھار ، ومازال�ت ا_ث�ار : وعلي مقربة منا من جھة الشرق واٍد عميق ، يقال .. الجمال من السودان إلي مصر  قوافل

المصرية موج�ودة عل�ي حاف�ة ال�وادي ، وأش�ھرھا قص�ر الزي�ان ، وس�تتمكن م�ن رؤيت�ه عن�دما تخ�رج معن�ا لجل�ب الم�اء م�ن الع�ين الت�ي تم�د 
 .. وا_ن أعود بك إلي مساكن اJخوان .. بعد كيلومتر جنوًبا المعسكر بالماء علي 

  .. تقسيمات اEخوان 
ومن َثم8 فق�د خصص�ت ع�دة خي�ام لك�ل منطق�ة . التزم اJخوان بنفس التقسيم اJداري الخارجي لمناطق القطر في العمل للدعوة اJسGمية     

وھك��ذا ، وتل��ك الخيم��ة .. ، منطق��ة البحي��رة ، ومنطق��ة الجي��زة واJس��كندرية ،  ، فھ��ذه خي��ام منطق��ة الش��رقية ، وھ��ذه خي��ام منطق��ة العباس��ية
وتوج�د خيم�ة أخ�ري مس�تثناه م�ن ھ�ذا التقس�يم ، وھ�ي .. مخصصة للعسكريين من ضباط الجيش والطيران والبحرية والبوليس من اJخ�وان 
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ل خليف��ة ، وال�دكتور حس�ين كم��ا ال�دين ا�س�تاذ بكلي��ة مواجھ�ة للمس�جد مباش�رة ، والمخصص��ة �عض�اء مكت�ب اJرش��اد ، وبھ�ا ال�دكتور كم�ا
الھندسة ، والدكتور خم�يس حمي�دة الص�يدلي ، وا�س�تاذ عم�ر التلمس�اني المح�امي ، والح�اج ص�الح أب�و رقي�ق المستش�ار بالجامع�ة العربي�ة ، 

  ينقص أعضاء المكتب سوي ا�س�تاذ وكلھم أصحاب سبق في الدعوة ، و.. والسيد محمد حامد أبو النصر من رجا ت الصعيد المعدودين 
وقد   تعلم أنه كان مدرًسا لTمام حسن البنا بكلية دار العلوم ، وأصبح تلمي�ذاً ل�ه . عبد العزيز عطية ، وھو موجود حالًيا بسجن بني سويف 

  .. في مدرسة الدعوة 
ا ت�ري يتك�ون م�ن ع�دة خي�ام موص�ولة ببعض�ھا ، وا�رض ھذا المكان الفسيح الجميل الذي أدينا فيه ص�Gة الفج�ر ھ�و المس�جد ، وھ�و كم�   

وھو في الواقع رئة المعسكر ، حيث تؤدي فيه الصلوات ، وتلقي المحاضرات ، وتقام ا حتفا ت ، وتنظم فص�ول .. مفروشة بقماش الخيام 
وك�ان الم�اء يش�كل مش�كلة كبي�رة لن�ا ، .. ود الدراسة في الصباح ، و  يكاد يخلو ساعة من ليل أو نھار من القائمين والعاكفين والرك�ع الس�ج

م�ن  وبدأنا في التغلب عليھا ؛ حيث كنا نذھب صفوًفا بيدنا ا�واني لملئھا من الع�ين مباش�رة ، ث�م بالتف�اھم م�ع إدارة الس�جن أمك�ن ت�دبير ع�دد
، وي�درس لت�ي تم�ر عل�ي الخي�ام ك�ل  ص�باح البراميل لملئھا ودحرجتھا من العين حتى الخيام ، ثم تطور ا�مر حتى وصلنا إلي عربة الم�اء ا

اJخوة المھندسون ا_ن مشروع مد أنابيب من العين حتى السجن ، ثم رفع المياه بالمضخة في صھريج ، يعمل عل�ي توزي�ع المي�اه عل�ي ك�ل 
  .خيمة عن طريق الحنفيات ، وبجوار كل خيمة عشة ملحقة تستعمل كمطبخ ومخزن في نفس الوقت 

  : ي ھذا التعريف الواضح ، وطلبت المزيد من المعلومات عن نظام الحياة بصفة عامة بين اJخوان فقال شكرت محدثي عل   
  .. اجتماع القيادة   

.. من الناحية اJدارية ، فلكل خيمة أمير ، تنتخبه ك�ل ش�ھرين ، ولھ�ا وزي�ران واح�د للتم�وين ، وآخ�ر للمالي�ة ، توج�دھما بطريقتھ�ا الخاص�ة  -
عاًم�ا ع�ن يجتم�ع مجل�س ا�م�راء بالمس�جد بإش�راف أح�د أعض�اء مكت�ب اJرش�اد ؛ باعتب�اره مس�ؤو ً .. �مي�ر ، أو با نتخ�اب بالتعيين م�ن ا

ويت�ولي اJخ�وان خدم�ة أنفس�ھم بأنفس�ھم ، ب�ل ومس�ؤولية . المعسكر ، وھذا المجلس يت�ولي إدارة جمي�ع المراف�ق ، وتعي�ين المس�ؤولين عنھ�ا 
كذلك يقوم مجلس ا�مراء بتعيين المس�ؤول اJداري ، ال�ذي يش�رف عل�ي المس�ؤولين ع�ن .. يع فئات السجن أيًضا توفير الحياة المطمئنة لجم

يومًي�ا قب�ل ص�Gة .. المرافق ، ويقوم بتنظيم طل�ب العم�ل ف�ي ك�ل مرف�ق ، كم�ا يعم�ل كحلق�ة وص�ل بينن�ا وب�ين اJدارة باعتب�اره ممثلن�ا ل�ديھا 
وان في الفناء الواقع أمام المسجد ، حي�ث ت�أتي ك�ل خيم�ة وعل�ي رأس�ھا أميرھ�ا ، وبع�د اكتم�ال الع�دد المغرب يحصل التتميم علي جميع اJخ

وف��ي الخت��ام ن��رّدد وراءه . يت�ولي المس��ؤول اJداري إلق��اء التعليم��ات وإب��داء المGحظ�ات ، وجمي��ع التوجيھ��ات ، مختتًم��ا ببيان��ه بحكم�ة الي��وم 
 .. الھتافات اJخوانية 

والثقافي مازال في بدايته ، فا ختصاصيون ق�د وف�روا جمي�ع ا�جھ�زة الرياض�ية ، وت�م تخط�يط المGع�ب ، وس�تتكون ع�دة  نشاطنا الرياضي -
كم��ا تلق��ي المحاض��رات بطريق��ة دوري��ة ف��ي المس��جد م��ن المختص��ين ف��ي جمي��ع الش��ؤون العلمي��ة ؛ �ن . ن��واد تتن��افس ، يض��مھا اتح��اد ع��ام 

، تعتب�ر م�رآة للحرك�ة الثقافي�ة " البش�ري " كما توجد مجلة شھرية اسمھا . من فروع المعرفة  المعسكر يضم أكبر التخصصات في كل فرع
كم�ا ب�دأت الطاق�ات تتف�تح والجھ�ود تب�ذل .. وستشاھدون الليلة إحدى المسرحيات من تأليف عبد الرحمن البنان وإخراج الرائد جمال ربيع .. 

وثمة موض�وعات مث�ارة ب�ين اJخ�وان ، بعض�ھا ھ�ام ، وبعض�ھا يثي�ر .. كل صور اJنتاج Jخراج المزيد من ا�بحاث الفقھية وا�دبية ومن 
الحرج ، يري البعض أھمية تناولھا ، وعل�ي رأس�ھم فري�ق الش�باب المس�لم ، ال�ذين ك�انوا يص�درون سGس�ل م�ن الكتيب�ات للتعري�ف بالقض�ايا 

والموض�وع مح�ل .. ك�انوا مس�ؤولين ع�ن التنظ�يم الخ�اص بالجماع�ة  تأجيل في تناولھا ، وعلي رأسھم م�ناJسGمية ، ويري البعض ا_خر 
   . وأنا بدوري أنصحك بعدم الخوض فيھا .. أي بعد |أخذ ورد ، لم يستقر اJخوان فيه علي ر

 : قلت في لھفة  -

 . أرجو أن توضح لي ھذه الموضوعات ، وكن مطمئًنا إلي تقديري ، أنھا أھم ما يعنيني في ھذا المكان  -

  : فصل الثالث ال

 .. حتى ( يحدث شرخ في جدار الحب  •

 .. حوار حول الجھاز الخاص والبرامج المفضلة  •

  : قال مرافقي بعد تردد وإشفاق 
يثير ھؤ ء الشباب الجدل حول ما أسموه بأخطاء الجماعة ، وضرورة تقييم حركتنا في الفترة السابقة علي دخول السجن ، ب�دعوى أن        

كم�ا يط�البون أيًض�ا بعم�ل ب�رامج .. في ھذا المكان فرصة قدرية   تعوض ، حتى تكون الجماعة علي بين�ة م�ن أمرھ�ا ف�ي المس�تقبل وجودنا 
وا�م��ر كم��ا ت��ري ظ��اھر الص��حة .. ومن��اھج واض��حة تس��ير عليھ��ا الجماع��ة ف��ي جمي��ع المج��ا ت ، ب��ديGً لمرحل��ة العمومي��ات والش��عارات 

تى أنك   تجد اثنين يختلفان علي أھميته ، وإ  أن ھذا الحرص الظاھر يخفي أغراًض�ا أخ�ري ، ويش�ف والحرص علي مصلحة الجماعة ، ح
عن رواسب في النفوس رسبتھا ظروف التحقيقات ومواقف المحاكمات ، بدليل ما يقت�رن بكGمھ�م م�ن ُبع�د ع�ن الموض�وعية ، ك�اد أن يك�ون 

  .. ھذه نصيحة اJخوة المسؤولين في ھذا المعسكر .. لمزالق في الوقت الحاضر تجريًحا ل`شخاص ، مما يدعونا إلي النأي عن ھذه ا
  .. بين الخطأ والتقييم   

ز إن ك�ل م�ا .لقد وجدت ضالتي في ھ�ذا الج�و المتف�تح .. لن أشأ أن أُعقب علي ھذا الحديث ، فقد أغنتني الفرحة في أعماقي عن أي كGم     
يا لھا م�ن كلم�ات .. المفاھيم الواضحة .. البرامج المحددة .. نت تھتف به أعماقي قبل دخولي السجن حذر منه محدثي ھو بالضبط عين ما كا

والشيء الجديد الذي   م�راء ف�ي .. لھا وقع السحر في نفس صاحب العقيدة ؛ لحاجته إليھا في مواجھة مفتوني النظريات والمفاھيم ا�رضية 
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حب�ذا ل�و فط�ن ھ�ذا الش�باب .. بعبارة أخري أكثر تھذيًبا إعادة تقييم الحركة في ھدأة م�ن ا�ح�داث  أھميته أيًضا ھو بحث أخطاء الجماعة ، أو
ومھم�ا أحاط�ت الظن�ون بھ�ذه .. كما كانت تقول ج�دتي " والمGفظ سعد .. " إلي اختيار العبارات الموفقة ، فالفرق كبير بين ا�خطاء والتقييم 

ديد إذا ت�ذرع أص�حابھا بالص�ب ، وانط�ووا عل�ي الص�دق ، وس�تكون الثم�رات الطيب�ة خي�ر ع�وض ا_راء فإنھا ستؤول إلي خير وإلي عمل ج
  .. ومن جانبي فلن أسارع برمي أحد بالظنون ، حتى أقف علي الحقيقة بنفسي من أفواه أصحابھا .. عن أشواك الطريق 

  .. عواطف بL أقدام   
ية والتفتح علي جميع القضايا العصرية ، والذين يتصفون باللباق�ة وا�ناق�ة ، حت�ى يممت وجھي شطر ھؤ ء الشباب الذين يتسمون بالحيو    

وجري ذكر تلك الموضوعات بيننا ، فأعادوھا عل�ي مس�معي بمزي�د م�ن التفص�يل ، مستش�ھدين عل�ي ھ�ذه الحاج�ة .. لكأنھم خلية نحل   تھدأ 
  .. افتقار إليھا ، لسد بغية المفكرين من الطلبة والمدرسين الماسة إلي المناھج بما كانوا يعانونه في المرحلة الجامعية من 

و  .. أ  تري معنا أن لجوء بعض ا�خوة إلي القوة في مواجھة زمGئھم بالجامعة كان تعبيراً عن عج�ز فك�ري أدخلن�ا ف�ي مش�كGت كثي�رة  -
ل الجامع��ات ، فإنم�ا ھ��ي العاطف��ة المش�بوھة ف��ي ك��ل يغي�ر م��ن ھ�ذه الحقيق��ة أن س��يطرتنا كان�ت كامل��ة عل��ي جمي�ع ا تح��ادات الطGبي��ة ف�ي ك��

المصريين نحو اJس�Gم ودعات�ه ، ولكنھ�ا عاطف�ة   تق�ف عل�ي ق�دمين ث�ابتين م�ن المن�اھج المح�ددة ف�ي ك�ل مي�دان اجتم�اعي ، وبالت�الي فھ�ي 
ة فإنھ��ا س��تخمد بمج��رد زوال س�ريعة ال��زوال ؛  رتباطھ��ا با�ش��خاص قب��ل الموض�وعات ، وم��ا ل��م تغ��ذ ھ��ذه العواط�ف بالدراس��ة الموض��وعي

 .. المراكز القيادية أو بالسجن وا عتقال 

-  Gتدخل في الحديث شاب آخر قائ : 

فعندما قامت الثورة طلبت الثورة من الجماعة تزويدھا بم�نھج .. اسألني عن واقعة أخري ، فقد كنت قريًبا من مواقع المسؤولية في الجماعة  -
 فھل ھذه مسؤوليتنا أم مسؤولية الثورة ؟ .. ومرت ا�يام دون أن تتقدم بذلك .. والتعليم لوزارة التربية إسGمي شامل 

 . ربما جاء الطلب في خضم الصراعات التي كانت دائرة بينھما فاحترق بشررھا : قلت  -

 .. عن إقامة الحجة علي الغير ، بصرف النظر عن المGبسات ربما ، ولكننا مسؤولون : قال  -

  .. ستور والجھاز الخاص لجنة الد
  : وأردف محدثي     

ك�ان إليك مثGً من لجنة الدستور التي تشكلت فور قيام الثورة ، وكان يمثل اJخوان فيھا ثGثة من كبار الجماعة ، تعلقت بھم أبصار كل م�ن  -
لم�اذا : وأق�ول .. يعطوا فسحة كاملة من الوقت ربما لم : كأني بك ستقول .. صبراً .. وظلت أبصارھم معلقة دون أن ترتد بشيء .. باللجنة 

   تكون الجماعة مستعدة سلًفا �مثال ھذه المفاجآت بالدراسة الكافي�ة ؟ ألس�ت مع�ي ف�ي أن حاجتن�ا ش�ديدة إل�ي مرحل�ة جدي�دة م�ن العم�ل ،  
والقض�ية الثاني�ة .. دود قض�يتنا ا�ول�ي ھ�ذه ح�.. تعتبر تكراراً علي اJطGق للمرحلة الس�ابقة ؟ ھ�ذا ھ�و م�ا نفك�ر ف�ي وض�ع أسس�ه م�ن ا_ن 

فريق من اJخوان ،   لشيء ، إ  �ن اJمام الشھيد حسن البنا ق�د أقام�ه ، م�ع تتعلق بالنظام الخاص المسلح ، الذي كاد أن يكون عقيدة عند 
  .. أن الجھاز ارتكب بعض ا�خطاء 

جاوزن�ا زمنھ�ا وظروفھ�ا المGبس�ة ، وأن نظ�ل نس�عى  كتش�اف ا�س�اليب وكان مقتضي الحكمة أ  نجمد عل�ي أس�اليب معين�ة ف�ي العم�ل ت   
 .. الجديدة المشروعة 

  إذا لم يسكن ذلك ھنا فمتى وأين يكون ؟ ولماذا يقف بقية اJخوة من ھذه القضايا موقًفا سلبًيا ؟ .. ھل ھناك غرابة في ھذا ا ھتمام    
  .. ھؤ(ء ھم رجال الجھاز الخاص   

.. ل با�فك��ار ن وقل��ب مفع��م با�م��ل ، مل��يء بالثق��ة ، ذھب��ت للق��اء الفري��ق الث��اني م��ن اJخ��وان ، مم��ن يمثل��ون النظ��ام الخ��اص ب��رأس مثق��    
 وقابلتني النفوس الراضية نفسھا ، والوجوه الباسمة ، والقل�وب الحاني�ة الفياض�ة بالح�ب واJيم�ان والص�دق الب�ادي ف�ي ح�ديثھا ، وف�ي س�لوكھا

المعسكر كل من ُعين لي علي أنه من رجال النظام الخاص كنت أري في سابق مسلكه بيننا ص�ورة الس�لف الص�الح ، ف�ي العملي بيننا ، وفي 
، ف�ي  إقباله علي E بقيام الليل وصيام النھار ، وفي مGزمته للقرآن ، وفي أخذ نفس�ه بالج�د ، وتفري�غ قلب�ه م�ن مش�اغل الم�ال وا�ھ�ل والول�د

وبأن E يصنع ما يشاء لدعوته ويختار ، بعد أن اس�تفرغوا الوس�ع وب�ذلوا الجھ�د .. با_خرة ، وتسليم بقضاء E وقدره ثقة تامة با$ ، ويقين 
والحكم ھنا وھناك عل�ي ا�غل�ب   . ة أخGقية كانوا يتفوقون بھا عن غير افتعال و  تكلف علي الفريق الثقافي ھذه فضيل.. البشري المقدور 

رجال النظام يتميزون بص�فة أخ�ري ، ھ�ي ص�فة التق�دير وا حت�رام الب�الغين لق�ادة الجماع�ة م�ن أعض�اء مكت�ب اJرش�اد ح علي الكل ، وكان 
لذلك وجد فيھم المكتب الرجال الذين يمكن ا عتماد علي حس�ن س�معھم وط�اعتھم ، وك�انوا ل�ذلك ج�ديرين بتحم�ل أعب�اء العم�ل والمس�ؤوليات 

وجعلتھم التجارب الكثيرة أقرب إلي قلوبھم ، بينما كانوا يجدون ف�ي متص�دري .. ته في المواقف الصعبة داخل المعسكر ، فكان يضع فيھم ثق
ية ومحاورة تقترب من الحساب وتأبي المسلمات    .. الشباب ند8

ماع��ة ، وتزاي��د والش��عور بالحاج��ة إليھ��ا ھ��و ش��عور ع��ام ل��دي الجمي��ع ، أنبت��ه تض��خم الج.. أم��ا ع��ن المن��اھج الواض��حة فھ��ي بغي��ة الجمي��ع  -
عل�ي اJخ�وة ال�ذين ينفث�ون ف�ي ھ�ذه الموض�وعات ن وف�ي ال�نفس عت�اب . مسؤولياتھا ن وخروجھا من النطاق المحلي إلي المستوي الع�المي 

ل�د ل�م يك�ن معق�و ً أن تو.. إنھا طبيعة النمو الذي يمر به كل ح�ي .. ولكن   أعتبره قصوراً .. ويكثرون من لوم الجماعة علي ھذا القصور 
.. إن تقدم ا�ي�ام ، وتن�وع ا�ح�داث ق�د زاد م�ن مس�ؤولياتھا تج�اه اJس�Gم فھًم�ا وعم�Gً .. الجماعة كاملة في تصورھا ل`شياء بين يوم وليلة 

إن ھذه الجماعة قد نمت بسرعة قبل ا�وان ، مما أرب�ك حركتھ�ا ، ب�ل وأزي�دك علًم�ا ب�أن بع�ض ا�ح�زاب : و  أخفي عنك سراً إذا قلت لك 
ولذلك فقد فوجئنا ذات يوم بسيل من ا�عض�اء الج�دد ي�دخلون الجماع�ة . لسياسية كان يتعجل نموھا وتضخمھا ، ليسھل ترديھا في ا�خطاء ا
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، وقاموا علي الفور بجميع التزام�ات ا�خ المس�لم ، عل�ي أم�ل أن يت�اح لھ�م التس�لل ، وجميعھم كانوا من حزب سياسي واحد ھو حزب الوفد 
  أتدري كيف ؟ .. كانت حيلة سياسية بارعة ، ولكن وقانا E شرھا .. القيادية في الجماعة إلي المراكز 

 .. أخبرني  -

وقلي�ل م�نھم م�ن ع�اد أدراج�ه . بأن شرح E صدورھم للعمل لTسGم بعد أن عايشوا الجماعة عن ق�رب ، وأدرك�وا مس�ؤولياتھم نح�و دي�نھم  -
 . ثانية 

  .. وھم مسؤولون 

وقع المحظور المحبوب ، وحدث النمو الكبير ، وأسھمت ا�حداث السياسية علي أرض فلسطين والقنال في رف�ع أس�ھم الجماع�ة ،  أخيراً     
لق�د عجزن�ا بالفع�ل ع�ن ت�دبير .. وكان كل ھذا   علي حساب النضج المنھجي فحس�ب ، ب�ل والنض�ج الترب�وي أيًض�ا . وبالتالي في تضخمھا 

�وك�ان أملن�ا أن يت�ولي .. سر لتربية ا�عداد الكبيرة ، التي زحفت بقلوب مفتوحة وعزيمة صادقة نحو أبواب الشZَعب العدد الكافي من نقباء ا
َم�ْن غي�رھم أول�ي بالقي�ام بھ�ذا العم�ل ؟ إنھ�م دائم�وا ا�س�ف عل�ي .. ھؤ ء الشباب سد ھذه الثغرة التي يوسعونھا اليوم بالحديث عن المن�اھج 

لم�اذا ! غي�رھم ليعم�ل لھ�م ؟وما ھي الجماعة ؟ أليست ھي أنا وأن�ت وھ�و ؟ لم�اذا يس�تقلون جھ�دھم ، وينتظ�رون .  خلو الجماعة من البرامج
 ش�ك أن وجودن�ا ف�ي ھ�ذا المك�ان ھ�ي فرص�ة قدري�ة   تع�وض ، وعل�يھم قب�ل غي�رھم ! يرتادون ھم ھ�ذه المج�ا ت وينش�ئوا اللج�ان ل�ذلك ؟

  .. ا ستفادة منھا 
  .. أبحاث وأشياء أخري   

علمت أن بعضھم قد سلك قد طريق ا عتم�اد عل�ي ال�نفس ف�ي بح�ث ھ�ذه الموض�وعات ، وأن ا�خ ال�دكتور الس�باعي يعك�ف عل�ي : قلت     
وا�خ محم�ود الح�وانكي يع�د بحًث�ا ع�ن النظ�ام .. كتابة بحث عن الس�مع والطاع�ة ، وا�خ محم�د عب�د العزي�ز أع�د بالفع�ل بحًث�ا ف�ي الش�ورى 

  : ودعني أسألك سؤا ً أخيراً .. ھذا جميل ويحقق الخير للجميع : قال .. وھكذا .. الخاص 
  . تفضل  -
 يوليو ؟ ٢٣ما ھي المناھج المحددة الواضحة التي قامت عليھا ثورة  -

 .. ليس سوي المبادئ الستة المعروفة  -

 : دعني أسألك سؤا ً آخر  -

 . تفضل  -

 ت ؟ ماذا كان منھج الثورة الفرنسية حين قام -

 .. والمساواة .. واJخاء .. قامت تحت شعارات الحرية  -

نرض�ي م�ن غيرن�ا م�ا   نرض�اه �نفس�نا .. أ  تري معي إذن أننا نضخم المسائل ، حتى ليخيل للسامع أن تقصيراً كبيراً قد اقترفته الجماع�ة  -
حدداً واضًحا شامGً لكل شؤون حياتنا الحالية والمس�تقبلية وا�خروي�ة أ  تكفينا آيات القرآن الكريم كله ، وأحاديث الرسول الكريم منھًجا م.. 

إع��ادة الت��ذكير بقض��ايانا التش��ريعية ، عل��ي ض��وء المتغي��رات الحديث��ة ، ك��أن تس��مي ا�م��وال بالنظ��ام ؟ وإذا ك��ان ھن��اك وج��ه للحاج��ة ، فھ��و 
ليست قضايا جوھرية إلي الحد ال�ذي نختل�ف عليھ�ا ، والب�اب مفت�وح  كل ھذه.. ا قتصادي ، أو تعطي لقضية الشورى بعداً نيابًيا أو انتخابًيا 

 . لكل من يريد تزويد الجماعة بالجديد فيھا ، مادام ھذا الجديد يدور علي ا�صول التشريعية نفسھا في فلك اJسGم 

وا كتف�اء ف�ي مرحل�ة ال�دعوة ج�د ً ، أليس من الحكمة البعد ع�ن التفص�يGت الفقھي�ة الت�ي تثي�ر .. ودعني أصارحك بشيء أخير في صدري  -
أن الجماعة لم يك�ن لھ�ا م�نھج ورأي واض�ح : ھذه با�صول الواضحة وا�ركان ا�ساسية فيما   يتعارض مع الشعائر التعبدية ؟ ثم من قال 

تھا تعل�ن عل�ي الم�` ذل�ك ، وھ�ذه وس�ائلھا ومطبوعاتھ�ا ومنش�ورا.. محدد في كل قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية يعاني منھا الوطن 
لون العبارات مما تحتمل ويحملون ا�يام ما   تطيق .. وھذا وجودنا بالسجن ينطق بالجواب   .. إن إخواننا يحم8

  .. لھذه ا�سباب كان الجھاز الخاص 

  وماذا عن النظام الخاص ؟ : قلت     
وتح�دث .. و  يوجد من ذوي الرأي م�ن يعتب�ره عقي�دة   يمك�ن الني�ل منھ�ا  أؤكد لك أيًضا أن أحداً   يختلف معھم حول مصيره ،: قال     

الكل يؤمن بحق كل مرحلة ف�ي أس�لوب عملھ�ا المش�روع ، ف�إذا كان�ت .. بنفسك مع من تحب ممن كانوا بالنظام الخاص لتري صدق كGمي 
الت�ي كان�ت تم�ر بھ�ا ال�بGد ، م�ن وج�ود ا نجلي�ز ،  المرحلة الس�ابقة ق�د اس�توجبت تك�وين النظ�ام الخ�اص تح�ت ض�غط ا عتب�ارات السياس�ية

والجھاد علي أرض فلسطين والقن�ال ، وتح�ت ض�غط ا عتب�ارات المص�لحية لت�أمين الجماع�ة ، ف�ي مواجھ�ة ا�ح�زاب والقص�ر عليھ�ا ، ف�إن 
غ ، و  يعلم إ  E متى نخ�رج م�ن إننا اليوم في فرا.. يتشبث بشيء في فراغ ذلك كله قد انتھي ا_ن ، وتغيرت الظروف ، و  يوجد عاقل 

وقد سبق لي ولغيري أن أكدنا لھم ھذه . كل ذلك سيكفيه المستقبل .. ھذا المكان ، و  كيف ستكون ا�وضاع ، و  طبيعة الظروف حينذاك 
وى وأخطر م�ن عش�رات ا�نظم�ة لنحتفظ بما ھو أق! فلماذا ھذا اJصرار علي خلق مشكلة من العدم ، قد تتسبب في تغيير قلوبنا ؟. المعاني 
  ... ھذا ھو سGحنا الرھيب في مواجھة ظروفنا . بأخوتنا في E ، وحب قلوبنا .. الخاصة 

  .. وماذا عن ا�خطاء ؟   

ھ�ذه وربم�ا لقل�ة خب�رتھم ف�ي . إن البدايات التي سلكوھا قد عطل�ت قص�دھم الطي�ب : أما عن أخطاء الجماعة ، فإني أقول لك أيًضا : قال     
، ول�م يس�تفيدوا م�ن م�نھج الق�رآن ف�ي تج�ريح بع�ض ا�ش�خاص  –بحس�ن ني�ة  –فھم في سبيل تقي�يم أعم�ال الجماع�ة ق�د تورط�وا .. المسائل 
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ج�ع للمخط��ئ .. الك�ريم ال�ذي ل�م ي�ذكر اس�م فرع�ون مص�ر ، و  أس�ماء أص�حاب الكھ�ف ، مرك�زاً عل�ي العب�رة بالموض�وع دون ا�ش�خاص 
ك�ان م�ن ھ�دي الرس�ول .. حقته بذكر اسمه في ن�اٍد ، فق�د أعن�ت الش�يطان علي�ه ، ودفعت�ه دفًع�ا إل�ي التح�دي والعن�اد أما إذا  .. فرصة ليعود 

دون تعيين ذواتھ�م ، طالم�ا أن النواي�ا الحس�نة كان�ت وراء المواق�ف والتص�رفات ، .. أو قالوا كذا .. ما بال أقوام فعلوا كذا : الكريم أن يقول 
وم�ن .. ثم إن خطأ جوھرياً لم يحدث في مواقف الجماعة الرسمية ، وربما أخطأ بع�ض ا�ف�راد .. ارتكاب ا�خطاء ولم يكن في ا�مر قصد 

وھك�ذا ت�ري ك�م يل�زم المتح�دث م�ن الدق�ة حت�ى يتب�ين ل�ه الخ�يط .. اJنصاف أ  ننسب أخطاءھم إل�ي الجماع�ة ، ب�ل نحاس�بھم ب�ذواتھم عليھ�ا 
  . ا�بيض من الخيط ا�سود من ا�عمال 

وعلين�ا .. في ظروف حركة أفض�ل لذلك يا أخي فأنا مع من يري تأجيل ھذه الموضوعات إلي الخارج ؛ حيث يتسنى وجود كل ا�طراف    
ة وليعطنا إخواننا فيھا ف�وق ثم�ار عق�ولھم المتفتح�.. ھنا أن ننمي روابطنا القلبية ، ونعتبر أنفسنا في خلوة مع E ، نتزود فيھا بالعبادة والعلم 

  .. وطاقتھم المبدعة 
  .. مطلوب جلسة مفتوحة   

وأم�ام مش�كلة ف�ي .. ز إنن�ا الي�وم أم�ام واق�ع موج�ود .إ  أنني أختلف معك ف�ي خاتم�ة الح�ديث .. مع أنك نجحت في إقناعي بالكثير : قلت له  -
إن جلسة عام�ة مفتوح�ة .. بقدر من الثقة بالنفس  وكل عوامل التخويف يمكن التغلب عليھا.   يمكن حلھا با�ماني ، و  بالصمت .. بدايتھا 

ول�م أت�رك مح�دثي إ  بع�د أن وع�دني بدراس�ة ھ�ذا ا قت�راح .. منضبطة ھي صمام ا�مان في نظري ضد سريان الھمس وتص�اعد الش�كوك 
 .. بجدية 

د يحس بذلك أحد ، فا�مور لم تتع�د نط�اق كان الحوار يجري بين الفريقين في يسر وھدوء ،   يخدشان جدار اJخوة والحب ، حتى   يكا   
فيھم�ا ك�Gً ورأي .. وكن�ت أج�د قلب�ي ع�امراً بالح�ب للف�ريقين مًع�ا .. ا ستفسارات وا قتراحات ، أو العتاب بما   يعك�ر ص�فو الحي�اة الھانئ�ة 

 ًGة وت�دفق الحيوي�ة والدبلوماس�ية والُظ�ْرف ف�ي فالتجرد والصدق والفدائية ف�ي جان�ب رج�ال النظ�ام ، يكمل�ه تف�تح الفك�ر وتن�وع الثقاف�.. متكام
.. وكنت أخش�ي إذا ط�ال غيابھ�ا أن ينش�رح ج�دار الح�ب بينھم�ا .. لذلك كنت أعجب لغياب ھذه الحقيقة البسيطة عن الجميع .. جانب الشباب 

.. عقلي�ة المعتزل�ة وفلس�فتھم  كان يطيب لي أن أري في محور منھم صورة محبوبة تط�ل عل�ّي م�ن ت�اريخ ا�ندلس�يين وعلمھ�م وُظ�ْرِفھم وم�ن
إن في ا�مر لبًسا بسيًطا   يلب�ث أن ي�زول ، لت�نعم .. وأري في المحور ا_خر صورة محبوبة كذلك لجھاد أحمد بن حنبل وابن القيم وغيرھم 

بينھم�ا ويزي�ل ھ�ذا الل�بس ؟  لكن ما ھو الشيء المفق�ود ال�ذي س�يد فج�وة.. الحركة اJسGمية بالنموذج الوسط الذي يجمع خير ما في الجانبين 
  .. ھذا ھو السؤال الذي كنت أطرحه علي نفسي ، وأبحث له عن جواب 

وم�ع ھ�ذا فق�د ط�ال الح�ديث ف�ي ھ�ذه الموض�وعات ، حت�ى ب�ت أخش�ي عل�ي .. اJخGص موجود ، واJمكانيات ضخمة ، والمكان مناسب    
  . ذا أفقد ا�مل في أن يجد الجميع ذلك الشيء المفقود ومع ھ.. النفوس أن تتغير ، وعلي جدار الحب أن ينشرخ بينھا 

  .. المربع السياسي   
وكلم�ا اقترب�ت م�ن المس�توي .. كانت ثقتي ب�الفريقين المتن�ازعين وس�ھولة نزولھم�ا عل�ي م�ا في�ه مص�لحة الجماع�ة وخي�ر ال�دعوة المطلق�ة     

ك�ل فري�ق يس��تھدف مص�لحة الجماع�ة وخي�ر ال��دعوة م�ن خ�Gل تص��وره واعتق�دت أن .. القي�ادي ھن�ا وھن�اك كلم��ا ارتف�ع ترم�ومتر ھ�ذه الثق��ة 
الخاص ، وأنھم لن يلبثوا في النھاية أن يصلوا إلي حل وسط ، حتى ولو كان ھذا الحل ھو ص�رف النظ�ر ع�ن ھ�ذه المواض�يع كلي�ة ، م�ع م�ا 

ت ھ�ذه الخGف�ات تت�واري خج�Gً ف�ي أن�وار ا�خ�وة كان. سيكون في ھذا القرار من مرارة في نفسي ؛ �ن معناه تأخير نمو الحركة اJسGمية 
يعجل�وا الباھرة ، وكانت تمشي بيننا علي استحياء ، ول�ذلك َفَق�ْد َفَق�َد الكثي�رون اJحس�اس بخط�ورة اس�تمرارھا ، وقنع�وا ب�الواقع الس�عيد ، ول�م 

الحب في القلوب أقوى من منغص�ات النف�وس ، فس�ھل  وكان.. بحلھا ، وزادت أنواع النشاطات الثقافية والفنية والرياضية من ھذا ا طمئنان 
وقد امتصت ھذه المجا ت الكثير من الطاقات الت�ي كان�ت تتب�دد ف�ي المناقش�ات .. التعاون علي النھوض بالحياة في المعسكر وتطوير مرافقه 

ول�م تبخ�ل الص�حراء بمك�ان جمي�ل للق�اء . .فطيب نسيمه ، وسحر سمائه ، كان�ا يج�ددان الطاق�ات ولكن ليل الصحراء كان لھم بالمرصاد ، .. 
ھذه الطاقات وعقد الن�دوات ، مك�ان ھ�و عب�ارة ع�ن المرب�ع الخ�الي ، الواق�ع ب�ين آخ�ر ص�فوف الخي�ام م�ن جھ�ة الش�مال وب�ين الس�ور الش�ائك 

ھر إل�ي س�اعة مت�أخرة م�ن اللي�ل ، وفي الليالي القمري�ة يحل�و في�ه الس�.. كان ھذا المكان مسرًحا ليلًّيا ، ومتنزھا في ا�صيل . المحيط بالسجن 
ف��ي مناقش��ات مس��تمرة ح��ول حاض��ر ا�م��ة اJس��Gمية ومس��تقبلھا ، وح��ول محن��ة مص��ر ومخرجھ��ا ، وح��ول الع��الم ومش��اكله ، وأخي��راً ح��ول 

راً ف�ي حي�اة ولع�ب ھ�ذا المرب�ع السياس�ي دوراً كبي�. حتى أطلق الجمي�ع علي�ه اس�م المرب�ع السياس�ي الجماعة ومناھجھا وأخطاء الجھاز فيھا ، 
المعسكر ، ومازال مجرد ذكره يعيد إل�ي ا�ذھ�ان ص�ورة الن�دوات المبعث�رة عل�ي الرم�ال الص�فراء ، كأنھ�ا أح�واض م�ن الزھ�ر ا�ب�يض ف�ي 

  . بستان من الذھب 
  .. المدينة الفاضلة   

ول�م يك�ن عل�ي ھ�ذا ا�م�ر  ..معس�كر وتجميلھ�ا وكان النھار بدوره لھذه الطاقة المتجددة بالمرص�اد ، يس�تخدمھا ف�ي تط�وير الحي�اة داخ�ل ال    
فلق�د أق�يم الم�يس الع�ام ف�ي الط�رف الش�رقي م�ن المعس�كر .. حتى أصبح المعسكر نموذًجا للمدينة الفاضلة ، التي تغن8ي بھا الحكم�اء .. خGف 

د داخل الخيام من خGل حرية كل خيم�ة ف�ي بجوار السور الشائك من عدة خيام ؛ ليقدم الواجبات الثGث لجميع اJخوان ؛ لتوفير مشقة اJعدا
ونظم�ت العمل�ة النقدي�ة ؛ بحي�ث ت�م طب�ع فئ�ة العش�رة .. ا ختيار ، كما أقيم البوفيه داخل الميس العام ؛ ليقدم مختل�ف المش�روبات ب�ثمن زھي�د 

لعة ، تحم�ل ھGل�ين ، قيمتھ�ا قروش وأخري فئ�ة الخمس�ة ، تحم�ل ك�ل منھ�ا خاتًم�ا بش�عار اJخ�وان ، ھ�ذا فض�Gً ع�ن عمل�ة م�ن الص�فيح مض�
وعل�ي امت�داد الم�يس الع�ام ف�ي اتج�اه الس�ور .. قرشان ، وأخري بھGل واحد ، قيمتھا قرش ، وثالثة صغيرة عليھا ھGل قيمتھا نص�ف ق�رش 
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ة ومس�جونين لك�ل الموج�ودين بالس�جن م�ن س�جانالشمالي أق�يم المستش�في م�ن خيمت�ين تح�ت إش�راف أطب�اء اJخ�وان ؛ لتق�ديم الرعاي�ة الطبي�ة 
 ختGفھم��ا ح��ول موقفھم�ا م��ن الث��ورة ، بادرن�ا بع��Gج المص��ابين م��نھم وعن��دما ح�دثت مش��اجرة ب��ين الح�زبين الش��يوعيين ؛ . بمختل�ف فئ��اتھم 

  .. بالمستشفي 
  : مزارع   

الف�رن والمط�بخ ودورة فكان�ت ھ�ي بھج�ة المعس�كر ، بع�د أن تف�نن اJخ�وان ف�ي ت�وفير مخص�بات الترب�ة م�ن مخلف�ات .. أما عن الزراعة     
المياه حتى حولوا ھذا الرمل ا�صفر إلي عنبر أسود ، أنبت كل أصناف الخضروات ، فضGً عن المزارع الخاصة حول الخيام ، فق�د أقيم�ت 

ك�ل خيم�ة وكان برج الحمام يقف ش�امًخا بج�وار . مزرعة عامة بجوار فنطاس الماء ، كان مطبخ السجن يعتمد عليھا في الكثير من الوجبات 
، ولم تكن تخلو خيمة واحدة من ھواية تربية الحمام ، وس�رعان م�ا أص�بحت أس�راب الحم�ام تج�وب س�ماء المعس�كر ، أو تفت�رش أرض�ه ف�ي 

وكث��رت القط��ط .. حت��ى ا�ران��ب كان��ت لھ��ا س��وق رائج��ة ح��ول الخي��ام .. الص��باح ك��اللؤلؤ المنث��ور ، أو تحتض��ن ظھ��ور الخي��ام ف��ي ا�ص��يل 
أم��ا ال��دواجن ، ل��م يس��مح مجل��س ا�م��راء بوجودھ��ا ب��ين الخي��ام ، وخص��ص لھ��ا .. عل��ي العق��ارب والجرابي��ع والحي��ات  والك��Gب الت��ي قض��ت

  . مزرعة جماعية خلف مرافق السجن ، يشرف عليھا بعض اJخوة البيطريين والزراعيين 
  .. وللرياضة مكانھا   

ن�ادي الجھ�اد برئاس�ة ا�خ ص�Gح ش�ادي ض�ابط الش�رطة الس�ابق ، : رياض�ية فقد رأت عصرھا الذھبي بإنشاء ثGثة نواد .. أما الرياضة     
رج�ال التعل�يم القGئ�ل ، ، وأح�د  ورئيس تنظيم ضباط الشرطة باJخوان ، ونادي النصر برئاسة ا�خ محمود عبده ، أحد قواد ح�رب فلس�طين

كان��ت .. الفالوج��ة ، وأنق�ذوا الج�يش المص��ري المحاض�ر ون�ادي الف�تح برئاس��ة المھن�دس ص�Gح العط��ار أح�د ا�بط�ال ال��ذين اخترق�وا حص�ار 
وتخت�تم  النوادي الثGثة تضم مختلف ا�لعاب الرياضية ، وتقوم بينھا المنافسة الحامية علي مدار فترة الدورة الرياضية التي ينظمھا ا تح�اد ،

وم�ازال .. ن أعضاء مكتب اJرشاد في توزي�ع الج�وائز كبير ، يشترك فيه قائد السجن وضباط اJدارة ورجالھا ، ويشاركوكل دورة باحتفال 
م�اثGً ف�ي أذھانن�ا جميًع�ا آخ�ر احتف�ال ج�ري ف�ي ھ�ذا المعس��كر ، حي�ث ك�ان يتق�دم ا س�تعراض الرياض�ي المرح�وم الش�يخ أحم�د ن�ار ، بقامت��ه 

وراءه أع�Gم الن�وادي الثGث�ة ، يتق�دمھا عل�م ، ماداً ذراعي�ه ل`م�ام ن يحم�ل عليھم�ا مص�حًفا ض�خًما مفتوًح�ا ، والفارعة وزيه العربي الجذاب 
كل ن�اٍد بزي�ه الرياض�ي المتمي�ز ، والفرق�ة الموس�يقية .. ا تحاد العام مزيًنا بشعارات اJخوان ، وخلف الجميع سارت طوابير النوادي الثGثة 

قلع�ة كبي��رة م��ن ثGث��ة أدوار م��ن  ف�ي زيھ��ا ا�ني��ق ت��دق المارش�ات م��ن ف��وق منص��ة مخصص�ة لھ��ا ف��ي وس��ط الملع�ب ، وكان��ت خاتم��ة الحف��ل
اJخوان وقف علي قمتھا أحد اJخوان ، بيده علم عليه ش�عار اJخ�وان ، وھتاف�ات اJخ�وان م�ن فوقھ�ا ، وتجاوب�ت مع�ه جنب�ات المعس�كر ف�ي 

  . صوت ھادر كالرعد ،   عھد للصحراء به من قبل 
كم�ا نظم�ت الحراس�ة الليلي�ة ب�ين جمي�ع اJخ�وان ، حت�ى أص�بحت . الخي�ام والمياه عصب الحياة قد حلت مشكلتھا ، وامتدت المواس�ير ب�ين    

فھذه مجلة البشري العلمية الشھرية ، ومجلة الواحة ا�دبي�ة ، .. فقد كانت مشاعله كثيرة .. أما عن الجانب الثقافي . حراسة السجن لنا ثانوية 
ونشطت المحاضرات في المسجد ف�ي مختل�ف الموض�وعات .. ي ثغرة ومجلة المنفي السياسية ، وكل مجلة تسد حاجة من الحاجات وتقف عل

  . كل ھذا بجوار خاطرة الصباح بعد صGة الفجر من أحد أعضاء مكتب اJرشاد . ، نظراً لوجود درجات عالية في مختلف التخصصات 
  .. مدرسة في المعسكر   

المس�تويات العلمي�ة ، مقرھ�ا المس�جد ، ومواعي�دھا م�ن الص�باح حت�ى  كما أقام اJخوان مدرسة ف�ي الص�باح ، بھيئ�ة ت�دريس كامل�ة ، لك�ل    
كما نشطت جلسات العلم الح�رة ف�ي ري�اض س�لفنا الص�الح ، وك�ان ل�ي ح�ظ ا ش�تراك ف�ي أس�رة اب�ن الق�يم ، الت�ي أخ�ذت عل�ي .. قرب الظھر 

وق�د أدت ھ�ذه الكت�ب " ال�روح " وكت�اب " لم�وقعين م�دارج الس�الكين وأع�Gم ا" نفسھا قراءة أكبر م�ن مؤلف�ات ھ�ذا الع�الم الجلي�ل مث�ل كت�اب 
.. القيمة دورھا الھام في نفسي ، في تعميق الصلة بين دور العقل ودور القلب في طري�ق العم�ل المس�تقيم والس�لوك الحمي�د المس�تنير ب�الوحي 

  . وكانت المكتبة العامة تمد الجميع بالمراجع القيمة 
  .. وللفن دور   

ُمث8ل�ت علي�ه كثي�ر م�ن الرواي�ات ، م�ن ت�أليف اJخ�وة ني باھتمام كبير ؛ حي�ث أق�يم مس�رح م�ا ب�ين الم�يس والمستش�في ، وحظي الجانب الف    
ل�`خ محم�د نص�ير ، وغي�ر ذل�ك م�ن " أھ�ل الكھ�ف " ل�`خ عب�د ال�رحمن البن�ان ، ومس�رحية " ان�زل ي�ا باش�ا " ا�دباء ، أذكر منھا مسرحية 

. رقة موسيقية كاملة بكامل ا�دوات الموسيقية ،  فتتاح الحفGت ، وJحياء المناسبات السعيدة عن�د اJخ�وان وتكونت ف.. التمثيليات الفكاھية 
وكان لكل خيمة يوم سمرھا ا�سبوعي تقريًبا ، وانھمر اJنتاج الفني من أشعار ومنلوجات وأزجال ، وكنت أشارك ببعض أغاني محمد عب�د 

وھكذا أخذت تسير موكب الحياة في بحر الصحراء الھادئ ،   يؤثر فيھا ضربات الموج ع�ن . لحًنُ◌ا الوھاب ذات المستوي الرفيع معني و
حة كبيرة ، وكان ل�ه حال�ة ط�وارئ كامل�ة ف�ي جمي�ع أل�وان النش�اط ، فالنھ�ار حتى إذا ما أھل8 شھر رمضان العظيم كانت له فر. يمين وشمال 

العبادات وقراءة القرآن ودروس العلم ، حتى لكأن المسجد قطعة م�ن الجن�ة بروحھ�ا وريحانھ�ا والليل   يختلفان ، لكثرة ما فيھما من صنوف 
فإذا ما أھلت العشر ا�واخر من الشھر ضربت المعتكفات في كل شبر في سور المس�جد ال�داخلي ؛ إحي�اًء لھ�ذه الس�نة المبارك�ة الت�ي س�نھا .. 

  . يھا وأدرك سر ا عتكاف ، بعد أن أكرمني E بذوق حGوته في روحي الرسول الكريم ، وكانت ھذه أول مرة في حياتي أري ف
  .. حكمة ا(ختLف ومداه   

كان أمر الحي�اة ف�ي داخ�ل المعس�كر عجيًب�ا ف�ي نفس�ي فلق�د رأي�ت بنفس�ي كي�ف ُب�ِذَلت الجھ�ود الجب�ارة Jحال�ة الص�حراء الفاحل�ة إل�ي واح�ة     
بالقطع لم يكن ف�ي .. قعة من الصحراء المن والسلوى ، وكيف صارت قطعة من الجنة في نفوسنا وارفة الظل ، وكيف أھبط E علي ھذه الب
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تقدير المسؤولين في الدولة ھذه النتيجة ، بل كانوا يتصورن أن الحر والفقر سيقضيان علي ما تبقي ف�ي نفوس�نا م�ن روح الجھ�اد ، وعل�ي م�ا 
ولكن E أراد غير ما أرادوه ، وكانت ھذه النتيج�ة مفاج�أة لن�ا ولھ�م مًع�ا ، ونفعن�ا البع�د  تبقي في أجسامنا من مقاومة ، بعد حمامات العذاب ،

السحيق في بطن الصحراء في إقامة ھ�ذا الل�ون م�ن الحي�اة ، بعي�داً ع�ن العي�ون ، وتج�اوب معن�ا ف�ي إقامتھ�ا كثي�ر م�ن ض�باط الس�جن ؛ �نھ�م 
وأھم من ذلك كله سيطرة الشعور العام بحGوة ھذه الحياة الرباني�ة ، الت�ي يس�ري فيھ�ا .. السحيق كانوا أشبه بالمسجونين معنا في ھذا الوادي 

فبالرغم من أن الجھود المبذولة كبيرة في جميع المراف�ق بم�ا   يمث�ل ل�ه ف�ي أي مجتم�ع بش�ري مماث�ل ، . نور السماء في ا�عمال وا�نشطة 
الغاي�ة الكب�رى والت�رابط ف�ي الس�راء والض�راء ك�ان يجع�ل الجھ�د الب�دني متع�ة م�ن أن روح ا�خوة واستص�حاب مھما تشدق بالشعارات ، إ  

تمني�ت ل�و س�ادت ھ�ذه .. لون جديد ، نتسابق جميًعا عليھ�ا ، مثلم�ا نتس�ابق بع�د الف�راغ م�ن أعمالن�ا عل�ي جلس�ات للعل�م والعب�ادة والف�ن الرفي�ع 
؛ بحي�ث   تس�تغرقه الوس�ائل عل�ي  -أم كب�ر ص�غر  –جتم�ع بش�ري الروح كل قرية في مصر ، وتمنيت لو صححت ا�ھداف في حياة ك�ل م

غاي�ة تلق�ي ظGلھ�ا .. حساب الغايات ، فكل النشاط المادي من زراعة وتج�ارة وعم�ل بكاف�ة أش�كاله وس�ائل لغاي�ة أكب�ر منھ�ا وأرح�ب وأس�عد 
  .. علي الوسائل فتكسبھا الرحابة واليسر كذلك 

ثي��راً م��ن تص��ور طبيع��ة مجتمعاتن��ا اJس��Gمية ا�ول��ي ، الت��ي كان��ت تف��يض بالس��عادة والبش��ر وا�م��ن وإنن��ي بمعايش��ة ھ��ذا الواق��ع اقترب��ت ك   
ت وا ستقرار إل�ي آخ�ر ق�اموس المع�اني اJنس�انية ، الت�ي تحل�م بھ�ا البش�رية نظرًي�ا ، دون أن تظف�ر بھ�ا ف�ي ع�الم الواق�ع حت�ى الي�وم ، فمازال�

غGل والكفاي�ة والع�دل وغيرھ�ا ، مازال�ت من�ذ قي�ام الث�ورة الفرنس�ية وحت�ى الي�وم أحGًم�ا ف�ي شعارات اJخاء والمساواة والحري�ة وع�دم ا س�ت
�نھ�ا تفتق�د التمي�ز .. ، دون أن ت�نجح ف�ي تحقيقھ�ا ف�ي الحي�اة بالفع�ل الھواء ، تمني بھا الشعوب علي لسان كل ح�اكم ، وف�ي كتاب�ات ك�ل ث�ائر 

ول�م تص�ل إ  إل�ي س�راب إث�ر س�راب .. حين جعلت الوسائل غايات ، فضاع ا ثنان مًعا  والوسائل ، وقد قلبت ا�مورالصحيح بين ا�ھداف 
وذقت بسبب ذلك .. وبين ھذه المجموعة من العاملين لTسGم وجدت الترتيب الصحيح بين الغابات والوسائل .. في ھذا السجن .. لكم ھنا .. 

فسي علي آ م ا ختGف في ا_راء ؛ ليقيني أنن�ي اكتش�فت ف�ي طبيع�ة ھ�ذه الحي�اة وقد غطي ھذا اJحساس الجميل في ن.. طعم الحياة السعيدة 
  ز .الفريدة ما ھو أعظم من المبادئ والنظريات 

  .. جنًبا إلي جنب   
..  وسار الخGف حول المناھج ودور الجھاز الخاص جنًبا إلي جنب مع تطور الحياة المشتركة بين الجميع ، وأخذ البعض م�ن مغب�ة ذل�ك    

وذل�ك أنن�ي .. فھو أمر طبيعي ،   تتق�دم حي�اة أي مجتم�ع بدون�ه أما الوجود في ذاته .. ولم يكن تخوفھم من وجوده ، بل من تجاوزه لحدوده 
كنت أري مع من يرون أن ھذا الخGف خير وبركة ، وأنه سنة من سنن E في نمو الكائنات وترقيھا ، ش�ريطة أن يتح�ول ھ�ذا الخ�Gف إل�ي 

�ط�راف جديد بعد زمن وشروط مناسبين ، أما إذا لم يح�دث ھ�ذا التح�ول ب�أن ط�ال أم�ده أو فق�د ش�روطه ، فأن�ه ينقل�ب ص�راًعا م�دمراً شيء 
ف��الخGف وإن ك��ان  زًم��ا ف��ي ا بت��داء ، فھ��و عظ��يم الخط��ر ف��ي ا نتھ��اء ؛ �ن��ه ينتھ��ي إم��ا بتحقي��ق النم��و والترق��ي إذا روعي��ت .. الموض��وع 

مار عن��د مخالفتھ��ا ، ونس��ميه ف��ي ع��الم الم��ادة بالتفاع��ل ف��ي ظ��ل نس��ب معين��ة ودرج��ة ح��رارة معين��ة ووع��اء مخص��وص ش��روطه ، وإم��ا بال��د
. تترك وراءھ�ا مخلف�ات ولكنھا بالقطع .. قد تحتاج العملية لعامل مساعد .. للحصول علي مركب جديد مغاير في الصفات للعناصر ا�صلية 

ية ، من بعدھا يستغلظ النبات ويستوي علي سوقه ، وينقض عنه ما اس�تنفد دوره م�ن أوراق وأغص�ان كما نسميه في عالم النبات بانقسام الخل
وكل من التفاع�ل أو ا نقس�ام أو الح�وار ھ�و حرك�ة متوازي�ة ، . ونسميه في عالم البشر بالجدل أو الحوار وآدابه للوصول إلي قضية جديدة . 

وا ختGف في ع�الم .. ندما تفقدھا تنقلب إلي صراع وشقاق ، يعوق الحركة أو يدمر الظاھر وع. عند توفر الشروط تؤدي إلي النمو والتقدم 
  . ا�شياء جبري ، أما في عالم البشر فھو إرادي يستوجب المسؤولية عنه 

  .. درس من السلف   
أن يختل�ف ته ومغزاه ، فقد اقتض�ت إرادة E وأدركنا حكمبھذا المنظار الحكيم وعينا سر ا ختGف في حياة الصدر ا�ول من المؤمنين ،     

، رغ�م تم�تعھم جميًع�ا ب�اJخGص ف�ي المسلمون ا�وائل علي توزيع الغنائم ، وحول موقفھم من ا�سري ن وأن يض�طربوا ف�ي ح�ديث اJف�ك 
وع�وا درس ا خ�تGف جي�داً ن وبھ�ذا .. البحث عن الحق ، وم�ع ھ�ذا فل�م تتف�ق كلم�تھم إ  بع�د ن�زول ال�وحي ب�النص الواج�ب ف�ي ھ�ذا المق�ام 

بالحلول المناسبة والقواعد المتطورة ، وبأن فترة ا ختGف ھ�ذه ُتخ�رج م�ن نفوس�نا وم�ن وعلموا أنه يحدث عادة في البداية ، قبل أن نتداركه 
فين�ا م�ن قري�ب ، ولك�ي مجتمعاتنا أثمن ما فيھا من إيجابيات ، وأخبث ما فيھا من سلبيات ؛ لكي تق�ف عل�ي عوام�ل وأس�باب الض�عف الك�امن 

ولق�د أثب�ت الت�اريخ أن المجتم�ع اJس�Gمي ا�ول خط�ي خطوات�ه .. نشعر بنعمة ا تحاد بعد ذلك وبض�رورة وقيم�ة ال�نص الرب�اني ف�ي حياتن�ا 
  .. القدرية إلي ا�مام في ھذه القضايا ، ولم يتكرر ا ختGف علي ھذه ا�سباب مرة أخري 

واختلف�وا ح�ول الفتوح�ات .. سول إلي الرفيق ا�على ؛ اختلف الصحابة حول الخليف�ة ، وح�ول ح�روب ال�ردة حتى بعد أن انقطع وانتقل الر   
ا خ��تGف وھ�دي الق�رآن فيھ�ا جعلھ��م يص�لون بس�رعة إل�ي الحل��ول ولك��ن وع�يھم الس�ابق ب�دروس .. ، وح�ول تقس�يم ا�رض المفتوح�ة عن�وة 

قل�وب مؤمن�ة وعق�ول مفك�رة ، تعم�ل وتجتھ�د ، و  تت�رك للش�يطان فرص�ة لي�نجح ف�ي بأنفسھم ، �نه لم يعد ھناك وح�ي ين�زل ، ولك�ن ھن�اك 
ل��ذلك ب��ادروا بالوص��ول إل��ي ال��رأي الموح��د والقاع��دة العملي��ة ، .. تحوي�ل ا ختGف��ات الطبيعي��ة إل��ي ص��راعات أبدي��ة ، ت��ذھب ب��ريحھم جميًع�ا 

أدلة الشرع في استنباط ا�حكام التي تواك�ب المجتم�ع وترقي�ه ، وبرھن�وا وعرفوا حقيقة اJجماع وقيمته ، حتى صار اJجماع دليGً رابًعا من 
بذلك أن اختGفاتھم كانت خGفات رجال مؤمنين ، يستھدفون الحق ، ويصلون إليه بالص�بر والح�ب ، وص�دق ف�يھم ق�ول الرس�ول الك�ريم ب�أن 

 ���Zִ1ִ��� ���� 0��]֠t( –تب����ارك وتع����الي  –أمت���ه ل����ن تجتم���ع عل����ي باط����ل ، وص���دق ف����يھم ق����ول الح���ق 
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  : الفصل الرابع 

  اEخوان المسلمون ھل ھم جماعة المسلمين أم جماعة من المسلمين ؟  •

 .. الھروب الكبير التي دمرت معسكر اEخوان تفاصيل خطة  •

خش�ي المس�ؤولون م�ن مغب�ة الس�كوت اس�تجابوا  عندما حمى وطيس المربع السياسي في المعس�كر أخ�ذت كثي�ر م�ن ال�روابط تھت�ز ، ولم�ا    
وعم�د .. لنصيحة العقGء ، بالبحث عن حل حاس�م ، أس�وة بس�لفنا الص�الح وع�زيمتھم ؛ حت�ى   يتح�ول الخ�Gف المش�روع إل�ي ن�زاع وش�قاق 

يع ھذه القض�ايا ، تك�ون مح�ل أعضاء مكتب اJرشاد إلي الرؤوس ، فعقدوا معھم جلسة مطولة ، انتھت با تفاق علي أن يقدموا أبحاًثا في جم
دراسة عملية من جميع المختصين بالمعسكر ؛ للوصول من ورائھا إلي نتيجة مفيدة للحركة ، وتعھدوا للمكت�ب ب�الكف ع�ن الك�Gم أو الس�عي 

، وان�زوي الك�Gم ،  وسكنت العواص�ف ، وھ�ب8 النس�يم.. ز واستبشر الجميع بھذه الخطوة .بھذه ا_راء بين اJخوان ؛ حتى   تتبلبل النفوس 
البح�ث ، ب�ل ويع�ين عل�ي ذل�ك بم�ا يس�تطيع م�ن مراج�ع أو معلوم�ات ، وظھ�رت الب�واكير عل�ي ي��د  وأط�ل8 العم�ل ، وب�دأ الجمي�ع يرق�ب نش�اط

لح�ن ف�ي الصمت فيھا أع�ذب .. عشنا أياًما ھادئة معبقة بعطر اJخوة . وعبد العزيز أحمد ، حين قدما أبحاثھما إلي المكتب محمود الحوانكي 
ازددن�ا فيھ�ا حم�داً $ عل�ي نعم�ة ا�خ�وة الت�ي تج�ّب ف�ي يس�ر ك�ل ..اقتربت القلوب من بعض�ھا .. وا بتسامة أقوى سGح في اJقناع .. ا�ذن 

  . العقبات 
  ! وھل يرضي الشيطان ؟  

تضيق وتنكمش في مث�ل ھ�ذه .. فات قائمة لكن كيف يرضي الشيطان بھذه النتيجة وھو لنا بالمرصاد ، والصلة بينه وبين الشوائب والمخل    
الش��وائب م��ن و  يمل��ك المس��ؤولون ع��ن الجماع��ة أن يمنع��وا .. ا�وق��ات ، ولكنھ��ا موج��ودة تت��ربص وتنتظ��ر الف��رص وتبح��ث ع��ن الثغ��رات 

 E ي ا تص�ال بالرائ�د لقد تشجعت الش�وائب عل�.. ا تصال ، ولكن أقصي ما يمكن عمله ھو أخذ الحذر من مراكز الفتن ھذه ، والعاصم ھو
ك�انوا مس�تكينين ف�ي ظ�ل وح�دة الص�ف ، وقب�ل أي خ�Gف ، فلم�ا .. بھجت ضابط المخابرات ، وبأعوانه من ض�باط الس�جن ، وقُض�ي ا�م�ر 

تلقفت آذانھم الصم ونفوسھم المرضي بعض ھذه المعاني الھادفة من الغي�ورين عل�ي البن�اء ، وج�دوا فيھ�ا فرص�تھم ومب�ررھم ف�ي ا نف�Gت ، 
ف�ي المس�تقبل ، ب�دليل أن حرص�ھم عل�ي الجماع�ة ق�د لم يتوقع أحد من أطراف الخGف الج�ادين ن�وع الخط�ر ال�ذي يمك�ن أن ي�أتي م�ن ق�بلھم و

ولك�ن ھ�ا ھ�ي المخلف�ات أو الش�وائب ق�د أثبت�ت .. دعاھم إلي ا ستجابة السريعة لرغبة أعضاء المكتب في تقديم ا�بحاث في الوقت المناس�ب 
ت أطول ، و�سلوب آخر لتفادي ضررھا والوقاية من سمومھا ، حتى بعد أن يتكون المرك�ب ف�ي حياتھ�ا الطبيعي�ة وف�ي كام�ل أنھا تحتاج لوق

الشوائب ، أو أبعدتھا ، أو تحصنت من شرھا ، ولكنھا في واقعھا ھذه مجبرة علي أن تظل تحم�ل ھ�ذه الس�موم ف�ي  سلطانھا لفصلت مثل ھذه
أثن�اء التحقيق�ات ؛ تماًم�ا مثلم�ا كان�ت ل�ه مص�لحة س�ابقة ف�ي ب�ثھم داخ�ل زن�ازين الس�جن الحرب�ي ، .. ذل�ك  جوفھا ؛ �ن للش�يطان مص�لحة ف�ي

وَمْن ي�دري ربم�ا أمع�ن الش�يطان ف�ي .. لمعرفة ما يدور بين اJخوان ، ولكننا كنا نكشفھم بسھولة من فلتات اللسان ، ومن تثاقلھم عن العبادة 
لص�لتھم الحميم�ة .. إن ھن�اك م�ن ت�وحي تص�رفاتھم ب�ذلك .. لسجن ليكونوا شوكة في حلوقنا حتى ح�ين خبث ، فأصدر علي بعضھم أحكاماً با

  .. بالشيطان 
          Zيام للحـر أن يري                                 عدًوا له ما من صداقـته بد�  ومن نكد ا

  .. الھروب الكبير   

وم�ع .. بية بفكرة الھروب الكبير إلي السودان ، ليم`وا الدنيا صياًحا ، وليكنأوا ما التأم م�ن ج�راح لقد واتت أعوان الشيطان الفرصة الذھ    
وھ�ذا م�ا جع�ل ل�ه ص�ّدي .. أن الھرب لم يتم ، إ  أن اJعداد له والسرية التي أحاطت مراحل تنفيذه جعلت للمشروع جدية تقترب من التنفي�ذ 

ش�رع ف�ي التجمي�ع س�ًرا  –ضابط المخابرات السابق ، والمحكوم علي�ه  –ذلك أن الرائد جمال ربيع . كومة بعيداً ، سواء فيما بيننا أو لدي الح
احتم�ال مفاج�أة الطي�ران لن�ا أثن�اء لھذه الفكرة ، بعد أن حصل من رجال الكتيبة علي خريطة عسكرية ، دري عليھا جميع ا حتما ت ، حت�ى 

كم�ا درس فك�رة ا س�تيGء عل�ي ك�ل ح�رس الس�جن وك�ل فئات�ه ومؤن�ه ، وقط�ع .. ح�دود الس�ودان الطريق الذي يبلغ س�بعمائة كيل�ومتراً حت�ى 
��د مع��ه لھ�ذه الفك��رة العدي��د م��ن اJخ�وان ذوي الخب��رة العس��كرية ، مم��ن لھ�م س��ابقة جھ��اد ف��ي .. الخط�وط التليفوني��ة ع��ن عاص�مة ال��وادي  وجن8

ولكن ا�خ أبو الفت�وح عفيف�ي .. موافقة المسؤول العام الدكتور حسين كمال الدين فلسطين ، أو علي ضفاف القنال ، مدعًيا أن ھذا العمل يتم ب
وبادر الدكتور حسين كمال الدين بالمرور عل�ي الخي�ام معلمن�ا .. لمكتب اJرشاد فنفوا علمھم بھذا العمل الخطير شك8 في ا�مر ، وأبلغ ا�مر 

ونال اJخوة العس�كريون قس�ًطا كبي�ًرا م�ن ل�وم .. ثغرات قد تؤدي بحياة اJخوان جميًعا عدم مرافقته علي الفكرة ، ومبيًنا ما فيھا من تسرع و
واختلط اللوم بالكGم عن أخط�اء .. إخوانھم ، وانصب8 اللوم ا�كبر علي الرائد جمال ربيع الذي استغل اسم المسؤول العام في ھذا الموضوع 

المھ�م أن يش�قوا ص�ف الجماع�ة . ان بين مغال في لوم العسكريين وبين متعاطف معھم التنظيم الخاص ومناھج الجماعة ، وكان أعوان الشيط
بھذا الجو المتوتر . ولو تزيي أعوانه كل يوم بزى جديد .. وھذا مطلب أساسي يسلك الشيطان إليه أي سبيل . بأي موضوع ، وفي أي اتجاه 

ع�ض اJخ�وان ؛ حي�ث وئ�دت ھ�ذه البداي�ة الطيب�ة ف�ي مھ�دھا بس�بب فك�رة م ، ول�م يظھ�ر في�ه أي أث�ر ل`بح�اث الت�ي ق�دمھا ب١٩٥٥ختمنا ع�ام 
  . الھروب 

  .. وانتعش ا�مل   
حت�ى تج�دد ا�م�ل م ، ١٩٥٦وما أن أشرقت علينا عروس الصحراء في تاجھا الذھبي وغGلتھا الوردية ، معلنة بداية ع�ام جدي�د ھ�و ع�ام     

. ح فرصة أوسع لمكتب اJرشاد �ن يعمل وأن يستشعر المسؤولية ، أكثر من أي وق�ت مض�ي في قلوبنا ، بعد أن أغفت ا�حداث قليGً ، لتتي
ي عنھ�ا الجمي�ع يرض�لقد فتح أبوابه  ستقبال ا قتراحات من الجميع ، ودعا كل أخ أن يشارك فيھا ، حتى يمكن وضع بداي�ة جدي�دة لحياتن�ا ، 
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 ..Jرش�اد بإنش�اء لج�ان ل`بح�اث مقرھ�ا المس�جد ، لبح�ث داري معلًن�ا ق�رار وجاءت البشري في طابور التمام علي لسان المسؤول اJمكت�ب ا
وس�رعان م�ا تكون�ت .. وعص�ارة مس�توياتنا العلمي�ة ، ون�وع تص�ورنا للمس�تقبل القضايا الفكرية والحركية بحًثا أميًنا ، فيه خGصة تجاربن�ا ، 

.. اللجن�ة ا قتص�ادية .. ولجنة الحق�وق والحري�ات .. ذه لجنة الھدف والوسيلة فھ.. اللجان ، وأقبل عليھا اJخوان بقلوب مفتوحة ورغبة قوية 
عم8ت المعسكر فرحة حقيقية ، وسار الجميع إلي بعضھم بورود الحب ، ورياحين�ه وانفتح�ت .. اللجنة اJدارية ولجنة شؤون ا�خوات وھكذا 

  .. ھي إ  أيام حتى كان العمل في ھذه اللجان يسير قدًما بخطي واسعة وما .. مغاليق القلوب ، وزاد البشر ، وانطلقت الھمم من عقالھا 
  .. دوامة   

وكيف تقر أعينھم برؤية القلوب موح�دة وھ�م ال�ذين يقطع�ون م�ا أم�ر E ب�ه ! لكن كيف يرضي الشيطان وأعوانه عن ھذه النتائج الطيبة ؟    
أن يجدوا في عمل اللجان فرصتھم المواتية وھ�ي لج�ان " سھامھم السابقة  وقد شاطت" فكيف يتسنى لھم ! أن يوصل ويفسدون في ا�رض ؟

التقط أعوان الشيطان ب�دھاء الخ�يط م�ن إح�دى اللج�ان ، وھ�ي .. من أراد عيًبا وجده : قديًما قالوا .. علمية تبحث في القضايا بطريقة متجردة 
كان�ت توص�ية المكت�ب لTخ�وان . لنشاط التي افتتح�ت اللجن�ة عملھ�ا ب�ه علي وجه التحديد لجنة الھدف والوسيلة ؛ ليثيروا زوبعة حول بعض ا

بأ  ينشغلوا بما يجري داخل اللج�ان م�ن نق�اش واخ�تGف ف�ي وجھ�ات النظ�ر حت�ى تخ�رج إل�يھم ك�ل لجن�ة ف�ي النھاي�ة برأيھ�ا الموح�د فالحري�ة 
ولك�ن أن�ي �ص�حاب الھ�وى أن يلتزم�وا ، وھ�م ال�ذين .. مطلقة داخل المسجد مقيدة خارج�ه ؛ حت�ى ت�وفر الج�و الھ�ادئ للبح�ث العلم�ي الس�ليم 

وجاءتھم الفرصة حين نشروا بمجلة البشري البحث المقدم للجنة الھدف والوسيلة م�ن عض�وين بھ�ا .. يتربصون بالجماعة ويتحينون الفرص 
ول�م يك�ن ھ�ذا الس�ؤال .. لمس�لمين ؟ ھ�ل نح�ن جماع�ة المس�لمين أم جماع�ة م�ن ا.. تحت عنوان من نحن ؟ قبل الكGم عن ا�ھداف والوس�ائل 
وكان بإمكان اللجنة أن تتجه مباشرة إل�ي دراس�ة ا�ھ�داف والوس�ائل دون إث�ارة .. بذي بال وكان من الممكن أن يمر بسھولة و  يثير ا نتباه 

  .. ھذه النقطة الشكلية 
ول�م . ، ت�دعو إل�ي تحك�يم اJس�Gم ، ش�أن غيرن�ا م�ن الجماع�ات  كما أن تقرير اللجنة كان طبيعًيا ، حيث جاء فيه بأننا جماعة من المسلمين   

الت�الي ترتب اللجنة علي ھذه اJجابة أية نتائج ، لكن أعوان الشيطان أخذوا يطلبون لھذه الفتوى ، بعد أن نجحوا أو ً ف�ي نش�رھا بالمجل�ة ، وب
اللج�ان ، وأخ�ذوا يخرج�ون عليھ�ا نت�ائج ل�م تخط�ر لتقاليد عم�ل  حركوا اھتمام المجتمع كله بھا ، مخالفين توصية أعضاء المكتب ، ومتنكرين

ف�إذا م�ا أغل�ظ أح�د ف�ي .. ببال القائلين بھا أنفسھم ، مما ألجأ العقGء بالمعسكر إل�ي مناقش�تھم ت�ارة ، أو طل�ب الك�ف ع�ن الح�ديث ت�ارة أخ�ري 
  . نجحوا في خلق دوامة جديدة بدأت تتسع مع ا�يام  وھكذا.. طلب الكف عن الكGم أثاروا عاصفة من ا حتجاج علي ضياع أدب الحوار 

  .. حوار مع أعوان الشيطان   

  : وكان  بد لي أن ألتقي بأحد أعوان الشيطان ، وأسأله في ألم     
  يا أخي ، ما ھذه الضجة المصطنعة ؟ وماذا ترتب علي نتيجة ھذا السؤال ؟  -
فكوننا جماعة من المسلمين معناھ�ا ببس�اطة أنن�ا لس�نا الجماع�ة اJس�Gمية الوحي�دة .. يد لھا إنھا ليست ضجة ، وإنما ھو تأصيل للمسائل وتقع -

وليس له ح�ق إقام�ة الح�دود ، وأن مخالفت�ه ف�ي وجھ�ة .. وھذا معناه أيًضا أن فضيلة المرشد العام ليس إماًما للمسلمين .. التي تعمل لTسGم 
 . ماعة النظر والخروج عليه ليس معناه خروجا علي الج

فمن الناحية الموضوعية ، وبص�رف النظ�ر ع�ن اJجاب�ة ع�ن ھ�ذا الس�ؤال البيزنط�ي ، فإن�ه   .. إنك تثير موضوعات ليس لھا وجود : قلت  -
اعتراض علي ك�ل م�ا قلت�ه ، ويش�ھد E أن�ي ل�م أقاب�ل أح�ًدا ين�ادي بعك�س م�ا تقول�ه ، ول�م يك�ن ثم�ة داع لتحص�يل الحاص�ل ، ف�المھم أن تت�يح 

 . ولنفترض أنھا لم تبدأ بھذا السؤال المنكود .. صة لل8جنة لتبحث بقية الموضوعات الفر

 .. ودعني أزيدك إيضاًحا .   أوافقك علي تبسيط المسائل والتھوين من شأن ھذه القضايا : قال  -

 أين جماعة المسلمين ؟ .. إذاً  إذا اقتنعنا بأننا جماعة من المسلمين ، ولسنا جماعة المسلمين ، فإنه ينبت لدينا سؤال آخر -

  .. حوار مع أعوان الشيطان وزوبعة تدمر كل شيء 
، حت�ى وإن ج�اء  بد من أن جماعة المسلمين موجودة ، سنجدھا موجودة في شكل الدول�ة القائم�ة برئيس�ھا الح�الي : استمر محدثي يقول     

أن جم�ال عب�د الناص�ر ھ�و اJم�ام المتغل�ب ، " م�رة أخ�ري " غلب ، ومعني ھ�ذا إلي الحكم بطريق ا نقGب ، فإنه يسمي في الفقه اJمام المت
وھذه أح�د أخط�اء النظ�ام الخ�اص المس�لح ، ال�ذي تس�بب ف�ي خ�روج .. الذي له علينا حق الطاعة ، والخروج عليه يعتبر خروًجا علي اJمام 

  . المستقبل فوجوده خطأ منذ البداية وفي .. جماعة من المسلمين علي جماعة المسلمين 
لقد فھمت ا_ن أنك تبحث عن سند فقھي ، يبرر موقف الذين نالوا من دور الجھاز الخاص في المحاكمات ، أو ال�ذين أطلع�وا الحكوم�ة عل�ي  -

  . فكانت ھذه الفتوى ھي قميص عثمان .. أشخاصه ، أو دلوا علي إمكانياته 
لم يكن نتيجة ضعف أو خ�ور كم�ا يص�وره ال�بعض ، ولھ�ذا ف�إن ا�م�ر يس�تلزم  شك أن ذلك كان عن موقف عقائدي من الجھاز الخاص ، و -

 . التخلص منه في المستقبل 

وكل من له صلة بھذا الموضوع متفق علي أن وج�وده ك�ان ولي�د ظ�روف تاريخي�ة كح�رب فلس�طين .. ولماذا كل ھذا العنت والنصب : قلت  -
وك�ل ذل�ك ق�د انتھ�ي ، والمس�تقبل وح�ده .. ا كان الضباط ا�حرار تنظ�يم خ�اص ب�الجيش تماًما مثلم.. ومناورات القصر وا�حزاب . والقنال 

بعي�دة .. مرحل�ة علمي�ة موض�وعية .. وھذه القضية قد تجاوزناھا ، وما أقيمت اللجان إ  لتكون فاتح�ة مرحل�ة جدي�دة .. سيلد أنظمته الجديدة 
 .. عن المھاترات 

س أعوان الشيطان ، وأنھم يستغلون ما يثيره العقGء من وجھات نظر ، لينقذوا منھا إلي أغ�راض تركت محدثي بعد أن اكتشفت خبيئة نفو   
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وأن ھؤ ء ا�عوان يبذلون جھداً ماكًرا  ستقطاب من علي شاكلتھم ، وأن ھناك أشباًحا تطاردھم وتعميھم ع�ن الس�ير عل�ي الطري�ق .. بعيدة 
م�ن ھ�ؤ ء ال��ذين  وأن مزي�ًدا م�ن الح�ذر أن يأخ�ذ اJخ�وان أنفس�ھم ب�ه.. ويع�دھم ويمن�يھم  المس�تقيم ، وأن الش�يطان م�ن ورائھ�م ، يخط�ط لھ�م

ھك�ذا .. يعايشوننا كرًھا ؛ حتى   يتجاوزوا مرحلة الكGم إلي مرحلة ا�عمال المحرجة ، والت�ي ق�د توق�ع المعس�كر كل�ه ف�ي الف�تن والص�راع 
د تحقق ما كنا نخشاه ، حين تعرض مجھول بليل للشيخ فارس فريح بوت�د م�ن الخش�ب فق.. ولم يطل بنا الترقب .. كنا نتواصى في مواجھتھم 

واھ�تم المس�ؤولون ف�ي الي�وم .. وھ�ب المعس�كر عل�ي ص�وت ا س�تغاثة .. علي رأسه ، انتقاًما مما قاله في خطبة الجمعة ع�ن أخط�اء الجھ�از 
ض��خمه المغرض��ون ، ولمعرف��ة الفاع��ل الحقيق��ي بع��د أن طب��ل أع��وان الت��الي ب��ا�مر ، وش��كلوا لجن��ة للتحقي��ق الف��وري ف��ي الح��ادث ، قب��ل أن ي

ز وخرجت اللجنة بع�د بح�ث دقي�ق واستقص�اء ب�أن ھ�ذا الح�ادث م�ن ص�نع أع�وان الش�يطان أنفس�ھم ، وإن ل�م تج�د .الشيطان وزمروا للحادث 
 ًGبس�ات أقنعتن�ا جميًع�ا ب�ذلك .. علي ھذا الشك دليGبح�اث م�رة المھ�م أنھ�م نجح�وا بھ�ذا الح�. لكن الم�ادث الص�غير ف�ي وض�ع نھاي�ة للج�ان ا

أخري ، بل ولكثير من الدروس والمحاض�رات ، باس�تثناء درس الس�يرة ل�`خ س�يد ورد ، وع�ادت �ي�ام المعس�كر س�يرتھا ا�ول�ي ، وللمرب�ع 
  .. السياسي نشاطه القديم 

  .. الزوبعة   
ديدة ، ھزت أركان المعسكر ، مقرونة بصفير حاد كأنه نف�خ الص�ور ، ول�م وذات ليلة خرجنا من خيامنا نھرول علي إثر سماع زمجرة ش    

فاستدرنا لنعود أدراجنا ، لنحتمي منھا ، فوجدنا ا�نوار قد أطفئ�ت ف�ي .. نكد نطل برؤوسنا من ا�بواب حتى صفعتنا سياط الرمال والحصى 
وتن��ادي .. ا ، وتھ��اوت الخي��ام عل��ي رؤوس��نا واح��دة بع��د ا�خ��رى جمي��ع الخي��ام ، وانقط��ع التي��ار ع��ن ا�س��وار المحيط��ة ، ف��ازداد الج��و ظGًم��

بحب�ال الخي�ام ، ولكنھ�ا تھ�اوت وألق�ت بھ�م اJخوان من كل ركن ، ولكن ضاعت أصواتھم وسط عويل الري�اح ، عبًث�ا ح�اول ال�بعض التش�بث 
ا كلھا ، وبخاص�ة فتح�ات ال�رأس ، با�قمش�ة ، وك�اد وتعذرت الرؤية تماًما ، وأصبحنا نتحرك كا�شباح ھنا وھناك ، وأحطنا أجسامن.. جانًبا 

  .. واشتد صياح الحراس من فوق أبراج الحراسة ، ولكن   يكاد يصل إلي أذن أحد .. يختنق الكثيرون منا من صعوبة التنفس 
أرض المعس�كر م�ن كثب�ان  ولم تكتف الرياح بما أتلفت ودمرت ، بل وزادت محنتنا بما حملت�ه إلين�ا م�ن ھ�وام الص�حراء ، وبم�ا غط�ت ب�ه   

أمض�ينا الليل�ة كلھ�ا عل�ي . وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من مصير ج�يش قمبي�ز ، ل�و  أن E س�لم .. رملية ، دفنت تحتھا الكثير من أمتعتنا 
يداً مغتبًط�ا ، أط�رب إن�ي ف�ي قل�ب ھ�ذه الزوبع�ة س�ع: و  أغل�ي إذا قل�ت . ھذا الحال ، وأصبحنا ، ف�إذا بك�ل ش�يء ق�د أص�بح حطاًم�ا أو دفيًن�ا 

ولما أتت عليه من خيام ، ولما دفنت من متاع ، لكي نعيد بناء ك�ل ذل�ك ب�دعائم   تق�وى عليھ�ا ا�عاص�ير .. لصوتھا العالي ولرائحتھا النفاذة 
  . وھكذا أخذنا الدرس ا�ول من الصحراء .. 

  : الفصل الخامس 

  .. بين خطوة التأميم ومحنة التأييد  •

الشباب المسلم حين أثار الجدل حول القضايا الفكري�ة والحركي�ة أن يخ�رج ا�م�ر م�ن أي�ديھم ، وأن يض�طروا إل�ي ا بتع�اد كثي�راً  لم يتوقع    
عن الموضوعات ا�صلية ، ليGحقوا التصرفات الصغيرة ، التي أثارھا أعوان الشيطان المتحمسين لوجھة نظ�رھم ، م�ن اتص�ا ت مش�بوھة 

طير مع ا�حداث ، كذلك لم يتوقع المس�ؤولون ع�ن الجمي�ع أن ينب�ري لھ�ؤ ء المف�ّرطين م�ن يب�ارزھم بالقطيع�ة ، أو وتباطؤ عن الواجبات وت
وقد عاني الجميع م�ن ش�وائب الف�ريقين المخ�الفين لمنط�ق ا عت�دال ، .. يغلظ لھم القول ، بدعوي الحماس لوحدة الصف والغيرة علي الدعوة 

مكتب اJرشاد ، فاJفراط كالتفريط ، كGھما يؤدي إلي نتيجة واحدة ، ھ�ي البع�د ع�ن ا عت�دال ، وكGھم�ا الذي يلتزمه الجميع ، ويوصي به 
رض�ي " وك�ان اJم�ام البن�ا .. ينبعث من قاعدة نفسية واحدة ، ھي إتباع الھوى والظن ، وھما آفة كل مجتمع   تعززه التربية والسلطان مًعا 

وق�د تحق�ق ھ�ذا . كGھم�ا يح�رف الص�ف .. ، ويقول بأن المتقدم خطوة عن المجم�وع كالمت�أخر عن�ه خط�وة يحذر من كG الفريقين " E عنه 
لجن�ة  –فعندما تكون�ت .. القول السديد بيننا ، حين ظھر رد فعل التفريط في صورة اJفراط من بعض ا�شخاص الذين لم يكونوا أقل ضرراً 

وق�د ب�ذلت جھ�ًدا .. عب�د الخ�الق الس�باعي كان�ت مح�ل تق�دير الجمي�ع . ز ، عل�ي الع�وض ، دمن اJخوة صGح العطار ، فتحي الب�و –التوفيق 
مشكوًرا ، حتى توص�لت إل�ي ص�يغة مناس�بة Jنھ�اء الخ�Gف ، ولم�ا اجتم�ع اJخ�وان ب�الميس الع�ام عق�ب ص�Gة العش�اء ، وتھي�أ ممث�ل اللجن�ة 

  : لتGوة القرارات ھب8 أحد المتحمسين بسؤال 
  لجنة ستخضع للمناقشة ؟ ھل قرارات ال -
 . بالطبع   ؛ �نھا خGصة مناقشات من يھمھم ا�مر  -

إن اللجن��ة : وخ��رج ول��م يتبع��ه أح��د ، واس��تفتح ممث��ل اللجن��ة ق��راءة الق��رارات بقول��ه .. إذاً أعل��ن انس��حابي م��ن ا جتم��اع احتجاًج��ا عل��ي ذل��ك  -
 : وھنا انبري آخر قائGً .. اجتمعت بطرفي الخGف 

وانب�ري معت�رض ثال�ث ب�اقتراح . أطراف ، بل ھناك طرف واح�د ھ�و الجماع�ة ، وا_خ�رون مج�رد أف�راد خرج�وا عليھ�ا ث�م ع�ادوا  ليس ثمة
وانتھره آخرون ، وساد الھرج والمرج ، ولم تفلح كلمة ا�ستاذ عمر التلمساني بدعوته إلي النقد الموضوعي ف�ي تلطي�ف الج�و . تجديد البيعة 

ومعن��ي ھ�ذا أن ا جتم��اع ق��د فش��ل ، وأن .. ش�يخ أحم��د ش��ريت تأجي�ل ا جتم��اع لم��دة أس��بوع  س�تقبال ا قتراح��ات ف�أعلن عض��و المكت��ب ال. 
لق�د ن�ابوا ع�ن أع�وان الش�يطان بجھلھ�م ف�ي .. ھؤ ء المفرطين قد قضوا عل�ي فك�رة التوفي�ق ف�ي مھ�دھا لُي�دخلوا المجتم�ع ف�ي دوام�ة الخ�Gف 

ت ف�ي أي مجتم�ع بش�ري أو دول��ي أن القي�ادة الفعلي�ة تنتق�ل م�ن أي��دي العق�Gء والحكم�اء إل�ي أي��دي وم�ن عجي�ب أم��ر الخGف�ا.. إنج�از المھم�ة 
نِي8ا في الفھم والسلوك  �نھا ھي التي تثير المشكلة تلو المشكلة ، ودور العقGء ينحصر في مGحق�تھم بحًث�ا ع�ن الح�ل . الدھماء أو العناصر الد8

وا ستقرار إلي مجال البح�ث ع�ن حل�ول لمش�كGت الص�غار ا تحاد ل التخطيط لبلوغ  الغايات في ظل ، وبھذا تتحول العقول والھمم من مجا
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ولو  أن رحم�ة E تت�دارك البش�ر بأس�باب رباني�ة .. ، الذين يفتقدون الغاية والتخطيط ، فأي نكسة تلك قد أصابت التقدم في الطريق الصحيح 
ر الذي استدر رحمة E علينا ، فلسنا دولة تملك السلطان ، ولسنا متروكين لنع�يش أي�ام الس�جن ف�ي وكان لنا العذ.. كثيرة لذھبت ريح الجميع 

وج�اءت الرحم�ة اJلھي�ة س�ريًعا ف�ي ص�ورة دفع�ة جدي�دة م�ن الخي�ام المختلف�ة ا�ش�كال .. أمان ، فكانت رعاية E متممة لعجزن�ا عل�ي ال�دوام 
نفًس�ا للجمي�ع حي�ث زادت م�ن حج�م المعس�كر ف�ي اتج�اه الس�ور الش�مالي ف�ي مواجھ�ة المرب�ع ، فكان�ت مت ١٩٥٦وا�حجام في شھر مايو سنة 

  . السياسي ، وسرعان ما امتصت ھذه الخيام الكثير من أسباب التعب 
  .. السكن الجديد   

محم�د ع�اكف ، محم�د : ام ھ�م م�ع إخ�وة ك�ر" ھاي�ك " وس�كنت ف�ي . كنت ممن فضلوا ا نتقال إلي ھذه الخيام الجدي�دة ، حًب�ا ف�ي التغيي�ر     
بالزراع�ة م�ن حول�ه ، وبتزيين�ه للحم�ام ، " الھاي�ك " وكان ا�خ مھدي ھو أنش�طنا ف�ي تجمي�ل .. سعيد المھدي ، محمود زينھم ، صGح إمام 

حمي�دة أح�د وتب�اري الجمي�ع ف�ي تجمي�ل ھ�ذا الح�ي الس�كني الجدي�د ، ول�م ي�نغص جمال�ه إ  س�كن ال�دكتور خم�يس .. ويحفر سراديب ا�رانب 
أعضاء المكتب في خيمة انفرادية فيه ؛ حي�ث ص�ارت منت�دى لك�ل م�ن ھ�ب ودب ؛ ليس�بغوا عل�ي تص�رفاتھم بع�ض الش�رعية بالتف�افھم ح�ول 
وكيل الجماعة وكان بدوره يحنو عليھم إلي درجة ذاب فيھا الفاصل بين الخط�أ والص�واب ف�ي تص�رفاتھم وق�د اس�تاء اJخ�وان لھ�ذا الوض�ع ، 

  .. كثيًرا بضرورة وجوده مع أعضاء المكتب سًدا لباب الفتن  وألحوا عليه
  .. تأميم القناة   

وأس�رع ف�ي ب�رء النف�وس م�ا ش�اع ف�ي المعس�كر م�ن ق�رب .. لجن�ة التوفي�ق بدأت ا�يام تعمل عملھا في تضميد الجراح بع�د فش�ل اجتم�اع     
حت�ى إن إدارة الس�جن طلب�ت .. ة الرس�ميين م�ن إدارة الس�جن ت�ارة أخ�ري وتوالت ا�نباء في خطابات ا�ھل تارة ، وعلي ألسن. اJفراج عنا 

وقويت اJرھاصات بحضور أفواج الزوار بتص�اريح مجاني�ة �ول م�رة .. منا التخفيف من بعض ا�متعة ، بإرسالھا مع ا�ھل في الزيارات 
والغ�داء  تاليين للدفعة الواحدة ، يتناول فيھا الزوار طع�ام اJفط�ارالعام ليومين مت الميس، وبأعداد كبيرة ، اضطرتنا إلي استقبالھم جماعًيا في 

وتن�اثرت ا�طف�ال ب�ين الخي�ام ك�الزھور ، وترخص�ت إدارة الس�جن ف�ي مبي�تھم م�ع أبن�ائھم .. مع أبنائھم المسجونين في جلسات عائلية س�عيدة 
ل المعس�كر إل�ي روض�ة غن�اء ، تص�دح فيھ�ا البGب�ل وتشقش�ق لليوم التالي من الزيارة ، وكن�ا نق�يم ل`طف�ال حف�Gت ومباري�ات خاص�ة ، تح�و

كم�ا حض�ر ف��ي ھ�ذه ا�ثن�اء ع�دد م�ن ض�باط الج�يش لزي�ارة المعس�كر ، اجتمع��وا . ك�ذلك س�محت اJدارة لن�ا �ول م�رة باJذاع�ة . العص�افير 
كان خGفن�ا م�ع الث�ورة لمص�لحة ال�وطن : ائG وتكلم فيھم ا�خ المقدم فؤاد جاسر ق" .. خاصة اJخوان العسكريين " بالمسؤولين من اJخوان 

  . نحن نؤيد كل عمل وطني بG حدود : وقال ا�ستاذ عمر التلمساني لھم . 
وعك�س ھ�ذا الج�و أث�ره عل�ي النف�وس ، فاص�طلح المت�دابرون ، واقت�رب المتباع�دون بغي�ر .. وھكذا قويت ا_مال في طي ص�فحة الس�جون    

يولي�و بمي�دان المنش�ية  ٢٦ا�خبار الرسمية بأن خبر اJفراج عن المسجونين السياس�يين س�يعلن ف�ي خط�اب وقد تواترت .. لجان و  قرارات 
وتصادف أن تعطل المذياع في ھذا الي�وم ، فح�رص ا�خ الرائ�د أرك�ان ح�رب حس�ين حم�ودة عل�ي س�ماع الخط�اب م�ن م�ذياع . باJسكندرية 

وأدركن�ا م�ا .. عرتن�ا الدھش�ة .. مفاج�أة ق�رار ت�أميم قن�اة الس�ويس .. أنس�تنا الك�Gم ع�ن اJف�راج الكتيبة ، وعاد إلينا بھذه المفاجأة الكبيرة التي 
  . ستقدم عليه البلد من تطورات 

  .. الشباب ملتزمون   

مائ�ة ، ولمدة عشرين يوًما بعده ، كان كل من في المعسكر من أھل الرأي ، عددھم أكث�ر م�ن ثGث -١٩٥٦يوليو سنة  ٢٦-حتى ھذا اليوم     
ك�ل كان�ت .. مجتم�ع س�جن الواح�ات  نيدينون بالتزام فكرة جماعة اJخوان المسلمين ، وبوضعية أعضاء مكتب اJرشاد كقادة ومسؤولين ع�

وك�ان الش�باب .. ا�حداث تجري خGل ھذه المسلمات ، ولم يؤثر في ھذه الحقيقة صدور بعض التصرفات الص�غيرة م�ن قل�ة م�ن ا�ش�خاص 
وج�اءت . ريًصا علي نفي تھمة عدم ا لتزام عن نفسه ، بالتبرؤ من التص�رفات الص�غيرة م�ن بع�ض ا�ف�راد المنتس�بين إل�يھم المسلم بدوره ح

خطوة التأميم فرصة سانحة لھم ، ليبرھن�وا م�ن خGلھ�ا عل�ي ص�دق ارتب�اطھم بالجماع�ة وقادتھ�ا ، وعل�ي تمي�زھم عم�ن يس�يؤون بالتص�رفات 
دھم علي التوفيق بين اقتناعھم بقيمة الخطوة من الناحية الوطني�ة ، وب�ين التعبي�ر ع�ن ھ�ذا ا قتن�اع ف�ي إط�ار لذلك فقد حرصوا جھ.. المنفردة 

وھ�ذا س�ر مب�ادرة ممثل�يھم لGجتم�اع بأعض�اء المكت�ب لش�رح وجھ�ة نظ�رھم ف�ي اJس�راع .. الجماعة التي يمثلھا في ھذا المكان قادة المكت�ب 
قيمتھ��ا السياس��ية أو ً ، وأھميتھ��ا ا قتص��ادية ثانًي��ا ، فض��Gً ع��ن إس��ھام التأيي��د ف��ي تخفي��ف الت��وتر ب��ين بتأيي��د ھ��ذه الخط��وة الوطني��ة ، ب��دعوى 

  . اJخوان والحكومة ، وإعادة قدر من الثقة المفقودة 
  .. ھذا ھو منطق مكتب اEرشاد   

عب�رون ب�ذلك ع�ن ال�رأي الع�ام ال�واعي ف��ي وك�ان أعض�اء المكت�ب يص�درون ع�ن فھ�م وس�لوك مغ�ايرين لوجھ�ة نظ��ر الش�باب المس�لم ، وي    
، ال�ذي   يمي�ل م�ع الھ�وى ، و  يت�أثر ب�الظروف ، و  يج�نح لع�رض فھم في تحدثھم باسم اJسGم يمثلون مي�زان الح�ق المطل�ق .. اJخوان 

حيات�ه أن يوط�د نفس�ه عل�ي وعل�ي م�ن يتخ�ذه منھًج�ا ل.. حتى ولو وقفوا مع الحق ضد أنفسھم فاJسGم أمانة كبرى .. قاصد أو غرض قريب 
وانبعاًثا من ھذه الحقيقة يل�زم الت�وفر عل�ي دراس�ة خط�وة الت�أميم .. ذلك ، فكيف إذا كان المتحدث اليوم ھم قادة الجماعة التي تتخذه لھا منھًجا 

ع��ن مردودھ��ا علين��ا  م�ن جان��ب المختص��ين م��ن الجماع��ة ، بجمي�ع أبعادھ��ا السياس��ية وا قتص��ادية ، بمي��زان الح��ق والتج�رد ، بص��رف النظ��ر
ه لن�ا بالخير أو بالشر ، بمزيد من الثقة بيننا وبين الثورة ، أو بمزيد من الحرب والصراع ، وشيء من ھ�ذه الدراس�ة الج�ادة   تت�وفر إمكانيات�

يربطن�ا بالع�الم وھ�و الش�يء الوحي�د ال�ذي " حت�ى الم�ذياع .. حتى الصحف العادي�ة نحص�ل عليھ�ا بجھ�د كبي�ر وب�دون انتظ�ام . في ھذا المكان 
وإذا كان جمھور الشعب يساق بعواطفه وراء السلطة بالتأييد المطلق لكل الخطوات رغًب�ا ورھًب�ا ، فل�يس ھ�ذا منط�ق .. قد تعطل " الخارجي 
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 E ء كلم�ةGظھار موازين الحق وإع�J عط�اء ، فھ�ي عل�ي ال�ذين جردون�ا م�ن ك�ل إمكاني�ات إوإذا ك�ان ثم�ة مس�ؤولية .. رجال نذروا أنفسھم
إذا كان ھناك وج�ه لتفاعلن�ا م�ع ا�ح�داث ال�دائرة ، فھ�و ف�ي مطالبتن�ا للمس�ؤولين بت�وفير أس�باب المش�اركة الواعي�ة ، م�ن . كلمة الرأي السديد 

ب والثق�ة م�ع الث�ورة   تكتس�ب بالتأيي�د الجم�اھيري ال�رخيص ، وإنم�ا بأس�لو.. وھيھات أن يقتنع أحد منھم ب�ذلك . حرية اتصال ، وإمكانيات 
آخر جاد ، يعرف فيه كل طرف ماله وما عليه ، وحدود التعاون في المستقبل ، وأمامنا ھنا نموذج للتأيي�د ال�رخيص ال�ذي ي�درج علي�ه ح�زب 

وربم�ا تكش�ف .. حدتو الشيوعي في كل مناسبة وطنية ، ولم تلتفت إليھم الحكومة يوًما واح�ًدا ، ول�م يغ�ب عنھ�ا أن ھ�ذا مج�رد تكتي�ك حزب�ي 
وق�د يك�ون انتظ�ار .  ١٩٦٨لجادة أخي�ًرا أن خط�وة الت�أميم ق�د أض�رت بالبل�د ؛ �ن امتي�از ش�ركة قن�اة الس�ويس سيقض�ي تلقائًي�ا س�نة الدراسة ا

مرور ھذه السنوات أولي من التعجل المحفوف با حتما ت ، وقد يكون ھذا التعجل محل رضي ممن يعملون ف�ي السياس�ة الدولي�ة م�ن وراء 
.. وف�ي النھاي�ة ف�إن حريتن�ا ح�ق لن�ا ، وليس�ت مح�ل مس�اومة عليھ�ا . في السياسة أكبر مما يظھر علي السطح للشعوب الكواليس ، فما يخفي 

  . كان ھذا ھو منطق مكتب اJرشاد ومنطق من خلفه من الرأي العام لTخوان .. فاJفراج عنا قضية مستقلة عن قضية التأميم 
  .. اجتماعات وتأييد   

    Jولم�ا أحس�ت مجموع�ة الش�باب المس�لم أن حلمھ�م ف�ي .. مساك بزمام الحم�اس فق�د وع�د بس�رعة الدراس�ة  تخ�اذ الق�رار ورغبة منه في ا
�م�ر التوفيق بين رغبتھم في التأييد ورغبتھم في ا لتزام أصبح مستحيGً قاموا بعمل اجتماع في خيمة الدكتور منير أبو حس�ين للتش�اور ف�ي ا

ع�ن ش�ر ، فق�د أش�ار بع�ض ا�خ�وة عل�ي أعض�اء المكت�ب بال�دعوة إل�ي اجتم�اع ع�ام وعاج�ل ف�ي المس�جد ،  وخشية أن ي�تمخض اجتم�اعھم.. 
أغسطس اجتمع أعضاء المكتب ، وطال اجتماعھم من الصباح حت�ى المس�اء ، ف�ي الوق�ت  ١٤وفي يوم .. لطرح القضية علي جميع اJخوان 

Jقدام علي أي تصرف ، بعيداً عن موافقة أعضاء المكتب ، ولكن أح�د فئ�ران الس�فينة نفسه الذي كان يجتمع فيه الشباب الذين كانوا يتھيبون ا
 كسر حاجز الھيبة بإرسال برقية تھنئة وتأييد للحكومة ، فتشجعوا بدورھم بعد أن طال انتظارھم لرأي المكتب ، وأرسلوا واحداً م�نھم بكش�ف

ق�د حمل�ت س�يارة الس�جن الش�خص الم�ذكور ومع�ه كش�ف المؤي�دين لموق�ف اسًما إل�ي ض�ابط المخ�ابرات بھج�ت ف�ي مق�ره بالواح�ة ، و ٣٧به 
اجتم�اع أس�فر . ومن بناء الجيش ال�وطني الق�وى ، وم�ن موق�ف الحكوم�ة إزاء إس�رائيل ، وبعثھ�ا ل`م�ة العربي�ة . من تأميم القناة .. الحكومة 

م ، ومحمد عبد العزيز نصار ، وعبد الحل�يم خف�اجي ، أعضاء المكتب عن قرار بتشكيل لجنة من صGح حمودة رئيًسا وعضوية سيد أبو سال
وجاء قرار تش�كيل اللجن�ة ھ�ذا بع�د ح�دوث أول تص�دع حقيق�ي .. لدراسة خطوة التأميم ، وتقديم تقرير مفصل عن جميع ا�بعاد وا حتما ت 

وھك�ذا أدي الخ�Gف إل�ي .. ي�ادة مس�تقلة مجموعة تتصرف بطريقة مستقلة من خGل ق" و�ول مرة " في حياة المعسكر ، بأن برز في حياتنا 
لحك�ام أن تقود العناصر الدنيا سلوك الشباب الواعي الذين بدأوا خطھم بالكGم عن المناھج والنظام ، وانتھوا إل�ي التأيي�د العش�وائي لخط�وات ا

 .  
ع�الم المعس�كر المع�زول ع�ن الحي�اة ؛ ..  كانت خطوة التأميم في الواقع ھي أول شيء لفت نظرنا علي ما يجري في خارج عالمنا الخ�اص   

ولو  أن حسين حمودة سمع بالتأميم من م�ذياع الكتيب�ة لم�رت ھ�ذه الخط�وة كم�ا م�ر .. حيث لم تكن لدينا وسائل اتصال من صحافة أو إذاعة 
ع ف�ي ح�والي مائ�ة ص�فحة ، فرغ�ت اللجن�ة م�ن إع�داد بح�ث واٍف يق�. ، دون أن يحس بھا أح�د غيرھا من قبل ، مثل صفقة ا�سلحة التشيكية 

  . تGه ا�خ عبد المنعم السنباطي علي اJخوان بالمسجد ، في عشر محاضرات أسھمت في تجلية ھذه القضية من جميع النواحي 
  .. ( ينفع الندم   

أ  يتص��رفوا  أح��س فري��ق المؤي��دين أن غلط��تھم كان��ت كبي��رة ، وأن خط��وتھم كان��ت ص��غيرة ، وأن تبري��راتھم ض��عيفة ، فحرص��وا عل��ي    
ال�ذي ح�دد موع�دا لTض�راب  ١٩٥٦أكت�وبر  ٢٨لذلك فما أن  ح�ت لھ�م فرص�ة .. مستقبGً إ  من خGل الموازين الفكرية والحركية السليمة 

اء ي�وم العام في العالم العربي مؤازرة لثورة الجزائر ، حتى أعدوا برقية لمكتب الجامعة العربية ولمكت�ب تحري�ر الجزائ�ر يتبرع�ون فيھ�ا بغ�ذ
ا للثورة ، وبينما ھم في أخذ ورد مع الدكتور حسين كمال الدين المسؤول العام إذا بأنباء الحدث الكبير تربح المعس�كر وتعط�ي عل�ي م�ا ع�داھ

وتك�ررت الرغب�ة نفس�ھا ف�ي التأيي�د والتباح�ث بش�أنه م�ع المكت�ب ب�دعوى أن الح�رب . حدث الع�دوان الثGث�ي عل�ي بورس�عيد .. من مناسبات 
ونج�ح المؤي�دون ف�ي إلھ�اب مش�اعر أبط�ال ح�رب فلس�طين والقن�ال م�ن اJخ�وان ، .. ة كبرى ،   يجب التوقف إزائھا ببح�ث أو دراس�ة قضي

لك�ن أعض�اء المكت�ب ل�م .. طغ�ت مش�اعر القن�ال عل�ي ك�ل تفكي�ر .. وعلي رأسھم ا�ستاذ محمود عبده أحد قواد الفدائيين ف�ي ح�رب فلس�طين 
ولك�ن ل�م أك�ن �خ�الفھم بعم�ل أي تص�رف .. أعت�رف أنن�ي ل�م أك�ن أوافقھ�م عل�ي ذل�ك .. أمام ھذه الموجات العاطفي�ة  يفقدوا توازنھم العقائدي

س�افًرا ھ�ذه فمنطقي أن ا جتماع علي خطأ خير من التفرق علي صواب ، وربما زاد من ت�وجس أعض�اء المكت�ب رؤي�تھم للش�يطان .. فردي 
�ن ضابط المخ�ابرات بھج�ت توج�ه مباش�رة إل�ي خيم�ة أعض�اء المكت�ب لزي�ارتھم ، .. المؤيدين  المرة ، بعد أن حضر إلي السجن بإيعاز من

ولما عاد إليھم في الي�وم الت�الي طلب�وا . ساعة  ٢٤وJحراجھم بطلب تأييد خطوة التطوع للحرب ، فوعدوه بدراسة بقية الموضوع في ظرف 
لجماعة اJخوان المس�لمين ، وعل�ي رأس�ھا أعض�اء مكت�ب اJرش�اد بقي�ادة ا�س�تاذ  منه أن تعمل الحكومة علي سرعة اجتماع الھيئة التأسيسية

حسن الھضيبي ، المرش�د الع�ام ؛ حت�ى يك�ون لق�رارھم فاعليت�ه ف�ي ھ�ذا الموق�ف المص�يري ال�ذي تجت�ازه ا�م�ة وال�ذي   يص�لح في�ه التھ�ريج 
  . ا والمزايدات السياسية ، في الوقت الذي يقتل فيه أبناؤنا وتخرب ديارن

فأس�رعوا . ، و  للحماس الوقتي للمؤي�دين ، و  لض�ابط المخ�ابرات المت�ربص ، أن يستس�يغ ھ�ذا المنط�ق الحك�يم  وما كان للنظرة العجلي   
  . أًخا  ٨٦بالبرقية التالية موقًعا عليھا من 

  .. السيد الرئيس جمال عبد الناصر    
  . بما أن الوطن وطننا جميًعا    
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ولنا عل�ي أرض�ھا دم�اء عزي�زة وش�ھداء ك�رام ، نم�د .. المسلمون الذين شاركناكم الجھاد المقدس في حرب فلسطين والقنال  نحن اJخوان    
ْلُك�ْم أم�ام E والت�اريخ .. لكم يًدا ص�ادقة   نبغ�ي بھ�ا إ  رض�اء E ومص�لحة ال�وطن  تبع�ة ونناش�دكم ب�أن نك�ون ف�ي الص�فوف ا�مامي�ة َوُنَحم8

  . والسGم .. ء ھذه الفريضة المقدسة ، ونحن فداء الوطن في كل لحظة حرماننا من أدا
  معتقل طره السياسي                                                                                   

  م ٢٨/٩/١٩٧٠وافق ھـ الم١٣٩٠رجب  ٢٧                                                                         
  : الفصل السادس 

  : مؤيدون ومعارضون للثورة   
ھبط�ت عل�ي المعس�كر س�حابة داكن�ة م�ن الح��زن بع�د إرس�ال ھ�ذه المجموع�ة لبرقي�ة التأيي��د إل�ي الحكوم�ة ،   �ن ھ�ذه البرقي�ة ق�د عمق��ت     

ج�رأة ض�باط اJدارة عل�ي اس�تباحة حرم�ات مس�اكننا ، ا نشقاق في الصف فحسب ، بل ولما تلوثت به من دخول أصابع المخابرات فيھا ، ول
ا_ن . أعض�اء مكت�ب اJرش�اد بعد أن كانوا   يستطيعون التعامل معن�ا إ  م�ن خ�Gل ا�خ المس�ؤول اJداري الممث�ل للجمي�ع ، أو م�ن خ�Gل 

قضي علي الكثير م�ن ھيب�ة الجماع�ة ، وف�تح  سھل عليھم كثرة التردد علي خيام المؤيدين ، وسھل كذلك تردد المؤيدين عليھم بالمكاتب ، مما
بل ولما أوحي به ھذا التأيي�د م�ن بداي�ة معرك�ة س�افرة م�ع المس�ؤولين م�ن رج�ال .. ليس ذلك فحسب .. الباب للكثير من التصرفات الصغيرة 

البداي�ة ، فل�م يك�ن ف�ي حس�ابھم أن  ا�من الذين مھدوا ودفعوا للوصول إلي ھذه النتيجة ، التي لم تكن في حسبان م�ن أث�اروا نق�اط الخ�Gف ف�ي
ول�م يك�ن ف�ي تق��ديرھم أن زم�ام المعرك�ة بع�د ذل��ك . مخلف�ات التفاع�ل س�تكون م�ن الم��واد الس�امة ، وأنھ�م س�يكونون أول المص��ابين بس�مومھا 

مش�روع ف�ي ال�رأي ح�ول سيكون بيد ضباط اJدارة ورجال ا�من ، وأننا سنكتوي جميًعا بنارھا ، �نھا لن تصبح بعد الي�وم بس�بب الخ�Gف ال
  . المنھج والنظام الخاص ، بل بسبب الموقف من التأييد والمعارضة لكل خطوات الثورة 

  .. باب الجحيم   
وبدأنا ب�دورنا نب�ذل أقص�ي جھ�دنا للحيلول�ة دون وص�ول ھ�ذا الي�وم ا�س�ود ال�ذي أص�بح ينتظ�ر ك�ل م�ن وض�عوا تح�ت  فت�ة المعارض�ين     

.. سموم أصحاب الحلل الص�فراء والنف�وس الص�فراء .. ھب8ت علينا منه ريح السموم .. ة فتحت علينا باًبا من الجحيم ويا لھا من كلم.. للثورة 
 –جعلوا من قصة التأييد والمعارض�ة ھ�دًفا ف�ي ذاتھ�ا ، ليقطع�وا م�ا أم�ر E ب�ه أن يوص�ل ، وليجعل�وا منھ�ا .. قلوبھم كالحجارة أو أشد قسوة 

.. دخلن�ا ف�ي س�باق م�ع ال�زمن . ان ، يعيشون بھا ، ويرتفعون عليھا ويحققون حلم ا ستعمار في وأد الدعوة ف�ي مھ�دھا يخيف السلط –ُبْعُبًعا 
.. الح��ق ح��اكم والث��ورة محك��وم عليھ��ا .. نح��ن ل��رأب الص��دع وتوحي��د الكلم��ة وتبص��رة ال��ذين يخلط��ون ب��ين م��وازين الح��ق ومج��اراة الث��ورة 

: أحس�نت ، وأن نق�ول للمس�يء : تارة تخط�يء وت�ارة تص�يب وواجبن�ا أن نق�ول للمحس�ن .. زونة به وخطوات الثورة في الداخل والخارج مو
وضغط السجن علينا   يعفينا من ھ�ذه المس�ؤولية الرباني�ة المنوط�ة .. في ا�ھداف والوسائل ، ولTساءة عGمات شروط  ولTحسان.. أسأت 

عق�Gء المؤي�دين لھ�ذا المنط�ق بع�د أن ع�اينوا واس�تجاب .. حس�اب الم�وازين وا�ص�ول كلنا يحب العافي�ة ، ولك�ن ل�يس عل�ي .. بھذه الجماعة 
وامت�دت " حم�ام الس�Gم " خروج الثعابين من الش�قوق ، وب�دأوا يتج�اوبون م�ع الس�اعين باJص�Gح ب�ين الن�اس ، مم�ن أطل�ق عل�يھم المعس�كر 

م��ا ب��ين أعض��اء المكت��ب م��ن جھ��ة ورؤوس المؤي��دين " م الس��Gم حم��ا" موج��ة التج��اوب إل��ي القاع��دة وانتظ��ر الجمي��ع م��ا يس��فر عن��ه طي��ران 
و حت بشائر الخي�ر .. لوضع قواعد التفاعل مع إحداث ا�مة ومدي قدرتنا علي القيام بمسؤولياتنا أمامھا والدكتور خميس من جھة أخري ؛ 

واس�تنكرت ھ�ذا الم�زاح م�ن .. ي قائم�ة الزي�ارات علي ا�سارير المنفرجة ، وكان لي فوق ھذا ا ستبشار حظ آخر من الفرح بسماع اسمي ف�
المنادي ، فأنا أعلم أن أحًدا من أھل�ي   تس�مح ظروف�ه المالي�ة بزي�ارتي ف�ي ھ�ذا ال�وادي الس�حيق ، وأن أح�ًدا م�ن أص�دقائي   تس�مح ظروف�ه 

في س�رعة الخ�روج لمGق�اة ھ�ذا  ولكن وجود اسمي في قائمة الزيارات الرسمية ضاعف من دھشتي ، وضاعف من رغبتي.. السياسية بذلك 
ص�ديق " عبد الح�ق مح�روس " فعندما وجدت نفسي وجًھا لوجه أمام أخي .. ولم يكن زائًرا عجيًبا فحسب ، بل وحبيًبا حًقا .. الزائر العجيب 

.. نف��وس الم��ؤمنين  العم��ر المغ��امر ال��وفي أحسس��ت بس��عادة ال��دنيا ، وأيقن��ت ب��أن اJس��Gم يص��نع المعج��زات ، ويص��نع ال��روابط العجيب��ة ب��ين
 ًGوع�ادت بن�ا ال�ذكريات الجميل�ة إل�ي عالمھ�ا ال�وردي البھ�يج م�ن ع�الم الطفول�ة الس�عيدة ، إل�ي ع�الم الص�با الن�دي ، إل�ي ع�الم .. وتعانقنا طوي
أي�ام .. وحيوان�ه ونبات�ه  إنس�ه.. أرض�ه وس�مائه .. البراءة والطھر والحب الصادق للوجود بأسره أيام .. يالتلك ا�يام الخالية .. الشباب الغني 

ت�ذكرني ب�أول جمعي�ة أنش�أناھا .. إن شخص�ية عب�د الح�ق تثي�ر ك�ل ھ�ذا ف�ي نفس�ي .. الجميلة وا_مال العريضة والحركة التي   تفتر ا�حGم 
وب�أول .. ف�ي المس�اء وبأول تحد للمجتمع للجمع بين العم�ل ف�ي الص�باح والدراس�ة .. وبأول نادي أنشأناه للطلبة .. للحديث بالعربية الفصحى 

سباحة علي آثار قاھرة المعز لدين E ، وبأول خوض في غمار ا�حداث السياسية من اشتراك في معسكرات الف�دائيين ، أو م�ن اش�تراك ف�ي 
ول ُش�عبة وأخي�راً ب�أ.. س�بيل العف�ة واJحص�ان رغ�م اعت�راض ك�ل ا�ھ�ل وبأول عزم علي ال�زواج بإمكانياتن�ا الطGبي�ة ف�ي .. حريق القاھرة 

وت�ذكرني أيًض�ا ب�آخر م�رة رأيت�ه فيھ�ا ف�ي الس�جن الحرب�ي بج�وار عرب�ة .. أقمناھا فيھا لTخوان المسلمين في قريتنا وفي كف�ر الس�راي ببنھ�ا 
ت ، ونج�ح ت�دبيرنا لھ�ذا اللق�اء الخ�اطف الص�ام ٤جاء مع مندوبي السجن الكبير ، وأن�ا م�ع من�دوبي س�جن يومھا .. توزيع الخبز علي العنابر 

ولكن لقاءنا اليوم يثير أمًرا خطيًرا في نفس�ي ، ح�ول جرأت�ه عل�ي الحض�ور لزي�ارتي ، وھ�و موض�وع .. لعدة دقائق أثمن عندي من عدة أيام 
تحت الرقابة من رجال ا�من عقب خروجه من السجن الحربي منذ عدة أشھر ض�من بقي�ة المعتقل�ين ال�ذين ل�م تص�در ض�دھم أحك�ام ، وكي�ف 

عسيًرا علي ھذه الزيارة ، وفس�روھا أل�ف تفس�ير ، �ن�ه   تربط�ه ص�لة قراب�ة ب�أي ش�خص رجال ا�من إذا حاسبوه حساًبا سيكون موقفه مع 
  : وابتسم عبد الحق الواثق المطمئن وھو يقول لي ! في السجن ؟

وإ  لما انتقلنا من بيوتنا ، ولكن الجھاد ھ�و فما كانت سGمتنا الشخصية ھدًفا تسعي إليه ، .. و  تقرأ العواقب كثيًرا .. يا أخي ھون عليك    
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نح�ن نمك�ر وھ�م .. نح�ن نعم�ل وھ�م يعمل�ون .. وھل ننتظر منھم اJذن لنا للقيام بالواج�ب نح�و دعوتن�ا . الھدف بكل التضحيات المطلوبة منا 
أخي�ك س�عد خوان ، وخذ ھدية الفط�ائر ھ�ذه م�ن دعنا نسعد اJ.. نحن نرجو من E ما   يرجون ، ولن يصيبنا إ  ما كتب E لنا .. يمكرون 

ك�ان عب�د الح�ق بع�د .. وق�د ك�ان .. �راھ�م وليكلف�وني بطلب�اتھم ف�ي أي مك�ان ف�ي القط�ر المص�ري ... الشيخ ، وأحضر لي رفعت وصGح و
ي الحجازي�ة ؛ حي�ث يعم�ل عودته من الزيارة عند حسن الظن ب�ه ، وحفظ�ه E ، ول�م يمس�ه س�وء إل�ي أن علمن�ا بھجرت�ه متخفًي�ا إل�ي ا�راض�

  . مدرًسا بالجامعة اJسGمية بالمدينة المنورة 
  .. اEخوان يبرون أھلي   

ولكنن�ي عرف�ت م�ن .. كانت ھذه الزيارة بلسًما لنفسي ، وتطميًنا لخاطري المشغول بأخبار أھل�ي ؛ �ن خطاباتن�ا المراقب�ة ل�م تش�ف غلت�ي     
يقوم��ون برعاي��ة أس��رتي مالًي��ا ، بالتع��اون م��ع خ��الي ، ويش��رفون عل��ي ع��Gج أخ��ي الم��ريض ، و  عب��د الح��ق أن اJخ��وان ال��ذين ف��ي العافي��ة 

  . وطبيعي أ  يذكر ذلك في الخطابات . يتوانون عن أي واجب 
  نھاية الصراع إلي أين ؟   

وكيف أنن�ا عل�ي عتب�ة .. الواحات واكتمل الوجه ا_خر من الزيارة بالحديث عن أحوالنا في مختلف السجون ، وخاصة ما يدور في سجن     
وم�ا  –صراع طويل مع السلطة ، من أجل إكراھنا علي تأييد كل خطوة للث�ورة ب�G دراس�ة أو تفكي�ر ، وإ  وض�عنا تح�ت  فت�ة المعارض�ين 

وق�د اس��تجاب .. ال�ذين تورط�وا ف�ي ھ�ذا الطري�ق بمغب�ة الس�ير في�ه  ، ونح�ن نح�اول قف�ل ھ�ذا الب�اب بتبص�رة إخوانن�ا -أدراك م�ا المعارض�ون 
المتص�ل بھ�م ، بع�د أن ض�ابط المخ�ابرات وم�ن العقGء لھذا المنط�ق ، وأخ�ذوا يراجع�ون أنفس�ھم ، وإن كن�ا نت�وجس خيف�ة م�ن رج�ال اJدارة 

دخلوا طرًفا سافراً في ھذا الصراع ، الذي يرجون من ورائه تمزي�ق رواب�ط اJخ�وان ، وب�ذر الش�قاق بي�نھم ، متخ�ذين م�ن ض�عاف المؤي�دين 
  . وكلما أشرفنا علي حل أمورنا خططوا بدورھم Jفشالھا ، و  يعلم إ  E نھاية تطور ھذا الصراع .. خلب قط م
  .. مفاجأة   

عاد أخي عبد الحق بھذه الصورة عن حياتنا في نفسه ، وع�دنا ب�دورنا إل�ي خيامن�ا لنفاج�أ بع�د أي�ام بالجدي�د والغري�ب م�ن تص�رفات رج�ال     
عب�د المفاجأة ا�ولي ھ�ي وص�ول رتب�ة عس�كرية كبي�رة إل�ي الس�جن ، وھ�و القائمق�ام . حتى حين  –حمام السGم  –طيران  ا�من ، مما عطل

ولكنن�ا رأين��اه يتج�ه مباش��رة إل�ي خي��ام المؤي�دين ، ليعق��د معھ��م .. ول��م نعل�م طبيع��ة مھمت��ه .. ال�رحمن مت��ولي م�ن ل��دن المس�ؤولين ف��ي الق�اھرة 
  . اجتماًعا مغلًقا 

  .. في السجن وعاظ   

��اظ عل�ي الس�جن ؛ لل�دعوة الس�افرة إل�ي تأيي�د الحكوم�ة      والتل�ويح الخف��ي .. المفاج�أة الثاني�ة بع�د انتھ�اء ھ�ذه الزي�ارة المريب�ة ھ�ي تواف�د الوع8
  : قائG  بدأت الحملة بالشيخ يونس ؛ حيث اجتمع باJخوان في المسجد وخطب فيھم. بالتكدير والسجن الطويل لمن يتنكب ھذا الطريق 

إن كل من   يؤيد الحكومة آث�م : ومن خGل صفتي الرسمية أقول لكم .. إنني أتحدث إليكم بصفتين ، صفة رسمية وأخري متعاطفة معكم    
ل�ي ؛ �ن الفتيات يحملن السGح للدفاع عن الوطن ، وقد لمست ھذه الكلمة وتراً حساًسا لدي من كانوا فرس�ان العم�ل الف�دائي ف�ي فلس�طين وع

أرض القن��ال ، فقاطع��ه كثي��ر م��ن اJخ��وان ملق��ين المس��ؤولية عل��ي الحكوم��ة وعل��ي أس��لوبھا ال��ديكتاتوري ف��ي الحك��م ، ال��ذي جعلھ��ا تخ��وض 
وان�دفع أخ ھاتًف�ا E أكب�ر و$ الحم�د ، وھت�ف . المعركة بأمة غير موحدة الصف ، وكان بإمكانھا أن تطلب منا الذھاب مباش�رة إل�ي المي�دان 

أخذ الواعظ يمر عل�ي الخي�ام ليعت�ذر عم�ا ب�در من�ه . وقام الشيخ شريت عضو مكتب اJرشاد بتلطيف الجو .. ط جمال عبد الناصر آخر بسقو
بل صرح في إحدى الخيام التي اطمأن إلي خلوھا من المؤيدين بأن فضيلة المرشد العام يبل�غ الجمي�ع تحيات�ه .. ؛ �نه مضطر إلي ھذا رسمًيا 

   .ويوصيكم بالصبر 
  ..الشيخ جزجة   

وفي الجولة ا�خرى حضر إلي المعس�كر ش�يخ مت�أنق ، متعق�ر اللغ�ة ، مت�أثر بأس�لوب الرافع�ي حاض�ر النكت�ة بش�وش ، ھ�و الش�يخ محم�د     
لم اس�تفاد مم�ا ح�دث م�ع س�ابقه ، ف�تك.. السيد ، الذي اشتھر باسم الشيخ جزجة بمعني العص�ا بلھج�ة الص�عيد ، �نھ�ا وردت كثي�راً ف�ي خطب�ه 

 Gبلباقة وحرص قائ :  
وقد اطمأن له المؤيدون ، وأق�اموا ل�ه ال�و ئم ف�ي أكث�ر م�ن .. إنني لكم ،   عليكم ، و  برحت ھذه الصحراء إن لم تكن مھمتي من أجلكم    

.. ص�ول إل�ي م�أربھم من فشل ھذا ا�سلوب في التأثير النفس�ي علين�ا للووحضر أكثر من واعظ بعد ذلك ، إلي أن تحقق المسؤولون .. خيمة 
بل كانت ا�مور تسير مع الوقت في اتجاه اJقGع عن ھ�ذه ا�س�اليب الغوغائي�ة ، وا قتص�ار عل�ي الدراس�ة الموض�وعية لك�ل عم�ل تق�وم ب�ه 

  . الثورة حتى يمكن أن يكون لنا فيه رأي معلوم من وراء الشمس 
  .. سLح التغريب   

�ن ھدفھم ھو تفتيت وحدة الصف ، والقضاء علي كيان ھذه الجماعة ، عن طريق بذر الشكوك  ..ولم يكن ھذا ھو ھدف من في السلطة     
إم�ا إدخالن�ا : ووجدوا في قضية اJكراه علي التأييد فرص�تھم ؛ �نھ�م س�يظفرون ف�ي النھاي�ة بأح�د أم�رين .. ، بلبلة النفوس ، وإذكاء الصراع 

وبھذا ينتھي دور ھذه الجماعة الت�اريخي ، بتحوي�ل ص�فوة رجالھ�ا إل�ي ط�امعين ف�ي . ج في زمرة المصفقين والمھللين من الناس كثمن للخرو
وإم��ا أن يظف��روا بنش��وب الص��راع ب��ين المؤي��دين وبقي��ة . الحي��اة ب��أي أس��لوب ،   ق��وامين عل��ي الح��ق ب��أي تض��حية ف��ي مواجھ��ة أي طغي��ان 

لعمر الطويل من السجن والصراع والضغوط حطاًم�ا نفس�ًيا ومادًي�ا اJخوان ، حتى تنحصر مقاومة الثابتين في أقل عدد ممكن يصيرون بعد ا
  .. وأن يشعلوا ھذه الفتنة بين اJخوان في كل السجون .. ،   يقوون علي شيء ، و  يصلحون لشيء 
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فعن�دما فش�ل س�Gح . .الصراع ھو المرحلة ا�ولي ، وأن يك�ون دور المس�ؤولين ھ�و إش�عال نيران�ه كلم�ا أطفأھ�ا E  من الطبيعي أن يكون   
سلوا سيف التغريب علي من اعتبروھم مراكز قوة بين اJخوان ؛ ليكون في تغريبھم عبرة لمن علي ش�اكلتھم ، ولتض�عف مقاوم�ة .. الوعاظ 

ا ، والتغري��ب معن��اه ترحي��ل المغض��وب عل��يھم إل��ي س��جن قن��.. وليش��تد الت��وتر ب��ين اJخ��وان جميًع��ا ، عن��دما يترام��ون ب�الظنون .. م�ن بع��دھم 
وف�ي . المخصص للمغضوب عليھم من جميع سجون القطر المصري من اJخوان وغير اJخوان حيث تقترب المعامل�ة م�ن الس�جن الحرب�ي 

ج�اء . إل�ي س�جن قن�ا  –حسب وصفھم  –من المعارضين وردت تعليمات بتغريب اثني عشر أًخا  ١٩٥٧يوم مشؤوم من أيام شھر مايو سنة 
يرة من مأموري�ة جمي�ل ج�رس م�أمور الس�جن ، ولكن�ه خش�ي مغب�ة تنفي�ذه ، فك�تم أم�ره حت�ى س�لمه للم�أمور الجدي�د ھذا الكتاب في ا�يام ا�خ

  . عباس لبيب 
  ! انحصر السفاح في دورة المياه فلم تتم المذبحة   

ا حت�ى تGحق�ت ا�ح�داث ولم يكد عباس لبي�ب م�أمور الس�جن الجدي�د يفت�تح عھ�ده وإع�Gن كت�اب التغري�ب لGثن�ي عش�ر أًخ�ا إل�ي س�جن قن�    
بدأت با ستياء العام من الجميع ، حتى من رؤوس المؤيدين العقGء ال�ذين خرج�ت ا�ح�داث م�ن أي�ديھم بفع�ل تغلغ�ل ض�ابط . بصورة مخيفة 

دفع وھ�ا ھ�و أول ثم�ن ي�.. وضابط اJدارة فھيم ، وتحريكھم للعناص�ر الس�امة الت�ي تش�تري الخ�روج م�ن الس�جن ب�أي ثم�ن المخابرات بھجت 
عب�8ر الجمي�ع ع�ن ا س�تياء ف�ي ش�كل المبالغ�ة ف�ي .. الحكومة من داخ�ل الس�جن وراء موجة رفض تأييد بالتبليغ عن عدد من اJخوان ظنوھم 

لين    . ز بالتنافس علي إقامة و ئم الوداع لھم .التقدير واJكرام لTخوة المرح8
  .. أرضية واحدة   

وك�ذلك ق�ال اJم�ام الش�ھيد ب�أن . ع�دو عاق�ل خي�ر م�ن ص�ديق جاھ�ل : ائه بطريق�ة بدائي�ة وق�ديًما ق�الوا لكن أحد المتحمسين عب�8ر ع�ن اس�تي    
وكان الخ�وف ال�دائم ھ�و م�ن تح�ول الخ�Gف إل�ي ص�راع ، ث�م م�ن .. المتقدم عن الصف خطوة كالمتأخر عنه خطوة ، كGھما يحرف الصف 

ل الطاق�ات الكبي�رة ، فتتح�ول خط�وات الس�ير إل�ي ت�ردي ، �ن المف�Zرط ك�المفِرط ظھور الشوائب والمخلفات التي تقود بتصرفاتھا الصغيرة ك�
كGھما ينبعث من أرضية واحدة ، ھي أتباع الھوى والبعد عن ا لتزام ، وقد جاءتن�ا الطعن�ة الي�وم م�ن الص�ديق الجاھ�ل المف�رط ، ح�ين عب�ر 

إي�اه بأن�ه وراء ھ�ذا الكت�اب المش�ؤوم وس�رعان م�ا خ�رج اJخ�وان عل�ي  عن استيائه بالتعرض لمندوب المؤيدين ل�دي اJدارة بالض�رب متھًم�ا
  . صياحه من كل فج ليحولوا دون تفاقم ا�مر 

  .. صورة مضخمة   
ولكن الفرصة كانت واتت الشيطان المتربص ب�الجميع ف�ي الخارج�ة عاص�مة الواح�ات ، ح�ين أس�رع الص�ول النوب�اتجي ب�إبGغ م�ا ح�دث     

ْد وھي�اج ول. إلي مأمور السجن  Zوأغل�ب ظن�ي أن ھ�ذا .. كن ضابط المخ�ابرات ق�ام بتض�خيم الص�ورة ل�دي المس�ؤولين بالق�اھرة عل�ي أن�ه َتم�ر
  . التضخم لم يكن من قبل المأمور ؛ �نه كان واضح التعاطف معنا طيلة مدة مسؤوليته 

  .. التجريدة   
ردت Jخماد التمرد وقمع الھياج ، بقيادة الل�واء إس�ماعيل ھم�ت وكي�ل  وما ھو إ  يوم أو بعض يوم وصلت طGئع القوة العسكرية التي     ج8

والكل ي�ذكر كي�ف كس�ر بنفس�ه ذراع ا�خ عب�د الج�واد مح�رم بس�جن مص�ر ، .. مصلحة السجون ن ذي الصيت الذائع في البطش واJرھاب 
.. أقام�ت الس�واتر .. ر الس�جن حف�رت الخن�ادق موقعھ�ا ح�ول س�و –الكتيب�ة المس�لحة  –أخ�ذت التجري�دة . حيث ش�لت ع�ن الحرك�ة بع�د ذل�ك 

الكل يترقب وصول اللواء إسماعيل ھمت بنفسه علي رأس أفراد الكتيب�ة ، لتب�دأ ا�ح�داث الدامي�ة .. صوبت ضباط اJدارة أصبحت محمومة 
غورھ�ا ، وأتثب�ت م�ن ني�ة رجع�ت إل�ي نفس�ي أف�تش فيھ�ا ، وأس�بر .. أحسست �ول مرة بجGل الموت ال�ذي نش�ر أجنحت�ه عل�ي ك�ل الخي�ام . 

وعند ارتفاع شمس الضحى ھرع�ت إل�ي المس�جد أص�لي في�ه ركعت�ين .. ا ستشھاد فيھا استعنت علي ذلك بقيام لَيِليِ وبصوم نھاري المرتقب 
 E خوان .. فكل شيء حولنا بوحي بقرب الكارثة .. استعداداً للقاءJوكان ھذا حال وشعور جميع ا ..  

  .. حقد شيوعي   
سرعان ما انتشر خبر وصول اللواء ھمت بمفرده إلي المعسكر ، ريثما تلحق به بقية الكتيبة العسكرية ، التي تحم�ل ال�ذخيرة ومزي�داً م�ن     

تتج�ول فِرح�ة  وسرعان أيًضا ما خرجت اليوم من أوكارھا قلة من البوم البشري عميت عن رؤية الساعة التالية من حياتھا ،أخذت.. السGح 
ولك�ن .. شھد القيامة من حول ا�سوار ناسية أن فوھات المدافع عندما تنطلق فإنھا   تفرق بين أبيض و  أحم�ر ف�ي بط�ن الص�حراء بمجذلة 

إنھم ملوك ا نتھازية في كل وقت ، وھ�ا ھ�و تص�رفھم ! أن8ي للشيوعيين أن يفھموا ذلك ، أو أن يكون لھم ساعة الضيق والشدة موقف كريم ؟
فنحن الذين نعد الطعام لھم وكل قوة السجن ، ونحن الذين نعالج مرضاھم ، وعGقتنا بھم مح�دودة . أدنى سبب علي اJطGق الغريب ليس له 

ل�ين ؛ إيثاراً للسGمة ، فما الذي أسكن كل ھذا الغل والحقد في قلوبھم في ھذا الموقف اJنس�اني ال�ذي تتح�رك في�ه أقس�ي القل�وب بالرحم�ة ، وي
ما الذي أنبت ھذا النبت الغريب عن أرضنا حتى نفاجأ بھم   يكتفون بالفرح لما يجري ، ب�ل ويتجمع�ون أيًض�ا أم�ام بواب�ة  !الجماد بالعطف ؟

  ! السجن ، مرددين الھتافات العدائية ضدنا ، مطالبين اللواء ھمت سرعة إبادتنا والقضاء علينا ؟
  .. سجن دورة المياه   

ھم باJس�ھال الش�ديد ال�ذي أص�ابه ، وألزم�ه دورة المي�اه ، حت�ى أن�ه عج�ز ع�ن مقابل�ة م�ن اس�تدعاھم م�ن لكن اللواء ھمت كان مشغو ً عن    
.. المسؤولين عن اJخوان لمعرفة ما جري ؛ حيث قام السيد الم�أمور بمھم�ة المراس�لة ب�ين الل�واء المحص�ور ف�ي ال�دورة وب�ين وف�د اJخ�وان 

طبي��ب ، حي�ث تع�اون ثGث�تھم عل��ي تبس�يط ا�م�ر ل�دي الل��واء المحص�ور ، وأك�دوا ل��ه أن وش�ارك ف�ي ھ�ذه الس��فارة الغريب�ة واع�ظ الس�جن وال
كان ھذا الث�الوث ھ�و نب�ت . المؤيدين باJفراج عنھم ، وأن ما جري ليس أكثر من حادث فردي ،   يخل بنظام السجن بأي حال من ا�حوال 
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اغي�ة ليس�تجيب لھ�ذا المنط�ق ل�و أن�ه ك�ان ف�ي تم�ام العافي�ة ، أو ل�و أن بقي�ة وما ك�ان الل�واء الط. مصر الطيبة ، برغم ما في يدھم من سلطان 
الكتيبة المسلحة قد وصلت ، ولكن وصول ا�نباء ع�ن انكس�ار القط�ار ف�ي الطري�ق م�ا ب�ين المواص�لة والخارج�ة ق�د ت�رك الل�واء مش�لو ً ع�ن 

س�جن أو مقابل�ة أي أح�د وربم�ا أيًض�ا س�ماع نعي�ق الب�وم م�ن عمل أي شيء ، مضافا إلي ذلك ما أصابه من إسھال شديد ، شغله عن دخ�ول ال
  . وراء ا�سوار 

  .. ودارت فوھات المدافع   
أس�فرت ج�و ت الم�أمور وال�واعظ والطبي�ب ب�ين من�دوبي اJخ�وان والل�واء المحص�ور ع�ن اقت�راح ج�ريء ، يك�ون في�ه أم�ن الس�جن أو ً     

ولق�د ش�عر اJخ�وان .. وإلغاء تغريب ا ثني عشر أًخا ؛ اكتفاء بھذا اJجراء الوق�ائي .. قلة وذلك بعزل جميع المؤيدين في خيام مست. وأخيراً 
لقد ش�عروا أن ي�ًدا قوي�ة حفظ�تھم م�ن ش�ر . بارتياح الشديد لھذا القرار ، الذي لم يكن ليصدر في تقديرھم من مثل ھذا اللواء المتعطش للدماء 

  . بدأت فوھات المدافع تدير ظھرھا للمعسكر وسجدنا $ شكراً عندما .. لم يكن منه مفر 
  .. أسوار بL أبواب   

) ٣(المخصص للش�يوعيين والمس�جونين الع�اديين ، وب�ين قس�م ) ١(الواقع بين قسم ) ٢(قضي ا�مر ، وانفصل المؤيدون ، وسكنوا بقسم     
وص�ار   ي�تم .. ور من الطين ، ليس له باب ، ارتفاع�ه مت�ر وأقيم بيننا وبين المؤيدين س.. المخصص للمعارضين ، كما اشتھرنا بھذا ا سم 

، حتى كونوا لجنة لشؤونھم اJدارية ، من فتح�ي الب�وز ، ) ٢(وما أن استقر المؤيدون في قسم .. ا تصال بھم إ  عن طريق المسؤولين عنا 
، واس��تبدلوھا ب��ا�مين اJداري ، وا�م��ين الثق��افي ،  وعب��د الفت��اح الق��رش ، وعب��د الخ��الق الس��باعي ، وألغ��وا ألق��اب المس��ؤول الع��ام وا�مي��ر

  . ، نرفع عنھا ا�نقاض ، ونعيد بناءھا من جديد ) ٢(وبدأنا نرقب حياتھم من بعيد ، واتجھنا إلي حياتنا داخل قسم .. وا�مين المالي 
  .. صدى ا�حداث في السجون ا�خرى   

عكس أثره علي اJخ�وان ف�ي س�جون أس�يوط وبن�ي س�ويف وس�جن مص�ر ، وذل�ك قد  ١٩٥٧إن ما حدث في معسكر جناح حتى منتصف     
لِين للعGج من سجدن آخر ، فمع أن ھذه الترحيGت كانت تحفل في ذھابھا وإيابھا بك�ل ص�ور التعبي�ر ع�ن الح�ب والواج�ب  عن طريق المرح8

راثيم الم�رض ، وم�ن ث�م فق�د س�ارت حي�اة اJخ�وان ف�ي من ھدايا ب�ين اJخ�وان ، وم�ن مس�اعدات مالي�ة وإرش�ادات ، إ  أنھ�ا حمل�ت أيًض�ا ج�
س��اروا ف��ي  س�جني أس��يوط وبن��ي س��ويف ف��ي خ��ط مت��وازي م��ع حياتن��ا ف��ي الواح��ات ، ف��ي الرخ��اء والش��دة ، وإن ت��أخروا عن��ا قل��يGً ، إ  أنھ��م

م��ن ض��باط المخ��ابرات  بالمعارض��ين ، وك��ان لك��ل س��جن ش��ياطينه بظھ��ور المؤي��دين ، ووص��ف بقي��ة اJخ��وان الطري��ق حت��ى خاتم��ة المط��اف
  . وضباط المباحث العامة الذين دفعوا إلي ھذه النھاية 

  ..في الليمان وبورسعيد   
سجن واحد ھو الذي نجا من كيد الش�ياطين ، وھ�و ليم�ان ط�ره ، وذل�ك لظ�روف حي�اة اJخ�وان الش�اقة في�ه ، والت�ي ق�در المس�ؤولون أنھ�ا     

دخول بي�نھم بتخط�يط ، وھ�ذه الحي�اة ق�د س�اعدت اJخ�وان عل�ي أن يتص�رفوا ف�ي المواق�ف السياس�ية كافية Jبادتھم جميًعا ، دون حاج�ة إل�ي ال�
بطريقة جماعية ، فعندما حدث العدوان الثGثي علي مصر أعلن�وا جميًع�ا ع�ن اس�تعدادھم لل�ذھاب إل�ي مي�دان القت�ال ، وع�ودة م�ن يبق�ي م�نھم 

وقعت الھزيمة تبرعوا بدمائھم للجرحى ، وفي الوقت الذي قوب�ل في�ه م�وقفھم ال�وطني  علي قيد الحياة إلي السجن بعد تحقيق النصر ، وعندما
ھ�و تج�رؤھم ف�ي برقي�ة التط�وع للقت�ال عل�ي طل�ب أن يعمل�وا ف�ي : ا�ول : رسمًيا بالشكر كانت الحكومة تبيت لھم نية الغدر �كثر من سبب 

يج�ة المعرك�ة م�ن تف�ريقھم ف�ي جمي�ع الوح�دات العس�كرية ، ا�م�ر ال�ذي لج�أت ، وذلك في تقديرھم خي�ر لنتالميدان كوحدة تحت قيادة إخوانية 
ھ�و ا�خ عب�د العظ�يم " إليه الحكومة رسمًيا مع إخوان بورسعيد في الخارج ، حيث قاموا بدور كبير في صد العدوان ، وأكد لي شاھد عي�ان 

نه قرأ بنفسه في مبن�ي جري�دة ا�ھ�رام ن�ص البرقي�ات الت�ي تش�يد ب�دور الذي قبض عليه علي حدود ليبيا متأخراً بعد انتھاء العدوان ، أ" ھمام 
اJخ�وان المس��لمين البط��ولي ف��ي بورس��عيد ف��ي قي��ادة العم��ل الف��دائي ، وكي��ف أن ا عتب��ارات السياس��ية كان��ت تقض��ي بس��ند ھ��ذه العملي��ات إل��ي 

�ن أم��ًرا ك��ان يبي��ت لھ��م ف��ي الخف��اء يل��زم اص��طناع المقاوم��ة الش��عبية ، ول��م يش��فع موق��ف إخ��وان بورس��عيد ھ��ذا Jخ��وانھم ف��ي ليم��ان ط��ره  ،
  . ا�سباب له ، وبالتالي فإن ا حتكاكات بينھم وبين إدارة الليمان كانت مستمرة 

  : الفصل السابع 
  .. أحبط إخوان ا�ردن المؤامرة فدفع إخوان مصر الثمن   

أحم�د " ، وتبعث علي القلق من وجه آخر ، ولك�ن بوص�ول الش�يخ كانت صورة إخوان ليمان طره في نفوسنا تبعث علي الرضا من وجه     
تغي��رت . المف��اجئ ، بع��د قط��ع عGج��ه بس��جن مص��ر ، وس��حابة الح��زن المرتس��مة عل��ي وج��ه ھ��ذا العم��Gق ، ال��ذي   تھ��زه ال��ز زل " ن��ار 

وازداد م�ع .. م�ا ح�دث قبل�ه ف�ي الس�جون  صورتھم إلي اللون ا�حمر القاني بعد سماعنا من�ه لنب�أ المذبح�ة ا�ل�يم ، ال�ذي غط�ت فظاعت�ه عل�ي
الحزن عجبنا ، حين علمنا أن السبب المباشر في تصعيد الموقف حتى وصل إلي ضرب النار ھ�و موق�ف اJخ�وان المس�لمين ف�ي ا�ردن م�ن 

تعودنا أن ت�نعكس علين�ا كنا قد . حركة علي أبو نوار ، وتصديھم لھذا ا نقGب وإحباطه حتى يجنبوا قطًرا عربيا مأساة حكم عسكري غشوم 
نتائج المواقف السياسية في العالم العربي خاصة ، وفي العالم اJسGمي عامة ، في صورة تكديرات متGحقة ، وتضييق ف�ي المعامل�ة ، حت�ى 

ھم�ة إلين�ا ، ل�و ص�فع رج�ل ف�ي جن�وب آس�يا لوجھ�ت الت: تكونت لدينا حاسة تكديرية مع كل حدث سياسي ف�ي الع�الم ، حت�ى كن�ا نتن�در بقولن�ا 
ي ولبادرت سلطات ا�من بتكديرنا ، إثباًتا لو ئھا ويقظتھا ، ولكن ل�م يك�ن ف�ي تق�ديرنا أن رد فع�ل أح�داث ا�ردن س�تكون بھ�ذا الش�كل ال�دمو

ة عطل�ت وربما كان مقدراً حصول ذلك لمجموعة الواحات أيًضا لتعاصر الحدثين ، لو  أن ا�قدار القوي�.. علي مجموعة ليمان طره بالذات 
مؤل��ف كت��اب القت��ال ف��ي اJس��Gم ن وص��احب الص��و ت " س��بحنا م��ع الخ��واطر الحزين��ة ، ونح��ن نس��تمع إل��ي الش��يخ ن��ار .. قص��دھم ال��رجيم 
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لم يكن يتحدث بل كان ي�زأر زئي�ر " والجو ت في محافظة الشرقية قبل الدعوة ، وفي مواطن اJجرام ، وبعد الدعوة في نشر النور والسGم 
  . يح ، وھو يروي ما حدث Jخوان الليمان ا�سد الجر

ك�ان ك�ل م�نھم أم�ة  – ١٩٥٧نعم لقد لقي E واحد وعشرون أًخا من إخوانكم ، شھداء أب�رار ، عل�ي الطري�ق ي�وم الس�بت أول يوني�و س�نة    
ولكن�ه أل�م الف�راق والحن�ين إل�ي اللح�اق أس�مي أمانين�ا ، " كما تعلم�ون " فالموت في سبيل E .. إنني أغبطھم علي ھذا الفوز العظيم .. واحدة 

  . بھم ، ثم ا�سى وا�لم لما وصلت إليه الثورة من أساليب البطش واJجرام 
  .. تحذير اEخوان   

كث�رت تھدي�دات الض�باط ، .. عل�ي اJخ�وان بالليم�ان ، إي�ذاًنا بب�دء التك�ديرة " ش�دة " في أعقاب فشل حركة علي أبو نوار با�ردن حدثت     
تط�وع بع�ض ا�ص�دقاء م�ن الس�جانة وم�ن المس�جونين .. تك�ررت تلميح�ات الشاويش�ية والس�جانة .. ددت تفتيشاتھم ا ستفزازية للزنازين وتع

العاديين الذين يعملون في نظافة مكاتب الضباط بتحذير اJخوان من شر يبيت لھم ، ومؤامرة تدبر Jب�ادتھم بالجب�ل ، قوي�ت ش�كوك اJخ�وان 
اJدارة لھ�م ف�ي الزي�ارات أم�ام ع�ائGتھم ، وك�ذلك م�ن تعنتھ�ا معھ�م ف�ي مقطوعي�ة الجب�ل ، ف�ي الوق�ت ال�ذي ت�دلل في�ه اليھ�ود من تعم�د إھان�ة 

مايو حضر أھالي شبرا في مجموعة واح�دة لزي�ارة أبن�ائھم م�ن وراء الس�لك الس�ميك  ٢٩ففي يوم . .المحكوم عليھم في قضية فضيحة  فون 
وك�ل عش�رين ي�دخلون مًع�ا إل�ي ھ�ذا القف�ص ، .. حة ، و  بالھمس ، �نه س�لك م�زدوج بين�ه نص�ف مت�ر ف�راغ ، الذي   يسمح حتى بالمصاف

الذي تختلط فيه ا�صوات ، وتضيع الكلمات ، فجأة تكھرب الجو عندما أمسك الضابط ا�خ عبد الغفار السيد ، وھو يتسلم م�ن أس�رته بع�ض 
ُذع�رت النس�اء .. وھو أمر معتاد مع جميع المساجين ، ولكنه اليوم انقلب إلي جريم�ة كب�رى .. المأكو ت ، من خGل ثقب مفتوح في السلك 

  .. وE العظيم �حرقكم بجاز : ، وبكت ا�طفال من صراخ الضابط ، ومن قراره بقطع الزيارة ومن تھديداته بقوله 
أما اJخوان ، فقد أخذوا من ال�دار .. ليلة قبل أن يطلق سراحھم واستاق الحراس ا�ھالي إلي قسم شرطة المعادي ؛ حيث قضوا فيه يوًما و   

للنار ، حيث أجلس�وا عل�ي ا�رض أم�ام عنب�ر التأدي�ب ، وص�در أم�ر بإدخ�ال أربع�ة عش�ر أًخ�ا إل�ي زن�ازين التأدي�ب ، وقي�دت أي�ديھم بالحدي�د 
وق�د أدرك اJخ�وان ھ�ذا الت�دبير .. لعدة ، وتھيئ المناخ لھا ولقد واتت إدارة الليمان الفرصة التي كانت تنتظرھا ، وتعد لھا ا. خلف ظھورھم 

منذ أن منعتھم اJدارة من الحق الممنوح �ي مسجون بورشة السجن كنوع من التخفيف ، ومن التدرج من طبيعة ا�شغال الشاقة إلي طبيع�ة 
رد Jدارة الليمان ، يقضي طل�ب أي أخ م�ن اJخ�وان لقد تمتع كل المسجونين بھذا الحق ، ماعدا اJخوان بناًء علي خطاب رسمي و. السجن 

ول�م تكت�ف اJدارة ب�ذلك ، ب�ل تعجل�ت تص�عيد . ، وأن يفھموا أن علمھم سيستمر في كسر ا�حجار في الجب�ل ، حت�ى بع�د انتھ�اء م�دة حكمھ�م 
  . عير كان موضوع الزيارات ھي القشة التي قصمت ظھر الب. الموقف ، والتمست لذلك حيلة الذئب مع الحمل 

  .. الجميع يجب أن يكسر ا�حجار   
ودخ�ل إل�يھم .. في ص�باح الي�وم الت�الي للزي�ارة ص�درت ا�وام�ر بتجري�د اJخ�وان المس�جونين ف�ي التأدي�ب م�ن مGبس�ھم وحل�ق ش�عورھم     

اس�تدعي " مايو  ٣٠ھو " يوم نفسه وفي ال. إحنا مبيتين لكم دقة ح تخليكم تمشوا علي العجين ما تلغبطھوش : مأمور أول الليمان ، وقال لھم 
جمي��ع المرض��ي م��ن اJخ�وان م��ن المGحظ��ة الطبي��ة ليس��تأنفوا عملھ��م ف��ي الجب��ل ، ف��اعترض م�دير الليم��ان أطب��اء الس��جن ، وأم��رھم ب��إخراج 

تعليم�ات س�يجد نفس�ه وإن أي طبي�ب   ينف�ذ ھ�ذه ال.. إن ھذه ا�وامر م�ن ف�وق : فقال لھم المدير . ا�طباء لما في ذلك من خطر علي حياتھم 
  . مسجوًنُ◌ا في إحدى الزنازين 

  . إن فيھم مرضي قدموا من سجون أخري : قال ا�طباء    
  . الجميع يجب أن يكسروا أحجاراً في الجبل .. للمرضي وأنصاف الموتى .. إن ا�مر للجميع : قال المدير    
  .. كبسة في الجبل   

ة مبيتة  صطناع كبسة في الجبل ن تبرر ضربھم بالنار ، بدعوى منعھم من الھ�رب ، خاص�ة وأن سري الھمس بين كل اJخوان بأن الني    
،  ا�يام السابقة علي موضوع الزيارة كانت قد شھدت احتكاكات كثيرة مع اJخوان في الجبل ، بسبب زيادة اJدارة للمقطوعية يوًما بع�د ي�وم

وكلما حل محلھم رؤساء ج�دد  ق�وا نف�س المص�ير ، .. صالب من اJخوان في التأديب وكلما عجز اJخوان عن ذلك قامت بوضع رؤساء الم
كن�ا ص�امتين .. كنا ف�ي ذھ�ول ونح�ن نت�ابع ح�ديث الش�يخ أحم�د ن�ار  ..المغضوب عليھم في موضوع الزيارة ا�خيرة حتى لحق بھم بعد ذلك 

حكام�ه إل��ي وح��وش ، ف�الوطن ھ��و بس��كانه أو ً ، وبأرض��ه  ش��عرت بغرب��ة ش�ديدة ع��ن ھ��ذا ال�وطن ال��ذي تح��ول.. ك�أن عل��ي رؤوس��نا الطي�ر 
فإذا فقد أھله ا�من والكرامة فماذا بقي لھم فيه بعد ذلك ؟ لقد ك�ان وق�ع الح�ديث أليًم�ا عل�ي نفوس�نا ، حت�ى أنس�انا قص�ة التأيي�د .. وسمائه ثانًيا 

ھ�ا نح�ن .. حدًثا ص�غيراً بج�وار م�ا تتلقف�ه آذانن�ا م�ن أھ�وال  لقد تضاءلت تلك القصة حتى أصبحت.. والمعارضة التي اكتوينا بنارھا من قبل 
زف�ر الرج�ل زف�رة قوي�ة ، ث�م .. نقترب من الشيخ نار حتى نكاد نلتصق به ، لكي يصل صوته الخفيض النافذ إلي أعم�اق أرواحن�ا عب�ر آذانن�ا 

فيم�ا يل�زم عمل�ه أم�ام اJرھاص�ات " كتاب�ة " نھم جميًعا في يوم الجمعة السابق علي الحادث ا�ليم استطلع اJخوة المسؤولون رأي إخوا: قال 
القوي�ة ، ف�أجمع اJخ�وان عل�ي ع�دم الن�زول إل�ي الجب�ل ، واJص�رار عل��ي طل�ب النياب�ة العام�ة ؛ �ن طل�وع الجب�ل معن�اه الم�وت المحق�ق ف��ي 

  . معركة غير متكافئة 
كالمعت�اد ، وص�احوا عل�ي العم�ل ، ون�زل اJخ�وان ،   لي�ذھبوا إل�ي  وعندما تنفس صبح السبت الموافق أول يوني�و ف�تح الس�جانة الزن�ازين   

ليسلم كل واحد منھم ورقت�ه الت�ي يطل�ب فيھ�ا م�ن النياب�ة العام�ة التحقي�ق ف�ي س�وء المعامل�ة ، ث�م ع�ادوا أدراجھ�م إل�ي الزن�ازين الجبل ، ولكن 
ومة ض�ابط العنب�ر ھ�ذه ا�وراق أعط�ي ا�وام�ر لTخ�وان لي�دخلوا بع�د أن تس�لم الم�Gزم عب�د الع�ال س�لZ .. مرة أخ�ري  -١-بالدور الثالث بعنبر

وعن��د الس�اعة العاش��رة وص��ل العقي�د الس��يد وال�ي م��دير الليم��ان ومع�ه كب��ار ض�باط الس��جن إل��ي العنب�ر ، ون��ادوا عل�ي أربع��ة م��ن .. زن�ازينھم 
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وبع�د فت�رة وجي�زة ، تم�ت فيھ�ا ا تص�ا ت م�ع ..  المسؤولين ع�ن اJخ�وان ليتح�دثوا إل�يھم ، ث�م ص�رفوھم بع�د أن زج�وا بأح�دھم ف�ي التأدي�ب
في إحضار السGسل الحديدية ، كل سلسلة تتسع �كثر من عشرين أًخا ، وبدأوا في فتح الزنازين واح�دة تل�و ا�خ�رى ، الجھات العليا ، بدأوا 

لمفت�اح م�ن الس�جان ، وف�تح ب�ه جمي�ع وسلسلتھم مثنى مثنى ، وبعد أن تم سلسلة حوالي خمسة عشر أًخا أس�رع ا�خ مرس�ي ص�ادق بخط�ف ا
الزنازين ، حتى يستحيل سلسلة اJخوان مجتمعين ، ويضيع علي إدارة السجن فرصة س�وقھم قس�را إل�ي م�ذبح الجب�ل ، وبع�د س�اعتين حض�ر 

رأس كتيب�ة اللواء إسماعيل ھمت ، وفي أعقابه حضر أح�د الح�راس ، وھم�س ف�ي أذن�ه فانص�رف عل�ي الف�ور ، ليع�ود ثاني�ة بع�د دق�ائق عل�ي 
بكامل أسلحتھا ، ترب�و عل�ي ا�ل�ف جن�دي ، توج�ه قس�م م�نھم إل�ي ال�دور الث�اني الواق�ع تح�ت دور اJخ�وان ، وتوج�ه القس�م الث�اني إل�ي ال�دور 

وبع��د فت��رة حض��ر .. اJخ��وان ، ووق��ف عش��رة م��ن الجن��ود بص��الة ال��دور ا�رض��ي وبن��ادقھم مص��وبة إل��ي ا�عل��ى الراب��ع الواق��ع ف��وق دور 
مGبس مدنية ، ميز اJخ�وان م�نھم ص�Gح الدس�وقي وأحم�د داود ، وان�تفش الط�اووس ھم�ت أم�امھم ، بع�د أن تق�وى ب�ا�وامر ، أشخاص في 

اض��رب ، ففتح��ت أف��واه الم��دافع والبن��ادق والرص��اص منھم��ر ، ظن��ه اJخ��وان �ول وھل��ة م��ن الفش��نك عل��ي س��بيل : وص��اح عل��ي الح��راس 
رصاص حقيقي ، عندما تساقط الشھداء واحد تلو ا_خر علي الطرق�ات وف�وق الكب�اري وأم�ام أب�واب اJرھاب ، ولكنھم سرعان ما تبينوا أنه 

وبعد أن استمر ضرب النار علي ھذه الحال لم�دة س�اعة تقريًب�ا توق�ف .. فأسرع الباقون علي الفور بدخول الزنازين لGحتماء بھا .. الزنازين 
وب�دأوا " باJجھ�از عل�يھم : أي " ة لحمل�ة الش�ؤم الغل�يظ بتطھي�ر الزن�ازين م�ن الجرح�ى فجأة لمدة خمس دق�ائق ، ريثم�ا ص�درت أوام�ر جدي�د

يدخلون الزن�ازين ليمزج�وا ال�دماء الزكي�ة واللح�م الط�اھر بالكت�ب والمGب�س ، ف�ي من�اظر ل�م يش�ھد الت�اريخ أس�وأ منھ�ا ، وس�جل الش�ھداء ف�ي 
  . تروي  سطور من نور مواقف اJيثار والتضحية ، وأصبح لكل منھم قصة

وف��ي .. وواص�ل ا�س��د الج�ريح زفرات�ه . فبك�ي وبك�ت قلوبن��ا دًم�ا ، وفاض�ت عيونن��ا دمًع�ا ص�امًتا وغلب�ت عل�ي ا�س�د الج��ريح مش�اعره ،    
الساعة الثانية ظھراً توقف إطGق النار ، ونقل المصابون إلي مستش�في الليم�ان ، ورف�ض م�دير الليم�ان توس�Gت ا�طب�اء بنق�ل الجرح�ى إل�ي 

وص��درت ا�وام��ر بنق��ل جث��ث . إن لدي��ه تعليم��ات م��ن ف��وق ب��أن يبق��وا ھن��ا : ستش��فيات الخارجي��ة ؛ لقل��ة إمكاني��ات الليم��ان المحلي��ة ، ق��ائG الم
الشھداء خارج الليمان ، ورصھم في طرقات العنبر ، ومن ح�ولھم ا�طب�اق والج�رادل ، Jيھ�ام النياب�ة أنھ�م تم�ردوا واعت�دوا عل�ي الس�جانة ، 

نعًش�ا ف�ي ج�نح الظ�Gم ،  ٢١وفي اليوم الثاني من الح�ادث خ�رج م�ن ليم�ان ط�ره .. ة قد دافعوا عن أنفسھم فقط ، وأخمدوا التمرد وأن السجان
. م�آتم تحت حراسة مشددة ، وُسل8م كل شھيد إلي أھله ، ليدفن ليGً بعد وضع حراسة علي القبر لعدة أيام ، م�ع التنبيھ�ات المش�ددة بع�دم إقام�ة 

، حت�ى مGبس�ھم ، وس�لم ك�ل واح�د م�نھم بدل�ة ممزق�ة ، وق�ام الرابع قام المGزم عبد الع�ال س�لومة بتجري�د اJخ�وان م�ن ك�ل ش�يء  وفي اليوم
مًعا في سلسلة واحدة ، وبعد العشاء خرجوا بھم تحت جنح الليل ، وأودعوھم سجن القناطر ؛ حيث أعدوا لھ�م ألواًن�ا جدي�دة  ٢٠بسلسلتھم كل 

ھ�ذا ي�ا : وص�مت ا�س�د الج�ريح قل�يGً ، ث�م ق�ال . أًخا لعقولھم ، وتم ترحيلھم إل�ي مستش�في ا�م�راض العقلي�ة  ١٤إلي فقد من التعذيب ، أدت 
  .. فG تھنوا و  تحزنوا وأنتم ا�علون إن كنتم مؤمنين .. �ن سلعة E غالية .. أبنائي طريق الدعوات 

   ..إعجاًبا بموقف إخوان ا�ردن   
ا فلم تقَو علي الكGم ، وانصرفنا واجمين بعد أن علمنا أسماء الش�ھداء ، فك�ان لوق�ع الف�راق ألم�ه عل�ي النف�وس ، ولكن�ه أل�م ل�م جفت حلوقن    

يدم طويGً بعد أن غبطنا ھؤ ء ا�حباب علي نعمة الشھادة عقب ص�Gتھم لظھ�ر الي�وم مباش�رة ، وك�ان حظ�ي م�ن ھ�ذه المش�اعر المتض�اربة 
وك�ان يطي�ب لن�ا أن ن�ؤدي تمثيلي�ة ك�ل .. أن علمت بنبأ استشھاد ثGثة كنت أسكن معھم ف�ي الليم�ان ف�ي زنزان�ة واح�دة أكبر من غيري ، بعد 

وأقوم إل�ي خيمت�ي ، وأن�ا أك�تم إعجاًب�ا .. فإذا بذلك وقد أصبح حقيقة .. أبطالھا من الشھداء ، كل شھيد يروي قصة عصره وھم في دار الخلد 
ن ، الذين لم ترتعش أيديھم ، ولم يترددوا في اختيار جان�ب الحي�اة النيابي�ة ، الت�ي  ش�ك أن س�يئاتھا خي�ر م�ن في صدري بموقف إخوان ا�رد

  . حسنات أي حكم عسكري ، يغلق في وجه ا�مة كل أبواب ا�مل ، ويفتح كل أبواب السجن 
  الباب الخامس 
  سجن المحاريق 

  : الفصل ا�ول 

  .. فوف اEخوان نوع جديد من القيادات يظھر في ص •

 .. تنبيه المؤيدون لغرض السلطة فرحل المعارضون  •

  ع المحــاريق ع المحــاريق                                                  ربك بكـره يفـك الضـيق     
  مـھموم وحزين وE حــانرجـع للـزنازيـن                                                  أوعي تكون     

  شد العـزم وقل يـا معـيـن                                             
      واتقل واصـبـر ع ا�يـام  لـف النمــرة ويا  قــوام                                                       
  ... ع المـحـاريـق .....                 وابقي في وقت الحـق جـريء                                      
  تلبس بفتـه أو كـسـتــور                                                    ما يھمـكش مـادام مستور     
  تعـمل إيه بحريـر أو خيـش                                                   أھي ستـرة وھي لقمة عيش     
  ...ع المـحـاريـق ..... ـسـة ما فيھـاش تزويق                                                  والحب    
  أمـر المؤمن خـير علي طول                                                   مـھـما الشدة تزيد وتطول     
  سـلـمـھـا $ تـرتـاح                      وأوعي يكون قلـبك مشـغول                                   
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  وفي يده ھوه الـمـفـتـاح                                                    يـفـتح لك مـن أي طريـق       
  ...ع الـمـحـاريـق .....                                             

ـمن واسـأل مــو ك       كـن وياه حـايكـون وياك                                                     اط8
  وبفـضله دايًما يرعــاك                                                     الزم بابـه لـيـل ونھــار    
  بيسـجل وحـسـابه دقيـق                                                  ھو العـادل والـجــبـار       

  ع المحاريـق.. ع المحاريـق                                             
كانت ھي أغنية الطريق إلي سجن المحاريق ، ترّددھ�ا المجموع�ة الت�ي تعتل�ي .. ولدت ھذه ا�نشودة في الساعات ا�خيرة لمعسكر جناح     

وضعھا حظھا السعيد مع الثنائي الجميل مؤل�ف ا�غني�ة ومنش�دھا ، الل�ذين طالم�ا عزف�ت نفس�اھما ظھر إحدى عربات النقل الضخمة ، والتي 
وم��ن أول��ي م��ن ا�خ س��عد س��رور ص��احب الس��مت الوق��ور ، والجس��م الف��ارع الق��وي ، .. الش��اعرتان ألح��ان ك��ل ا�ح��داث الت��ي م��رت علين��ا 

من أولي بھذه القيثارة البشرية العذب�ة ال�نغم ، الش�جية الص�دى ، .. النسيم  والمGمح الراضية ، وا بتسامة الصافية ، والصوت الرخيم كھمس
�رواح قب�ل بإنشاد أحداثنا بكلماته السھلة المعبرة ، وألحانه الجميلة ، التي تشد أنفاسنا جميًعا ، وتسحب الدموع من المآقي ، فتتفتح لس�ماعھا ا

كن�ا   نك�اد .. عمي�ق ص�ادق التعبي�ر ي�ف الظ�ل ، م�رح ال�روح ، باJلق�اء ف�ي ص�وت ومن أولي من قرينه التركي أحم�د حس�ين ، خف.. ا_ذان 
لكنن�ا ... نسمع عن لحن جديد حتى نسارع ،   إلي ا�خ سعد ، بل قرينه أحمد حسين ، لنستقبل المولود الجديد الذي يحكي أخبار آخ�ر س�اعة 

وعة منا تربض فوق متاعھا الكثير ، علي ظھر إحدى الشاحنات التي تنطل�ق فكل مجم. اليوم   نستطيع المسارعة إليه كما كنا نفعل من قبل 
حسبنا م�ا تلتقط�ه أس�ماعنا م�ن أص�داء ھ�ذا .. في الصحراء ، صوب مدينة الخارجة عاصمة الوادي الجديد ، في طريقھا إلي سجن المحاريق 

  . حظوظة اللحن الخالد ، الذي خلِت روابي الصحراء ترّدده مع مجموعة ھذه العربة الم
الليل برتل من الشاحنات ، ل�م تلب�ث أن م�`ت لقد أنستنا كلماتھا مشاعر اللحظات ا�خيرة في معسكر جناح ، وقد امت`ت ساحته في غسق    

ع�واء أجوافھا النھمة ، بكل أمتعة اJخوان في ساعة من الزمان ، ثم ولت ھاربة من بوابة الس�ور الكبي�ر ، ولھ�ا ھ�دير يص�م ا_ذان ، يخ�تلط ب
لق�د أدرك�ت .. إنھا ھذه الم�رة   ت�دور حولن�ا ، و  تح�رك ذيولھ�ا ، و  تس�تقبل ھ�ذا الق�ادم الغري�ب بالنب�اح .. الكGب الذي كاد أن يكون أنيًنا 

انفلت�ت لق�د .. إن لھا قلوًبا أرق من قلوب بعض البشر .. عجيب أمر ھذه العجماوات .. بغريزتھا بأن ما يجري شيء آخر يختلف عن المعتاد 
شاحنتنا من البوابة الكبيرة لتلحق بأخواتھ�ا ، وف�ي نفس�ي انقب�اض ، وف�ي ب�الي انش�غال عل�ي مص�ير ھ�ذه الحيوان�ات البائس�ة م�ن ك�Gب تع�وى 

إن ظل�م الظ�الم يص�يب ك�ل ش�يء حت�ى : ولكن حسبي إيم�اني أن�ه م�ا م�ن داب�ة ف�ي ا�رض إ  عل�ي E رزقھ�ا ، وق�ديًما ق�الوا .. وقطط تموء 
  . ي جحره الضب ف

  .. أمنية تتحقق   

أمضت العربات بقية الليل وھي تزحف كالسGحف بأحمالھا الثقيلة ، ما بين موقع سجن جناح الذي رحلنا من�ه ومدين�ة الخارج�ة الت�ي تق�ع     
ي الرم�ال ، ول�م ن�نج كثي�ًرا م�ا توقفن�ا لمعاون�ة إح�دى العرب�ات المغ�رورة ف�.. في منتصف المس�افة تقريًب�ا ب�ين س�جن جن�اح وس�جن المح�اريق 

م�ن  بدورنا من ھذا المصير ، كنا ونحن نعتلي أمتعتنا ننخرط أحياًنا في حديث طويل عن طبيعة الحياة في السجن الجديد ، وم�ا ق�د يقابلن�ا في�ه
ع�ات ؛ �ن م�ا ولكن سرعان ما نتج�اوز ھ�ذه التوق.. صور الضغوط وألوان التكديرات ؛ �نه بني خصيًصا لھذا الغرض ، ونحن أول نز ئه 

 في قلوبنا من اطمئنان ، وما يشع في عيونن�ا م�ن بري�ق اJص�رار ، وم�ا تترجم�ه ابتس�اماتنا وض�حكاتنا وأناش�يدنا م�ن ثق�ة قوي�ة ف�ي E ، وم�ا
ين للقائ�ه بل أك�اد أق�ول ص�ادًقا ب�ل متعجل� –نحسه في أعماقنا من إرادة تفتت الصخر ، كل ھذا قد جعلنا   متھيبين من ھذا المصير المجھول 

ويشھد E علي ما كان في قلبي من س�عادة وعربتن�ا تزح�ف وتتحس�س طريقھ�ا بقرن�ي استش�عار م�ن الن�ور ، ونح�ن ملتحف�ون فوقھ�ا بث�وب .. 
 السماء الموش8ي بالنجوم ، كيف   أتسربل با طمئنان وقد خلت أفكاري من ا ھتزاز ، وبرئت مش�اعري م�ن التن�اقض ، وام�ت` قلب�ي ب�اليقين

الم�وت نفس�ه عل�ي ! العزم علي رفع راية الح�ق حت�ى النھاي�ة ؟الحب لكل فرد في ھذه الصفوة الممتازة من الرجال المؤمنين ، الذين عقدوا وب
وكلم��ات ا�غني��ة تعك��س ف��ي الواق��ع ك��ل التوقع��ات الش��ريرة ، ومعھ��ا اس��تعدادنا النفس��ي . ھ��ذا الح��ال يص��ير محبًب��ا إل��ي ال��نفس ،   ف��زع في��ه 

  : ويميل أخي عبد الرحمن البنان علي أذني ، ويھمس فيھا ضاحًكا . .لمGقاتھا 
أم�ا كن�ت تتمن�ي ش�يًئا آخ�ر ؟ .. وھ�ا ھ�و التغيي�ر ف�ي طريق�ه إلي�ك .. لقد كنت في أيامنا ا�خيرة بمعسكر جناح تتمني التغيير ، ولو إلي أس�وأ  -

كون يعني الموت ، والحركة الصحيحة حتى الموت ھي الحي�اة وأستغرق معه في الضحك ، مؤكداً له سروري بالحركة علي كل حال ، فالس
 ..  

  .. ا�يام ا�خيرة 
وكي�ف كن�ا عل�ي .. عندما كنت أخلو إلي نفسي كانت كلمة البنان ترن في أذني ، وتعيد أمام عيني شريط ا�حداث الت�ي س�بقت ھ�ذا الي�وم     

و  أن E نجان�ا م�ن ذل�ك بإبع�اد أس�باب ا حتكاك�ات عن�ا بانفص�ال المؤي�دين وشك مذبحة كبيرة كتلك التي وقعت Jخواننا في ليمان ط�ره ، ل�
فحس�بنا أن .. ول�م يك�ن يعنين�ا أي ص�فة يلص�قونھا بن�ا .. الذي وص�فته اJدارة بقس�م المعارض�ين ) ٣(، واقتصار الحياة علينا بقسم ) ٢(بقسم 

نحو مستوانا الراقي القديم ، ال�ذي كن�ا علي�ه أول  –بل نقفز  –أخذنا نسير  نسائم ا�خوة والمحبة قد بدأت تھب علي حياتنا مرة أخري ، وأننا
فل�م .. وطغي اJحساس با رتياح والشعور ب�الفرح عل�ي م�ا اقترف�ه المتش�ددون ف�ي ح�ق قض�ية ا لت�زام .. مرة ، قبل أن يدخل الشيطان بيننا 

بينم�ا ظ�ل الش�عور با س�تياء قائم�ا ل�دي .. الت�ي انتھ�ت با نفص�ال يفكر كثيرون في مؤاخ�ذة ا�خ ال�ذي أدت مش�اجرته إل�ي تسلس�ل ا�ح�داث 
وكن�ت .. ف�الحق ھ�و الح�ق ل�ك أو علي�ك .. فريق من اJخوان تجاه ھذا التصرف الف�ردي ، بص�رف النظ�ر عم�ا انتھ�ت إلي�ه النت�ائج لص�الحنا 
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جانب الحق في القضية معھم لك�ل مس�ؤول ف�ي قس�م أري رأي ھذا الفريق واستصوبه ، وأشعر بشعوره ، و  يشغلني ا رتياح عن التذكير ب
  : كان الحديث يجري عادة مع المسؤولين علي الوجه ا_تي ) .. ٣(

والمف�رط ف�ي تق�ديرنا   .. نراكم في انشغالكم بإرساء أسس حياتنا الجديدة قد تغاضيتم عن الخطأ الذي ارتكبه المتشاجر في حق مبدأ ا لتزام  -
ط في ا فإظھار عدم الرضا أو توجي�ه الل�وم .. ھذا في اJفراط وذلك في التفريط .. �ساس النفسي ، فكل منھما قد اتبع ھواه يختلف عن المفر8

لھذا النوع من السلوك ھو أول ما يجب أن تتفتح ب�ه حياتن�ا الجدي�دة ، وض�ًعا للح�ق ف�ي نص�ابه ، وإ  فتحن�ا ب�اب التص�رفات الفردي�ة ب�دعوى 
  . من وراء ذلك أخطاء كثيرة ، قد يكون لھا بريق يغشي في البداية  الغيرة علي الدعوة ، فنجني

من الحرص علي سGمة الموازين ، وإن كنا أمام النتائج الطيبة الت�ي وص�لنا إليھ�ا ، بانفص�ال المؤي�دين عن�ا نعتب�ر .. نحن معكم فيما تقولون  -
 . أن الخير ھو فيما اختاره E وقدره 

للش�ھادة وش�ريعتنا أنزل�ت .. أعمالن�ا ش�ھادة والنتيج�ة غي�ب .. أعمالن�ا وتص�رفاتنا البش�رية ،   ع�ن النتيج�ة القدري�ة  دائًما عليإننا محاسبون  -
  تحس�بوه ش�ًرا : " فم�ن دائ�رة الق�در .. ولنا في حديث اJفك عبرة ؛ �نه يوضح دائرتي الق�در والبش�ر ف�ي مج�ال التص�رفات .. علي البشر 

" .. لكل ام�رئ م�نھم م�ا اكتس�ب م�ن اJث�م ، وال�ذي ت�ولي كب�ره م�نھم ل�ه ع�ذاب عظ�يم : " ومن خGل دائرة البشر " .. لكم بل ھو خيًرا لكم 
 .. حتى   نكتوي في الغد بتصرفات من أفادنا اليوم خطؤه .. فتصحيح الموازين اليوم بحفظنا بھا غًدا 

  .. حياة جديدة 
الحياة الجديدة ، التي طال شوقنا إل�ي رحيقھ�ا المخت�وم ، بع�د أن تخلص�نا م�ن ك�ل عوام�ل لم تمنعنا ھذه التحفظات من المشاركة في معالم     

، يش�كلون المجل�س اJداري ، يرأس�ه ) ٣(بدأنا باختيار أسلوب إداري جديد Jدارة المعسكر ، بانتخاب اثني عشر أًخا من ك�ل قس�م .. الوھن 
أدبًيا Jشراف أحد أعضاء مكتب اJرشاد ، باعتباره مشرًفا عاًما ، وھي ص�فة ل�م ع أكثر ا�عضاء أصواًتا ، باعتباره مسؤو ً عاًما ، ويخض

وبھذا استحدثت حلقة إدارية جدي�دة ب�ين المكت�ب ومجل�س ا�م�راء ، كان�ت .. تكن موجودة من قبل في عGقة مكتب اJرشاد بمجلس ا�مراء 
وج�اء ا�خ رش�اد .. الثاني ، وأغلبھم من القيادات السابقة للجھاز الخ�اص  في جوھرھا إبعاًدا لسلطة المكتب نوًعا ما ، وتقوية لرجال الصف

وأمضينا عاًما علي ھذا الحال قبل ترحيلن�ا إل�ي س�جن المح�اريق . المنيسي ضابط الشرطة السابق أول مسؤول إداري في ھذا الوضع الجديد 
اضي والعلمي علي مدار ھذا العام حت�ى ظلل�ت حياتن�ا تظل�يGً وقد ازدھرت كل صور النشاط الثقافي والفني والري.  ١٩٥٨في أغسطس عام 

  . تتدھور ن ويصيبھا الملل والسأم ، ولم يكن السور المقام بيننا يحجب عنا أخبارھم ) ٢(في الوقت الذي أخذت حياة قسم .. 
  .. صوت العقل   

ف�ات الس�امة ، الت�ي أفس�دت أحGمھ�م ف�ي ج�دوى الج�دل ح�ول اقتناًع�ا بخط�ر الش�وائب أو المخل) ٢(ومع ا�يام ازداد المخلصون في قس�م     
المناھج ودور الجھاز الخاص في الجماعة ، بعد أن عاينوا متاعبھا ، وتحقق�وا م�ن أنھ�ا   تص�لح لش�يء ، و  لمج�رد ا لتق�اء عل�ي مص�لحة 

دع�ا عق�Gء المؤي�دين إل�ي المس�ارعة  مم�ا.. مشتركة عارضة ، كالخروج من السجن ؛ حيث كان منھم يتصرف بانطGق ذاتي أضر الجمي�ع 
وك�ان الش�يخ أحم�د أب�و الع�Gء ھ�و رائ�د الع�ودة ، ت�Gه .. لGتصال بالمسؤولين لدينا ، للع�ودة إل�ي الحي�اة الص�حيحة ف�ي حض�ن الجماع�ة ا�م 

ال�ذين نعل�م مق�دار  وعمتن�ا فرح�ة كبي�رة بكس�ب ھ�ؤ ء اJخ�وة الك�رام.. صGح العطار ، ومحم�ود ش�كري ، وحس�ن ش�افعي ، وفتح�ي الب�وز 
وأزعج��ت حرك��ة الع��ودة ھ��ذه ك��ل أط��راف التح��الف الش��رير ، فعمل��وا عل��ي إيقافھ��ا ، وتمخض��ت اجتماع��اتھم .. الخي��ر الك��امن ف��ي نفوس��ھم 

 ١٧ع�ن طري�ق ق�رارات حاس�مة ، ظنوھ�ا ق�ادرة عل�ي ع�Gج الموق�ف ، س�موھا ق�رارات .. واتصا تھم عن أھمية إحداث تطوير في حياتھم 
ھيرة ، أكدوا في مستھلھا علي أنھ�م يمثل�ون جماع�ة اJخ�وان المس�لمين الجدي�دة ، وأن الخ�ارج عل�يھم خ�ارج عل�ي الجماع�ة ن ث�م ديسمبر الش

ورغم ذلك فلم يتوقف تيار ع�ودة اJخ�وان الج�ادين إل�ي مج�تمعھم الس�ليم ، بع�د أن فطن�وا إل�ي .. تناولت بقية القرارات تنظيم حياتھم الداخلية 
فك�ان .. يد ، فكان  بد من عمل أكثر حس�ًما م�ن جان�ب الس�لطة ، حت�ى تحق�ق ھ�دفھا م�ن سياس�ة التفتي�ت واJفن�اء البس�يط غرض السلطة البع

  . قرار الترحيل المفاجئ لجميع المؤيدين إلي سجن مصر ، تمھيًدا لTفراج عنھم 
  .. مرحلة السفور   

.. في قضية التأييد والمعارضة ، وھي دخول الحكومة إل�ي المي�دان س�افرة بدأت مرحلة جديدة  ١٩٥٨بھذا القرار العجيب في مطلع عام     
أسلوب بدائي تجاوزت�ه البش�رية م�ن ق�رون ، .. شعرنا بالمرارة ل`سلوب الصبياني في كسب التأييد ، أو القضاء علي الرأي ا_خر في ا�مة 

.. لي ا�رض ، ليعلي من كرامة اJنسان وم�ن حق�ه ف�ي ا ختي�ار عندما عرفت معني الحرية والديمقراطية ، وعندما أشرق اJسGم بنوره ع
أدركنا أن الحكومة وقعت في الفخ ، م�ن حي�ث ظن�ت أنھ�ا أص�ابت الھ�دف ، وأنھ�ا دخل�ت ف�ي س�رداب . لكن أن8ي للديكتاتوريات أن تفھم ذلك 

ت تعاملنا علي ھذا ا�س�اس ، أو بمعن�ي تض�طھدنا مظلم ، يدمي ا�قدام ويغشي ا�بصار ، بعد أن أكدت رسمًيا وصفنا بالمعارضين ن وأخذ
ودخلت معنا في تحديات وتكديرات وضغوط نفسية ومادي�ة داخلي�ة وخارجي�ة ، مازال�ت مس�تمرة معن�ا حت�ى ت�اريخ كتاب�ة ھ�ذه .. لھذا السبب 
وستس�تمر الخس�ائر حت�ى .. ا الي�وم و  يعلم إ  E كم خسرت البلد من جراء أجھزة ا�من الفاشلة حت�ى ھ�ذ..  ١٩٧٠أكتوبر  ٥السطور في 

أو اJفن�اء يأتي اليوم الذي تعرف فيه كيف تعامل أصحاب العقائد ، وحتى تدرك أنھا لن تقضي عليھم بك�ل وس�ائل الض�غط والتحلي�ل النفس�ي 
زة أو ً ص�احبة عقي�دة وإنم�ا الس�بيل ھ�و أن تك�ون ھ�ذه ا�جھ�.. ، فالموت نفسه لصاحب العقي�دة   يح�ل المش�كلة ، و  يقض�ي عل�ي العقي�دة 

فإن لم تكن كذلك فعليھا أن تكون مستعدة بأمانة وصدق أن تأخذ وتعط�ي م�ن تل�ك العقائ�د المض�ادة ،   .. أفضل وسلوك أقوم وغايات أصح 
د خص�ومھا ، بھذا فق�ط تأخ�ذ أفض�ل م�ا عن�.. أو بمعني جديد عليھا أن تكون مستعدة �ن تتغير .. أن تغلق أبواب تفكيرھا أو طريقة سلوكھا 

كان�ت دع�وة الرس�ول الذكي�ة لق�ريش .. وينقلب أصحاب العقائد المعارضين لھا با�مس جنوًدا لھا .. وتبقي في مركزھا ، ويدوم لھا سلطانھا 
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يل ل�م يق�ل لھ�م س�أقلب أوض�اعكم ، أو س�أز" . قولوھ�ا كلم�ة واح�دة ت�دين لك�م بھ�ا الع�رب والعج�م ، ويبق�ي لك�م أب�د ال�دھر : " وھو يقول لھا 
سيتس�ع س�لطانكم و  أس�ألكم ع�ن : سلطانكم ؛ �نه يعلم أنھم يجحدون الحق ، ويعمون عن النور من أجل المحافظة علي السلطة ، فق�ال لھ�م 

  . ذلك أجًرا 
ري�ق كان زعماء التتار وزعماء ا�تراك أذكي من زعماء قريش ، وأذكي من طغاة اليوم ، وأذكي من رجال ا�من ؛ �نھ�م اختص�روا الط   

الح�ق ، فبق�وا ف�ي أم�اكنكم ، ، وجنبوا شعوبھم السجون والمعتقGت المآسي ، فبادروا إلي اعتناق عقيدة ش�عوبھم المس�لمة ، بع�د أن تب�ين لھ�م 
.. أن يكون من في الحك�م ھ�و ا�فض�ل ف�ي ك�ل ش�يء .. ھذا ھو سبيل القضاء علي المعارضة .. وزاد سلطانھم ، وامتد في الزمان والمكان 

  أما ما ينفع الناس فيمكث في ا�رض.. ان ھو ا�سوأ فمصيره الزوال ، مھما تشبث بالحكم ؛ �ن الزبد سيذھب جفاء فإن ك
  .. ضربة جديدة   

إن ش�ھوة ا نتص�ار عل�ي الخص�وم تنس�يھم أھمي�ة .. أن ي�دركوا ھ�ذه المع�اني  –فھًما وسلوًكا ونظاًما  –لكن أن8ي لمنم يعيشون في السوء     
فھم في سلوكھم الوحشي إنما يھربون في الواقع من إنسانيتھم ؛ لعج�زھم ع�ن متطلب�اتھم .. المبادئ والسلوك والنظم با�فضل ر علي ا نتصا

ل�م نك�د نفي�ق م�ن ص�دمة ترحي�ل قس�م . وھذه إحدى ض�رورات التأيي�د النفس�ية ل�ديھم .. ، فيودون قسر غيرھم ليكونوا أمثالھم فيرضوا عنھم 
.. صدمة أخري بتجميع كل المغضوب عليه من سجون القناطر الخيرية وبني س�ويف وأس�يوط بالواح�ات م�ع المعارض�ين ، حتى تلقينا ) ٢(

E خوة التي غطت علي المغزى الكئيب لھذا التجميع ، وأشعلنا ف�ي نفوس�نا جميًع�ا ج�ذوة الثق�ة ف�ي نص�ر� ، واستقبلنا الوافدين الجدد بروح ا
  . في حياتنا ، وھم بدورھم كانوا خير عوض عمن فقدنا وأفضنا عليھم من كل شيء جميل 

  .. المرشد يشد آزرنا   
ك�ان ھ��ذا التجمي��ع مقدم��ة لترحي��ل الجمي��ع إل��ي س��جن المح��اريق ، ال�ذي بن��ي خصيًص��ا بطريق��ة الزن��ازين ؛ ليس��ھل مھم��ة الض��غط علين��ا ،     

وق��د تس�ربت إلين��ا ا�خب��ار قب�ل الموع��د المح��دد .. التأيي��د قائًم�ا وتك�ديرنا ، وتس��خيرنا ف�ي ا�عم��ال المختلف��ة ، إذا ظ�ل إص��رارنا عل�ي رف��ض 
ولم�ا وص�لت أنب�اء ھ�ذه ا س�تعدادات الش�يطانية لفض�يلة المرش�د الع�ام أرس�ل إلين�ا خطاًب�ا يش�د م�ن أزرن�ا ، ويوص�ينا بص�بر . للرحيل بشھر 

س�ون ف�إنھم س�يكونون كثي�ر بمي�زان ال�دعوات وس�يفتح E المؤمنين وعزيمتھم ، وعدم الوھن أمام أي بطش ، فلو بقي منا علي قيد الحياة خم
  . عليھم وبھم أمم ا�رض 

  .. تقارير للشيوعيين   
ن�ب أفادتنا ا�نباء المتسربة في إعداد لھذا اليوم ؛ حتى   نؤخذ علي غرة ، ولم ننس نصيبنا من ال�دنيا ، فاس�تمر ال�ذبح ف�ي الطي�ور وا�را    

، جمعن�ا  ١٩٥٨أغس�طس  وف�ي عص�ر أح�د أي�ام. م ، وكأنما ھبط علين�ا الم�ن والس�لوى عل�ي م�دار ھ�ذا الش�ھر ، وقامت الو ئم في كل الخيا
بنب�أ وص�ول رت�ل م�ن س�يارات النق�ل ف�ي الليل�ة  –ھك�ذا ت�وھم  –مأمور السجن منير كيرلس بجوار مبني الثGجة في ساحة المعسكر ليفاجئنا 

م�ع الغ��روب وص��لت العرب�ات حس��ب التوقي�ت الحك��يم ، وأخ��ذت تبتل�ع أمتعتن��ا ، وب��دأت و.. نفس�ھا ، لنقلن��ا عل�ي عج��ل إل��ي س�جن المح��اريق 
ولغس�يل .. وللنف�ي م�دي الحي�اة .. بالشيوعيين ، وأسفنا حين وجدنا ف�ي مخلف�اتھم تق�ارير مرفوع�ة عن�ا ، توص�ي بتقس�يمنا إل�ي فئ�ات لTع�دام 

نستبقي أرنًب�ا ص�غيًرا ، وض�عنا أي�دينا عل�ي ظھ�ره ، ث�م أطلقن�اه ح�ًرا ف�ي  ولم يفتنا أنا والبنان ومحمود عميرة أن. المخ حسب مقتضي الحال 
الصحراء بين ا�عشاب للذكرى ، ولم تشغلنا الحركة الدائبة في السجن و  ھدير المحركات عن مأوى أرواحنا ، فدلفنا إلي المس�جد الخ�اوي 

مبارك�ة م�ن ا�رض ، الت�ي ش�ھدت فص�Gً م�ن ت�اريخ ال�دعوة ، قب�ل أن في الظGم ، وصلينا فيه ركعتين ؛ لتكون آخر عملنا فوق ھذه البق�ة ال
  .. نعتلي ظھور العربات وتبتلعنا الصحراء 

  : الفصل الثاني 

  .. الصحراء مدرسة الدعاة الخالدة  •

 .. المؤيدون والمعارضون من جديد  •

إن ق�رآن " ى ، ف�إن ناش�ئة اللي�ل ھ�ي أش�د وط�أ وأق�وم ق�يG ، توقف رتل العربات ، ريثما نزلنا �داء صGة الفجر في ليل الصحراء الس�اج    
أم�ا وق�د ح�دث مق�دمون عل�ي مواجھ�ة ا�خط�ار ف�ي موق�ف م�ن مواق�ف .. ، وإذا كان ذلك في الصحراء كان شيئاً عجيًبا " الفجر كان مشھودا

ا تحل�ق ف�ي عالمھ�ا العل�وي آي�ات م�ن الف�يض حت�ى لك�أن أرواحن�.. الجھاد ؛ فكأننا نسمع القرآن يرتل حول عرش ال�رحمن م�ن الك�رام الب�ررة 
وبع��د الص��Gة اعتلين��ا ظھ��ر العرب��ات ف��وق ا�حم��ال ، ليب��دأ اJخ��وان فص��Gً جدي��ًدا م��ن ت��Gوة الق��رآن وتردي��د .. الرب��اني تح��س و  توص��ف 

تشھد انسGخ النھار من اللي�ل وكان يشيع خGل ھذه اللحظات التي .. مأثورات الصباح ، وكان ذلك كله يعكس كل معاني ا طمئنان والتسليم 
، قلم�ا يج�ود وكن�ت حت�ى ھ�ذه اللحظ�ة ل�م يط�رف ل�ي جف�ن ، فق�د حرم�ت الن�وم عل�ي عين�ي ف�ي ليل�ة كھ�ذه .. صمت مقدس له س�حره وجGل�ه 

فكلھ�ا تحك�ي  ..بي�داء ، وفي�افي ، وقف�ار ، وف�Gة .. كنت أسبح مع أحGمي في كل ا�سماء التي لم تستوعب حقيقة الصحراء .. الزمان بمثلھا 
وكنت أسبح بخواطري عبر الزمن نحو ماضي حبي�ب ، أھاج�ت الص�حراء .. عجز اJنسان عن معرفة أسرارھا ، مثلما تحكي عن فنونه بھا 

ذكرياته ، يوم خرج النور �ول مرة في قلب الصحراء العربية ؛ ليبدد ظ�Gم الحض�ارة الفارس�ية والروماني�ة ، ويح�رر اJنس�ان م�ن عبوديت�ه 
�رب E ص�حراء أخ�ري ف�ي إفريقي�ا ف�ي الق�رن .. اب كثيرة من دون E لھا ن مثلما اخت�ار E كانت الصحراء جديرة بھذا الشرف في اختيار

  .. العشرين ، لتكون محGً للتكريم ، لبعث دعوته من جديد 
  : أوسع من عالم المدن   

وأن .. ول�م أش�عر ب�أي مل�ل ، بع�د أن اكتش�فت أنن�ي اب�ن ش�رعي للص�حراء .. لقد شغلتني أحGمي وخواطري ع�ن الطري�ق وع�ن مطبات�ه     
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من عالم المدن الضيق ، وأن�ه بأھ�ل الم�دن أن يع�ودوا إل�ي أمھ�م الص�حراء ك�ل ح�ين لينقھ�وا فيھ�ا م�ن ك�ل أقس�ام روحي تعيش في عالم أوسع 
ق�رص الش�مس الكبي�ر ، وھ�و يس�ترد س�لطانه عل�ي ا�رض ، لي�روا .. لتمتد أبصارھم إلي بعيد . ليروا سماءھا قريبة من رءوسھم  ..المدينة 

.. ليش�موا نس�يم الفط�رة ا�ول�ي .. بعد أن زوته المدن في النھار بالمباني المتطاول�ة ، مثلم�ا زوت قم�ر الس�ماء ف�ي اللي�ل بالمص�ابيح المت`لئ�ة 
  .. باختصار شديد ليولدوا من جديد 

  .. في الخارجة   
.. مة الوادي الجديد م�ع ش�روق الش�مس ، وھ�ي تق�ع ف�ي منتص�ف المس�افة ب�ين س�جن جن�اح وس�جن المح�اريق دخلنا مدينة الخارجة عاص    

ربم�ا تك�ون .. وھي   تعدو كونھا قرية كبيرة ، بكل مGمح القرية ، من دور ريفية ، وحارات ، وأزقة ، وفقر شديد بادي علي وجوه الن�اس 
ي عل�ي دار العم�دة أو الم�رور ب�القرب من�ه ، إذ طالم�ا س�معت قص�ص الم�روءة والش�ھامة تشوقت أن تقع عين�.. قد تغيرت ا_ن عن ذي قبل 

التي قام بھا نحو زوارنا ، كما كان يرسل إلينا بمعسكر جناح كل حين ھدايا من تمور الواحات ب�دون عل�م أح�د م�ن رج�ال الس�لطة ، معرًض�ا 
  . نفسه في كل ذلك �خطار كبيرة 

  .. من بعيد   
ق�د خ�G طريقن�ا الجدي�د م�ن ك�ل الس�حر والروع�ة .. س�جن المح�اريق ن تجاوزنا مدينة الخارجة ، مصوبين نحو الشرق في اتجاه لم نلبث أ    

وتبخ�رت .. ھ�دأت مع�ه ك�ل الخ�واطر الث�ائرة .. كان الطريق معبًدا كأنه طريق زراعي م�ألوف لن�ا .. اللذين أحسست بھما في الطريق ا�ول 
لقت أبصارنا بشيء بعيد بدأ يتضح رويداً رويداً ، ثم وض�حت معالم�ه تماًم�ا ، تل�ك المب�اني البيض�اء الت�ي تض�حك كل ا�حGم السعيدة حين تع

ش�مس الض��حى ف��وق أس��طحھا ن فتزي��دھا ج��Gء ، وظGلھ��ا تمت��د نحون��ا ك��أذرع حاني��ة ترح��ب بن��ا وتض��منا إل��ي أحض��ان ق��درنا الجدي��د بس��جن 
  . المحاريق 

  .. في السجن الجديد   
مع ارتفاع شمس الضحى دخول العربات والش�احنات إل�ي فن�اء الس�جن الجدي�د ، وق�د  ١٩٥٨صبيحة يوم من أواخر أغسطس سنة  شھدت    

يعتم�د .. دخلت كل عربة من المكان الذي راق لھا ؛ حيث لم يكن ق�د أق�يم س�ور بع�د ح�ول العن�ابر ال�ثGث الت�ي يتك�ون منھ�ا س�جن المح�اريق 
وس�رعان م�ا أفرغ�ت .. تي تصله عبر أنابيب ممتدة من عين م�اء تق�ع جن�وب المنب�ي عل�ي بع�د كيل�ومتر تقريًب�ا الالسجن في حياته علي المياه 

يتكون كل عنبر من جن�احين ، ك�ل جن�اح يتك�ون م�ن عش�رين زنزان�ة .. السيارات حمولتھا التي اكتظت بھا زنازين العنبرين المخصصين لنا 
ب�دخول آخ�ر عرب�ة إل�ي فن�اء الس�جن . قف ، في نھايته من الداخل تق�ع دورة مي�اه ك�ل جن�اح ، علي كل جانب عشرة زنازين ، بينھما ممر مس

وعلي رأس�ھا م�أمور انتھت عGقتنا بالطاقم القديم من ضباط وسجانة ، وأصبحنا أمام طاقم جديد ووجوه جديدة ، لم نألفھا ولم تألفنا من قبل ، 
، قب�ل أن أرح�ل إل�ي  ١٩٦١ولقد قدر لي أن أعيش ف�ي ھ�ذا الس�جن حت�ى فبراي�ر س�نة ..  السجن الجديد المقدم ضياء ، الذي وصل بعدنا بأيام

استأثر ھذا المكان باسم السجن من أول يوم ، ول�م يح�ظ بلق�ب معس�كر يوًم�ا واح�ًدا . سجن القناطر ، وأن أشھد فصGً فريداً من تاريخ الدعوة 
  . كما كان الحال في جناح 

  .. زوار غامضون   
نأ با�يام القليلة التي تركت فيھا ا�بواب مفتوحة في العنبرين ، حيث نغصھا علينا ظھور مجموعة جديدة م�ن المؤي�دين ، ول�م يك�ن ولم نھ    

مستغرًبا لدي كثير من اJخوان أن يكون أبطال ھذه الجولة ھم مجموعة المتحمسين ، الذين طالم�ا عانين�ا م�ن ش�ططھم م�ع المؤي�دين الق�دامى 
وج�اء الي�وم ال�ذي تجن�ي في�ه ثم�رة تغاض�ينا ع�ن .. النفس�ي للف�ريقين واح�د ، ھ�و أتب�اع الظ�ن وم�ا تھ�وى ا�نف�س  نا أن ا�ساسوسبق أن بي.. 

ولك�نھم الي�وم أم�ام ت�والي .. تصرفاتھم السابقة ، التي أفادتنا في حينھا ، ولكنھا عمقت فيھم منط�ق الھ�وى المغل�ف بث�وب الغي�رة عل�ي ال�دعوة 
من ترحيل المؤيدين لTفراج عنھم ، ومن نقلنا إلي سجن جديد مبن�ي بطريق�ة الزن�ازين ، وم�ن إرھاص�ات بل�ون جدي�د م�ن ا�حداث ود  تھا 

ف�ي حياتن�ا ، فھ�ذا رجلھ�م الس�عدنى يش�رف بنفس�ه م�ع المعاملة للمعارضين ، ومن دخول رج�ال المخ�ابرات بمدين�ة الخارج�ة بطريق�ة مباش�رة 
وأم��ام ازدي�اد ا س�تعدادات م��ن قب�ل رج��ال اJدارة .. تأيي�د الحكوم��ة ، ويح�ذر م�ن مغب��ة المعارض�ة  ض�باط الس�جن ف��ي ال�دعوة المباش�رة إل��ي

أم�ام ذل�ك كل�ه فق�د أس�فروا ع��ن ..  س�تقبال زوار غامض�ين ق�ادمين عل�ي ط�ائرة خاص�ة ، وعل��ي رأس�ھم ص�Gح الدس�وقي بط�ل مذبح�ة ط��ره 
ورھا ف�ي معس�كر جن�اح عق�ب ترحي�ل المؤي�دين لTف�راج ع�نھم ، ولم�ا أح�س بل بدأت ب�ذلم تتكون ھذه المجموعة طفرة ، .. وجھھم الصحيح 

أعضاء المكتب وأعضاء المجلس اJداري برغبة ھذه المجموعة في أن تسلك نفس الطريق ، ومن خ�Gل المحافظ�ة عل�ي ا نتم�اء للجماع�ة ، 
فسه س�لوًكا آخ�ر في�ه بع�ض الت�رخيص ، وأن طري�ق ولكنھم   يقفون في طريق أحد يرتضي لن. أفھموھم بصراحة أن للجماعة خطأ واضًحا 

ولك�ن إذا اقت�رن الت�رخيص بالس�لوك الق�ويم وا عت�دال ف�إن ذل�ك ل�ن يبع�د ص�احبه ع�ن قلوبن�ا و  ع�ن .. العزيمة مفتوح لم�ن يعي�نھم E علي�ه 
  . صفوفنا إذا ما رغب في التزام أسلوب حياتنا 

  .. التأييد والمعارضة من جديد   
سجن المحاريق ونفوسھم معلقة بخ�اطر الجم�ع ب�ين الحس�نيين ، س�لوك طري�ق التأيي�د الموص�ل لTف�راج ، واس�تمرار ارتب�اطھم  جاءوا إلي    

ولكن ھيھات أن يصمد ھذا ا�مل أمام ا ستعدادات المخيفة ، التي تنبئ عن أم�ور كثي�رة .. بالمجموع ، Jيمانھم بما يمثله من موقف صحيح 
لحلم الوردي أمام تغلغل الضباط المباشر في صفوفھم بالتثبيط ، وفي صفوفنا بالتلويح والتحذير ، فك�ان م�ن الطبيع�ي ، وھيھات أن يبقي ھذا ا

وأن يستش�عروا مث�ل .. ، وأن يجدوا أمنھم في حوار الشيوعيين بالجناح الث�اني م�ن العنب�ر ) ٢(أن يميزوا بسكن خاص بھم بأحد أجنحة عنبر 
" ، تح�ت  فت�ة مخيف�ة ھ��ي ) ٣(س�جانة فداح��ة م�ا س�نقدم علي�ه م�ن ارتض�اء س�كننا بعنب��ر مس�تقل ھ�و عنب�ر م�ن ك�ان ف�ي الس�جن م�ن ن�ز ء و
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وكانت ھذه المجموعة الجديدة من المؤيدين تتميز بص�دق .. ازداد ا�مر تبلوراً ، ونشطت حركة تنقGت بين العنبرين ، بحيث " المعارضين 
وك�م رأي�ت .. دي م�ن جان�ب س�لطة غش�وم   تع�رف أي معن�ي م�ن مع�اني الحض�ارة والتق�دم المشاعر نحونا ، والخوف من مغبة قبولن�ا للتح�

ونجح�ت ع�واطفھم ف�ي .. الدموع تطفر من عيون كثيرين منھم وھم يستميتون في إقناعنا باJقدام علي خطوة التأيي�د ؛ تفادًي�ا لمع�ارك خاس�رة 
لسكن في عنبرھم ؛ إش�عاراً لھ�م بمك�انتھم ، وليك�ون بج�وار ص�ھره ال�دكتور إقناع الدكتور حسين كمال الدين المسؤول العام أن يفضل مجرد 

كمال ؛ رعاية له من التعرض �ي أزمة نفسية ، و عتبارات عائلي�ة ، ول�م يستحس�ن اJخ�وان منطق�ه ھ�ذا ، �ن�ه س�يزيد م�ن بلبل�ة النف�وس ، 
غل�ق ا�ب�واب ك�ان بعي�ًدا ل�دي المتف�ائلين ، ال�ذين م�ازالوا يفك�رون ولك�ن احتم�ال .. خاصة إذا ما أغلقت العنابر فجأة وحيل بين بعضنا بعًض�ا 

وخاصة وأن فتحھا يفيد خطة اJدارة في استمرار الدعوة المباشرة إل�ي التأيي�د ، وھ�ذا ا�س�لوب ال�ذي يتخ�ذه الس�عدنى .. بعقلية معسكر جناح 
وش�غلنا ع�ن المج�اد ت .. ، ف�G داع�ي لTس�راف ف�ي التش�اؤم ضابط المخابرات في عقد الندوات  بد من ا�بواب المفتوحة لحض�ور الجمي�ع 

بالحرص علي متابعة ندوات السعدنى ، الذي شمر ع�ن س�اعديه لل�دعوة إل�ي التأيي�د ، ول�م يثن�ه ق�يظ الص�حراء ع�ن مھمت�ه الص�عبة ، فھ�ا ھ�و 
م�ن موق�ف المعارض�ة ، ومرغًب�ا ف�ي خط�وة  يتخفف من مGبسه الرس�مية ليق�ف ب�ين اJخ�وان بمGبس�ه الداخلي�ة ف�ي إح�دى الزن�ازين ، مرھًب�ا

  .. التأييد ، ويدخل بسبب ذلك مع اJخوان في جدال شديد 
  : الفصل الثالث 

  لماذا تصر الدولة علي تأييد ھؤ(ء المساجين ؟  •

 .. القوى الكبرى تخطط لوقف المد اEسLمي  •

وفارس�نا الي�وم ھ�و النقي�ب محم�ود . ن ، ح�ول التأيي�د والمعارض�ة للث�ورة م�ع اJخ�وا) ٣(بدأ فارس الحلبة ي�دير ح�واًرا مفتوًح�ا ف�ي عنب�ر     
لق�د .. السعدنى ، أحد ضباط المخابرات بمدينة الخارج�ة عاص�مة الواح�ات ، وأح�د أع�وان الرائ�د الش�ھير بھج�ت بط�ل أح�داث معس�كر جن�اح 

دق ما يجري تحت سمعنا وبصرنا ، ومازلنا ف�ي دھش�ة م�ن أم�ر ، وكنا مازلنا   نص" دونكشوتية " وجدوا جميًعا فينا ميداًنا سھGً لبطو ت 
لTفراج ع�نھم ، ث�م إل�ي تحويلن�ا ) ٢(سلطات الدولة ودخولھا في قضية التأييد والمعارضة بكل ثقلھا ، إلي الحد الذي يدعوھا إلي ترحيل قسم 

ومازلنا في حي�رة م�ن تفس�ير دواع�ي ھ�ذا الس�لوك .. ب إلي ھذا السجن المبني لتباشر فيه سياسة الضغط والتكدير من أجل ھذا الغرض الغري
الخاطئ ، الذي سيعود علي ا�مة بأضرار كثيرة ؛ �نه يطيل أمد السجون والمعتقGت بG مبرر ، ويحرم ا�م�ة م�ن أخل�ص أبنائھ�ا ، ويش�يع 

ا ا�س�لوب تعم�ل ض�د نفس�ھا ن ف�ي ح�ين أن الث�ورة بھ�ذ.. لم ن�ر ع�اقGً يعم�ل ض�د نفس�ه .. فيھا روح الخوف من جو اJرھاب والديكتاتورية 
أو .. ا�مر لن يكلفھم شيًئا إذا عمدوا إلي اللقاء المباشر والتفاھم الصريح مع قادة الجماعة ، أو مع مجموع ا�فراد الموجودين ف�ي ك�ل س�جن 

 ..ن جان�ب الس�لطة ف�ي ت�أمين نفس�ھا بمجرد اJفراج الفوري عن الجميع بعد أخذ الضمانات وعمل ا حتياطات الكافي�ة ، وھ�و أم�ر منطق�ي م�
ونعجب من أن دولة كبرى ذات إقليمين في الشمال والجنوب ، وإقليم عراقي في طريقه إليھا ، وذات صوت عالي ب�ين دول ع�دم ا نحي�از ، 

يعق�ل أن تظ�ل تستش�عر ف�ي  دولة ھ�ذا ش�أنھا ، وث�ورة ھ�ذا م�داھا ،  . التحرر العالمية في آسيا ودول أمريكا الGتينية وذات دور مع ثورات 
ل ،   يملكون من أسباب القوة شيًئا ، و  من أسباب المعارضة الحقيقية شيًئا ، ومع ھذا فھي تعمل ل�رأي ھم م�ن أعماقھا العجز أمام مئات عز8

  ..  ويزداد العجب ويكثر التساؤل بيننا ويدور الحديث! أ  يكون في ا�مر سًرا كبيًرا ؟.. داخل السجون ألف حساب 
إن م�ا يج�ري عل�ي ك�ل ح�ال ھ�و ش�ھادة تق�دير لل�رأي المخ�الف ، وإن ل�ه م�ن القيم�ة والخط�ر ف�ي ال�داخل م�ا يجعل�ه يع�ادل .. أحد اJخ�وان    

  .. الجيوش وا�جھزة وا�موال 
لمص�لحة العام�ة ، إذ ا�مر مجرد إرضاء لنزعات فردية وأحقاد شخصية ، ورغبة في السيطرة علي العباد ، ولو علي حس�اب ا.. أخ آخر    

ل�ة كيف يعجز من يدين له المGيين بالو ء ، وتبح له الحناجر بالھتاف ، وتدمي ا�كف بالتصفيق من الخليج إلي المح�يط ، ع�ن انت�زاع و ء ق
  . إنھا قضية كرامة سلطان ! الرعية ؟

والح�اكم ، أي ! اء اJج�راءات ا س�تثنائية ف�ي ا�م�ة ؟أ  ترون أن لرجال ا�من مصلحة شخصية ف�ي تض�خيم ا�م�ور ،  س�تبق.. أخ ثالث    
ح��اكم بطبيعت��ه حس��اس تج��اه ك��ل م��ا يم��س أمن��ه الشخص��ي ، وق��د نجح��وا ف��ي ال��دخول إلي��ه م��ن ھ��ذه الزاوي��ة ، ف��ي تص��وير الموق��ف عل��ي أن��ه 

  . معارضة شخصية قبل أي شخص آخر 
  .  ھذا أيًضا مجرد عنصر في القضية ، وليس ھو كل القضية.. أخ آخر    
  ! . ھل تغفلون كوننا ورقة رابحة في أيدي من يشتري رضاء القوى الكبرى المحركة ل`حداث العالمية ؟.. أخ آخر    
  .. خوف من المد   

دت لقد كانت تلك القوى تخشي سيطرة المد اJسGمي علي المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية ، بعد إفGس النظم الرأسمالية ، وبع�د أن ق�ا    
والق�وى الكب�رى تحكمھ�ا عق�دة الح�روب . الحركات اJسGمية موج�ات التح�رر وا س�تقGل م�ن اندونيس�يا إل�ي الجزائ�ر ، إل�ي داخ�ل ا�دغ�ال 

يط�ات الصليبية ، فمازالوا يتصورون في قيام اJسGم عود �يام الطعن والنزال ، ولم يدركوا بعد أنه سفينة اJنقاذ لحضارتھم الغارقة ف�ي مح
لك�ن .. ، وأننا مجرد حاملين إليھم وجنود لمن يحمل رايته من أي ش�عب وف�ي أي مك�ان قاع لھا ، وأنھم أحوج من غيرھم إلي نور السماء   

أنسيتم ي�وم أن تكتل�ت .. أني لھم أن يدركوا ذلك ، فالعقدة تحكمھم ، وصوت اJسGم يخيفھم ، والموقف حرج ، والحركات اJسGمية تزحف 
لذلك كان�ت الق�وى العالمي�ة وراء ا نقGب�ات . ومع ھذا كان ا كتساح لشباب اJسGم ! في جبھة واحدة في انتخابات الجامعات ؟ كل ا�حزاب

العس�كرية ، وال�دعاوى القومي��ة والم�ذاھب ا ش�تراكية ، ونح��ن ال�ثمن الم��دفوع م�ن أج�ل إقام��ة الدول�ة العص�رية ذات الص��فة العلماني�ة ، نح��ن 
إنھ�م ! يفك�رون ف�ي إنھ�اء القض�ية ؟ –ب�ربكم  –لملموس المقدم دائًما من قبل الحكام علي مائ�دة المفاوض�ات الس�رية ، فكي�ف البرھان المادي ا
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  . مدفوعون إلي ھذا بقوى خفية أكبر منھم ، يرتعشون منھا كما ترتعشون من زبانية السجون الحربية 
  .. مستغلون في اللعبة   

نھم في ھذه الحالة لن يفرجوا عن أحد ، ولكن اJفراج عن ا�فراد ھ�و للتس�لية وللظھ�ور بمظھ�ر ا س�تقGل جربوا خطوة تأييد جماعية ، إ    
ربما   يعلم رجال ا�من أنفسھم أنھم مستغلون في ھذه اللعبة الدولية ، ويتصرفون بدوافع وطنية وإن كان�ت .. في تصريف الشؤون الداخلية 

  . غبية 
  .. وسقط الفارس   

وھ�ا ھ�و .. قطع الحديث بيننا لنلحق بالندوة السعدية ، فھا ھو الفارس يقف في الميدان ، وقد تخفف من مGبسه الرسمية من شدة الح�ر وين    
  : منھمك في توجيه أسئلته الثورية 

  . الثورة جادة في عدم اJفراج عنكم ما لم تؤيدوھا  -
 فلماذا ھذا التعب ؟ .. عبرة  –ليه السGم ع –نحن لم نطلب اJفراج من أحد ، ولنا في قصة يوسف  -

 معني ھذا أنكم معارضون الثورة ؟  -

 ! ألم تقرأ في القانون أنه قيد علي الحرية ، وأنه يرفع عن الشخص المسؤولية ؟.. السجن ليس مكاًنا للتأييد والمعارضة  -

 . أنتم نوع خاص من المسجونين لتأييدكم قيمته الوطنية  -

 ! أما يكفيھا تأييد المGيين من الخليج الثائر إلي المحيط الھادي ؟! لقوية في حاجة لتأييد بعض المسجونين ؟ھل الثورة ا -

 . رأيكم له ا عتبار ا�ول : قلت لكم  -

 .. كGم الرجال للرجال .. إذن تفاھموا معنا تفاھًما مباشًرا  -

 . ة الدولة   تعترف بكم كجماعة ، �نھا حلت بقرارات رسمي -

 إذن ماذا يخيفھا من أفراد عاديين غير منتمين إلي أي تشكيGت حزبية ؟  -

 . عدم تأييدكم معناه أنكم مصرون علي إعادة الجماعة بعد اJفراج عنكم  -

 . إذن يحميكم القانون  -

 . و بد من تأييدكم ..   يكفي القانون  -

 وإذا لم نؤيد ؟  -

 . ستخلدون في السجون  -

 . بھذه النتيجة ، وكفوا عنا ، واتركونا في ھدوء  رضينا -

 .  بد من خروجكم لتعود إلي البGد روح الديمقراطية  -

 ما الذي يمنعكم من ذلك ؟  -

 . تأييدكم أو ً ، وإ  فقد أعذر من أنذر  -

 .. ونرفض اJنذار الروسي ... نشكرك علي اJعذار  -

ھمام ، وسقط من علي جواده ، وانسحب إلي مكاتب اJدارة ، ليحتمي ببزته الرسمية ، ولم نره بع�د وتضاحك اJخوان ، وارتبك الفارس ال   
  .. ھذه الندوة الطريفة مرة أخري 

  .. لقاءات ثنائية   
م�ن بعي�د ، وعلي الجانب ا�خ�وي الج�اد انتش�رت اللق�اءات الثنائي�ة ف�ي مح�او ت أخي�رة ، قب�ل ھج�وم المفاج�آت ، الت�ي ب�دأنا نش�م دخانھ�ا     

الرائد البحري وزميلي في حفظ القرآن في معسكر جناح ، أقرأ في عينيه كGًما كثي�ًرا ، وف�ي نبرت�ه حًب�ا وإش�فاًقا ، " أ .ع" ويبحث عني أخي 
   .جاء يفضي إلّي بكلمة أخيرة في صدره قبل أن يحال بيننا .. الذي تحيز به الراغبون الجدد في التأييد ) ٢(لقد حضر إلّي عنبر 

  ما الذي يحملك علي ھذا الموقف ، والكل يعرف ظروف محاكمتك ، وأن صلتك بالجماعة كانت عرضية لم تتوثق ؟  -
 وأنت ما الذي يحملك علي ھذا الموقف ، وأنت صاحب سبق وتاريخ ؟  -

  القديم ، الذين فتحوا باب التأييد ؟ ) ٢(أنسيت ما كنت تأخذه علي قسم    
مج�رد موق�ف تكتيك�ي .. سياسة خاصة بالمجموعة الموجودة في ھذا السجن ،   تأثير لھا علي و ئنا الدائم لجماعتنا إنما ھي مجرد : قال    

  . لم يستنكره المسؤولون عنا وتركوا لنا الخيار 
من بقي�ة اJخ�وة ي�رون ھم أنفسھم ومن معھم . لكن سلوكھم العملي حجة علي الباقين . وماذا تنتظر منھم أن يفعلوا مع من ينوى عمل شيء  -

  . خGف ذلك ، وحججھم في ذلك وجيھة ، وحق لمن ينظر إليھا بمنظار مجرد غير متأثر بظروفنا الشخصية 
 . وجنوده  –عليه السGم  –  أدري لماذا طاف بذھني ھذه اللحظة قصة طالوت  -

 . أنا أعتبر أن المسؤولين عن الجماعة ھنا   يتصرفون بحكمة  -

. ك�ن أن�ت المرش�د الع�ام والمس�ؤول ا�ول ع�ن متطلب�ات ال�دعوة . أنت من خGل موازين اJسGم الذي يطالبنا بالحق والميزان  إذن تصرف -
 . والجماعة في تقديري ھي الفھم السليم والسلوك السليم ، ولو من فرد واحد 

وأخشى أ  يصمد ف�ي نھاي�ة . ييسنا وعلينا أن نعاملھم   بمقا. ب إنك بھذا تطيل أمد بقائك في السجن ، والثورة جادة في تصفيتنا بھذا ا�سلو -
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 . المطاف أكثر من خمسين واحد من ھذه المئات التي دخلت السجون 

 .. فيھم تظل الراية مرتفعة ، لتحملھا أمم من بعدنا فحين يطبق الظGم ستشخص ا�بصار إليھا وحدھا . بل أتمني أن يكونوا عشرة  -

 داً قد حمل ا�مة علي مبادئه ، فكيف بعشرة تؤيدھم السماء إذا كانوا علي مستوى دعوتھم ؟ إن شخًصا واح -

 إذن أنت مصّر؟  -

 نعم  -

  . وسكتت الحركة بعدھا في السجن كله يوًما أو بعض يوم سكوًتا مريًبا .. وسكت .. فسكت    
  : الفصل الرابع 

  ..حريق في المحاريق   

مقدم�ة .. فجأة سكتت الحركة المحمومة ، وأصبح ك�ل ش�يء ي�وحى بق�رب إغ�Gق أب�واب الزن�ازين ! .. المريب ؟ ماذا وراء ھذا السكوت    
�ني   أعلم من أين ستھب الريح ، و  م�ا س�وف .. كان ھذا السكون يثير قلقي وحيرتي فيما تخبئة الكيس الثمين .. �حداث في بطن الغيب 

حت�ى .. او ھب�وط العواص�ف \معين�ة ت�دفعھا إل�ي اJس�راع ب�الھجرة إل�ي مأمنھ�ا قب�ل وق�وع ال�ز زل إن لدي بعض الطيور حاس�ة . تأتي عليه 
ولكن حظھا ليس كح�ظ الطي�ور ، فل�يس أمامھ�ا إ  البح�ر يك�ون .. فئران السفينة ، فإنھا تكون أول ما يحس بخطر الغرق فتسارع في الھرب 

ر ل�ي أن أتص�رف م�رة بإلھ�ام الطي�ر ف�ي أيامن�ا ا�خي�رة .. لق�ي مص�ير الف�أر وم�ن فاتت�ه فرص�ة التص�رف بإلھ�ام الطي�ر .. فيه م�دفنھا  وق�د ق�د8
بمعسكر جناح ؛ حيث أسرعت بإخراج ما تخوف�ت علي�ه م�ن أع�داد مجل�ة الص�ف م�ع إح�دى الزي�ارات ، وكان�ت المجل�ة م�رآة ص�ادقة لحياتن�ا 

، يحتويھ�ا ك�يس مرب�وط ت وأبح�اث وص�ور تذكاري�ة أخ�ذت خلس�ة وأبقيت ما كنت عليه أكثر تخوًف�ا م�ن م�ذكرا.. اليومية من جميع زواياھا 
كان ھ�ذا الك�يس ال�ذي ت�رددت ف�ي أن أس�لك مع�ه .. بحبل من روحي ، لم تطاوعني نفسي بالتخلي عنه لحظة ، مؤمGً أن أفاديه من أي خطر 

  .. صرف بحيرة الفأر منطق الطير في معسكر جناح ، ھو العلة التي جعلتني ھذه المرة وبين جدران سجن المحاريق أت
كلم��ا م��رت الس��اعات كلم��ا زادت حم��ى .. ھ��ذا الس��كون المري��ب ب��دأت تتخلل��ه اس��تعدادات مريب��ة ،  س��تقبال زوار مجھ��ولين لھ��م خط��رھم    

    نس����مع .. ا س����تعدادات ، كلم����ا ازداد ض����باط الس����جن انفص����ا ً ع����ن ك����ل م����ا ح����ولھم ، ب����ل حت����ى ع����ن أنفس����ھم الت����ي ب����ين جنب����يھم 
  . و  نري إ  العيون الشاخصة إ  اللھث ، 

  .. اليوم الثاني لم يأت   
سرت مسافة كيلومتر خارج عن�ابر الس�جن ؛ .. لم يكن يشغلني ما يخبئه الغد ، بقدر ما كنت مشغو ً ومھموًما بتخبئة ھذا الكيس الصغير     

س�جن بع�د ح�ين ، أو نرح�ل عل�ي غ�رة ، فيح�ال بين�ي لدفنه في ا�رض ، وبعد أن وضعته في الحف�رة ع�دلت ع�ن الفك�رة ، خش�ية أن يس�ور ال
أخيًرا لمعت ب�ذھني فك�رة تطويح�ه ف�وق س�طح .. وبينه ، وفضلت البحث عن مخبأ داخلي ، ولكن لم أجد مكاًنا أطمئن إلي بعده عن المخاطر 

ادة الس�جون م�ن وض�ع ح�راس اللي�ل وھممت بذلك ، وفي اللحظة ا�خيرة ت�ذكرت م�ا ج�رت ب�ه ع�.. العنبر ، وأطمأن بالي تماما لھذه الفكرة 
ت أمامي أبواب التصرف ، حتى ض�قت تماًم�ا بھ�ذا الحم�ل الص�غير ، حت�ى لكأن�ه جب�ل كبي�ر .. فوق أسطح العنابر ، فعدلت عن الفكرة  .. ُسد8

الت��الي ، ول��و وأش��فقت عل��ي ذھن��ي م�ن ا نفج��ار ، وعزم��ت عل��ي الحس��م ف��ي الي��وم .. وانقطع�ت س��حابة النھ��ار دون أن أھت��دي لفك��رة ص��ائبة 
ولكن اليوم التالي لم يأت ، وتسرب الزمن من ب�ين أص�ابعنا ، فق�د أطبق�ت ا�ب�واب فج�أة ، وت�وتر الج�و ف�ي جمي�ع أنح�اء .. بتمزيق محتوياته 

وحم�دت E أن .. السجن ، وص�ارت ج�ل أمنيت�ي أن أنج�ح ف�ي مغ�امرة توص�يله إل�ي مخ�زن المGب�س المك�تظ با�متع�ة م�ن ك�ل ش�كل وحج�م 
وكن�ت أعج�ب لم�ن يع�اني مث�ل ھم�ي نح�و ش�يء م�ادي يمك�ن تعويض�ه يوًم�ا م�ا ، أم�ا البح�ث أو الم�ذكرات أو الص�ور .. بذلك أخيًرا  ظفرت

  . التذكارية فھي   تقدر بمال 
  .. انتباه   

ل للص�ائح بھ�ا ، وك�ل م�ا يا لھا من صيحة مزعجة كريھة ، يغتم لسماعھا كل من يعرف مقدار ما تنطوي عليه من عبودي�ة وإذ .. انتباه     
مھم�ا قي�ل ف�ي  –وھي أسوأ ما ورثناه من التربية ا ستعمارية ب�دل إفش�اء الس�Gم .. تنطوي عليه من صلف وغطرسة وغباء أحياًنا لصاحبھا 

ھ�ذه المظ�اھرات م�ن كانت . خاصة عندما تقترن بالنفير المنفر ، الذي تكتمل به الطقوس الوثنية في عGقة اJنسان بأخيه اJنسان  –تبريرھا 
وفھمنا عل�ي الف�ور أن ھ�ؤ ء ال�زوار المجھ�ولين ق�د وص�لوا إل�ي .. النداءات المتوالية والنفير المدوي ھي أول ما استقبلنا به صباح يوم جديد 

وته ت�ارة م�ن السجن ، وأحسسنا من تتبعنا للحركة المحمومة م�ن الن�داءات ، وم�ن س�رعة حرك�ة النفي�ر ال�ذي يقت�رب ث�م يبتع�د ، ث�م يأتين�ا ص�
.. إنھ�م ا_ن بج�وار المخ�ازن .. الشرق وأخري من الغرب ، مختلفة بالسباب والھرولة ، مقدار خطورة الزوار ، وكيفية تنقلھم داخل الس�جن 

ھ�ا اتجھوا إلي المطبخ ، وصلوا إلي المكاتب ، فصوت النفير يكشف عن اتجاه التحركات وس�رعتھا ، ب�ل إن ارتعاش�ة الص�وت أحياًن�ا كان�ت ل
وقب��ل أن .. وفج�أة قف��ز اJخ�وة إل��ي ا�رض .. وتس�لقنا ف��وق بعض�نا بعًض��ا ، لنلق�ي نظ��رة م�ن نواف��ذ الزن�ازين عل��ي م�ا يج��ري .. معن�ي ل��دينا 

نسألھم عن السبب كانت انتباه المشؤومة والنفي�ر والس�باب والھرول�ة ق�د وص�لت إل�ي ب�اب عنبرن�ا مباش�رة ، تس�بقھا طرق�ات ا�حذي�ة الغليظ�ة 
  .. ممر العنبر أمام الزنازين  وھي تنھب

  .. الحريق   
واحتبس�ت أنفاس�نا ، وترقبن�ا م�ا .. وص�درت التعليم�ات الس�ريعة بف�تح الزن�ازين .. ثم دلفت الطغم�ة الش�ريرة بخيلھ�ا وخيGئھ�ا إل�ي العنب�ر     

ول�م يك�ن ھن�اك وق�ت .. ھم ص�غار الجن�ود يحدث ، وتوجسنا شًرا ، وتعجبنا من أمر ھذا الزائر الغامض ، الذي تجري الض�باط ب�ين يدي�ه ك�أن
  .. فنداءات الضباط تتوالي .. للتعجب 
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  .. وخرجنا كالقذائف الموجھة . انھض بسرعة قم يا ولد ، أسرع يا مسجون .. بكل ما معكم من أمتعة .. اخرجوا إلي فناء السجن فوراً  -
رغ�م  –واس�تطعنا .. الزنازين تماًما ، وتركناھا خاوية كأن ل�م تغ�ن ب�ا�مس  وما ھي إ  دقائق ، حتى كنا جميًعا في الفناء ، بعد أن أخليت   

كان من بينھم الرجل الطيب اللواء محم�ود ص�احب وكي�ل .. أن نتبين الوجوه والرتب التي جردت لھذه المھمة الوطنية الكبرى  –ھذه العجلة 
وك�ان م�ن بي�نھم أيًض�ا العقي�د .. ش�يًئا ، فقلب�ه م�ع عل�ي وس�يفه م�ع معاوي�ة رغم أنه يحبنا ، إ  أنه   يستطيع أن يفعل لن�ا .. مصلحة السجون 

ل�م تكم�ن .. بالسGح ، فضGً عن رجال الشرطة العسكرية المدججين بالمدافع الصغيرة والبن�ادق البشGوي ، وغيرھما من الضباط المزودين 
.. نفوًذا ، وھو الرائد محمود خليل أركان ح�رب مص�لحة الس�جون بل كانت تكمن في أقل الزوار رتبة ، وأكثرھم .. الخطورة في كل ھؤ ء 

حت�ى أن جب�ار المص�لحة الل�واء إس�ماعيل . ومعني ذلك أن له صلة مباشرة برجال الثورة ، وله كلمة عليا نافذة علي كل الرتب في المص�لحة 
أمرن�ا أن ن�تخلص عل�ي الف�ور . يتلق8ي ا�وامر من�ه كان يسير في ركاب الرائد محمود خليل ، و.. ھمت المشھور بإجرامه وبطل مذبحة طره 

  .. من كل المGبس المدنية ، ومن كل ا�متعة ، ونسلم كل ما معنا ، ونقف صفوًفا بمGبسنا الداخلية 
ثGث�ة م�ن وس�رنا ص�فوًفا أم�ام أك�وام .. كانت نية ا ستفزاز واضحة في كل أمر وكل حركة وك�ل نظ�رة إلين�ا ، وقمن�ا بتنفي�ذ م�ا طل�ب من�ا    

وكلم�ا .. وك�ل م�ن يت�أبط نمرت�ه تس�وقه زمج�رات البش�Gوي وص�يحاته إل�ي إح�دى الزن�ازين .. البطاطين ومGبس السجن الزرقاء وا�ب�راش 
وھكذا خرجنا في دقائق من ك�ل مت�اع ال�دنيا القلي�ل ، وتخلص�نا .. ازدحمت زنزانة م`وا ا�خرى ، ثم أحكموا غلق الزنازين علينا وانصرفوا 

ل�م تك�د تغل�ق علين�ا . فوارقھا الشكلية ، وعدنا مرة أخري إلي الحياة البسيطة ،   تمييز فيھا �حد علي أحد ف�ي مل�بس أو مأك�ل أو مس�كن من 
ا�ب�واب ويبتع�د الج�يش الظ��افر بأس�Gبه وغنائم�ه ، مش��يًعا با نتباھ�ات وأص�وات النفي��ر ، حت�ى حم�دنا E لع��دم وق�وع أي اص�طدام ، وأخ��ذنا 

حت�ى أطل�ق ) ٢(ذكريات ھذه اللحظات المفاجئة ، بكل ما كان فيھا من زمجرات البشGوي ، وحركاته ، ومن ارتعاشات ضابط عنبر  نستعيد
عليه اJخوان أحمد مرعش ، ومن أشياء صغيرة تصدر من الضباط والحراس المذعورين ، ومن منظر حارس العنب�ر وق�د ألجم�ه الخ�وف ؛ 

  : ، والبشGوي يلكمه في صدره قائGً  فلم تخرج كلمة انتباه من فمه
.. والمس�كين يح�اول فل�م تخ�رج الكلم�ة م�ن فم�ه ، وھ�و يتص�بب عرًق�ا ، ويك�اد يختن�ق وھ�و يس�تميت ف�ي المحاول�ة .. قل انتباه يا اب�ن الكل�ب  -

ن خ�Gل ش�راعات ا�ب�واب وكاد ذلك يوقعنا في إشكا ت مع إدارة السجن ، فك�ان يوص�ي بعض�نا بعًض�ا م�.. ارتفعت الضحكات ھنا وھناك 
  . بالتخفيف من جو المرح ، حتى   تظنھا العقلية العسكرية تحدًيا لھا واستھزاء بھا 

  .. عنبر المؤيدين 
الخاص بالمؤيدين ، ولكن بأسلوب أھدأ ن وعلي وقت ك�اٍف ، خ�ال م�ن ا س�تفزازات والس�باب ، وخ�ال ) ٢(حدث نفس ا�مر مع عنبر      

فكانوا وكل المرضي عندھم من الشيوعيين والمس�جونين الع�اديين ف�ي عنب�ر واح�د .. يكونوا ھم المقصودين بھذه التكديرة من الوعيد ؛ إذ لم 
بتنا ليلتنا علي ھذا الحال ،   ندري عن خبيئة الغد شيًئا ، فثقتن�ا ف�ي E تحم�ى حت�ى خواطرن�ا م�ن التفكي�ر ف�ي .. يجمعھم ا�مان من الخوف 

وغي�ر ص�ياح .. لم يكن يقطع ھذا السكون غير ت�والي ن�داءات أب�راج الحراس�ة .. م والسكون يلف كل شيء في السجن كان الظG.. العواقب 
كن�ا نس�معه ي�والي التنبيھ�ات ويص�در .. الضابط أحمد مرعش المسؤول عن عنبر المؤيدين ، فصياحه يصل إلينا بديGً لصوت النفير بالنھ�ار 

أم�ا إذا ك�ان ا�م�ر يتعل�ق . فكل ما عدا البرش والبطانية ممنوعات .. عات ھي الكلمة الوحيدة علي لسانه التعليمات لمساعده ، وكانت الممنو
وك�ان أحم�د م�رعش بعص�بيته ھ�ذه عقاًب�ا ربانًي�ا مس�لًطا . بالورقة والقلم ، فھي ليست ممنوعات فحسب ، ب�ل وف�ي نف�س خط�ورة المفرقع�ات 

E مان في غير جنب�التقط�ت آذانن�ا أص�وات العي�ر  ١٩٥٨حتى إذا أشرقت شمس يوم جديد من أيام شھر سبتمبر .  علي الذين بحثوا عن ا
وكن�ا ق�د ظنن�ا أن ك�ل ش�يء ق�د انتھ�ي بس�Gم ف�ي الي�وم الس�ابق ، ولك�ن ع�ودتھم . والنفير ، فأدركنا أن الموكب الميم�ون ق�د ع�اد م�رة أخ�ري 

المسؤولون بالتنبھات المشددة والتوصيات القوية بعدم ا صطدام بھ�م ، مھم�ا ح�اولوا فبادر اJخوة .. المفاجئة جعلتنا نتوجس شراً بيتوه بليل 
ونحن عزل من كل شيء ، حتى من قدرتنا عل�ي الحرك�ة . استفزازنا ؛ حتى   نخوض معركة خاسرة غير متكافئة ، يملكون فيھا كل شيء 

إن ھذا لش�يء عجي�ب ! أكل ھذا من أجل إكراھنا علي تأييد الثورة ؟.. دھشتني ھذه التطورات التي لم تكن علي بال أحد  ..بين جدران أربع 
 . !!  

  .. أبطال فلسطين يھانون في المحاريق   
  لماذا وضع النشيد في قائمة الممنوعات ؟   

س�لحين بالبن�ادق وھيئ�ة إدارة الس�جن م�ن م�أمور وض�باط وجن�ود م.. ودوي النفي�ر اقتحمت الحملة عنبرنا ، تتق�دمھا الن�داءات المحموم�ة     
الكل يھرول ويزداد ذعًرا كلما اقترب موكب الضباط العظ�ام ، يتق�دمھم البط�ل المغ�وار محم�ود خلي�ل ، ال�ذي نج�ح ف�ي .. والمدافع الرشاشة 

ود وس��رعان م��ا ين��دفع الس��يل المجن��ون م��ن الض��باط والجن��.. انتب��اه : الس��جان يب��دأ بف��تح الزنزان��ة وين��ادي .. غ��زو ع��دد كبي��ر م��ن الزن��ازين 
انتو ع�املين .. انطلق يا ابن .. لماذا تعارض الحكومة .. يصوبون السGح إلي صدور اJخوان ، ريثما يدخل محمود متھادًيا موزًعا بذاءاته 

  أكنتم تريدون الحكم ؟ .. مردداً في غيظ وانفعال .. وكانت يده تمتد أحياًنا بالصفع . ما جدع إ  النبي .. جدعان 
ن في ضبط أعصابھم جيًدا ، ووعوا نصيحة إخوانھم المسؤولين بأ  ُيؤتي الجميع من قبل أي أخ متھمور ، فكل منا عل�ي وقد نجح اJخوا   

وكان من أقسي ا�مور علي النف�وس وم�ن أش�قھا أن يص�بر فرس�ان مي�ادين فلس�طين . ، لحماية مجتمعنا من الدخول في معركة خاسرة ثغره 
ك�ان .. وانھم ن   من أجل أنفسھم ، وھم الذين   يرھبون الموت ، ولھم تاريخ غني بالبطو ت الن�ادرة والقنال علي ذلك من أجل أرواح إخ

اJخوان يقفون صامتين ، و  ينطقون بحرف واحد ، و  يردون بكلمة علي س�خافات القائ�د المغ�وار ،، وكان�ت عي�ونھم ترم�ي بش�رر أق�وى 
اريق بن�وع فري�د م�ن البطول�ة ف�ي معرك�ة ض�بط ال�نفس وھ�و م�ن أش�ق ا�م�ور عل�ي ھ�ذه ولقد ش�ھدت لھ�م أرض المح�.. من نيران أسلحتھم 
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وم�رت .. لقد مرت عليھم مواقف الموت ف�ي المي�ادين وك�ان تق�بلھم ل�ه س�ھGً . وھي تجربة جديدة لم يمروا عليھا من قبل .. النفوس الكبيرة 
 ًGظ�ل ھ�ذا .. أم�ا ص�غائر ھ�ذه الحمل�ة فھ�ي أش�ق م�ن الم�وت والتع�ذيب . .عليھم مواقف التعذيب الب�دني بالس�جن الحرب�ي وك�ان أم�ره مح�تم

الجراد المنتشر متنقGً بين الزنازين حتى الظھر ، ثم صرفھم E عن�ا بفك�رة أخ�ري راق�ت لھ�م ، و  أظ�ن أنھ�ا كان�ت ف�ي حس�ابھم م�ن قب�ل ، 
  .. وذلك للطريقة المفاجئة التي اسحبوا بھا من العنبر 

  ماذا يعدون ؟   
ولم يلبث موكبھم المظفر أن توقف في ساحة السجن ، وسمعنا حركة ولغًطا وطال الوقوف ، وانقطع صوت النفير ، وسكتت النداءات ،     

وبدأ اJخوان يرقون أكناف بعضھم بعًضا ؛ Jلق�اء نظ�رة م�ن ش�بابيك الزن�ازين لمعرف�ة حقيق�ة م�ا يج�ري ، ول�م .. وأحسسنا بأمر مريب يعد 
لق�د نج�ح ا�بط�ال ف�ي اقتح�ام مخ�زن المGب�س ، ال�ذي وض�عت .. اعد في سماء السجن أن حمل إليھم قصة الحريق كاملة يلبث الدخان المتص

فيه كل أمتعتنا من مGبس وكتب وأجھزة علمية وأدوية ، وبالجمل�ة ك�ل م�ا كن�ا نملك�ه بس�جن جن�اح م�ن مس�تلزمات حي�اة طبيعي�ة لم�دة ث�Gث 
ول�م يس�لم ا�م�ر م�ن .. ن أجھزة راديو وأدوية وساعات وآ ت موسيقية وأقGم ، فق�ط حط�م بالمط�ارق وما لم تأت عليه النيران م.. سنوات 

وقد نزل خبر الحريق عل�ي نفس�ي ن�زول الص�اعقة ؛ �ن�ي تحقق�ت م�ن مص�ير الك�يس .. نھب ما خف حمله وغG ثمنه ، وعلي رأسھا النقود 
وكذلك كان ا�مر لدي اJخوة ال�ذين ك�ان لھ�م إنت�اج علم�ي أو .. ندي من كل ا�متعة الصغير الذي كانت محتوياته العلمية والتاريخية أثمن ع

وغلت الدماء ف�ي عروق�ي ، واحتس�بت ھ�ذه .. أحسست بقسوة القيود بعد ھذا النبأ ا�ليم ، وبمرارة البطش ، بدرجة لم أحسھا من قبل . أدبي 
بقي��ت ب��ين الج��دران ، لق��د انغلق��ت نفس��ي تماًم��ا ، وانطف��أت فيھ��ا ج��ذوة العل��م المص��يبة عن��د E ، وق��ررت أ  تم��س ي��دي قلًم��ا و  ورق��ة م��ا 

  ..والتحصيل ، بعد أن كانت مشتعلة في سجن جناح ، وعجبت من سر تسمية ھذه البقعة من ا�رض بالمحاريق ؛ �ن لھا من اسمھا نصيًبا 
  .. G أكبر .. G أكبر   

لقد غاب عني وقًتا طويGً ن خلته دھًرا ، وقعت فيه كل ھذه ا�حداث منذ ! ه من نداء حبيب يا ل.. إنه صوت المؤذن لصGة الظھر     
إنھا شعاع النور المھدي لنا من .. ما أحلي الصGة في مواجھة ا�قدار .. صدقت يا رسول E .. أرحنا بھا يا بGل .. الصباح حتى ا_ن 

كنا .. تسري في أرواحنا فتھزنا ھزاً  لقد كانت قراءة اJمام.. حGوة في الصGة الجھرية وھي أشد ما تكون .. السماء لتبديد ظلمة ا�رض 
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منذ أن دخلنا السجون وتوالي .. كما أن الصبر عليه ھو حًقا وصدًقا من عزم ا�مور .. السمع أشق علي ا�حرار من تجرع الموت 
فكلما مر علينا موقف وجدنا ھدينا فيه ، وكنا له أكثر فھًما ، وكان علي . لية لتفسير كثير من آيات الكتاب الحكيم ا�حداث يعطينا مادة عم

  : قلوبنا أشد وطأ ، مما دعي البعض إلي المزاح بقوله 
ي ھي التربية النفسية قبل كل القضايا �ن حاجة الدعاة ا�ول.. إن محنتنا ستنتھي يوم أن يكتمل تفسير القرآن الكريم بالوقائع الحية علينا  -

  .. التشريعية 
     ًGويمزح قائ :  

  : ويمزح ثالث قا ً . تري كم بقي من ذلك كله ؟.. إذن فأمامنا ثGثة عشر عاًما مكية بتسعة عشر جزءاً من القرآن  -
ولم يكبر ما يجري في صدورنا ، . ضاحك وسط الھول ونت. ھذا إذا كنا علي مستوي الصدر ا�ول ، فG نحتاج إلي وقت أطول من التربية  -

 . وكأننا نشاھد مسرحية فكاھية علي مسرح المحاريق 

  .. اليوم الثاني 
ولكن لم تطل فرحتنا ؛ حيث عادوا إلينا بقضھم وقضيضھم في .. انتھي اليوم بسGم ، وحمدنا E الذي حول بطشھم إلي مخازن ا�متعة     

حموا علينا العنبر مرة أخري لتفتيشه تفتيًشا دقيًقَ◌ا ، متوھمين أن بعض ا�شياء قد سربت إلينا ، فضGً عن إفرادنا اليوم التالي ، واقت
الخاص بالمؤيدين ؛ حيث قد أصابھم ما أصابنا من الحريق بطريق الخطأ من جانب قائد عنبرھم أحمد ) ٢(بمعاملة خاصة تزيد عن عنبر 

 ..بجميع نز ء السجن ،   خاًصا بالمعارضين ، مما ساء رجال الحملة ، فأفردونا بھذا اليوم من التكدير  مرعش ، الذي توھم ا�مر عاًما
وقد ساقوھم ضرًبا خارج .. لقد عثروا علي شيء فيھا   ندري ما ھو .. وفجأة قامة قيامة زنزانة معينة يسكنھا عدد من إخوان إسكندرية 

وقد .. ركل والضرب ، ثم ساقوھم بالعصي الغليظة دوراًنا حول العنبر بG توقف �كثر من ساعة العنبر ، وحلقوا رءوسھم من خGل ال
لكن الحملة خرجت مسرعة بصيدھا .. احتبست ا�نفاس فينا ، واسترقنا السمع من وراء ا�بواب ، وتلصصنا ا�بصار ، لنعلم حقيقة ا�مر 

مرة أخري صرفھم E عنا بما .. قيق ، فالحلق ، فالضرب ، مع الدوران حول العنبر الثمين من اJخوان ، وغادرت العنبر إلي حيث التح
  .. عثروا عليه داخل ھذه الزنزانة ، حيث كان كفيGً لشفاء صدورھم 

  .. النشيد ھو السبب   
عليه الحملة أثناء التفتيش في وانتظرنا علي قلق عودة اJخوة بعد أن أشبعوھم من التكدير ، ومنھم علمنا قصة النشيد الذي عثرت     

ولكن كلماته القوية أطارت صواب ھذه .. كان ا�خ سعد سرور قد فرغ منه لتوه ، ولما يبدأوا في إنشاده بعد . طرف إحدى البطاطين 
  .. ية وقد شاع بعد ذلك بين جميع الزنازين التي أخذت ترّدد مع إخوان اJسكندر.. الطغمة العسكرية ، وأفسدت ھدفھا النفسي 
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  مـحـGھا وE الزنـزانة                                              مـزنـوقة ولكن سـيـعـانة         
  والقعـدة فـيھا عـجبانـة                                              وقلوبـنا سعيـدة وفـرحـانة          

  ... محGھا وE الزنزانة                                             
  النومـة علي ا�براش حلوة                                              وبقـيـنا مع E في الخـلوة          
  وآيـاته تـنـور دنيـانــاوكـتاب E أحـسن سلـوة                                                       

  ... محGھا وE الزنزانة                                             
  والكلـمة الحلوة تفـرفشنـا                                                النـسـمة تمـر تنعــشنا         
  يكفانـا  وكفاية معـانا رغيف عيشنا                                               من غـير ما تغمس         

  ... محGھا وE الزنزانة                                             
  قافـلينھا عـلينا وحابسـينا                                               فـاكرين آل يعني مـدايقنـا          
  طول مـا احنا بنعبد مـو نا            لو كـانت نار تصـبح جنة                                            

  ... محGھا وE الزنزانة                                             
  أجسـامنا الفـانية ياخـدوھا                                              ا ھا و 8 فـتـحوـلوھـقـف         
  وھـتفضـل دائمـًُ◌ا ويـانـا                                       وقلوبـنا مش راح يطولوھا                

  ...محGھا وE الزنزانة                                             
  : الفصل الخامس 

  ا(جتماع اليتيم وقصص من كل السجون  •

كم�ا .. الرطب�ة ) ٣(اء ورؤية عالم ا�حي�اء ، وابتلعتن�ا زن�ازين عنب�ر بانتھاء واقعة نشيد انتھي الزنزانة انتھي أيًضا عھدنا بالشمس والھو    
، انتھي أيًضا عھدنا برؤية بعضنا البعض ، حيث ُغل8قت ا�بواب ، فG يسمح بالفتح إ  لزنزان�ة واح�دة لع�دة دق�ائق ف�ي الص�باح م�ن ك�ل ي�وم 

تك�ن ص�افية ، ب�ل يزي�دھا ص�ياح الس�جان وتنبيھات�ه المتوالي�ة ت�وتراً ، حت�ى ھ�ذه ال�دقائق ل�م .. للذھاب إلي دورة المياه وملء الج�رادل بالم�اء 
ال��دين     كم�ال د مزاول�ة ال�دكتور حس��ينكم��ا انتھ�ي أيًض�ا بھ��ذه الواقع�ة عھ��.. �نھ�ا ق�د ت��ؤدي إل�ي ت�دخل ض��ابط العنب�ر بنص��يبه م�ن اJي�ذاء 

أن يعيش�وا ف�ي ھ�ذه القبض�ة القاس�ية م�ن ب عل�ي اJخ�وان ولق�د كُت�.. م�ع المؤي�دين ) ٢(لمسؤولياته كمشرف عام ، بحكم انحصاره في عنبر 
، لتتلقفھم قبض�ة أخ�ري أش�د قس�وة ، ولك�ن ش�اء E  ١٩٦٠الجوع والبرد والظGم لمدة عام وأربعة أشھر ، قبل أن يفلتوا منھا في يناير سنة 

  .. أن يجعلھا أخف رحمة 
ق ا�خير ، وذلك حين لبي أعضاء مكتب اJرش�اد دع�وة مم�دوح ن�وير م�أمور حدثت اختGجة أخيرة �بواب الزنازين قبل أن يستحكم الغل   

لمعرفت�ه الس�ابقة ب�بعض اJخ�وان ،  –فق�د أراد مم�دوح ن�وير .. السجن المنتدب في فترة غياب المأمور ضياء ف�ي الق�اھرة ف�ي مھم�ة عاجل�ة 
وم�ة ، ودخ�ل البي�ت م�ن باب�ه الطبيع�ي ، ب�دعوة أعض�اء مكت�ب أن يبذل جھًدا في تلطيف الصراع بينن�ا وب�ين الحك –ولوجود ابن عم له بيننا 

فريسة سھلة ، لعص�ابة متتفع�ة ، تظ�اھرت عل�يھم م�ن رج�ال ا�م�ن  –علي حد قوله  –اJرشاد الموجودين بالعنبرين ؛ حتى   يقع اJخوان 
م�ن بع�ض المنح�رفين م�ن المؤي�دين ، ال�ذين يري�دون وضباط اJدارة ، والشيوعيين الذين ھتفوا لحريق أمتعتنا فزادوا النار اشتعا ً ، وك�ذلك 

ف�ألح مم�دوح ن�وير عل�ي أعض�اء المكت�ب أن ي�دفعوا ع�ن أنفس�ھم .. الخروج بأي ثمن ، والكل له مصلحة ف�ي الص�عود عل�ي أكت�اف اJخ�وان 
أن تب�ذل ف�ي معرك�ة خاس�رة ، وم�ن وعن اJخوان بعض التھم ، التي   عGقة لھا بقضية التأييد ، حفاًظا علي أرواح ھذه الفئ�ة المؤمن�ة م�ن 

أجل ھذا الغرض ترخص في فتح بعض الزنازين ، ليتيح لTخوان فرصة التشاور ، كما شجع أعضاء المكت�ب عل�ي ا جتم�اع ف�ي أي مك�ان 
 .  
  .. ا(جتماع اليتيم   

، وال�ذي اس�تمر حت�ى غاب�ت الش�مس ،  ا جتماع ا�ول وا�خير �عض�اء المكت�ب لھ�ذا الغ�رض) ٣(بعنبر ) ١(وقد شھدت الزنزانة رقم     
يعيشون بإحساس تام بالجماعة ، وإن وقع اختGف بسيط في مفھوم ا لتزام ، حيث ك�ان  –حتى ھذه الواقعة  –وكان جميع من في العنبرين 

وك�انوا ي�رون .. عاق�ل علي أنه موافقة ضمنية عل�ي التأيي�د ال –السابق صدوره بسجن جناح  –يفسرون قرار مكتب اJرشاد ) ٢(أفراد عنبر 
أن سلوك المكتب العملي يدحض ھذا التفس�ير ، ) ٣(بينما كان يري أفراد عنبر .. أن وجود الدكتور حسين بينھم في العنبر يؤيد ھذا التفسير 

ت وجھ�ة نظ�ره   يعن�ي ش�يًئا ، فربم�ا ص�حوإن سكن المش�رف الع�ام . وأن البيان القديم كان للحفاظ علي المؤيدين والمعارضين مرة أخري 
وكان المخلص�ون يتمن�ون .. أن الكل كان يري في ھذا ا جتماع القدري فرصة لم الشمل .. المھم . من حفظ المترخصين من مزالق الشطط 

 أن ينتھي أعضاء المكتب إلي قرار في ھذا ا جتماع ا�ول ، �ن تأجيل ا جتماع لليوم التالي أعطي الفرصة للمتربص�ين م�ن ض�باط اJدارة
ذوي ا تصا ت العليا بالمسارعة إلي إحباط ھدف ممدوح نوير ، الغريب ع�ن أھ�دافھم البعي�دة وسياس�تھم الش�يطانية ، فأع�ادوا غل�ق العن�ابر 
للحيلولة دون أي اتصال مرة أخري ،   بأعضاء المكتب و  بممدوح نوير ، الذي وضح جلًيا أن�ه   يمل�ك الكلم�ة القوي�ة ع�دد م�ن اJخ�وان 

المخص�ص للمؤي�دين ، لوض�عھم ف�ي من��اخ مس�اعد ، واخت�اروا م�ن يص�لح لت��أثير ) ٢(الخ�اص بالمعارض�ين إل��ي عنب�ر ) ٣(م�ن عنب�ر قس�ًرا 
ومع الوقت وا�حداث عج�ز ال�دكتور حس�ين ع�ن اJمس�اك بزم�ام الموق�ف كم�ا .. فيه ، بعد إبعاده عن مصادر اJشعاع بالقوم والعزم المناخ 

  . كان ُيؤمل 

http://www.ikhwanwiki.com


  .. يسي المأمور الرئ  
رنا كتاباتنا باسم الس�يد الم�أمور   باس�م .. بھذا تأكد الفصل النھائي بين العنبرين ، كل منھما في طريق      وكان آخر ما فعله عنبرنا أن صد8

وإنم�ا ھ�ي  رئيس الجمھورية ، نقتصر فيھا علي تمنياتنا الطيبة لمصر ، مبرئين أنفسنا من أن يكون وراء موقفنا أحقاد أو مطامع شخص�ية ،
ولم ترفع ھذه الكتابات لمن يھمھم ا�مر ، ل�ذلك ل�م ن�دھش عن�دما عثرن�ا عل�ي ا�وراق مدفون�ة .. للحق في ذاته ، ولنكون شھداء علي الناس 

  . في حفرة وراء العنبر ، بعد عدة أشھر من ھذه الواقعة 
  .. التأييد والمعارضة من جديد   

نجح��وا : أي .. قص��ة المؤي��دين والمعارض��ين .. ف��ي إع��ادة قص��ة س��جن جن��اح ف��ي ش��كل جدي��د وھك��ذا نج��ح ش��ياطين ا�ن��س م��رة أخ��ري     
وبھذا انتھ�ي أم�ر الجن�احين الل�ذين كان�ا .. فتم الشق الطولي الثاني في مجموعة الواحات .. باعتمادھم علي ا�شواك في إرباك الخطى الثابتة 

ة ، وخ�رج من�ه المتق�دم عن�ه خط�وة ، وبقي�ت ا�م�ة الوس�ط الت�ي حمل�ت خرج عن الص�ف المت�أخر عن�ه خط�و.. محور أحداث معسكر جناح 
  . أمانة الدعوة حتى ا_ن ، عبر سنين عصيبة بكل أنواع التكدير 

  .. العزاء والسلوى   
حي��ث واص��ل الج��يش المظف��ر بقي��ادة محم��ود خلي��ل انتص��اراته عل��ي .. إن م��ا ح��دث م��ن تك��دير ل��م يقتص��ر عل��ي إخ��وان الواح��ات وح��دھم     
Jخ�وان ، لت�دخل إ.. نفس�ھا ، وق�ام بالتفتيش�ات والحرائ�ق  خ�وان بس�جن أس�يوط وس�جن بن�ي س�ويفاJدارة ’وكان�ت الحمل�ة أكث�ر ولوًغ�ا ف�ي ا

ث�م بترحي�ل ك�ل م�ن اعتب�ر معارًض�ا إل�ي الواح�ات ، .. السجون تدخGً مباشراً في فصل إخوان كل سجن إل�ي قس�مين ، مؤي�دين ومعارض�ين 
وعلي ھذا ، فقد شھدت ا�يام التي تلت تكديرات سجون ا�قاليم ترحيGت دُفع من شباب سجن أس�يوط ، وس�جن بن�ي ) . ٢(لينضم إلي عنبر 

كما شھدت ترحيGت أيًضا من جمي�ع الس�جون ، بم�ا فيھ�ا س�جن المح�اريق لع�دد .. سويف ، وسجن القناطر ، إلي سجن المحاريق بالواحات 
  . لتغريب المغضوب عليھم من مختلف السجون ، فھو سجن السجون جميًعا من قيادات اJخوان إلي سجن قنا ، المعد 

وك�انوا ب�دورھم أش�د من�ا .. فتحنا قلوبنا للوافدين الجدد ، ال�ذين ك�انوا خي�ر ع�وض وخي�ر ع�زاء وس�لوى عم�ن افتق�دنا بالتغري�ب أو بالتأيي�د    
وا�نصار في عصرنا الحديث ، ھجرة ونص�رة م�ن ن�وع جدي�د ، ت�تم وكأن التاريخ يعيد علي مسرح الواحات قصة المھاجرين ، فرًحا باللقاء 

وك�ان م�ن ھ�ؤ ء الق�ادمين . يث�ار ولكنھا ف�ي وج�داننا لھ�ا نف�س الم�ذاق الص�در ا�ول ، بك�ل مع�اني الح�ب واJ.. كلھا بين القضبان والجدران 
بقًي�ا بالس�جون م�ن أعض�اء مكت�ب اJرش�اد ، ول�و ك�ان الوحي�د ال�ذي ك�ان مت.. الرجل الزاھد المتجرد عبد العزيز عطية عضو مكتب اJرشاد 

، ولعلم�ه ، وس�نه ، ومرك�زه ا�دب�ي ؛ لكون�ه ك�ان مدرًس�ا موجوًدا بيننا قبل ذلك لتغير وجه كثير من ا�حداث ؛ لما له م�ن ھيب�ة ب�ين الجمي�ع 
  . عوة دلTمام الشھيد حسن البنا بكلية دار العلوم ، قبل أن يصبح تلميذاً له في ال

  .. ة من كل سجن قص  

من إيذاء ، وتفتيش ، وتحريق ، وتجويع ، وتسكين قسري للشباب الصغير مع عتاة المج�رمين ، .. علمنا بتفاصيل ما جري في كل سجن     
ن وعلمن�ا بحرم�ان المرض�ي م�.. وأصحاب ا�مراض المزمنة ، وذي العاھات ، بعد التوصية بسوء المعامل�ة ؛ Jك�راه اJخ�وان عل�ي التأيي�د 

ا�دوية والعGج ، ومن قطع الزيارات والخطاب�ات ع�نھم ، وم�ن تطلي�ق بع�ض زوج�ات اJخ�وان أو تش�ريد أبن�ائھم ، للض�غط عل�يھم ، لكتاب�ة 
فھ�و ، ورقة التأييد إلي آخر صور اJيذاء ، من قلوب فقدت كل معاني الحيوانية ، فضGً عن المعاني اJنس�انية ؛ �ن للحي�وان أخGًق�ا تردع�ه 

وف�ي قل�ب ھ�ذا الظ�Gم ، كان�ت الص�ور المض�يئة لرج�ال يكتم�ون إيم�انھم ، م�ن ض�باط . س حتى يشبع ، وھ�ؤ ء يفترس�ون و  يش�بعون يفتر
وسمعنا في ذلك قصًصا كثيرة ھب�ة E للمجاھ�دين .. اJدارة ، أو السجانة ، أو المسجونين العاديين ، منھم من أسر8 العون ومنھم من جھر به 

كشف عن جنود   يعلمھا إ  ھو ، وتطمئن إلي خصوبة تربة مصر بتراث اJسGم ، وإلي أن�ه ل�يس ف�ي مق�دور أي طاغي�ة أن في سبيله ، وت
 يحلق دين ھذا الشعب ، مھما أثقله بالموبق�ات ، أو أوقف�ه ب�المعتقGت ، إ  إذا اس�تطاع أن يوق�ف جري�ان الني�ل ، أو يطف�ئ الش�مس ف�ي س�مائه

  . الصافية 
  : سويف  من سجن بني  

مأمور السجن ، الذي جرد اJخوان من كل ش�يء ، وتف�نن ف�ي إي�ذائھم ، حت�ى دفعھ�م إل�ي " الزعيري " سمعنا قصة الضابط عرابي نائب     
ب اJضراب عن الطعام أياًما متوالية ، أغلقت عليھم أبواب الزنازين بG أي اكتراث ، ولم يفكر قائد السجن ف�ي محاول�ة تثبي�تھم ع�ن اJض�را

أخ�ذ الض�ابط عراب�ي ي�ذرع مم�ر .. ، وتطوع بإلقاء نص�يبھم م�ن الطع�ام ك�ل ي�وم ف�ي القمام�ة ، دون عرض�ه عل�يھم ، كم�ا تقض�ي التعليم�ات 
وخاط�ب .. العنبر جيئ�ة وذھاًب�ا ، ويؤك�د لTخ�وان أن اJدارة ج�ادة ف�ي إحك�ام غل�ق الزن�ازين وع�دم فتحھ�ا عل�يھم ، إ  إذا اس�تجابوا لمطالبھ�ا 

  : Gً اJخوان قائ
فأن�ا مج�رد جن�دي مطي�ع .. و  مح�ل لم�ا يحي�ك ف�ي ص�دوركم ع�ن مس�ؤوليتي عم�ا ين�الكم م�ن تك�دير .. أنتم تعرفون أني أت8قي E في عمل�ي  -

  . فسلطتي للتنفيذ فقط .. أوامر رؤسائي ، وطاعة أولي ا�مر واجبة ، والمسؤولية عليھم وحدھم ، سواء كان الحق لكم أم عليكم 
  : له ا�خ إسماعيل النشار مخاطًبا إياه من شراعة الزنزانة  فانبري   

  : أتنزل علي حكم اJسGم في تحديد المسؤولية .. يا عرابي بك  -
 . نعم  -

 . إذاً فاعلم أن المسؤولية مشتركة بين الرئيس والمرؤوس  -

 . وتلك سياسة عليا .. كيف ذلك وأنا مجرد جندي  -
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 ھل تراه أعفي الجنود ؟ ) ]�4ִ[�[��0

 : ثم رفعھا فجأة قائGً اطرق عرابي لسماعه ا_ية الكريمة ، ولم يحر جواًبا ، وظل يذرع ا�رض مطرًقا رأسه  -

 .. يا سجان  -

 . تمام يا فندم  -

 . افتح كل الزنازين  -

  . وكان ھذا القرار وراء حل ا�زمة    

ومن سجن القناطر سمعنا قصة تأييدھم الجماعي ، ل�دفع ا�ذى ع�نھم ، وكي�ف ل�م تعت�رف الجھ�ات المس�ؤولة ب�ه إ  إذا ح�دث الص�راع ب�ين  •
 .بما يؤكد تمزيق وحدة صفھم وذھاب ريحھم  المؤيدين والمعارضين ،

وكان م�ع ذل�ك .. ومن سجن أسيوط سمعنا قصة الرائد مصطفي أبو دومة ، الذي لم يستخف بإيمانه ، و  يسابق انتمائه للحركة اJسGمية  •
 .. مھاًبا لدي اJدارة ، محبوًبا من المسجونين ، متعاوًنا مع اJخوان في كل الظروف 

الوافدون من سجن أسيوط قصة تصويته في ا نتخابات ضد جمال عبد الناصر علًنا ، مما ارتعدت له ف�رائص زمGئ�ه الض�باط  قص علينا   
وقص�وا علين�ا ش�جاعته الن�ادرة ف�ي اس�تقباله لحمل�ة التت�ار بقي�ادة محم�ود خلي�ل ، وكي�ف ص�رف الس�جان المخص�ص .. ، خوًفا علي مس�تقبلھم 

بنفس�ه حارًس�ا عليھ�ا واض�ًعا مسدس�ه أمام�ه عل�ي المنض�دة ، ف�ي انتظ�ار ق�دوم الحمل�ة ، ولم�ا وص�لت إل�ي  بحراسة زنازين اJخوان ، ووق�ف
  .. أبواب الزنازين مشيعة بدوي النفير مزودة بالسGح والعصي فاجأھم صوته القوي 

وم�ن حقك�م أيًض�ا إح�راق .. زين للتفت�يش ومن حقكم دخ�ول الزن�ا.. اعلموا أنني المسؤول شخصًيا عن أرواح ھؤ ء اJخوان .. قفوا مكانكم  -
وا_ن يمك�نكم أن .. ن خرجت رصاصة واحدة إلي صدر أي أخ فستكون الرصاصة الثاني�ة م�ن مسدس�ي ھ�ذا ف�يمن أطلقھ�ا ’كل شيء ولكن إ

  .. تبدأوا 
ھ�م لس�ماع ھ�ذا التح�ذير م�ن رتب�ة بھت محمود خليل والذين معه من مختلف الرت�ب العس�كرية ، وش�لتھم المفاج�أة تماًم�ا ، ول�م يص�دقوا آذان   

وأظھ��روا ش�جاعتھم ف��ي التفت��يش واJح��راق ، ول��م .. عس�كرية أص��غر ، ول��م يص��دقوا أبص�ارھم وھ��ي ت��ري المس��دس يGحقھ�م ف��ي ظھ��ورھم 
الت�ه إل�ي ثمن شجاعته بنقله إلي سجون أخ�ري ، انتھ�ت بإحودفع الرائد المسلم .. يتجاوزوا ذلك إلي حقيقة قصدھم ، وھكذا صرف E كيدھم 

، جعلھا تعين قواد كل المع�تقGت وك�ل ا�طب�اء م�ن المس�يحيين  ١٩٦٥وأخذت السلطة من ذلك درًسا مفيًدا طبقته في محنة سنة .. ا ستيداع 
  . ، حتى تضمن عدم تحرك عاطفة اJسGم في صدورھم 

ومن عج�ب أن يص�بح ھ�ؤ ء المعت�دلون ھ�م . كب المعتدلين أنستنا قصص إخواننا الوافدين كثيًرا من المعاناة ، وھنأناھم بوصولھم إلي مو   
أخطر الجميع ، في نظر الحكومة بعد ذلك ، وأن ينقلبوا إلي أصلب المعارضين ، أو كم�ا وص�فھم جم�ال عب�د الناص�ر أم�ام الم�ؤتمر الط�ارئ 

أو عل�ي ح�د تعبي�ر حس�ن طلع�ت " . س�لمين الج�يش العقائ�دي لTخ�وان الم" ب�أنھم  ١٩٦٨في أعقاب انتفاضة الطلبة والعم�ال ف�ي فبراي�ر س�نة 
، علي رأس خمس�ة عش�ر عاًم�ا م�ن الس�جن وا عتق�ال Jرغ�امھم  ١٩٦٩مدير المباحث العامة ، عند اجتماعه بھم بمعتقل طره السياسي عام 

  : علي التأييد 
  ما ھذا الجبروت ؟ .. أمازلتم ترفضون الخروج ، وتأبون ا ستجابة لمطالبنا حتى اليوم ؟  -

  : فصل السادس ال

 ..عام ونصف في بطن الحوت  •

    )Oִ☺���B,-���� �
��,��� G���G� cA��C !�T)   � 	����� 
�O38�� ��֠R [\]C � �<��O�|=�☺,-�� !�U)   ִ������- ��  

?_]O]7e��( F��¡�� ]y	��� ����Wִ�	��  .  العظيم E صدق)  
 أرواحنا تنھله وإنما ، ربش من نتلقاه   ، الكريم القرآن لمعاني فريداً  تفسيراً  معھا نفقه إنما أحداث من نشھد فيما أننا قبل من لك أقل ألم    
 الحدث منطق مع يدرك كياننا في شيء فكل! ؟ أكمامھا من الثمرات تخرج كما ألفھا من لتخرج وقلوبنا عقولنا أن حتى ، القدر أسرار من

 ا�حداث ھذه عن بعيداً  ، العلم ظاھر من أوتي مھما ليدركه يكن لم وما ، قبل من يدركه يكن لم ما وحكمتھا ا_يات أسرار من الجديد
ت التي الفريدة بصورتھا والتجارب   .  علينا مر8

 يستوي وھل! ؟ الحوت يلتقمه حين المبين بالبGء الممتحن القلب بحركة نحس أن – التفكير أدوات بكل – الممكن من كان فكيف وإ    
 قليية أو نفسية مسافة أن  شك! ؟ بدنه في فمعا سريه في آمن وھو سبحانه يسبحه من وحال ، البGء فكي بين وھو E يسبح من حال

 فوارق إلي تؤدي قد قليلة مسافة..  ويمتحن يجاھد ومن يجاھد من بين..  يجاھد ومن يعمل من بين..  يعمل ومن يعلم من ستظل كبيرة
 بالعلم محصًنا الحال صاحبو ، حال صاحب العلم حامل يصبح وحتى ، السديد للنظر وأدوات الشرع بموازين تصن لم ما ، ذلك بعد فكرية

 من حياة في ا نفصال صور أكثر وما..  للثاني والتحصيل الدرس وبمكابدة ، ل`ول با بتGء أو بالجھاد التجربة معاناة من مناص  ، 
 في الرباني الفعل رس وذلك..  الحياة تغيير علي ، الجبال مواجھة علي قادر تيار..  قبل من ملموًسا و  موجوًدا يكن لم والسلوك الفھم
  . أوليائه تربية

  :  والمحن با(بتLءات  
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 رسول عن المأثور العظيم الكرب وبدعاء ، -  السGم عليه – يونس سيدنا بدعاء الحوت بطن في ونحن أرواحنا ألسنة تنطلق كانت لھذا    
 في أرواحنا كانت..  العافية في اعتدناه عما تماًما الجديد قلبيال وقعة لھا ا�دعية ھذه وكانت..  والقرآن السنة ذخائر من ذلك وغير..  ا�نام
 في معه لكأننا حتى ، خواطره مع تتجاوب وخواطرنا ، قلبه بنبض تحس كانت وقلوبنا ، يونس سيدنا روح من القرب شديدة الحوت بطن

 وعي قد الجميع كان وإذا..  ضر من بنا ما أو ، به ما ويكشف دعاءنا E يستجيب أن قبل ، البر ظلمات في معنا لكأنه أو ، البحر ظلمات
 تقلب وأفادنا.  جديد درس في – السGم عليه – النون ذي علي يتتلمذون اليوم فإنھم ، قبل من – السGم عليه – يوسف سجن من الدرس

 من لكل عزاء وجعلھم ، مثGً  وأقامھم مثE  ًG ضربھم الذين ، جميًعا ا�نبياء بقصص فقًھا ا�حوال وتغيير الظروف وتنوع ا�حداث
 البالغ والرسل ا�نبياء مجموع من علينا القرآن قصھم الذين والرسل ا�نبياء من المحدود العدد ھذاف..  منھم واحد مع ظروفه تشابھت
 – السGم عليھما – وإبراھيم محمد ھما للرحمان وخليGن ، العزم أولي من وخمسة ، رسو ً  ١١٣ منھم ا�ثر في ورد كما ألًفا ١٢٤ عددھم

 له ظلًما فالسجون..  خاصة E إلي والدعاة ، عامة البشر ظروف كل استيعاب في بالغرض أوفي قد علينا المقصوص العدد ھذا إن:  أقول
 في والمبتلي ، سنةح وقدوة عزاء السGم عليه يونس في له والبر البحر حيتان التقمه ومن ، حسنة وأسوة عزاء – السGم عليه – يوسف في

 قدوة – السGم عليھما -  وسليمان داود في له والسلطان بالملك والمبتلي ، حسنة وأسوة عزاء – السGم عليه – أيوب في له وبدنه أھله
 يھمعل – وموسي ولوط ونوح إبراھيم في له فسيجد نومه جفاه أو ، زوجته عليه استعصت أو.  ابنه عقه أو أبوه جحده من أما..  حسنة
 كل مع أو ، علينا يمر حال كل أمام نلتمسھا..  عبرة نبي كل قصة في نجد كنا وھكذا..  حسنة وأسوة عزاء – السGم وأزكي الصGة أفضل
 مثلما ، سبيGً  الرشاد إلي ا�نبياء نور من لنا كان إذ..  خبيث مرض دھمه أو ، أھله قطعه أو ، زوجته منه يطل8قوا كمن منا بأخ يحيق ظرف
38�ִ: ( تعالي قوله في الصفات كل فيه E جمع الذي ، وسلم عليه E صلي المصطفي من ا�نوار ھذه لنا كانت��G� 

F��;ִ��- V*���[ xK:]>� (تفني حتى ؛ الحوت بطن في أو ، الجب غيابة في وضعتنا أنھا السلطات توھمت لقد 
 E جعلھم الذين ، ا�نبياء مدرسة دخلنا أننا دروا وما..  التأييد بوقوع روابطنا تھن أو نفوسنا تبلي مثلما ، الزمن بمرور نھلك أو أجسادنا

  .  القيامة يوم وحجة الدنيا في وعزاء أسوة
  ..  وا�دب الشعر يموت عندما  

 النزر إ  أصور لن فإني ، القرآن وفقه ، والصبر اJيمان مشاعر من نفوسنا في ومقابلھا ، اJيذاء صور تصوير في اجتھدت مھما    
 ، ا ستمرار بطاقة يمدانا أن علي بقادرين وا�دب الشعر يعد لم..  ذلك من أقل ھو ما إ  مشاعرنا كنوز من أستخرج ولن ، منھا اليسير
 شكل من ، التعبير صدق ينشد ما دون ورأوھما ، لھما الحماس وا�دباء الشعراء من الكثير فقد لذلك ، القرآن لدور مكانھما وأخليا

 إساءة فيه بل ، للحقيقة كبيرة إھانة فيه تسجيل أي إن ، أخي يا:  قائGً  اعتذر نلقاه ما تسجيل عدم علي أحدھم عانيت كلما وكنت ، ومضمون
 الميدان ھذا فرسان من ليسوا ممن الكتابة محاو ت جاءت لذلك..  جاه يترك   كله يدرك   فما يقنعني لم المنطق ھذا ولكن..  التاريخ إلي

  .  فرسانه من خالًيا وجدوه عندما ،
  ..  الحوت بطن في الحياة  

 وبأقربھم الدنياب الصلة تنقطع أن طبيعي..  المعارضين عنبر أو) .. ٣( بعنبر المسمي الحوت بطن في القلم علينا جري كيف ، وا_ن    
 بأ  الحوت بطن في حتى العزلة زادت ثم..  أمانات و  ، إذاعة و  ، صحف و  ، مراسGت و  ، زيارات فG ، ا�ھل وأولھم ، فيھا إلينا
 شراعاتو النوباتجية ولعبت ن أمورنا تنظيم في وسيلة نعدم لم ھذا ومع.  ا�سباب من سبب �ي ، واحد بطن في مًعا زنزانتان يفتح

 أحد إشراف تحت ، العام المسؤول ھو أصواًتا أكثرھم ، أفراد خمسة من قيادة انتخاب وفي بل ، ا تصال تنظيم في كبيًرا دوًرا الزنازين
 فقد ثم ومن ، الفكري وا نسجام التامة والثقة الخالص الحب علي المجموعة ھذه حياة قامت وقد..  العام بالمشرف الرسمي المكتب أعضاء
 نھاية حتى اليوم ذلك ومن..  روابطھم توھين من أو منھم النيل في المحاو ت أقسي – والتنظيمية والفكرية القلبية وحدتھم أمام – عجزت

 وقد..  التأييد قصة ختام ھم كانوا ، أًخا عشر بتسعة إ  يظفروا لم ا�جھزة أشرس إلينا صوبتھا التي المطارق كل وتحت ، العشر السنوات
   أنا: "  Jخوانه البنا حسن الشھيد اJمام وصية في الثقة أنفسنا إلي تعيد أو ، الطغيان أساليب كل علي تنتصر أن المجموعة لھذه قدر

  " . شديد بينكم بأسكم فيصير إخوانكم تنسوا أو ، أنفسكم فينسيكم E تنسوا أن:  شيئين عليكم أخشي ولكن ، اجتمعت لو الدنيا عليكم أخشي
  ..  المجاھدين ارشع  

:  المجاھدين شعار تتمثل وھي كيف..  شيًئا الحق قوة من تنال لن الباطل قدر بأن ، تام يقين في E مع خلوتھا زنزانة كل ودخلت    
 في أو ، القرآن قراءة في أو ، لميقاتھا الصGة في نھارھا سحابة تمضي زنزانة كل كانت.  شھادة وقتلي ، سياحة ونفيي ، خلوة سجني

 بوطأة اJحساس عن E كتاب حفظ في التنافس وشغلنا..  الخبز لباب من تصنعه الذي الشطرنج مباريات في أو ، الرياضية التمرينات
   التي الثروة فھي..  معنا المصاحف وجود إلي فطنتھم بعدم تقدر   فرحتنا كانت شيء كل من خليل محمود حملة جردتنا وعندما ، الزمن
 يترنم أن طبيعًيا وكان:  القرآن حفظ من نسبة أعلي الفترة ھذه سجلت فقد ، والجوع البرد رغم.  العصبية ا�وقات ھذه مثل في مالب تقدر
  :  الكتاب بنشيد زنزانتھما صوت عG عندما ، روائعھما إحدى في الشعور بھذا حسين أحمد وقرينه سرور سعد

   بدنيتي ملكت وما بدمي أفديك                                                ومھجتي كتابي يا بروحي أفديك         
   بيعتي أنسي ما عمري عھودك وأحفظ                                            وعزتي مجدي ورمز دليل أنت         

   كتابي يا بروحي أفديك                                                 
 القرآن ويحيينا ، الخارج من والجوع البرد يقتلنا كان ، المحاريق سجن جدران بين الكريم القرآن حفظ من نسبة أكبر ا�يام ھذه وسجلت    
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 ليلة تخصيص ومع ، وندوات محاضرات من ، ا�سبوع ليالي مدار علي الخاص برنامجھا زنزانة لكل كان الليل جن إذا حتى.  الداخل من
 الشيخ وكان..  والنكات ، وا�غاني وا�ناشيد ، الجماعية والنمر ، والثقافية ا�دبية بالمسابقات فيھا أنفسنا عن ونرّوح ، لسمرل أسبوعية

.  سرور سعد وتلحين تأليف من بروائعه سمرھا ليلة ليحيي ، إليھا لتھريبه الزنازين تخطط التي الصعبة العملة ھو"  المنلوجست"  أحمد
 بحساب ضحكنا وكان..  ا�شخاص ونقد الفكاھة بين تجمع عصماء غير قصيدة وإلقاء ا�غاني بعض بتقديم السمر من صيبيبن أشارك كنت

 جو نتكلف   بدورنا وكنا..  علينا الضغط Jحكام ، اJدارة من المستھدفين والحزن الكآبة لجو بإفسادنا الجميع تكدير في نتسبب   حتى ،
  :  قائGً  اJخوة أحد عنھا عبر إلينا مھداة نعمة اناك بل ، الضحك و  المرح

  .  عبادة الضحك إن -
 أخطأ إذا أما..  برنامجھا في مكان للظGم كان ، السمر حدوث علي عقاًبا موعدھا قبل أو موعدھا في الزنازين أنوار أطفئت ما إذا حتى    

 ھذا ومثل..  والتعليقات بالضحكات مليئة بليلة نظفر فإننا الماء جردل في تبول أو ، البول جردل من فشرب الحالك الظGم بسبب اJخوة
  .  بينھم حامية معركة بإشعال كفيل العاديين المسجونين بين الخطأ

  ..  الباردو عالجو  
 ، جًدا ضئيل غطاءوال الطعام من لنا فالمصرف ، والبرد الجوع ھو والليلة اليوم مدار علي الزنازين جميع بين المشترك القاسم كان    

 الزنزانة في احتفلنا أن ويوم..  خبز كسرة ھي الزنازين شراعات عبر �خيه ا�خ يرسلھا ھدية أجمل كانت..  الصحراوي للجو بالنسبة
 تدبيرھا في الزنزانة تموين وزير نجح التي التورتة وھذه..  الكبريت بعيدان مرصعة تورتة الحفلة مفاجأة كانت الغمراوى ا�خ ميGد بعيد

 إلي مجاد ت بعد اضطررنا ما كثيًرا..  وامتنان نھم في الحفل عقب العشرة نحن تقاسمناه ، بالعسل مدھون الخبز من رغيف عن عبارة
 شھدت..  ا�سبوع أيام بعض بالصيام المشكلة حل عن عجزنا..  الخاوية بطوننا علي الصباح طلع إذا ندمنا ثم المساء في الصباح رغيف

 بأنه اعتذر عاتبناه ولما ، استGمھا فور تخصه التي الثGثة ا�رغفة بالتھام فقام ، المستمرة الحالة ھذه من حيرته ازدادت وقد خوةاJ أحد
 ، ا�مر في فشككنا ، الظفر مGمحه علي ، صامًتا المكاتب من اJخوة أحد عاد..  واحدة مرة ولو ، شبع حتى أكل قد أنه يشعر أن يريد
 لقمة منھا نصيبه وكان ، تقاسمناھا التو وعلي ، العنبر خلف مھجور شباك في وجدھا ، الجاف الخبز من شقفة علي فعثرنا ، فتيشهبت وقمنا

 ، أفراد لعشرة ا�سود العسل من صغير فنجان يعني فماذا..  أيًضا معه يقدم ما ضآلة في بل ، فقط الخبز حجم صغر في المشكلة تكن لم.. 
 من طبًقا لتحبسھا حتى ، بالسوس وجھه المغطي الفول من واحدة قروانة تعني وماذا..  يتبخر حتى واحدة مرة إليه تصل ا�يدي تكاد  

 أو البطاطس من مثيلتھا أو ، العشاء في المذاق ُمر باذنجان قروانة تعني وماذا ، بفول سوس يسمونه اJخوان جعل مما ، الملوخية
  .  مدار علي أشھر أربعة كل ، بالتناوب الفاصوليا

 أصيبوا الذين أكثر وما..  الثلج من قطًعا ظھورنا في وكأن الفجر لصGة نستيقظ كنا..  الشديد البرد أمام أعجز حيلنا كانت كذلك   
 عGج في تنشط   السجن إدارة �ن ؛ معھم وعانينا السن كبار عاني ما أكثر وما..  تماًما الحركة عن أقعدتھم روماتيزمية بأمراض
 ، بالعGج ليظفروا ، التأييد منھم بطلبنا المرض صرعي يسقطون من نحو عواطفنا تدفعنا كانت ، للحكومة تأييًدا كتب إذا إ  المريض

 ، شيًئا اJدارة يكلف و  ، الدواء من أعظم ھو ما ھناك كان.  الرجال من فذ لنموذج تروى قصص من ھذا في وكم ، علينا يأبون ولكنھم
 عن الرياضية التمارين وعجزت ا�لوان شحبت حتى ، طويلة أشھر منھا حرمنا التي ، الشمس وھو ا�مراض من الكثير بشفاء ويقوم

  :  قائGً  يده اJخوة أحد إليّ  مد..  الضحى في إلينا يتسلل الذي الشمس لشعاع أجسامنا أطراف تعريض نتناوب كنا..  تعويضھا
  . السوط كضربة تماًما..  راعهذ علي أحمر خًطا فوجدت..  انظر -
  ؟ ھذه السوط ضربة جاءتك أين من..  عجًبا -

 .  عليھا الشمس سقوط أثر من إنھا -

 وصل نصار الصحة وزير أن علمنا عندما استبشرنا وقد! ؟ الكبرى بنعمتھا نشعر   ونحن صحتنا علي الشمس أثر يكون الحد ھذا إلي -
 اليوم في شمس دقائق بعشر السماح وھو..  - تصورنا حسب – مقدوره في وبسيط واقعي واحد ءشي في جميًعا وركزنا..  السجن إلي

 اليوم سيجيء ھل..  بيننا فيما ونتساءل الزنزانة في الشمس عن كثيًرا نتحدث كنا..  مطالبنا تنفيذ يستطع ولم إلينا واستمع..  فقط للمريض
 E أفاأھا التي النعم من كثير مع شأننا..  غافلين حقيقتك عن كنا فقد ، يوشع أخت يا E لك..  رقيب بG الشمس أشعة فيه تغمرنا الذي
 .  علينا

 ا�خوي الشعور أن أدناھا كثيرة بدروس خرجنا ، المتواصلين والبرد الجوع رغم بھا نحس كنا التي وا طمئنان السعادة مشاعر ومن   
 نعمة الكبرى النعمة ھذه مع عليھم E أفاء وقد فكيف ، وا قتصادية ا جتماعية كGتھممش بحل كفيل والضراء السراء في المؤمنين بين

 بحيث ، ا�خوي التكامل ھذا قريتي نطاق في أحقق أن الحوت بطن من E أخرجني إن وعزمت..  للجميع ا�من توفر التي العادلة الشريعة
 والضراء السراء في ا�خوة معاني تعميق ثم ن أو ً  إيماننا في فالسعادة..  خبزال كسر تقاسمت لو حتى الحياة حظوظ في حارة كل تشترك

 كل في بالزكاة الصGة سبحانه E قرن لھذا ، قلوبھم في السعادة إحساس يتغير لن عندئذ ، مًعا يجوعون أو مًعا الجميع يشبع بحيث ، ثانًيا
 المساواة تستھدف و  ، تؤثر و  ، تشبع   ، جائعة وحوش إلي سيحيلنا دين و  انإيم بدون للثروة توزيع أي �ن..  الكريم القرآن آيات

 ھذه جاءتنا أين فمن..  نقًما وأسعدھم..  ا�رض وجه علي مادًيا الناس أفقر الحوت بطن في نحن ھل..  بالشعارات تشدقنا مھما ، العملية
  .  ؟ القوة

   ؟ العزل نجح ھل  
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 خروجنا وراء كانت قدرية أحداًثا �ن ؛  :  يقول الواقع ؟ التأييد علي واJكراه النفوس وإشغال الھموم زرع يف القيود ھذه نجحت ھل    
  .  الحوت بطن من مرتين جميًعا

  :  ا�ولي  
  .  السجون لوائح تقضي كما ، الھرب حاول مسجون جلد لمشاھدة ، كله السجن نز ء مع    

  :  الثانية  
 صدم أن بعد ، القطار من نزوله فور المحاريق أرض قدمه لمست أن بمجرد روحه فاضت الذي ، الماء ماكينة عامل ةجث علي للصGة    
 خروج بضرورة المندوبون أقنعه أن بعد ، عليه والصGة وتكفينه تغسيله في بنا ا ستعانة من بدا المأمور يجد ولم ، الرھيب الصمت بھذا

  .  مسؤولية في يقع   حتى ، الجلد غرار علي الجميع
  ..  ا�ب قلب  

 إخوانه أحد أكتاف علي يرقي السوداني جبارة فرج ا�خ كان فبينما..  اJدارة علم بدون ، بالخروج منا واحًدا المرة ھذه القدر خص وقد    
 لم ثم يھذي ظنناه..  السودانيين حدودال حراس بين صمت في واقًفا والده برؤية يفاجأ به إذا ، با�خبار ليمدنا السجن حوش علي نظرة يلقي
 بجھد الحدود حراس قام أن بعد ، لرؤيته السودان من حضر الذي ، والده لمقابلة عليه ونودي وھمس ھدوء في الزنزانة باب فتح أن يلبث
 الطالب ابنه رؤية بعد العين قرير ا�ب عاد..  الضباط علم عن بعيًدا ، وسجانيه السجن رقباء مع با تفاق الزيارة ھذه تنظيم في جبار

  .  المنشورات توزيع بتھمة سنوات عشر بالسجن عليه حكم والذي ، الثانوية بالمدرسة
  ..  الجامعة الليلة  

 كل أول في ليلة تخف الغليظة الجدران ھي فھا ، اJيمان صنعھا بشرية بأسباب ، أيًضا يتحقق لم العزلة في ھدفھم إن:  يقول والواقع    
 الواحد والقلب الواحد بالجسم الدائم اJحساس يعطينا ، واستغفار ذكر في الرحمن مائدة علي الزنازين كل تجتمع حين ، ربيع شھر

  .  فشاركتنا السجون مختلف إلي الليلة ھذه انتقلت وقد ، با$ المتصل
  :  السابع الفصل

   ؟ ١٣ رقم الزنزانة خطب ما •

 ..  العجيب والتنظيم الوحيدة الرئة •

 علينا) ٣( عنبر زنازين غلي إحكام قبل ، أمتعتنا علي أتي الذي الحريق أعقاب في وخاصة ، المحاريق بسجن حياتنا من ا�يام في    
 لھذا وسخروا ، المخلفات ورفع والرمال ا�حجار نقل تستلزم ، السجن بأرض كثيرة إصGحات تجري كانت ، الحوت بطن في ودخولنا

 سحابة يمضون ، أًخا العشرين عن يزيدون   كانوا..  والشيوعيين المؤيدين كل عنه ونزھوا ، - المعارضين من:  أي – امن فريًقا العمل
 ، المياه بعين المحيطة السجن مزرعة إلي تحويلھم فكرة نبتت السخرة أعمال انتھت ما إذا حتى..  والتوتر بالعمل مشحون جو في اليوم

 ما أما ، للزراعة ا�رض يھيئ ما كل وبالجملة ، الحشائش وتنقية وحرثھا ا�رض بعزق ليقوموا ؛ المبني جنوب كيلومتر ُبْعد علي الواقعة
 إلي سعيت..  الفريق ھذا من واحد كنت.  عليھم المضروبة والتكدير الحرمان سياسة تختل   حتى ، وبينه بينھم يحال فإنه منھا يخرج
  :  العنبر طرقات في ينادي نالسج رقيب سمعت فعندما ، بظلفي حتفي

    : قائلين الزنزانة إخوان فتعجب..  اسمي اكتب صوتي بأعلى ناديت ؟ بالمزرعة العمل فريق إلي لينضموا متطوعين من ھل -
 ، وتنظيفه السجن إصGح في يعملون الذين العشرين إخوانھم مصير لرؤيتھم..  أحد يجاوبه أن دون الرقيب صوت بح لقد..  جننت ھل -

 ! ؟ طائًعا السخرة ھذه إلي اJنسان يذھب فكيف

 ..  نفسي إلي محببة ستكون الشاقة أعمالھا وكل..  الريف أبناء نحن لدينا يقاوم   سحر ولھا..  تشدني المزرعة كلمة:  قلت -

  ؟ عليھا ستصبر كيف..  توا ستفزازا ، والتعليمات ، والتشديدات ، والقرفصاء ، التفتيش في السجانة من القاسية والمعاملة -

..  اختنق وإ  بھا رئة من الحوت لھذا  بد..  الخارجي بالعالم صلة من ورائھا من يأتي قد وما ، المزرعة عيون أجل من يھون شيء كل -
 :  المرحة بروحه الحديث في البنان ا�خ ويتدخل..  للجميع والزفير الشھيق مھمة تؤدي التي الرئة ھذه نحن فلنكن

 :  قائلين الباقون ويتضاحك..  أسوأ إلي ولو مبدأ صاحب فإنه ، إخوة يا دعوه -

 ..  عشه خراب علي زن8  دبZور ھو بل -

..  اسمي عن يسألني الزنزانة شراعة علي أمامي وجدته عندما التفكير علي8  قطع الرقيب صوت أن لو  ، عزمي من تنال كلماتھم كادت   
 لي السيئة والتنبؤات ، الضحك إخواني أشارك وجلست..  المحتوم مصيره بإرادته لقي كالمنتحر التخلي في خيار لي يعد ولم ، ا�مر قُضي
  ..  ا�خرى الزنازين من معي المنتحرة وللقلة

  ) .. ١٣( رقم زنزانة  
 الفتح بسياسة تخل   ، خاصة عاملةبم أفرادھا يعامل حتى ؛) ١٣( رقم ھي واحدة زنزانة في زرعةالم فرقة بتسكين السجن إدارة قامت    

 تشمل التي التفتيش جولة أعقاب في ، العمل علي السجانة بصياح الصباح في تبدأ التي اليومية الدوامة في وعشت..  العنبر لزنازين والغلق
 ، باستمرار والضيق القلق Jشاعة ؛ التفتيشات بتوالي تقضي التعليمات أن إ  البGط علي العنبر بأن اJدارة ومع..  ا�سبوع أيام أغلب

 اليومي الروتين يبدأ المزرعة طابور خروج بعد..  السGح إلي ا حتكام إلي تطويره رخصة لديھم �ن ؛ ا حتكاك دواعي لتقوية وأيًضا
  :  الجاويش ينادي وأخيًرا ، والتحذيرات التنبيھات تتوالي ثم ، مرات عدة العد ثم ، القرفصاء بالجلوس
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 الخفيفة ل`عمال المخصصين العاديين المسجونين من عدد ورائنا ومن ، بالعصي السجانة وحولنا ، السير ويبدأ ، واقفين فنھب..  يدوغر -
 فيلًقا يقود وكأنه ، الطريق طول ويجول يصول النبي عبد الجاويش ويبدأ..  بالبنادق المسلحين الكتيبة رجال من جنزير بعد عن ويحاذينا ،

 تحينا ما وكثيًرا..  مقدمتھم في ونحن الباقين Jرھاب ؛ المسجونين ظھور علي الغليظة بعصاه يھوى وأحياًنا ، الخطى ظممنت حربًيا
 ، المزرعة إلي وصولنا فور التحذيرات الجلوس قصة وتكرر.  التعليمات من صماء كتلة كان ولكنه ، ذلك عن باJقGع لنصحه الفرصة

 ينسي و ..  الشھيرة بالمذبحة مأساته انتھت الذي ، طره ليمان لطابور مصغرة صورة المزرعة طابور كان.  العمل موقع إلي ذھابنا وقبل
  :  لھم قائGً  المزرعة حدود علي انتشارھم قبل الكتيبة حرس إلي ا�خيرة تعليماته يوجه أن النبي عبد الجاويش

 ويأخذ النار أطلق من سيرقي التالي اليوم وفي ، فوًرا النار عليه أطلقوا زرعةالم أسوار من ا قتراب المسجونين ھؤ ء من أحد حاول إذا -
 ...  آخر شريًطا

  :  قائGً  إلينا يلتفت ثم   
  :  الظرفاء اJخوة أحد عليه فيرد ؟ الكGم ھذا من يغضب حد -
 .  الجميع ويضحك! ؟ أحًدا يغضب النار ضرب وھل -

 آخر في الرجل ھذا أري أن لي قدر وقد ، الجامدة عقليته من عانينا وكم ، السجن مأمور مع مشكGت في النبي عبد الجاويش أوقعنا وكم   
 ، البطش علي قدرته كل فقد قد كان ولكنه ، صول رتبة إلي رقي أن بعد ، الخيرية القناطر بسجن ١٩٦٤ عام السجون مصلحة في عھده

 يغطيه والذباب ، نھي أو أمر علي قدرة   العنبر باب أمام يقبع وكان ، الشديد والھزال المرض أصابه حيث ، الترقية من يستفيد لم وبالتالي
  ...  أيدينا إليه تصل ما بكل إليه فنحسن به الشفقة تأخذنا وكانت ، جانب كل من
  ..  الوحيدة الرئة  

 التي"  الس8ريس"  فكمية..  الحياة الحوت علي حفظت التي الوحيدة الرئة ھو النھاية في كان أنه إ  الطابور ھذا من اليومية المعاناة رغم    
 الرئة ھذه طريق وعن..  الكامل الغذاء ومن ، الشمس من للمحرومين طبًيا كبير نفع ذات كانت ، للزنازين يومًيا المزرعة من معنا نھربھا

 بعض ھمس عن فضGً  ، صحفي خبر فيھا يكون واءالھ يتقاذفھا ورق من قصاصة أي نترك   كنا إذ ، السياسية با�حداث صلة علي كنا
 الحياة من اللون ھذا ألفنا وقد إ  الحال ھذا علي أشھر وعدة عام علينا يمر يكد ولم ، اJذاعات شتى من خيامھم في يسمعونه بما لنا السجانة

 ھذا تخفيف في كبير دور اJسGم نحو ةالفطري المصري الشعب عاطفة وقامت ، أمورنا تدبير من وتمكنا ، السجن ظروف مع وتكفينا ،
 ، المزرعة حدود علي الواحات بأھالي اتصا ت عن يتغاضون كانوا..  الكتيبة حراس حتى الفئات مختلف من العون نجد فكنا..  عنا الواقع
  ..  ا�شياء من وغيرھا والشاي والسكر والبيض التمور لشراء يوّمًيا سوًقا الحدود تلك أصبحت حتى
 الشھور ومرت انتظارھا طال ولما ، التأييد إلي جنوحنا وھي ، الشاذة المعاملة ھذه من المتوقعة النتيجة حدوث تستبطئ اJدارة انتوك   

 أثره ذلك ليكون ؛ ا�ھل عن السيئة ا�خبار بتسريب ، علينا النفسي الضغط من جديًدا نوًعا معنا يجربوا أن إلي تفكيرھم ھداھم ، ثمرة دون
 ھو ما كل إ  إلينا يصل   بحيث ، وإياًبا ذھاًبا المصافي علي تمر أن بعد الخطابات باستGم لنا السماح في وبدأوا.  المقاومة افإضع في

 من ا�سلوب ھذا إليه سيؤدي لما ؛ ذلك علي ا�ھل تحث ا�من أجھزة وكانت ، اJخوان علي تتوالي المفاجآت وبدأت..  ومسيء محزن
  ..  المطلوب الھدف لتحقيق الخارج من النفسية الضغوط مع تلتقي الداخل من المادية فالضغوط..  التأييد علي اJخوان حمل
 في يشكل المنعم عبد وعمي..  المدرسة ناظر المنعم عبد عمي مقتل نبأ علي خطاب في عيناي تسمرت عندما البGء من نصيبي تلقيت    

 أكبر لخير بسببھا أرجوه كنت ، طيبة فطرية بصفات يتمتع القتل جرائم بعض له سولت التي السيئة ظروفه برغم وكان..  كبيًرا ركًنا حياتنا
 أريد ما �حقق تمھلني فلم ا عتقا ت جاءت ولكن ، مرات عدة اJخوان شعبة إلي مساره تصحيح في نجحت وقد..  فيه منغمًسا عاش مما
 ھذا شغلني..  الظلمات في وتركتھم حياتھم سماه من الشمس غابت عندما ، لھدايةا فرص عليھم ضاعت رجالھا أو ا�مة شباب من وكم.. 
 لقي عمي �ن ، ذلك من أحذرھم إليھم الكتابة في فبادرت ، الثأر في تفكير من ا�ھل نفوس في يثور قد ما:  منھا ، نواح عدة من ا�ليم النبأ

 آخر أمر بقي لكن..  الجاھلية لنداء فيه أصغ ولم ، E أمام زمتى به أبرأت أمر ھذا..  النھاية بھذه عنه يكفر أن E عسي قدم ما جزاء
 البعد علي شعرت لقد..  تيتموا الذين وأطفالھا ، ترملت التي الشابة عمي بزوجة خاص وھو ، حGً  له أجد ولم ا�يام مع وطأته استشعرت
 مشكGتھا..  الثكلى ا�رملة بمشكGت فيھا أحسست التي ا�ولي المرة ھي ذهفھ..  أسرتنا في الجديدة الظاھرة ھذه تجاه كبيرة بمسؤولية

 المرأة مشاعر تغلظ عندما أدناھا ، وشرور مآسي من وراءھا ما وأعدد ، نفسي في ا جتماعية المأساة ھذه أقلب لبثت..  والمعاشية النفسية
 ا�سر تستقيم فكيف ، النفوس في وجميل رقيق كل لتبث خلقت التي ھيو..  الجديدة حياتھا مسؤولية بالحرمان تواجه وھي طباعھا وتقسو

 ومن..  والمادي النفسي توازنھا عليھا ويحفظ حياتھا يقيم ، آخر برجل المريضة مجتمعاتنا في المرأة ھذه مثل تظفر قلما! ؟ التناقض بھذا
 من تتخذ إعGمنا وأجھزة ، أحد بھا يحس أن وأحزان آ م نم الجوانح عليه تنطوي ما أقسي علي ستنطوي الحال ھذا في المقادير تضعھا
 الشجاعة لديه وجد ومن ، بالشرر النظرات ترميه أن دون لمثلھا التقدم علي الناس من أحد يجرأ فG ثم ومن ، والسخرية للفكاھة أمثالھا
 يًدا ا�خرى ھي إليه فتمد ، ا ستقرار في المرأة أحGم إليه تطمح الذي ، المناسب اJنسان ھو الغالب في يكون   فإنه التقاليد ھذه لتخطي

 نفسي شغلت لماذا لكن ، ا�بناء ضحاياھا وأول ، جانب كل من الخسائر تحيطھا ھنا فالمغامرة ، وا ستنكار ا ستياء نظرات وسط مرتعشة
  :  ؤلالتسا علي وأجيب ؟ نفسي ينسيني ما المشكGت من وأمامي ، الحد ھذا إلي القضية بھذه
 فالدعاة..  اJنسانية المشكGت و�صغر ، العالمية المشكGت �كبر تتسع يجعلھا E من نوًرا فيھا �ن ؛ الدعاة قلوب خصيصة ھذه    

 علي قادًرا يظل الدين ھذا بنعمة والُمَسل8م..  الجزئية أو الوقتية المشكلة تستغرقھم بحيث،  الظGم في الطريق يتحسسون الذين من ليسوا

http://www.ikhwanwiki.com


 الثواب بميزان الفعل ويزن ، الناس في به يمشي نور له دام فما ، ا ھتمام من نفسه بالمستوي ، اتجاه كل في مسؤولياته كل مباشرة
  .  عبادة في أحواله كل في فھو ، والعقاب

  ..  السعيدة ل�حLم قف  
  ..  جديدة سياسة الحكومة فستبدأ  

 تغيير من لھا  بد فكان ، التأييد علي إكراھنا وھو ، يتحقق لم آخر ھدف للحكومة كان ولكن..  ا�حسن نحو أحوالنا تسير أن أملنا كان    
 فريد الطاغية رأسه علي والتشديد البطش في شھرة له آخر بطاقم جديد من معنا لتبدأ ؛ وسجانة ، وضباط ، مأمور من ، كله السجن طاقم

  ..  السعيدة أحGمنا معنا وتبخرت ، الصاعقة نزول ا�خبار ھذه علينا نزلت وقد..  التغريب سجن..  قنا سجن في ا�سود التاريخ صاحب
  :  الثامن الفصل

  ..  الثLثة المحنة عناصر واكتملت •

  ؟ باEخوان ا(ختLط من والسجانة الشيوعيون منع لماذا •

 النور خيوط من ينسجون للذين أكفاًنا السجن ظGم من ولينسج ، الحياة يصنعون للذين الموت ليصنع نخشاه كنا الذي الطاغية وجاء    
 ، الحريق أشعلت التي الغشوم الحملة بأيام ذك8رنا ، السجن أرجاء من مخيف وسكون ، عام توتر وصوله َوَصاَحبَ ..  الناس سوءات أثواًبا
 ذاع أن بعد الصعبة المھمة لھذه اختاروه لقد..  طويلة أشھرا دومسي الذي الجديد اJعصار بھذا فكيف ، قليلة أياًما إ  تدم لم الحملة تلك لكن

 ، ظھورّ  تشوھت حيث ؛ السجن ھذا من إلينا وفدوا أن بعد ، معھم قصته تحكي اJخوان ظھور ھي وھا ، بقنا التغريب لسجن كقائد صيته
 محض مبيتة نفسية خطة عن المأمور وصول بلق إلينا ترحيلھم كان ھل لكن ، العشر السجن سنوات نھاية حتى ُتَعالَج أخري وظلت

 كانت عنه السابقة حكاياتھم لكن..  عنا إخفائه في جھدوا وإن ، اJخوة ھؤ ء وجوه علي يرتسم ا نقباض رأينا لقد ، أعلم E ؟ مصادفة
 منھا يتنفس كان التي الوحيدة الرئة علي التو يعل قضي لقد.  أبًدا السجن لھذا انتدابه يتوقعون   كانوا أن يوم حكوھا لقد..  نفوسنا في ماثلة
  .  الجديدة للسياسة انتظاًرا ؛ السجن في توقف شيء كل ضمن المزرعة طابور بتوقف) ٣( عنبر

  ..  معارضون  
 فريد المأمور ميتقدمھ ، العنبر إلي وجنود ضباط من الشر طغمة دلفت وبعدھا ، تتوالي اللعينة"  انتباه" و ، يدوي المنفر"  النفير"     

 يصل أن قبل من وقوًفا فألفانا إلينا انتھي حتى ، وتھديده وعيده من ناًرا دخلھا زنزانة كل أصلي أن يلبث لم لنفسه ظالم وھو ، شنيشن
 بقامته ھو..  لjخر متحفز منا كل..  ا_خر في يتفرس منا كل..  رھيبة صمت لحظة..  لدخوله انتفاضتنا رؤية من بذلك وحرمناه موكبه،
 تطير ، ھواء وأفئدتھم طرفھم إليھم يرتد   والجنود الضباط وحوله ، المستھترة وألفاظه ، الواسعتين وعينيه ، الممتلئ وجسمه ، الطويلة

  .  المفاجئة عبارته صكتنا واستعGء وعيد رنة وفي..  ھواه في وتسارع ، منه التفاتة لكل
  ؟ معارضون أم للحكومة مؤيدون أنتم ھل -
 ننفي أن المواقف ھذه مثل في عادتنا جرت قد حيث..  أيًضا نحن و ..  يتوقعه يكن لم رد8 ..  والتصميم السرعة بنفس قلناھا..  معارضون -

 لقاطعا ا تجاه ھذا في الرد أمر سھل قد علينا تعاليه لكن..  الرأي Jبداء مكاًنا ليس بطبيعته السجن �ن ؛ مًعا والتأييد المعارضة أنفسنا عن
 معني أي للتھديد فليس ، واحدة دفعة جعبته في ما كل إخراج تتعجل كانت المتوترة نفوسنا وكأن..  يقال لشيء مجال ھناك يكون   حتى ،

 صدمة إلي الغطرسة أھل يحتاج بل..  والحكمة بالمنطق الغGظ تجيب أن الحكمة من فليس ثم ومن..  مستمًرا القسوة في اJفراط ظل إذا
 .  مواجھته في تلقائًيا السوية فطرتنا صنعته قد التصحيح ھذا كل..  ضعفھم إلي وتردھم غلوائھم من تطامن ائيةكھرب

 زميله المنيسي رشاد ا�خ فيھا كان ، ووعيده لسانه من نجت أخري زنزانة وثمة..  معنا سيتبعھا التي الخطة علي بعد يستقر لم إنه   
 اJخوان مجموع عن العام المسؤول أنه رشاد ا�خ عن شنيشن يعلمه يكن لم الذي والشيء..  دائًما طلبتھا علي وا�ول الشرطة بكلية السابق

 مع السياسي موقفه علي خفيف عتاب بعد التكريم من حقه وأعطاه لمرآه فبش ، الزمالة لھذه وفًيا شنيشن كان وقد..  أيًضا العنبر ھذا في
  .  مصير أسوأ ستلقي والتي ، عليھا المغضوب المجموعة ھذه
  ..  غنائمھم أحذيتنا  

 أن ا�يام تلبث ولم..  يديه علي المتوقعة ا حتما ت وفي ، الرجل شخصية تحليل في وحرنا..  بسGم ا ستطGعية الجولة انتھت    
 فلم ، والغنائم ببا�سG ظافرة تعود أن ةللحمل و بد ، خاوية الزنازين كانت ولما..  تشتد اليومية التفتيشات ھي فھا..  حيرتنا من أخرجتنا

 بالغ ولقد..  الحركة بعد جميًعا نستعمله أ�يديھا من يفلت وما..  منھا وتجريدنا والشباشب ا�حذية من ا�ثقال حمل إ  أمامھا يكن
 من إن:  قائGً  بيننا قذيفته أطلق الذي وھو ، منا للنيل حجة المأمور يتخذه   حتى ؛ ممنوع شيء أي من والتحذير التنبيه في عنا المسؤولون

 أي إدارة أتسلم ريثما ، ا ستيداع إلي بعدھا أحال صورية لمحاكمة سأقدم وعندئذ..  منكم عدد أي قتل لي يبرر موقًفا أصطنع أن سلطتي
  .  الحالي مرتبي بضعف شركة أو مؤسسة

  ..  المحنة عناصر  

 الجديد الطاغية ھذا يد علي الغد يخبئه مما الخوف ھو ، به إ  المحنة تتم   ، جديد عنصر والبرد للجوع معاناتنا إلي أنضاف فقد وھكذا    
 اُتِھُموا الذين القديم الطاقم لرجال خلًفا ؛ علم علي والسجانة الضباط من معه ومن اختاروه ، المسؤولين ثقة محل أنه ذھنه في جاء الذي.. 

  .  سلفه عنه عجز ما سيحقق لذلك وأنه ، عليھم اJخوان بسيطرة
  ..  ا�مل نفقد عندما  
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 من النابعة العالية معنوياتھم رغم صحًيا فيھا أجھدوا قد اJخوان كان ، إلينا منھا ثغرة شنيشن فيھا يجد لم ، عجاف أشھر أربعة مرت    
 ولم..  الرطوبة زيادة وأمراض التغذية نقص أمراض رانتشا من تمنع لم العالية الروح ھذه أن إ ..  با نتصار والشعور E من القرب شدة

 المسؤولين إلي البطيء موتنا عن تقريراً  السجن إدارة ورفعت..  الشباب �جساد غزوھا وكثر بل ، المتقدمة ا�عمار علي ا�مر يقتصر
 لشراء يوًما عشر خمسة كل مرة السجن مقصف مع التعامل صورة في الحياة من جرعة بإعطائنا اJذن فجاءھا ، مسؤوليتھا JخGء
 ا�جسام حاجة لشدة ؛ القليلة المحدودة الكميات بھذه تقدر   فرحتنا وكانت ، والفاكھة والطحينة ا�سود العسل عن تخرج   محددة أصناف

..  ذلك إلي التعليمات سبقنا قد كنا إذ ، أجسامنا في النقص لتعويض بقشره البرتقال أكل بضرورة إخواننا تعليمات ننتظر لم أننا حتى ، إليھا
 ، بالذات شنيشن عھد في ذلك يتوقع أحد كان فما ، الماء منه ليخرج الصخر يشقق أن علي قدرته الخير بھذا – تعالي – E أرانا وقد

 E من الفرج يأتي بشرال في أمل ھناك يكون   حين وھكذا..  العزائم بنقض قال ؟ E عرفت بم:  سئل حين الصالحين �حد قو ً  وتذكرت
  .  والدعاء الذكر عدته ، اJيمان في جيًدا درًسا المؤمن ليتعلم.. 
  ..  عيد يا عدت حال بآية  

 قضي فيه حدث وما النصر بعيد ا حتفال لكن،  خواطرنا إلي تتسرب السعيدة ا�حGم وبدأت،  الحال ھذا علي سمان أشھر أربعة مرت    
 لتكون،  الشيوعيين وبعض ھم) ٢( بعنبر المؤيدين بعض أفكار بنت من الحفل فكرة كانت..  ا�ليم واقعنا إلي ردناو،  بسرعة تفاؤلنا علي
 الصوان من لنا المخصص ا�يمن الجانب في وأجلسنا،  السجانة من بسيل الفور علي أخرجنا الموعودة الليلة وفي..  للثورة و ئھم مرآة

 فالسجانة،  العاديين فالمساجين،  المسجونون الشيوعيون يليھم،  المقدمة في المؤيدون جلس ا�يسر الجانب وفي،  العنبرين بين المقام الكبير
 عھد حديثي كانوا �نھم،  الحفل ھذا من حظھم لحسن حرموا فقد ) ١( بعنبر الموجودن  المعتقلون الشيوعيون أما،  الفاصل الممر وبيننا، 

 منه سيدخل الذي بالباب ا�بصار لقتتع.  السجن حول الطرق بعض JصGح،  ا�قدام علي مشيا باحص كل بسببھا يساقون،  بتكديرة
 المأمور يلبث ولم..  بالتصفيق الصوان أرجاء دوت حتى المديدة قامته ظھرت أن وما،  الحفل لمشاھدة اJدارة ضباط رأس علي المأمور

   شاھدنا عندما،  الخاطر عفو جاء أم،  مبيتة وخطة سابق إعداد عن قال ما قال ھل ىأدر و ..  ا فتتاح كلمة Jلقاء صةالمن اعتلي أن
 وقف وقد.  �حد اJساءة قصد دون،  عليه نوافق   فيما التورط خشية،  الحفل مدار علي المسلك ھذا ارتضينا وقد..  التصفيق في نشارك

 ذھن في أو،  بعد ومن قبل من المأمور ذھن في والموضوع..  قلب ظھر عن ويحفظه جيدا موضوعه يعرف الذي،  المتمكن الخطيب وقفة
،  إلينا كلھا ا فتتاح كلمة المفوه خطيبنا وجه المنطلق ھذا من..  وأخيرا أو  المعارضين موضوع ھو وإنما،  النصر عيد ھو ليس المؤيدين

 وإن..  الحكومة يعارضون الذين أقفية علي صفعة الحفل ھذا نإ: "  مقطع كل عند التصفيق دوي علي قال حين علينا صبھا آخر بمعني أو
 واعتبرناه،  لكGمه با  نلق لم" ..  نملة بمقدار إ  فيھا المعارضون يؤثر ولن،  كالصاروخ تطلق الناصر عبد بقيادة العربية الجمھورية

 صمتنا كان التصفيق يدوى مرة كل وفي،  مؤيدين و  معارضين ولسنا ا�سوار خارج مجاله،  رأي أصحاب باعتبارنا إلينا موجه غير
 كل عند إلينا وجوھھم ييممون كانوا لذلك..  فادحا ثمنا سيكبدنا،  للمأمور شخصية وإھانة بل.  كGم أي عن أغني للحفلة مقاطعة يعتبر

  ..  ا ندھاش ملؤھا بعيون تصفيق
..  والنفاق بالغمز مليئة وتمثيليات وكلمات أزجال من الحفل في يقال ماول ، يجري لما با ستصغار نفوسنا في اقترن قد الغضب لكن   

 العز ء الكتيبة علي العسكرية مواھبة Jظھار حانت قد المأمور فرصة �ن ، التنفس ثقيل صباًحا وأصبحنا ، بالترقب مليئة ليلة بعدھا وبتنا
 في عالقة ھتافاتھم تركوا أن بعد ، عنھم لTفراج تمھيًدا القاھرة إلي المؤيدين جميع ترحيل تم حتى ، الحفل ھذا علي يومان يمض ولم. 

  .  قبل من والشر الخير بين صراًعا تشھد لم التي ، ا�رض من البكر البقعة ھذه في مرة �ول الناصر عبد جمال بحياة الصحراء سماء
  ..  العاصفة  

 ا�حذية ووقع ا�بواب صرير علي فزعين نومنا من قمنا ، المؤيدين حيللتر التالي اليوم وفي ، يناير أيام من قارس صباح وذات    
 السجن فناء إلي السريع بالخروج وا�وامر النداءات من عاصفة وسط ، طريقھا في شيء كل تدوس الزنازين خGل تجوس وھي ، الغليظة

 انتظار في والكل ، المذعورة الحراس حركة إ  هيقطع   ، رھيب صمت في القرفصاء نجلس كنا لحظات وبعد.  مناقشة أو توان دون ،
 علينا خرج حتى الدھر كأنھا دقائق إ  ھي وما..  الحفلة في موقفنا من الشخصية وكرامته الثورة لكرامة بھا سيثأر التي الطاغية قرارات

 تراخ وفي..  مصغية وآذان شاخصة عيون وكلنا..  الضخمة جثته برج من بالشرر تقذفان الجاحظتان عيناه ، كالطاووس يتھادي زينته في
  :  الحمم من سيل عن فمه انشق وتعاظم

 حتى ، E شاء ما إلي والمصارف الترع بشق وستقومون ، الصلبة عقولكم من يئست �نھا ، عضGتكم من تستفيد أن الدولة قررت لقد"  -
  " .  منكم نطلبه لما تستجيبوا

  ..  اEيمان يفقد عندما

 من أعمق شيًئا الطغيان أساليب فھم علي المتمرس بحسنا منھا أدركنا �ننا ، الحاسمة الكلمات ھذه أعقاب في رھيب صمت ران    
 واستدعت ، بالتمرد وصف الذي لGحتكاك ذريعة وكمياته اJنتاج اتخذ حيث ؛ طره ليمان في لنا إخوة مع حدث مثلما ، العمل في السخرة
 ، للحكومة تأييدھما الم` علي فيعلنا ، منا اثنين قوى تنھار أن – اJيمان بغير – وبشرًيا طبيعًيا كانو ، بالسGح قمعه ا�من دواعي
 المعارضين من أحد جذب في نشطوا ما إذا القريب بالفرج وتمنيھم ، الخاصة بالمعاملة فيه تعدھم ، الخاص بالسكن إليھما اJدارة فتسارع

 .  
  ..  تحرش  
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 علي ليشرف ؛ الشمس في اJدارة مبني بجوار لھم أعدت التي الكراسي إلي الضباط وحوله المنتقاة القليلة كلماته عدب المأمور انصرف    
 كان المأمور أن ويبدوا.  بھم الخاصة العمل بأدوات المعتقلون الشيوعيين جلس منه خطوات بعد وعلي..  العمل أدوات تسليمنا حركة
 الموقف تحريك علي عمل ظنه خاب ولما..  علينا ھجوم بمواجھة أو التأييد بتوالي سواء ، المفھومة تهلكلم الفعل ردود من المزيد يتوقع

 المشھود القGئل الصعيد رجال وأحد ، اJرشاد مكتب عضو ، النصر أبو حامد محمد السيد علي ينادي سجاًنا فأرسل..  الشمس كرسي من
 وفأسه ، وا�سمر كالعمGق أمامه ووقف ، مطمئنة ثابتة بخطوات إليه حامد السيد مشي.  الدعوة ھذه في والسبق والشھامة بالرجولة لھم

 ثم جعبته في ما أفرغ حتى يھذي فتركه ، بالسباب الجماعة وعلي عليه ينھال الھمام بالقائد وإذا..  العسكرية التحية أدي أن بعد كتفه علي
  :  سأله

   ؟ فندم يا تقوله أن تحب آخر شيء ھناك ھل -
 ..  يرد فلم -

 بھذا وكان..  الموقف يتطور أن خشية ؛ كثيرة أسابيع بعد إ  حدث بما يخبرنا ولم..  إلينا عائداً  وانصرف العسكرية التحية له فأدي   
  .  نفسھا الكأس من لسقاه وحده عليه ستكون تصرفه مغبة أن علم ولو..  إخوانه أرواح عن مسؤوليته مستشعًرا

  ..  بالمھي الموكب  

 الشمالية البوابة من طويل طابور وخرج ،"  ومقاطف كوريكات"  و"  فؤوس"  من العمل أدوات توزيع بعد الغليظة النداءات توالت    
 حكم في ھم ممن قليGً  إ  الثالث العقد في كلھم ، الفتى المسلم الشباب من يزيد أو مائتين من يتكون ، الغربية الصحراء اتجاه في للسجن

 ستمائة من آخر طابور يسير خلفھم..  المعتزة أكتافھم فوق العمل أدوات يحملون ، بيضاء رؤوسھم أغطية..  زرقاء مGبسھم..  باءا_
 من ثلة تحمل أخري عربة وخلفھم ، الحملة ضباط تحمل حراسة عربة الجميع وأمام ، ا�قدام حفاة ، البيضاء ا عتقال بمGبس شيوعي
 وخرجت ، الضخمة ا�بواب من الطابور ھذا خرج.  بالسGح المدججين الحراس من كبير"  جنزير"  ، الجانبين وعلي ، المسلحين الجنود

..  وھناك.  جديد قدر سطور الصحراء رمال فوق تخط التي ، الواثقة أقدامھم تحت الوردية بأشعتھا ا�رض تفرش مسرعة الشمس وراءھم
 علينا العمل توزيع مراسم تمت أن إلي الطابور وتوقف ،  ستقبالنا معًدا شيء كل وجدنا عمللل المخصص المكان وفي الصحراء جوف في

 علي العسكرية التشديدات بأقسى مقرونة..  المقطوعيات تسليم في تقصير أي حدث إن الGزمة بالتھديدات مشفوعة ، الشيوعيين وعلي
 الحراس وانتشر.  إلينا نستميلھم أن خشية ، معتقل أو مسجون أي مع الحديث عن تماًما وليمتنعوا ، بدقة التنفيذ ليراقبوا ، الحراس

 له تسول من لكل نحونا المصوبة المدافع نصبت بالموقع المحيطة الجبلية المرتفعات وعلي ، العمل منطقة حول كبيرة دائرة في المسلحون
  .   العذاب أشد بنا حاق وإ  ، ا ختGط بعدم مًعا الشيوعيين وإلي ناإلي موجه أخير وتنبيه.  التمرد في التفكير أو الھرب في الشروع نفسه

  :  التاسع الفصل

   ؟ جديدة لمذبحة إعداد ھو ھل •

 !  الشيوعيين وإيمان إيماننا بين الفرق •

 من لتوه خرج لكتكوتبا أشبه منا الواحد كان..  العواقب في التفكير علي الحرمان بعد والشمس والھواء السماء برؤية فرحتنا طغت    
 عدة السجن عن يبعد السخرة مكان وكان.  والھواء الشمس في السماء قبة تحت الشھادة أجمل ما:  قائلين ھمس في نمزح كنا..  البيضة

 يإل ا�رض تسوي والكراكات ، انتظارنا في اJصGح مھندسي من عدداً  وجدنا وھناك ، الصحراء قلب في بيضاء خيمة عند ، كيلومترات
  . متساوية أحواض

  .. والحمل الذئب   
 مسافة بحفر مكلفة فرقة كل..  فرق علي توزيعنا وتم،  الشيوعيين عمل بمنطقة نختلط و ،  نتعداھا   لنا عمل منطقة تخصيص تم     

 بالفؤوس ھوينا ولما..  التكدير جزاؤه سيكون تقصير أي بأن تحذير مع.  والمصارف القنوات من ھا بغير تتصل ري قناة من محددة
 جنون وجن ، المقطوعية إنجاز عن بالفعل عجزنا وقد .. المطلوبة بالمواصفات حفرھا يستحيل لبةص ھا وجدنا ا�رض علي وا�زاميل

 حين الصياح في فرائصھما ارتعدت اللذان ا�خوان قاله ما اللحظة ھذه في وتذكرت..  الزنازين إلي عودتنا بعد شًرا وتوعدًنا ، المأمور
  .  الحكومة تأييد عن أعلنا

 من نتعلم أن وعلينا..  معنا طره مذبحة ليكرروا ؛ استفزازنا إلي ذريعة سيتخذونه وإنما ، العمل من إنتاجنا إلي بحاجة ليست الحكومة إن -
  ..  والحمل الذئب قصة

 ا�ول اليوم في يكون بحيث ، الفائقة السرعة بھذه سلي ولكن..  تقديرنا في وارًدا كان ا حتمال ھذا أن وتذكرت ، مقالتھا تذكرت    
  .  لخروجنا

  ..  معنا كانوا �نھم  
 تصاعد ھو واحد شيء بزيادة ولكن ، الصباح في عليھا خرج التي بھيئته فعاد ، الطابور يعود وأن ، العمل يتوقف أن المأمور أمر    

 ، غاضبة ثائرة ا_ن ھي الصباح في أقدامنا تحت لينة ساكنة كانت التي فالرمال..  الصحراء وغبار ، التھديدات غبار..  حوله من الغبار
 كل أن السجن بوابة من دخولنا فور أحسسنا.  ا�جساد وتشوي ا�رض تلھب ، نارية سياًطا الظھيرة في تحولت وردية كانت التي والشمس

 غبنا كأننا ، وشوق تلھف في لنا المرضي اJخوان واستقبال العنبر نادخول بعد بالرحمة إحساس إلي الحال تغير ثم ، بالشر ينطق حولنا ما
..  الخطر مركز في بالفعل وجودھم من نفوسنا علي أشق كانت التي ، علينا القلق محنة في الساعات ھذه عاشوا لقد..  كامGً  شھًرا عنھم
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 حينه في شيء كل له يتحدد قرب عن الخطر يGمس فمن..  لحقيقةا من أمر8  الخيال فكان..  عانينا ما تصور في العنان لخيالھم تركوا حيث
 النبوي الحديث عمق لتذكر فرصتنا وكانت..  يحب من علي خوًفا الظنون وتتقاذفه ، الخيال به يشط من بعكس ، الفعل ورد والكيف الكم.. 

 مع الخروج من منعھم المرض أو العجز �ن ، الميدان في الجھاد يكابدون من مع الثواب في المدينة يغادروا لم أقواًما يشرك الذي الشريف
 فمازلنا..  محنة طيھا في محنة إنھا حًقا الميدان في السيف فعل وبين المسجد في دعائھم أو تسبيحھم بين الكريم الرسول ويسوي ، إخوانھم

  .  جديًدا إيمانًيا درًسا خطوة كل في نتعلم
  ..  التفاضل مقياس  

 تعم أن الطبيعي ومن..  آخر شيء وعيده لتنفيذ وترقبنا المأمور وتھديد ، شيء وسGًما برًدا قلوبنا علي نزل الذي ا�خوي لا ستقبا ھذا    
 معنا لھم وأتينا ، ورياحينه الحب بورود استقبلونا لقد..  الصباح في السخرة من أعفوا الذين المرضي حتى ، العنبر في من جميع النقمة
 بكل عدنا..  الواحد الجسد إحساس ھو دائًما فإحساسنا..  النتائج كل معنا يتحملوا أن خاطر طيب عن واستعدوا..  هوقتاد الجبل بشوك

 بالفعل �ننا – بيننا ليساوي   ، واحد شيء إلي ا حتياج إلي أعني ، واحد شيء في ا شتراك إلي والصحية وا جتماعية العلمية مستوياتنا
..  ا_خر واليوم با$ اJيمان عمق إلي ا حتياج..  بيننا ليفاضل وإنما – الدنيا متاع كل من خليل محمود حملة تناجرد أن منذ تساوينا قد

 وا�لقاب المناصب علي   القلوب علي تتنزل E فرحمة..  العافية من أو العلم من أو الدنيا من حًظا أقلنا المقام ھذا في سبق وربما
 قول معني مضي وقت أي من أكثر نفھم اليوم وا�شكال الصور إلي   وا�عمال القلوب إلي ينظر – وتعالي حانهسب – وE.  وا�بدان
 امتداحه أيًضا ونفھم" ..  �بره E علي أقسم لو له يؤبه   طمرين ذي أغير أشعث رب:  وقوله بضعفائكم تنصرون إنما:  الكريم الرسول
 دائًما.  ا�مراء اليوم ھم ھؤ ء ، موتھم عند بواكيھم تقل والذين ، يفتقدوا لم غابوا وإذا ، يعرفوا لم حضروا إذا الذين ، ا�خفياء ل`تقياء

..  ا�رض في مجھو ً  كان ولو حتى ، أبدي وتكريم سابغ وغًني حقيقية كرامة فيه لTنسان..  العجيب الدين ھذا في لTنسان قيمة ھناك
 عبدي وسعني ولكن سمائي و  أرضي وسعتني ما:  فيه ويقول ، عنده م` في أو نفسه في E يذكره اءالسم في معروًفا يكون أن حسبه

 تكرم   الني ا�رضية ا�نظمة بعكس ، والسلطان والتكاثر والتفاخر الشھرة عن بعيًدا ، للسعادة جديًدا معني اJنسان يتذوق ھكذا..  المؤمن
 البتار السGح ھذا تلميع وفترة ، أولية لحاجتنا تلمس وفترة ، اJيمانية المعاني لھذه تأمل فترة عشنا مأمورال تھديد وبعد اليوم..  ا�قوى إ 

  .  الجبار الطاغية ھذا مواجھة في وا ستغفار بالذكر
  ..  الشيوعيين إيمان  

 اJيمان من نوع أي ؟ اJيمان سGح من نمحرومو وھم ا�خطار مواجھة في الشيوعيين حال كيف تري:  نفسي سألتني أو نفسي سألت    
..  لسان أي علي إشاعة أي أو صحفي خبر أي علي شديد تھافت ذوي وجدتھم فقد ، سؤالي يطل لم ؟ با�مل ويغريھم بالصب يمدھم

 كانوا..  طبيعية غير حالة إلي السياسي الوعي مقتضي عن تقديري في خرجت ، مرضية بطريقة ، سياسي حدث أي وراء التطير سريعي
 نص لكأن حتى..  الحال مقتضي بحسب يحتمل ما عكس أو يحتمل مما أكثر فيحملونه ، حدث أو خبر أي علي المكبوتة رغباتھم يخلعون
 من عليه تخلع ، وھمًيا قطًبا لنفسھا أنشأت الحقيقي قطبھا إلي تتجه لم إذا القلوب في اJيمان بوصلة أن مخالطتھم من فأدركت..  مقدس
 ، تفكر أن يجب كان حيث وتجمد ، تتحرك أن يجب كان حيث فتقف ، ذلك من صفة طبيعته من له ليس وھو ، ودواًما وعلًوا ثباًتا افطرتھ
  .  تعمل أن يجب كان حيث وتحلم

  ..  النخيل علي حملة  
 من الخطر مواقف في دائًما نستمدھا عدتنا..  قاتهلمG العدة أعددنا بل سلبًيا موقًفا نقف ولم..  الوعيد تنفيذ نترقب لبثنا إننا فأقول أعود    
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E ، خوان إلي المسؤولين توصيات نزلت وبالفعلJبذكر بل ، بالترقب ينشغلوا بأ  الزنازين في ا E الدعاء من معينة صيغة وترديد 
 رؤوسنا  مست حتى نفوسنا في السحر فعل لھا وكان" ..  نستغيث برحمتك قيوم يا حي يا"  ،"  الوكيل ونعم E حسبنا: "  نحو  ستغفاروا

 ام قتح تمھيًدا ، السجانة من فرقة به وسلح ، بأول أو ً  بأعينھم ونري بآذانھم نسمع فأصبحنا ، إلينا السجانة بعض قلوب E أمال..  السماء
 ، عنا المأمور يجادلون مازالوا وأنھم ، القرار لھذا شديد غم في السجانة من زمGءھم أن وا_ذان العيون لنا أقسمت..  لتأديبنا علينا العنبر

 نأ اJخوان وعلي ، شكلًيا ا�وامر بتنفيذ فسيقومون أمرھم علي غلبوا إذا أنھم يخبروننا بدورھم وھم ، طريقه علي العراقيل ويضعون
   الخطأ عند يعذروھم وأن..  والعويل الصراخ باصطناع يساعدوھم

  ..  شنيشن جريد  

..  حدث ماذا..  أحضانه في ضمنا إلي وسبقھم الليل ھجم حتى ا نتظار وطال..  العنبر لبوابة صرير كل مع الحملة ھجوم نتوقع أخذنا    
 مبرر له ليكون ؛ العمل موقع في يتم حيث ، الصباح إلي التنفيذ يؤجلون علتھمج ، ا�خيرة اللحظة في الخطة علي تعديل طرأ قد أنه علمنا

 وجاء..  أيًضا المقصف مع تعاملنا وقطع ، عنبرنا عن الكھرباء بقطع الليلة تلك عقابنا من المأمور واكتفي..  تمردنا وادعاء عصياننا من
 زادت الذي ، ا ستفزازي التفتيش أتي إذ ، العمل مواقع في ينتظرنا لما بيعيةط ومقدمة ، القرار لھذا طبيعًيا مكمGً  العنيف الصباح تفتيش
 مرة و�ول ، العنبر طرقات في ا�سود والعسل الطحينة أوعية وأفرغت ، المقصف مشتريات من مدخراتنا بإعدام سبق ما كل عن حدته
 المرضي إخواننا عاتق علي العنبر تنظيف مھمة وتركنا ، العمل مواقع إلي وخرجنا..  العامية ا�مثال عنه تتحدث الذي الطحينة بحر نري
 نحس دائًما وكنا – الشر محرك – �نه ، لرؤيته اJخوان اغتم وقد ، الصفراء بابتسامته سلومة العال عبد الضابط استقبالنا في ووجدنا.. 
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 تتطور أن احتمال نستبعد ولم..  تفعل ما تعي خفية بيد ، بنا الصدام إلي مساق النخيل حملة بعد اJخوان سماه كما"  شنيشن جريد"  أن
 فكيف..  ا�صفر الحقد يد في العمياء القوة وضع تم أنه ھذا ومعني..  السجن ھذا إلي طره مذبحة بطل سلومة العال عبد انتداب بعد ا�مور
 وكيل أما..  والديه يدي بين كالطفل وھناك ھنا رييج ، التخرج حديث الجسم ضئيل ضابط ويعاونھما..  ورائھما من خيًرا اJنسان يتوقع

 العليا الجھات من بوحي يعمل الذي الثالوث ھذا مواجھة في لنا شيء عمل يستطيع لم وإن ، معنا متعاطًفا كان فقد ، البربري النقيب السجن
  .  ل`مور ووعيه دينه علي يطمئننا ما بالشع ھذا طبيعة من دائًما نجد أن فحسبنا..  بعد عن ويسعدنا يريحنا الشعور ھذا وكان.. 
  ..  العاصفة نشيد وضع ثم نظريتان  

 غرار علي ا ستشھاد بنية وصليت ، صائًما يومي استقبلت لذلك..  بالشھداء العمل ساحة تمتلئ وأن..  بسGم الجديد اليوم يمر أ  توقعنا    
 نقطع حتى ، اليوم ھذا في العمل في بالھمة تواصوا مثلما ، بذلك Jخوانا تواصي وقد..  جناح بسجن ھمت إسماعيل حملة يوم فعلت ما

 في منھا المطلوب إنجاز في ا�خرى الفرق ولمعاونة ، والنشاط المرح Jشاعة ؛ العاصفة اسم فرقتنا علي أطلقنا لذلك..  الشر سبيل عليھم
 التي الشاقة للجھود يعود المأمور قرار تعطيل في الفضل أن لمناوع..  با�مس تقصيرنا لتعويض ، المأمور من لنا الممنوحة الفرصة ظل

   حاجة في يكن ولم..  الدراسة زميل مع المنيسي رشاد ا�خ دور عن فضGً  ، السجانة وبعض اJصGح مھندسو بذلھا
 نميت ريثما ، حولنا المضروبة لمرذولةا الحلقة تلك وكسر التوتر حدة لتخفيف يكفي ما اليوم ھذا في بالفعل أنجزنا فقد ، الجھد ھذا كل إلي

  .  بالتدريج والتربص ا ھتمام
  ..  العاصفة فرقة  

  :  العمل في نظريتان تتنازعنا بدأت ا�زمة انقشاع بعد    
  :  ا�ولي    

 ا�رض عدا وفيما ، منا يطلب ما أضعاف فعGً  طاقتنا في إن حيث ؛ العمل من بالمزيد فعGً  ا صطدام نتفادى أن وسعنا في أن تري     
 نفسھا ا�ولي بصGبة السجن إدارة تظنھا ، فيھا عنت   سھلة أرض في كانت ذلك بعد المقطوعيات فإن ا�ول اليوم في قابلتنا التي الصلبة

 طويلة أشھًرا ھواءوال والشمس الحركة حرمت التي �جسامنا حيوية حاجة نفسه العمل أن عن فضGً ..  الحربية أسرارنا من ذلك واعتبرنا. 
 ھذا يري الذي الفريق ھذا من وكنت..  والمعدية الروماتيزمية ا�مراض من كثير في التحسن معدل سرعة عن ا�ولي ا�يام كشفت وقد ،

 ارتفع والت وعلي..  ا�خرى الفرق لنجدة دائًما مستعدة وتكون ، العاصفة اسم عليھا أطلق ، مخصوصة فرقة الغرض لھذا أقام والذي الرأي
  ...  الفؤوس رنة مع العاصفة نشيد

   الـبـأس نريه)  ھبي ھبي(  الفـأس أين                                                      
  الــرأس نحني)  ھبي ھبي(  أبًدا فلسـنا                                                      
   الكــأس ھذا)  ھبي ھبي(  يوًما سيشرب                                                      
   النفـس ستـبنـي)  ھبي ھبي(  السد ليبني                                                      
    الـشـعـب ـذالـھ الـدرس ونعـطـي                                                      

   ھـبي ھـيا      ھبـي ھبـي                                                           
  ربي يرضي      حـتى ھـبي                                                           
  نـار حـولك      ھول أمامـك                                                           
  تجار الضعف     تبـدي لعلـك                                                           
  إصـرار فـي      وتبسـم تقول                                                           
   يـحـار فـيك      أشـم وأنـت                                                           

    الـنـصـب ببـعـض الخـــلد ننـال                                                      
   ھـبي ھـيا      ھبـي ھبـي                                                           
   ربي يرضي      تىحـ حـبي                                                           
   بالـواحـات     ھبـي ھـيـا                                                           
   بـا_يــات      اJخـوان جا                                                           
   طـاعات إلي     الشغـل حالوا                                                           
  ھـات ياـھـ      المقطف عبي                                                           
  القـنوات فـي       شقـوا ھـيا                                                           

  وبالعـضـGت       بالكـوريـك                                                           
  _ت غـدنــا      نبـنـي ھـيا                                                           
   بالشـھ مـثل      نـنـزل ھيـا                                                           
   ھـبي ھـيـا        ھـبي ھـبي                                                           
   ربـي يرضي        حـتى ھـبي                                                           
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    للعاتـي لـست        للـظالم قـل                                                           
                                                           Gأطاطي لسـت        إنــي كـ  
                                                           Gالممات حـين         حـتى كـ    
   آتِ  _تٍ            النـصـر إن                                                           

   الـسـحـب وراء الشـمـس ھـــذي                                                      
  ..  أخري نظرية ھناك وكانت  

 لمھندسينا مع ا�مر تسوية وباJمكان...  طاقتنا ُعشر كان ولو ، عنا الشر يدفع ما إ  نعطيھم فG سخرة العمل أن طالما أنه تري    
 علي المقطوعية استلموا بأنھم لماًما إ  منھا يخرج   التي خيمته في العمل علي المشرف الضابط يبلغون بحيث ؛ المشرقين والسجانة

 البداية منذ طاقتنا كل أعطيناھم لو �ننا ، لنا يروق الذي الشكل علي والجھد الوقت من ا ستفادة حرية لنا ويظل...  ا�كمل الوجه
 أكثر نكون فإننا بھا نناور واسعة مسافة الممكنة الطاقة وبين بيننا أبقينا إذا أما..  ا صطدام ھدفھم �ن ؛ يقنعوا ولن  ، المزيد يطلبونفس
 من المباشر اJشراف أمن طالما ، صغيرة قناة حفرة في أطول وقًتا يقضي الطويل الطابور فصار ، الثانية للنظرية السيادة كانت وقد.  أمًنا

 من الصارمة الرقابة ھذه بمثل يظفر أن يمكن   العالم في جماعي عمل أي أن وأعتقد...  السلوك نفس الشيوعيون وسلك..  الجبل ضابط
 واJيمان ا قتناع عن النابع الذاتي الدافع مقام القيام عن ا حتياطات ھذه كل عجزت فقد ھذا ومع ، مصوبة مدافع وفوھات وحراس ضباط
 طرفي أحد أن واحدة لحظة ننسي أن يجب و  ، اJنتاجية العGقات من النوع ھذا عليھا يقوم التي ا�سس كل مراجعة يحتم مما..  القلبي

  ..  المسّخر اJنسان ھو العGقة ھذه
 الشكل ھذا وراء طاناوأع ، الكادحة وجوھنا صورة أعطاھم قد بحيث ؛ السجن إدارة أعين في النظريتين بين بالتوفيق القدر تكفل وقد   

 من كثيف غبار ومGبسنا وجوھنا وعلي الزراعي اJصGح عربات في السجن إلي نعود كنا أننا ذلك...  المطمئنة النفوس حقيقة المظھري
 بطن في ممنج من لتونا خرجنا قد أننا إلينا للناظر يخيل..  الغبار أثر من احمرار في تبرق التي أعيننا سوى تسلم ولم ، الرمال طريق

 ، اليومي المنظر لھذا يطرب المأمور أن تعلم كنا ما..  بعضنا علي التعرف في أحياًنا ونخطئ ، الغريبة لمناظرنا نضحك كنا...  ا�رض
 نفًسا الناس أسعد كنا الرباني الستار ھذا خلف أننا يعلم و ...  المراد بقرب ويؤمل نفسه فترتاح ، والتعب اJرھاق شدة من ظنه حيث

 لم الطغاة أن وھو النار في ألقوه حين – السGم عليه – إبراھيم قصة في جديد معني إلي مشدوًدا أجدني أخري ومرة...  عافية وأكثرھم
 السنن بحكم تفحم قد – السGم عليه – إبراھيم أن إلي مطمئنين انصرفوا بالقطع ولكنھم ، أفلتوه لما وإ  تحرق   النار أن إلي ينتبھوا
 ، وحدھم أعينھم في ستكون نيرانھم أن دري وما...  مأربه تحقيق إلي مطمئًنا عنا نيروزنا انصرف مثلما تماًما...  بالنار الحرق في يةالكون
 )�:�G#��G� _]O���J ) ...@براھيم أوجده كما مخرًجا لنا سيوجد E وأن...  علينا وسGم برد وأنھا
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  :  العاشر الفصل

  ..  والثورة اEخوان قصة من صفحات •

 ..  الشيوعيين وبين بيننا الھدنة حدود الحمامات •

 طبقة تكونت ولقد..  المقطوعيات وتسلم تسليم حول البسيطة المنغصات برغم ، الزراعي اJصGح أرض في اليومي العمل طابور ألقنا    
 أوامر بتنفيذ الموكل الضباط فريق وبين بيننا الزراعي صGحاJ مھندسي ومن ، شاھين أول رقيب رأسھم علي السجانة أغلب من عازلة

 نخل لم وأننا ، التعليمات حسب المقطوعيات سلمنا بأننا سلومة العال عبد رأسھم علي يومًيا الضباط إقناع الطبقة ھذه مھمة..  السجن قائد
 ، علينا ليستدعيھم السجانة بجمع يقوم إذ..  العمل دءب قبل صباح كل اليومي ورده عن ليغفل سلومة الضابط يكن ولم..  منا بالمطلوب
 إلي عائداً  ينفلت أن وما.  منھا أسوأ ھو ما إلي ا حتكاكات تؤدي أن مؤمGً  ، بإھانتنا لھم ويوحي ، والضغط التشديد من بالمزيد ويطالبھم

  : ويقولون ، إلينا قاله بما السجانة يسارع حتى السجن
 السم ويدس الحسن الوجه يعطيكم لماذا ؟ بنفسه إليكم يوجھھا لم ولماذا ، منھا سيتنصل الضرورة وقت �نه ، ليماتالتع بھذه نقتنع لم نحن -

  :  له ليقول مرة ذات الجرأة نفسه في شاھين أول الرقيب وجد وقد.  للمسؤولية وحدنا يعرضنا لماذا ؟ ظھوركم وراء من
 :  قائGً  سلومة فنھره..  ؟ إليه دعونات ما بنفسك تنفذ   لماذا..  البك سعادة يا -

 ..  فاھم..  تراجعني و  به آمرك ما تفعل ، عسكري رجل أنت..  السياسة ھذه بنفسك تفھم و  ، حمار رجل أنت -

 .  فندم يا تمام -

 فترات في خواناJ بعض مع القرآن حفظ في وقته أغلب يقضي أن علي اليومي إصراره من وعجبنا ، ھذه شاھين قصة من ضحكنا -
 بدورھم وھم ، السجانة إلي شتائمه موجًھا ن العمل علي صائًحا ، مكانه من ھب بعيد من الضابط عربة لمح إذا حتى..  العمل من راحتھم

 شھادةب ، الجبل ضابط للسيد المقطوعيات كل عن التمام بإعطاء العمل يوم ويختم ، بسGم المرور ينتھي أن إلي ، خاطر طيب عن يتقبلونھا
 معفرين العودة بعد لنا رؤيته المأمور نفس في ويؤكدھا ، السارة النتيجة بھذه السجن قائد بإبGغ بدوره الضابط فيقوم ، اJصGح مھندس
 يإل جديد عدد انحياز من حدث ما التأييد علي حملنا في ثمرھا ستؤتي السياسة ھذه أن إلي المأمور اطمئنان من زاد ومما..  الطريق بتراب
 النتيجة لھذه اJدارة وطربت..  اJفراج قرب ، الحسنة المعاملة ، الجبل طابور من اJعفاء:  ثGث بمزايا تتمتع التي ، المؤيدين حجرة

 تفاعل وراء كان العمل وجو ا نفتاح ھذا أن وظنت ، والنصف السنة مدار علي علينا الزنازين غلق فترة طوال تحدث لم التي ، الجديدة
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 أن أقنعتھم معنا تجربتھم �ن ؛ المقصف مع تعاملنا وأعادت ، الغرض لھذا الشيء بعض قبضتھا فأرخت ، التأييد سياسة لمصلحة ا_راء
 عشر تسعة عن يزيدوا لم كله العام مدار علي المؤيدين أن لعلموا وإ  ، الغيب يستنبئوا أن وسعھم في يكن ولم..  ترابطنا من تزيد الشدة
 .  والمعارضة التأييد قصة ھمب ختمت ، فرداً 

 كافًيا الحكومة تأييد يعد فلم..  السابقين معاملة في خبرتھا ا�من أجھزة عليھم طبقت حيث ؛ سبقتا اللتين الدفعتين من أسوأ حظھم وكان..    
 ليوالتخ ، المعلومات غوإبG التقارير عبرف الفرد ثورية زادت وكلما ، السلبية وعدم اJيجابية وإظھار الو ء إثبات أيًضا يلزم بل ، لTفراج

 المؤيدين بقايا من الحظ سيئ علي الجھنمية السياسة ھذه وطبقت..  عالمية أو قومية أو وطنية مناسبة كل في حماسال وإظھار ، القيم عن
 ھذا من أيًضا يفلتوا فلم التأييد مفھوم يف التطور ھذا قبل مبكًرا بالخروج حظھم واتاھم من أما ، عنھم اJفراج تم قد يكن لم الذين ، بالسجون
  .  مكشوفة خدعة مجرد السابق تأييدھم كان وإ  ، السياسة ھذه بإتباع وأعمالھم بيوتھم في الخارج في ا�من  حقتھم إذ ؛ المصير

  ..  البشر من الصنف ھذا  
 الثالثة الدفعة لھذه فيه نرثي كنا الذي الوقت في..  JسGما عزة من حصين حصن في أننا ونشعر ، E جنب إلي وإطمئنان مأمن في كنا    
 ردود تفاوتت حيث ؛ ا�خرى السجون في أخبارھم وصلتنا من أو ، المحاريق سجن في معنا كان من منھم سواء ، بالذات المؤيدين من

 نحذر المؤيدين وبقية نحن وكنا ، المباحثية لهأعما في ا�من رجال فاق حتى ثورته في تمادي من فمنھم ، الغشوم السياسة ھذه تجاه فعلھم
 إلي الطبيعية الظواھر لتحويل فطرًيا استعداداً  لديه �ن ،"  بسابس"  مفرد"  بسبس"  اسم منھم الواحد علي ونطلق ، البشر من اللون ھذا

 ا�من بجھاز كامGً  عضواً  أصبح أن إلي ببعضھم المطاف وانتھي.  الحقيقية مراميھا عكس إلي العادية العبارات وتفسير ، حركية مظاھر
 الظھيرة في أو الليل جوف في الكتابة فأتحين ، المعتقل داخل اليوم حساب ألف له أعمل الذي ھو البشر من اللون ھذا..  عنھم اJفراج بعد
  ...  الGزمة التمويھات عمل بعد ا�سطح فوق أو
 ، بازدواجھا أو الشخصية بانفصام أصيب من ومنھم ، ا كتئاب اسمه ، قبل من هعن أسمع لم ، عجيب مرض أصابه من المؤيدين ومن   

 ، عليه المعارضين مع التعاطف صفة بإلصاق مبال غير كلية التأييد عن توقف من ومنھم ، للعواقب نظر دون ا عتدال التزم من ومنھم
 ھو والشر ا�غلب ھو المؤيدين ھؤ ء في الخير وكان..  تأييده في الثقة فقدت أن بعد ، إلينا بعد فيما اJدارة حولته حتى بنا صلته في تمادى
  :  عنھا اJفراج عند المؤيدين من الثالثة للدفعة يقول أن إلي العامة المباحث أركان أحد زھدي اللواء دعا ما وھذا...  ا�قل

  ..  المعارضين من وألعن المؤيدين من أسوأ أنكم نعلم نحن -
  ..  الھدنة خط ندع الشيوعيين مع

 بعد ، بالمحاريق الزراعي اJصGح أرض في الشيوعيين مع والمصارف الترع شق في السخرة موقع إلي ا ستطراد ھذا من أعود    
 لمشتركةا المياه دورة ھي الصارم النظام ھذا في الوحيدة الثغرة كانت وقد...  العقاب أشد بنا حاق وإ  ، ببعض ا ختGط بعدم علينا التنبيه

 ، قديمين صديقين بين فردية بطريقة اللقاء كان البداية وفي" .  الھدنة خطوط"  عليھا أطلقنا ثم ومن ، عندھا اللقاء لنا يتاح كان التي ،
 ا�سباب من ذلك لغير أو ، طريق في منھم كل ا�قرباء من اثنين بين أو ، آخر عقائدي معسكر في صاحبة وجود منھما كل اكتشف

...  عانيناه أن سبق كالذي متواصل جوع من الشيوعيون يعانيه ما اكتشفنا عندما ، التنظيمي المستوي إلي اللقاءات تطورت ثم ، ضةالعار
 الترع شق في عملنا مقابل لنا أعطيت التي ا�جرة حدود في المقصف مع جديد من بالتعامل لنا السماح بعد ، أفضل ظروف في اليوم وكنا

 مصلحة تنازعت فقد اJجراءات شكلية علي وحرًصا.  المعتقلين دون للمسجونين أجر عن تتكلم التي ، السجون لGئحة ذاً تنفي ، والمصارف
 ھذا وكان ، عمل يوم كل عن للفرد واحًدا قرًشا إعطائنا بقرار انتھي ، العمل ھذا عن أجرنا حول الزراعي اJصGح إدارة مع السجون

 علي رفع مما ، جنيًھا ستين الشھر مدار علي تصبح ، للجميع بالنسبة اليوم في جنيھين عن عبارة ا�جر اھذ صار إذ ، ضخمة ثروة يعتبر
 من عدداً  يوم كل إليھم نحمل ونحن ، للشيوعيين نقنع كنا ھكذا أو ، ا�غذية من فائض بتوفير لنا وسمح ، ا قتصادي مستوانا من الفور

 المصري الشيوعي الحزب مندوب بين بالتساوي الھدنة خطوط عند لھم نسلمھا ، الفاكھة وبعض والفول العدس وجرادل الخبز أكياس
 ، الرحيم ديننا بطبيعة وعي عن بذلك نصدر وكنا ، العمل مواقع داخل زمGئھما علي بالتوزيع بدورھما يقوما لكي ؛"  حدتو"  وحزب

 أصابتھم عندما ، قريش فقراء علي لتوزيعه المال من بمبلغ سفيان بي� – والسGم الصGة عليه – الكريم الرسول مد بواقعة علمنا وعن
  ..  المسلمين وبين بينھم القتال استمرار وبرغم ، شركھم علي وھو مجاعة

  ..  مختلفون شيوعيون  
 تتحقق حتى النظرية بثورية التزاًما ؛ نظام أي مھادنة عدم يري فا�ول ، الوسائل في ويختلفان ، الھدف في يتفقان الشيوعيان والحزبان    

 المراكز إلي الھادئ التسلل في التدرج يري – الوطني للتحرر الديمقراطية الحركة أي – حدتو وحزب ، الكامل والتغيير الشاملة الثورة
..  والعمالة التخريب بين تتراوح التي التھم بشتى ا_خر يرمي منھما وكل..  الخسائر بأقل أھدافھم إلي يصلوا حتى ، الدولة في القيادية
"  كوننا مواقع من ، الحراس بعض مع مشاكلھم وحل ا قتصادية بالمساعدات لھم الدائم تزويدنا بحكم معنا الطيبة العGقة تجمعھما وكانت
  ..  عليھا التسلط في نانجح أننا بدعوى ، السجن إدارة بتغيير العليا السلطة تقوم كانت ما كثيًرا أنه حتى ، لTدارات المعاملة فن في"  سوابق

  ..  عقائدية اجتماعات  
 فترة وأصبحت ، الضباط أحد مرور أمنوا كلما معنا يندمجون الحراس وأخذ ، تتسع اللقاءات وأخذت ، تخف الرقابة أخذت فشيًئا وشيًئا    

 فرق علي توزع وأن ، العمل أطالت أن الراحة فترات تلبث ولم ، الخفيفة للندوات ذھبية فرصة الغداء بتناول فيھا لنا يسمح التي القيلولة
 ا تجاھات لكل جامعة تكون أن علي فيھا حرصنا التي ، الموسعة اجتماعاتنا مصلحة كله ذلك وكان..  يستريح وبعضھا يعمل بعضھا
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 إحكاًما ا�مر وزدنا ، يةللغا ودي جو في الفكرية الندوات فكرة ولدت وھكذا..  عليھا التواطؤ دون الحقيقة كشف يسھل حتى ؛ الحزبية
 بG ، سافرة الحقيقة إلي نصل حتى ، والتشنجات والتلبيس اJثارة عوامل كل عن بعيًدا ، الحوار  ستمرار وضمانات ضوابط يعمل

 وبعدت النوايا صدقت إذا العقيدة في مختلفين لكل يحتذي مثGً  نعتبره الذي السليم الطريق في بالفعل الندوات سارت وقد..  معوقات
 ھذه مع بالفعل متكافئة النتيجة كانت وقد..  الحياة خضم في بذلك يظفر أن وھيھات..  الجھا ت من وخلت عنھا السياسية ا�غراض
  ..  السليمة المقدمات

  ..  والثورة اEخوان قصة من جديدة صفحة  

 ذات حGوة الحديث ازداد فقد..  الشيوعيين وبين بينھم أو ، ھمأنفس اJخوان بين الراحة فترات في الندوات وتكثر الحديث يحلو كان وإذ    
 منھم كل ،"  الردم"  من كوم فوق ، اJرشاد مكتب عضو النصر أبو حامد محمد السيد حول ملتفة وھي ، العاصفة فرقة أفراد بين يوم

 ، جبارة وفرح ، العزيز عبد وجGل ، سليم فيولط ، البنان الرحمن عبد منھم أذكر.  كوريك أو مقطف علي يستند أو ، فأسه علي يتكئ
 نسائم فأنستنا..  فيھا اللغط كثر أن بعد والثورة اJخوان قصة عن اليوم ھذا في يسألوه أن لھم خطر وقد ، النشار وإسماعيل ، حسين وأحمد
  :  قال..  الصحراء شتاء شمس عن عباراته دفء أغنانا..  الصحراء نسائم كلماته

 ، المحكمة رئيس"  طبالة"  أمام الرؤوف عبد المنعم عبد المقدم ا�خ محاكمة أثناء إ  ا�كمل الوجه علي بھا أعلم لم ، أبنائي يا أمثلكم أنا -
 – التي ، المحكمة لھيئة تقديمھا قبل بقراءتھا وخصني ، دفاعه أوراق ا تھام قفص من المنعم عبد ناولني حين الجمھور مقاعد في وكنت
 كبيرة خسارتنا كانت كم أدركت وبعدھا..  مرة �ول التفصيل علي ووقفت ، قراءتھا أتممت أن إلي حضورھا في تأخرت – حظي لحسن
   ؟ - E رحمة عليه – البنا حسن الشيخ بموت

 حوله من المتواثبين أشباله مستقبل من الواثق الحنون ا�سد ابتسامة وجھه وعلي ، البعيد ا�فق عبر الطرف يسرح وھو به التصاقنا ازداد -
 : 

 بوقوع علم عندما فھو..  صفاته بعض وكلھا ، الداعية صفات من والتفاؤل والمغامرة وا بتكار والسبق ، الشھيد اJمام يد علي دائًما البداية -
 التي ووطنيتھم لشبانا الطيارين بشجاعة أعجب ، بالعلمين ا�لماني الجيش إلي ھروبھا طريق في وھي المصري عزيز تحمل التي الطائرة
 حرب في التاريخية البطو ت وصاحب العسكرية الجماعة وكيل لبيب محمود الرائد الفور علي وكلف..  الجريء العمل ھذا إلي دفعتھم
 اJيمان بطاقة شحنت إذا الفطرية الشجاعة فھذه الفقار وذو ، الرؤوف عبد المنعم عبد:  وھما ، الجماعة في الشابين ھذين بتجنيد السلوم

 الدعوة بث في كالشGل اندفع الذي ، وحده المنعم عبد تجنيد في رائده التوفيق كان وقد..  رھيًبا نووًيا سGًحا كانت اJسGم بحقائق وزودت
 ..  السليم بالوعي وفكره ، بالنور قلبه م`ت التي ، الشھيد باJمام لقاءاته عقب الجيش صفوف في

 اJمام بين سرية لقاءات شھدت ، ا نجليز واحتGل القصر ومؤامرات ا�حزاب فساد في غارقة نتكا التي ، مصر أرض وشھدت   
 عبد جمال:  رأسھم وعلي ، ووطنية غيرة المتوقدين الضباط صغار من لبيب ومحمود الرؤوف عبد المنعم عبد له رشحھم من وبين الشھيد

 رئيس السندي الرحمن بعبد ذلك بعد ا تصال مھمة وأسندت...  وغيرھم ، البغدادي ، الحي عبد المكارم أبو ، حسين الدين كمال ، الناصر
 في المسؤولية ھذه مستوي علي يكن ولم ، ا بتدائية بالمدارس مدرًسا يعمل أًخا الضباط �سرة عّين حين أخطأ الذي ، الخاص التنظيم
  .  تقديري

   ؟ اسمه نعرف أن لنا ھل -
 عبد جمال فثار ، الطبنجات إحدى وتركيب بفك يقوموا أن ا�سرة اجتماعات أحد في الضباط من طلب الذي..  زكي أحمد ا�خ ھو ، نعم -

 التحليGت وفي وا جتماعية العقائدية القضايا في التحدث ا�ولي من كان وأنه ، العسكري  ختصاصھم إھانة ذلك واعتبر ، الناصر
 .  السياسية

 علي:  ا_خر البعض وقال ؟ القيادية أخطائنا من ھو ا�خ ذلك به قام ما وأن..  حق علي الناصر عبد مالج يكن ألم:  اJخوة بعض قال -
 وھما ، با لتزام الشعور نقص وإلي ، ا�خوة روح إلي ا فتقار عن تكشف أيًضا الناصر عبد ثورة لكن..  الخطأ بھذا التسليم فرض

 وحقيقة الجماعة أھمية بين يفرق وأن بل..  الجماعة وأھمية الشخص خطأ بين يفرق أن أجدره كان وما..  الدعوة ھذه جنود خاصية
 ..  منھا النيل رغبة   ، داخلھا من الجماعة إصGح عاتقه علي ھو �خذ والفكرية النفسية المقاييس صحت ولو..  اJسGم

  ؟ الموقف ھذا الشھيد اJمام عالج وكيف:  آخرون وقال -

  :  كGمنا علي حامد محمد السيد عقب حينما اجميعً  سكتنا ثم   
 الناصر عبد أبريء و  ، الخطأ من ا�سرة نقيب ا�خ أبريء   وأنا..  اليوم ا�حداث إليه وصلت ما تأثير تحت تتكلمون أنتم..  أبنائي يا -

 اثنين بين تفاھم سوء صورة يومھا يتجاوز لم ا�مر �ن ؛ البنا حسن الشھيد اJمام ھو واحًدا شخُصا أبريء.. ..  حقي ھذا..  ولكن..  أيًضا
   ، اليوم جمال صورة ذھنكم وفي تتكلمون أنتم..  ا�مة مستويات وكل والنقابات والقضاء والبوليس الجيش داخل العديدة ا�سر إحدى في

 به الضباط صلة يجعل أن الشھيد باJمام حدت قد حدثت بالتي شبيھة تصرفات أن علمت قد كنت وإن ، العادية ا�مس جمال صورة
  ..  الرؤوف عبد المنعم عبد دفاع أوراق في قراءاتنا نستأنف وا_ن...  مباشرة

 عن منفصGً  العسكري بالجناح يعمل أن الناصر عبد جمال قرر حيث ؛ الجيش داخل با�زمة عجلت قد الشھيد اJمام وفاة أن فيھا جاء   
 الفكري با تجاه التقيد دون الجيش في وطني عنصر أي ضم لنا يتاح حتى ، جديد مرشد علي بعد يستقر لم"  الذي ، المدني الجماعة جناح

 عبد المنعم عبد ذلك في وعارضه" ...  مات قد به نثق كنا الذي الوحيد الرجل أن عن فضGً  ، الجميع تھم وطنية قضية ھناك أن طالما ،
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 اختيار في حقھا تعطيھا أن جماعة في كأفراد واجبنا إن: "  قائGً  ، عسكرية صفة أي علي تزمةالمل الجندية صفة يغل8ب كان الذي ، الرؤوف
 العمل ھذا تحطم وإ  ، ا�مور تقدير في الجديدة القيادة حق علي النھاية في نفتات أن دون أيًضا ذلك في نشارك وأن ، الجديد المرشد

 مشاكلنا تحل ظله وفي ، وأخيًرا أو ً  لTسGم ا�مور ھذه أن ننسي و  اJسGمية خGفةال سقطت منذ..  طويلة سنوات من الكبير اJسGمي
 محمود المرحوم ھو النتيجة لھذه فزًعا الناس أكثر وكان ، الضباط من كبيًرا عدداً  استقطبا اللذين الرأيين بين التوفيق استحال" .  الوطنية

 بالنتيجة ا جتماع يأت ولم..  الظاھر بحي منزله في العسكريين للجناحين اجتماع لبعم أسرع وقد..  ھؤ ء لكل الروحي ا�ب لبيب
  .  E بيد ا�عمار كانت وإن ، وغًما ھّماً  بوفاته عجل مما المرجوة

 الغايات في   ائلالوس في قائًما الضرورة بحكم التعارف ظل فقد ثم ومن ، مباشرة الثورة قيام قبل الجيش تنظيم في ا�مر إليه آل ما ھذا   
 الجماعة معرفة سر يفسر وھذا..  الثورة قيام في الحرية رأس ھم ا�حرار الضباط يجعلوا بأن اJخوان جانب من تكتيكي اعتبار وعلي ،

 لتقوم ةالثور كانت ما ببساطة �نھا ؛ المنشآت حراسات إلي أبنائھا وسبق ، الثورة قيام بموعد والھيئات ا�حزاب من غيرھا دون وحدھا
 نسائم قليل منذ كانت التي الرياح لفح عن وشغلنا ، قليل منذ وادعة كانت التي الشمس حرارة عن الشيق الحديث شغلنا.  اJخوان رضا بغير

 فيھا يختلط التي النقل عربات تقف حيث إلي واتجھنا ، مشغلة وبصدور مثقلة برؤوس قمنا الجبل من العودة صفارات دوت فلما..  الصباح
 الھدنة خطوط عند مازالوا من انتظار سوي العربات قيام علي يبق لم..  الصباح في يحدث ما بعكس تخصيص بدون ، بالشيوعيين اJخوان

 أننا وإ  ، تقريًبا يوم كل عليھا نحرص التي الفرصة ھذه علينا فّوت قد الھام الحديث ھذا �ن ؛ اليوم ھذا في الھدنة خطوط إلي نذھب ولم ،
  ...  فواتھا علي اليوم ھذا في سفنأ لم

  :  عشر الحادي الفصل

  ..  القدم بكرة المباراة جرت العسكري با�مر •

 ..  التعذيب من فنجا..  التحنيط احترف •

 رقيق..  رأيال محنك كريم أخ أراد ، الذاتية ا_ م فوق وارتفاًعا ، وأمته دعوته نحو �مانته وأداء..  إخوانه عن لمسؤوليته استشعاًرا    
 عدم فجوة يسد أن...  اJخوان علي العام والشرف ، اJرشاد مكتب عضو ، التلمساني عمر ھو ، اJرادة صلب..  المعشر لطيف..  القلب
 لسجنا إدارة طريق عن المسؤولين إلي فرفع ، السوداء الصفحة ھذه لطرد للتفاھم طريًقا يفتح وأن ، الدولة في المسؤولين وبين بيننا الثقة

 بعض وتحمل ، E إلي إعذاًرا ؛ ذلك فعل..  البربرية ا�ساليب لھذه كبديل ا�مر يھمھم من مع المباشر اللقاء أھمية حول كبيرة مذكرة
 إحدى ُيفلت أن ، العام المسؤول ، المنيسي رشاد ا�خ يشأ لم نفسھا وبالدوافع كذلك..  عليه الخطوة ھذه أبوا اJخوان من قلة من العنت

 داود صالح أحمد بصحبة الداخلي ل`من الجمھورية رئيس مستشار المصيلحي حسن بوصول علم فعندما ، الكريم للتفاھم المتاحة الفرص
 لھما يشرح..  بالشرطة لھما سابق كزميل مقابلتھما أمر – حسناته من وھذه – السجن قائد مع دبر ، الشيوعيين لمقابلة العامة المباحث من

  ..  السبيل ھذا في خير رسل يكونا أن مقدورھما في وأن..  ا�مة علي وعواقبھا معنا المتبعة السياسة خطأ
 إ  يشغله   بأنه السرية التقارير وصفته والذي ، للجميع الروحي وا�ب ، سًنا اJرشاد مكتب أعضاء أكبر عطية العزيز عبد ا�ستاذ أما   
 – ا�زھر الجامع شيخ شلتوت للشيخ معايدة بطاقة وكتب العيد مناسبة تحين فقد.  الناصر عبد جمال من والنيل القرآن وقراءة الليل قيام

 واستدعي ، المأمور ثار عندما تقع أن الكارثة وكادت..  الطغاة مواجھة في العلماء بمسؤولية فيھا يذّكره – السجن إدارة يد في وقعت
 تراجع الذي المأمور علي الجريء الشيخ فيھا وھجم ، ا_خر بلكم منھما كل فيھا ھم8  ، بينھما مشادة وحدثت ، لمكتبه العزيز عبد ا�ستاذ
  ..  الكارثة وقوع دون ليحول المناسب الوقت في البربري النقيب تدخل وجاء..  بالمفاجأة مأخوًذا

  ..  القدم كرة في مباراة  
   العسكري با�مر  

..  تفتيش إلي تفتيش ومن..  وإليه الجبل من اليومي برنامجنا علي تغيير أي يطرأ ولم..  لقويةا المواقف تلك بعد كالمعتاد الحياة سارت    
   جديد لموقف تعرضنا فقد ، عجيب كل يلدن الحبالي الليالي إن وحيث.  صعب موقف كل مواجھة علي وتمرسنا ، التكدير جو ألفنا حتى

ً◌رنا ، بالسياسة عGقة  خاصة بصفة وللمأمور عامة بصفة السجن Jدارة كرامة مسألة �نھا ؛ التيسير جلب أو يرالتكد من مزيد بين فيه ُخي8
 يومھا...  اJدارة ضباط بحضور الزنازين خارج جمعنا عندما ، الطريق بتراب معفرين الجبل من عودتنا فور المأمور لنا أكده ما ھذا.. 

 وبين بيننا يجري ما علمه إلي نمي ھل ؟ بنا يفتك أن ينوي المقطوعيات في قصرنا �ننا ھل..  الطارئ الجمع ھذا سبب في الظنون تقاذفتنا
 أنفاسنا واحتبست..  بنا شيء أي فعل السلطة تخول للثورة معادية جبھة أنھا علي تصويرھا وقت أي في يمكنه ، ندوات من الشيوعيين

  :  بحساب يتكلم بدأ عندما
 وزيادة ا�بواب فتح وإلي ، انھزمتم إذا معاملة �سوأ استعدوا..  الجديد بالوادي المھندسين حلسG القدم كرة فريق ساعة بعد ستنازلون -

  ..  خاصة بصفة ولي السجن Jدارة ا�ولي الدرجة في كرامة مسألة �نھا ؛ انتصرتم إذا المقصف مع العمل
 ، سنتين من أكثر منذ واحًدا يوًما يتدرب لم الفريق تكّون والتعجب ا ندھاش ووسط..  المعدودات الكلمات ھذه بعد الفور علي وانصرف   

 الفريق توجيه في جھده كل..  ا نجليز مع القتال معارك أيام سابًقا شمس عين جامعة وقائد ، البدنية التربية عاكف مھدي محمد ا�خ وبذل
 صفين وراءه ونحن الملعب إلي الفريق وتقدمنا..  ملعبال أرض في يستشھدوا بأن توصياتنا الفريق حملنا بدورنا ونحن..  اللعب خطة إلي
 محاطين ، المھندسين سGح وضباط السجن وضباط المأمور عليھا يجلس التي للمنصة المقابلة الجھة في أجلسنا حيث ، السجانة حراسة في

 جلسوا حيث إلي المسجونين الشيوعيين ورطاب أحضروا أن السجانة يلبث ولم.  والمزامير الطبل بأيديھم ، المشجعين عليھا الجيش بجنود
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 صفوفنا يحيط الذي ، ا�ول الرقيب إلينا التفت فنية لعبة أدي أو ھدًفا السجن فريق أحرز ما فإذا ، ومثيرة حامية المباراة وبدأت ، منا قريًبا
  :  قائGً  وأمرنا ، بالسجانة

  :  ويقول ثانية يلتفت أن إلي...  بشدة فنصفق...  صفقوا -
 ...  فنتوقف...  قفوا -

 يا ھنا أنصفق..  عليه لدينا المشاعر غلبتنا ما فإذا..  ذلك في الرقيب تعليمات مشاعرنا ألزمنا أو ، تعليماته التزمنا الموقف ولطرافة   
  :  بقوله ويكتفي ، إلينا يلتفت فG ، الصول حضرة

  ..  واحدة مرة العاصفة سكنت ، قفوا:  قال ما فإذا ، كاJعصار الضحكات وسط بالتصفيق أكفنا فتنھمر...  صفقوا نعم -
 أيام لعدة معنا بوعده وبر8  والضباط المأمور فانتشي...  المھندسين لسGح واحد لھدف أھداف بثGثة السجن فريق لصالح النتيجة وكانت   

  ...  ا�ولي سيرتھا إلي السجن في الحياة إعادة في – سلومة العال عبد:  أي – ا�صفر الحقد ينجح أن قبل ، متتالية
  ..  ا�فناك نبأ  

 Jبراھيم الوحيد المنافس يعتبر وكان ، اليوم حتى للسجن ا�ولي ا�يام منذ التكدير صور كل من بمھارة يفلت أن استطاع واحد شخص    
 من وإعفاء تكريم محل ، شنيشن أمورالم عھد في وكذلك ، ضياء المأمور عھد في فھو..  السجون مصلحة مجلة علي المشرف العيش أبو

 عبد ا�خ ھو الشخص ھذا...  ا�مور تأزمت كلما إدارة وبين بيننا أمان صمام لذلك فكان..  إليه يتوددون الضباط كان بل ، السخرة أعمال
 أصابعه في يكمن الرئيسي فالسبب..  بوضعه لذلك عGقة   ولكن ، خGب حديثه..  مرحة روحه..  الزراعة بكلية الموظف حميدة القادر

 فلفت ، الضباط �حد ھدية وقدمه ، تحنيطه في ونجح ، الجبلية السGحف أحد الجبل إلي فيه خروجنا يوم أول في التقطت التي ، الماھرة
 العجيبة وا�شكال النادرة با�صناف عليه تبخل لم والصحراء ، والزواحف الجبلية والطيور الحشرات تحنيط في يتوسع وبدأ ، ا�نظار إليه

 المحافظة ضباط من أصدقائھم ولحساب لحسابھم ھوايته فيھا يباشر ، السجن مرافق في خاصة حجرة اJدارة له خصصت ما أسرع وما ،
 محنطة بومة يوم ذات أھدي أنه جري ما طرائف ومن.  السجن إلي قادم لكل مزاًرا مرفقه وصار ، شھرته وذاعت..  الموظفين وكبار

 الضباط تجمع ولما..  حاد كلوي بمغص المأمور أصيب حتى المكتب من القادر عبد خرج أن وما..  مكتبه ليزين ضياء التركي للمأمور
  :  له قال عليه دخل ولما ، منزعج وھو إليه فأخذوه..  فوًرا القادر عبد بإحضار أمرھم حوله والسجانة

  .  الخراب تجلب إنھا لك لأق ألم..  أمامي من واخرج ، فوًرا البومة ھذه انزع -
..  اJسGم من ليس والتشاؤم ، الطيور بقية مثل طائر مجرد إنھا...  متعلم رجل وأنت ، باطلة اعتقادات ھذه...  المأمور سيادة يا:  فقال -

 :  قائGً  المأمور فضحك..  بيتي في بومتين شخصًيا أملك وأنا

 .  جواًبا يجد ولم القادر عبد يد يف فأسقط..  السجن ودخولك بيتك خراب سر وھذا -

 البياض ناصعة ، الحجم صغيرة ، الثعالب من زوج المرة ھذه أبطالھا ، شنيشن الثاني المأمور عھد في أخري قصة الظريف ا�خ ولھذا   
 يمني القادر وعبد..  والمحافظة السجن في من كل لعاب لفروتھا سال..  فنك ومفردھا ، أفناك تسمي ، النوع نادرة ، العيون حوراء ،

 فحفرت ، فتوًحام قفصھا باب نسي يوم وذات.  مقرراته وزادت ، امتيازاته وتدعمت ، مركزه وقوي..  عودھا يشتد أن بعد بوصلھا الجميع
 لدي ركزهم وتھدد أحGمه تبخرت أن بعد القادر عبد جنون وجن..  الواسعة الصحراء إلي بليل منه وھربت ، الجدار تحت سرداًبا لنفسھا
 إخوانه من  ذعة وتعليقات ، السجن في كبيرة ھزة الخبر وأحدث.  واللحم اللبن من مقرراته ونقصت ، والضباط المأمور و مه ، اJدارة
 في يعزونه الجبل من عودتھم بعد وذھبوا الفرصة اJخوان وانتھز..  السجن أرجاء في السير علي يجرؤ ولم ، الزنزانة داخل أقعدته
 سعد البشرية القيثارة رأسھم وعلي باJخوان زنزانته واكتظت ، المزاح في إمعاًنا ، صدره علي السواد شارة علق وبعضھم ، همصاب
  ...  أغنية تردد معھما والمجموعة ، حسين أحمد وقريته سرور

  الفـنـكيـن عـلـي وأبـكي                                          عـين يا الدمـــوع ھـاتي         
            عين غـمـضـة فـي طاروا                                           طال مــا التـعـب بعــد         

  :  كاملة القصة تحكي التي الطويلة الموشحة تلحين تردد بطانة ومعي إليه وذھبت ، غنائية موشحة بعمل بدوري وقمت   
   والبــاكـي منھـا الضـاحك                                          ـاكا�فن أمـر جــاءك ھل         
   كـالنساك خـشـعـت لـمـا                                          حـسًنا مكـراً  مكـرت لـما         
  ا�شراك فـي القــادر عـبـد                                          وضـعـت إ  حلفـت لـما         
   إمـســاك سـاعـة دبـرھـا                                         لمؤامـــرة فـطنـت لـما         
   ا�وراك عظــم ويمصــمص                                         المشـوي باللحم يأتـيـھــا         
   الـســفــاك ھذا مـن ويـلي:                                         محنـتـھا لرفيـقـة قـالت         
  لمــرآك ويـبـش يجــــري                                        كـرًما و  مـنه حـّبـًا مـا         
    ــبـــاكبص يغـني ويــروح                                        ھامــتــه يكلـل يغــدو         
     حــيـاك إن حــذًرا فـخــذي                                        ھامــتــه يكـلل والمكـر         
  وغــطــاك الشــعــر زاد إن                                       حـــتى يدللـنا سيــظـل         
    الشــبـــاك فـي ويحـنـطـنا                                       ليقــتلـنـا السـم سيــدس         
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  :  عشر الثاني الفصل

   ؟؟ إخوان إلي والشيوعيون شيوعيين إلي المسلمون اEخوان تحول ھل •

 ؛ شعبتين علي أنفسھم اJخوان وزع وقد.  العمل مواقع داخل إلي تطورت ثم ، الھدنة خطوط عند الشيوعيين مع الندوات نشطت    
  .  للمفاجآت وتحسًبا ، ممكن أقل في الغرض تحقيق سرعةل

 علي ، صراعات من أحزابھم بين وما ، ودولًيا محلًيا الحركية ومشكGتھم ، التنظيمية الشيوعيين أساليب بدراسة تختص:  ا�ولي الشعبة   
 في طولي قطاع بعمل وذلك ، بھا المؤمنين أفواه من اوتطبيقيً  نظرًيا الماركسية بدراسة تختص:  الثانية والشعبة..  النشار إسماعيل رأسھا

 فرصتھم الشيوعيين وأعطينا.  الثانية الشعبة مع العمل اخترت وقد الفكرية المستويات كل تستوعب بحيث ، المتناحرين الشيوعيين الحزبين
 ، البداية في تھيب من يتغاشانا كان عما ضGً ف ، الحوار أدب في والدعاة الرسل بمنھج تأسًيا جانبنا من تدخل أي دون العرض في كاملة
 في أدركنا ثم ، البداية في تھيًبا نحن فعلناه الدعوة في ورقًيا تأدًبا الرسل فعله فالذي ، أو ً  عليھا نقف التي ا�رضية استكشاف علي حفزنا
 بأي لمحاضرة ساعة اقتطع لو ومتواضًعا صGً منف يكون وكم..  ذلك من أثمن وقته �ن ، الجاھل جھل علي يتحلي كان ما عظمة النھاية
 وعلي ، العلم يملكون وھم الجھل صوت سماع علي يصبرون الذين أولئك أما..  يستمعون والكل يتكلمون دائًما فالعلماء..  مادي مقابل
 ، الدعاة بصفة الجديرون حقب فھم ، الحسنة والموعظة والحكمة بالصبر التخلف ھذا مع يتعاملون ثم ، الحق يعرفون وھو الباطل رؤية
  .  إليھم البشرية تفتقر الذين النفوس أطباء بحق وھم..  داعية عالم كل فليس

 بھا يبدأون التي الخادعة البداية خGل من   ، الجدلية بالمادية مبتدئين ، لقضاياھا المنطقي الترتيب خGل من الماركسية إلي استمعنا   
 ، المطاف نھاية حتى العرض في وسايرناھم ، واستعمار طبقي واستغGل ظلم من فيه كان وما التاريخ قصة بسرد ، مبتدئ أي مع عادة

 واضحة بنتائج خرجنا – كبيًرا بحًثا فيما ضمناھا التي – الجو ت مجموع ومن ، المرتقب الشيوعي العصر مGمح في الخيال مع بالتجوال
  ..  الحديث في دورنا حان دماعن اJسGمية للنظرة العرض حسن علي ساعدتنا ،
  ..  المرايا حرب  

 ، الغير فكر من مرآة إلي يحتاج فھو..  وجھه المعتادة مرآته في يري مثلما نفسه فيھا يري ، أخري مرآة عن لTنسان غني   أنه ويبدو    
 الصحيحة اJنسانية الرؤية لديه تكتمل حتى ، ويري ليري ، ومرآة ومرآة ، سلوكه فيھا ليري ، الغير سلوك من ومرآة ، فكره فيھا ، ليري

 ولن..  الجانبين من تتوالي ا كتشافات بدأت وھكذا..  لنا نفسه بالدور بدورھم قاموا وقد ، الشيوعيين حياة في المرايا بدور قمنا وقد.. 
 ؟ الغرائز يؤجج صراع المتأنية ؤيةالر عن يشغله لم حيث ؛ القبيح وجھه الحسن وجھه رأي ھل ، نفسه من رأي فيما فريق كل يماري

 في مدفوًنا كان ما  ستنبات أو ، نجھلھا كنا التي قدراتنا كوامن لتحريك ، خاصة بصفة لنا  زًما العقائدي النقيض ھذا كان كم وأدركنا
 بالحركة فباتت ، السالب ليإ الموجب من سري..  الھادئ بالحوار الساخن الحمضي الوسط ھذا في الكھربائي التيار سري ولقد..  تربتنا

  ..  والسلوك الفكر في ا ستقطاب وبدأ ، السالب وخصائص الموجب خصائص
 دركاته بكل الكفر تجعل أن اJلھية اJرادة واقتضت الصراع أجل من   ، الحركة أجل من ، للسالب  زًما الموجب يكون الحد ھذا إلي   
 فيھا والشر الخير تقابل من ھي نفس كل فحركة ، التقدم تيار منه يبدأ الذي الموجب القطب ھو واJيمان ، البشر حياة في السالب القطب ھو

 في..  المجتمع في .. الطبيعة في الحياة فدورات – يتأخر أو يتقدم أن منكم شاء لمن – والشيطان والمGك ، والھوى الحق تقابل ومن ،
 يكون   ويوم..  الجديد الكائن أي..  الحركة يلدان اللذان الزوجان فھما ، مًعا الضدين بوجود إ  – أصGً  توجد   بل – تتم  ..  النفس
  .  حانت قد شيء كل قيامة وتكون..  حياة تكون   أزواج

  ..  الشيوعيين صفوف في انشقاقات  

 إدراكاً  وازددنا ، سبيل أقوم علي اJسGمية لقضاياا من لكثير فھمنا بازدياد ، وجوده اكتشفنا با�صح أو – فينا الجديد الكائن ھذا ولد وقد    
 في الحقائق ھذه تمثيل حسن علي قدرة ازددنا ثم ومن ، قبل من القدر بھذا نتذوقھا نكن ولم ، نحسھا نكن لم ، نعم من علينا E أفاءه لما

 المرايا حرب وأثناء ، بعد الماركسية علي المباشر لھجوما نبدأ لم الذين نحن – نفاجأ أن طبيعًيا وكان ، الغير علي بھا نفيض أن قبل أنفسنا
 عن فضG ، معتقGً  أربعين من أكثر ضمت ، الشيوعية ا�حزاب جميع عن استقGل حركة في متمثGً  ، العملي الشيوعيين قاعدة برأي –

 أن الوھم لھا وسول ، للمستقلين مستقل سكن بتوفير السجن إدارة وأسرعت.  لھما مناوئة صغيرة تنظيمات بظھور الكبيرين التنظيمين تشقق
..  اJخوان من جديد عدد تأييد إلي نفسه ا�سلوب أدي مثلما ، الشيوعيين صفوف في النتيجة ھذه إلي أدي الذي ھو المتبع التكدير أسلوب
 وأطلقت.  يشعرون   وھم وبصرھم الضباط سمع تحت ، الصحراء أرض علي فكري تفاعل من يجري ما كل عن كامل عمي في وكانت
 مسلمين إخوان إلي الشيوعيون يتحول أن بعد إ  عنكم التكدير ترفع لن الدولة إن"  الشيوعيين استقGل حادث بعد الشھيرة عبارتھا اJدارة

 شددت ثم ومن ، العليا الجھات إلي بھا وأبرقت ، اJدارة غرور النتيجة ھذه أرضت وقد" .  شيوعيين إلي المسلمين اJخوان ويتحول ،
  .  ا نتصارات من المزيد في أمGً  ؛ علينا قبضتھا

  ..  ا�صفر والحقد العمياء القوة  
 طره مذبحة في فشھرته ، الخاصة بوسائله علينا التضييق ليتولي ، عنبرنا إلي سلومة الحاقد الضابط بنقل التشديد سياسة وأردفت    

 الصعبة للمھمات ينتدبونه أصبحوا بحيث ، العامة المباحث رجال من قربته التي الشھرة تلك ، السواء علي واJخوان الحكومة لدي معروفة
 تسير الذي اليوم أسوأ ماو..  السجن قائدة العمياء القوة تلك حتى ، رتبة منه أمبر ھم ممن السجن ضباط كل نفوًذا له جعل ما أيًضا وھذا.. 
 الخروج قبل لعنبرنا الھمجي بالتفتيش الصباح نستقبل أن منذ العمياء القوة في نھارنا نصارع فكان..  ا�صفر الحقد بيد العمياء القوة فيه
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 تقسيم بدعوى ، فترة كل تسكيننا يعيد أن لسلومة يلذ كان حيث ؛ الجبل من عودتنا فور ا�صفر الحقد مع الصراع مرحلة تبدأ ثم..  للعمل
 مGبسنا حتى ، فيھا شيء كل من المستمر الزنازين تجريد عن فضGً  ، ببعض بعضنا ليضرب ؛ ومتشددين معتدلين إلي المعارضين

 الثعبانية سياسته من نختنق كدنا حتى ، علينا الحراس تأليب في خبرته عن فضGً ..  بالمخازن وتستبقي معنا بوجودھا يسمح   كان الداخلية
 كان كانت التي الحربي السجن أيام علي فيھا نترحم ، عصبية أيام يناعل تمر كانت..  طبًعا منه أرحم  شك فھو للثعبان ا عتذار مع ،

..  المستمرة النفسية ا_ م تلك من نفوسنا علي أھون كان أنه إ  – �جسادنا مؤذًيا كان وإن – �نه..  مباشًرا صًبا علينا العذاب فيھا يصب
  ..  العقول منا لذھبت E بحبل الدائم اعتصامنا ولو 

   عـمـم فتنة وإمـا صـغار إمـا                                            بينھما الحزم ضاع أمرين تخير   
 ھذا تكفل وقد..  أنفاسنا بالتقاط فيه ننعم وقًتا لنا يتركوا   حتى ، المعروفة المخ غسيل بلعبة بقية الليل في لھا كان النھارية الملحمة ھذه    

 ليلة كل بنا يجتمع فھو ، ا�قدار به رمتنا ، عثمان يسمي ، المGمح ساذج ، القامة قصير ، التخرج حديث ، يرصغ ضابط الكبير الشرف
 قضية حول كGم من يثيره علي نرد ، وقعوًدا قياًما حوله من ونحن ، كرسيه علي ھو ، الزنازين بين الواقعة الطرقة في العشاء صGة عقب
 نتواصى وكنا ، عنھا ينصرفون وأخذوا ، لھا الحماس اJخوان من كثير فقد حتى ، نفسھا المعادة وا�جوبة با�سئلة ، والمعارضة التأييد
..  شھر كل أخويت أو أخ نفس في أثرھا تطبع المستمرة الدوامة ھذه وكانت..  ا�قل علي ليلة كل الزنازين فتح لنكسب ا نصراف بعدم
 ولم..  السجون جميع في والمعارضين التأييد قصة بھم ختمت ، العام مدار علي أًخا عشر تسعة الضغوط فيھم أثرت من مجموع بلغ حتى
 تعيش المؤيدين من ا�كثرية وكانت..  كبيرة آثام من اقترفته ما أمام الضئيلة النتيجة ھذه لھالتھا إ  ، الغيب تعلم أن اJدارة وسع في يكن

 الداخلية الضغوط تلجئه الذي ا�خ فكان..  لھم العذر والتماس عنه التخفيف في وسًعا دخرن   بدورنا وكنا ، لنا ويدعون ، معنا بقلوبھا
 الطاقة بنفاد معتذراً  ، مستأذًنا مودًعا ، الزنازين بقية علي المرور علي المؤيدين حجرة إلي ا نتقال قبل يحرص النھاية ھذه إلي والخارجية

 والحب بالحزن اJخوان ويودعه..  عليھم   Jخوانه يظل أن E ويشھد ، العزيمة بمقام Jخوانه مقًرا ، للجميع النصر حتى بالثبات دعًيا ،
  ..  سبقھا ما كل عن الجديدة المجموعة ھذه به اختصت شعور وھو ، والبكاء

  ..  جديد من الوعاظ حملة  
..  المؤيدين من القليل العدد بھذا الظفر نشوة أسكرتھا نأ بعد ، علينا التأثير إمكانيات كل العليا الجھات من بوحي اJدارة حشدت    

 التأييد بحل مشايخھا وتوقيع بخاتمھا مختومة الشرعية الجمعية من بفتوى مزوًدا الوعاظ بعض وجاء..  بغيتھا الوعاظ سGح في ووجدت
 بعد ، الجمعة صGة بأداء لنا يسمح أن عاظالو مھمة لنجاح ا�مر واقتضي.  ظروفنا مثل في كان لمن شرعية رخصة باعتباره ، للحكومة

 علي يخفي – عظيًما ربانًيا لطًفا الجارية ا�قدار ستائر خلف نعاين وكنا..  المحاريق سجن أرض أقدامنا وطئت منذ علينا محرمة كانت أن
 بالشيوعيين احتكاكنا إلي ، اقتصادياتنا أنعش الذي اليومي القرش إلي ، الجبل من العودة بعد يومًيا إخراجنا من ابتداء – المظلمة النفوس

 – الجمعة صGة منھا غنمنا التي الوعاظ حملة إلي ، ليGً  الزنازين علينا فتحت التي المخ غسيل محاضرات إلي ، أفكارنا أنعش الذي
 اطمئنان إلي القدرية ممارسةال خGل من وصلنا إذ ، المحن وطأة عن النعم بفيض شغلنا حتى – الماكرين خير وE E ويمكر ويمكرون

 التسبيح سGح البتار سGحنا إلي نھرع كنا إذ ، مأزق في وقعنا أو ، محن علينا أطبقت أو ، خطوب بنا ألمت كلما ، E جنب إلي تام قلبي
 ورد ا�ذى صرف من عانينا ما لكثرة ؛ شر إلينا منه ينفذ   ، فو ذ من بسور يحيطنا E بأن اليقين إلي وصلنا أننا E ويشھد ، وا ستغفار

 وجذبھم السجانة علي التأثير في نجاحنا إلي ذلك فعزت ، أھدافھا فشل من السجن إدارة تحيرت حتى..  العد يحصيھا   مواقف في الكيد
 منھم تسلموا قد الوافدون ونيك والتسليم التسلم ليلة وفي ، الجدد إخوانھم المنقولون السجانة فيوصي ، بتغييرھم تبادر فكانت ، صفنا إلي

 وبالتجاوب ، بنا للفتك با ستعدادات سلومة والضابط القائد أمام يتظاھرون التالي اليوم وفي..  العسكرية المھمات تسلم مع قضيتنا فھم أيًضا
  .  معھم الضباط اجتماعات في دار ما كل إلينا ينقلون ثم..  المھمة والتحذيرات المشددة التعليمات كل مع
 ، تسلم و  تسليم في لوجه وجًھا يلتقون فG ، السجانة من والمنقولين الوافدين بين تحول أن أرادت الحقيقة إلي أخيًرا اJدارة فطنت ولما   

 فمنھم..  ھاب ليعظونا عليھم ممGة وآراء ، لنا محبة قلوًبا يحملون كانوا فقد ، الوعاظ حملة عن أما.  كيدھا E أحبط فقد ذلك تنفيذھا ورغم
 أوتار من عليه الضرب يلزم بما سلومة الضابط أوصاه الذي كذلك..  التوفيق أخطأه من ومنھم ، ولسانه قلبه بين التوفيق في لبًقا كان من
 إرضاء ، موضعه غير في الحماس الخطيب افتعال من ، الضحك كتمان من العيون منھا ذرفت طريفة خطبة إلي واستمعنا..  خطبته في

  :  فينا يصرخ وھو صوته بح الصGة صفوف خلف يقف الذي ابطللض
   ؟ للمھالك وتتعرضون الموحش المكان ھذا في بقاءكم عليھم تفضلون وكيف..  لھم عائل و  وأبناءكم أزواجكم تتركون كيف -
 الحلوى معك لي أتحضر ؟ أبي يا كامGً  سبوًعاأ عنا أتغيب ؟ أبي يا ذاھب أنت أين إلي:  وقال ، وبكي إليكم قادم وأنا بثيابي ابني تشبث لقد -

 :  قائGً  إلينا بعيونه وجحظ منا بصوته اقترب ثم ؟ أبي يا

 :  قائGً  الناصر عبد الرئيس علي عرج ثم ، وتنتظركم إليكم تحن زوجات لكم أليست..  أبناء لكم أليس -

 مآثره تعديد في وأخذ..  وماله مالكم إذاً ..  أجلسه الذي ھو ربه أن أم الكراسي علي أجلستموه الذين أنتم ھل..  سياسته تعارضون لماذا -
 .  بأسره العالم وعلي اJسGمية وا�مة العربية ا�مة علي

 ، الجمعة صGة صحة بعدم معتقدين ، الظھر ليصلوا المكان من انسحبوا اJخوة بعض وأن ، الضحك نغالب أننا الخطيب أحس ولما   
     :  قال إذ الثانية الخطبة ختام في قاطًعا تحذيًرا إلينا ووجه الشيخ زمجر

  ..  اسمعوا..  ااسمعو -
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 :  فقال..  آذاننا وأرھقت صمتنا فازداد -

 قائGً  جأر ثم..  يؤمن لم الذي من منكم المؤمن أسمع حتى ، مرتفع بصوت ورائي فأمنوا ، شخصًيا باسمه الناصر عبد للرئيس سأدعو إنني -
 : 

 .  آمين مرتفع بصوت جميًعا فقلنا ، وجوھنا ويتفحص ، فينا يتفرس ، برھة وصمت قالھا ، الناصر عبد الرئيس وفق اللھم -

..  ا متحان نتيجة علي وليطمئن ، الخطبة في رأيه عن مستفسًرا الصفوف خلف الواقف ، سلومة الضابط إلي الصGة عقب الخطيب ھرع -
 :  قائGً  الضابط فھنأه

 والتندر بالفكاھة حياتنا م`ت..  جيدة بتمثيلية استمتعنا فقد نحن أما..  يده في فأسقط..  الخطبة ھذه علي الحذاء ضرب تستحق كنت لقد -
 .  أيام لعدة

 بنا إذا ، سفره بعد الواعظ أمر من كان ما فيھا نسترجع ھادئة ليال في أملنا أن فبعد..  الوعاظ تمثيلية من الثاني الفصل من ليلنا يسلم ولم   
 عنه ا�رض انشقت وكأنما ، مقدمات بG علينا جديد واعظ بدخول ففوجئنا دورنا جاء حتى ، الزنازين في سريعتين وغلق فتح بحركة نفاجأ

  :  بقولنا فبادرناه ، المفاجأة فأخذتنا ،
 سبق الذي ، جزجة بالشيخ الشھير السيد محمد خالشي به وإذا ، الوقور الشيخ فضحك ؟ جن أم إنس..  وبركاته E ورحمة السGم وعليكم -

 لم بالسجن اJدارة أن ويبدو..  والحديث الملبس في وتأنقه..  وأدبه لعلمه وتقديرھم له اJخوان بحب يتمتع والذي ، جناح بسجن زارنا أن
 له ليتاح ، ليGً  علينا إدخاله فضلت ثم..  السابق الواعظ مھمة فشل عن تعويًضا المحبوب شخصه في فرأت ، ذلك من شيء عنھا غائًبا يكن

 .  فصول من غيره علي أسدلت كما الفصل ھذا علي الستارة وأسدلت..  التكلف عن المؤثر الودي الحديث فرصة

  ..  مرصفا – البجLت

 وأوله ، سGح من به نتزود أن E أمرنا ما كل شحذنا وقد إزھاقه وتصديه له الحق مواجھات تنوع بقدر الباطل أساليب تنوع بقدر    
 – البجGت جمعية شكلنا المنطق ھذا بوحي..  سواء دجانة أبو وقصة فھو..  القتال ساحة في إ  E يبغضه الذي الفخر وآخره ، اJيمان
 ستة كل دورًيا تجتمع ، البجGت قرية عن المعطي عبد وحسين الخميس رجب وا�خوين ، مرصفا عن وأنا رفعت ا�خ تضم ، مرصفا

 وكانت.  فيھا للعجلة داعي فG ، ا جتماعات من للعديد تتسع ، بھا المحكوم العشر السنوات بقية وأمامنا ، والصبر بالحق للتواصي أشھر
 حا فتتا شراب إعداد من يفرغ ريثما ، المناسبة بھذه قصيدة أعد أن رفعت أخي وأوصاني..  قريتنا نصيب من ا�ول ا جتماع إلي الدعوة

 ا فتتاح قصيدة وجاءت ، الجمعية ھذه في بشخصه الصعيد تمثيل علي فأصر ، اJرشاد مكتب عضو شريت أحمد الشيخ فضيلة ولمحنا. 
  :  والباطل الحق بين الخالد الصراع قصة تحكي

   ثقـاة مـن قـدمت وبمن                                                        بالبـاجـGت مـرحـبـًا يا         
  المعجزات بـكل ذخـرت                                                        التـي لمرصـفــة صـنو         
  الخـالدات ســجل أبـداً                                                         يـأتــه لـم بمـا تـأتـي         
   البـنات حــتى أبناءھـا                                                        الرضـابـ تقــدم تمـضي         
  :  عشر الثالث الفصل

  ..  السجناء معاملة بتغيير الناصر عبد أمر يوغسLفيا من •

 ..  اEخوان ضد النفسية الحرب من جديدة مرحلة •

 بين وقعت مشادة أثر علي ١٩٦٠ عام منتصف:  والزمان.  المعتقلين الشيوعيين من مائتين يضم الذي ، زعبل أبي معتقل:  المكان    
 بحياته أودت عطية شھدي الُمَعتقلِ  طائشة ضربة وأصابت ، المعتقلين لتفريق ، السجانة عصي فيھا استخدمت ، والشيوعيين المعتقل إدارة
 ، أخري ومعتقGت سجون في أضعافه ارتكبت وقد ، لمواطنينا رقاب علي المسخرة ا�جھزة بمنطق جًدا عادي والحادث ھنا إلي.. 

..  الوطنية المصلحة بمنظار عادية نظرة الناصر عبد جمال إليه ينظر لم بالذات الحادث ھذا لكن ، إجرام عGوة بمنحھم المقترفون وكوفئ
 العامة للمصلحة الشخصي تقديره يمليھا أو ، العامة ةالمصلح تمليھا ، نسبية مسألة – يبدو فيما – سيادته عند كلھا والصواب والظلم فالحق

 بتحسين فيه الناصر عبد يھم كان وقت في حدث القتل أن إذ ، التقدمية الثورية المفاھيم لھذه عملًيا تطبيًقا ھذه القتل قصة من موقفه وجاء.. 
 قاسم الكريم لعبد العراق في الشيوعيين مساعدة بسبب ابينھم حدثت التي ا�زمة بعد ، روسيا وخاصة ، الشرقية بالكتلة أخري مرة عGقته

  .  مائتان منھم زعبل أبو معتقل نصيب كان ، بمصر سيوعي ألف من أكثر أثرھا علي اعتقل وقد ، الشواف ثورة سحق في
 الجلسة في حاضًرا وكان..  ليوغسGفيا رسمية زيارة في كان حيث ؛ اليوغسGفي البرلمان داخل إ  الحادث بخير الناصر عبد يعلم لم   

 معتقل في وقع ما بتفاصيل الحداد وقفة عقب وعلم..  التحرر قضايا سبيل في المناضلة الكوادر أحد وفاة علي حداًدا وقفت التي البرلمانية
 العدل قيم كل ركتتح أن أسرع وما.  عديدة مرات الرواية ھذه أنفسھم الشيوعيون لنا أكد وقد..  المرافقين المترجمين من زعبل أبي

 إسماعيل واللواء ، السجون مصلحة وإنما ، الوطن أرض إلي العودة ينتظر فلم..  مصلحة وراءھا ا_ن إ  لشيء   ، المرة ھذه والتصحيح
 الضغط فعبر مشددة تعليمات تبعتھا بل ، القرارات ھذه عند ا�مر يقف لم..  الضباط من وغيرھم البشGوي والعقيد..  المصلحة وكيل ھمت
 بسجن معنا يوجد إنه وحيث.  السجون تضمنھم اJخوان جميع �ن ؛ الشيوعيين به المقصود وكان ، المعتقGت جميع في السياسيين عن

 وأراد..  التخفيف قرار لتطبيق ميدان أخصب ھو سجننا كان فقد بالسجن عليھم المحكوم من ومائة الشيوعيين من معتقل ستمائة المحاريق
E المسؤولين من أحد نية ذلك إلي تتجه لم حيث من ، نحتسب   حيث من بجوارھم التخفيف يشملنا أن  .  
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  ..  ا�صفر الحقد ونحرك  
 ، وا�حجار القمامة من ا�رض ننظف ، السجن فناء وإلي ، بالسجن المحيطة ا�راضي إلي وتحولنا ، الفور علي السخرة عمل توقف    

 يكن لم المفاجئ التحول ھذا لكن..  المزرعة إلي المؤدي الكبير الشارع خاصة ، السجن إلي المؤدية الشوارع جميع وكذلك ، بالماء ونرشھا
 بعض جذب في ذلك بسبب ونجح ، ا�من بأجھزة العلوية صلته علي مجده بني الذي – سلومة الضابط أعني – ا�صفر الحقد ھوى علي

 تلك صورته بين اليوم يوفق فكيف ، الخفية رئاسته لدي تزكيتھم في وأمGً  ، لشره اتقاء منه يبوح يعملون بحيث ؛ صفه إلي اJدارة رجال
 المعتقلين �حد حدث ما ھو المباشر سببه أن الجميع لدي مفھوًما كان وإن ، الشيوعيين علي يقتصر و  ، السياسيين عن تخفيف قرار وبين

 أي تصعيد إمكانية وتعطيه ، علينا الحقوق من الكثير تعطيه عنبرنا عن المباشرة مسؤوليتهف ، سلومة الضابط ييأس لم ھذا ومع.  الشيوعيين
 ستار وراء من الجديدة سياسته بدأ وقد..  للجميع معروف وتاريخ سابقة خبرة ذلك في وله ، جماعية كارثة إلي تؤدي بحيث ، فردي موقف

 الطرقات رش في تشغيلنا دوام علي لحملھم ؛ عليھم الجزاءات وتوقيع ، مباشرة لھم موالشتائ السباب توجيه بكثرة ، علينا المشرقين السجانة
 من المزيد في سبًبا نكون و  ، جھدنا قصارى نبذل حتى ، وا ستعطاف بالرجاءات إلينا يعودون بدورھم فكانوا ، والقمامة ا�حجار وجمع
  .  اJيذاء

 خبيًرا كان ولكنه ، آخر موقف معه لنا لكان مباشرة إلينا سلومة اتجه ولو ، بسببنا لسجانةا يصيب ما أمام نضعف تجعلنا عاطفتنا وكانت   
 العنبر لدخول واتجھنا عملنا أنجزنا كلما كنا.  لنا منظورة غير قوية بأصابع نفوسنا فيھا اختفت التي ، السردابية المعاملة من اللون بھذا

 ، أخري مرة بالمساجين المساكين فيعود ، قابالع بأشد السجانة متوعداً  ، ساخًطا كرهو من سلومة علينا خرج الظھيرة حر من لنحتمي
 قصيدة في صدري في ما وأفرغت ، حد أقصي إلي الضابط ھذا من نفسي شحنت..  ا�حجار أصغر من وتنقيته ، السجن فناء رش Jعادة
 كل:         فيھا جاء اJخوان من عام محفل في ألقيتھا عندما اداJرش مكتب عضو شريت أحمد الشيخ فضيلة عليھا عاتبني ،  ذعة ھجاء

  المشؤومه الجدران بين                                        انعكست قد ا�وضاع
  فمـحرومـه بالحق أما                                        حكمت بالباطـل وبGدي         
   المكتومة الصرخات تحت                                        ھدرت كبـركان والنفس         
  سمومه مسـيلـمة لتذيق                                        انطلقت ھـامـا إذا أواه         
  سـلومة يدعـي كلب عن                                       عجًبا تجد شئت إن فاسمع        

  مذمومـه وخصـا ً  لوًنا                                       برمـتھـا الـرقطاء ھذا         
   حكومـة زى لبسـت أنثى                                       مشـيـته في ا�نثى ھذا         
  عومـهن فـيه رقـتـھا                                         طرواتـھا بالطـبع فيـه         
  سومـه بالتـالـي يتحـول                                       يـوم له يجيء ولـسوف         
  وقيومـه العـرش رب يـا                                       ومالـكھم الناس رب يـا         
     خيشومـه بـرغـم يـأتينا                                       غدنا متى النصـر رب يا         
   مـرسـومـه ألوية ويري                                        ضآلـته المغرور لـيري         
   مھزومـه البـاطل وجنود                                         مكـبـرة الحـق وجنود         

  ..  النفسية والحرب الغريب الخطاب  

 ھم من أيًضا فيھا يعيش كلن..  الھادفة ا�من جھاز سياسة وبين التخفيف قرار بين التوفيق في سلومة فيھا وقع التي الحيرة ھذه أن يبدو    
 النفسية الحرب إلي فعمدوا ، سياستھم أربك قد ، وبالتخفيف ، الكبيرة للرتب بالفصل الجمھوري بالقرار وكأني.  منه أعلي مستوي في

 السجن إلي ورد ، غريب خطاب إلينا وحمل.  السافرة بالحرب تحقيقه في ينجحوا لم ما بھا يحققون ولعلھم ، الطارئ فالموق ھذا لمواجھة
 ، عليھم بھا المحكوم المدة نصف أمضوا الذين اJخوان جميع بأسماء كشف بعمل السجن إدارة بكلف الخطاب..  الجديدة الخطة ھذه بوادر
 ، بالبشر يفيض ووجھه ، الخطاب بنبأ إلينا سارع من أول ھو الطاغية المأمور كان.  الثامن الثورة عيد بةبمناس ، عنھم لTفراج تمھيداً 
..  جري ما كل عن الصامت ا عتذار دموع..  عينيه من تنھمر والدموع ، اJخوان مع ا�حضان ومتباد ً  مھنًئا الزنازين يجوب وأخذ
 تشويه في الديكتاتورية تفعل وھكذا ، منه اقتناع غير علي واJرھاب البطش علي مكرًھا انك الذي ، داخله في المقھور اJنسان دموع

 أسلم السعادة في يكون عدائه في السافر الباطش النموذج ھذا أن ندرك بفطرتنا فنحن..  فيھا تكلف   صادقة دموعه أن نحس وكنا.  النفوس
 وكGمه الباسم وجھه يكون الذي الحاسد الحاقد النموذج عكس وھذا..  عليه عميت لتيا الظروف تتغير وعندما ، الحق وجه له يتبين عاقبة

 أول من ذلك تدرك كانت فطرتنا أن عجب ومن..  السھولة بھذه باكًيا إلينا ينيب أن يستطيع   ھذا ومثل ، ا�سود لقلبه قناع مجرد المعسول
 أما ، ما يوًما إلينا ، تفيء أن مؤملين ، القوة مع البعد علي عاطفتنا كانت ولقد..  ا�صفر والحقد الباطشة القوة حلف فيه علينا اجتمع يوم

 مشاعرنا من به الGئق المكان في نضعه كنا فقد ، لصالحنا يعمل أنه يوم أول من يقنعنا أن حاول والذي ، با بتسام المقنع ا�صفر الحقد
  .  فيه حسھا تخطيء لم التي

  ..  شيء كل وتغير  

 السجن في الحياة مGمح وتغيرت ، مھنئين العنبر علي والموظفون السجانة تقاطرت السار الخير بھذا تھنئتنا باب المأمور افتتح أن وبعد    
 ، يومية نزھة أصبح السجن حول والعمل ، مباحات أصبحت والممنوعات ، توقف والتفتيش ، ونھاًرا ليGً  مفتوحة تركت فا�بواب ، بسرعة
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 نصف عن اJفراج بقرب تيقنوا قد بالسجن من جميع أن ذلك..  جديًدا ثوًبا شيء كل واكتسي..  نفسھا اJدارة حرص من أكثر عليه نحرص
 أو الشيوعيين أو الموظفين أو اJدارة رجال من ا�مر في أحد يشك لم..  المدة بنصف العفو شروط عليھم ينطبق ممن ، اJخوان مجموع

 ، يحدث لن ذلك من شيًئا أن من يقين علي كانت واحدة فئة إ ..  مرتحلون ضيوف أننا علي يعاملنا أصبح الكل..  العاديين المساجين
  ..  نحن ھي الفئة وھذه..  الجميع عن ا�مر وطوت

  ..  ثانية محاولة  
 أخ أي علي التأثير من المتنوعة الضغوط ستأفل أن بعد إليه لجأوا ، النفسية الحرب من نوع ھذا أن إلي ا�ولي اللحظة منذ فطًنا فقد    

 أن سبق فقد ، أيًضا والتجربة بل ، لمراميھم اJدراك ھذا وراء وحدھا الفطنة تكن لم.  ا�نفس بشق أًخا عشر بتسعة ظفروا أن بعد ، جديد
 بعشر عليھم المحكوم مع الكرة يعيدون واليوم..  سنوات بخمس عليھم المحكوم اJخوان مع السجون بعض في كھذا أسلوًبا استخدموا

..  التھم وتبادل الصف تمزق إلي تؤدي ، نفسية صدمة إحداث في – النفوس له تھيأت أن بعد – اJفراج عدم يتسبب أن يقصد..  سنوات
 وأن ، للخديعة فھمناب �حد نبوح أ  وتواصينا ، ا حتما ت لجميع أنفسنا ھيأنا..  أشد الصدمة وقع ليكون ؛ مفاجأة بتكديرة قاموا وربما
 سياسة عن تتحول   حتى ، الخطاب لتنفيذ اJدارة انتظار طال إذا للمسؤولين ا�عذار نتلمس وأن ، حد أقصي إلي منھا ا ستفادة نحسن

 في ونسرع ، رارا ستق ظGل نتفيأ وبدأنا ، تلفحنا كانت التي التقلبات حر من واقية مظلة لنا وتكونت..  خطتنا نجحت وقد ، معنا التساھل
 إدارة �ن ؛ السجن مرافق جميع علي إشرافنا وتم ، وإدارياً  ثقافًيا الداخلية حياتنا بتنشيط فقمنا ، الحال يتغير أن قبل أوقاتنا من ا ستفادة

 يظفروا أن الشيوعيين وحاول ، والورش والمطبخ والفرن والمخازن المقصف علي اJشراف لتعطيھم ، اJخوان في إ  تثق لم السجن
 تحديد علي يحرصوا أن اJخوان علي النسبي ا ستقرار ھذا ظل في اقترحت ولقد.  مرفق أي علي إشرافھم اJدارة فرفضت ، بشيء

 إخوانھم ورعاية إشراف تحت ، المسؤوليات مواجھة علي للتمرس الشباب من عدد �كبر الفرصة تتاح بحيث ، شھرين كل عنا المسؤولية
 كل في أنفسھم المسؤولين اJخوة انتخاب إعادة والتزموا ، ا قتراح ھذا من تخوفوا اJخوان ولكن ، القيادية قدراتھم تنمو ولكي ، الكبار
 علي و  الزنزانة مستوي علي   ، له تقديري كان مھما ، متتاليتين مرتين شخص أي انتخب أكن فلم ، نفسي علي اقتراحي وطبقت ، دورة

  .  الجماعة مستوي
  ..  المؤيدين رحيلت  

 ختمت الذين ، عشر التسعة المؤيدين ترحيل قرار كذلك يفاجئنا ولم..  لنا مفاجًئا يكن ا�مر يكن ولم ، أحد عن يفرج ولم ، ا نتظار طال    
 منذ بالسجون الواماز للذين اليوم حتى أو ، سنوات بعشر عليھم للمحكوم بالنسبة العشر السنوات من يوم آخر حتى التأييد قصة بترحيلھم

 ببواطن علمه يحكم المؤيدين بترحيل مستغGً  ، التيئيس في سلومة الضابط ھمة تفتر ولم.  طويلة بمدد عليھم المحكوم من عاًما عشر خمسة
 أصبحنا وقد دناليج ، يزيد أو سنوات خمس بعد للسجن مأموًرا إلينا سيعود وأنه..  المكان ھذا في تأييدنا نية تأكيد علي دأب حيث ، ا�مور
 مع بالتعاون وعمل ، عزيمتنا لتفتيت ا�ھل عن السيئة ا�نباء إ  إلينا تتسرب   بحيث ، خطاباتنا تتبع في أيًضا تفتر ولم..  عظيمة ھياكل
 ، شاعرنام تتحرك لكي ، لصالحنا ھي والخطابات السيئة با�خبار لنا مدھم أن أھلنا وأوھموا ، ذلك علي المحافظات في ا�من رجال

 ولم ، الماكرة الخديعة ھذه فريسة وقع والبعض ، النفسية الحرب بطبيعة وعيھم علي ظلوا ا�ھل من وكثير.  موقفنا صGبة من وتخفف
 ادائم نزودھم كنا خGلھا من ، الرسمية الطرق عن بعيًدا با�ھل الجانبية صGتنا لنا كانت إذ ، ا�ساليب ھذه أمام عاجزين جانبنا من نقف

  :  فيه يقول صبحي الصغير أخي من خطاب وصلني وعندما..  للمؤمنين ووعده E قدرة في الدائمة بالثقة ونزودھم ، الصحيح بالفھم
   واJيابا السGمة رزق إذا                                  يوًما سيعود مسافر وكل         

  :  قائGً  الجانبية بطرقنا عليه ورددت    
   واJيابا السGمة سيرزقه                                    حتًما $ مسافر وكل         
   الصحابا ويري أھله فيلقي                           يوًما النصر في رافGً  سيرجع         
   طابا شالعي فيھا الخلد لدار                            حق شـھـيد يؤوب أن وإما         
   مآبـا لھم الحسنيين وإحدى                            خيراً  تـراه المؤمنـين فأمر         
  :  عشر الرابع الفصل

   ؟ اEخوان بعزيمة يتغزل الطغيان أصبح لماذا •

  ؟ المستقبل أري كنت ھكذا •

 تدبير في شرعنا ، المستقلين حركة بعد ، جديدة ثمرة بG ينالشيوعي مع مستمرة ندوات في رؤيتنا من اJخوان نفوس تتململ   حتى    
 ، السجن في المخاطر أكبر من والقلم الورقة علي الحصول كان ولما..  الندوات ھذه خGصة فيه نجمع بحث لكتابة ا�وراق علي الحصول

 اJدارة طبيعة ونعرف ، للسجن الحالية اJدارة مدة تنتھي حيث ؛ ١٩٦٠ سنة سبتمبر شھر قدوم علي المتبقية ا�سابيع انتظار آثرنا فقد
 وضع حين مغزاه أدركنا ، عملي بأسلوب لنا تقديره عن يفصح ا�خيرة أيامه في بدأ قد شنيشن فريد الطاغية السجن مأمور وكان.  الجديدة
  شين سعد ا�خوين إشراف حتت الزراعة نھضت ما وسرعان..  والمزرعة المخازن مرفقي وخاصة ، إشرافنا تحت السجن مرافق جميع

 لھا خصصت البھائم حظيرة حتى..  الزراعة مساحة ھي فداًنا أربعين من يقرب فيما ا�عمال لمختلف فرق وتكونت ، الكومي ومصطفي
 ، القرية إلي حنيني �شبع ، أخري تارة الخطيرة وفرقة ، تارة العزق فرقة مع مكاني وأخذت..  الحفل إلي منھا السماد ونقل لعزفھا فرقة

  " .  الرماح"  الصاروخ اسم عليه اJخوان وأطلق ، عليه السماد بنقل"  عنتر"  وأغواني
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 ، لشراسته ، جميًعا لنا تسلية مصدر الحمار ھذا صار وقد..  مسجون أي نفقات من أكبر ونفقاته ، المصلحة في ملف له ھذا وعنتر   
 خفر شيخ رشدي وا�خ..  السجن إلي الممنوعات تھريب في باستخدامه عفيفي رشدي خا� أحسن وقد..  ا�رض علي أوقعھم من ولكثرة
 ، فيه نزل سجن كل في والموظفين الضباط وتذليل ، السجانة ترويض علي عجيبة قدرة وله ، قويسنا مركز إبراھيم الشيخ كفر ببلدة سابق

 نتصدق كنا حين ، المزرعة حدود علي الواحات بأھالي باتصالنا ن دةمحدو بداية الممنوعات بدأت وقد..  مستقل لكتاب مغامراته وتحتاج
 لتعليم دراسي فصل شكل في ا�طفال يجمعون اJخوان وكان.  ا�ھالي جاء بعدھم ومن ، الخبز من احتياجاتنا عن يفيض بما أطفالھم علي

 والملوخية ، البامية:  الخضار من صنفين سوي يعرفون   ھمف ، العجيبة حياتھم عن الكثير وسمعنا ، الصGة وتعليمھم ، والكتابة القراءة
 من ا�صناف عشرات و  السمك يعرفون و  ، البصلة رأس يتعدي  .  وإفطارھم ، ا�رض سبخ من فھو الملح أما ، بالزيت تطبخ التي

 أو الشيكو تة من نوع أي علي يفضلونه وھم ، شديدة الملح إلي الھزيلة أجسامھم حاجة كانت..  لھلكوا بالتمور أمدھم E أن ولو  ، الطعام
 الكذب يعرفون   ، ا�خGق طيبو ، الفقر حا ت أشد في وھم ، بامتصاصه ويتلذذون ، الملح من نحضره علي يتزاحمون فكانوا ، الدربس
 والمرور ، التھريب شبكة علي اJشراف رشدي ا�خ ويتولي ، المذبوحة والطيور والبيض التمر لنا يبيعون وكانوا..  السرقات و  إطGًقا

 من المزرعة أنتجته ما نقل في استخدمه عندما المھمة عليه الرماح وسھل ، نصيبھا زنزانة لكل يصل بحيث ، التفتيش حواجز جميع من
  .  السجن مطبخ إلي خضروات

  ..  للشيوعيين..  (  
 ، لحسابھم يستصلحونھا ، لھا مجاورة أرض قطعة سلمھم وإنما ، بالمزرعة معنا العمل في الشيوعيين إشراك علي المأمور يوافق لم    

  .  ا�صلية للمزرعة خطيًرا منافًسا أصبحت حتى ، كبيًرا جھًدَ◌ا فيھا وبذلوا
  .. اEدارة وغادرتنا  

 بعينين ينظر مستخذًيا فكان سلومة طالضاب أما..  بالرحيل القديمة المجموعة أذنت الجديدة اJدارة رأس علي الجديد المأمور بوصول    
 في سبًبا كان والذي ، عليه البيضاء ا�يادي صاحب ، السابق الشرطة ضابط المنيسي رشاد ا�خ تقريع يتلقي وھو ، ا�رض إلي كسيرتين

 وأبصرت عيونھا تفتحت فقد ، العمياء القوة أما..  الداخلية وزارة في سلطان لرشاد كان عندما ، الثورة بدء في السجون مصلحة إلي نقله
 في وا�مانة ، بنجاحنا المجاھرة كثير..  ورجولتھم اJخوان بعزيمة اJشادة كثيرة اليوم شنيشن فالمأمور..  فيھا فراستنا وصدقت ، الحقيقة

 ھذا نسبة في شجاًعا نوكا ، واJدارية المالية ا�عمال لدقة ، السجون مصلحة إدارة من شكر خطاب وصله أن بعد ، السجن مرافق إدارة
 أأمن مع أنت:  قائGً  يوصيه أن ينس ولم ، شاكر يحيي الجديد المأمور وبرفقته ، مودًعا ، العينين دامع بالزنازين علينا ومر..  �ھله الفضل

  ..  لشكربا يخصك المصلحة من سيصلك خطاًبا أن إلي مطمئًنا وكن..  السجن في شيء كل لھم سلم..  البلد في ناس وأرجل ناس
  ..  ا(نتصار فرحة  

 الزمن من واحد عام.  الفكرية والمجاد ت المثيرة والمواقف با�حداث مشحون ، كامل عام صفحة القديمة اJدارة برحيل طويت وھكذا    
 نھايته في خرجنا..  العذاب ظاھره في كان وإن..  الرحمة باطنه في عام.  وا�حداث المواقف بحساب كثيرة أعواًما أعمارنا إلي أضاف

 ھذه أمام سGح لنا يكن لم إذ ، والعلن السر في E من اقترابنا بزيادة ـ أنفسنا في الضعف عوامل علي منتصرين..  ميدان كل في منتصرين
 ھو لحكمة اJدارات ديأي علي يجريه وحده منه الفعل نري فكنا..  فيكون كن:  للشيء يقول أن علي القادر ، با$ اJيمان سGح إ  الظلمات

 لعباده وعده صدق علي أشھدنا ما المحن قلب من إلينا المنح وجلب عنا ا�ذى ودفع رعايتنا في آياته من أرانا وكم..  دعوته لمستقبل بالغھا
 الصدر ي٦ف جحر   ، واحدة بقيادة ، واحد رجل قلب علي عاًما نحيا مرة ف`ول ، صفنا في الضعف عوامل علي منتصرين..  المؤمنين

 جدار لكأننا حتى ، الواحد بالجسد صادق شعور في ، القمة إلي القاعدة ومن ، القاعدة إلي القمة من قائمين ظG والحب فا نسجام ، عليھا
 قلب مئتا له كبير جسم لكأنني حتى ، المجموعة ھذه من أخ لكل قلبي وفي مكان ذھني وفي وأنام أتحرك..  كلھا ا�رض أحداث أمام صلب

..  مضاعًفا والفرح مشتًتا الحزن تجعل شركة والفرح فالحزن..  فيه خلية �ي يحدث لما واحد وقت في بالطرب ويھتز با�لم ينتفض.. 
 النفوس ھذه بين حGوة له كان نفسه الموت حتى ، فيھا أخ قلب إلي طريقه الخوف يعرف   التي ، الحقيقية الحياة معني نتذوق مرة و�ول
 شيًئا يحس أو يدرك أن بإيذائنا الموكلين اJدارة رجال من أحد بوسع يكن ولم ، وا�مان الرحمة من دائم روض في تعيش التي ، ةالمؤمن

 ھم ا�مر واقع في فكانوا ، أيديھم علي بنا ُيفعل ما ھالھم المادية وبقيمتھا المادي بحجمھا ا�حداث رأوا عندما �نھم ؛ المعاني ھذه من
 ھي فھا..  الزمن مسألة القھر بأساليب ا�ذكياء وخسر..  سوء غير من البيضاء أيدينا أيًضا بأيدينا المعذبون وھم ، المنفيون المكدرون

 علي أيًضا منتصرين وخرجنا..  الجديدة التجارب من ثروة لرصيد مضيفة ، الخامس عامھا الواحات أرض علي تسجل اJسGمية الدعوة
  ..  الماركسية سراب ھو..  شيًئا نجده لم جئناه إذا حتى ماء حسبناه ، أحمر سراب

  ..  جديدة رؤية  

   ؟ المستقبل تري كيف -
 ممثلي مع وفكري مادي صراع ومن ، الشيوعيين مع فكري صراع من..  اليوم حتى الواحات أرض علي جري ما خGل من أراه:  قلت -

..  الرأسمالية سراب وراء الشوط نھاية إلي تمضي حين..  أجمع اJسGمي العالم وقدر ، كلھا العربية ا�مة قدر الغيب بعين وھو ، السلطة
 من ورصيدھا اJسGم كنوز من موروثاتھا وبين الغريب القادم ھذا بين النفوس في الصراع وطيس اشتد كلما السير في أوغلت كلما فھي

 زھيًدا دفعنا اليقين ھذا إلي وصلنا أن إلي ھنا نحن..  أخري مرة الخالد قالح لصالح الخفية المعارك ھذه التاريخ وسيحسم ، الفطرة طبيعة
 من ستقضي وكم ، صعيد كل علي جسام تضحيات من اJسGمية وا�مة العربية ا�مة ستدفع كم E إ  يعلم و  ، وأعمارنا أموالنا من
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 في طاحنة معارك مخلفات وراءھا تترك أن بعد ، E مرأ إلي تفيء لكي ، ا�قل علي عاًما عشرين لذلك أقدر كنت وإن ، أعوام
 اليوم ذلك يحين حتى بالصبر نتذرع أن وعلينا ، ا�خGقية وقيمھا عقائدھا في وبالتالي ، والسياسية ا جتماعية وأوضاعھا البGد اقتصاديات

 وشمس ، تنخفض لم مرفوعة الحق راية ستشاھد فعندئذ ، ھاظلمات يبدد لنور والتماًسا ، لمشاكلھا خGص عن بحًثا ، ا�مة فيه تتلفت الذي ،
 الحديث ھذا جري.  البلدان من وغيرھا وباكستان واندونيسيا مصر في الجدران وراء الطواغيت وضعھما وإن ، تنطفئ لم مضيئة الھدي
) ٣( عنبر أمام الواقع الفناء في بورالطا بأرض تجوالنا أثناء ، ١٩٦١ عام مطلع أيام من يوم ضحى في الجبيلي أحمد ا�خ وبين بيني

 .  E شاء ن|إ كذلك إ  أراھا ما..  ظني ا�يام تصدق فھل..  بالمعارضين الخاص

   السادس الباب
   الصعيد قطار ( الواحات قطار

  :  ا�ول الفصل

  :  النيل وادي إلي اEخوان ترحيل وراء وأسرار ألغاز •
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   العظيم E صدق                                                                                                    

 وھو..  الجديد واديال محافظة عاصمة الخارج مدينة حتى المواصلة بلدة من أسبوع كل واحدة مرة يسير ، الزمن دائرة خارج قطار    
 الرخاء في وأحGمھا ا�مة بمشاعر لعنت التي الجديد الوادي وكلمة..  الخارجة الواحات علي سوريا مع الوحدة بعد أطلق الذي ا سم

 حيث.. والزيف الخداع صور من فريدة لصورة ا�لم مشاعر ھي،  المشاعر من عكسياً  نوًعا نفوسنا في تثير عديدة سنين الدخل ومضاعفة
 سوريا في أشيع علي الرد أو ً  بھا المقصود كان إذ .. نطاق أوسع علي الوادي قصة إثارة وراء وأخيراً  أو ً◌ً  الرشيدة غير السياسة كانت

 الوادي عن فيھا يتحدث ، الناصر عبد لجمال خطبة جناح سجن في بأذني سمعت ولقد..  وغGلھا مزارعھا في مصر أطماع من الوحدة بعد
 ذلك بعد الصحافة وتغنت ، بالھتاف الحناجر وبحت ، بالتصفيق ا�يدي وضجت ،"  العام ھذا قمًحا منه وستأكلون: "  قائGً  وينفعل ، الجديد

 يعلم   ما اJصGح مھندسي من المقربين من ونسمع ، بآذانھم الناس يسمعه ما بأعيننا نري وكنا..  عليھا مروره عند الصحراء باخضرار
 من خالية السنابل يكون المھندسون يھتم ولم ، قمًحا الفور علي زرعت السجن لمزرعة مGصقة كبيرة مساحات فتلك..  ًئاشي عنه أحد

 شغلت ا�حداث ولكن..  بالمطار تحيط التي الخضراء المساحات ھذه سيشاھدون ومرافقوه الرئيس أن فحسبھم ، التربة لضعف الحبوب
 ھذا علي يراھا لعله ، أخري شھوراً  ا�رض في أكواًما فتركوه ، حضوره من ييأسوا ولم ، القمح ضم حتى يحضر فلم ، الناصر عبد جمال
 لم ، ذكًرا عجGً  عشرين من يقرب ما نواته كانت بزعمھم باللبن ا�بقار مئات تمده الذي ا�لبان مصنع..  الصور لھا تلتقط أو ، الحال

 ، الصورة في رأيناھا التي الماء ترعة..  السجن مزرعة في المقام بھا واستقر ، التناقص يف أخذت بل ، أبًدا ذلك بعد أبقار إلي تتحول
 بخمسة حبال شرائھم عن اJصGح مھندسو حدثنا..  شاطئيه علي القفز يسھل ، عادي ماء جدول مجرد عن عبارة صغير نھر كأنھا

 له كثعبان التGل خلف ويختفي يظھر وھو ، الواحات قطار نتابع حنون Jخواني قلت.  يفھمونھا   �غراض الجنيھات من ألًفا وعشرين
  :  فحيح

 تأييده في طويGً  شوًطا قطع من إ  به يظفر   الذي ، العسير المطلب ھذا من فتضاحكوا ؟ أخري مرة القطار ھذا بركوب لنا E يأذن متى -
 ھذا عن بعيًدا الوادي سجون إلي الترحيل مجرد في يرون المؤيدين من الواقعيون وكان..  اJفراج أبواب علي وأصبح ، الو ء وإظھار

  ..  مغنًما ھذا ا�حGم بقطار القصير المدى علي وحسبھم..  اJفراج تأخر لو حتى ، للتأييد عاد ً  ثمًنا التيه
 حركة سمعنا ، المعظم رمضان من اشرالع يوافق الذي ، ١٩٦١ سنة فبراير ٢٨ في وبالتجديد ، الحديث ھذا علي أيام عدة مرور وبعد   

  :  يقول من وجاءنا...  الكتب بعض في نقرأ خارجه نجلس كنا بينما ، العنبر في عادية غير
 لمعرفة ، نفوسنا في بالتخوف بالفرحة الدھشة اختلطت...  الخيرية القناطر سجن إلي أًخا سبعين بترحيل السجن Jدارة وصل كشًفا إن    
 زواياھا من ا�شياء رؤية عدم إلي الثقة ضياع يؤدي وھكذا ، الجميع يشأ لم الترحيل �ن ؛ مباحثية أغراض من العمل ذاھ عليه ينطوي ما

 يرونھا حين واتساًعا فرًجا نراھا إنا..  بھا ا�حداث خصومنا يري التي العين بغير ا�شياء نري أن عودتنا فقد ، E في ثقتنا أما.  المضيئة
 ونري...  وإعداًما قتGً  إ  يرونھا   حين وشھادة كرامة ونراھا ، ومحنة بGء إ  يرونھا   حين ومنحة عافية ونراھا ، ًقاوضي ھّماً  ھم

  ..  بعيداً  بعيًدا يرونه حين قريًبا E نصر
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�K��G� ���']¦	§�B�=E¨  (سبق الذي القطار بركا وضمن...  المرحلين ھؤ ء بين اسمي بوجود المفاجأة وتمت 
 واJخوان ، العنبر صالة في الكرسي فوق العام المسؤول المنيسي ا�خ وقف ومنذ...  الخصيب الوادي أحضان إلي عودته عند رأيناه أن

 عن لميق ويعجز...  جفن لھم يطرف لم واJخوان ، الترحيل فيه تم الذي التالي اليوم صبيحة وحتى ، المرحلين أسماء لسماع حوله ملتقون
 عالم إلي الشھادة عالم من عالم من ترقي عندئذ فإنھا المؤمنة وبالقلوب الزكية بالنفوس تنصل عندما الحقيقة �ن ، الليلة تلك مشاعر تسجيل
 ُتحس قيقةح ھذه..  القدر أسرار إلي البشر عالم من وبالجملة ، الخالد ا�بد إلي الفاني الزمن ومن ، الGمحدود إلي المحدود ومن ، الغيب
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 ، الساعة تلك حGوة أحس الساعة ھذه حتى مازلت أنني حسبي..  الدنيا الحياة من ظاھًرا إ  يعلمون   من يصدقھا و  ، توصف و 
 يوًما ظGلھا أتفيأء ، سطحه علي العائمة الجزر ھذه نسمات �ستروح ، والحين الحين بين بخيالي الزمن بحر �عبر حتى ، سحرھا وأدرك

 البحر أمواج كل فوق العائمة الزمنية الجزر تلك من واحدة المحاريق سجن في الرحيل وليلة...  طيورھا وتغريد زھورھا بشذى أنتشيو ،
  ...  وأعاصيره

 ھرةز من المتنقلة كالنحلة ليلتي عشت لذلك ، نفسي في الغيب نوافذ بكل معھا التعامل وأحسن ، جيًدا الليالي تلك مثل قيمة أعرف وأنا   
...  الصGة...  الدموع...  الضحكات...  ذاك إلي وأزجيھا ، ھذا من النصيحة وأتقّبل ، ذاك وأوصى ، ا�خ ھذا وأوّدع ، زھرة إلي

 ھذا كل ... العيون في بريقه...  النبرات في ا نتصار رنة...  E مع المجاھدين مواثيق ... المؤمنين عھود...  الرجال أحاديث..  ا ستغفار
 رد خير الليلة ھذه فكانت ، E نور وليطفئ ، القلوب بين ليفرق ، ورجله صحراء جوف في ، بعيد سجن قلب في واحدة ليلة له تتسع كانت

 في ملكته حول ليجتمع ، قليGً  المقيمة الزھور ھذه يدع أن المرتحل النحل لھذا آن...  المبين لنفسه وظلمه وجھله اJنسان عجز علي E من
 بعده ومن ، اJرشاد مكتب عضو عطية العزيز عبد ا�خ فينا وتكلم...  الصباح تباشير مع يطير أن قبل بالحكمة منھا ليتزود ، واحدة ليةخ

 اJخوة من خمسة تعيين في تتلخص ، تنظيمية أوامر بعض التوجيھية كلماتھم علي وزادوا...  العام المسؤول المنيسي رشاد ا�خ
...  ا�ولي ، ا جتماع ھذا في محددتان عبارتان بذھني وعلقت ، الجديد سجننا في أمورنا نتدبر ريثما ، الطريق أمير ينھمب ، عنا كمسؤولين

 بعمل أخ أي يقوم أ  ؛ السنين من مدة أي بعد عنا اJفراج بعد الجماعة قيادة وبين بيننا حيل ما إذا يوصينا وھو عطية العزيز عبد ا�خ من
 علي يكرر وھو المنيسي رشاد ا�خ من...  الثانية والعبارة ، انحرافات تحدث   حتى ، القيادة به تتصل لم ما التنظيم الأشك من شكل أي

  .  المشكلة تكن و  الحل كن أخي يا:  مسامعنا
 ، القطار محطة إلي نقلنال المخصصتان العربتان وصلت الشمس شروق ومع...  للسفر استعداًدا ، أمتعتنا نعد أخذنا الفجر صGة وبعد   

 أن بالعنبر المقيمين لTخوة وأذن ، واحًدا واحًدا وودعنا ، شاكر يحيي المأمور وحضر ، اJدارة لمبني المواجھة الساحة في وتجمعنا
 غير أشعة فيو ، اJخوان حلل من أزرق موج في السابحتين العربتين حول من الحب دموع وھطلت ، العناق وتبادلنا...  لوداعنا يخرجوا

 ير لم أنه أقسم الذي ، المأمور رأسھم وعلي ، اJدارة رجال من المشاھدين دموع له ذرفت مثيًرا موقًفا وكان...  القلب خفقات من مرئية
 لجسما بقية مع متشابكة وا�يادي العربتان وأقلعت...  العجيب الصادق الحب ھذا مثل بينھا الناس من مجموعة عن يسمع ولم ، حياته في

...  الريح وتسابق تعدو ا�رجل فأخذت السيارات سرعة مGحقة عن ا�يدي وعجزت...  السحيق الوادي ھذا في E عند وديعة تركناه الذي
 الموعود القطار بنا تحرك...  ا�نظار عن اختفينا حتى بالمناديل تشير أخذت ثم ، بالتلويح ا�ذرع فامتدت ، حين بعد ا�رجل عجزت ثم

 آخر ھي الرحلة ھذه وكانت...  أھلي من أحد خGلھا أر لم ، سنوات الست قرابة عنه غبت الذي ، الحبيب الوادي مدن أول ، المواصلة إلي
 عاصمة الخارجة ومدينة أسيوط بين الجديد الصحراوي بالطريق عنه وا ستعاضة ، إلغاؤه تقرر الذي ، الحديدي الطريق بھذا القطار عھد

     ... الجديد الوادي
 تھدأ لم الذي ، العجيب الرباني المصنع ذلك..  الصحراء مصنع إلي الغضة نفوسنا ١٩٥٥ عام مرة أول القطار ھذا حمل أن يوم تذكرت   

 بنفوس اليوم منه خرجنا لقد...  نفوسنا في عميقة تغييرات المصنع ھذا أحدث وكيف..  الست السنوات مدار علي واحًدا يوًما فيه الحركة
 تجدد أن بعد اليوم نعود نحن فھا...  سنوات خمس كل جميًعا تتجدد الجسم خGيا �ن ، نقاء أوفر أخري وبأجسام بل ، لمعاًنا أكثر ريأخ
 في المتناثرة فالشجيرات...  ا�صيل الوادي في الحياة مGمح أول ظھور مع خواطري توقفت...  آخر خلًقا E شاء وإن...  شيء كل فينا

 ، رؤيتھا وتؤنسنا..  نحونا تزحف جماھير وكأنھا كثافتھا ازدادت كلما الوادي من اقتربنا وكلما..  بعيد من أذرعھا لنا تفتح الصحراء
  ...  منازع بG الصحراء أشجار كل سيدة أنھا دائًما لنا لتؤكد ، عليھا وتستعلي تتطاول النخيل وأشجار

  ..  ا�خيرة ا�نفاس  

 فرحة قرب عن الطبيعية الحياة لمخالطتنا وكان..  النيل وادي بخصب الصحراء جدب عندھا يلتقي التي – القارة – محطة القطار دخل    
 شيء كل نعرف نحن:  لنا تقول الذكية عيونھم وكأن ، القطار جانبي علي الواقفين الباعة من والخضروات الطماطم بشراء فقمنا كبيرة
 حشرجة كأنھا ، أخيرة أخري حركة الخفيفة الوقفة ھذه بعد القطار تحرك ثم...  والكرم السماحة الكامل فقرھم مع لنا أبدوا وقد.  عنكم

 حياته ختم �نه ؛ الرضا بابتسامة ا�سمر وجھه وأشرق ، الوداع نظرة عليه وألقينا..  المواصلة بلدة عند ا�خيرة أنفاسه بعدھا لفظ ، الموت
  ..  والسعيد الشقي منھا كا�شخاص وا�شياء....  اتيمھابخو ا�عمال وإنما ، ظھره علي حمل بخير

 حولنا مشددة الحراسة..  البحري الوجه إلي المتجه الصعيد قطار انتظار في ، المواصلة محطة رصيف إلي عسكري طابور في صعدنا   
 للظھر صGتنا منظر أخذه..  حربًيا فيلًقا وديق كأنه ، كالمطر للحراس وأوامره ، تتوالي فتوح الضابط تھديدات..  أحد بنا يتصل   حتى ؛

..  ليGً  القطار وصول موعد يحين حتى ، الخشبية الكبائن إحدى في بإدخالنا الفور علي أوامره فأصدر ، التأخير جمع مع قصًرا والعصر
 باJيمان والعشاء المغرب وصلينا ، وقوًفا فيھا حشرنا..  الحكمة علي العقل علي غلبنا النھاية في لكننا ، ا�مر بمعارضة اJخوان بعض ھمّ 

 المواشي عربة إلي الصغير السجن ھذا من القطار وصول وأخرجنا..  لقدم فيھا موضع   ، واحدة كتلة ونحن ، بعضنا أكتاف علي
 ، والحرس الضباط نينالمواط أحد وغافل..  التكريم ھذا غير بالشعارات إ  اJنسان يحترم   نظام من نتوقع نكن ولم ، لنا المخصصة

   ربما يدري فمن..  أعيننا من الشكر دموع وطفرت....  القطار تحرك من ا�خيرة اللحظات في العربة في القصب من – بلبشة – وقذف
 شكر..  بنا اتصال أي لضبط المباحث برجال ملغمة المحطات جميع أن يدري   �نه ؛ مصيره علي وأشفقنا..  ثمنھا غير المسكين يملك

E وكان ، له E عونه في  ...  
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  :  الثاني الفصل

  ..  المخططين أھداف واختLف الترحيل أھداف •

  ؟؟ الواحد والمحصول الواحد النظام أصحاب ھم من •

..  بالمحاريق لكذ قبل سحبه لدينا وتجمعت..  جيًدا لنا معروفة الترحيل أھداف كانت فقد..  مًعا وتخوفاتنا أحGمنا يحمل القطار سار    
 وأنھم ، الطغيان من العجاف السنوات ھذه بعد واJكراه الضغط أساليب بفشل ستقنعھم المسؤولين لدي وضمير عقل بقية أن نظن وكنا

 ناوك..  وا�حقاد التسلط في الشخصية مصلحتھم علي الحرية عودة في العليا الوطن لمصلحة تغليًبا ، معنا المباشر التفاھم إلي سيلجأون
 الجديد المأمور أن كما ، طيبة معاملتھم في سياسًيا قصًدا ھناك �ن ؛ واحد سجن في الشيوعيين مع كنا طالما اJرھاصات تحقق نستبعد
 جديدين ومكاًنا إدارة لتنفيذھا تستلزم لكانت وصلتنا التي ا�خبار صحت وإذا..  شريرة بمھام إليه يوكل الذي الشخص ھو ليس شاكر يحيي

  مواصفات وأن خاصة ، عنھا سمعنا التي السياسة تنفيذ أبواب علي فنحن إذن..  جديدين ومكان إدارة إلي طريقنا في اليوم نحن اوھ.. 
 السن كبار لشمل وإ ..  والثGثين العشرين بين ما الشباب سن في تقريًبا فجلھا..  اJفراج بقصد ليس الرحيل بأن توحي المرحلة المجموعة

ب ظًنا كان ما أكد مما..  المرضي أو   ..  بعيًدا كان ما وقر8
(  عليھم أطلقنا ومن الشيوعيين من وعمGئھم اJدارة رجال من يمثلھم ومن الرقيق تجار من – ضدنا يخططون الذين كل تقارير اتفقت فقد -

 سجن إلي بترحيلھم وذلك..  تھاقياد عن الشباب عناصر كل فصل ضرورة علي – السجون مختلف من المؤيدين ضعاف من)  البسابس
 تتحقق الفنية الضربة أو المبادرة وبھذه ، اJفراج في لدورھم انتظاًرا ، السجون مختلف من المؤيدين بقايا به الموجودة الخيرية القناطر
  ..  التالية النتائج

 .  التأثير مراكز عن الشباب عزل -

 علي قسم كل إضعاف فيسھل..  جسم بG رأًسا والقيادة ، رأس بG جسًما الشباب يصبح بحيث..  سلطانھا فيضعف قاعدتھا عن القيادة عزل -
 ...  منھما لكل مناسبة خطة برسم ، حدة

 المدنية الحياة مظاھر ويلمسھم ، الزيارات طريق عن بأسرھم اتصالھم في سيفيد القناطر سجن في وضعھم فإن ، بالشباب يختص وفيما -
 ا_ م تتصاعد المشاعر تستيقظ عندما..  الصحراء جوف في البعد طول ومن الضغط قسوة من تجمدت التي ھممشاعر فتتيقظ ، قرب عن

 أصاب وبما ، الحياة ركب عن التخلف وبمحنة القيود بوطأة اJحساس ويزداد ، العواطف وتھيج ، المكبوتة الرغبات وتتحرك ، الساكنة
 فكرة عن والتخلي ، التأييد علي بحملھم المطلوب التأثير إحداث ثم المؤيدين بھمس ذلك لك اقترن فإذا ، عائلھا لبعد كوارث من ا�سر

 سبيل في أخير كحل المعھودة التكديرات أو المخ غسيل إلي اJدارة اضطرت وربما..  ثمن بأي السجن من الخروج في والرغبة ، الجماعة
 .  الھدف ھذا إلي الوصول

  ..  مختلف والجزاء واحد العمل
 المباحثية عGقتھم ظاھر رغم ، عنا ا�ول الدفاع خط في أنفسھم ويعتبرون يحبوننا أشخاص التخطيط ھذا في يشارك أن الطريف ومن    
 ، المشاعر تيقظ بسياسة الطويل والنفسي المادي الضغط واستبدال ، عنا ا�ذى دفع في الحقيقي بالغرض أنفسھم في يحتفظون وكانوا.. 

 لبعضھم فيكون ، نواياھم وتتباين المخططين أعمال تتشابه أن عجب ومن..  الطبيعية الحياة قلب في جديد مكان إلي ترحيلال تستلزم التي
  ..  نفسه الواحد للعمل الوزر بعضھم وعلي ا�جر

  :  فاتتھم أشياء  

 يخططون التي النفوس يجھلون أنھم ھو بسيط لسبب..  يفيد لن التحليGت ھذه من شيًئا أن الخبيثة النوايا أصحاب يعلمه   الذي وا�مر    
 نفسه اJيمان يفھمون و ..  إيمانھا من أم..  غرائزھا من..  قوتھا النفوس تستمد أين من يعرفون   إنھم..  أنفسھم حتى ويجھلون بل..  لھا
 دائًما دأبھم ھو ھذا.  ظواھره عGج في أو جودالو فھم في السطح تجاوز يستطيعون   جعلھم مركب جھل..  مادية أغراض جماع أنه إ 

 ، فجاجة أكثر تكون وا�ساليب ، مطبًقا يكون القلوب عمي فإن مًعا والجھل الشر ويجتمع النوايا تسوء عندما أما..  نواياھم صحت لو حتى
 تتجمد لم وأنھا ، الدوام علي متيقظة شاعرنام أن يدركون   النفوس جھلة أن وندرك..  الحقائق ھذه ندرك كنا.  فشGً  أكثر تكون والنتائج

 وقوفنا أيًضا بذلك ويشھد..  حولنا من شيء كل في الحية وعGقاتنا الخصب حياتنا أسلوب بذلك يشھد..  له تعرضنا ما كل رغم واحًدا يوًما
 كل في يمداننا العظيم والقرآن الموقوتة اصGتن إن..  مآقينا من قريبة الرحيمة والدموع ، وجوھنا علي وا بتسامة ، اليوم حتى كالصخور

 في فنحن..  العصور كل في والشعوب ا�مم وبجميع ، اJنسانية الحياة أشكال بجميع ويربطاننا ، نور من بخيوط نھار أو ليل من ساعة
 العريضة الحياة تلك بين ًمايو التوازن نفقد لم..  الوجود قضايا من صغرت مھما قضية بكل الدائم وبا تصال ، بالمشاعر مزھرة روضة

  .  كياننا في خلية كل تغذي التي العديدة النور خيوط حساب علي واحد موقف وراء كله النفسي بثقلنا نرم ولم..  البربرية ا�ساليب أمام
 تجند الذي الواحد عالمشرو نظام..  نظامھم مثل ومشاعرھم أفكارھم إن..  الواحد المحصول أو الواحد المشروع أصحاب من لسنا إننا   
 جميع في المتوازن النمو أوقفت التي السياسة ھذه فشل يتضح عندما ثم..  ا�خرى المشاريع حساب علي الطاقات كل له وتحشد ا�مة له

 كل الطريق في تقتل ا قتصادية النھضة وراء بثقلھا الدولة ترمي فعندما.  والضجيج السھولة بنفس ا�ول عن العدول يحدث المشاريع
 عضو فيه يتضخم الذي السرطاني التضخم بمنطق يعيشونھا..  شاذة حياة..  اJنسان تقتل..  وا�خGقية والسياسية ا جتماعية النمو عوامل

 ھذا كان إذا خاصة..  معھم التعامل أسباب أو..  غيرھم عند التحمل طاقة ھؤ ء يدرك إذن فكيف..  الجسم أعضاء بقية حساب علي واحد
 تعلقت قوم ھؤ ء:  فتقول..  وا�بناء الزواج عن القريبة أحGمنا وفي الخاصة شؤوننا في نتحدث ونحن تسمعنا.  اJيمان كتيبة من الغير
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 ما إن.  نصيب الدنيا في لھم بشر ھؤ ء ما:  فتقول عنھا الھجمات وبصد دعوتنا علي بالغيرة تغلي وصدورنا وترانا..  بالدنيا قلوبھم
  ..  مضاء أكثر ستكون المرة ھذه فأسلحتنا..  الباطل لمGقاة الجديدة فرصتنا ھي لنا أعدوه

  ..  النفس مع خلوة  
..  وتعليقات أحاديث تصير حتى وتتكثف ، بعضھا مع تتشابك العميقة والمشاعر رؤوسنا في الدائرة وا�فكار السابحة الخواطر كانت    

 سير أثناء البعيد ا�فق إلي التطلع أجاھد ، الشباك تسد التي الحديدية القضبان أمام توقف كلما الخاصة خواطري مع أخلو بعدھا وكنت
 عشت..  النھار مطلع مع القاھرة يدخل بحيث ، بالليل القطار سير فوق8توا ، الحبيب وادينا مناظر برؤية علينا يضنون ولكنھم..  القطار

 ، وا�طوال ا�حجام مختلفة أشجار..  الظGم قلب في ا�شجار حركة تتابع وھي عيني علي ، النوم وحرم8ت ، أحGمي مع سعيدة لحظات
 بظھورھا تتراجع ثم ، تحييه كأنھا ، القطار من تقترب عاتية وصخوًرا بعيدة وجبال..  وسًرا حديًثا وأنطقھا..  وسحراً  غموًضا الليل زادھا
 ً Gم لفه القطار تحرك ما فإذا ، الوادعة الحياة مظاھر فتأخذني ، الصعيد مدن عواصم في إ  يتوقف القطار يكن لم..  وحًبا إجGالظ ، 
 ، محطة أي في يتوقف لم القطار أن رغم ، خواطري من بالخروج لنفسي سمحت واحدة مرة..  أخري مرة وخواطري أفكاري ولفتني
 ست منذ أزورھم كنت حين المضياف وزوجھا وأسرتھا أختي توجد حيث ؛ العياط محطة من الفجر مطلع في القطار مر عندما وھي

 أخذت التي المباني وبعض ، والحقول ا�شجار علي ليلقيھا مني القطار ينتزعھا أن قبل ، مبانيھا علي عجلي نظرة فألقيت..  سنوات
 تخدعاني فG رحلتي بالسعادة تھام`! ؟ المتوثبة خواطري يا بعد وماذا! ؟ الجميلة ا�ماني أطياف يا بعد وماذا.  الطريق جانبي علي تتقاطر

 فG ، إيماني يا واحرسني ، لك يحلو كما مشاعري يا تيقظي..  قدمي تحت الشوك يزرعون وھم حياتي أفق بالورد تنضرا و  ، ختامھا في
 أنفاسه مع..  صباحال تباشير مع بك مرحًبا..  E لدين المعز قاھرة يا مرحي.   أقداري مع اللقاء لحظة حتى شيء الحق عن يشغلني

 الزھور وتتفتح ، الطيور فتغرد الوجود في الدفء وتبعث الضياء وتنشر..  الضباب فتبدد..  تشرق حين بشمسك أھGً ..  بالندي المعطرة
 واليوم ، هاJل سبيل في بالواحات مرحًبا..  نردد كنا الواحات إلي منك أخرجونا حين القريب با�مس.  للشفاه البسمة وتعود الحياة وتدب
 معنا رددته ما ونضيف...  E سبيل في سجن وبكل به مرحًبا..  نردد مازلنا الخيرية القناطر سجن إلي طريقنا في إليك نعود ونحن

  ..  الصحراء
   بـالذكـــريـات تـيـه                                        الـواحــات أرض تـيـه         
   الثـبـات يروي ســوف                                        وآت مــــــاض كـل         
   العـــاملـين صـفـوة                                       بالمـعـجـــزات جــاء         

   نصرنـا آتنا ربنا..  ربنا                                            
   أمــتـــي بــني عن                                       عــزلــتي بغـــوا إن         
  إخـــوتــــي إنھـم                                        دعــوتــي جـمـعـت         
   المســلمــين وجــھة                                       قـــبـلتــي وحــدت         

   نصرنـا آتنا ربنا..  ربنا                                            
    تبــــاح لـن أرضـنا                                        الســــGح بماضي قـم         

   وراح ولّـي كـــيــف                                         الفـــGح مـاضي أيـن         
   ا�نـيـن يــزول كــي                                        حالجــرا لتــأســو قم         

   نصرنـا آتنا ربنا..  ربنا                                            
 في الحلقة وختمت.  صباًحا ١١ الساعة م١٩٧١ سنة يوليو ١٦ ھـ١٣٩١ سنة ا�ولي جمادي ٢٣ الجمعة يوم الحلقة ھذه من انتھيت   

 السور وبجوار ، ٩ ا_ن للصGة حضروا الذين وعدد..  ضخام شجرات ثGث به والمسجد.  فقط الجمعة لصGة المخصص سجدالم أرض
 ابنه مع الحديث ويتبادل ، بيضاء طاقية رأسه وعلي ، ا�زرق روبه في كرسي علي الھضيبي حسن المرشد فضيلة يجلس للمسجد الشمالي

  .  أمتار عدة بعد مباشرة أمامي وھما ، الوسطى للشجرة وظھري جالس وأنا ن إسماعيل
   السابع الباب

   الخيرية القناطر سجن في
  :  ا�ول الفصل

   ؟ المؤيدين عن يفرج لم لماذا •

 ..  أھلنا علي التعرف نستطع لم عندما •

 عرب�ات عل�ي م�درارة لس�ماءا دم�وع وھطل�ت ، تطل�ع فل�م الجي�زة محط�ة إل�ي القط�ار في�ه وص�ل الذي ، ١٩٦١ مارس أول شمس توارت    
 حت�ى ، النف�وس ف�ي الب�الغ س�حره حرم�ان طول بعد ا�مطار لرؤيتنا وكان ، القناطر سجن إلي الجيزة محطة من نقلتنا التي ، المغلقة السجون

 للحظ�ات اناأنس� ، الق�اھرة ش�وارع ف�ي الحي�اة ب�دبيب نح�س أن والح�راس القض�بان رغ�م واس�تطعنا..  قلوبن�ا ش�غاف عل�ي تنزل القطرات لكأن
 ب�ور تس�كيننا ت�م الGزم�ة والتعليم�ات والتفتيش�ات التس�ليم إجراءات بعد.  القناطر سجن أبواب إلي وصلنا حتى ، العواقب في تفكير أي سعيدة

 المؤي�دون ءوھ�ؤ  ، الممنوع�ات بك�ل وزودون�ا ، بالترح�اب بالعنبر الثاني الدور يشغلون الذين ، المؤيدين إخواننا واستقبلنا ،) ١( بعنبر) ٣(
 ا�م�ن أجھ�زة عل�ي فوت�وا �نھ�م ؛ وص�ولنا ساعة حتى عنھم اJفراج يتم لم ھذا ومع ، سنوات عدة منذ السجون مختلف من المباحث جمعتھم

http://www.ikhwanwiki.com


 منتص�ف ف�ي ب�ذلك فوقف�وا..  جماعي�ة بطريق�ة التأيي�د عل�ي أقدموا عندما ، بينھم الشكوك وبذر ، روابطھم وتمزيق وحدتھم تفتيت من قصدھا
 معرف�ة ف�ي عل�يھم س�تعتمد ، تس�مع وآذان تنظ�ر عي�ون ف�يھم لھ�ا..  ع�نھم اJفراج الوقت نفس في وتخشي ا�من أجھزة فيھم تؤمل..  لطريقا

  .  أمرنا عليھا استغلق أن بعد عنا شيء كل
  ..  التحف دور  

 م�ن مخ�درات تج�ار وأغل�بھم ، مستعص�ية وأم�راض عاھ�ات وأص�حاب بش�رية ھياك�ل يض�م ، التح�ف دور يسمي العنبر من الرابع الدور    
 إ  لي�ال ع�دة تم�ر تك�ن ولم ، الغريبة وا�شكال الجامدة والمGمح ا�عمار في ا�حياء بعالم صلة لھم يعد ولم ، الطويلة بالمدد عليھم المحكوم
 ف�تح �ن ، ل`م�ر يكت�رث اللي�ل ف�رخ يك�ن ول�م..  م�ات واح�د ، اللي�ل خف�ر ي�ا:  ص�ياحھم ومعھا الليل جوف في ا�بواب علي طرقاتھم ونسمع

  ..  النداء ھذا علي تعود أنه كما..  اJجراءات طويلة مسألة ليGً  الزنزانة
  ..  سنوات ست من زيارة أول  

 ، الزي��ارات طري��ق ع��ن ا�ھ��ل أخب��ار بمعرف��ة مش��اعرنا ت��يقظ ف��ي ا�م��ن أجھ��زة أھ��داف تحقي��ق ھ��و ا س��تقرار بع��د في��ه فكرن��ا ش��يء أول    
 ا�ول�ي زيارتھم تكون أن في لرغبتي أھلي واستجاب ، عام كل سلك بدون واحدة خاصة وبزيارة ، شھر كل سلكية بزيارة منا كلل ومسموح

 عل�ي بالس�لك ا�ول�ي زي�ارتھم ب�دأت لل�ذين ورثي�ت ؟ ا�س�Gك وراء م�ن تك�ون فكي�ف ، س�نوات ست منذ رؤيتھم من لحرماني ؛ الخاصة ھي
 يق�ال م�ا لمراقب�ة ؛ العس�اكر بينن�ا وجل�س ، مثل�ي زي�ارة ل�ه كان�ت م�ن وك�ل أن�ا الض�ابط مكت�ب ف�ي المحدد الموعد في وجلست..  ھواھم غير

..  وا�ح��وال ا�ش�كال لتغيي�ر ؛ وھل��ة �ول توھمن�ا ھك�ذا أو..  بي��نھم أھل�ه وج�ود بع��دم من�ا ك�ل ص��دم ال�زوار علين�ا دخ��ل وعن�دما..  وإبGغ�ه
 م�ن الحزين�ة القص�يرة كلمات�ه تمنعن�ي ، الكب�ر بلغه قد الشاب خالي فھذا..  كالغريب بنائھاوأ وأختي وصبحي توفيق وأخوى خالي بين جلست

 يح��دثني ، يافًع�ا ش��اًبا الي�وم عل�يّ  ي��دخل ، الث�انوي ا�ول��ي الس�نة تلمي�ذ توفي��ق أخ�ي وھ��ذا..  مع�ه تعودتھ�ا الت��ي س�جيتي عل��ي مع�ه ا سترس�ال
 فعھ�دي ، الح�ديث ف�ي نفسي تكييف في كبيرة صعوبة وأجد ، الحكومة من السياسي ناموقف مبررات وفي ، الساعة قضايا في الرجال أحاديث

 الس�ابعة ف�ي ش�اًبا تص�ورته ال�ذي صبحي أخي وھذا..  وليلة يوم بين القضايا جميع في يجادل الذي   ، ويطيع يسمع الذي الصغير التلميذ به
 وأث�رت ، اعتق�الي بع�د  زمت�ه الت�ي الصدرية ا�زمة بسبب ، سنوات ست منذ عليه كان الذي حجمه نفس في برؤيته أفاجأ ، عمره من عشر
 ھ�ذا عل�ي لرؤيت�ه ص�دري م�زق ال�ذي ا�ل�م وم�داراة ، مع�ه الم�رح تكل�ف ف�ي جدي�د ن�وع م�ن بالغ�ة صعوبة وجدت وقد ، الطبيعي نموه علي

  ..  الحال
 ا_خ�ر وج�ود ي�ع ل�م منا فكل ، باندھاش إليھم وأنظر إليّ  ينظرون ، يافعين بجواري اليوم يقفون ، تركتھم حين الرZضع أختي أبناء وھؤ ء   
 وأن ، الح�ديث بمعظ�م تس�تأثر أن طبيعًي�ا وك�ان ، واح�د بعام تصغرني التي أختي ھو الوحيد التوازن مركز وكان..  قبل من ا�حياء عالم في

 حض�رة ف�ي س�اعة نص�ف رس�مًيا أنھ�ا م�ع ، طويل�ة س�اعات خلتھ�ا الت�ي ، الثقيل�ة الطويل�ة الزي�ارة ھ�ذه عل�يّ  ھون�ت �نھ�ا ؛ ل�ذلك نفسًيا أرتاح
 اعتص�امنا   ل�و..  المش�اعر بمختل�ف ص�دري وغل�ي ، الخ�واطر م�ن بعدي�د رأسي ودارت..  الصعداء تنفست حتى تنتھي تكد ولم..  الرقيب

  ..  مشاعرنا تيقظ من الخبيث غرضھم لحققوا..  E بحبل الدائم
  ..  أخري مرة اEفراج لعبة  

�نھ�م..  بتھنئتن�ا والرقب�اء السجانة وسارع ، اJخوان بأسماء كشوًفا وأخذوا ، المدة بنصف عنا اJفراج لعبة أعادوا ١٩٦١ سنة يوليو في     
 م�ن المح�اريق س�جن ف�ي فعلن�اه م�ا غ�رار عل�ي ، واقعن�ا تحس�ين ف�ي اللعبة ھذه من ا ستفادة وأحسسنا ، النفسية الحرب بھذه عھد لھم يكن لم

 ، الع�اديين المس�جونين عت�اة م�ع تسكيننا فكرة عن عدلوا قد الثورة عيد بمناسبة العقوبة مدة نصف قضي عمن اJفراج كتاب قبل كانوا..  قبل
 ع�ن ع�دلوا ق�د ك�انوا..  الث�ورة لتأيي�د نفس�ًيا علين�ا للض�غط ، قب�ل من السجون بإخوان فعلوه ما غرار علي ، منھم والمرضي العاھات ذوي أو

 مجراھ�ا ا�م�ور وأخ�ذت كي�دھم E ص�رف وھك�ذا..  ل�ذلك ش�مرنا قد وأننا ، صفوفھم في الدعوة بث علي بعزمنا علموا أن بعد ، الفكرة ھذه
  ..  الطبيعي

  ..  الوفديين واعتقال ا(نفصال  

 اJخ�وان ل�رؤوس جدي�دة با عتقا ت موشغلھ ، لنا المبيتة خططھم أربك فيما أربك وقد ، سوريا انفصال وقع ١٩٦١ عام سبتمبر ٢٨ في    
  س�تقبال الس�جن وتأھ�ب..  ش�اكلتھم عل�ي وم�ن واJقط�اعيين ، عل�يھم المغض�وب والعس�كريين ، الق�دامى السياس�يين ولك�ل ، محافظة كل في

 ، بن��ا يختلط��وا   حت��ى) ب( بعنب��ر الس��ادس بال�دور اJخ��وان زعم��اء م��ن الج��دد المعتقل��ين م�ن ٢٠ م��ن أكث��ر فوض��ع..  الج��دد الن��ز ء ھ�ؤ ء
.  الس�جانة م�ن س�معنا كم�ا الطري�ق ف�ي م�نھم ٧ م�وت ف�ي تس�بب ، الرابع بالدور فوقنا واJقطاعيون والعسكريون القدامى السياسيون ووضع

 س�بق كمس�جونين لمع�املتھم ، الوف�د زعم�اء م�ن نص�ار ع�اطف والل�واء ، ف�رج وإب�راھيم ، ال�دين سراج لفؤاد ا�ول بالدور زنزانة خصصت
Jب�س خل�ع رفض�وا ولك�نھم ، صحي بعفو عنھم فراجاGمص�طفي إب�راھيم الض�ابط ولك�ن ، كمعتقل�ين يع�املوا أن عل�ي وأص�روا ، المدني�ة الم 

 يق�وم حي�ث ؛ السجن نز ء معاملة عن تتميز التي ، المعتقلين بمعاملة وعدھم أن بعد التعليمات بتنفيذ أقنعھم حتى ، معھم تلطف السجن وكيل
 ف�وجئ..  الص�دمة ھ�ول من نصفي بشلل عاطف اللواء أصيب حتى عليھم يغلق الزنزانة باب يكد لم..  الخارج من لھم الغذاء يدبتور المتعھد
 ، إل�يكم) ٣( ب�دور اJخ�وان تحي�ة ھ�ذه:  لھ�م يق�ول وھ�و اللي�ل خف�ر ي�د عل�ي الظ�Gم ف�ي الزنزان�ة ش�راعة م�ن لھ�م تق�دم ش�اي ب�أكواب ثGثتھم

  ...  الصباح في ركمأمو كل بتدبير ويطمئنوكم
  ..  اEسLمية ا(شتراكية سنتبنى..  الوفد  

 لمراقب�ة أخ�وين وخصص�نا ، الس�جن إدارة ظھ�ر وراء م�ن بأس�رھم اتص�ا تھم وبت�دبير ، وللمعتقل�ين لھ�م الممنوع�ات بتوفير بالفعل وقمنا    
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 إل��ي ف�رج وإب��راھيم ال�دين س��راج ف�ؤاد بتحوي�ل الس��جن رةإدا قام�ت أي��ام وبع�د ، ل��ه الطبيع�ي الع�Gج ولعم��ل بالمستش�في نص��ار ع�اطف الل�واء
 ببي�ان ج�اء وم�ا ، ث�اقالمي Jع�داد التحضيرية اللجنة في يدور كان ما فيھا تناولنا ، معھم محدودة ندوات عمل ذلك لنا فأتاح ، أيًضا المستشفي

 الحي�اة أس�رار م�ن الكثي�ر إل�ي فيھ�ا واس�تمعنا .. المباش�ر الح�ر ا نتخ�اب عل�ي القائم�ة الس�ليمة النيابية بالحياة واعًدا ا نفصال بعد الناصر عبد
 ش�اءت ل�و ، الجدي�د الوف�د ح�زب برن�امج ع�ن جب�ارة ف�رج الس�وداني ا�خ سؤال علي الدين سراج فيھا أجاب ، الثورة قبل مصر في السياسية
 ، القديم�ة ا�ح�زاب نش�اط مح�ور كان�ت الت�ي النيل اديو ووحدة الجGء قضية انتھت أن بعد ، أخري مرة السياسية الحياة إلي عودته المقادير
   قائGً  الدين سراج فضحك

  ..  عليھا مناسب تعليق دون ا شتراكية كلمة تمر ولم..  اJسGمية ا شتراكية وتبني..  ا جتماعية للقضية ا�ولوية ستكون  شك -
  ..  الدفين اEسLم

 ، أنفس�ھم أعم�اق ف�ي ال�دفين المسلم اJنسان بذواتھم أن الشخصيات وبعض ، خاصة الدين سراج عائلة وفي ، عامة المعتقلين في اكتشفنا    
 م�ا أض�عاف ط�ائعين �عطوھ�ا وإ  ، وتحريك�ه اكتش�افه ف�ي الث�ورة تفل�ح ل�م وال�ذي ، س�لطان أو م�ال م�ن الحي�اة مظاھر تحجبه كانت والذي
 ل�تGوة منقط�ع باش�ا ش�عراوي فھ�ذا..  س�لوكھم ف�ي العج�ب نش�اھد بدأنا اJيمان كنوز علي منھم الكثير فطرة تفتحت وعندما ، بالسكين أخذته
 ك�ان ھك�ذا  س�تراح المس�ؤولين أھ�داف بس�مو مقتنًع�ا طائًع�ا أعطاھ�ا ول�و ، عنه جبًرا أمواله أخذ إ  شيء يؤلمه و ..  والنھار بالليل القرآن
 عل�ي ش�كره ع�ن معب�ًرا ، ل�ه اJخ�وان نھ�ي رغ�م رمض�ان فيھا بما الثGثة شھرا� صيام علي يصر المردنللي اللطيف عبد وھذا.  يرّدد دائًما
 ال�دين س�راج ف�ؤاد وھ�ذا...  ص�ائًما ط�ره معتق�ل ف�ي بس�نوات ذل�ك بع�د E لق�ي وقد..  مGيين من الثورة صادرته ما جب الذي اJيمان نعمة

 فص�ار ، ا�ع�ذار ك�ل محم�د ا�خ ل�ه ذل�ل أن بع�د الصGة علي قبلفيُ  ، بالمستشفي له المجاور المھدي السعيد محمد صديقه لنصيحة يستجيب
  .  السجن لقائد مكانه من يقوم   الذي الوقت في أخ أي علي مسلًما يقف لدماثته وكان..  قاعًدا يصلي

  ..  الناصر عبد زمLء  
 ب�اJفراج مطالبت�ه ثم�ن دف�ع ، الثورة قيام في الناصر عبد شاركوا الذين ا�حرار الضباط أحد الجيزاوي الفضل أبو المعتقلين بين من كان    
 وھ�و الرج�ل بك�ي وقد..  عاديين مساجين إ  لدينا ليس:  قائGً  الدين محيي زكريا عليه رد ويومھا ، ا�مة بمجلس السياسيين المسجونين عن

 ثقتن�ا أن ل�ه وأك�دنا ، وأحببن�اه عاطفته فشكرنا ، صيرم أسوأ لنا يدبرون الذين الشياطين قبضة من لننجو ، التأييد خطوة علي نقدم أن يرجونا
 للميث�اق التحض�يرية اللجنة في الحريات عن مدافًعا خالد محمد خالد وقف وعندما.  يوم كل في تتوالي ومازالت ، سوء أي من تحمينا E في

 سأقص�ھا..  غي�ره يعلمھ�ا   عن�ه بقص�ة ذل�ك ل�يع وزاد ، تق�ديره الفض�ل أب�و وش�اركنا ، تتزل�زل ل�م رج�ا ً  مص�ر ف�ي ب�أن با عتزاز شعرنا
  :  الفضل أبو لنا قال ھكذا..  أصحابھا �نكم للتاريخ عليكم

  ..  لمھاجمتكم ا�قLم اشترينا  

 ا�ق��Gم ك��ل اش��ترينا..  ١٩٥٤ ع��ام اJخ��وان بض��رب الث��ورة قام��ت حي��ث ، للج��يش المعن��وي التوجي��ه ع��ن مس��ؤو  يومھ��ا كن��ت:  وق��ال    
 ال�ذي خال�د محم�د خال�د قل�م س�وى أمامن�ا يع�د ول�م ، اJس�Gمي الحف�ل ف�ي وزن لھ�م وم�ن العلم�اء فت�اوى وخاص�ة ، عليكم لھجومل وسّخرناھا

 مس�ودة أعطن�ا:  ق�ائلين علي�ه ا�م�ر وعرض�نا ، منزل�ه قص�دنا الج�يش ض�باط م�ن مجموع�ة ومع�ي..  ا�ق�Gم م�ن س�بق م�ا ك�ل وزنه سيفوق
حنا..  أعداد من تشاء ما منھا سنطبع ونحن ، ثمن من تشاء ما بنفسك وقدر ، اJخوان علي ھجومك  فل�م ، بالمص�ير ال�رفض حالة في له ولو8

  :  ھدوء في وأجابنا ، طرف له يھتز
  ..  خالد محمد لخالد موقف  

 ھ�ذا وم�ع ، ي�دي ل�ولخ م�رة �ول شھرين دفعه في تأخرت الذي شقتي إيجار لدفع الواحد للجنيه فيه أحتاج وقت في السخي عرضكم جاء لقد -
  :  موانع ثGثة لطلبكم ا ستجابة من يمنعني

 .  عليه تفرض و  ، نفسه من الكتابة فكرة تنبع الحر الكاتب أن:  ا�ول    -

 خ�اص رأي ل�ي ك�ان ل�و حت�ى..  أنفس�ھم ع�ن ال�رد ع�ن ع�اجزين ، محن�تھم ف�ي وھم اJخوان علي أجھز أن المروءة من ليس أنه:  الثاني    -

 .  فيھم

 بع�د كلھ�ا البل�د م�ع ا�س�لوب ھ�ذا يس�تمريء الناص�ر عب�د سيجعل ديكتاتورية أساليب من باJخوان ُيفعل ما علي أنت سكوتكم أن:  الثالث    -

 .  الضحايا أول من أنت وستكونون ، ذلك

  :  الثاني الفصل
  ..  والمخدرات الدعارة بتھمة تھددنا العامة المباحث  
  ..  يريد ما وأخذ مصر خروشوف وأذل..  قطب سيد عليھا فحمل لتكفيرا فكرة بدأت ھنا ومن  

ت      وتش�جعھم ف�يھم تأثيرن�ا إل�ي ذل�ك فعزت ، المباحث تتوقع كانت كما بالتأييد معھا المؤيدون يتجاوب لم ، ثورية وأعياد مناسبات عدة مر8
 م�ن ب�ًدا النھاية في تجد ولم ، الصراع اشتداد تتوقع كانت التي ، نا�م أجھزة صواب أطارت طبيعية صGت من بيننا قام عما فضGً  ، بقربنا
 ذل�ك يح�رك ولم..  المعارضين مع) ٣( دور إلي ١٩٦٢ سنة أغسطس ١٠ في نقلتھم ، المؤيدين من أًخا خمسين من أكثر علي غضبھا صب
  .  ھواھم علي النقل جاء بل ، اJخوان في ساكًنا

 ، الثقاف�ة ع�ن مس�ؤول يعاون�ه ، الع�ام المس�ؤول ھ�و أص�واًتا أكث�ر ، المس�ؤولين م�ن خمس�ة انتخابب نقوم كنا أشھر ستة كل رأس علي •
  .  اJدارية الشؤون عن وآخر ، المالية عن وآخر
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 ث�م ، مقاطعتھ�ا ف�ي ا�م�ر ب�ادئ ف�ي فكرن�ا..  اJدارة ض�باط وأحد الوعاظ أحد بحضور ، المسرح خشبة علي لنا توعية جلسات أقيمت •
 ا ش�تراكي ا تح�اد ق�انون ش�رح ف�ي المحاض�ر أف�اض فعن�دما ، الموق�ف تص�عيد دون شتى مواضيع في وقتھا تبديد فضلنا ماعند عدلنا
 يس�تطع فلم ، ا�ساسية والوحدة الجماھيرية المؤسسة بين الفاصلة الحدود توضيح منه طلبنا ، ا نفصال بعد القومي ا تحاد خلف الذي
 وھك�ذا ، ا�خ�رى الص�ورة عل�ي انطباق�ه لھ�م أثبتنا تحديد إلي وصلوا وكلما ، جدوى دون الضابط معه كواشتر ، التحديد بعملية القيام

 .  ا�وقات عليھم نضّيع كنا

  ..  ومقابلة..  جديد زائر  
 المغض�وب لنق� بع�د) ٢( ب�دور المؤي�دين من تبقي من كل وقابله ، الغمراوي ھو العامة المباحث من كبير مسؤول مرة �ول السجن زار    

  :  ليقول السجن بمأمور إلينا فبعث لمقابلتنا يتحايل أن وأراد ، اھتماًما حضوره نعر ولم ، الكفاية فيه بما عليھم
 عل�ي م�رة �ول إلين�ا الموج�ه المقن�ع الطل�ب ھ�ذا عل�ي لل�رد ع�الم اجتم�اع في أمرنا وتدبرنا.  ذلك في رغبنا إن مقابلتنا من مانع لديه ليس أنه -

 س�جن إل�ي ذل�ك بع�د ينف�وھم   حت�ى ، عن�ا وف�د إرس�ال ع�دم الحكمة ومن ، الرفض عدم الحكمة من ووجدنا ، السجن من أعوام نيةثما رأس
  :  للمأمور جوابنا فكان معرفتھم في قبل من فشلوا �نھم ، عنا المسؤولون أنھم منھم ظًنا ، التغريب

 أو ، ش�يء أي م�ن الش�كوى بع�دم تواص�ينا أن بع�د مظھ�ر أحس�ن في طويGً  صًفا موافقته بعد ونزلنا..  لمقابلتك استعداد علي الجميع:  له قل -
 أيًض��ا الك�Gم عل��ي الس�وداني المرغن��ي رزق ا�خ أص�ر ولم�ا..  عفوي��ة تب�دو بطريق��ة مع�ه للك�Gم فق��ط أخ�وين وخصص��نا..  ش�يء أي طل�ب

 برؤس�ائه مت�ذرًعا أو ، ت�ارة نحون�ا لعواطف�ه مب�دًيا ، تارة متلطًفا ، أييدبالت اJخوان إقناع في الحيل بكل الغمراوي يئس ولما ، بذلك له سمحنا
 :  قائGً  التھديد سGح إلي حجته ضعفت عندما النھاية في لجأ ، أخري تارة الغشومين

  ..  تھديد
 إل�ي الحك�م م�دة انتھ�اء بع�د ويلكمتح� إم�ا ك أم�رين أحد ا_ن من لكم نعد وإننا ، للنظام معارضين أبطا ً  الحكم مدة قضاء بعد تخرجوا لن    

 بش�رف تحظ�وا   حت�ى ، ومخ�درات دع�ارة قض�ايا ف�ي عل�يكم الق�بض إع�ادة تمھي�ًدا أش�ھر لع�دة ع�نكم اJفراج وإما ، ا�بد إلي مفتوح معتقل
  ..  أخري مرة اJسGم  فتة

  :  اJخوة إجابة الخGصة وكانت   
 س��اعة ف�ي المش�كلة ھ�ذه إنھ�اء وبي�دكم..  E بي�د وا_ج�ال ف��ا�رزاق ، نفًع�ا و  ض�راً  لن�ا و  فس�كم�ن تملك�ون   ف�أنتم..  E عل�ي تت�ألھوا   -

 ع�ن ت�تكلم الت�ي أنظم�تكم كمث�ل الكب�رى أھداف�ه م�ن ھ�دًفا ومس�خھم الم�واطنين إذ ل م�ن يجع�ل نظاًم�ا ن�ر ول�م ، الجمي�ع ع�ن ب�اJفراج واحدة
 ...  غGلا ست وعدم والتقدمية القانون وسيادة الحرية

  ..  يجدي (..  اEيمان منطق
 أط�ول نح�ن وا�رق�ام الحس�اب بمنط�ق ولك�ن ، تفھمون�ه   �نك�م..  وتأي�د نص�ر م�ن الم�ؤمنين E ب�ه وع�د وما اJيمان بمنطق نكلمك لن    

 آج�الكم فس�تحين جعب�تكم ف�ي م�ا ك�ل علي صبرنا ولو ، أعمارنا من الثالث العقد في نزل لم السجن من سنوات ثماني بعد فكلنا ، منكم أعماًرا
 ش�ھداء E إل�ي فن�ذھب ، وتس�تريحوا جميًع�ا تبيدونا أن ھو آخر أمر بإمكانكم.  عباده من يشاء من يورثھا $ ا�رض وتكون ، قبلنا الطبيعية

 ھ�ي فھ�ا ، الرجال من النوع ھذا طبيعة فھمتم لو أيديكم وفي بسيط الحل..  البGد كل في واJرھاب الرعب إشاعة بعد مصيركم وتواجھوا ،
  .  إليكم نمدھا النظيفة أيادينا

  :  قوله ذلك علي الميرغني رزق ا�خ وزاد   
 ب�رغم ذل�ك ع�نكم يغي�ب فكي�ف ، حكوماتن�ا لغي�ر ب�و ء إلي�ه ع�دنا إذا ، وطنن�ا ح�ق ف�ي خيان�ة نفت�رق الس�ودانيين اJخ�وة م�ن مع�ي وم�ن إنني -

  ..  الدنيا كل في المنطق ھو ھذا..  وطننا إلي أبعدونا..  العھود كل في المتكررة السودان سفارة رجاءات
  ..  سيئة غير مقابلة

 ..  طبًعا السعيدة الغير المقابلة عن تقريره ليكتب ، جاء كما الغمراوي وعاد   •

 ب�دء م�ن أش�ھر ع�دة رأس يعل� ق�اموا..  ا نفص�ال عق�ب مص�ر ف�ي انق�Gب ح�دوث ع�دم إل�ي الناص�ر عب�د واطم�أن ا�ح�داث ھدأت أن بعد   •
 .  المعتقلين فئات جميع من السجن بتصفية ا عتقال

 ع�ن بعي�ًدا ، ١٩٦٣ س�نة أغس�طس ١٠ ف�ي) ب( بعنب�ر ثماني�ة ب�دور بعزلن�ا التعليم�ات وصلت حيث ، الغمراوي زيارة ثمرات ظھرت ثم    
  .. )  أ(  بعنبر الثاني بالدور ظلوا الذين المؤيدين

  ..  التكفير بداية  
 إنس��انيته ف��ي لTس��Gم انتس��ابھا ص��حة وب��ين الض��ارية الوح��وش ھ��ذه قل��وب ظلم��ة ب��ين ت��ربط ص��لة ي��روا أن الش��باب م��ن فري��ق يس��تطع ل��م    

 ھ�ذه مجم�وع م�ن الح�ق ع�ن والس�اكتين والمش�اركين ھ�م الحك�ام م�ن الظلم�ة بھ�ؤ ء الكف�ر تلصق أحكام بعضھم من فجرت ، بالنور المشرقة
 للع�Gج ط�ره سجن إلي المرحل الطناني إبراھيم ا�خ وحملنا ، موقفھم لتدعيم قطب سيد الشھيد كتب في ورد ما فھم يسيئون وأخذوا..  ا�مة

 ق�ال ثاني�ة م�رة وف�ي.  خط�أ فھم�وني ق�د إنھ�م:  ق�ائGً  ذل�ك عل�يھم منك�راً  فأرس�ل ، اJخ�وة ھ�ؤ ء وس�لوك تفكي�ر بتفاص�يل س�يد ل`ستاذ رسائل
 ط�ول م�ن نفس�ية أزم�ة مج�رد أص�ابھم م�ا معتب�رين ، نفوس�نا ف�ي الع�ذر لھ�م نحم�ل وكن�ا..  أع�رج انحص� عل�ي حمل�ي وض�عت لق�د:  غاضًبا

  .  بعد فيما الغريبة قضيتھم لعGج الھضيبي حسن العام المرشد فضيلة E فيض وقد..  القاسية المعاملة
  ..  وآيات..  آيات  
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  م�ن ل�ه ف�يض E أن علم�ت ح�ين E حم�دت ث�م..  واس�تطال ص�حته س�تردا وق�د ص�بحي أخ�ي برؤي�ة فوجئت السلكية الزيارات إحدى في    
 عل�ي الطب�ي الكش�ف توقيع �ن ؛ أيًضا التوقيت في بل فحسب ذلك في E آية تكن لم..  النمو ھرمونات لتنشيط الحقن من خاًصا نوًعا أعطاه

 الف�رج ض�من ك�ان أن بع�د ص�بحي �خي�ه الوحي�د العائ�ل ب�ارهباعت ، الج�يش م�ن توفي�ق أخ�ي إعف�اء ف�ي أف�اد ا�ولي الصحية حالته في صبحي
 وزواج�ه الي�وم ھ�ذا بع�د الطبيعي�ة ص�بحي وحي�اة..  ذل�ك بع�د الجامعي�ة دراس�ته إكم�ال ف�ي أيًض�ا اJعف�اء ونفع�ه.  ب�اليمن الحرب إلي المسافر
  ..  إيمانا زادتنا أخري آية المصانع بأحد وعمله وإنجابه

  ..  لروسيا النظام و(ء  

 حي�ث ، ١٩٦٤ س�نة)  آي�ار(  م�ايو ١٥ ف�ي الع�الي الس�د موق�ع ف�ي للق�اء موع�د تحديد إلي وروسيا مصر بين العفيف الغزل مرحلة انتھت    
 واح�تج ، ا�خي�رة اللحظ�ة ف�ي تمن�ع خروش�وف ولك�ن ، التعي�ين لص�داقة تأكي�ًدَ◌ا ؛ الس�د ف�ي العم�ل من جديدة مرحلة بافتتاح خروشوف يقوم

 لھ�ذا بالس�د العم�ل مع�دات إرس�ال بتوقي�ف الكGم أشفع ثم..  اليوم حتى المعتقGت في الشيوعيين وجود  ستمرار ؛ الحزب أمام موقفه بحرج
 جمي�ع ع�ن نفس�ه الع�ام م�ن ، م�ايو أوائ�ل ف�ي الفوري�ة اJفراج�ات وتمت ، السريعة ا ستجابة من النھاية في بًدا الناصر عبد يجد ولم ، السبب

 فك��انوا ، مص��ر موق��ف بض��عف الش��يوعيون وأح��س8  ، الكبي��ر للض��يف ا حتف��ا ت تنظ��يم ف��ي ليش��اركوا ؛ مع��تقGتال جمي��ع ف��ى الش��يوعيين
 وطأط�أت..  النھ�ار وض�ح في الھتافات يرّدد موكب في الخروج علي ويصرون ، صغيرة دفعات علي السجون بعض من الخروج يرفضون

 إل�ي تع�داه ب�ل ، والتعويض�ات الشامل بالعفو اJفراج حدود عند يقف لم ربيالع الكرم أن ووجد ، خروشوف ووصل ، للعاصفة رأسھا مصر
  ..  المخلصة صبري علي بجھود أيديھم في اJعGم أجھزة جميع وضع

  ..  والمارد...  المھانة  
 يھض�موا ول�م ، س�ھمنفو ف�ي اJسGمية العاطفة وتحركت ، الشيوعيين أمام مصر بمھانة ونز ء وسجانة ضباط من بالسجن من كل أحس    

 الم�ارد ھ�ذا أن م�رة �ول ش�عرنا ب�ل ، المباح�ث تعليم�ات ع�ن يتغاض�ون وأخ�ذوا ، ش�يء ك�ل ف�ي العن�ان لن�ا ف�أرخوا ، التقدمي�ة الع�دل معايير
 ح�ق ف�ي المكش�وف والھ�وى المي�ل ھ�ذا بل ، المعاملة في الجائرة التفرقة ھذه يرقھم ولم ، أيًضا المباحث رجال نفوس في تحرك قد اJسGمي

 الع�داوة ط�Gء أن ونش�عر ، المباح�ث رج�ال ف�يھم بم�ا الفئ�ات جمي�ع م�ن الحقيقيين مصر �بناء بالحب نشعر مرة و�ول..  وحدھم الشيوعيين
  ..  أنفسھم في ما حقيقة غير علي الجميع علي مفروض الشعب فئات بين والصراع

  ..  وموقف..  موقف  
 ا�رض عل�ي بالس�وط يض�رب كان آخر عسكرًيا وتذكرت ، وفصل فجلد ، يبكي وھو ُضبط لذيا الحربي السجن عسكري تذكرت يومھا    

 وأوراق ممنوع�ات م�ن نش�اء م�ا ُنخرج بأن منا القناطر سجن ضباط أحد طلبه ما اليوم وأتذكر..  للتمويه بالصراخ يجأر أن ا�خ من ويطلب
 ي�دخل أو يخ�رج م�ن ك�ل بتفت�يش تق�وم والت�ي الزي�ارة علي المشرفة مباحثال جانب من وطمأننا ، السجن زيارات علي إشرافه يوم في خاصة
 ع�بء م�ن وتخفف�ت ، الش�يخ كف�ر م�ن القادم�ة العزيز عبد جGل ا�خ زيارة مع بالشيوعية الخاص البحث وأخرجت تشجعت يومھا..  السجن

  ..  تھريبه في الكثير الشيء عانيت ثقيل
  ..  للعودة واستعداد..  إفراج  

 قبل�ه كن�ا..  ع�نھم لTف�راج اJخ�وان م�ن عدد بأسماء كشف علي المناداة مفاجأة وراء النفوس كل في E بثھا التي العامة الروح ھذه تكان    
 ترم�ومتر ليك�ون ؛ علي�ه بھ�ا المحك�وم س�نوات العش�ر م�دة عي�د س�يد ا�خ ھ�و من�ا واح�د أول يكمل حيث ؛ ١٩٦٤ سنة أغسطس شھر نترقب

 بف�رح النب�أ تلقين�ا يومھ�ا..  ن�وفمبر ١٤ ف�ي عنھ�ا أفرج التي الثانية الدفعة ضمن وكنت ، التاريخ ھذا قبل ا�ول الكشف ءفجا ، نحونا سياستھم
 أ  اقت�رح بعض�نا إن حت�ى ، ا�ب�واب عل�ي نفس�ية لعب�ة وراءه يك�ون أن خشية..  للمفاجأة تحسًبا والتحفظ..  E جنب في ثقة الفرح..  وتحفظ
 ، التجدي�د ب�اب م�ن ول�و لبس�ه زي�ن وال�بعض..  ذل�ك الموق�ف اقتض�ي إن للع�ودة اس�تعداًدا السجن بحلل ونظل المدنية نامGبس طلب في نرسل

  ..  للتوقعات حساًبا نعمل طالما شيًئا نفوسنا من تغير ولن
  ..  سنوات عدة بعد شكر  

 وع�دنا ب�ل ، بش�يء نطال�ب ول�م ، ب�احترام عوملن�ا حي�ث..  ةالعام� المباح�ث مبن�ي إل�ي القن�اطر سجن من بليل نقلتنا التي العربات وجاءت    
 ول�م ، مس�لح تنظ�يم أي ع�ن بعيدة كانت طالما بيننا فيما العGقة لطبيعة تفھًمُ◌ا وأبدوا ، ومعاھدنا.  أعمالنا إلي عودتنا أمام العقبات كل بتذليل
 ع�ن ل�ه لنعت�ذر ، سنوات عشر قبل علينا القبض في اشترك ، ا�خGق دمث ضابط عن نبحث أن قبل المبني القويسني رفعت وا�خ أنا نغادر
 توديعن�ا عل�ي وأص�ر..  نقيًب�ا علين�ا الق�بض ي�وم كان الذي الرخاوي عصمت للمقدم مفاجأة فكانت ، ا�عوام ھذه طوال شكره علي قدرتنا عدم

  : لنا قائGً  ، لنا أكبر أًخا اعتباره علينا مؤكداً  ، بنفسه
  :  له فقلنا..  بيضاء صفحة ونبدأ الماضي ولننسي..  شديدة تعليماتال كانت فقد اعذرونا -
 ح�ق علين�ا للث�اني..  باJيم�ان مطمئن وقلبه تنفيذھا في يتصرف ومن بالشر يتطوع من بين كبير وفرق وقت كل في التعليمات ھي التعليمات -

 .  لوفاءوا العفو بين كبير وفرق..  العفو حق ل`ول الممكن ومن..  دائًما الوفاء

 فيھ�ا يرف�ل الت�ي ال�نعم أكث�ر م�ا.  س�جان و  قي�د ب�G سنوات عشر منذ مرة �ول الحياة صافحتنا حين نذكره قلب وبأي ، E نشكر لسان بأي -
 لت�يا الغفل�ة أم�ر عجي�ب ؟ الم�نعم ب�ذكر ألسنتھم وتلھج بھا يشعروا حتى الناس من الوقت بعض سلبھا من  بد ھل..  يشعرون   وھم الناس

 ..  البشر يعيشھا

  .. حافل استقبال  
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 م�ن يمك�نھم ما بكل لوصولنا المحدد اليوم في استقبالنا في ليكونوا ؛ بيومين وصولنا قبل بالقرية أھلنا إلي Jبراقا رفعت وا�خ أنا تعمدنا    
 فھمھ�ا ف�ي ظنن�ا حس�ن عن�د القري�ة كان�ت وق�د..  الشعب نبذھم قلة اJخوان بأن خطبه إحدى في الناصر عبد عبارة علي رداً  ؛ الفرح مظاھر
 يص�لحون و  ا�رض ف�ي يفس�دون ال�ذين قص�د يتحق�ق ول�م..  إلين�ا السابقين من كانوا بھا ا شتراكي ا تحاد أعضاء أن حتى ا�مور لحقائق

  ..  يوصل أن به E أمر ما ويقطعون
  ..  العمل إلي العودة  

 الص�با مرات�ع فيھ�ا وزرت ، والتعل�يم بالتربي�ة تحقيق�ات كمف�تش عمل�ي فيھ�ا تس�لمت ، المش�اعر يم�ةحم الحرك�ة مليئ�ة أش�ھر تس�عة عشت    
 عب�د ال�وفي ص�ديقي م�ن خط�اب فيھ�ا وصلني ، ببنھا حين8ا أصابت والتي ، القرية أصابت التي الكبيرة التغييرات وعاينت ، الشباب وأصدقاء

 أغ�رب والنف�وس ا�ش�كال ف�ي التغيي�رات وكان�ت الخط�اب سلمني الذي ، خان القيوم عبد السردار مع باكستان إلي للسفر السعودية من الحق
 ل�دليل خط�وة ك�ل في يحتاج ، الفضاء في كوكب من ھبط قد وكأنني ، الحياة ھذه عن ا�مر بادئ في شديدة نفسية بغربة وشعرت ، وأعجب

  ..  دقيق تسجيل إلي تحتاج جديدة تجربة وھي ،
   الثامن الباب
  وثيقة أخطر

  :  ا�ول الفصل

  :  اEخوان علي للقضاء الناصري المخطط تفاصيل •

 الناص�ر عبد خطب حيث العرب الطلبة مؤتمر في ١٩٦٥ أغسطس في ، موسكو في البدء إشارة وصدرت ، نتوقعه كنا الذي الشر وجاء    
 ع�نھم العف�و اس�تغلوا المس�لمين اJخ�وان وأن ، ومخططات�ه ا س�تعمار خدم�ة ف�ي تعم�ل المسلمين لTخوان جديدة مؤامرة اكتشفوا إنھم:  وقال
   وأن�ه..  أجنبي�ة مص�ادر من عليھا حصل أن بعد رمضان سعيد لھم أرسلھا بأموال جديد من يتآمروا كي ذلك بعد أمامھم العمل مجال وفتح
  ...  أخري مرة يعفو أن يستطيع ولن مرة عنھم عفا �نه ، باللين ذلك يقابل أن يمكنه

  :  المعتقل إلي لعودةا  

 ذاھل�ين المفاج�أة م�ن ت�وديعھم بع�د زمGئ�ي وترك�ت ، مستعًدا فوجدوني ، التعليم بمديرية مكتبي بنھا مباحث ضباط دخل ١٩٦٥-٩-٤ في    
 طاب�ت..  توالنظ�ارا الس�اعات بتكس�ير يب�دأ التحقي�ق وج�دت ولم�ا..  الخيم�ة بشبرا القليوبية مباحث رئاسة إلي عليھم المقبوض مع رحلت.. 

 الي�وم ھ�ذا من سنوات ثGث بعد لقائه عند لخالي أداھا قد بدوره كان وإن..  بيننا تعارف سابق دون عنھم المفرج �حد بساعتي بالتبرع نفسي
 خطاًب�ا مع�ه أرس�لت ، المص�اريف أي�ام ي�ؤدي ك�ان ، الع�اديين المس�جونين م�ن القناطر سجن زمGء بأحد الحجز غرفة إلي ُتقلنا أن نلبث لم.. 

 ؛ المجھ�ول الع�الم إل�ي طريق�ي ف�ي وأن�ا ، E جن�ب إل�ي ا طمئن�ان بكام�ل أش�عر إنن�ي:  فيه قلت دويدار حسان العمل في لزميلي وآخر لخالي
 الث�ورة جي�ل م�ن لش�باب الجدي�د التنظ�يم بتفاص�يل الص�باح عن�اوين طالعتن�ا وعن�دما.  E فقد من شيًئا وجد وما ، E وجد من شيًئا فقد ما �نه

 ؛ متوق�ع خط�ر ك�ل عل�ي ا�خب�ار بھ�ذه س�عادتنا وغط�ت..  ميدان كل في المتفوقة ومستوياتھم ، العالية بروحھم طرًبا وطرت ، العجب أخذنا
 ب�أن إيماًن�ا فازددن�ا ، لھ�ا يكي�دون م�ن ي�د عل�ي دعوت�ه  نتش�ار ا�س�باب اص�طناع ف�ي E قدرة عظيم وأرتنا ، مؤمنين قوم صدور شفت �نھا

   معتق�������ل إل������ي نقلن�������ا ت������م وأخي�������راً .  والنھ������ار اللي�������ل يبل������غ م�������ا غاياتھ������ا ف�������ي بالغ������ة وأنھ�������ا..  طغي������ان يح�������دھا ل������ن E ع������وةد
 اJيم�ان م�ن رصيدنا بكل..  الباطل مع جديد من معركة دخلنا وھكذا ، طره معتقل إلي العربات تحولت لنا مكاًنا به يجدوا لم ولما زعبل أبي

  ..  وعده جميل في وثقتنا فيه وأملنا E إلي فقرنا وبكل
  ..  شيطاني وتخطيط لجنة  

   الت��ي E ق��درة عن��ه كش��فت ، نفس�ه الش��يطان في��ه التفكي��ر ع�ن يعج��ز إجرام��ي وبتخط��يط ، وخ��يGئھم خ�يلھم بك��ل دخلوھ��ا ب��دورھم وھ�م    
 التاس�عة ال�دائرة الق�اھرة جن�وب محكم�ة نم� الص�ادر الحك�م ف�ي وردت الت�ي الوثيق�ة ھ�ذه تض�منته ، السماء في و  ا�رض في شيء يعجزھا
 با ش�تراك ھري�دي الح�افظ عب�د محم�ود ا�ستاذ أصدره| الذي الحكم وھو ، ھـ١٣٩٥ ا�ول ربيع ١٧ – م١٩٧٥ سنة مارس ٣٠ يوم المدنية

  :  نصھا وھذا..  عابد السعيد وأحمد منصور محمود المستشار مع
 جماع�ة مكافح�ة بخص�وص إليھ�ا الوص�ول ت�م التي الوسائل واستعراض لدراسة عليا لجنة يلبتشك الجمھورية رئيس السيد أمر علي بناء"    

 العام�ة والمباح�ث بالمخ�ابرات اJخ�وان مكافح�ة قس�مي ف�ي اس�تعمالھا يج�ب التي الطرق �فضل برنامج ولوضع ، المنحلة المسلمين اJخوان
  :  ھدفين لبلوغ
  .  أفكارھم من اJخوان مخ غسل – ١    
  .  لغيرھم ا نتقال من أفكارھم عدوي منع – ٢    
  :  من المشكلة اللجنة اجتمعت   

  .  الوزراء مجلس رئيس سيادة – ١    
  .  المخابرات – قائد – السيد – ٢    
  .  العسكرية الجنائية المباحث قائد – السيد – ٣    
  .  العامة المباحث مدير – السيد – ٤    
  .  المشير السيد بمكت مدير – السيد – ٥    
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 والبيان��ات التق��ارير ك��ل دراس��ة وبع��د ، متتالي��ة اجتماع��ات عش��رة وعق��دت..  القب��ة بك��وبري العام��ة المخ��ابرات مبن��ي ف��ي كل��ه وذل��ك      
  :  ا_تي في المجتمعة المعلومات تلخيص أمكن السابقة واJحصائيات

 ، الص�غر من�ذ التGمي�ذ م�ن كثي�ر ش�عور   ف�ي بال�دين السياس�ة ي�ربط القديم�ة بحالت�ه لل�نشء الم�دارس ف�ي اJس�Gمي التاريخ تدريس أن تبين -
  .  اJخوانية ا�فكار معتنقي ظھور تتابع ويسھل

 الثاني�ة إل�ي ا�ول�ي الفئ�ة فجائي�ة وس�ھولة ، اJخواني�ة ا�فك�ار معتنق�ي وب�ين الديني�ة والنزع�ات الميول أصحاب بين التمييز واستحالة صعوبة -
 .  أكبر بتطرف

 " .  خام"  الناحية ھذه من اعتبارھم ويمكن الحديثة ا جتماعية الحياة يمارس ولم ، الطھارة وھم علي عاش اJخوان أفراد غالبية -

 المج�ا ت ف�ي تف�وقھم ف�ي وملم�وس دائ�م اض�طراد إل�ي ذل�ك أدي وق�د ، العم�ل عل�ي كبيرة ومثابرة ، تحمل وقدرة ، فكرية طاقة ذو غالبيتھم -
 وق�تھم م�ن بس�يط غي�ر ج�زءاً  أن رغ�م ، �ن�دادھم بالنس�بة وا جتم�اعي والفك�ري العلم�ي مس�تواھم وف�ي ، فيھا يعيشون التي لعمليةوا العلمية
 . المشؤومة بدعوتھم الخاص لنشاطھم موجه

 .  به يقتنع الذي المحيط في للعمل منھم كل تحرك علي تظھر سريعة إيجابية انعكاسات ھناك -

  كبيرة ثقة ا_خر في منھم كل ثقة إلي يؤدي البعض بعضھم بين والتعارف وتزاورھم ، ببعض الفردي اتصالھم وامود بعض في تداخلھم -

 .  بينھم صلة ھناك تكن لم ولو حتى ، مكان كل في بينھم يجمع وسلوكي فكري وتقارب روحي توافق ھناك -

 احتك�اكھم أن إ  سياس�ية أھ�داف لبل�وغ ال�دين خل�ف يتس�ترون ب�أنھم ص�ةوالخا العام�ة Jفھ�ام ١٩٣٦ سنة منذ بذلت التي المحاو ت كل رغم -
 .  زعمائھم لبعض بالنسبة بقيت أنھا رغم ، عنھم الفكرة ھذه محو إلي يؤدي بالشعب الفردي

 عملي�ة وطني�ة بط�و ت كأصحاب وصورھم الناس أفكار في رسب ١٩٥١ في والقتال ، ١٩٤٨ سنة فلسطين في العصابات حروب تزعمھم -
 .  عليھم القضاء في أغراضھا تخفي   المنطقة في والشيوعية وا ستعمارية اJسرائيلية ا�طماع أن بجوار ، فقط دعائية وليست

 ينظ�ر لم�ن ي�وحي وھ�ذا ، اس�تعمارية أو ش�يوعية أو عربي�ة سواء خارجية سياسة بأي يرتبطون   جعلھم فكرتھم يعادي من كل من نفورھم -
 .  عمGء اليسو بأنھم لماضيھم

  :  وھما متداخلين بندين أساًسا يشمل أن يجب المكافحة في الجديد ا�سلوب أن اللجنة رأت ذلك علي وبناء   
  .  اJسGمي بالدين السياسة ارتباط فكرة محو -
 يج�ب ال�ذي ا�س�لوب أس�س يصتلخ� ويمك�ن..  الفك�رة معتنق�ي م�ن والموج�ود فع�Gً  الق�ائم للجي�ل وفكري�ة ومعنوية مادية بطيئة تدريجية إبادة -

 :  ا_تي في الھدفين ھذين لبلوغ استخدامه

      :  عامة وقائية سياسة:  أو(ً   

 وليس�ت ، واقتص�ادية اجتماعي�ة كأوض�اع ، ا ش�تراكية بالمعتق�دات وربطھم�ا ، الم�دارس ف�ي وال�دين اJس�Gمي التاريخ تدريس مناھج تعبير -
  .  السياسة عن وإقصائھا الكنيسة ھزيمة عقب السريع الغرب وتقدم ، العثمانيين زمن ةوخاص الخGفة مفاسد وإبراز ، سياسية

 .  وإعدامھا مصادرتھا ثم مكان كل في اJخوان ومقا ت ونشرات وكتب رسائل عن الدقيق التحري -

 ، السياس�ي الس�لك أو الب�وليس أو العس�كري لكالس� ف�ي ا نخراط من القرابة من الثالثة الدرجة حتى وأقربائھم اJخوان ذوي قبول بتاًتا يحرم -
 .  و ئھم ثبوت حالة في أخري أماكن إلي نقلھم أو ا�ماكن ھذه من ا�قرباء ھؤ ء من الموجودين عزل سرعة مع

 إك��راه طري��ق ع�ن وخاص��ة ، الوس�ائل بش��تى وح�دتھم وتحط��يم ، بي�نھم الثق��ة فق�دان عل��ي ال�دائم العم��ل سياس�ة ف��ي المبذول�ة الجھ��ود مض�اعفة -
 فت�رة أط�ول ا_خ�ر لق�اء م�ن الط�رفين من كل منع علي العمل مع ، بھا ا_خرين مواجھة ثم ، بخطھم زمGئھم عن تقارير كتابة علي البعض
 .  بينھم الثقة انعدام شقة لتزيد ممكنة

 ف�ي الص�نفين  لتق�اء طبيعية حتمية ھناك أن وجد ، لھم ا حتياطي يمثلون الذين وھم اJخوان غير من المتدينين لموضوع عميقة دراسة بعد -
 .  علينا معھم باتحادھم كالعادة يفاجئونا أن قبل اJخوان بمعاملة معاملتھم بتوحيد يبدأ أن ا�فضل أن ووجد ، الطويل المدى

 ولص�عوبة ، أي�ديھم عل�ي م�ا ي�وم ف�ي ب�الثورة التضحية من خير بھم التضحية أن إ  منھم كثيرين أبرياء لوجود كبير احتمال افتراض ومع   
  :  معھم يلي ما ومراعاة واحدة فئة ضمن الجميع وضع من فGبد عام بوجه المتدينين اJخوان بين التمييز استحالة

  .  والعملية العلمية المجا ت في عموًما المتدينين أمام والعمل الظھور فرص تضييق – أ    
  .  بينھم اجتماعات أو زيارات أو رديف لقاء أي علي وباستمرار بشدة محاسبتھم – ب   
  .  إعGمي أو عمالي أو طGبي أو اجتماعي أو حكومي أو شعبي اتحاد أو تنظيم أي عن عموًما المتدينين عزل – ج   

 معتق�داتھم تطوير في السياسة ھذه فشلت حيث ؛ العمل أو للدراسة للخارج بالسفر متدين �ي السماح في السابقة السياسة عن التوقف – د    
 ف�ي م�نھم ھ�بط م�ن ف�إن غ�البيتھم أم�ا ، إليھ�ا س�افروا الت�ي ال�بGد ف�ي ا�وروبي�ة الحي�اة مع تجاوب الذي ھو منھم جًدا بسيط وعدد ، وسلوكھم

  .  أفكارھم لنشر المحاضرات أو الجماعية والصلوات ا تصا ت فيه ينظم بدأ مكان
 حي�ث ؛ الفئت�ين عل�ي القض�اء بغ�رض ح�ربھم ف�ي الش�يوعيين واس�تعمال ، الش�يوعيين ح�رب ف�ي المتدينين استعمال سياسة عن التوقف - ھـ  

 م�ن المتدينين حرمان مع ومعتقداتھم أفكارھم وحرب لحربھم للشيوعيين الفرصة تعطي أن يجب ولذلك ، المجال ھذا في المتدينين تفوق ثبت
  .  اJعGمية ا�ماكن

 بالھض�يبي ا نجلي�ز اتص�ال ع�ن والتصريح بالتلميح النشر وتكرار ، والقنال فلسطين حرب في ناJخوا عن الموجودة الفكرة تشويش – و   

http://www.ikhwanwiki.com


  .  الجميع ذھن في لGستعمار عمGء أنھم فكرة غرس يمكن حتى ، اJخوان وقيادة
 ال��دول ف��ي وخاص��ة ، لف��ةالمخت العربي��ة الحكوم��ات وب��ين الخ��ارج ف��ي المقيم��ين اJخ��وان ب��ين اJيق��اع محاول��ة سياس��ة ف��ي ا س��تمرار – ز   

 ، بمص�الحھا يض�رون وبأنھم ، لھم ومعادية مخربة عناصر أنھم الدول تلك في عنھم يروج بأن وذلك ، بالغرب المرتبطة اJسGمية الرجعية
  .  الخارج في محاصرتھم تسھل وبھذا

  :  ا<ن الموجود"  السرطان"  استئصال سياسة:  ثانياً   
 الجس�م م�ن الس�رطان ي�تمكن كما ، الفكرة منھم تمكنت قد جميًعا يعتبرون العھود من عھد أي في سجنوا أو اعتقلوا الذين لTخوان بالنسبة    
  :  كا_تي استئصالھم عملية تجري ولذا ، شفاؤه يرجي و 
  :  ا�ولي المرحلة    

 ، اعتق�الھم ذل�ك ويتب�ع ، وممتلك�اتھم أم�والھم عل�ي الحراس�ة وض�ع أو با س�تيGء تب�دأ ، المتاع�ب م�ن متداخل�ة متص�لة سلس�لة في إدخالھم    
 وھك�ذا ، يع�اد ث�م الجمي�ع ال�دور يص�يب حت�ى ودوري ف�ردي مستوى علي والتعذيب والعنف اJھانة أنواع أشد معھم يستعمل ا عتقال وأثناء
 م�ا إل�ي س�تؤدي بدق�ة نف�ذت إن المرحلة هھذ..  الفردي للتأديب مGزًما يكون بل ، الجماعي المستوي علي التكدير يتوقف   الوقت نفس وفي
  :  يأتي
  ..  فيھم وا�مراض والعاھات والنفسية العصبية ا ضطرابات وانتشار ، عقولھم في وا�فكار المثل اھتزاز:  للمعتقلين بالنسبة   
 إل��ي ت��ؤدي ق��د المادي��ة تھنوح��اج..  ع��ائلھن بغي��اب ويتم��ردن يتح��ررن فس��وف بن��ات أو أخ��وات أو زوج��ات ك��ن س��واء:  لنس��ائھم بالنس��بة   

  ..  انز قھن
 يخل�و وب�ذلك ، والمھ�ن للح�رف وت�وجھھم الدراس�ة عن ا�بناء توقيف إلي المادية وحاجتھم العائل لغياب العائGت تضطر:  ل`و د بالنسبة   

  ..  آبائھم أفكار من آثار أو ثأر أو حقد نفوسھم في ممن القادم المتعلم الموجھين جيل
  :  الثانية المرحلة    

 الب�اقي ع�ن اJف�راج ث�م..  بالمحاكم�ات أو والمع�تقGت الس�جون داخ�ل س�واء الصGبة عليه تظھر ومن ، كداعية بينھم ينظر من كل إعدام    
 ف�ي ةالرغب� حال�ة في جديد من ضدھم استعماله يمكن سGًحا ذلك يكون حتى ، عنھم العفو أنباء  نتشار الGزمة الدعاية عمل مع دفعات علي

 تنفي�ذھا أحس�ن إن المرحل�ة وھ�ذه.  ع�نھم العف�و لفض�ل المتك�رر ب�الجحود حينذاك ويوصفون ، تدبير بأي يتھمون بحيث ، اعتقالھم إلي العودة
  :  يلي كما النتائج ستكون السابقة المرحلة مع باشتراكھا

  .  تعليمه متابعة من ويحرم دراسته من يفصل أن ويمكن ، أقرانه عن تأخر فقد طالًبا كان فإن الحياة إلي عنه المعفو يخرج -
  .  عمله أو وظيفته إلي العودة من يحرم أن أيًضا ويمكن ، مكانه قابع وھو وترقوا زمGؤه تقدم فقد عامGً  أو موظًفا كان إن   
  .  استيGء قرار بھا صدر أو حراسة تحت وضعت حيث ؛ يزرعھا أرًضا يجد فلن مزارعا كان إن   
  :  ا_تي في عنھا المعفو الفئات جميع شتركت وسوف   

  .  مقاومة أية من المانع بالضعف المستمر والشعور ، العGج خلف المستمر والسعي ، والصحي الجسماني الضعف -
 .  عليھا والنقمة الفكرة وكراھية اJخوان دعوة عليھم جرتھا التي بالنكبات العميق الشعور -

 .  أنفسھم علي وانطوائھم الجميع عن انعزالھم في أھميتھا لھا نقطة وھي ، ا_خر في منھم كل ثقة عدم -

 .  بھا أحيطوا التي اJفقار لعوامل نتيجة أقل مستوي إلي اجتماعي مستوي من بعائGتھم خروجھم -

 الجس�ماني للض�عف وتبًع�ا ھمأفك�ار يخ�الف س�لوكھن بي�وتھن ف�ي النس�اء لك�ون ، ومعن�وي فكري إذ ل ھذا وفي ، تقاليدھم علي نسائھم تمرد -
 .  ا عتراض يمكنھم   والمادي

 .  عائGتھم مصروفات واستمرار إيرادھم لتوقف نتيجة عليھم الديون كثرة -

  :  ھي السياسة لھذه اEيجابية النتائج

 الحك�م ھ�ذا بمص�ير مص�يرھا ت�بطار جدي�دة فئ�ة س�يعتبرون الب�وليس أو الج�يش م�ن س�واء السياس�ة ھ�ذه بتنفيذ يقومون الذين والجنود الضباط -
  .  كثأر اJخوان به يقوم قد انتقامي عمل أي من ليحميه الحكم ھذا إلي حاجة في أنه منھم كل سيشعر التنفيذ عقب إنه حيث ؛ القائم

 .  القائم للحكم فكرية بمعارضة القيام نفسه له تسول من نفس في الرعب إثارة -

 .  مصير أسوأ مصيرھم وسيكون ، يتستروا لن المعارضين وأن ، وكبيرة صغيرة بكل تشعر المخابرات بأن الدائم الشعور وجود -

 :  اJسGمي بالدين السياسة ارتباط فكرة محو -

   الناصر عبد جمال الرئيس السيد علي ويعرض انتھي   
  .  الوزراء رئيس/  السيد:  إمضاء   
  .  المخابرات قائد/  السيد:  إمضاء   
      . العامة المباحث مدير/  السيد:  إمضاء   
  .  بدران شمس/  السيد:  إمضاء   

   أوافق                                                                                                   
   الناصر عبد جمال                                                                                            
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  :  الثاني الفصل

  ..  وبعد •

 ق�رار هش�مل م�ن وك�ل ، ١٩٦٥ س�نة تنظ�يم أعض�اء كل علي المنشورة الوثيقة في به جاء ما تنفيذ في جھًدا تأل لم الثورة فإن..  وبعد         
 وض�عني وق�د..  الق�رار ھ�ذا ص�دور ت�اريخ حت�ى ١٩٥٢ س�نة الث�ورة قي�ام من�ذ اعتقال�ه س�بق م�ن كل باعتقال يقضي الذي ، الشھير سبتمبر ٦

 ق�ال كم�ا اJخ�وان حرك�ة نج�اح حالة في سنفرح كنا �ننا   ، المعتقلين فئة ضمن السجن سنوات بعد عنھم اJفراج سبق الذين وإخواني القدر
 ف�ي لن�ا ي�وم آخ�ر حت�ى للحك�م المع�ارض بموقفن�ا خ�اص آخ�ر لس�بب ب�ل ، السياس�ي طره معتقل في المعتقلين سؤال علي رده في رفعت كمال

 وتع�ذيب س�جن م�ن بن�ا ح�ل بم�ا التحقيق�ات ف�ي خوف�وا م�ا إذا الش�باب �ن..  الجديد الشباب تنظيم في الروح بعث وراء كان والذي ، السجون
  :  يجيبون كانوا

 لق�د..  المص�ير س�وء م�ن وطننا حفظ سبيل وفي ، ا�رض ھذه علي E كلمة إعGء سبيل في والتضحية للبذل استعداًدا منھم أقل لسنا نحن   
 مش�دداً  ظرًف�ا بن�ا وتأس�يھم ألس�نتھم عل�ي موقفن�ا ذك�ر تكرار فكان..  الصحيح اJسGمي ومستقبله الشعب ھذا دين علي حراًسا أنفسنا من أقمنا

 أن يمك�ن م�ا عل�ي شاھًدا لتكون ؛ الوجود عالم إلي الشيطانية الوثيقة ھذه أخرجت التي ، والشخصية والدولية المحلية ا�سباب كل يإل مضاًفا
 ، ا�ب�د إل�ي تس�تمر أن لھ�ا مق�دراً  ك�ان الت�ي ، ا عتق�ال فت�رة طيل�ة بھ�ا ج�اء ما لتطبيق ميدانا وعشنا..  السلوك في تردٍ  من اJنسان إليه يصل
  .  له خطبه في الناصر عبد جمال تعبير دح علي
 كلھ�ا ا�م�ة �ن ، الس�جن م�ن أقس�ي ال�نفس عل�ي ك�ان �ن�ه يط�ول س�نوات س�ت مع�ي اس�تمر ال�ذي ا عتقال فترة في له تعرضنا ما وشرح   

 خل�ف ب�اقون بأنن�ا..  الناص�ر عب�د وف�اة ت�اريخ حت�ى بع�دھا وم�ا ١٩٦٩ س�نة ف�ي ج�ازم اقتن�اع ل�دي ترس�ب لق�د.  كبي�ر معتق�ل في تعيش كانت
 ، بالش�ھادة التعجي�ل س�وى ، س�وء أي منھ�ا يص�يبني ل�ن الت�ي الم�ذكرات ھ�ذه كتاب�ة مغ�امرة وراء ا عتقاد ھذا وكان ، E نلقي حتى الجدران

 ، طويل�ة ص�ةق المعتق�ل خ�ارج إل�ي إخراجھ�ا ف�ي وللتفنن التفتيش موجات من ولنجاتھا خفية ولكتابتھا...  البطيء الموت من عندي خير وھي
  ..  منا أخ كل حال لسان نفسه علي قطعه قسم يحدوني ، خطواتھا من خطوة كل في ورعايته E قدرة عاينت

   سمـائه فـوق والكرسـي والعـرش                                     وآيه والكــتـاب وربي قـًسـما         
  خلقه من الرضا مـوصـول كل وفي                                     نـبيه حـديـث في حـرف وبكل         
   سجـانـه مـن المـوت فيه ورأيـت                                      جدرانه ضـمـني سـجن كل في         
   بـأرضه فيه ـقتض شـبر كل وفي                                       مسـھـداً  فـيه بـت ليل كل في         
   جمراته فـي عـشت صيف كل وفي                                      الحشا فربـي قـارس يوم كل في         
   خلقـه فظـائـع لبـارئـھا تشكـو                                       الدجـى في ا�حـبة أنات كل في         
   عظـامـه غـير اJنـسان من فـيه                                       يـعد لم حـتى جلدوه من كل في         
   سـعـاره لـھيب من تضوع حـتى                                       طاوًيا الليـالي بات مـن كل في         
   كـفــه فـي بولـه تجـرع حـتى                                       ظامًئا الليـالي بـات من كل في         
  حـركـاتـه في كالبـالون كـان قد                                        أنـه حـتى نفخـوه من كل في         
  لحــمــه فـي ومــــزقـت                                       الكGب أنياب نھشـته من كل في         
   بقـبــره يفـوح ميـت وكـأنـه                                       جرحه ينزف ـوهترك من كل في         
   جسمـه تجـمد من يعــوى جعلته                                       ثGجة في وضـعـوه من كل في         
   أطرافــه في تسـير والكھربـاء                                       وحشيـة في الطوق ألبــسوه أو         
   بھـروبه شعـبـنا فـي وتظاھروا                                        أزھقــوا قد طاھر روح كل في         
   بـذكـره أبـوح   مـا وتحـملت                                       ضعـفـھا أھانـوا سيـدة كل في         
   إحصـائه في علـم   مـا كل وفي                                      لطحــننا أحـضروه فـن كل في         
   لصراخـه الـضنا ھذا يرحـموا لم                                       الثـنـا حلو باسـم طـفل كل في         
   آھـاتـه إلـي آھاتـي وتـضـم                                        خـاطري تؤرق سانحـة كل في         
   أبنائه في اJسـGم ضـيـعـة يا                                      ترقرقت بالدموع وعينـي قـسـًما         
   به قـسـًما به قـسـًما به قـسـًما                                      وآيــه والكتـاب وربي قـسـًما         
   الثرى فـي أَُغي8ب حـتى جـري مھما                                    مجاھراً  بالكتاب سأصـدع قـسـًما         
   اأنھر الصحاري في يجـري والخـير                                     حــبــه الُمَعن8ي للقلب لـيـعود         
       ا�خضرا البـسـاط تلتـحف وا�رض                                     حياتنـا ربوع في يسـري والنور         
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