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إ َّن اآلرا َء الــوا ِر َد َة فــي هــذه ال َمطْبو َع ـ ِة التــي كان إنْجازُهــا ونَشْ ـ ُرها
ِب َد ْعــمٍ ِمـ ْن « َم ْع َهـ ِـد ال َعالقـ ِ
ـات الثَّقاف َّيـ ِة الخا ِر ِج َّيــة ( »)ifaــــ (ال ُم َم َّو ِل
ِمـ ْن ِوزا َر ِة الخارجيَّـ ِة األلمانيَّــة) ــــ إ َّن هــذه اآلرا َء ت ُ َعبِّـ ُرَ ،ح ْصـ ًراَ ،عـ ْن
ُو ْج َهــ ِة ِ
صاحبِهــا ِ
بــأي شَ ــكْلٍ ِمــ َن
وناشــرِها ،و َعلَ ْيــ ِه فهــي ال تُلْــ ِز ُمِّ ،
ـس ،بالضَّ ــرور ِةُ ،مقا َربَتَـ ُه ال ُم َؤ َّسســاتيَّ َة ِمـ َن
األشْ ــكالِ ،ال َم ْع َهـدَ ،وال ت َ ْع ِكـ ُ
ال َمســائِلِ َم ْوضــو ِع ال َب ْحـ ِ
ـث وال ـ َّرأْي.
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عند االمتحان...
َب َد ٌل ِم ْن «تَقْديم»

هــذا ال َّدفْتَــ ُر ،الثّانــي ِمــ ْن َدفا ِتــر ُم ْن َتــدى ال َمشْ ــرِقِ وال َمغْــر ِِب
ْديــم علــى اإلطْــاق:
أي تَق ٍ
تــاج إلــى ِّ
الســ ْج ِن َّية (((،ال يَ ْح ُ
للشُّ ــؤونِ ِّ
فَ ُع ْنــوا ُن ِ
هــذ ِه الشَّ ــها َدةِ ،
ــيَ ،و« ِم ْص ِريَّــةُ»
والســ َّيما ال ُع ْنــوا ُن ال َف ْر ِع ُّ
(((
ِ
اإلســام عيــد ،كَفيــانِ بإنْزالِهــا ال َم ْنـز َِل الــذي يَليـ ُـق
صاحبِهــاَ ،سـ ْي ِف ْ
الس ـ ْج ِن ِّي الطّالِـ ـب ِِّي ِبلِحـ ِ
ـاظ ال َّر ِحـ ِـم ال َم ْوصولَ ـ ِة بَ ْي ـ َن
بهــا ِم ـ َن األ َد ِب ِّ
حتــاج
ط ُّــا ِب ِم ْصــ َر َو ُســجونِها ...ول ِكــ ْن ،وإ ْذ هــو كذلــك ــــ إ ْذ ال يَ ُ
هــذا ال َّدفْتَـ ُر إلــى تَقْديــم ،فَأَقَـ ُّـل َحـ ِّـق هـ ِـذ ِه الشَّ ــها َدة ــــ أقَلَّـ ُه أيْضً ــا
إ ْغ ـرا ًء ِب ُمطالَ َع ِتهــا ــــ أ ْن ت ُ ْم ـ َد َح لِ َح ْب َك ِتهــا التــي ت َْصطَ ِن ـ ُع ِم ـ ْن إص ـرا ِر
الســ ْج ِن َّي َة با ْم ِتيــا ٍز دو َن
الطّالِ ِ
ــب علــى ألّ يَفوتَــ ُه اال ْم ِتحــا ُن ِم ْح َنتَــ ُه ِّ
ســائِ ِر ال ِم َحــنِ األُ ْخــرى التــي َع َبـ َر بِهــا َورا َء القُضْ بــانِ و َع َبـ َرتْ ِبـ ِه ،وأ ْن
ت ُ ْم ـ َد َح لِمــا تَأْتــي ِب ـ ِه ِم ـ ْن َدليــلٍ علــى أنَّــهِ :ع ْن ـ َد اال ْم ِتحــان...
الس ْجن َّية
ُم ْنتدى ال َمشْ رِق وال َم ْغرِب للشُّ ؤون ِّ

ــب َوكُتَيِّ ٍ
الســ ْج ِنيَّ ِة فــي
(((
وهــي ِسل ِْســلَ ُة كُتُ ٍ
بــات ،ال َد ْو ِريَّــ َة ُم ْنتَ ِظ َمــ ُة لهــاَ ،مدا ُرهــا علــى ال َم ْســأَلَ ِة ِّ
َ
أبْعا ِدهــا الشَّ ــخ ِْص َّي ِة والعا َّمــة.
ـري مــن مواليــد أيّار/مايــو ِ .1995
باحــث فــي شُ ــؤونِ ال َحـ َر ِ
ـي
((( ِمصـ ٌّ
كات ْ
اإلســاميَّ ِة والتَّ َحـ ُّو ِل الدّيمقراطـ ِّ
فــي الـ ُّد َو ِل ال َع َرب َّيــة.
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نَـ ْب ٌ
ـش في ال ّذاكـرة
للذِّكريـ ِ
ـات أشــبا ٌه تتداعــى ،والشَّ ـ َج ُن يُثي ـ ُره حتّــى ســكو ُن الليــل ،وربَّمــا
نســي ٌم مــا ٌّر يُك ـ ِّر ُر لــك شــعو ًرا ال ت ـز ُال تَ ْدفَ ُع ـ ُه عنــك مــذ كان ــــ شــعو َر
ال َوحش ـ ِة والغربــة ،وغرب ـ ٌة فــي الوطــن أش ـ ّدها!
ـدوم لشــه ِر أيّار/مايــو ،حيــن يتأ ّه ُب
وأنــا علــى الموعــد ّ
كل عــام ،مــع كل قـ ٍ
الطـ ّـا ُب المتحانـ ِ
ـام الجامعي.
ـات نهايـ ِة العـ ِ
ـاب الجامعــة ،شَ ـ َغ َف ُه،
ـاب وآمالَــه التــي يَ ْخ ـ ُط بهــا أعتـ َ
أتذكّ ـ ُر بهج ـ َة الشـ ِّ
وس ـ ْع َي ُه ألن يُزيـ َـل غشــاو َة الجهــلِ التــي تُـــقاو ُم للبقــاء.
ُح َّب ـ ُه لل ِعلْـ ِـم َ
ـي األ ّو ِل فــي الجامعــة!
ـت فــي مسـ ّ
تلـ َـك هــي قصتــي التــي حدثَـ ْ
ـتهل عا ِمـ َ
ـت نِ ْص َفــه الثانــي معتقـ ًـا!
فقــد قضيـ ُ
ولــم أتخ ّيــل أ ْن يضي ـ َع عــا ٌم كهــذا هــد ًرا ،وأ ْن يُحـ َ
ـال بينــي وبيــن دخــو ِل
امتحانـ ِ
ـات نهايــة العــام!
وتلــك هــي قص ـ ُة الكثيري ـ َن غيــري َم ـ ْن ال ُج ـ ْر َم لهــم إلّ أنهــم يُحاولــون
ـب العلــم ...لك ّنهــم فــي بــا ِد
القيــا َم ب ُم ِه ّم ِت ِهــم األســمى فــي الحيــاة :طَلَـ ِ
الظلــم!
ـرك بيــن ك ُِّل تلـ َـك القصـ ِ
ويبقــى ال ّرابـ ُط ال ُمشْ ـت َــ ُ
ـب العلـ ِـم
ـص شَ ـ ْخ ُص طالـ ِ
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الس ـ ْع ِي حتّــى
ـأس ،وال يفت ـ ُر فــي َّ
الــذي يُ ْعتَ َقـ ُـل فــي بــاد ال َج ـ ْور ،وال يَيْـ ُ
ولــو كلَّ َف ـ ُه األ ْم ـ ُر حياتَــه.
الســجن ،ورا َء قضبانِ ـ ِه وجدرانِ ـ ِه ،لــم أتــوا َن لحظ ـ ًة عــنِ التفكيــر
فــي ِّ
فــي كيفيــة تحصيــل العلــم ،واعتبــ ْرتُ اعتقالــي فتــر ًة أخلــو بهــا مــع
نفســي ،وكتبــي ومــع ك ُِّل ِ
ـب تجربـ ٍة قابَلْتُــه فــي ّ
صاحـ ِ
كل زنزانـ ٍة مــر ْرتُ
بهــا...
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ـج في َبراثِن ال ُم ْعـ َتـقَـل!
شباب َي ْنـضَ ُ
ٌ
ـت مــن أداء امتحانــات الفصــل األول فــي كليــة
كان ذلــك بعدمــا فرغـ ُ
االقتصــاد والعلــوم السياســية ،عائــ ًدا إلــى بلدتــي ،حيــث َو َج ْدت ُنــي
أُســاق إلــى ظلمــات المعتقــل ال إلــى أحضــان البيــت!
هنــاك عانيــت أنوا ًعــا مــن ال َفق ِ
علــي فَقْــ ُد
ْــد والغربــة ،كان أقســاها َّ
الح لــي بعيــ ًدا...
األ ْهــلِ واألحبــاب ،وفَقْــ ُد األ َمــل الــذي َ
ومــع اقتــراب امتحانــات نهايــة العــام شُ ــ ِغ َل ذهنــي عــن أي شــيء
وخصوصــا أنَّهــم يُ ِح ّبــون أن يتهكمــوا ويتالعبــوا بآمالــك التــي
ســواها،
ً
تركــن إليهــا حيــن تكــون فــي قبضتهــم ــــ تلــك اآلمــال التــي يخافــون
منهــا أيَّمــا خــوف وأنــت حــ ّر تســعى فــي الوطــن المزعــوم!
ـح فــي طلــب أدائــي لالمتحانــات؛ حتــى
صــارت عادتــي اليوميــة أن أُلِـ َّ
أبرمــوا لــي أم ـ ًرا ،وتحدي ـ ًدا فــي يــوم الجمعــة ،الثانــي مــن شــهر أيــار/
مايو.
فوجئــت يومهــا بصــوت عــا ٍل يُنــادي باســمي فــي كلمــات صاخبــة:
«ســيف اإلســام ،اجهــز .ترحيــل .امتحانــات» كانــت تلــك الكلمــات
ـت بــي فــي أول أيــام
ثقيلــة علــى أذنــي لهــا وقــع الكهربــاء التــي َر َّح َبـ ْ
االعتقــال.
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قمــت فَ ِز ًعــا مــن نومــيَ ،ه ِر ًعــا أُ َج ِّهــز أغراضــي ،وأُ ِع ـ ّد كتبــي وأقالمــي
وكسـرات خبــز أتقـ ّوى بهــا علــى طــول الطريــق ،وليــس للمعتقــل شــيء
ســواها فــي هــذا الســفر غيــر المألــوف .فمــا يُ ْســ َمح لــه بشــي ٍء ّإل
ٍ
ٍ
وبعــض مــن
ببعــض مــن لباســه البالــي ،وشــي ٍء يســير مــن الطعــام،
الكتــب التــي تُرا َج ـ ُع أمن ًّيــا علــى أي حــال...
شــرطي
خرجــت مــن زنزانتــي فــي لباســي األبيــض الناصــع ،يقتادنــي
ُ
ٌّ
ردي ُء الهيئــة ،إلــى الزنزانــة المتنقلــة الزرقــاء( ،عربــة الترحيــات) ،ــــ
خرجــت ال أعلــم مقصــدي.
تذكــرت حينهــا مــا درســناه مــن أن القانــون الدولــي يكفــل ألســير
الحــرب أن يعلــم مقصــد ترحيلــه!
لكــن يبــدو أ َّن جرمــي ،عندهــم ،أكبــر مــن ذلــك .كنــت فــي تلــك
العربــة وحيـ ًدا إلّ مــن الحراســة عــن يمينــي وعــن شــمالي ،يُ َزيِّــن يــدي
ذاك القيــد الحديــدي الغاشــم ،وال أملــك ســوى االبتســامة التــي ت ُحبــط
كبريــاء الس ـ ّجان.
تحركــت العربــة ،وأصــوات المحــركات تعكّــر صفــو تجلّــي الصبــاح،
وهــدوء الطبيعــة المعهــود فــي يــوم اإلجــازة األســبوعية .حاولــت
الســؤال« :إلــى أيــن المســير؟» ،فأجابونــي« :بالطبــع إلــى امتحاناتــك
يا نابغة زمانك!»...
ؤنســا فــي هــذا الطريــق ســوى كتــاب اللَّــه ،وكأن اللَّــه
لــم أجــد ُم ً
يُراســلك مــن خاللــه ...قــرأت قــول اللَّــه« :يَ ْرفَـعِ اللَّـ ُه ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا ِم ْن ُكـ ْم
َوالَّذي ـ َن أُوتُــوا ال ِعلْ ـ َم َد َرجـ ٍ
ـت
ـات َواللَّ ـ ُه بِمــا تَ ْع َملــو َن َخبيــر» ،فأ ْح َسسـ ُ
بعظــم المقصــد وســم ّو المهمــة .انتهيــت مــن قراءتــي آليــات كتــاب
اللَّــه ،ووقفــت أنظــر مــن نافــذة العربــة المغلَّفــة باألســاك ...وكأنَّــه
يُ ـراد ِبـ َـك أال تــرى الحقيقــة ّإل ُم َقطَّ َع ـ َة األوصــال ،غيــر مكتملــة!
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إنــه الطريــق الــذي اعتــدتُ رؤيتَــه أثنــاء ســفري للكليــة ،وعلــى جانبَيــه
ٍ
أراض خضــرا ُء مــ ّد البصــر يســتكين إلــى النظــر لهــا المتأمــل ،ولكــن
الحالــة غيــر الحالــة ،والهيئــة غيــر الهيئــة...
كل حيــن مــن النافــذة الصغيــرة ...رأيــت
ـت بالنظــر ّ
فــي الطريــق تَلَ َّه ْيـ ُ
النــاس علــى نمــط لــم أعهــده ،كأنهــم يائســون يســيرون خاضعــي
الرقــاب ،هاالتهــم ال تُــؤذن بغيــث قريــب! لعـ ّـل ذلــك ألنــي أنظــر بعيــنٍ
غيــر التــي عهــدت أن أنظــر بهــا.
حاولــت أن أُ َس ـلّي نفســي بالق ـراءة ،فوقــع االختيــار علــى كتــاب مــن
كتــب التاريــخ يســتقطع بعضً ــا مــن القصــص َويُ َحلّلهــا ،وأراد القــدر أ ْن
أبــدأ بقصــة «فتنــة خلــق القــرآن» التــي تحكــي عــن مقاومــة اإلمــام
أحمــد بــن حنبــل ،رضــي اللَّــه عنــه ،وكيــف َص َم ـ َد فــي وجــه الظالــم
دفا ًعــا عــن العلــم الصحيــح ،ولــم يَبِــعِ الحقيقــة بهــوى الســلطان،
ووقــف شــام ًخا إلــى أن انتصــر الحــق علــى يديــه ،وخلّــده التاريــخ،
فشــعرت بــأ َّن هــذه الرحلــة لَ َ ْمـ ٌر جلــل؛ وقــد حــدث مــا ِخلتــه ...ســرت
بعمــق اإليمــان ووعــي الحقيقــة إلــى مقصــدي الــذي لــم أعرفــه.
ُّــف العربــة أمــام أحــد المســاجد الصغيــرة
قَطَــ َع هــذا التَّفكيــ َر توق ُ
اس صــاة الجمعــة عســى اللَّــه أن يتقبــل منهــم! وصلّيــت
ليــؤ ّدي الح ـر ُ
الجمعــة ظه ـ ًرا وحــدي وأنــا مق ّيــد داخــل العربــة.
ســارت العربــة بنــا فــي طريــق جديــد لــم أســلكه مــن قبــل أشــبه
ْــت إلــى مــكان
بالصحــراء ،تكتنفــه الهضــاب مــن كل ناحيــةَ .و َصل ُ
غريــب عجيــب ...هنــاك رأيــت الفتــة تــدل علــى أن هــذا المــكان هــو
أحــد الســجون العموميــة التــي لــم أكــن ألتخ ّيـ ُـل يو ًمــا ِمـ َن األيــام أنّــي
ســأدخلها ولــو حتــى زائــ ًرا!
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أي ورقــة حتــى أُبلِ ـ َغ أهلــي بمكانــي،
رفضــت النــزول أو التوقيــع علــى ِّ
وأصــررت علــى ذلــك حتــى اس ـتُ ْخ ِد َمت القــو ُة إلجبــاري علــى النــزول،
ولــم ت ُ ْج ِ
وأبلغــت أمــي عــن
ــد ِح َيلُهــم الغبيــ ُة بــل انطلــت حيلتــي،
ُ
طريــق هاتــف أحدهــم نظي ـ َر مبلــغ مــن المــال.
تحدثــت إلــى أبــي فــي عشــر ثــوانٍ فقــط .لــم يســمع منــي ســوى كلمــة
واحــدة« :أنــا بخيــر والحمــد للــه وصلــت إلــى ســجن…» فــي صــوت
بــدا عليــه اإلحســاس بالظلــم الشــديد.
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حامي القَـ ْو ِم جـا ِهـلُ ُهم
هــا أنــا فــي مــكان مجهــول جديــد ...فــي جنــوب البــاد التــي أعيــش
فــي شــمالها ...زرت هــذه المدينــة قبــل ذلــك بشــهور فــي رحلــة مــع
أصدقائــي نفتــش عــن جمــال الطبيعــة ،وإذا بــي ،بعدهــا بشــهو ٍر
قليل ـ ٍة ،أكتشــف فــي المدينــة ذاتهــا قبــح الظلــم ووحشــته! ح ًّقــا تلــك
الســجون قُبــو ٌر ت ُ ْدفَــ ُن فيهــا كل معانــي اإلنســانية ،وت ُـــطْ َم ُس فيهــا
أقــل معالــم التفــاؤل!
البــراءة ،وتتالشــى فيهــا ُّ
الشــرطي الــذي تكفَّــل بتفتيشــي قبــل الدخــول إلــى
ال أنســى ذلــك
َّ
ُم ْســتَ َق ِّر َي الثانــي .كان لديــه مقــدا ٌر زائــ ٌد مــن ثقــة الجاهــل بنفســه
وعقلــه ،ولك ـ َّن ِمثْلَ ـ ُه ج ـ ٌّم غفيــر مبثوثـــون فــي محطــات المواصــات
أي شــاب بهيئــة طالــب ،وحبــذا لــو كان حامـ ًـا كتابًــا،
العامــة يلتمســون َّ
يقــض مضاجعهــم مــن
ليفيضــوا عليــه مــن التعنــت والحنــق الــذي ُّ
أولئــك المتعلميــن المثيريــن للمتاعــب!
وهكــذا أفْـ َز َع ِ
ـب فيهــا يمي ًنا
صاح َبنــا َم ْنظَـ ُر الكُــتُ ِب برفقتــي ،فصــار يُ َقلِّـ ُ
يســب التعليــ َم والعلــم
ويســا ًرا ،وال يــدري شــيئًا ممــا يحمــل ،وراح
ُّ
وحامليــه ،وفوجئــت أنَّــه يحمــل الكتــب معكوســة!
رأى كت ًبــا باللغــة اإلنكليزيَّــة فهــاج ُمتهك ًمــا؛ ال لشــيء إال ليســت َر
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جهلَــه الــذي ينخ ـ ُر فــي كبريائــه ويُشْ ـ ِع ُره بالنقــص كلمــا رأى متعل ًمــا
أو مثقفًــا.
ـي ُسـ ِ
ـحبْ ُت فــي دهاليـ َز متداخلـ ٍة
وبعدمــا صرفنــي ذلــك ال ُم َفتِّـ ُ
ـش الثّقا ِفـ ُّ
أســلمتنا إلــى ردهــة تتفــرق علــى جانبيهــا المحابــس.
طويــل القامــة ،ضخــ َم الجثــة ،طويــل
َ
َــا
لقيــت ُم ْعتَق ً
وكان أ َّو ُل َمــ ْن
ُ
إلــي ليُعلمنــي الســ ّجان أنَّنــي،
اللحيــة ،وبابتســامة مطمئنــة أومــأ ّ
فــي هــذا المــكان ،ســأمكث مــع هــذا الرجــل الــذي يُدعــى «الشــيخ
وجــدي» والــذي ينادونــه أبــو أنــس ،وأنـــس هــو ابـــنه الــذي قضــى
نحبــه فــي «أحــداث المنصــة»(((( ...وألبــي أنــس ابــن آخــر لــم يبــرح
عامــه الســادس عشــر ،وهــو معتقــل فــي ســجن آخــر يليــق بنضــارة
عمــره!).
ـي وأنــا غـ ٌ
ـارق فــي مزيــج مــن الصدمــة والدهشــة؛
ّ
كل ذلــك يُ َقـ ُّ
ـص علـ َّ
لكــ َّن كتابــات الجــدران تخطــف النظــر رغْمــا عنــك ...علــى جــدران
المعتقــل يُفْــ ِر ُغ المحبــوس مــا عجــز ذهنــه عــن تحملــه.
طرحــت نفســي علــى األرض ألتقــط أنفاســي وأســتجمع مــا أل ـ َّم بــي،
الســ ّجان صائ ًحــا بأنّــي
ومــا كِــدْتُ أفيــق مــن ذهولــي حتــى دعانــي َّ
ســأُنقل مــن هــذه الغرفــة ال ُمؤنســة ،طبقًــا لمعاييــر الســجون ،إلــى
مــكان آخــر ،و ِب َحــ َر ٍ
ْــت أمتعتــي الباليــة وكتبــي رفيقــ َة
كات آل َّيــ ٍة َح َمل ُ
«أحــداث المنصــة» هــي األحــداث التــي وقعــت فــي  ٢٧تموز/يوليــو  ٢٠١٣حيــث عمــدت
(((
ـض اعتصــام رابعــة العدويــة الــذي
ق ـ ّوات األمــن المصريــة ،متوســلة بأســاليب العنــف المفــرط ،إلــى فـ ِّ
تــا عــزل الرئيــس الراحــل محمــد مرســي ،مــا أدى إلــى ســقوط عش ـرات القتلــى والجرحــى ،ومــن ث َـ َّم
وصــف هــذه «األحــداث» أحيانًــا بـ«المذبحــة»...
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الحــق الصامتــ َة التــي توحــي لــك بالتصبُّــر والجلَــد بمجــرد النظــر
ِّ
إليهــا ،مــن أجل ما فيها أنا هنا ،فالمســتب ُّد عد ُّو الكتاب األول!
ومــا أكث ـ َر فَ َز َع ُهــم مــن حاملــي الكتــب وناشــري المعرفــة أينمــا حلُّــوا؛
فالمثقــف بالنســبة إليهــم َع ـ ْدوى تمشــي علــى قدميــن ،ال يجــب أن
يُتْ ـ َرك ح ـ ًّرا طلي ًقــا بيــن النــاس؛ إنَّمــا شــأنه ،شــأن حامــل الطاعــون ،أ ْن
ـي ذلــك فأبرمــوا أمرهــم
يُعــزل بعي ـ ًدا منفــر ًدا ويبــدو أنَّهــم ت َ َو َّســموا فـ َّ
أن يُـلْـــقوني في غَــ ٍ
ـيابات أكـــثر ظـلم ًة...
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ـريـق ال َّتـأْديـب
في طَ ِ
الســ ّجان للســير فــي ممــرات معتمــة تفــوح منهــا رائحــة
دفــع بــي َّ
ـدي تعلــوه عبــارة مفزعــة« :عنبــر
المظالــم! حتــى وصلنــا إلــى بـ ٍ
ـاب حديـ ٍّ
التشــهيالت» (((.مــا إن عبرنــا البــاب حتّــى َو َجـدْتُ علــي الجانبيــن زنازيـ َن
ُم َرقَّ َمـ ًة علــى غيــر ترتيــب ،ويبــدو أ َّن لــكل رقـ ٍـم إشــارة يعلمونهــا فــي مــا
بينهــم تدلُّــك علــى مــدى شــناعة التهمــة الموجهــة إليــك!
ـت
ـي ُ
وص ِع ْقـ ُ
األرضُ ،
مــا إ ْن فُ ِتـ َ
ـح لــي بـ ُ
ـاب الزنزانــة رقــم  72حتــى دارت بـ َ
َغ ْيـ َر ُم َصـ ِّدقٍ أنــي وصلــت إلــى هــذا المــكان الــذي طالمــا ســمعت عنــه:
ــي ،لكــن بشــرط أن يَتَــ َذ َّو َق
«زنزانــات التأديــب»! قبــ ٌر يُ ْدفَــ ُن فيــه ال َح ُّ
طعــم المــوت ويظــل ح ًّيــا!
كصنــدوق عرضُ ــه مت ـران ،وطولُــه بالــكاد يكفيــك واق ًفــا .أثاثــهَ :دلْــوان،
أحدهمــا لقضــاء الحاجــة ،واآلخــر ...إن كانــت لــك حاجــة أخــرى! ُم ْع ِت ـ ٌم
ـح شُ ـ َر ِط ٌّي يُـرا ُد ِبـ ِه مخــزن ال ُم َخلَّفـ ِ
ـات الباليــة والحاجيــات التــي ال
(((
عنبــر التَّشْ ــهيالتُ :مصطلـ ٌ
ِ
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ُ
َْ
َ ُّ ً
ًَْ
َّ
ْ ًّ ُ َ
ُ
ُّ
الس ـل ِ
الس ـ ْج ِنيَّة.
ُطات ِّ
َغيْ ـ ُر ال ُمتَعاوِنيــن مــع ُّ
ِ
ات وفــي َم َحطّــاتِ
ات ال ُم َس ـلَّ َح ِة القائِ َم ـ ُة فــي ال َمطــار ِ
ـب ال ُق ـ ّو ِ
مــن معانــي «التَّشْ ــهيالت» أيضً ــاَ ،مكاتـ ُ
الســك َِك ال َح ِ
ــهيل إ ْجــر ِ
ــل هــذا
اءات ال َم ْرموقيــ َن ِمــ ْن أفْرا ِدهــا َو ِخ ْد َمتُ ُهــم ،ولَ َع َّ
ديــد وال َمنــو ُط بهــا ت َْس ُ
ِّ
ِ
ـس العربيَّ ـ ِة وال َمقْصــو ِد ِب ـهِ
ال َم ْعنــى هــو األ ْو َصـ ُـل َرح ًمــا ِب َم ْعنــى «شَ ـ َّهل فــي »...ال ُم َح َّقــقِ فــي قَواميـ ِ
«اإلس ـراع فــي»...؛ (شَ ـ َّه َل فــي َع َملِ ـ ِهْ :أس ـ َر َع فــي إنجــازه).
ْ
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ال يتسـ ّرب إليــه ّإل شــعا ٌع ٍ
يتوســط المــكان .هنــاك ،حيــث
آت مــن قنديــل ّ
ـب والفئ ـرا َن إ ْن شــئت! اقــرأ عليهــم كتبــك
أنــت وحــدك ،صــادقِ العناكـ َ
إن اســتطعت! ح ِّدثهــم عــن حبــك لوطنــك وشــغفك بآمالــك إن أحببــت!
أو اصمــت! اصمــت حتــى ال تســتنف َد طاقتــك هبــا ًء!
الس ـ ّجا َن كالمجنــونِ ،
ـت بكلمــات
وص ْحـ ُ
لكنــي لــم أتمالــك أ ْن دفعـ ُ
ـت َّ
تحــت لكماتــه« :أنــا طالــب ولســت بمجــرم! أخرِجونــي من هنــا! أعيدوني
ـت مرتط ًمــا بالجــدار وأُ ْغلِـ َـق دونــي
مــع اآلخريــن!» ولكــن هيهــات .أُلْقيـ ُ
البــاب.
ـت موضـ َع الدمــاء فــي وجهــي ،وجلســت ال أُ َحـ ِّرك ســاك ًنا ،وجــال
تَ َح َّس ْسـ ُ
فكــري فــي أمــور كثيــرة ،و َح َّدثَتْنــي نفســي أنَّــه ال ســبيل للخــروج ســوى
بالمقاومــة ،ولــو بالقليــل ممــا أملكــه :صوتــي! صــار الهتــاف ســاحي حتّى
فَـ ِز َع َمـ ْن فــي المــكان وجــاؤوا مســرعين« :مــاذا تُريــد؟»
لــم أ ُر َّد ســوى بعبــارة واحــدة« :الخــروج مــن هنــا!» ...ومــا إ ْن زادت النبــرة
ـح البــاب وقادونــي إلــى غرفــة ضبــاط المباحــث ،وهــي غرفــة
حتّــى فُ ِتـ َ
فارهــة ُمجهــزة بــكل ســبل الراحــةُ :م َكيِّــف هــواء ،طعــام مجهــز ،تلفــاز
وعســكري خــادم.
دخلــت علــى الضابــط فســألني« :مــا اســمك؟» أجبــت« :ســيف اإلســام،
وأنــا طالــب علــوم سياســية أتيــت إلــى هنــا فقــط لالمتحانــات وال
أســتحق هــذه المعاملــة الحقيــرة» فــر َّد ســاخ ًرا« :بــل تســتحق ألنــك مــن
"اإلخــوان"!».
ـي األبيــض وقلــت لــه بســذاجة الحي ـران« :هــذا يُشــير
أشــرتُ إلــى لباسـ َ
إلــى أنَّنــي لَـ ْم أُحاكَـ ْم بَ ْعـ ُد ،وأنَّنــي مــا زلــت ُمتَّه ًمــا ،»...ر ّد بغضــب« :أنــت
هنــا طــوع مزاجــي يــا شــاطر!»
ثم أمر الس ّجا َن بأ ْن يسوقَني إلى ذاك القبر ُمج َّد ًدا ،وبالق َّوة!
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الخَـلْ َوة وال َب ْح ُ
ـث عن ال َم ْعـنى
ـح الصــوت ،وخــار الجســد ،ونمــت ألســتيقظ
بِــ ُّ
ـت ليلتــي أهتــف حتــى بُـ َّ
فــي ســاعة لــم أعرفهــا ،فهــذا القبــر ُمظْلِـ ٌم صبا ًحــا ومســا ًء ال تــدري فيــه
مواقيــت الصــاة بالقلــب ،ال أدري متــى الفجــر
ــت أتَتَ َّبــ ُع
َ
ميقات ًــاَ ،وكُ ْن ُ
ومتــى العشــاء.
ـت علــى هــذه الحــال يوميــن أتجـ َّرع فيهمــا مـرار َة األلــم ،وال أرى ّإل
ظَلَلْـ ُ
شــعاع نــور ارتســم علــى الحائــط األســود كقمــر فــي ظــام ليــل حالــك؛
ـي ال َخطْــب،
تحتــه أكتــب أو أقــرأ كتابًــا عهــدت صحبتــه كلمــا اشــتد علـ َّ
حيــث كنــت أمــرر الصفحــات علــى الشــعاع ،فتتضــح الســطور كأن القمــر
ينيــر طري ًقــا مفع ًمــا بالســواد.
ـي المعنى،
صــرت أتحســس مواطــن الحكمــة فــي مــا أنــا فيــه ،وانكشــف لـ َ
وال ينكشــف ّإل مــع م ـرارة المعانــاة ،وال يفهمــه اإلنســان حتــى يــذوق
ـت ،ويبتلــي
العلقــم .وآمنــت ِعيانًــا بِيانًــا أ َّن اللَّــه يُ ْن ِعـ ُم بالبلــوى ،وإ ْن َعظُ َمـ ْ
بعــض القــوم بال ِّن َعــم .وإ ْن كان مــن شــيء يســتحق تحمــل كل هــذا فهــو
إيماننــا بغايــة نعيــش مــن أجلهــا ــــ غايــة فــوق الطعــام والشـراب اللَّ َذيْــنِ
يعتنــي بهمــا أبنــاء االســتبداد ال َب ـ َر َرة ،وحبــذا لــو ُوفِّ ـرا مــع قليــل مــن
مداعبــة مواطــن النشــوة التــي زُرعــت فــي العقــل الجمعــي للشــعوب:
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نع ـرات األمجــاد الزائفــة ،مســتقبل البــاد وأحــام يقظــة األجيــال ،ومــا
ـئت غيــر ذلــك مــن تغافــل البؤســاء.
شـ َ
فــي الخلــوة ،أحسســت بعظمــة الطريــق الــذي أســلك ،رغــم صعوباتــه،
وضيــق َج َنباتِــه كضيــق زنزانتــي هــذه أحسســت بــأ َّن هنــاك َمــن هــو
معــي يحادثنــي فــي قلبــي :إل ًهــا لــن يتــرك مســكي ًنا مثلــي وحــده...
غلبنــي النــوم مــرة أخــرى ،وأحسســت بأنّــي أطلــت فيــه كــي أســتريح
وأســتجمع قــواي ،وأبــدأ مقاومتــي مــن جديــد للخــروج مــن هــذا المــكان.
َــي مســر ًعا شَ ــ ْخ ٌص ضخــم
قمــت فواصلــت الصيــاح والهتــاف فأتــى إل َّ
الجثــة ،وقــال لــي« :مــاذا تريــد؟ طعا ًمــا؟»
فــرددت« :ال! أريــد أن أخــرج مــن هــذا المــكان ،وأَبْلِــغ الضابــط المســؤول
أنَّنــي فــي إضـراب مفتــوح عــن الطعــام».
أحســب أ َّن هــذا الشــخص لــم يعلــم مــا هــو اإلضــراب عــن الطعــام،
فذهــب ثــم أتــى مســر ًعا غاض ًبــا مستشــيطًا ،فعرفــت أ َّن الضابــط قــد
اب هــو وســيلة احتجــاج.
أفهمــه القصــة ،وأ َّن اإلضــر َ
ـح البــاب ،فخرجــت ُم ِصـ ًّرا علــى عــدم
ظللـ ُ
ـت ثابتًــا علــى موقفــي حتــى فُ ِتـ َ
العــودة مـ َّرة أخــرى إلــى ذاك القبــر!
أُ ِخـ ْذتُ إلــى مــكانٍ آ َخ ـ َر أشــد قــذارة ،وهنــا بــدأتْ معركــة أخــرى كنــت
فيهــا خص ًمــا الثنيــن مــن المخبريــن ،وال ُم ْخبِــ ُر معــروف فــي الثقافــة
السياســية المصريــة ِبضَ ْعـ ِ
ـف عقلــه وضخامــة جســده وعبوديتــه ألوامــر
الضابــط.
ـت فــي مــكان آخــر
َآل األمــر إلــى َد َركَــة أخــرى انحــدرت فيهــا! ف ُحبسـ ُ
أشــد قتام ـ ًة وســو ًءا!
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ـت تشــكو مــن الزنزانــة االنفراديَّــة ،فتعــال ل ُنشــهدك مــا يُ ْف َعــل
فــإ ْن كُ ْنـ َ
بغيــرك ،حتــي تــذوق العــذاب قبــل أ ْن نُوقعــه بــك!
بقيــت مذهــولً أترقّــب ،حتــى عــدتُ ألســتجم َع قــواي ،وللصيــاح مــرة
ـزول عنــد رغبتي
أخــرى ،فأتــوا إلخراجــي مــن ذلــك المــكان إلــى آ َخـ َر ،ال نُـ ً
ولكــن كــي ال تَأْلَـ َـف ُم ْسـتَ َق ًّرا فَ َيهــو ُن َعلَ ْيـ َـك أ ْم ُرهــم.
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حين َيصي ُر ال ُم ْذنِ ُب والبري ُء ُم ْج ِر َمين!
ال أعلم هل السجن بهذا االمتداد أم أنَّه بُ ْع ٌد ت ُ ْح ِدث ُ ُه المعاناة!
ســرتُ فــي دهاليــز أُ َخـ َر تُشــابه ســواها فــي التصميــم ،والرائحــة الكريهــة،
الس ـ ّجانين؛ جــدران ســوداء قاتمــة قــد اشــتكت مــن كثــرة مــا
ووجــوه َّ
القــت مــن ألــوان الظلــم واألنيــن والصرخــات التــي أطلقهــا المعذبــون؛
ـت بيــن
كأنَّهــا قــد اتّشــحت بالســواد حــدا ًدا علــى تلــك األرواح التــي أُ ْز ِه َقـ ْ
جنباتهــا جـ ّراء التعذيــب الــذي يلقــاه دعــاة الحــق وطــاب الخيــر.
ِسـ ْرتُ إلــى مجهــول ينتظرنــي ،ولكنــي وجــدت فــي هــذا المــكان الجديــد
وأناســا آخريــن ،عقــول متباينــة ،تجمعــوا علــى غيــر ميعــاد،
عال ًمــا آخ ـ َر ً
أظــن عدتهــم عشــرون رجـ ًـا ،تحلَّــق حولــي منهــم ثمانيــة ،غريبــو األطــوار
أو هكــذا بــدا لــي ،تلقفــوا أمتعتــي بصمــت ليلقوهــا فــي زاويــة كانــت
تنتظرنــي...
ِ
ــدوب
أصحــاب الشّ
كان لــكل منهــم ســمت خــاصّ ،إل أ َّن
ــامات وال ُّن ِ
َ
الظاهــرة مــن اعتيــاد المشــاجرات بــدوا األبــرز للوهلــة األولــى...
هــذا ُم َه ْنـ َد ٌم حتــى فــي ثيــاب المســاجين ،عليــه أمــارات التحضّ ــر ،ربَّمــا
مهندســا أو طبي ًبــا ،وذاك صاحــب لحيــة ،عبــوس فــي الســجن ،عبــوس
كان
ً
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خارجــه؛ وآخــر كمثــل هيئتــه ولكــن تقاســيم وجهــه مســتكينة ،انطبــع
ـاب فــي مثــل ِس ـ ّني ،إال أنــه شــاحب
عليهــا ممــا وقــر فــي صــدره .وشـ ٌّ
اللــون مــع ســواد تحــت عينيــه ،ورجفــة ال تُفــار ُِق يديــه .نعــم ،قلَّمــا
يلتقــي هــذا الجمــع خــارج مــكان كهــذا!
مــن كان يتصــور منهــم أنَّــه يعيــش مــع هــؤالء األصنــاف مــن النــاس علــى
صعيــد واحــد؟ يخــدم بعضهــم بعضً ــا ،يتســامرون ويتناجــون ،يســتحيي
وإل خالــف ِف ْعلُــه
السياســي أ ْن ينــزوي فــي ركــن عــن صاحــب الجنايــةّ ،
قَ ْولَــه؛ أليــس هــو ال ُمنــادي بإصــاح المجتمــع؟
ال يســتحقر ُمتَ َعلِّ ُم ُهــم جا ِهلَ ُهــم ،وال يســتعلي بَريئُ ُهــم علــى ُم ْذنِ ِب ِهــم؛ فــإ ْن
كان منهــم بريئــون مــن وجــه مــا ،فَ ُهــم ُمتَّ َهمــو َن مــن وجــوه أُ َخــر!
لكــن أكثــر َم ـ ْن جذبنــي إلَ ْيــه ،شــاب فــي مثــل حالــيّ ،إل أ َّن ت ََص ُّرفاتِــه
غريب ـ ٌة و َغ ْي ـ ُر ُمتَ َوقَّ َعــة ،بــدا عليــه االضط ـراب كأ َّن وراءه س ـ ًّرا يتعاظمــه.
ـت عليــه،
وكنــت أتعجــب منــه أنَّــه ال يقــرب معنــا الصــاة أبـ ًدا وإ ْن ألْ َح ْحـ ُ
ـي أو حتــى ُمعت ِنـ ٌـق لملَّــة غيــر اإلســام؛ وصــار
ولــم أعلــم منــه أنَّــه الدينـ ٌّ
عجبــي منــه يــزداد حتــى بــاح لــي ب ِِســ ِّره ،وعــ َّرف بشــخصه ،ــــ وهــو
(محمــد  ،)...صاحــب قضيــة طائفيــة شــهيرة ا َّدعــى فيهــا أنَّــه تحـ َّول عــن
اإلســام للمســيحية ،ثــم رجــع عــن هــذا القـرار بعــد خروجــه من الســجن.
قضيــت ُجـ َّـل وقتــي أُ َمـ ـ ّني نفســي بأنّــي ذاهــب لالمتحانــات ال محالــة،
حســبما نبهنــي ضابــط المباحــث قُبَيــل نقلــي إلــى هنــا .ومــن أجــل
ذلــك حاولــت أ ْن أُلَ ْملِـ َم شــتات تركيــزي وأشــحذ ذهنــي لمذاكــرة المــادة
المنتظــرة.
ولكــن ال أتذكــر أنّــي قــرأت كلمــة واحــدة أو وعيــت شــيئًا حتــى غلبنــي
النــوم.
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اســتيقظت لصــاة الفجــر دون أ ْن يوقظنــي أحــد كمــا اعتــدت ،وبــدأت
بالتأ ُّهــب للذهــاب وانتظــرت المنــادي ليأخذَنــي إلــى حيــث ال أعلــم
مجــد ًدا.
وبقســاوة االنتظــار َمـ َّر الوقــت الــذي كنــت أحســبهم ينادوننــي فيــه ،وهو
الســاعة الثامنــة ،وقــت الترحيــات فــي الســجون المصريــة ،حتّــى أتَـ ِ
ـت
العاشــرة وأتــى معهــا صــوت الشــاويش يصيــح باســمي« :ســيف اإلســام
الســيد صبحــي ...زيــارة»!
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ـنـين ما َقـ َتـل
و ِمـ َن ال َح ِ
وقعــت تلــك الكلمــة منــي موقعهــا ،حتــى ت ََســ َّم ْرتُ غيــر مصــدق أنَّــه
أصــاب الخبــر.
ربمــا أراد غيــري ،أو لعلهــا اضطرابــات مــن قلــة النــوم .بلــى ،هــذه الكلمــة
لــي! كل ذلــك مــن وقــع كلمــة ،ليســت إلّ خمســة حــروف إلّ أنَّهــا فــي
عــداد النفــس ســنين طــوال عشــتها فــي كَ َنـ ِ
أب وأُ ٍّم ،لــم أتصــور أ ْن يأتــي
ـف ٍ
َمـ ْن يســلبني ذلــك األمــان بجوارهمــا.
أمــا الحنيــ ُن والشــوقُ فكنــت أ ْعلَ ُم ُهمــا لَ ُهمــا مــن نفســي ،ولكــن فــي
ـب
المعتقــل ،تحــت ســطوة ُم ْس ـتَ ِب ٍّد ال يرقــب فينــا إل ًهــا وال ذمــة فال َخطْـ ُ
عصــي علــى التعبيــر ،ال يدركــه إلّ مــن ذاق مرارتــه!
عســير،
ٌّ
ورحــت أغالــب نفســي وأوهمهــا أ َّن الزائــر كائ ًنــا مــن كان يبعــد أ ْن يكــون
ـس يــا مســكينة!
أحدهمــا! لعلــه منــدوب االمتحانــات يــا نَ ْفـ ُ
بالفعــل دارت فــي رأســي كل االحتمــاالت :ربمــا يكــون صدي ًقــا ،ربمــا أحــد
المســؤولين بالكليــة ،ربمــا لجنــة االمتحــان ســتنعقد بالســجن مبكـ ًرا ،ربَّمــا
ر بَّما!
ولِــ َم أتع ّجــل شــيئًا قبــل أوانــه؟ ولِــ َم القلــق؟ أ ِمــ َن المفتــرض أنَّــه بعــد
ســاعتين ســيعقد االمتحــان؟ أيــن اللجنــة؟ وأيــن األوراق؟ وأيــن الطــاب
27

الذيــن تجمعــوا ليتناقشــوا فــي أمــور تخــص العلــم واالمتحان؟ وأيــن مكالمة
أمــي وأبــي لِ َيطْ َم ِئ ّنــا علــى اســتيقاظي قبــل االمتحان بســاعات كافيــة ألتناول
الفطــور وأُراجــع المــادة كمــا عهــدت طيلــة ســنوات تعليمــي؟!
خرجــت لمالقــاة الزائــر وفــي يــدي كتبــي وقلمــي وكأنّــي ذاهــب لالمتحــان
بالفعــل كمــا طاوعتنــي نفســي؛ ولــم أكــن متهيئًــا قــط لزيــارة مــا.
خرجــت وكأنّــي ذاهــب لمالقــاة ورقــة وأســئلة يتعــرق لهــا جبينــي
وتعتصــر لهــا ذاكرتــي ،تحوطنــي ه ـراوات العســاكر ويتقدمنــي ُم ْخبــر
يتحســس الطريــق ،وســرنا مــن الدهاليــز الملعونــة مــرة أخــرى حتــى
خرجنــا منهــا ،وانكشــفت لنــا الشــمس مــن فــوق أســقف الســجن
فضــا عــن الحــب والحيــاة
ً
المظلمــة التــي تمنــع الشــمس والهــواء
ورؤيــة الســحاب ومناجــاة القمــر!
انكشــفت لنــا الشــمس ،فانكشــف معهــا أنــاس كثيرون ،قــد أقبلــوا طم ًعا
فــي رؤيــة أحبابهــم وذويهــم ،تلفــح حـرارة الشــمس وجوههــم ،فتصيــر
مزي ًجــا مــن الوجــوه الحزينــة المتعرقــة المتشــوقة لرؤيــة األحبــاب:
هــذه أُ ٌّم قــد انتظــرت لســاعات حتــى تقـ َّر عينهــا برؤيــة ِفلْـذَة كبدهــا.
وذاك أب قــد انحنــى ظهــره مــن كثــرة مــا حمــل البنــه مــن أمتعــة
وزاد ،وتلــك زوجــة صابــرة محتســبة قــد جمعــت فــي وجههــا شــعو َريْن
متناقضيــن :شــعور الشــوق وشــعور اإلرهــاق مــن طيلــة الف ـراق ،وأوالء
أطفــال شَ ـ َّي َبه ُم االنتظــار لســاعات أمــام أبــواب الســجون ،وذا كهــل بلــغ
مــن ال ِكبَــر عتيًّــا قــد أتــى لرؤيــة ابنــه الرجــل الــذي فارقــه ُمكر ًهــا وهــو
فــي أشــد الحاجــة إليــه.
رأيــت مشــاهد متناثــرة فــي مــكان واحــد تح ّوطهــا سالســل الظلم ،وتحرســها
عيــون القهــر المطيعة.
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قــاد المخبــر هــذا «الموكــب» ،أنــا ويحوطنــي أربعــة مــن العســاكر صغــار
الســن وشــاويش ،وســلكوا بــي طري ًقــا ال يســلكه ســوى «معتقــل ذي شــأن»،
فقصــدت أ ْن أســي َر ُمتَ َب ْخ ِتـ ًرا ،وكأن هــؤالء ُهنــا حولــي لحراســتي دون غيــري،
وع ّدلــت مــن ياقــة قميــص الســجن األبيــض ،وســط األهالــي الذيــن رحبــوا
ـت دعواتهــم مــع اختراقــي
بــي كأنَّهــم يعرفوننــي منــذ زمــن بعيــد ،وارتفعـ ْ
لتلــك الصفــوف ،وبالطبــع عــرف الــكل أنّــي طالــب ممــا أحمله مــن الكتب.
فــي ملتقــى الزيــارات ،تختلــط األصــوات وكأنَّهــا تحـ ّوم فــي عالــم الشــوق؛
هنــا الحنيــن ،أســمى معانــي العشــق ،وأقصــى مشــاعر الفـراق ،هنــا تتولــد
هــذه المعانــي بيــن هــذه األســاك.
هنــا تــذوب الكلمــات فــي فرحــة ال تُ َعكِّرهــا إلّ دمــوع الف ـراق الــذي لــن
يلبــث أ ْن يحيــن بعــد قليــل مــن الوقــت.
هنــا وردة تُقَــ َّدم مــن زوج ال يملــك ســواها وراء القضبــان ،قَطَفَهــا مــن
حديقــة الســجن التــي كنــا نمــر عليهــا أحيانًــا ،واحتفــظ بهــا فــي مصحفــه
أو قميصــه ليقدمهــا هديــة لزوجــه الصبــور.
ُهنــا أحضــان تعصــر أيــام الفـراق وتجتــزئ منهــا دقائــقُ .هنــا فتــى جلــس
ليحكــي ألهلــه كيــف صــار رجـ ًـا بفعــل مصائــب الحيــاة .وكيــف يتعلــم
القــرآن ويؤنســه قيــام الليــل ،وكــم مــن الكتــب قــرأ ونــوادر الزنزانة وأســمار
الرفــاقُ ،م َص ِّبـ ًرا إيّاهــم بــأ َّن الفــرج يعقــب الشــدة ،وأ َّن الخــاص قريــب.
ـت فــي الوجــوه
أخــذت ألتفــت يَ ْم َنـ ًة ويســرة ،فــا أجــد أحـ ًدا أعرفــه ...قَلَّبْـ ُ
حتــى تالقــت عيوننــا!
هــو ،هــو! تلــك القا َم ـ ُة التــي لَ ـ ْم تَ ْن َحــنِ ألحــد ،وتلــك ال َي ـ ُد التــي لطالمــا
أنهضتنــي وعلّمتنــي الســير فــي ركاب الحــق مهمــا عصفــت بــي صــروف
الدهــر.
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ــت خطــو ًة ألقتــرب وســط هــذا الزحــام ،وكأ َّن المئــات قــد ســكتوا
تَ َق َّد ْم ُ
واختفــوا مــن حولــي ،ومــا أرى ســوى هــذا الجبيــن الناصــع الــذي اقتديــت
بــه فــي عــدم انحنائــه لطاغيــة أو ظالــم أو مســتبد ،ولــم ينحــنِ إال للّــه.
الْتَ َقــت األعيــن ...ومــا إنِ التقــت حتّــى وثبــت األجســاد وانتفضــت الصدور،
واحتكــت القلــوب والضلــوع تــكاد تتشــابك من شــدة الشــوق.
صمتــت الكلمــات إلّ مــن نحيــب قد غلبنــي وغلب هــذا الرجل الخمســيني
الــذي قطــع الطريــق فــي تســع ســاعات حتــى وصل إلــى هذا الســجن.
طــال صمتنــا وال نــكاد نبيــن ،رغــم أنّــي وإيــاه ال تنقصنــا طالقــة القــول
وفصاحــة اللســان!
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َبـ ْيـني َو َبـ ْيـ َن أبـي
َحضَ َر أبي ،فكانت عظمة اللقاء الذي سبقته شهور من الفراق والنوى.
ومــن المفارقــات أنَّــه فُـ َّـك أســره هــو اآلخــر قبــل اعتقالــي بشــهور معــدودة.
وكانــت شــهو ًرا عرفــت فيهــا مــن معانــي األبـ َّوة مــا لــم أكــن ألعرفــه إلّ بهــذه
الطريقــة :غيــاب األب غيابًــا قهريًّــا ال يُعلــم مكانــه وال مصيــره! ربمــا كان
للقــدر عملــه فــي تهيئتــي وتهيئتــه لمصــاب مــن هــذا القبيــل...
وبالرغــم مــن أ َّن أيًّــا منــا لــم ينخــرط فــي ســلك تنظيــم معيــن ،إلّ أ َّن االعتقــال
لــم يعــد مقتصـ ًرا علــى أفـراد التنظيمــات ،بــل يكفــي أ ْن يُشــاع عــن الواحــد
مــن النــاس أنَّــه يســتعمل ذهنــه أكثــر م ّمــا ينبغــي لِيُـ َز َّج بــه فــي الســجن.
مــا زلــت أحتفــظ بالقصاصــات التــي كان يُعطيهــا لــي أبــي حيــن عرفنــا مــكان
اعتقالــه وســمحوا لنــا بزيارتــه ...كانــت أشــبه بخيـ ٍـط جديــد يتَّ ِصـ ُـل بينــي وبين
أبــي ،خيـ ٍـط كان لــه مــا بعــده ...لَـ ْم يَ ُعـ ْد يخشــى علــى صغيــره مــن الخطــف
وقــد عــاش معنــى صيــرورة المقاديــر التــي ال يملــك لهــا أ َحـ ٌد دف ًعــا.
تبادلنــا أطــراف الحديــث ،وأشــعل حديثُنــا شــوقي ألمــي وأخواتــي ،لكــن
بــدا لــي أنَّــه يحمــل خب ـ ًرا «غيــر ســا ّر» يَتَ ـ َر َّد ُد فــي إعالمــي بــه .ثــم قــال:
«اســتَ ْعو ِِض اللَّــ َه فــي عا ِمــك هــذا ،وأفْــ ِر ْغ َه َّم َ
ــك ِمــ ْن أ ْمــ ِر االمتحانــات».
ْ
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وبعنفــوان شــاب لــه مــن العمــر تســعة عشــر عا ًمــا صحــت ُمتَ َذ ِّمـ ًرا« :كيــف؟
كنــت أظــن أ َّن هــذا أبســط حقوقــي مــن غيــر مـراء وال عنــت!».
تَ َف َّهــم حالــي ،وســرعان مــا َهـ َّدأَ مــن روعــي ثباتُــه فــي إلقــاء الــكالم« :ومــاذا
يضيــرك تأخــر عــام عــن أقرانــك؟ أتضــع اعتبــا ًرا لحديــث النــاس؟ قــد أُقحمــت
فــي مــكان ليــس لمثلــك أ ْن يطــأه ،وإ َّن يو ًمــا فــي معاناتــك هــذه كألــف يــوم
ممــا يع ـ ّدون ِم ـ ْن أيــام الجامعــة .أمــا تــدري كيــف تســير األمــور؟ تَ َب ـ َّرأَ ِت
الجامعـ ُة منــك ،وكل مــا تحاولــه مــن تلــك اإلجـراءات سيســتنفدك هــد ًرا .وقــد
هــددوا إ ْن ظــل اســمك يتــردد عندهــم أ ْن يلحقــوا الضــرر بأقرانــك الذيــن
أظهــروا تضامنهــم معــك ،فأغلِــق يــا ولــدي ذاك البــاب إلــى حيــن ...وليــس
ذلــك بمســتغرب منهــم ،فَـك ٌُّل آخــذ بعنــق مــن تحتــه!».
أزال الحديــثُ مــع أبــي عنــي كل غـ ّم .أبــي .ليــس هــذا الرجــل عاديًّــا :ح ّدثنــي
عــن أب يــزور ابنــه بداخــل المعتقــل فــا تنطــق شــفتاه إلّ بكلمــات التثبيــت
والتأييــد والتشــجيع علــى الســير قد ًمــا فــي هــذا الــدرب.
أُقســم أ َّن تلــك الكلمــات ال أنســاها وإ ْن طــال بــي العمــر أو كثــرت بــي
دروســا فــي
األحــداث أو تغيــرت بــي األرض :أب مكلــوم يُلَ ِّقــن ابنــه الوحيــد ً
الثبــات وحــب الوطــن ...الوطــن الــذي يقبــع فــي ســجونه!
مــازج ضحكُنــا دمو َعنــا إبّــان الـ َوداع ،رغــم أ َّن مكان الزيــارة كان مــع محكومي
اإلعــدام فــي مــكان معــزول ،لكــن رؤيــة أبــي قــد أنســتني طبيعــة المــكان من
حولــي وح ّولتــه إلــى جنــة خضـراء ال أرى فيهــا ســوى هــذا الوجه الباســم!
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إذا خُـ ِّي ْر َت ..فا ْخ َتر ّأل تختار!
رجعــت ُمشَ ـ َّر َد ال َّن ْفــس بعــد ذهــاب أبــي ،بيــن تأثيــر حديثــه الطيــب
والوســواس اآلخــر الــذي يُوهمنــي أ َّن المســتقبل يتمثــل أمامــي فــي ورقــة
لــن ألمســها.
حاولــوا اســتغالل حالتــي النفســية التــي تركنــي بهــا والــدي ليُخيِّرونــي
بيــن أمريــن كالهمــا مـ ّر :إمــا أ ْن أمكــث فــي هــذا الســجن حتــى يُخطــروا
الكليــة بالتماســي ،وننتظــر إلــى أجــل غيــر مســمى ،متعل ًقــا بأمــل أ ْن تأتي
اللجنـ ُة التــي ال تعــرف مــكان احتجــازي رســم ًّيا! أو باألحــرى تَ َبـ َّرأَتْ منــي!
أو أ ْن أُ َوقِّــع بالقــوة طلــب تنازلــي عــن أداء االمتحانــات وعــدم تكــرار
ـب
هــذا الطلــب ،ومــن ثــم عودتــي إلــى ســجني العمومــي األ َّول القريـ ِ
مــن بلدتــي فــي شــمال البــاد ،حتــى أكــون قري ًبــا مــن أســرتي ومقــر
وأســتَ ْعو ُِض
محاكمتــي التــي ســيتم تحديدهــا الحقًــا فــي تموز/يوليــوْ ،
اللَّـ َه فــي الســنة الدراســية كمــا قــال أبــي ،وأعــود ب ُخــف َّْي ُحنيــن ،معتــذ ًرا
عــن عــدم أداء االمتحانــات ال محرو ًمــا منهــا بالتعســف والقهــر!
يــا لهــذه المأســاة! مأســا ِة المنــع مــن االمتحانــات التــي تلحــق بــآالف
الطــاب فــي كل موســم امتحانــات فــي كل الســجون المصريــة وكلهــا
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ُمرتبــة ومقصــودة بغــرض إزهــاق روح طلــب العلــم وتمزيــق إرادة
التعلّــم.
أدخلونــي مكتبــة الســجن التــي تقتصــر موجوداتهــا علــى عــدد مــن
الكتــب الباليــة التــي غطّاهــا التــراب.
على بابها شخص بلباس مدني عرفت منه أنَّه يعمل بصفة «اختصاصي
اجتماعي».
دخلــت ُم َق َّيـ ًداُ ( ،م َكلْ َبشً ــا) ،وأصــررت علــى أ ْن أدخلهــا وفــي يــدي قيــدي
وكتبــي ألن هــذا القيــد ســببه العلــم والســعي وراء الحريــة :حريّــة قــد
ـال وســج ًنا وتعذيبًــا وأل ًمــا ورســوبًا فــي كليتــي التــي
ـي اعتقـ ً
جلبــت علـ ّ
طالمــا طمحــت إلــى االلتحــاق بهــا.
أي العلــوم أدرس؟ فقلــت
َجل َْسـ ُ
ـت مــع هــذا المدنــي ،فـراح يســألني عــن ِّ
لــه :العلــوم السياســية! فقــال :ومــاذا فعلــت لــك السياســة إذًا؟ وبلهجــة
ريفيــةَ « :ر َمتَ ْ
ــك للســجن» ،فَــ َر َددْتُ عليــه« :بــل رمتنــي إلــى المعرفــة
والعلــم بحقيقــة األشــياء والمجتمــع ومواقــف لــم أكــن ألتعلَّمهــا لــو
ُجبــت بــاد العالــم .و َع َّرفَتنــي أيضً ــا أ َّن مصــر ال ِعلْــ َم بهــا وال تعليــم،
ومــا الفــو ُز ّإل ألصحــاب الجهالــة! تعـرِف ،يــا أســتاذ ،لقــد أكســبتني هــذه
التجربــة أضعــاف الـــ  19عا ًمــا التــي عشتُـــها!»
وكان ال ُم ْخ ِبـ ُر ورائــي فــي هــذه اللحظــة يُصغــي ،وكنــت علــى يقيــن أنَّــه
لــم يفهــم شــيئًا ممــا قلــت.
هــذه حالــة الهرم الســلطوي العســكري والشــرطي فــي جمهوريــات الموز:
أجهــز ٌة أمن َّي ـ ٌة يَتَ َح َّك ـ ُم بهــا ســلطويون أغبيــاء ،ومــن تحتهــم أجســا ٌد بــا
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رأس يُ َحـ ِّر ُك و َمرؤوســون يَتَ َح َّركــون كال ُّدمــى ،وقَتَلَـ ٌة
ُعقــو ٍل ت ُ ْؤ َمـ ُر فَتُطيــعٌ ،
بــا رحمــة وال شــفقة.
جِيء بورقة مكتوب فيها:
«السيد األستاذ الدكتور...
عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة...
أتَ َق ـ َّدم ،أنــا المتهــم ســيف اإلســام الســيد صبحــي ،باعتــذار عــن
عــدم أداء امتحانــات الفصــل الدراســي الثانــي للعــام الجامعــي نظ ًرا
إلــى بعــض الظــروف ،وأرجــو منكــم قبــول هــذا االعتــذار».
ـب م ّنــي التوقيـ ُع علــى هــذا الــكالم الفــارغ .كانــت الصيغـ ُة جاهـ َز ًة
وطُلِـ َ
والــكال ُم ُم َعـ ًّدا ،والســيناريو محبــوكًا كحبكــة حبــل المشــنقة حــول الرقاب.
أحسســت بأبعــاد المؤامــرة!
أمســكت بهــذه الورقــة و َم َّزقْتُهــا أرب ًعــا وأرســلت الضحــك والســخرية مــن
ســوء الخــط واألخطــاء اإلمالئيــة والصيغــة الحقيــرة والورقــة الباليــة.
لدي ما أُداهن من أجله:
ث ُ َّم قُل ُْت لهم ،ولم يعد ّ
ولمــاذا أُرســل لعميــد الكليــة؟! وال شــأن لــه وال ســلطة ...الســلطة المطلقة
لألمــن ومصلحــة الســجون؛ ولــو أقســم عميــد الكليــة علــى امتحانــي لمــا
غ ّيــر مــن األمــر شــيئًا!
لِــ َم ال نجعــل الورقــة ورقتيــن إذًا يــا رفــاق؟ طلــب تأجيــل يُ َو َّجــه
ـب «يُ ْرفَــع» إلــى الســيد األســتاذ
إلــى عميــد الكليــة كمــا تحبــون! وطَلَـ ٌ
الدكتــور ...مأمــور الســجن برغبتــي فــي الترحيــل إلــى الســجن العمومــي
بجانــب محاكمتــي وقري ًبــا مــن أهلــي...
نص طلب التأجيل ال ُم ْرسل إلى عميد الكلية ...وسأكتبها عنكم:
وليكن ّ
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«السيد األستاذ الدكتور...
عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة...
أتقــدم إليكــم ،أنــا الطالــب فــان ،ال ُم َق ّيــد بالفرقــة األولــى شــعبة
اللغــة اإلنكليزيــة ورقــم جلوســي  ،444بطلــب تأجيــل االمتحانــات
نظ ـ ًرا إلــى ظــروف المعتقــل غيــر المؤهلــة لل ُمذاكــرة وال للعيــش
اآلدمــي ولعــدم قــدوم لجنــة المتحانــي»!
اســتغرب االختصاصــي االجتماعــي مــن الصيغــة :كتبــت «الطالــب»
تأجيــا وليــس
ً
«الســ ْجن»،
بــدلً مــن «ال ُمتَّ َهــم»« ،ال ُم ْعتَقَــل» وليــس ِّ
ـدي ،ولــن أ َوقِّــع ولــو بالقــوة ســوى
اعتــذا ًرا! فأجبتــه أن هــذا كل مــا لـ ّ
علــى هــذا الــكالم! أنــا ال أعتــذر عــن عــدم أداء االمتحانــات ،الكليــة
هــي مــن عليهــا االعتــذار لــي ،وهــذه االمتحانــات مؤجلــة إلــى موعــد
خروجــي.
َــت كل ذلــك
ومــع تلــك الهيمنــة المؤقتــة مــن طرفــي ،فقــد َخف َ
االندفــاع فجــأة؛ وهكــذا الشــأن فــي المعتقــل أو فــي أي مــكان تحــت
ســطوة القهــر واالســتبداد ال تســتقيم لــك نفســك علــى حــال واحــد ٍة،
بــل تتقلــب بيــن اليــأس واألمــل ،الفتــور والمقاومــة .فــا عجــب أ ْن
الح فــي أفــق ُمخيلتــي مســتقبل أســود بــدأت ترتســم مالمحــه!
طالــب متخلــف عــن دفعتــه التــي كانــت باكــورة الكليــة وجيلهــا
ٌ
األول ...ت ُــرى كــم دفعــة ســأتخلف؟
كــم شــه ًرا ســأمكث فــي الســجن بــا امتحانــات وال شــهادات؟
دارت فــي ذهنــي تلــك األســئلة كآالف الطــاب الذيــن ُحرمــوا مــن
االمتحانــات ولــم يُســلط أحــد الضــو َء عليهــم.
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دار فــي ذهنــي طــول المكــوث الــذي لــن تأبــه بــه مصلحــة الســجون،
أي مــن أدعيــاء المنظمــات الحقوقيَّــة
وال وزارة التعليــم العالــي ،وال ّ
فــي الداخــل الذيــن يُــدار معظمهــم مــن خــال وزارة الداخليــة( ،مــن
مثــل «المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان») ،الــذي تحــدث أكثــر
مــن مــرة ،أثنــاء فتــرة اعتقالــي ،عــن ســعيه لحصــر عــدد الطــاب
المعتقليــن فــي الســجون علــى ذمــة قضايــا سياســية.
وكــم مــن مــرة ُزيِّــن لنــا األمــل فــي الخــروج بعدمــا تــم حصــر أســمائنا
بطريقــة تثيــر الحســرة ال ُمضحكــة.
كان يــدور علــى عنابرنــا شــخص لَـ ْم يَ ْحـ َظ مــن التعليــم بغيــر الشــهادة
اإلعداديــة أو ربَّمــا قــد أنهاهــا وهــو ال يــدرى القــراءة الصحيحــة أو
ّ
«فــك» الخــط العربــي إال بصعوبــة بالغــة وينعــق« :ميــن الطــاب
اللــي هنــا؟»
ودعنــي أحدثــك عــن كَــ ِّم الكوميديــا الســوداء عندمــا كان يُ َســ ِّج ُل
األســماء ويحصرهــا ،هــذا فــي كليــة الطــب البشــري وذاك فــي كليــة
الهندســة ــــ ومــا أكثــر طــاب الهندســة فــي الســجون المصرية ــــ وهذا
فــي كليــة األلســن ،وآخ ـ ُر فــي كليــة الشــريعة والقانــون وذاك يــدرس
تخصصــا نــاد ًرا فــي كليــة العلــوم( .والحقيقــة أن الطــاب اإلســاميين
ً
مشــهود لهــم بالجــدارة والتفــوق فــي الكليــات العمليــة ،وينــدر
وجودهــم فــي الكليــات التــي تهتــم بدراســة العلــوم االجتماعيــة).
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طـول المـقـام َي ْس َتـ ْجـلِ ُب األُلْـفَـة
ُعــدت إلــى غرفــة الرفــاق ،واتخــذت منــذ ذلــك الحيــن قـرا ًرا أنَّنــي مهمــا
طـ َ
ـال بــي زمــان االعتقــال أو ق َُص ـ َر َس ـأَ َهبُ ُه للعلــم والتعلّــم واالســتفادة
أي
والتجربــة مــن هــذا المجتمــع المنعــزل الــذي ال يعــرف عنــه الكثيــرون ّ
شــيء ،ولربمــا أكــون ناقـ ًـا لبعــض مــا يحــدث داخــل مجتمع «المســاجين
الجنائييــن» ،ذلــك المجتمــع الشــاذ ح ًّقــا الــذي ينتشــر فيــه وجــود ضحايــا
علــى أشــكال بشــر ُم ِّزقــت أشــكالهم و ِفطْرتهــم طــوال فتـرات الحبــس.
لــم يكــن مــن العشــرين مســجونًا أحـ ٌد ُمتَ َعلِّـ ٌم إلّ ســبعة ،ومــع ذلــك كان
لــكل مــن البقيــة تجربتــه الشــخصية التــي اســتفاد منهــا مــا لــم يســتفده
المتعلــم بيــن جنبــات الجامعــة؛ مــن هــؤالء رجــل علــى أعتــاب الشــيب
كنــت أحــب مجالســته ،وقــد مكــث فــي الســجن بمثــل عمــري :تســعة
عشــر عا ًمــا لــم يــر فيهــا الشــمس...
وبالمقابــل ،تجــد مــن زاده الســجن ســو ًءا و َح َن ًقــا علــى المجتمــع بأســره،
لصــا
حتــى إنَّــه يتو َّعــد النــاس جمي ًعــا ويُح ِّملهــم جريــرة حبســه! فــإن كان ًّ
فهــو يحقــد علــى كل األغنيــاء .وهلــم جـ ّرا.
علّمنــي هــؤالء أنَّهــم ضحيــة تقصيــر ،وقــد جنــى المجتمــع عليهــم ،وقــد
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درجــوا علــى العيــش فــي الســجن حتــى صــار لهــم( ،ولــم تكــن م ّرتهــم
األولــى ســوى زلَّــة) ،عــاد ًة ثــم ســلوكًا دأبــوا عليــه حتــى صــاروا مجرميــن.
حاولــت أ ْن أُ ْحـ ِـدثَ أثـ ًرا مــا بينهــم ،فمــن كان أم ًّيــا علَّمتــه مبــادئ القـراءة
والكتابــة ،ومــن لــم يكــن يتوجــه إلــى محــراب أبــ ًدا ،علَّمتــه الصــاة
وصلّينــا م ًعــا.
جلســت علــى هــذه الحــال عشــرة أيــام لــم يقطع ســيرها المتشــابه ســوى
زيــارة أمــي الحبيبــة التــي قطعــت الطريــق مــن أقصــى شــمال البــاد إلــى
جنوبهــا متشـ ِّوقة إلــى لقــاء ابنها.
وجــدتُ فــي ســلوى الحديــث معهــا مــا أزاح مـرارة الســجن عنــيُ .حضْ ُنهــا
ـي روحــي التــي جفَّـــت والحديــث إليهــا أذهــب عنــي كربي.
أعــاد إلـ ّ
وبخــاف األب ال تتصــور األم بســهولة أنــك صــرت إلــى مــآل آخــر وتتحمــل
كل تلــك األمــور؛ وهــذه هــي عظمــة األم ،ال ت ـزال تُ ْحيــي فيــك معانــي
الطفولــة حتــى تذهــب عنــك!
ـت أهلــي ُم َجـ َّد ًدا و ُعــدت إلــى الزنزانــة أو قُــل إلــى المنفــى ،وبعــد
َو َّد ْعـ ُ
أيــام جــاء طالــب آخــر ،اتُّ ِهــم فــي قضيــة مماثلــة وقــد جــيء بــه مــن
مجمــع ســجون طُــرة بالقاهــرة ،ولكنــه أصــاب مادتيــن فقــط مــن ســت
مــواد كانــت ُم َق ـ َّر َر ًة فــي تخصصــه .لَ ـ ْم نَ ْبـ َـق م ًعــا ســوى خمســة أيّــام
مألناهــا بالنقاشــات العلميــة والتشــارك فــي الق ـراءة وتعليــم مــن معنــا،
أي مــكان يــزوره.
وكذلــك الطالــب يكــون مشــكاة فــي ّ
أحسســت بأنّــي قــد أنهيــت مــا كتبــه اللَّــه مــن البقــاء فــي هــذا المــكان.
انتهيــت مــن دروس الحيــاة التــي علمونــي إياهــا هــؤالء الســجناء ،وأنهيت
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مــع تلــك األيــام مــا فتــح اللَّــه مــن العلــم كــي أعلّمهــم إيــاه ،وكلهــا كانــت
دروســا فــي مبــادئ اإلســام ومــا علينــا مــن حقــوق تجــاه خالقنــا وأنفســنا
ً
والمجتمــع ،ورغــم هــذا كان لهــذا التعليــم مــا وراءه.
ال أُ ْخفــي أنّــي قــد تعلمــت منهــم كثي ـ ًرا ،وكنــت ُم ْؤ ِم ًنــا تمــام اإليمــان
بــأ ّن اللَّــه ال يضعنــي فــي مــكان ّإل لســبب ،ولمــا كان ســعيي دائ ًمــا أ ْن
أســير فــي طريــق العلــم والمعرفــة حســبت منــذ أ ْن وطــأت قدمــاي هــذا
المــكان بعــد تعذيــب شــديد لــم ألـ َـق مثلــه فــي حياتــي قــط أنَّنــي هنــا
لمهمــة .عرفــت أ َّن هنــاك مكافــأة مــن اللَّــه لــي فــي هــذا المــكان :كانــت
المكافــأ ُة الخلــو َة مــع النفــس ،واألثــر النافــع لمــن حولــي.
ومــع انتصــاف أيار/مايــو ،انتهــت أيامــي ُهنــا ،وإذا بال ِّنــداء يــؤذن برجوعي
إلى ســجني األول!
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مشـا ِه ُد ِم ْن َع َر َب ِة ال َّت ْرحـيالت
ته َّيأْتُ أنا وعشرون آخرون للترحيل.
كلهــم متَّشــحون بالثــوب األزرق الــذي يشــير إلــى أنَّهــم أصحــاب قضايــا
وأحــكام ،أ ّمــا أنــا فبالثــوب األبيــض ــــ هــذا األبيــض الــذي مللتــه حتــى
ظننــت أ َّن البيــاض لــون العتمــة والظلــم ...وبعــض الكتــب تحــت ذراعــي،
ـداي يُ َزيِّ ُن ُهمــا قـــيد حديــدي ُصنــع فــي بلــد آخــر غيــر بلدي ،اســتورده
ويــ َ
الجـ ّـادون ليق ِّيــدوا بــه كل مــن ناصــر الحريــة يو ًمــا!
تحــت قَــ ْيظ الصيــفُ ،ح ِشــرنا حشـ ًرا فــي العربــة الزرقــاء التــي ســتنقلنا
جمي ًعــا ،رغــم أنَّهــا ال تتســع إال لعشــرة مســاجين فقــطُ .ح ِشــرنا فــي
العربــة الزرقــاء بأيــدي جــاوز ٍة ال فه ـ َم وال َع ْقــل ،كمــا تُ ْحشَ ـ ُر الطيــور
الدواجــن فــي قفــص.
بــدأ النقــاش بيــن جيرانــي فــي العربــة الزرقــاء وا ْحتَــ َّد فــي مواضيــ َع
ال أفهــم عناوينهــا؛ كل كالمهــم يــدور علــى المخــدرات ومعاركهــم مــع
المباحــث .أحدهــم يفخــر بأنَّــه قضــى يو ًمــا أو يوميــن فــي االنف ـرادي،
وآخــر بأنَّــه ضُ ـر َِب ضربًــا مبر ًحــا ولــم يتف ـ ّوه بكلمــة «آه»؛ وغيــر ذلــك
ـت مــع
مــن أحاديــث حياتهــم جعلتنــي أحمــد اللَّــه ألــف مــرة أنَّنــي ا ْعتُ ِقلْـ ُ
السياســيين رغــم حــدة التعذيــب!
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َمـ َر ْرتُ فــي هــذه الرحلــة بـــأربعة ســجون كان أ َّولهــا أشــهر ســجون مصــر:
ـت عليــه نظــرة مــن
ـت قضبانَــه كل نخــب مصــر ...ألقيـ ُ
طــرة الــذي َع َرفْـ ُ
ْــت إلــى كتابــي الــذي أمســكته بــكل
شــباك العربــة الزرقــاء ،وان َْص َرف ُ
صعوبــة مــن خنــق القيــد ومــن زحــام المــكان.
ســلكت العربــة طريقهــا فــي شــوارع القاهــرة «المحروســة» ومــا أصعــب
أ ْن تراهــا مــن شــباك العربــة الزرقــاء!
ــت لــه
وإذا بأحدهــم تســيل عبرتــه ناظــ ًرا مــن الشــباك ،حتــى تَ َن َّب ْه ُ
فســألته« :لِ ـ َم تَـ ـ ْب ِك؟» ،فــر ّد آس ـفًا« :أســكن ُهنــاُ ،هنــا بيتــي ومنطقتــي
التــي ولــدت وتربيــت فيهــا ،هنــا تســكن أمــي العجــوز التــي ال تقــدر
أ ْن تزورنــي بســبب عجزهــا» ومــن كانــت هــذه حالــه يكفيــك أ ْن تســمع
قصتــه وتصمــت...
شــوا ِر ُع القاهــرة مــن نافــذة عربــة الترحيــات عجيبــة؛ ملكنــي الشــوق
وقتهــا أن أســير فــي تلــك الشــوارع وأحتضــن زحامهــا وأدقــق النظــر فــي
مبانيهــا الباليــة التــي علــق فــي ذرات ترابهــا تاريــخ مــن الــدولُ :هنــا
حاكــم قــد ظَلَ ـ َم فقُتــل ،وهنــا حاكــم قــد َع ـ َد َل فأُكْــرم ،و ُهنــا ُمناضــل
ـب للعلــم
قــد َهتَـ َـف فســالت دمــاؤه فأعــادت لألمــة حقوقهــا ،و ُهنــا طالـ ٌ
مــأ الدنيــا بالحكمــة ،وســار فــي شــوارعها مغتربًــا يبحــث عــن كتــاب،
أو مهمو ًمــا يتنقــل بيــن حاراتهــا ومناطقهــا القديمــة يبحــث عــن دفء
المــكان وعبــق الماضــي.
ُهنــا القاهــرة! قــد ســطا عليهــا القتلــة ومقيــدو الحريــات! قــد َآل أمرهــا
إلــى ســفهائها وجهالئهــا ،وقــد باعهــا كل خائــن يبتــاع الثميــن بالبخــس.
نظــرت آسـفًا ،تــكاد العبـرات تســيل م ّنــي أنــا اآلخــر ،والنــاس في الشــوارع
ال يأبهــون بتلــك العربــة وال بمــن فيهــا .حزنــت ثــ َّم استنشــقت عبيــر
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األمــل مــن جدرانهــا التــي قــد زينتهــا الشــعارات الرنانــة والهتافــات كأنــي
أســمعها تصــدح بهــا؛ تخيلــت أنــي أقــف أمــام أحدهــا وأكتــب بخــط
عريــض :كل هــذا ســيزول حت ًمــا! وسـتُزيل ريــاح الحريــة غبــار االســتبداد!
ســارت العربــة واخترقــت الشــوارع تحــوم حولهــا ثــاث عربــات أخــرى
قــد اكتظّــت بالجنــود والســاح .مررنــا علــى الســجون الثالثــة األخــرى،
وكــم فيهــا مــن مظالــم!َ ،و ُو ِّز َع رفــاق العربــة عليهــا.
َولَ ْم يَ ْب َق سواي في الطريق إلى المحطة األخيرة.
كان الوقــت قــد شــارف مغــرب الشــمس ،فرســمت الشــمس لوحتهــا
الحزينــة علــى ســماء الحريــة .ألهــب المشــهد مشــاعري وذكــرت فــي
نفســي قــدر اللَّــه بغــروب كل ظلــم واســتبداد ،وكأن الســماء تقــول لــي:
كل هــ ّم غــارب ،وإ َّن كل فــرج ٍ
آت فاصبــر.
يــا هــذا الضعيــف ،إ َّن َّ
ـت
كانــت صــورة حزينــة أراقبهــا حتــى حـ ّـل الظــام علــى العربــة ،فَظَلَلْـ ُ
ـب الطريـ َـق والعربـ ِ
ِ
األنيس
ـات والنــاس ،وإذا بهــذا
واق ًفــا علــى الشــباك أرا ِقـ ُ
الــذي ألِفتــه صغيـ ًرا وحرمنــي منــه الســجن ــــ رفيــقِ صغــري الــذي كنــت
ــس ببســمته حيــن أفــرح وبعبوســه حيــن
أُناجيــه وأتحــدث معــه فأُ ِح ُّ
أحــزن ،أعشــق النظــر إليــه حيــن يكتمــل ويبلــغ تمامــه ،وأنتظــره كــي
أتابــع ســيره وحركتــه ونمــوه ...إذا بـ«القمــر» الــذي حرمنــي منــه الســجن
ينكشــف لــي كأبهــى مــا يكــون.
ـت بهــذا اللقــاء َو َر َجـ ْوتُ الطريـ َـق أ ْن يطــول حتــى أســتعيد ذكريــات
فَ ِر ْحـ ُ
ســعيدة قــد قطعهــا ظلــم األســر.
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طــال اللقــا ُء ســاعات وســاعات حتّــى عرفــت أ َّن العرب ـ َة الزرقــا َء ضلّــت
طريقهــا وربمــا أمكــث فيهــا إلــى منتصــف الليــل...
مــا ه ّمنــي أنَّنــي لــم يدخــل جوفــي رغيــف عيــش واحــد أو شــربة مــاء...
كنــت ســعي ًدا بلقــاء «القمــر»!
ــت
وصلــت إلــى الســجن بشــمال البــاد عنــد منتصــف الليــلَ ...وفُ ِت َح ْ
لــي البوابــات الضخمــة ،والعســكر يتأهــب الســتقبالي ،وكا َن مــا كان ِم ّمــا
ـت أنســاه ...فَظُ ـ َّن َخ ْي ـ ًرا وال تسـ ْ
ـأل َعــنِ ال َخ َبــر!
ل َْسـ ُ
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وفي ال ِخــتــام...
انتهــت «رحلــة االمتحانــات» بــدروس لَـ ْم أن َْســها ولــن أنســاها مــا حييت،
ومهمــا طــال بــي الزمــان وطفــت مــن البالد.
هــذه الرحلــة كـــنت أتـــذكرها كــلَّما جلســت في لجنــة االمتحان بقســم
العلــوم السياســية ،وأمســكت بالقلــم ألكتــب اســمي وفرقتــي فوجدتنــي
قــد تأخــرت عا ًمــا عــن تخرجــي ،وتذكرتهــا جيـ ًدا حينما ناقشــت مشــروع
تخرجــي ،وخــال حفــل تخرجــي ،وحتّــى عندمــا صعــدت إلــى الطائــرة
مغــاد ًرا بــادي.
دخلــت الســجن صب ًّيــا فخرجــت منــه رجـ ًـا وقــد أحســن بــي العزيــز!
وهــا أنــا أُعيــد صياغــة هــذه الكلمــات بعدمــا تركــت الوطــن وســافرت
كــي أكمــل دراســة الماجســتير فــي العلــوم السياســية ...أروي حكايتــي
التــي حدثــت منــذ خمــس ســنين كمــا لــو أنَّهــا حدثــت منــذ أشــهر
فـقط!
انتهــت تلــك الرحلــة بحلوهــا ومرهــا ،ولــم يعــد أحــد يســأل عنــي ّإل
أوفيــاء ظلّــوا علــى العهــد.
خرجــت مــن المعتقــل ألكمــل الدراســة الجامعيــة بــروح غيــر تلــك التــي
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بدأتهــا بهــا ،وبعقــل يعــرف المقصــد والم ـراد ،والعــدو مــن الصديــق،
ـن الســجن تــرك أثـ ًرا فــي العقــل غيــر الــذي قــد تركــه فــي الجســد!
ولكـ َّ
فــي الســجن عرفــت مجتم ًعــا آخــر ،بــل عوالــم أخــرى ،ال يعلــم عنهــا
أناســا ُولــدوا فــي قلــب اإلج ـرام واعتــادوا عليــه،
«اإلســاميون» شــيئًاً :
ولــم يجــدوا مــن يخرجهــم مــن ظلمــة اإلجـرام إلــى نــور الحيــاة ...فــي
كل دقيقــة قضيتهــا معهــم أحسســت بالتقصيــر! كيــف لهؤالء أ ْن يعيشــوا
بيننــا وال نبــذل جه ـ ًدا إلخراجهــم مــن الظلمــات إلــى النــور بزعــم أنَّنــا
دعـــاة للخيــر؟ كيــف ال ندعــو النــاس للخــروج مــن جــور اإلج ـرام إلــى
عــدل اللَّــه ومعرفتــه؟!
تألمــت كثيـ ًرا لفـراق صحبــة الســجن ،لكــن ألمــي األكبــر أ ْن يعــود أولئك
القلــة الذيــن تقدمــت معهــم خطــوات إلــى الــوراء .فاختــاط اإلســاميين
فــي ســجون مصــر بمــن القــوا مــن الجنائييــن َسـ َّه َل ت َ َحـ ُّو َل كثيــر منهــم
إلــى طريــق آخــر بــا شــك ،حتــى إ َّن ذلــك أغــاظ النظــام فقــرر فصلهــم
عــدة م ـرات وهــي حــاالت تســتحق الدراســة فعـ ًـا؛ (تفاعــل الجنائييــن
مــع السياســيين داخــل الســجون المصريــة).
لقــد كانــت تجربــة الســجن مليئــة بالحكايــات واألحــداث المؤثــرة،
لكنــي لــم أكتــب منهــا ســوى رحلــة الطالــب إلــى مقــر امتحاناتــه التــي
لــم يُ َؤ ِّدهــا.
قضيــت فــي الســجن  ٣٨١يو ًمــا ،مــا د ّونــت منهــا ســوى تلــك األيــام ألنهــا
مســت رســالتي التــي أعيــش مــن أجلهــا رســالة «طلــب العلم».
ّ
الســجن ظلمــة ووحشــة واختبــار ومفتــرق طــرق يقــف علــى نواصيهــا
مــن ربمــا تلقــي بــه المقاديــر فــي مهــا ٍو ال ينجــو منهــا.
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الســجن مصنــع ومدرســة وجامعــة لــكل مــن أخلــص النيــة ووجــد العــزم...
ِّ
الســجن عالمــة مضيئــة ال تفــارق المــرء طيلــة حياتــه؛ تبقــى مــا بقــي
ِّ
وت ُذكــر مــا ذُكــر ،وتحيــا معــه مــا حيــي ...تــكاد ذكريــات الســجن ال تغــادر
ذهنــي فــي كل ســاعة وفــي كل جلســة وفــي كل ســفر ...أتذكــر ّ
أدق
التفاصيــل :مــا أضحــك ومــا أبكــى ،مــا علّــم ومــا وعــى ،مــا أفــاد ومــا آلَـ َم،
مــا أســعد ومــا أحــزن ...يبقــى أثــره ،ســواء فــي العقــل بمــا أضــاء أو فــي
الجســم بمــا تــرك مــن عالمــات وآالم.
هــذه ليســت حكايتــي وحــدي ،بــل حكايــة اآلالف مــن الطــاب المعتقلين
الســ ْج ُن عليهــم االنقطــا َع عــن الجامعــة ،وإ َّن مــا حــدث
ــب ِّ
الذيــن كَتَ َ
معــي ليتكــرر كل يــوم فــي ســجن غيــر الســجن ومــع طالــب غيــر الطالب
فــي تخصــص غيــر التخصــص ،ولكــن يبقــى أ َّن الظالــم واحــد والمســتبد ذا
منهجيــة واحــدة يعــادي أهــل العلــم فيســتفزهم.
وإ َّن هــذه الحكايــات إلــى زوال ،كمــا أ َّن االســتبدا َدَ ،م ـ َر َض هــذه األمــة،
إلــى زوال إذا مــا توحــدت إرادة األمــة علــى إزالتــه ،وإ َّن صــوت الطالــب
فــي زنزانتــه ،وفــي جامعتــه ،ســيبقى ويُرفــع فــي مياديــن الجهــاد منتصـ ًرا
علــى كل اســتبداد وســلطوية ،ومعركــة الطالــب دو ًمــا مســتمرة مــا
اســتمرت مؤسســات العلــم...
هــي مبــادئُ تُـ َو َّرثُ جيـ ًـا بعــد جيــل ،وألنهــا كذلــك ،ومهمــا اشــتد الظلــم،
«يبقــى الطَّلَبَــة هــم ال َحـ ّـل».
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