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  1         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

  أيام من حيايت

  

  

  

  

  

  
  اهداء

  

  

  .. إىل األرواح الطاهرة الزكية اليت صعدت إىل بارئها ، فرحة بفضل اهللا عليها ورضوانه * 

  . .  إىل النفوس النقية اليت أزهقت يف سبيل را ، وذهبت إليه تشكو ظلم البشرية وطغياا*

  . .إىل الدماء اليت سالت لتكون موجا هادرا يدفع األجيال عرب التاريخ اىل طريق را * 

وفياء ، وىف اآلخرة اخلالدين الفائزين إىل الشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهللا وىف سبيل اإلسالم فضحوا وفدوا فكانوا يف األرض األ* 
  .“ إن الناس قد مجعوا لكم وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل “ : إىل الذين قال هلم الناس . * 

  . .إىل الذين عذبوا يف سبيل اهللا تعاىل فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا* 

  .رض ومغارا أقدم هذا الكتاب لكل هؤالء وللمسلمني يف مشارق األ* 

  .“ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبتت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . . وأسالك اللهم أن تتقبله وتنفع به 

  

  زينب الغزايل اجلبيلي
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  2         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

  مقدمة
  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

غري . وترددت كثرياً   " أيام من حيايت    "نازعتين فكرة الكتابة عن     ..  وسلم   والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه       
أن الكثرة ممن أثق يف إميام بالقضية اإلسالمية وهم من أبنائي وأخواين رواد الدعوة وبناة فكرها الذين عاشوا معي تلك األيام ،                

اشت فيها الدعوة اإلسالمية حماربة من قوى اإلحلاد والباطل رأوا أنه من حق اإلسالم علينا أن نسجل تلك احلقبة من األيام اليت ع         
يف الشرق والغرب ، اليت قامت لتقتل كلمة احلق ورافعي لوائها وكل دعاا الفامهني الفاقهني املصارحني بشجاعة وصدق بـأن                

 بكل مقوماا إىل أرض اإلسالم والبد من عودة األمة اإلسالمية. كتاب اهللا وسنة رسوله معطالن والبد من قيام الكتاب والسنة           
لتحقق الصورة العملية العمالقة بعودة جمتمع التوحيد والعلم واملعرفة والصلة احلقيقية باهللا سبحانه وتعاىل ، فتنطـوي جمتمعـات       

ألرض مـن  طريق احلق ، فيعملوا على تطهري ا.. اجلاهلية اليت أعمت البشرية عن  طريقها السوي وشغلتها بغثائها عن طريق اهللا     
تأليه البشر ، وعبادة طواغيت األرض بإتباع تشريعام وتعطيل شريعة اهللا ، وتعود احلياة بنبضات الوجود احلقيقي الذي كانت به 

  .األمة يف عصر النبوة وصحبه املباركني رضوان اهللا عليهم مجيعاً خري أمة أخرجت للناس 

  

إن غياهب السجون ومقاصل التعذيب وشراسة محلة الـسياط مل تـزد         . إلسالم  ال صالح ألمة وال هلذا العامل إال بالدعوة إيل ا         
  .املخلصني من أبناء الدعوة وبناة فكرها إال قوة وثباتاً وصرباً على دفع الباطل وحنن نترصد منابته 

  

حلجة والرأي بالرأي، ولكن احلجة با! ! فليس بالسياط يضيع الطريق . كذلك كان عهد الذين سلكوا طريق احلق قبلنا فاعتقدوه 
  . والكلمة جتاها الكلمة 

سهل أن تضع القوة الباطشة العمياء السياط يف أيدي اانني ، ولكن الصعب هو أن تصرف املخدوعني بالباطل واملقتنعني حبمل                 
  . السياط واملتأهلني يف األرض ، عن طريق غوايتهم وجهلهم فتهديهم إىل طريق مستقيم 

  .  واحد وهو طريق اهللا وأنبيائه ورسله وورثتهم والطريق إىل احلق

وعلى كل سبيل من سبله شيطان يزين للمغمورين منهم يف ظلمة الباطل غوايته ويقـودهم إىل             . أما الباطل فطرقه وسبله متفرقة    
   . 153: األنعام “ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله “ . سبيله

 أمام البشرية اليوم للخالص من ذلك الضالل وهؤالء الطغاة من البشر إال أن ينتهجوا منهج احلق ، ومنهج اهللا ، املنـهج                    وليس
  . وامللهم به من السنة الصحيحة " القرآن الكرمي "احملمدي املوحى به 

يعلو بتوحيده فوق توليفات البشر مما يغزو       بقيام األمة وعودة اتمع الذي س      -إن شاء اهللا    -وإين ألرى بوادر النصر وإرهاصاته      
w  . بالدنا اليوم من تيارات اإلحلاد، نعم إين ألحسها قريبة وأرى أعالمها ترمى ذا الغثاء من فكر البشرية الضال يف ركام اجلاهلية 
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  3         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

 ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده وأعالم االلتزام بشهادة أن. . إين ألكاد أشاهد أعالم االلتزام مبا كلفت به خري أمة أخرجت للناس           
  .ورسوله 

ولكن العربة أننا ثـابتون  . فالسنون ، عشراا ومئاا، ليست بذات قيمة يف عمر الدعوات واألمم         . نعم إننا ال نستعجل الزمن      
  . على الطريق ، مؤمنون بسالمة اخلطى ووضوح الرؤية 

املهم أال نتقاعس وال نتخاذل وال نتقهقـر عـن   . يف لبنات جديدة للبناءوكل الذي يعنينا أن نض  . إننا على يقني أننا على حق       
  . عقيدة التوحيد، عقيدة العمل ، عقيدة البيان ، بيان احلق للناس مجيعا، بيان عقيدتنا لكل البشر: عقيدتنا

  

يدرسوها حىت يبقوا على طريق وإميانا منا بأن فترة سجننا وتعذيبنا هي من حق التاريخ ، ومن حق الذين على الطريق أن يعوها و          
اجلهاد، وال تتحول قضيتهم إىل سفسطة كالمية، وحديث ترف وقصة تاريخ ، إميانا ذا كله نزلت على رأى املخلـصني مـن           

وان كان من الصعب أن يستعاد بوصفه ومنطه . أبنائي وإخواين، واستعنت باهللا سبحانه وتعاىل يف مجع ما احتوته ذاكريت مما كان 
..  

إن جهنم هذه كانت ! ! جهنم : يكفى داللة عليه أن أشري إىل أن حاملي السياط وخرباء التعذيب بألوانه وأشكاله ، قد مسوه              و
: يا أيهـا النـاس   : "بوتقة لصهر معادن الرجال فنقتها ، واجنلت مهزلة التعذيب عن رجال حمصتهم الفتنة فقالوا بأعلى صوت               

  " . تباع اإلسالم ليس انتماء بل التزام وا

فلنشق خلطانـا صـراطا   . وأرجو اهللا أن يعينين على استعادة الصورة أو بعضها، وأن تكون للمخلصني مشعل حق ونور وهداية      
إا رسالة الرسل واألنبياء، هيمنت عليها وأكملتها رسالة حممد صلى اهللا عليه وسـلم ،           : "مستقيما، وإين ألعيدها وأصر عليها      

 129: الكهف ” فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“اليفه لعباده ونسخ ا ما سبقها وأقامها حقيقة زكية   فبشريعته أمت احلق تك   

 .  

إن الذين جتشموا وعورة الطريق وعرفوا مبشيئة اهللا مقاصد الكتاب والسنة، لن حييدوا عن احلق واخلري والدعوة إليه حىت تقوم األمة 
  .نة رسوله وتستقر البشرية حتت أعالم كتاب اهللا وس

إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بان هلم اجلنة يقاتلون يف ” و. . وإننا لعلى الطريق مثابرون حمتسبون ما نالقى غد اهللا 
  .التوبة “ سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا يف التوراة واإلجنيل والقرآن 

. . إىل كل من كان يف قلبه مثقال ذرة من خري.  وعرفان ووعدا بأننا على الطريق   حتية حب : فإىل أرواح الشهداء الذين سبقونا      

  .وما تشاءون إال أن يشاء اهللا . . لعل اهللا أن ينفع به ويهدي 

 زينب الغزايل اجلبيلي 
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  4         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

  

  : الباب األول
  

  !عبد الناصر يكرهني شخصيا 
  

  

 م كنت عائدة إىل بييت، حني انقلبت يب عربيت إثر اصـطدامها  1964يف مساء يوم من أيام الشتاء، وىف أوائل شهر فرباير عام           
ومل أتبني من كل ما حدث حويل . بعربة أخرى، كانت الصدمة قاسية فذهبت يف شبه إغماءة، كانت اآلالم الشديدة توقظين منها

بوليس وجبانيب زوجي   إال صوت إنسان ينادى امسى يف فزع ، وغبت عن الوعي، وحني تنبهت وجدت نفسي يف مستشفى هليو                 
كان الكل يف فزع وأمل شديدين حتكيهما تعبريات الوجوه اليت تصفحتها . وأشقائي وشقيقايت وبعض زمالئي يف الدعوة وزمياليت   

احلمد هللا ، وكأين بالتمتمة أسأهلم عما حدث ؟ إال أنين ما لبثـت أن      . . احلمد هللا   "وأنا أفتح عيين ألول مرة وشفتاي تتمتمان        
. انية عن الوعي، ومل أتنبه إال بدخول إحدى احلكيمات باملستشفى مع ممرضني وممرضتني حلملـي إىل حجـرة األشـعة    غبت ث 

وسألت عن سائق عربيت فعلمت أنـه   . احلمد هللا سلمها اهللا ، امحدي اهللا يا حاجة          : وتذكرت ما حدث ومسعت زوجي يقول       
ومحلت إىل غرفة األشعة، وملا تـبني  .  فيما بعد أنه أصيب بارجتاج يف املخ  خبري، وأنه يعاجل يف املستشفى، وعلمت   –حبمد اهللا   –

ونقلت إىل مستشفى مظهر عاشـور    . وجود كسر يف عظمة الفخذ، وضع ساقي يف قفص حديدي وتقرر إجراء عملية جراحية             
 ثالث ساعات ونصف - والتخديرتعاد بعد التحضري-ليجريها يل جراح العظام الدكتور حممد عبد اهللا ، واستغرق إجراء العملية          

مث زالت أيام اخلطر وبدأت ألتقط ما يقال وما ينقل ، مما يوضح أن احلادث . عشت بعدها فترة، ونذر اخلطر حتيط يب . . الساعة 
ا وكان لفيف من الشباب املسلم يزورين يومي     . كان مدبرا من خمابرات مجال عبد الناصر الغتيايل، وتواترت األخبار تؤكد ذلك             

فلما بلغتين تلك األخبار، طلبت منه أن يقلل الـشباب مـن   . لالطمئنان ، وعلى رأسهم األخ الشهيد عبد الفتاح عبده إمساعيل       
وىف أحد األيام التاليـة دخـل الـسكرتري    . . وكان رده أنه قد حاول هذا فعال، ولكنهم رفضوا وأصروا على زياريت       . زياريت  

ت وبيده ملف أوراق ، يعرضها على بصفيت رئيسة اجلماعة، وكان يف الغرفة زوجي والـسيدة        اإلداري جلماعة السيدات املسلما   
حرم األستاذ اهلضييب املرشد العام لإلخوان املسلمني ، ورأيت زوجي يسرع إىل السكرتري قبل أن تتاح له فرصة تقدمي امللـف يل       

 اه مرة قبل ذلك عن تقدمي هـذه األوراق يل، ودهـشت   فيأخذه منه وخيرج معه من احلجرة، وهو حيدثه حديثا فهمت منه أنه   
وذهـب زوجـي إىل   . لذلك وسألت زوجي عن السبب فتعلل بأنين حمتاجة إىل موافقة الدكتور عبد اهللا املشرف على عالجي               

 وصـول  الدكتور الذي ما لبث أن جاء ليكشف على ساقي وليحرم على القيام بأي عمل ، ليؤكد يل أنه منع دخول األوراق أو    
ومضت أيام رجوت الطبيـب  . وملا احتججت بأن األمر بسيط لن يتعدى التوقيعات أصر على موقفه    . األخبار عن اجلمعية إىل     

  :بعدها السماح مبزاولة بعض أعمال اجلماعة من فراشي فرفض ، وازددت يقينا بان هناك شيئا ما، يتعمد اجلميع إخفاءه عىن 

ل حىت سكرترية جملس إدارة مجاعة السيدات املسلمات اليت كانت تزورين دائما، وكنت أحس           زوجي والسكرتري والزائرون ، ب    
وجاءتين السكرترية يف أمسية استجمعت فيها شجاعتها لتنقل        . من إجابتها املقتضبة على أسئليت عن اجلماعة بأا ختفى عىن شيئا          

. بشجاعيت واملشجع على الصرب واالحتمال وقوة اإلرادة    !  ا كان األمر خطريا على ما بدا من موقف زوجي        . إىل ما أخفوه عىن     

: ، وأخذت السكرترية تتحدث إىل قائلـة  "حبل املركز العام جلماعة السيدات املسلمات   "وأخذت األوراق السيدة فإذا هي قرار        w
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  5         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

"  اجلماعة، إا مجاعه إسالميةاحلمد هللا ، ولكن ليس من حق احلكومة أن حتل"قلت " . طبعا يا حاجة األمر شديد بالنسبة إليك  "

ال أحد يقدر أن يقول للحكومة هذا، لقد بذلنا جمهود كبريا جدا، ولكن عبد الناصر مصر على حل اجلماعـة، هـو            : "أجابتين  
  ! ! يكرهك شخصيا حاجة زينب 

  !عندما يذكر امسك يثور ويغضب وينهى املقابلة. ال يطيق أن يسمع امسك على لسان أي إنسان 

احلمد هللا الذي جعله خيافين ويبغضين، وأنا أبغضه لوجه اهللا ولن يزيدنا طغيانه ، حنن معاشر ااهدين ، إال إصرارا على          : " قلت  
ليس ". "أن نرضي ضمائرنا ونعيش لدعوتنا ، إا دعوة التوحيد وسننتصر بإذن اهللا ، وأرخص ما نبذله هلا أن نستشهد يف سبيلها        

  . حيل مجاعة السيدات املسلمات لعبد الناصر احلق يف أن 

. . يا حاجـة  : "قالت والدموع يف عينيها ". إن اهللا تبارك وتعاىل هو الذي يعقد للمسلمني رايام ، والذي يعقده اهللا ال البشر              

ن هنـا  املسألة خطرية، ونرجو اهللا أن ال تنتهي حبل اجلماعة، رمبا كانت كلماتك هذه تسجل ، أو أا قد سجلت فعال رمبا كـا     
أنا أطلب منك شيئا صغريا وهو التوقيع على هذه الورقة، فإذا وقعتها سيلغى : يا حاجة  : "واستمرت تسر إىل    " . جهاز تسجيل   

ال واهللا ، شلت يدي إذا : "فسألتها أن تطلعين على الورقة فإذا هي استمارة انتساب لالحتاد االشتراكي، فقلت هلا       " . قرار احلل   
إن .  يدينين أمام اهللا بأنين اعترفت حبكم الطاغوت مجال عبد الناصر الذي قتل عبد القادر عـوده وزمـالءه      وقعت يوما على ما   

قبلـت  " . األشرف لنا أن حيل املركز العام للسيدات املـسلمات    . الذين غمسوا أيديهم يف دم املوحدين خصوم هللا وللمؤمنني          
سنترك األمر، ولن : قلت . . فاتركي هذا املوضوع  : قالت  . . نعم  : لت   أتثقني بأنين ابنتك ؟ ق     -: رأسي وهى تبكى وتقول     

ومرت أيام املستشفى وتقـرر  . إن فيها والء للطاغية، وهذا أمر مستحيل إتيانه ، واهللا يفعل ما خيتاره لعباده            . أوقع هذه الورقة    
  .خروجي مع استمرار العالج 

  

  أنا واالتحاد االشتراكي
  

  

: ودهشت لذلك وسألت كيف ذلك فقالت       . يدة السكرترية تزورين يوميا وأخربتين بان قرار احلل أوقف          وىف البيت كانت الس   

وأخذ السكرتري اإلداري حيضر يل ما حيتاج لالطالع والتوقيع ، وأخذت أزاول " . رمبا يكون فتح باب لالتصال بك    . ال أدرى   "
ولكىن عدت إىل املستشفى مرة أخرى إلجراء عملية جراحيـة  . ن بييتنشاطي يف تسيري أعمال املركز العام للسيدات املسلمات م    

وذات يـوم  . لرفع املسامري من الفخذ، وكان قد أفرج عن الشهيد اإلمام سيد قطب وزارين يف املستشفى ومجع من اإلخـوان              
  :عن طريق الربيد ببطاقة كتبت فيها هذه البيانات ! فوجئت خبطاب مرسل

   وحدة- اشتراكية -حرية " ريبا الحتاد االشتراكي الع"

  . زينب الغزايل : زينب الغزايل اجلبيلي ، وشهرا : االسم والشهرة 

  . رئيسة املركز العام جلماعة السيدات املسلمات : الوظيفة أو املهنة 

  . القاهرة: حمافظة . مصر اجلديدة: قسم .  املاطة -البساتني : وحدة 
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  6         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

" مـصر " فضحكت ضحكة مريرة مبا صار إليه حال 1964 ما يثبت سداد اشتراكي عن عام جاءتين هذه البطاقة بالربيد ومعها    

وبعد استكمال العالج باملستشفى عدت إىل املرتل وأخذت    . وتذكرت كيف كنا نعيش يف حرية لعنوها بعد انقالم العسكري           
ولكنين قررت أن أختذ موقفا سلبيا ، وبعد أيـام       دعوات االحتاد االشتراكي تتواىل بالربيد حلضور اجتماعات االحتاد االشتراكي،          

. صرح الدكتور باخلروج ومزاولة نشاطي تدرجييا يف املركز العام للسيدات املسلمات ، وكنت ال أزال أستعني بالعكاز يف املشي         

رتري أن أرد على من وىف صبيحة أحد األيام ، وبينما أنا باملركز العام للسيدات املسلمات ، دق جرس اهلاتف ، وطلب مىن السك             
نعم : "ورد السالم من اجلهة األخرى، مث قلت " السالم عليكم : "يطلبين من االحتاد االشتراكي ، أمسكت بالسماعة قائلة حملدثي 

حنن هنا االحتاد االشتراكي، إن شـاء اهللا أعـضاء   : "فسألين إن كنت أنا زينب الغزايل ، وملا أجبت باإلجياب قال " ، ماذا تريد؟  
لس إدارة السيدات املسلمات وحضرتك على رأسهم تشريف وتنوري ، تأخذون علم السيدات املسلمات وتذهبون السـتقبال             جم

عشمنا كده ، جملس اإلدارة وعدد كبري مـن  : "قال ". إن شاء اهللا ، يفعل اهللا ما يشاء وخيتار: "فأجبته " . عبد الناصر يف املطار   
  . وانتهت املكاملة " . شكرا: "قلت " . ت أرسلنا لك عربة تكون حتت تصرفكم أعضاء اجلمعية العمومية، وإذا أمر

وبعد يومني أو ثالثة جاءت مكاملة أخرى من االحتاد االشتراكي، كانت سيدة تسأل عن سبب عدم حضورنا الستقبال الرئيس يف 
مات بالسلوك اإلسالمي، وال يستطعن يا ابـنيت  إن أعضاء جملس إدارة السيدات املسلمات واجلمعية العمومية ملتز: "قلت  . املطار

إزاى الكالم ده يا ست زينب ؟ يبدو إنك مش عاوزة تتعاوين معنا ، هل      : "قالت  " . احلضور يف مثل هذه االستقباالت املزدمحة     
قالت " . غهن ؟مادمت أنا غري مقتنعة ذا العمل ألنه خيالف تعاليم اإلسالم فكيف أبل     : "قلت  " . بلغت العضوات وهن رفضن ؟    

حنن مرتبطات بتعاليم القران والسنة، عهدنا مع اهللا ، وتعاوننا على الرب والتقوى كما أمرنا اهللا    : قلت  " . إنيت غري متعاونة معنا   : "
 : قلت. تفضلي، سننتظرك يف مركز االحتاد االشتراكي مبيدان عابدين لنتفاهم ا: "قالت . ، واهلاتف ال يصلح ملثل هذه املناقشة،       

وأنـت  : قالت  . أنا مريضة، حركيت قليلة بسبب عالج رجلي، فإذا شئت تفضلي وشرفينا يف املركز العام للسيدات املسلمات                 
أنا عضوة يف املركز العام جلماعة السيدات املسلمات : "قلت ! . نازلة من البيت مري علينا، ألست عضوة يف االحتاد االشتراكي؟ 

وبعد أسبوع من هذه املكاملات التليفونية عرض علـى         . وأيت املكاملة ومل أذهب إليها      . محة اهللا ،  ، والسالم عليك يا ابنىت ور     
.  م 1964/ 9/ 6 بتـاريخ  1 32 بقـرار وزاري رقـم    1964/ 9/ 1 5سكرتري اجلماعة خطاب مسجال حيمل تاريخ       

  ! !والقرار ينهى إلينا حل املركز العام للسيدات املسلمات مره أخرى 

  

. ال . . ال    للطاغية. 
  

 ، وهو نفس اليـوم  1964/ 9/ 15هـ املوافق 1384 مجادى   9وعقد جملس إدارة السيدات املسلمات اجتماعا عاجال يف         
الذي وصل فيه قرار احلل ، وقرر الس رفض قرار احلل وتسليم اجلماعة وأمواهلا وممتلكاا جلماعة أخرى كانت قد انفـصلت          

  عنا بإيعاز من

حتولت هذه الفئة املنشقة بعد االنقالب إىل جند لعبد الناصر، كما قرر الس دعـوة       ! عامة قبل انقالب عبد الناصر،      املباحث ال 
 ساعة، واجتمعت اجلمعية العمومية ، وقررت رفض قرار احلـل        24اجلمعية العمومية جللسة طارئة استثنائية يف مدة ال تتجاور          

wر عبد اهللا  رشوان احملامى ليمثلنا يف القضية ، وأرسلت اجلماعة خطابـات مـسجلة                ووكلنا الدكتو . وعرض األمر على القضاء   
w
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  7         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

وبرقيات إىل رئاسة اجلمهورية ووزارة الداخلية والشئون االجتماعية والنائب العام وصورا منها للصحف ، خنطرها برفض قـرار             
شر الدعوة اإلسالمية والعودة باملسلمني إىل  م لن1 936 – هـ 1 3 57احلل ، وبان املركز العام للسيدات املسلمات تأسس     

. كتاب رم وسنة نبيهم ، وليس لوزارة الشئون أو الداخلية والية علينا ، والوالية هللا وحده ، وملن يقيم دينه ، وحيكم بشرعه                   

لغزايل؟ لتعطيل  ولالنتقام الشخصي من زينب ا –وعند ذلك تعجل عبد الناصر قرار احلل واإلدماج كما سبق أن أصدر من قبل               
ألجل غري مسمى ، وكنت صاحبة امتيازها “ السيدات املسلمات “ أمرا عسكريا بوقف صدور جملة  -دعوة اهللا ولوجه الشيطان     

واقتحم زبانية الطاغوت دار املركز العام جلماعة السيدات املسلمات واستولوا على حمتوياته ، وشـردوا مائـة   . ورئيسة حتريرها   
ة يتيمات كانت مجاعة السيدات املسلمات تؤويهن وتكفل مجيع احتياجان من إيواء وتعليم ، بكل مراحلـه    وعشرين فتاة وطفل  

وأحب أن أسجل هنا بكل فخر أن زبانية الطاغوت مل جيدوا سيدة واحدة يف انتظارهم مـن أعـضاء          . من الروضة إىل اجلامعة     
أو اجلمعية العمومية أو هيئة الواعظات ، وكانوا قد طلبوا مىن احلضور    املركز العام للسيدات املسلمات ، سواء من جملس اإلدارة          

لتسليمهم الدار فرفضت ، وكذلك كان موقف مجيع عضوات الدار فاستلموا من السكرتري اإلداري، وهو موظف وليس له هذا                
  . .احلق 

لتها ترد ا على قـرار احلـل إىل رئـيس    ويشرفين أن أسجل هنا بعض العبارات اليت سجلتها اجلمعية العمومية جلستها ، وأرس   
 م لنشر 1 936 – هـ 1 3 57إن مجاعة السيدات املسلمات أسست : "اجلمهورية والنائب العام ووزير الداخلية والصحف  

 دعوة اهللا والعمل على إجياد األمة املسلمة اليت تعيد لإلسالم عزته ودولته ، وكانت هللا  وستظل هللا ، وليس ألي حاكم علمـاين          

فجماعة السيدات املسلمات ، رسالتها الدعوة إىل اإلسالم وجتنيد الرجال والنساء شبابا وشـيبا              ". " حق الوالية على املسلمني     
  " . العتقاد رسالته وإقامة دولته احلاكمة مبا أنزل اهللا 

 حق الـوالء  -مانية الدولة وهو ينادى صراحة بعل– نرفض قرار احلل ، وليس لرئيس اجلمهورية         –السيدات املسلمات   –وحنن  
وليست الدعوة أمواالً أو حطاما تصادره حكومة العلمانيني احملاربني هللا ولرسـوله   . علينا، وال لوزارة الشئون االجتماعية كذلك       

ة، إننا  إن رسالتنا رسالة دعوة ودعا    . فلتصادر احلكومة األموال واحلطام ولكنها ال تستطيع أن تصادر عقيدتنا           . "ولألمة املسلمة   
نقف حتت مظلة ال إله إال اهللا وحده ، وهذا االعتقاد بأنه ال إله إال اهللا يلزمنا بالعمل املستمر املتواصل غري املنقطع ، حق تقـوم               

  " .دولة اإلسالم بأمة اإلسالم الواعية لدينها احلاكمة بشرعه ، ااهدة يف سبيل نشره 

  

  ماذا نفعل بعد ذلك ؟ 
  

  

ماذا نفعل ؟ ؟ كان هذا املوقف الشامخ من السيدات املسلمات          : ة يتوافدن إىل بييت بعد ذلك متسائالت        أخذت سيدات اجلماع  
 يف قمة عناد السلطة الناصرية، يف الوقت الذي كان فيه الكثريون يقفون موقف التقية ويقرون الطاغوت على فعله                1964سنة  

وما كانت التقية كذلك يومـا مـا يف         ! صبغة ترفعه إىل مكان األلوهية    ويصبغون عليه   . . بل يصدرون الفتاوى املؤيدة ألفعاله      
حـىت جملـة   . اإلسالم لضياع العقيدة والتمويه على املسلمني ، ولقد رأينا بعض االت اإلسالمية تتسابق يف إرضاء الطاغوت                 

. . ابقون يف إرضاء الباطـل وأهلـه   األزهر نفسه العزيزة علينا معزته ، ختلط بعض سطورها بنبضات هامدة لكتاب منافقني يتس        w
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  8         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

وأخذت الفتاوى تتواىل يف جتريح ااهدين الذين أخذوا بالعزمية ومل يأخذوا بالضالل ، الذي مساه من أخذ به رخصة، جرحـوا           
وقـد  . لتزام فشيء آخرااهدين الذين انعم اهللا عليهم بالتزام اإلسالم ال باالنتماء إليه ، وااللتزام هو اإلسالم ، أما االنتماء بغري ا 

أبت مجاعة السيدات املسلمات أن تأخذ مبا مسوه رخصة، أو أن تكتفي باالنتماء، فرفعت لواء احلق وقالت كلمة الصدق يف وقت  
ختلى فيه كثري من الناس عن احلق والصدق خوفا على مناصبهم وضياع دنياهم ، ومل تقف موقف املتفرج كما فعل كـثري مـن         

.  ال تبتغى إال وجه اهللا وان غضب الناس مجيعـا  - يف األوضاع اليت كانت سائدة يومئذ -الت رأيها بصراحة   الناس ، ولكنها ق   

فقد كانت مجاعـة الـسيدات   . وكانت عضوات اجلماعة ال يصربن على عدم لقائي فأخذن يتوافدن على بييت يواسينين يف األمر      
وأخذت أعداد السيدات املسلمات الكـبرية  . ال أعيش لغريه سبحانه   املسلمات حيايت ووجودي ، عاهدت اهللا يوم تأسيسها أن          

املتوافدة على دارى يعاهدن اهللا من جديد أال يعشن إال لكلمة احلق وتبليغها، واتفقن معي على عقد اجتماعات مبنازهلن تتـوىل                    
قب الدعاة إىل اهللا يف كل مكان ذه      الواعظات فيها إرشاد السيدات إىل مبادئ اإلسالم ، ولكن حكومة الطاغية اليت كانت تتع             

االجتماعات ، أرسلت إىل السيدات الالئى يتم الوعظ يف منازهلن وقامت بتهديدهن وأخذ التعهد أال يعقدن اجتماعا للـوعظ يف       
  .واقتصر النشاط بعد ذلك على النشاط الفردي . بيون 

  

  

  المساومة ثم المخادعة
  

  

وكانـت  . صرية يطلبون مقابليت ويعرضون عروضا إلعادة املركز العام للسيدات املـسلمات  أخذ رجال املباحث واملخابرات النا 
وعلى سبيل املثال عرضوا على إعادة إصدار جملة السيدات املـسلمات بـامسي      . هذه العروض تكلفين أن أشترى الدنيا باآلخرة        

: وكـان جـوايب   . ن يل شأن مبا يكتب يف الة     جنيه شهريا، على أن ال يكو      300كرئيسة للتحرير وصاحبة االمتياز مقابل      

مستحيل أن تصدر جملة السيدات املسلمات من مكاتب املخابرات لتنشر علمانية عبد الناصر فأنا مل أعتد إال أن أكون مـسئولة                 
 مـن  كذلك عرضوا على إعادة املركز العام وصرف إعانة قدرها عشرون ألف جنيه سنويا، علـى أن يكـون               . مسئولية فعلية   

إن الذين يتكـسبون باإلسـالم ال   . إن شاء اهللا ، لن يكون عملنا إال لإلسالم    : وكانت إجابيت . . مؤسسات االحتاد االشتراكي    
وكنت أتعجب من الطريقة ومن إصرارهم . ولكنهم حياولون إغرائي املرة بعد املرة . يستطيعون خدمته ، وكان هذا الرد يغضبهم 

  .، ولكنين اكتشفت بعد ذلك وعرفت ملاذا هم حريصون على خمادعيت على هذه احملاوالت الفاشلة

  

  
  خفافيش الليل
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  9         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

ففي إحدى األمسيات ، وأنا يف مرتيل، استأذن ثالثة رجال ملقابليت، ، وبعد دخوهلم إىل حجرة الصالون ذهبت إليهم فوجـدم            
 سوريا، قادمون من السعودية للفسحة يف القاهرة ملدة عربية ، وملا سلمت عليهم قدموا يل أنفسهم على أم من         ” غتراً“يلبسون  

عشرة أيام وأم قابلوا يف السعودية األستاذ سعيد رمضان والشيخ مصطفى العامل وكامل الشريف وحممد العـشماوي وفتحـي              
طمئنوا عليهم ، وهم يسلمون على اإلخوان يف مصر ويريدون أن ي“هؤالء من اإلخوان الذين فروا من الطاغوت وظلمه     “اخلويل  

مث أخذوا . وعلى تنظيمهم ، وقد أمرونا باالنضمام إىل هذا التنظيم وحنن مستعدون لتنفيذ األوامر والبقاء يف مصر ملعاونة التنظيم           
 وعـن حـل   1954يتحدثون عن اإلخوان وعن عبد الناصر وكيف أنه يضطهد اإلخوان املسلمني مث تكلموا عن أحداث سنة     

ني واستشهاد عبد القادر عودة وزمالئه ، وكيف أم مستعدون لألخذ بالثأر وقتل عبد الناصر، وأن هـذا        مجاعة اإلخوان املسلم  
أنا أمسع : "وملا كنت أمسع هلم فقط ، طلبوا مىن اإلجابة، فقلت          . هو رأى كامل الشريف والعشماوي ورمضان واخلويل والعامل         

سنرجع لك يا أخت زينب مرة أخرى لنعـرف رأى املرشـد     : " قالوا ".إىل أشياء جديدة على ومصطلحات ال أدرى عنها شيئا        
وأمسع أن اإلخـوان  . أنا ال أعرف شيئا يسمى التنظيم يف اإلخوان : أوالً :  "فأجبتهم باقتضاب . . . " . ورأى التنظيم يف هذا  

  .كجماعة قد حلت كما تقول احلكومة

إن قتل عبد الناصـر    : ثالثا  . سالمية وحمبة عائلية    !إخوة  : قيت به وصليت    أنا ال أحدث املرشد يف مثل هذه األمور، فصدا        : ثانيا  
وبعد أن كانوا " . شيء غري وارد عند املسلمني كما أتصور، وأنا أنصحكم بالعودة إىل بلدكم واالشتغال بتربية أنفسكم إسالميا             

  يستمعون إيل 

  " .من الذي خرب بالد املسلمني غري عبد الناصر؟. الظاهر األخت زينب غري مقتنعة : "وهم وقوف جلسوا وقال أحدهم 

ليس من رسالة اإلخوان املسلمني قتل عبد الناصر وسألتهم أن يعطوين أمساءهم فأعطوين أمساء تلعثموا كثريا وهم ينطقـوا  : قلت  
عبد يف األمسـاء  "ضحكت ملصادفة وجود كلمة     . عبد الشايف عبد احلق ، عبد اجلليل عيسى، عبد الرمحن خليل            : ا، وكانت   

خري لكم أن ترجعوا إىل بلدكم قبل أن متسك بكم خمـابرات  : وقلت هلم . الثالثة، وكان واحد فقط هو الذي ذكر أمساء الثالثة     
على كل حال لـك احلـق يف أن      : عبد الناصر إن كنتم ال تعرفوا، وليس لكم ا صلة فعال وأنا أعتقد ذلك وأجاب أحدهم                 

وزارين األخ عبد الفتاح إمساعيل فذكرت له قصة الزوار . وانصرفوا. ستريننا مرة أخرى وستعرفني من حنن تشكى يا حاجة فينا،    
  . . .“ املزعومني ” السوريني

  

  

  !كلهم أحمد راسخ 
  

  

. مل ميض أسبوعان على الزيارة األوىل حىت فوجئت بزيارة رجل يدعى أمحد راسخ قدم يل نفسه على أنه من املباحـث العامـة            

فوضحت له أنين مدركة متاما أم جواسيس وليسوا إخوانا سوريني ،    . . . أخذ يسألين عما بيين وبني السوريني الذين زاروين         و
وأم يف املباحث قد أرسلوهم ، وأن هذه أعمال صبيانية سخيفة، فقد فعلوا كل ما يريدون ، صادروا الة واملركز العام فمـا                   

إن هؤالء مالحدة : فقلت له . كان أغرب ما سألين عنه ما أعنيه يف أحاديثي عن مجالوف ومجالفة     و! الذي يريدونه بعد ذلك ؟       w
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  10         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

لـو  : "إن املسلمني غري ذلك ؟ قال : "قلت " إننا مسلمون يا حاجة: "وغري احلديث قائال   . يفخرون باالنتماء إىل الباطل وأهله      
املسلمون ال تغريهم املناصـب ، وال       : "فضحكت ساخرة وقلت     . "تفامهت معنا ألصبحت من الغد وزيرة للشئون االجتماعية       

مـاذا  . ومركز املرأة املسلمة يوم تقوم حكومة اإلسالم ستقرره احلكومة اإلسـالمية            . يشتركون يف حكومات علمانية إحلادية      
وأنـاس  . . رات الضالل   هذا مستحيل ، أناس يدعون للكفر ويرفعون شعا       : "قلت  " نريد أن نتفاهم معا   : "قال  " تريدون مىن؟ 

أرجو إاء . . . توبوا إىل اهللا واستغفروه وارجعوا إليه      "مث أردفت قائلة    " . فكيف يتفق هذا؟  . . يدعون لتوحيد اهللا واإلميان به      
م معك ويوم نتفاه. واهللا حنن نريد أن نتفاهم معك : "وكان قد فرغ من القهوة اليت قدمت له فقام منصرفا وهو يقول      " . املقابلة

اإلسالم يف غىن عن . . شكرا : ، قلت له " ، ستكونني أنت اليت ستصدرين قرارا بإعادة مجاعة السيدات املسلمات وكذلك الة 
وبعد يومني من هذه الزيارة وقفت عربة " . اهليئات واجلماعات اليت ترضى بالعمالة ألعداء اإلسالم ، ربنا يهديكم ويتوب عليكم 

الـسالم  : "يل ونزل منها شاب يرتدى مالبس كحلية اللون وكنت أجلس يف شرفة املرتل فدخل وقـال        حكومية على باب مرت   
أمحد راسخ ضابط . . فرددت السالم ودعوته لدخول املرتل ، ودخل حجرة الضيوف وقدم يل نفسه     " . عليكم يا حاجة زينب     

فقد دعيت مرة إىل وزارة الداخلية ملقابلة شخص يـسمى  من املباحث العامة ، ونظرت إليه بتدقيق وكآين أحبث طوله وعرضه ،    
وذهبت إىل هناك وكان فوق مكتبه لوحة مكتوبا عليها أمحد راسخ ، مث حدث أن زارين قبل يومني الشخص ! . . . أمحد راسخ  

  ! !أمحد راسخ ، وها هو شخص ثالث يدعى أمحد راسخ يزورين : الذي يسمى نفسه 

فمن غري املعقول أن يكون كـل رجـال        . . أخذت أنظر إليه وأنا ال أصدق ما أرى         . . . فةاسم واحد لثالث شخصيات خمتل    
  " .مم تتعجبني يا حاجة زينب ؟ من زياريت ؟ : "وشعر بنظريت الفاحصة فسألين ! . . . املباحث العامة باسم أمحد راسخ 

 -سواء كانوا على موعد أو غري موعـد - دائما  إن هذا البيت يستقبل ضيوفه    . . ال  : " عجبت من هذا األمر، وأجبت ساخرة       

كانت ملكة هولندا وزوجها يف ضيافة ملك       . " ولكىن سأحكي حكاية قرأا يف جريدة األهرام على ما أذكر         . بترحيب وتكرمي   
هلفة وكأـا  إجنلترا منذ مائيت عام ولفت نظر ملك إجنلترا اهتمام ملكة هولندا بكلب كان جيرى يف االستقبال ، هرولت إليه يف              

فقدت الوعي، ومحلته إىل صدرها وأخذت تقبله بشغف وحنان ، مث أعطته لزوجها وهى تسر له ببعض الكلمات وتشري إىل عيين           
تعجبت ملكة إجنلترا وزوجها مما رأيا وخباصة بعد أن عادت ملكـة  . . . الكلب ووجهه فأخذ امللك الكلب وأخذ يقبله كذلك       

وملا دعيا . ها ومها جيففان الدموع املنهمرة من أعينهما، وضمته إىل صدرها كطفل عزيز عليهما       هولندا وأخذت الكلب من زوج    
أمـا  . إن الكلب البنتها األمـرية : إىل مائدة الطعام امللكية أخذت ملكة هولندا الكلب معها وأخذت تطعمه وقالت ملكة إجنلترا        

فقالت . لوال أن األمرية متعلقة ذا الكلب ألهديته لكم ا : "ه يعتذرامللك فقد سأل ضيوفه عن سر هذا التعلق بالكلب وقال وكأن
ملكة هولندا اليت كانت تؤمن بتناسخ األرواح ، إن هلا ابنا مات وقد انتقلت روحه إىل هذا الكلب وأخذت حتاول إقناع ملكـي    

اء الكلب مللكة هولندا فأهدته هلا فقد كانت تـسمع  وأقنع ملك إجنلترا ابنته بإهد. . . إجنلترا بأن عيين الكلب مها عينا ابنها متاما     
يا أستاذ راسخ ، إن الذين يقولون بتناسخ األرواح يدعون بعض الشبه بني الشخص املتـوىف            : "مث قلت له    ". القصة مع والديها  

لك فهم خمتلفون ولكىن التقيت بثالثة من املباحث كلهم يدعى أنه أمحد راسخ ، ومع ذ           . وبني الذي حلت فيه الروح بعد ذلك        
فهل قرر رئيس مجهوريتكم اعتناق مذهب جديـد يف تناسـخ األرواح   . . . يف الطول والعرض واللون وال يوجد تشابه بينهم         

حنن ناس طيبون يا حاجة ونريد أن نتفاهم معك : "وقال . فارتسمت على وجهه دهشة شديدة وحرية بالغة ! وأمركم باعتناقه ؟    
إن احلكومـة  : "قـال  ". ماذا تريد؟ : "وسالت ". وهذا األمر ليس له من األمهية نصيب : "قلت  . "، أنا صحيح أمحد راسخ   w
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  11         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

ترغب رغبة شديدة يف التفاهم معك ، وحنن نعلم أن اإلخوان املسلمني خدعوك وأقنعوك مببادئهم ، والـذي حـدث جلماعـة              
ومـا نريـده   . وحنن نريد أن تتفامهي معنا . مشاغبون هؤالء ناس . السيدات املسلمات وحل مركزها العام كان سببه اإلخوان        

بسيط جدا هو أن نعرف األفراد القائمون بنشاط من اإلخوان املسلمني ، واهللا يا حاجة الريس سيحفظ لك هذه اخلدمة وىف أيام         
ما سببوه لك مع وأنت سيدة طيبة طول عمرك ال شأن لك بشغب اإلخوان املسلمني وكفى      . قليلة ستلمسني نتيجة تعاونك معنا    

يعمالن جهدمها ليتفامها مع الرئيس ، ولكـن الـرئيس   . . وأخذ يدعى أن األستاذ اإلمام اهلضييب واإلمام سيد قطب  ". احلكومة
  .يرفض التعاون معهما ألنه ال يأمن هلما

م معك على أنـك     سأتكل: "مث قلت   . . . وضحكت  . . . ولو كنت تعرفني ما يقوله اإلخوان عنك لتفامهت معنا          : وأضاف  
  : رجل من رجال املباحث ال يهمين اآلن امسه وال رمسه 

. إين أعتقد أن املسلمني الذين ال يعلمون من اإلسالم إال ظواهره يعرفون ويعتقدون أنكم بعيدون عن اإلسالم وحماربون له             : أوالً

شرق والغرب وترفعون شعارات اإلحلاد الشيوعي تستوردون عقائدكم من ال! أتريدون أن تتفامهون مع احلق وأنتم على الباطل ؟         
ومن هذا الضياع تستمدون تشريعاتكم وأحكامكم ال أظنين صرحية . . ، وتارة تتمسحون بآهلة الرأمسالية وضائعون بني الشعارين 

: قلـت  " . معةواهللا يا حاجة أنا أصلى اجل : "قال  . اإلسالم شيء غري ما تريدون ا       . معك وكالمي واضح ال حيتاج إىل تأويل        

. . تعودت أن أصلى اجلمعة ألن والدي كان يفعل ذلك وكان يأخذين معه إىل املسجد يوم اجلمعة        : "قال  . وبقية الفرائض ؟ا    "

 .".  

ال إله إال اهللا قلت له كفاية : قلوبنا مسلمة يا حاجة مادمنا نقول : "قال " . أمل تسأل والدك ملاذا يصلى اجلمعة فقط ؟: "قلت له 
الناس علـى ديـن   : "قال ". بغري التزامكم ا ستكون حجة عليكم عند اهللا ، ال حجة لكم “ ال إله إال اهللا    “إن كلمة   " لك  ذ

إن رساالت األنبياء على    : "قلت  " . عشمي أن نتفاهم    : "قال  ". إن شاء اهللا حتشرون على دين ملوككم        : "قلت  " . ملوكهم  
: فانصرف وهو يقول يف هلجـة غاضـبة   !. وأهله إال لتدعوهم ليسلموا وجوههم هللا سبحانه  مدى التاريخ مل تلتق أبدا بالباطل       

وىف أواخر شهر " . متشكرة، ال أريده : "قلت له " . أنا لن أجيء لك ثانية وإذا أردت االتصال يب فها هو رقم تليفوين  . . طبعا"
 . مني وكان يل ذه اجلماعة صلة وثيقة قدمية  علمت أن هناك عمليات اعتقال يف صفوف اإلخوان املسل1965يوليه 
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  12         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

  :الباب الثاني
  

   وكانت بيعة 
  

  

.  م 1937 هــ  1357مل تكن صليت جبماعة األخوان املسلمني حديثة كما تومهها العابثون إذ كانت تعود بتارخيها إىل سنة    

 على تأسيس مجاعة السيدات املسلمات كـان   هـ تقريباً وبعد ما يقرب من ستة أشهر   1358يف ذلك اليوم البعيد املبارك من       
كان ذلك عقب حماضرة ألقيتها على األخوات املسلمات يف دار اإلخوان املـسلمني             . أول لقاء يل مع اإلمام الشهيد حسن البنا         

  .وكانت يومئذ يف العتبة 

  

ة صفوف املسلمني واتفاق كلمتهم كان اإلمام املرشد يف سبيله لتكوين قسم لألخوات املسلمات ، وبعد مقدمة عن ضرورة وحد      
" مجاعة الـسيدات املـسلمات   " وكان هذا يعىن دمج الوليد اجلديد الذي أعتز به       . دعاين إىل رئاسة قسم األخوات املسلمات       

واعتباره جزء من حركة اإلخوان املسلمني ، ومل أعد بأكثر من مناقشة األمر مع اجلمعية العمومية للسيدات املـسلمات ، الـيت          
  .فضت االقتراح وإن حبذت وجود تعاون وثيق بني اهليئتني ر

  

وحاولت يف . وتكررت اللقاءات مع متسك كل منا برأيه وتأسست األخوات املسلمات ومل يغري ذلك من عالقتنا اإلسالمية شيئاً     
ملسلمات لبنة من لبنات أخر لقاء لنا يف دار السيدات املسلمات أن أخفف من غضبه بعهد آخذه على نفسي أن تكون السيدات ا             

على أن هذا أيضاً مل يرضه عـن االنـدماج   . اإلخوان املسلمني على أن تظل بامسها واستقالهلا مبا يعود على الدعوة بفائدة أكرب      
 وصدر قرار حل اإلخوان ومصادرة أمالكهم وإغـالق شـعبها ،   1948بديالً ودارت األحداث بسرعة ووقعت حوادث سنة   

املعتقالت وقامت األخوات املسلمات بنشاط يشكرن عليه وكانت إحداهن السيدة حتية اجلبيلي زوجة أخـي         والزج باآلالف يف    
وابنة عمى ومنها عرفت الكثري من التفاصيل ، وألول مرة وجدت نفسي مشتاقة إىل مراجعة كل آراء األستاذ البنا وإصراره على         

اإلخوان كنت مبكتيب يف دار السيدات املسلمات ويف نفس احلجرة اليت كان ويف صبيحة اليوم التايل حلل مجاعة . االندماج الكلي 
ا آخر اجتماع يل باملرشد اإلمام ، ووجدت نفسي أجلس إيل مكتيب وأضع رأسي بني يدي وأبكي بكاًء شديداً ، فقد أحسست 

هاد لعودة املسلمني إيل مقعد مسئوليتهم ، أن حسن البنا كان على حق فهو اإلمام الذي جيب أن يبايع من املسلمني مجيعاً على اجل     
وإيل وجودهم احلقيقي الذي جيب أن يكونوا فيه ، وهو مكان الذروة يف العامل يقودونه إيل حيث أراد اهللا وحيكمونه مبا أنزل اهللا        

 هي الرداء الذي وإن هذه الشجاعة واجلرأة   . وأحسست أن حسن البنا كان أقوى مين وأكثر صراحة يف نشر احلقيقة وإعالا              . 
مث وجدت نفسي أهتف بالسكرتري ليوصلين باألخ عبد احلفيظ الـصيفي  . وقد ارتداه البنا ودعا إليه . جيب أن يرتديه كل مسلم     

وحني عاد بتحيته ودعائه اسـتدعيت أخـي   … الذي كلفته بنقل رسالة شفوية لإلمام البنا يذكره فيها بعهدي يف آخر لقاء لنا     
سيدي اإلمام : " بيلي وكلفته بإيصال وريقة صغرية بواسطته أو بواسطة زوجته إيل اإلمام املرشد وكان يف الوريقة حممد الغزايل اجل

زينب الغزايل اجلبيلي تتقدم إليك اليوم وهي أمة عارية من كل شي إال عبوديتها هللا وتعبيد نفسها خلدمة دعوة اهللا … حسن البنا   
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يف انتظار أوامرك وتعليماتك .  يستطيع أن يبيع هذه األمة بالثمن الذي يرضيه لدعوة اهللا تعاىل ، وأنت اليوم اإلنسان الوحيد الذي
  " .… سيدي اإلمام 

ومل أكن أعـدم مـربراً   . وعاد شقيقي ليحدد يل لقاًء سريعاً يف دار الشبان املسلمني ، كان املفروض أن حيدث وكأنه مصادفة                 
: " لة دار الشبان إللقاء حماضرة ، والتقيت باألستاذ البنا فقلت له وحنن نصعد الـدرج  لتواجدي هناك ، فقد كنت ذاهبة إيل صا     

وأنا : " فقال " اللهم إين أبايعك على العمل لقيام دولة اإلسالم وأرخص ما أقدم يف سبيلها دمي ، والسيدات املسلمات بشهرا            
رقنا على أن يكون اتصالنا بواسطة مرتل أخي وكانت أول رسالة وافت" . قبلت البيعة وتظل السيدات املسلمات على ما هي عليه       

من اإلمام الشهيد تكليفاً بالوساطة بني النحاس واإلخوان ، وكان رفعة مصطفى باشا النحاس خارج احلكم حينـذاك وحـدد                    
 ويف ليلة من ليايل فربايـر  .النحاس املرحوم أمني خليل للقيام بإزالة سوء التفاهم ورضى به اإلمام الشهيد وكنت حلقة االتصال              

ومل أجـد  . جيب اختاذ إجراءات ليسافر البنا من القاهرة فارمون يأمترون به ليقتلوه "  جاءين أمني خليل ليقول يل     1949سنة  
وسيلة لالتصال به مباشرة فقد اعتقل أخي ، فحاولت االتصال باإلمام الشهيد شخصياً ، وأنا يف طريقي لالتصال بلغـين خـرب                

غتيال ونقله إىل املستشفى مث تواترت األخبار بسرعة بسوء حالته وذهب شهيداً إىل ربه مع النبيني  والـصديقني والـشهداء                   اال
  .وكان أملي كبرياً وكانت نقميت على ارمني مرة مل أحاول كتمها . والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً 

  

لسيدات املسلمات واعترضت أمام القضاء الذي حكم لنـا يف عهـد   وجاءت حكومة احتاد األحزاب وأصدرت أمراً حبل مجاعة ا 
" باشـا "وكان احملامي يف هذه القضية األستاذ عبد الفتـاح حـسن      .  بالعودة للنشاط    1950حكومة حسني سري باشا سنة      

يوم األول الفتتاح وجاءت حكومة الوفد وعاد اإلخوان إيل نشاطهم وهم على بيعتهم لإلمام املرشد حسن اهلضييب ، وأحببت يف ال
املركز العام لإلخوان املسلمني أن أعلن والئي للدعوة بطريق غري مباشر إيل أن يقضي اهللا يف األمر مبا يريد ، فتربعت بأغلى شئ                  

  .كنت أعتز به يف أثاث مرتيل وهو طاقم صالون أرابيسك مطعم بالصدف ليؤثث به مكتب املرشد العام 

  

يسعدنا إذا أصبحت زينب الغزايل : "  وزارين الشهيد عبد القادر عودة وشكرين على التربع وقال وسارت األمور هادئة مطمئنة ،
وصارت األمـور يف  . "  قد كانت واحلمد هللا : " فقال . " أرجو أن أكوا بإذن اهللا : " قلت ." اجلبيلي من اإلخوان املسلمني  

مة االنقالب العسكري بقيادة اللواء حممد جنيب الذي كان قد زارين        هدوء ومودة بيين وبني كثرية من أعضاء اجلماعة حىت حكو         
قبل االنقالب بأيام بصحبة األمري عبد اهللا الفيصل وليس سراج الدين والشيخ الباقوري وشقيقي علي الغزايل مبناسبة وجود األمري        

ات لفترة أحسست بعدها أن األمـور ال  عبد اهللا الفيصل يف مصر ، وقد تعاطف اإلخوان مع االنقالب وكذلك السيدات املسلم          
وأخذت أنقل رأيي … تسري كما كنا نأمل وأا ليست الثورة املنتظرة تتوجياً جلهود سبقت على أيدي العاملني إلنقاذ هذا البلد                  

فما وحني عرضت منا مناصب وزارية على بعض اإلخوان ، وضحت رأيي يف جملة السيدات املسلمات ،     . ملن ألقاه من اإلخوان     
ومن يفعل منهم ذلك جيب فصلهم مـن اإلخـوان   .. كان ألحد من اإلخوان أن يقسم ميني والء حلكومة ال حتكم مبا أنزل اهللا             

  .وواجب اإلخوان أن حيددوا موقفهم بعد أن اتضحت نوايا احلكومة 

ن ، مث عدت إىل الكتابة إىل أن زارين وزارين الشهيد عبد القادر عودة طالباً مين تأجيل الكتابة يف هذا املوضوع ، وأمسكت عددي  
wالشهيد عبد القادر عودة للمرة الثانية حامالً يف هذه املرة أمراً من املرشد العام بعدم الكتابة يف هذا املوضوع ، وتذكرت بيعيت للبنا 
w
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  14         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

كم تصرفايت حىت ما يبدو منها ومنذ ذلك الوقت والبيعة حت.  واعتقدت أن الوالء قائم ا للهضييب ، وامتثلت لألمر - رمحه اهللا  -
  …خاصاً كرحلة مؤمتر السالم يف فيينا اليت مل أقم ا إال بعد أن حصلت على إلذن اإلمام املرشد اهلضييب  
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  وسقط القناع 
  

    

 ونكباا وخما زيها اليت أسقطت القناع عن وجه مجال عبد الناصر لتظهر عدائه لإلسـالم  1954ومرت األيام وجاءت أحداث     
الشهيد املستشار : اربته له يف شخوص دعاته وقيادات ضته ، وصدرت أحكام اإلعدام البشعة على قمم القيادات اإلسالمية          وحم

 عـشرة آالف   1951عبد القدر عودة ، صاحب الفضيلة العامل األزهري الورع الذي رصدت القيادة الربيطانية يف القنال عام                 
شيخ حممد فرغلي الذي أُهدي لالستعمار ميتاً دون أن ختسر اخلزينة الربيطانية مبلـغ املكافـأة ،   ال: جنيه ملن يأيت به حياً أو ميتاً    

حىت ااهد الكبري اإلمام حسن اهلضييب حكموا عليه باإلعدام ، ومل ينفذ ، فقد أصيب فجـأة بذحبـة               . وباقي الشهداء الكرام    
 يعيش إال ساعات ، وهنا ظهر عبد الناصر فأصدر عنه عفواً ، متوقعـاً  شديدة بالقلب نقل على أثرها للمرتل وقرر األطباء أنه لن     

فلكل أجل كتاب ، نعم عـاش ،  . ولكن قدرة اهللا أحبطت كيده ، وعاش اإلمام      . أن يقرأ نعيه يف الصحف صباح اليوم التايل         
قد أظهر قوة الصالبة يف احلق وهو ليؤدي بعد ذلك خدمات للمسلمني ويقود الدعوة اإلسالمية يف أحلك أيام شهدا الدعوة ، و        

املريض بعدة أمراض مما أذهل اجلالدين وجعلهم يقودونه إىل السجن احلريب مرة أخرى ويعذبونه بأبشع أنواع التعذيب ، ولكنه                   
حلق ظل متمسكاً باحلق سائراً على طريق أصحاب الدعوات إىل أن شهد هو اية عبد الناصر وزبانيته وهو صامد ، رافع أعالم ا               

والتوحيد الذي أعتقده ، متلبس بكل حبات وجوده ، وأخذ بالعزمية ومل يتسرب إىل نفسه ضعف أو وهن يف دين اهللا ورفض أن        
بل أين ألذكر له هذا املوقف الكرمي الـشجاع    . يأخذ بالرخص فيقيم يف بيته وينكر بقلبه كما يفيت ويأخذ بذلك بعض العلماء              

املدة واعتراهم بعض الضعف أن يأخذوا بالرخصة ويكتبوا للطاغية مؤيدين وملتمسني العفـو       حينما أراد بعض من طالت عليهم       
أنا ال أكره أحد على األخذ بالعزمية والوقـوف  : " منه ، وسألوا اإلمام حسن اهلضييب أن يأذن هلم يف ذلك فقال قولته املشهورة       

قال ذلك وهو الشيخ الكبري ذو الثمانني عاماً ، " . خذون بالرخص  إن الدعوات مل تقم يوماً بالذين يأ      : معنا ، ولكىن أقول لكم      
ولنا عودة أخـرى إىل تفاصـيل أحـداث    … وظل بسجن مزرعة طره إىل آخر األفواج اليت أفرج عنها بعد موت عبد الناصر     

1965.   

  
  صرخات تنادى للواجب 

  

  

ن أحد فقد كانت صرخات اليتامى الذين فقدوا آباءهم   رأيت نفسي جمندة خلدمة الدعوة اإلسالمية بغري دعوة م        1955ويف عام   
واآلباء واألمهات من الشيوخ الذين فقـدوا فلـذات   . بالتعذيب ودموع النساء الاليت ترملن وأزواجهن خلف قضبان السجون         

ـ         . كانت هذه الصرخات والدموع تنفذ إىل أعماقي        . أكبادهم   راح ووجدت نفسي وكأين من املسئولني عن ضياع اجلياع وج
  .وأخذت أقدم القليل . املعذبني 

  

وأخبار الشهداء الذين يقضى عليهم حتت سياط الفجرة املارقني . وأعداد العرايا كذلك . ولكن أعداد اجلياع تزداد يوماً بعد يوم     
وزادت . م وأصحاب املنازل يطالبون بإجيار منازهل   . واملدارس واجلامعات تتطلب مصاريف وأدوات ومالبس       . القساة اجلاحدين    w
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  16         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

 1956وبالتحديد يف منتـصف  . واتسع اخلرق على الراقع وخباصة بعد عام ونصف    . املشكلة تعقيداً وثقل احلمل على حامله       

كان البعض منهم يف اشد احلاجة ملن يزوده باملال والطعام واملالبس . حينما خرج بعض أعداد من املعتقلني الذين مل حيكم عليهم      
بل علـى  . ملسلمون يف هذا البلد الطيب يف مصر اليت نكبت مبن قاد االنقالب ليس فيهم من يعي واجبه                 كل هذا وا  . واملأوى  

  …العكس من ذلك وجدنا كثرياً من علماء وشيوخ الدين يتربءون من ااهدين 

  

فون دموعهم خشية أن حىت الذين يبكون للمأساة ويتأملون كانوا يكتمون آالمهم وخي       . كان اجلميع من املتفرجني على ما حيدث        
ذهبت لزيارة أسـتاذي  . ومل أجد لنفسي خمرجاً . وملا اشتد يب األمل على ما وصلت إليه األمور . يتهمهم الطاغية بأم مسلمون  

وكنت أستشريه يف كل مـا     . وهو من القلة القليلة التقية النقية من رجال األزهر          . اجلليل صاحب الفضيلة الشيخ حممد األودن       
وكان يعتقد معي أن عدم اندماج السيدات املسلمات رمبا خيدم اإلخـوان يف فتـرة   . يل من أمور الدعوة وعلوم اإلسالم       يعرض  
وجلست إليه أحدثه . وقد كان يعلم ببيعيت للبنا ويباركها ويؤيدها كما كان يعلم والئي للدعوة بعد استشهاد البنا وقبله         . مقبلة  

وكنـت أرى  . وأيت حديثي بعرض ما فكرت يف عمله يف حدود إمكانيايت .  يف أمل شديد كان يستمع إيلّ. عن مأساة األسر    
أنه ال يكفي أن نتأمل وجراح اجلوع وجراح السياط وجراح العرايا وتشرد النساء واألطفال جيرى بقسوة وشدة يف دوائر حيـاة            

ستطيع كرئيسة للسيدات املسلمات أن أقدم العون إن شاء اهللا        وأرى أين أ  . الدعاة وامللبني وااهدين لتكون كلمة اهللا هي العليا         
. واهللا هو املبارك للخطـى  . ال تترددي يف أي عون : فقبل فضيلته رأسي وهو يبكي قائالً يل   . ألسر اإلخوان مبا ميكين اهللا فيه       

قـد  : اجلماعة فقال يل فضيلته     وعدت ألوضح له موقفي يف اجلماعة  والثقة املطلقة يف شخصي من السيدات املسلمات أعضاء                
إن : أصبح فرضاً حتمياً عليك أن ال تبخلي جبهد يف هذا الطريق وما تقومني به اجعليه بينك وبني اهللا تبارك وتعاىل مث أضـاف                   

يبـذلون يف  ال أمل لنا إال يف اهللا مث يف إخالصهم ومـا  " اإلخوان املسلمون " املنقذ الوحيد بأمر اهللا لإلسالم هم هؤالء املعذبون    
وبذلت جهدي يف أن أقدم شيئاً ومل يـشعر  . وعملت فعالً ما أستطيع . اعملي يا زينب كل ما تستطيعني عمله      . سبيل الدعوة   

فقد كان فرد أو فردان مها اللذان أُسلمهما ما أستطيع على أا أشياء مرسلة يل وأنا مكلفة بنقلها إليهم فقط . أحد أين أفعل شيئاً     
.  

  

أن الوالدة الفاضلة ااهدة الكبرية حرم األستاذ اهلضييب تبذل هي أيضاً جمهوداً كبرياً مع بعض الفضليات الكرميات من               مث علمت   
. ااهدة آمال العشماوي حرم األستاذ منري الدلة وكانت هي بنفسها على رأس األخوات املـسلمات  : األخوات املسلمات مثل   

. طب ومحيدة قطب وفتحية بكر وااهدة أمينة اجلوهري وعلية اهلضييب وحتية سليمان اجلبيلي ومثل خالدة حسن اهلضييب وأمينة ق

وكل ذلك مـن أجـل   . واتسعت اتصااليت رويداً رويداً فاتصلت خبالدة اهلضييب يف سرية شديدة مث حبميدة قطب وأمينة قطب           
  .املعذبني واألطفال واليتامى 

  

  على الطريق مع عبد الفتاح إسماعيل
  

  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  17         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

كنت يف ميناء السويس على رأس بعثة احلج جلماعة السيدات املسلمات ، .  ويف موسم احلج 1957كان أول لقاء يل به يف عام 
وكان معي يف املودعني شقيقي حممد الغزايل اجلبيلي فوجدته مقبالً علي يف صحبة إنسان يكسو وجهه نور ومهابة يغض بصره ،              

 الفتاح إمساعيل ، كان من أحب شباب اإلخوان إىل اإلمام الشهيد حسن البنا ، كان فضيلة املرشد األخ عبد: قدمه يل أخي قائالً 
حيبه ويؤثره وله فيه ثقة مطلقة ، وقد طلب مين أن أقدمه لك ذه الصورة حىت تعرفيه ، وحياين األخ وهو يقول سأكون إنـشاء    

لباخرة وحتركت بعيداً عن الشاطئ وانشغلت مبطالب البعثة ، بعثـة  اهللا معكم يف الباخرة ، فرحبت به وانصرف ، وصعدنا إىل ا          
وعندما ذهبت إىل حجريت بعد تناول الغداء ، مسعت طرقات على الباب ، أذنت بالـدخول فتكـرر                . حج السيدات املسلمات  

دخل فوجدته األخ . الثة الطرق ثانية ولكن الطارق كان يذهب بعيداً عن فتحة الباب ، وملا مسع صويت يأذن بالدخول للمرة الث                
أنا أعلم حبمد اهللا .. قال يف إخبات وهو  يطرق إىل األرض بعد أن ألقى علي السالم .. الذي قدمه يل شقيقي على رصيف امليناء 

اإلمام الشهيد نفسه طيب : أن بينك وبني اإلمام الشهيد حسن البنا بيعة بعد طول خالف ، وملا سألته عن مصدر معلوماته أجاب 
كانت كلمات . أن نلتقي يف مكة لوجه اهللا نتحدث فيما كان البنا يريده منك إن شاء اهللا : فسألته عما يريد ، أجاب .. اهللا ثراه 

قلـت  . سهلة العبارات طيبة النوايا لينة ، لكنها مع بساطتها قوية صادقة ثقيلة التكاليف حتمل معىن األمر وال تترك جماالً للتفكري     
 دار بعثة السيدات املسلمات مبكة أو جبدة ، وملا سأل عن العناوين حدثته عن أخوين يف جدة قال إنه يعرفهما ومها               إنشاء اهللا يف  

  .حياين األخ وانصرف . الشيخ العشماوي ومصطفى العامل وكالمها يستطيع أن يرشده إىل مكان إقاميت مبكة وجدة 

  

 العشاء مع فضيلة املرحوم الشيخ اإلمام حممد بن إبراهيم املفيت األكـرب       ويف ليلة من ليايل ذي احلجة كنت على موعد بعد صالة          
وكنا نبحث معاً مذكرة قدمتها جلاللة امللك أشرح له فيها  ضرورة تعليم البنات يف اململكة ، .. للملكة العربية السعودية حينذاك 

 ، وحولت املذكرة على فضيلة املفيت الـذي طلـب   وأطلب منه اإلسراع يف تنفيذ هذا املشروع ، مبينة مصلحة اململكة يف ذلك    
وعند انصرايف من جملسه ، أخذت طريقي إىل باب السالم وكـان يف نـييت أن     . وقضيت ساعتني أحبث املشروع معه      . مقابليت  

 وملا عرف أطوف حني أوقفين صوت يناديين بامسي حمييا بتحية اإلسالم ، والتفت فإذا به عبد الفتاح إمساعيل وسألين عن وجهيت              
أا الطواف مث دار البعثة صحبين إىل املسجد وطفنا بالبيت معاً وبعد صالة سنة الطواف جلسنا جتاه امللتزم وأخذ يتحدث فيمـا          

  .يريد 

  

وملـا سـألته أن   .. هذا األمر الذي أريد حبثه معك : قال . أجبت أنه قرار باطل شرعاً   . سألين عن رأيي يف قرار حل اإلخوان        
يف دار البعثة استبعدها كمكان ملثل هذه األمور خوفاً من أجهزة التجسس الناصرية ، واتفقنا على أن جنتمع يف مكتـب              يزورين  

يف مكتب معايل الرجل الصاحل الشيخ صاحل القزاز ، واجتمعنا هناك ولكنه أسر إيلّ أن األفضل أن نلتقي يف    .. عمارة احلرم املكي    
وبعد ركعيت الطواف جلسنا خلف مبىن زمزم بالقرب من مقام إبراهيم ،   . لف مقام إبراهيم    احلرم وانصرف هو على أن نلتقي خ      

وأخذ يتحدث عن بطالن قرار حل مجاعة اإلخوان املسلمني ووجوب تنظيم صفوف اجلماعة وإعادة نشاطها ، واتفقنا علـى أن          
جيب : وقال عندما مهمنا باالنصراف . ستأذنه يف العمل نتصل بعد العودة من األرض املقدسة باإلمام حسن اهلضييب املرشد العام لن

أن نرتبط هنا ببيعة مع اهللا على أن جناهد يف سبيله ، ال نتقاعس حىت جنمع صفوف اإلخوان ونفاصل بيننا وبني الذين ال يرغبون                
w  … مصر وعدت إيل. يف العمل أيا كان وضعهم ومقامهم ، وبايعنا اهللا على اجلهاد  واملوت يف سبيل دعوته 
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  18         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

  
  اإلذن بالعمل

  

  

كنا نبحث .  كانت لقاءايت قد تعددت بعبد الفتاح إمساعيل يف مرتيل ويف دار املركز العام للسيدات املسلمات 1958ومع أوائل 
لصالة يف أمور املسلمني حماولني بكل جهدنا أن نفعل شيئاً لإلسالم يعيد هلذه األمة جمدها وعقيدا ، مبتدئني بسرية الرسول عليه ا     

  . والسالم والسلف الصاحل ومن بعدهم ، جاعلني منهجنا مستمداً من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

كان ذلك كله جمرد  حبوث ووضع خطط حىت      .. وكانت خطة العمل تستهدف جتميع كل من يريد العمل لإلسالم لينضم إلينا             
البد من استئذان األستاذ اهلضييب باعتباره مرشداً عاماً جلماعـة اإلخـوان ، ألن         نعرف طريقنا ، فلما أردنا أن نبدأ العمل كان          

دراساتنا الفقهية حول قرار احلل انتهت إىل أنه باطل ألن عبد الناصر ليس له والء وال جتب له طاعة على املسلمني حيـث أنـه        
 ألستأذنه يف العمل بامسي وباسم عبد الفتاح إمساعيـل ،  والتقيت باألستاذ اهلضييب.. حيارب اإلسالم وال حيكم بكتاب اهللا تعاىل        

وكان أول قرار لبدء . وأذن لنا يف العمل بعد لقاءات عديدة شرحت له فيها الغاية وتفاصيل الدراسات اليت قمت ا وعبد الفتاح 
 مستوى احملافظـة واملركـز     على. العمل هو أن يقوم األخ عبد الفتاح عبده إمساعيل بعملية استكشاف على امتداد مصر كلها                

والقرية ، واملقصود من هذا أن نتبني من يرغب يف العمل من املسلمني ومن يصلح للعمل معنا ، مبتدئني بـاإلخوان املـسلمني                    
  .. جلعلهم هم النواة األوىل هلذا التجمع 

  

ذين مل يدخلوا لتخترب معادم وهل أثرت  وبدأ األخ عبد الفتاح إمساعيل جولته بادئاً بالذين خرجوا من السجون من اإلخوان وال             
احملنة يف عزميتهم ، وهل دخول من دخل السجن جعلهم يبتعدون عما يعرضهم للسجن مرة أخرى أم أم ال يزالون على والئهم         

  . .للدعوة مستعدين للتضحية بكل غال ورخيص يف سبيل اهللا ونصرة دينه 

مل على أرض صلبة ، وحىت نعرف من يصلح فعالً ، وكنا ندرس معاً التقـارير     كانت عملية استكشاف البد منها حىت نبدأ الع       
وكنا إذا .. اليت يقدمها عبد الفتاح إمساعيل عن كل منطقة ، وكنت أزور املرشد العام وأبلغه جممل ما اتفقنا عليه وما وصلنا إليه          

 وال تلتفتوا إىل الوراء ، ال تغتروا بعنـاوين الرجـال         استمروا يف سريكم  : عرضنا عليه صوراً من الصعوبات اليت نالقيها ، قال          
ومـن هـذه   . وكان تارة يقر ما يعرض عليه وتارة يعطي بعـض التوجيهـات   . أنتم تبنون بناء جديداً من أساسه   . وشهرم  

  " . احمللي البن حزم " التوجيهات أنه أوصانا بأن نضمك إىل مراجع حبوثنا 

 وضع برنامج للتربية اإلسالمية ، وأشهد اهللا على أنه مل يكن يف برناجمنا غري تربية الفرد املسلم  انتهت حبوثنا إىل1959ويف سنة  
وملا كانت مجاعـة  . الذي يعرف واجبه جتاه ربه وتكوين اتمع املسلم الذي سيجد نفسه بالضرورة مفاصالً للمجتمع اجلاهلي           

  . كان ضرورياً أن يكون النشاط سرياً 1954هلي لسنة اإلخوان املسلمني معطالً نشاطها بسبب قرار احلل اجلا

  
  وقفة مع زوجي
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  19         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

مل يكن عملي يف هذا النشاط يعطلين عن تأدية رساليت يف املركز العام جلماعة السيدات املسلمات وال جيعلين أقـصر يف واجـيب          
إمساعيل وبعض لبنات طاهرة زكيه مـن  األسري ، غري أن زوجي الفاضل املرحوم حممد سامل سامل الحظ تردد األخ عبد الفتاح           

فـسألين عـن مـدى     . .  نعم : هل هناك نشاط لإلخـوان املسلمني ؟ أجبت : فسألين زوجـي . الشباب املسلم على مرتلنا  
هل تذكر يا زوجي العزيز عندما : وملا أخذ يبحث األمر معي قلت له .. إعادة تنظيم مجاعة اإلخوان : قلت  . . النشاط ونوعيته   

  .. تفقنا على الزواج ا

  . نعم اشترطت شروطاً ، ولكين أخاف عليك اليوم من تعرضك للجبابرة : ماذا قلت لك ؟ قال 

إن هناك شيئاً يف حيايت جيب عليـك أن  : لقد قلت لك يومها  : أنا أذكر جيداً ما قلت لك       : مث صمت وأطرق برأسه فقلت له       
ت على الزواج فيجب أن أطلعك عليه على أالّ تسألين عنه بعـد ذلـك ،          تعلمه أنت ألنك ستصبح زوجي ، ومادمت قد وافق        

وهذا حق ، ولكن الناس يف .. أنا رئيسة املركز العام جلماعة السيدات املسلمات . . وشروطي خبصوص هذا األمر ال أتنازل عنها 
من به وأعتقده هو رسالة اإلخوان املسلمني األمر الذي أو.. أغلبهم يعتقدون أين أدين مببادئ الوفد السياسية ، وهذا غري صحيح          

ما يربطين مبصطفى النحاس هو الصداقة الشخصية ، لكين على بيعة مع حسن البنا على املوت يف سبيل اهللا ، غري أين مل أخط          .. 
    ا وأرجوهـا ،  خطوة واحدة توقفين داخل دائرة هذا الشرف الرباين ، ولكين أعتقد أين سأخطو هذه اخلطوة يوماً ما بل وأحلم

ويومها إذا تعارضت مصلحتك الشخصية وعملك االقتصادي مع عملي اإلسالمي ووجدت أن حيايت الزوجية ستكون عقبـة يف      
طريق الدعوة وقيام دولة اإلسالم فسنكون على مفرق طريق ، ويومها أطرقت إىل األرض مث رفعت رأسك والدموع حمبوسـة يف     

 أنا أسألك ماذا يرضيك من املطالب املادية فال تسألني وال تطلبني أي شئ من مهر أو مطالب :أنا أسألك  لتقول : عينيك لتقول 
  .. زواج ، وتشترطني علي أال أمنعك عن طريق اهللا 

أنا ال أعلم أن لك صلة باألستاذ البنا ، والذي أعلمه أنك اختلفت معه بشأن انضمام مجاعة السيدات املـسلمات إيل اإلخـوان             
   .املسلمني 

 قبل استشهاد البنا ، وكنت قررت أن ألغي أمر الزواج من حيـايت ،           1948احلمد هللا ، اتفقنا أثناء حمنة اإلخوان سنة         : قلت  
وأنا ال أستطيع أن أطلب منك اليوم أن تشاركين هذا اجلهاد ، ولكن من حقي أن اشترط عليك            .. وأنقطع للدعوة انقطاعاً كلياً     
هللا ، ويوم تضعين املسئولية يف صفوف ااهدين فال تسألين ماذا أفعل ولتكن الثقة  بيننا تامة ، بـني    أال متنعين جهادي يف سبيل ا     

رجل يريد الزواج من امرأة وهبت نفسها للجهاد يف سبيل اهللا وقيام الدولة اإلسالمية وهي يف سن الثامنة عشرة ، وإذا تعـارض    
  . . وتبقى الدعوة يف كل كياين صاحل الزواج والدعوة إىل اهللا ، فسينتهي الزواج

  

ال تسألين .. اليوم أطلب منك أن تفي بوعدك : قلت . نعم : هل تذكرت ؟ قال : مث توقفت عن الكالم برهة ونظرت إليه قائلة    
رين أنا أعلم أن من حقك أن تـأم . . وأدعو اهللا أن جيعل أجر جهادي قسمة بيننا فضالً منه سبحانه إذا تقبل عملي           . مبن ألتقي   

وحنن يف مرحلة خطرية من مراحل . ومن واجيب أن أطيعك ولكن اهللا أكرب يف نفوسنا من أنفسنا ، ودعوته أغلى علينا من ذواتنا             
يـا  .. يا ليتين أعيش وأرى غاية اإلخوان قد حتققت ، وقامت دولة اإلسالم . ساحميين ، أعملي على بركة اهللا   : قال  . . الدعوة  

  .…أعمل معكم ليتين كنت يف شبايب ف
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  20         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

وكثر العمل ، والنشاط وتدفق الشباب على بييت ليالً و ار ، وكان الزوج املؤمن يسمع طرقات الباب يف جوف الليل فيقوم من      
نومه ويفتح للطارقني ويدخلهم إيل حجرة املكتب ، ويذهب إيل حجرة السيدة اليت تدير أعمال البيت فيوقظها ويطلب منها أن                  

بعض أوالدك يف املكتب وعليهم عالمات جهد     : ض الطعام والشاي ، مث يأيت إيلّ فيوقظين يف إشفاق وهو يقول             تعد للزائرين بع  
إذا صليتم الفجر مجاعـة فـأيقظيين   : أو سفر ، وأرتدي مالبسي وأذهب إليهم ويأخذ هو طريقه إىل مكان نومه وهو يقول يل        

   .ألصلي معكم إن كان ذلك ال يضر ، فأجيب إنشاء اهللا 

  .فإن صلينا الفجر أيقظته ليصلي معنا مث ينصرف ، وهو حييي املوجودين حتية أبوية مملوءة بالشفقة واحلب واحلنان 

  
  االتصال باإلمام الشهيد سيد قطب 

  

  

 من  التقيت بشقيقات اإلمام الفقيه وااهد الكبري الشهيد سيد قطب باالتفاق مع األخ عبد الفتاح إمساعيل وبإذن1962يف عام   
األستاذ حسن اهلضييب ، املرشد العام لإلخوان املسلمني ، لالتصال باإلمام سيد قطب يف السجن ألخذ رأيـه يف بعـض حبوثنـا     

طلبت من محيدة قطب أن تبلغ األخ سيد قطب حتياتنا ورغبة اجلماعة اتمعة لدراسة منهج إسالمي يف          . واالسترشاد بتوجيهاته   
ها قائمة باملراجع اليت ندرسها وكان فيها تفسري ابن كثري ، واحمللي البن حزم ، واألم للشافعي وكتب   وأعطيت.. االسترشاد بآرائه   

يف التوحيد البن عبد الوهاب ويف ظالل القرآن لسيد قطب ، وبعد فترة رجعت إيل محيدة وأوصت بدراسة مقدمة سورة األنعام            
وكان سيد قطب قد ألفـه يف     .. سيد يعده للطبع وامسه معامل يف الطريق        إن  : الطبعة الثانية وأعطتين ملزمة من كتاب قالت        .. 

  . السجن وقالت يل شقيقته ، إذا فرغتم من قراءة هذه الصفحات سآتيكم بغريها 

إن .. على بركة اهللا : وحني سألته قال يل .. وعلمت أن املرشد اطلع على مالزم هذا الكتاب وصرح للشهيد سيد قطب بطبعه        
ب حصر أملي كله يف سيد ، ربنا حيفظه ، لقد قرأته وأعدت قراءته وأعدت قراءته ، إن سيد قطب هو األمل املرجتـى       هذا الكتا 

للدعوة اآلن ، إن شاء اهللا وأعطاين املرشد مالزم الكتاب فقرأا فقد كانت عنده ألخذ اإلذن بطبعها وقد حبـست نفـسي يف               
  " .يف الطريق معامل " حجرة بيت املرشد حىت فرغت من قراءة 

  

وأخذنا نعيد الدراسة والبحث من جديد يف صورة نشرات قصرية توزع على الشباب ليدرسوها مث تدرس بتوسع يف حلقـات ،             
وكانت األفكار متفقة والغايات غري خمتلفة فانسجمت الدراسة مع الوصايا والصفحات اليت كانت تأتينا من اإلمام الشهيد سـيد      

 السجن ، وكانت ليايل طيبة وأياماً خالدة وحلظات قدس مع اهللا ، جيتمع عشرة أو مخسة من الشباب       قطب رمحه اهللا وهو داخل    
وبعد تفهمها واستيعاا . ويقرءون عشر آيات تراجع أحكامها وأوامر السلوك فيها وكل غاياا ومقاصدها يف حياة العبد املسلم               

  . نيب صلى اهللا عليه وسلم يتقرر االنتقال إيل عشر آيات أخرى إقتداء بأصحاب ال

ومرت أيام حلوة طيبة ونعمة من اهللا حتتوينا وحنن ندرس وندرس ونريب أنفسنا ويئ للدعوة رجاهلا بشباب اقتنع بضرورة اإلعداد  
وقرر وجوب حتمية إعداد أجيال يف شخوص هذا الشباب الذي نرجوه أساتذة يف التوجيه واإلعـداد  .. لقيام دعوة احلق العادل  

w  . ألجيال املقبلة ل
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قررنا فيما قررنا ـ بتعليمات من اإلمام سيد قطب وبإذن اهلضييب ـ أن تستمر مدة التربية والتكوين واإلعداد والغرس لعقيـدة    
والقناعة بأنه ال إسالم إال بعودة الشريعة اإلسالمية وباحلكم بكتاب اهللا وسنة رسوله لتصبح شريعة القرآن               . التوحيد يف النفوس    

منة على كل حياة املسلمني ، قررنا أن يستغرق برناجمنا التربوي ثالثة عشر عاماً ، عمر الدعوة يف مكة ، على أن قاعدة األمة       مهي
اإلسالمية اآلن هم اإلخوان امللتزمون بشريعة اهللا وأحكامه فنحن ملزمون بإقامة كل األوامر والنواهي الواردة يف الكتاب والسنة                  

والطاعة واجبة علينا إلمامنا املبايع ، على أن إقامة احلدود مؤجلة ـ مع اعتقادها والذود عنـها ـ    .. سالمية يف داخل دائرتنا اإل
وكنا على قناعة كذلك بأن األرض اليوم خالية من القاعدة اليت تتوفر فيها صفات األمة اإلسالمية امللتزمـة               .. حىت تقوم الدولة    

  .. التزاماً كامالً 

 عهد النبوة واخلالفات الراشدة ، ولذلك وجب اجلهاد على اجلماعة املسلمة اليت حكم اهللا والتمكني لدينه يف              كما كان األمر يف   
  .األرض حىت يعود مجيع املسلمني لإلسالم فيقوم الدين القيم ، ال شعارات ولكن حقيقة عملية واقعة 

  

ماً من قبل خبالفة الراشدين واليت نريدها حنن يف مجاعة اهللا اآلن ودرسنا كذلك وضع العامل اإلسالمي كله حبثاً عن أمثلة ملا كان قائ
، فقررنا بعد دراسة واسعة للواقع القائم املؤمل ، أن ليس هناك دولة واحدة ينطبق عليها ذلك ، واستثنينا اململكة العربية السعودية   

لها  تؤكد أن أمة اإلسالم ليست قائمة ، مع حتفظات ومالحظات جيب أن تستدركها اململكة وتصححها ، وكانت الدراسات ك        
وكان فيما قررناه بعد تلك الدراسة الواسعة ، أنه بعد مضي ثالثة . …!   وإن كانت الدولة ترفع الشعارات بأا تقيم شريعة اهللا       

نا أن احلصاد من أتباع عشر عاماً من التربية اإلسالمية للشباب والشيوخ والنساء والفتيات ، نقوم مبسح شامل يف الدولة فإذا وجد 
من أفراد األمة رجاالً ونساًء % 75الدعوة اإلسالمية املعتقدين بأن اإلسالم دين ودولة ، واملقتنعني بقيام احلكم اإلسالمي قد بلغ  

سة ملـدة  جددنا التربية والدرا % 25، نادينا بقيام الدولة اإلسالمية ، وطالبنا الدولة بقيام حكم إسالمي ، فإذا وجدنا احلصاد             
  .ثالثة عشر عاماً أخرى وهلم جرا ، حىت جند أن األمة فد نضجت لتقبل احلكم باإلسالم 

  

" ة أجيال وتأيت أجيال ، املهم أن اإلعداد مستمر ، املهم أن نظل نعمل حىت تنتهي آجالنا مث نسلم الراية مرفوع                                                وما علينا أن تنتهي 

وكنا على اتصال باألستاذ حممد قطب ، بإذن مـن  . إىل األبناء الكرام الذين يأتون من بعدنا " بال إله إال اهللا ، حممد رسول اهللا        
املرشد العام ، كان يزورنا يف بييت مبص اجلديدة ليوضح للشباب ما غمض عليهم فهمه وكان الشباب يـستوضحونه ويـسألونه     

  .أسئلة كثرية جييب عليها 
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   :الباب الثالث

  

  ا لمؤامرة
  

  

وخرج األستاذ الشهيد سيد قطب من السجن ، وسبق خروجه بشهور عملية حماولة اغتيايل اليت مل تنجح ، واليت حتدثنا عنها يف               
ن يف أول هذه املذكرات ، وانتقلت إلينا أخبار بان إخراج الشهيد سيد قطب من السجن ختطيط من املخابرات ليسهل اغتياله ، وأ

وعشنا متوكلني على اهللا نعمل وخلف ظهورنا ما يدبر الفجار، غـري  . . خطة االغتياالت القضاء على عبد الفتاح عبده إمساعيل       
أننا أخذنا ندرس ما وصلنا من أخبار عن رعب الفجار احلاكمني ، فقد أصبحوا يتومهون أن هناك حركة فكرية يقودهـا سـيد          

تعمل على تنفيذها مجاعة من اإلخوان املسلمني ، على رأسها الشهيد عبد الفتاح إمساعيـل       قطب من داخل السجن ، وتقودها و      
وقد تأكدت لدينا األخبار بان املخابرات األمريكية واملخابرات الروسـية ووليتـهم            . . وزينب الغزايل اجلبيلي خارج السجن      

بأخذ األمر منتهى اجلد للقضاء على هذه احلركة اإلسـالمية ،   الصهيونية العاملية قد قدموا تقارير مشفوعة بتعليمات لعبد الناصر          
وال فسينتهي كل ما فعله عبد الناصر يف املنطقة من حتويل عن الفكر اإلسالمي وبث اليأس يف النفوس من إمكان أي إصالح أو                  

  . . بعث عن طريق اإلسالم 

هذا ما وصلنا إمجاال عما حتويه تقـارير        . ر لإلسالم   أن هذه احلركة اإلسالمية ستقضي على كل فكر مغاي        : وخالصة املخاوف   
املخابرات األمريكية والروسية لعبد الناصر، ومن ناحية أخرى فان عبد الناصر اعترب أن البعث اإلسالمي مبثابة قضاء تـام علـى          

اهلم من رعيل رسالة  وصلتين أخبار عن إعداد قائمة من املطلوب اعتق1965وىف أوائل أغسطس . . حكمه الدكتاتوري الغاشم  
كما كان يتحرك به رجال من الـصدر األول يف  . التربية اجلديدة والفكر الذي أقام من الشباب جواهر نورانية تتحرك باإلسالم   

فجر الرسالة إىل دار ابن أىب األرقم ، ويتصدر القائمة األستاذ الشهيد سيد قطب ، زينب الغزايل اجلبيلي، عبد الفتـاح عبـده                    
كنت جمتمعة مع بعـض     . وىف اخلامس من أغسطس وصلتين أخبار اعتقال الشهيد سيد قطب           . ، حممد يوسف هواش     إمساعيل  

وكان شقيقة األستاذ حممد قـد  . إن مرتل سيد قطب قد فتش وحبث فيه عنه       : األخوات حني جاءتين مكاملة هاتفية قيل يل فيها       
رب ورجوته أن يطمئنىن على سيد قطب وجاءت مكاملة زوجي بعد        اعتقل يف مرسى مطروح قبل أيام ، فطلبت زوجي يف رأس ال           

  . ساعة تؤكد اعتقاله 

وقررنا تأجيل االجتماع باألخوات حىت نرى ماذا بعد االعتقاالت ، وكان اعتقال سيد قطب كالصاعقة بالنسبة جلميع الشباب ،          
نت اتصاالتنا كلها به حسب أمر اهلضييب، وكـان  فضال عنا حنن ، فقد كان اهلضييب قد أوكل كل املسئوليات لسيد قطب ، وكا 

كنت أنا وعبد الفتاح ، نفكـر فيمـا   . علينا بعد اعتقاله أن نرجع إىل املرشد العام ، نستأذنه فيمن يتوىل املسئولية بدال من سيد      
رية وقـدم يل أحـد   حدث قبل أن حيدث خبمسة أيام ، فلما حدث ، زارين عبد الفتاح وكلفين بالسفر لرؤية املرشد يف اإلسكند  

ولكن بعد ساعات أرسل إىل يطلب مىن أن ألزم بـييت،  . . أبنائنا من الشباب على أنه سيكون حلقة االتصال بيننا إذا اعتقل هو        
 ورتب األمر علـى أن  - غري أىن كنت قد اتصلت باملرشد، وجاءت السيدة حرمه من اإلسكندرية      -وألغى سفري لإلسكندرية    

واتـصلت  . مرسى مصطفى مرسى . .  باهلضييب، هذه املرة قدم يل أخا كرميا ليكون حلقة االتصال بيننا           نكون على اتصال دائم    w
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. باملرشد العام وأخربته بواقع األمر، وأقرنا على ما اتفقنا عليه وتأثر تأثرا عميقا ألخبار االعتقاالت وخباصة اعتقال سيد قطـب                

ئات ، وارتفع إىل اآلالف ، وقد أقسم يل مشس بدران بعد اعتقايل برأس عبـد  وأخذت األخبار تتواىل بالقبض على العشرات وامل   
الناصر اعتقلوا مائة ألف من اإلخوان يف عشرين يوما، ملئوا م السجن احلريب وسجن القلعة وسجن أيب زعبل وسجن الفيـوم               

ة تناهز اخلامسة والثمانني تدعى أم  أغسطس ، علمت أن سيدة فاضل19وىف يوم اخلميس . واإلسكندرية وطنطا وسجوناً أخرى 
أمحد من شربا قد قبضوا عليها، وهى من املناصرين للدعوة من يومها األول ، وسارت يف الطريق مع اإلمام الشهيد حسن البنـا              

وكانت علـى  . . خطوة خطوة، وكان هلا جهد كبري مبارك يف مساعدة األسر اليت فقدت العائل بالسجن واملعتقالت الناصرية                 
إنـه  : "كان خرب اعتقاهلا مفزعا ومؤثرا بالنسبة يل، ولكىن قلت البن أختها بعد دقائق صمت أغرقتين باألمل              . . اتصال دائم بنا    

ما دام يف األرض اليت ضاعت معاملها امرأة مؤمنة تعتقل يف سبيل اهللا ، وىف سبيل دولة القران ، وهي يف اخلامسة         . . شيء مجيل   
  " . . !حى يا جنود اهللا والثمانني ، فمرحى مر

اليوم اعتقلت جماهدة جليلة فاضلة تدعى الست أم أمحد، وتقطن بناحية شربا       : "وأرسلت البنيت يف اإلسالم غادة عمار وقلت هلا         
ولدى أموال حلساب أسر املسجونني وشؤون الدعوة فها هي إليك يا غادة، فإذا اعتقلت فـسلميها للمرشـد أو آلل قطـب ،         

وعلمت بعد ذلك وأنـا يف  . وفا فيه أموال اجلماعة اليت كانت أمانة عندي، وهى اشتراكات من اإلخوان املسلمني  وسلمتها مظر 
السجن أن هذا املبلغ أودعته غادة عند ابنيت يف اإلسالم فاطمة عيسى وعندما قبض عليها الطغاة استولوا على هذا املال الذي كان     

ليم والعالج ألبناء املسجونني وأسرهم ، تلك األسر اليت ال ذنب هلا وال جرميـة، ومـا   مثن الطعام وأجر املساكن ومصاريف التع    
علمت بـذلك  . قررت دولة االنقالب العسكري لتبيدهم إال ألم من القاعدة اخلالدة على التاريخ لتجديد أمر األمة اإلسالمية                 

حسبنا اهللا ونعم الوكيل ، الدنيا ساعة ، أما اآلخرة : " فقلت عندما جيء بغادة عمار وعلية اهلضييب إىل زنزانيت يف السجن احلريب      
ومرت ساعات رهيبة حتمل يل أخبار اعتقاالت جديدة، ومرة أخرى جاءين رسول طلب مـىن أن   " . فهي دارنا واحلساب هناك     

فر جاء آخر وطلـب   أغسطس ، وبينما كنت أستعد للس  19كان ذلك يف مساء اخلميس      . أسافر إىل اإلسكندرية ملقابلة املرشد    
  .مىن تأجيل السفر حلني صدور أوامر أخرى 

  

  وجاء دوري
  

  

أي إذن يا ! إذن :  اقتحم رجال الطاغوت مرتيل، وملا طلبت منهم إذنا بالتفتيش ، قالوا           1965 أغسطس   20وىف فجر اجلمعة    
  . . !جمانني ؟ حنن يف عهد عبد الناصر، نفعل ما نشاء معكم يا كالب 

اإلخوان املسلمون جمانني ، قال إيه ، يريدون إذن تفتيش يف حكـم عبـد               : يف صورة هستريية وهم يقولون      وأخذوا يقهقهون   
وكنت أنظر إليهم باحتقار . ودخلوا البيت وأتلفوا ما فيه بالتمزيق تارة وبالتكسري تارة أخرى حىت مل يتركوا شيئا سليما      ! الناصر

ابن أخي الطالب يف كلية املعلمني حممد حممد الغزايل، وكان يقيم معي كابين وقالوا وأخريا قبضوا على . وهم ميزقون فراش املرتل   
إىل حني صدور أوامر أخرى، واعلمي أن البيت حتـت  : قالوا . أفهم من ذلك أن إقاميت حمددة     : قلت  . ال تغادري البيت    : يل  

wقامة، وجاء لزياريت شقيقيت وأوالدهـا وزوجهـا،   وظننت أن األمر سيقف عند حتديد اإل. احلراسة فإذا حتركت فسيقبض عليك   
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ورجوت زوج شقيقيت مغادرة املرتل حىت ال يقبضوا عليه إن عادوا ووجـدوه كمـا   . وكنت أعد حقيبيت استعدادا للقبض على      
بينمـا كنـا   و. ولكنه أصر على البقاء رغم حماواليت املتكررة يف إفهامه أن الوقت ليس وقت جماملة أو حنوه     . فعلوا مع ابن أخي   

واستولوا على ما يزيد على نصف . نتناول الغداء اقتحم املرتل زبانية الطاغوت وأتوا على البقية الباقية واستولوا على ما يف اخلزانة 
ن مكتبيت، ومل تفلح حماواليت يف إنقاذ بعض املؤلفات القدمية يف التفسري واحلديث والفقه والتاريخ مما يعود تاريخ طبعه إىل أكثر م               

مائة عام ، كما مل تفلح حماواليت يف االحتفاظ مبجموعات ثالث من جملة السيدات املسلمات اليت أوقفت بأمر عـسكري سـنة             
فلما . فقد كانت اخلزانة لزوجي إال أن ا أشياء ختصين أيضا.  ، فقد صادروا كل ما أرادوا وللخزانة وقتها قصة عجيبة     1958

 زوجي وهو مسافر يف مصيفه ، فإذا م يهتفون برجل منهم يأمرونه بفتح اخلزانة ، وتقدم هـذا    إنه مع : طلبوا املفتاح قلت هلم     
: وملا طلبت منهم إيصاال مبا أخذوه قـالوا يف سـخرية   ! ! الرجل وفتح اخلزانة بآالت ومفاتيح كانت معه ، كأي لص متمرس   

ا على وأدخلوين عربة وجدت فيها ابن أخـي الـذي   وقبضو" . أنت فاكرة نفسك شاطرة، إخرسي بالش دوشة   . أنت جمنونة   "
إيه يا حممد؟ فلم جيبين ففهمت أن التعليمات إليه أن ال يتكلم : قبضوا عليه يف الفجر، وشابا من شباب الدعوة، سألت ابن أخي           

لطريق حىت وصـلت إىل  وأخذت العربة تنهب بنا ا. . ، وكانوا قد أتوا به لريشدهم إىل املرتل ألن هؤالء كانوا غري زوار الفجر             
السجن احلريب، عرفت ذلك من اللوحة املوجودة على بوابته ، واقتحمت السيارة البوابة املرعبة ، وبعدما ابتلعت البوابة السيارة                  

ووقفت أمام . أنزلت منها واجته يب وغد غليظ إىل حجرة استجوبين فيها وغد آخر، وأدخلت منها إىل حجرة أخرى    . ومن فيها   
 اجلثة مظلم الوجه قبيح اللفظ ، فسأل الذي ميسك ذراعي عىن فأجابين بسباب غلف فيه أمسي، ومع ذلك التفت هو        رجل ضخم 

وصرخ الـذي  . فانطلق يسب ويلعن مبا ال يعقل وال يتصور      " . زينب الغزايل اجلبيلي  : "قلت  ! . إىل يف غلظة وسألين من أنت       
  ، وكان اآلخر قد صمت"ردى على سعادته . . . الــ دا رئيس النيابة يا بنت : "ميسك بذراعي قائال 

أجاب رئـيس  . لقد اعتقلوين أنا وكتيب وكل ما يف اخلزانة، فأرجو حصر هذه األشياء وتسجيلها فمن حقي أن تعاد إىل          : قلت  
حنن سنقتلك . . . يا بنت الـــ : "النيابة املزعوم الذي وضح فيما بعد أنه مشس بدران ، أجاب يف فجور وجاهلية متغطرسة              

بعد ساعة، كتب إيه ؟ وخزنة إيه ؟ ومصاغ إيه ؟ أنت ستعدمني بعد قليل ، كتب إيه وحاجات إيه اللي بتسأيل عليها يا بنـت            
مل أستطع أن أجيب ، ألن الكلمـات  " ، إحنا سندفنك كما دفنا عشرات منكم يا كالب هنا يف السجن احلريب           . . . الـــ  

والسباب والشتائم منحطة إىل احلد الذي ال يستطيع فيه اإلنسان أن يسمعها فضال عـن أن جييـب     كانت بذيئة األلفاظ سافلة،     
  .عنها

وجذبين الفاجر يف وحشية وهـو  . إىل أين ؟ أجاب ؟ هم عارفون : قال . . . خذها : وقال هذا املتغطرس للذي ميسك ذراعي     
ظة املظلمة على الشيطان املمسك بذراعي فالتفت إليه ، فكـأين    وعند الباب نادى صاحب اجلثة الغلي     . . . يا بنت الـ    : يقول  

اللهم أنزل : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، مث تضرعت إىل اهللا قائلة  : أرى ظلمة من دخان غليظ أسود تغرقه ، قلت يف سرى            
وقال املمسك بـذراعي    . ك  على سكينتك وثبت قدمي يف دوائر أهل احلق ، واربط على قليب بذكرك وارزقين الرضا مبا يرضي                

وانصرف يب الشيطان الشقي املمـسك بـذراعي   .  وبعد ذلك تأتوين 24تروح رقم : قال له . نعم يا معايل الباشا    : للشيطان  
وأدخلين حجرة ، فرأيت رجلني جيلسان إىل مكتب يف يد أحدمها مفكرة كنت أعرفها، وهى خاصة باألخ الشهيد عبد الفتـاح                

جها يف حلقات القران وحنن نتدارس ويدون ا بعض مالحظاته ، فعرفت أنه اعتقل وبعض اإلخوان إذ كـان    إمساعيل ، كان خير   
wعنده اجتماع م يف ذلك الوقت ، وأحدث ذلك رعدة يف نفسي خشيت أن يالحظها بعض الشياطني ، وكـان أذان العـصر                  
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 ،وما أن انتهيت من الصالة حىت انكب الشيطان على     خيترق مسعي، وترك الشيطان رقبيت ولكن ظللت يف مكاين فصليت إىل اهللا           
   .24اذهب ا إىل : يف وحشية، قيل له 

  

  24الطريق إلى الحجرة 
  

  

خرج يب الشيطان وهو ممسك بذراعي، وسار معنا اثنان من الشياطني سود الوجوه ممسكان بالكرابيج ، ساروا يب يف أحناء متعددة 
ان املسلمني معلقني على األعواد والسياط تلهب أجسادهم العارية، وبعضهم سلطت عليـه           ورأيت اإلخو . . من السجن احلريب    

كنـت  . وبعضهم يقف ووجهه إىل احلائط يف انتظار دوره من التعذيب والتنكيـل  . الكالب الضالة لتمزق جسده بعد السياط   
ائي يف اهللا ، أصحاب جمالس التفسري واحلديث واحلياة     أعرف عددا كبريا من هؤالء الشباب املؤمنني األتقياء األنقياء، أبنائي وأحب          

عرفت منهم الكثري، رأيت العجب . الندية الذكية يف دارى ، يف دارهم ، يف دار ابن أىب األرقم ، يف هدأة السحر، يف أنوار الفجر 
موقة بعني القدرة املرتهة املتمتعة حبضرة اهللا ، هذه األمناط البشرية الفريدة يف إنسانيتها ، املترفعة بإسالمها ، املوصولة بالسماء املر             

سبحانه وتعاىل ، شباب اإلسالم ، شيوخ اإلسالم ، هذا مصلوب على خشبة ، هذا منكفئ على وجهه للحائط ، والسياط ترتل              
عتز باهللا ، وذاك عليه تأكل من ظهره ، هذا يرتف من جبينه الذي مل ينحن إال هللا والنور يغمر وجهه املنساب من رأسه املرتفع امل        

وصـرخ شـاب   . ولكن نزيف الدم من الوجوه والظهور شيء خميف         . . ظهره للحائط ، كل الوجوه جيرى فيها نور التوحيد        
أبنائي ، إا بيعة، صربا آل ياسر فإن : والنور قد غطى املكان فلمع لون الدم فيه : قلت ! ثبتك اهللا ! أماه : مصلوب على خشبة   

فع الشيطان يده وهو يهوى ا على صدغي وأذين، فأخذت عيين تدور وأذين كذلك كأن ماسا كهربيا قـد  ور .موعدكم اجلنة 
  :يف سبيل اهللا ، ومسعت صوتا كأنه يأيت من اجلنة : مسها، وانكشف النور عن أجسام ممزقة وأشالء متناثرة متأل املكان ، فقلت             

. فثبت األقـدام إن القينـا      . . ك رىب ما اهتدينا، وال تصدقنا وال صلينا         لوال. اللهم ثبت األقدام ، اللهم احفظهم من الفجرة         

وارتفعت أصوات السياط وتزامحت ، ولكن صوت اإلميان أقوى وأوضح ، وكانت برهة، وخرج صوت آخر كأنه مقبل مـن                   
وأخذت " .  صربا إن موعدكم اجلنةصربا يا أبنائي إا بيعة،    : "وقلت ثانية   ". ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         : "السماء يقول   

اهللا أكرب وهللا احلمد، اللهم صربا ورضا، اللهم شكرا ومحدا علـى مـا         : "يد الفاجر ظهري بضربة موجعة أليمة ساخنة، فقلت         
  .وفتح باب حلجرة مظلمة فدخلتها مث أغلقوا باا " . أنعمت به علينا من اإلسالم واإلميان واجلهاد يف سبيلك 

  

  24في الحجرة 
  

  

! احلجرة مليئة بالكالب ! إا للتعذيب ! وأغلق الباب وأضيئت الكهرباء قوية  . باسم اهللا السالم عليكم     : ابتلعتين احلجرة فقلت    

أغمضت عيين ووضعت يدي على صدري من شدة الفزع ، ومسعت باب احلجرة يغلق بالـسالسل واألقفـال   ! ! ال أدرى كم  
wدي، صدري وظهري، كل موضع يف جسمي، أحسست أن أنياب الكـالب تغـوص   وتعلقت الكالب بكل جسمي، رأسي وي   
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  26         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

فتحت عيين من شدة الفزع وبسرعة أغمضتهما هلول ما أرى ووضعت يدي حتت إبطي وأخذت أتلو أمساء اهللا احلسىن مبتدئة ب     
 فروة رأسي، يف كتفـي، يف  وأخذت أنتقل من اسم إىل اسم ، فالكالب تتسلق جسدي كله ، أحس أنياا يف   " يا اهللا ، يا اهللا      "

اللهم اشغلين بك عمن سواك ، اشغلين بك أنت يا إهلي : "ظهري، أحسها يف صدري، يف كل جسدي، أخذت أنادى رىب هاتفة        
يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، خذين من عامل الصورة، اشغلين عن هذه األغيار كلها، اشغلين بك ، أوقفـين يف حـضرتك ،               

ألبسين أردية حمبتك ، ارزقين الشهادة فيك واحلب فيك والرضا بك واملودة لك وثبت األقدام يا اهللا ، أقدام            إصبغين بسكينتك ،    
مرت ساعات مث فتح الباب وأخرجت من احلجرة . كل هذا كنت أقوله بسري، فالكالب ناشبة أنياا يف جسدي        " . املوحدين  

لكن يا لدهشيت، الثياب . ذلك كنت أحس وأتصور أن الكالب قد فعلت  كنت أتصور أن ثيايب البيضاء مغموسة يف الدماء، ك        . 
سبحانك يا رب ،، إنه معي، يا اهللا هل أستحق فضلك وكرمك ، . كأن مل يكن ا شيء، كأن نابا واحدا مل ينشب يف جسدي     

 متزقك الكالب ؟ والسوط  كيف مل : كل هذا أقوله أيضا يف سرى، فالشيطان ممسك بذراعي يسألين           . يا اهللا يا إهلي لك احلمد       
كان الشفق األمحر يكسو السماء ينبئ بأن الشمس قد غربت ، وأننا أوشكنا على      . يف يده وخلفي شيطان ثان بيده سوط أيضا         

اخترقوا يب طريقا تومهته طويال، . لك احلمد يا إهلي على كل حال . العشاء إذن فقد تركت مع الكالب اكثر من ثالث ساعات    
أحد األبواب منفرج بعض الشيء . مث ابتلعين ممر طويل خميف على جانبيه أبواب مغلقة . ابتلعتين الساحة املخيفة خلفه : فتح باب 

 اليت تسبق زنزانيت رقم 2يطل منه وجه منري، خرج منه بعض النور فبدد بعض ظالم املمر، عرفت فيما بعد أنه باب الزنزانة رقم       
اد مهنا الذي كان يوما وصيا على عرش مصر الذي توهم الفجرة أن اإلخوان سينـصبونه               ويسكنها الضابط الكبري حممد رش     3

  . فابتلعتين  . . 3وفتح باب الزنزانة رقم . رئيسا للجمهورية فاعتقلوه 

  

  3الزنزانة رقم 
  

  

ا مصباح معلق يف سـقف  فابتلعتين واختطفتين ظلمتها وأغلق الباب خلفي يف اللحظة اليت أشعل فيه  . . . 3وفتح باب الزنزانة      
  .فعرفـت للتـو أنـه للتعـذيب أو اإلرهـاق      . الزنزانة، كان الضوء خميفا مرعبا لشدته ال تستطيع أن تفـتح عينـك فيـه        

وبعد فترة طرقت الباب ، وجاء مارد أسود يف غلظته سألين عما أريد، فاستأذنت يف الذهاب إىل دورة املياه للوضوء ، فأجاب يف   
إذا طرقت الباب سأجلدك مخسني جلـدة،    .  ممنوع الشرب    - ممنوع الوضوء    - ممنوع دورة املياه     -لباب  وحشية ممنوع طرق ا   

مل يكن يف الزنزانة شيء، وكنت قد تعبت من الوقفة الطويلة بني . وفرقع بالسوط يف اهلواء لرييين أنه على استعداد لتنفيذ ديده    
أرضها وتيممت وصليت املغرب والعشاء، وجلست القرفصاء ، ولكن         فخلعت معطفي وفرشته على     " 24احلجرة  "الكالب يف   

كـان بـأعلى   . لكن الطغاة مل ميهلوين   . ساقي املكسورة مل ترحين فوضعت حذائي حتت رأسي ومتددت على إسفلت احلجرة             
ملـؤمنني يـصلبوم   الزنزانة نافذة تطل على فناء السجن ، جاءوا بصليب من اخلشب على ارتفاع النافذة مث جاءوا بشباب من ا         

الواحد تلو اآلخر على هذا الصليب ، ويأخذون يف جلد املصلوب بالسياط ، والشاب يذكر اسم اهللا ويستنجد به ، وبعد نصف            
يا ابن الكلب مىت جئـت      : "ساعة من اجللد املستمر املتواصل يقولون هلذا الشاب الذي قد يكون مهندسا أو مستشارا أو طبيبا               

فإن قال ال أذكر،    " . مىت ذهبت إىل مرتل زينب الغزايل آخر مرة؟       : "، فيعودون إىل السؤال     " ليوم أو البارحة  ا: "فيقول  ". هنا؟ w
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  27         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

عادوا إىل اجللد وطلبوا منه أن يسب زينب الغزايل بأبشع ما يتصور اإلنسان من األلفاظ الفاحشة ؟الكلمات البذيئة، ؟طبعا يرفض  
إننا ال نرى فيها إال الصدق والفضيلة فيزيدونه ضـربا         : رى، ورمبا قال أحد الشباب      هذا الشاب املؤمن ويعودون جللده مرة أخ      

وهكذا، شاب يعقب أخاه ، . وجلدا حىت يفقد الوعي، فيأتوا بآخر طالبني منه نفس الشيء ظنا منهم أن ذلك يضعف من عزمييت 
سألت اهللا أن جيعلين فداء هلذا الشباب فـأتلقى  .   أخذت أناجى اهللا وأتضرع إليه طويال     . وقليب يتمزق على هذا الشباب املؤمن       

. التعذيب بدال منهم ، فقد تصورت أن هذا أهون على، فأخذت أدعو اهللا أن جيعلين مكام أو يصرف عىن وعنهم هذا اجلـالد             

سياط تتضاعف وتتعاىل متنيت أن يقولوا ما يريده هؤالء الفجرة عن زينب الغزايل حىت ترفع عنهم السياط ، ولكنهم مل يقولوا، وال 
اللهم أهلمهم اخلري الذي يرضـيك ،  . اللهم اشغلين بك عنهم واشغلهم بك عىن  "وأنا أناجي رىب فأقول     . صيحام واألمل ميزقين    

اللهم احجب عىن أصوات تعذيبهم ، اللهم إنك تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك ، إنك أنت عالم الغيوب ، تعلم خائنة              
  " . ا ختفى الصدور، فرمحتك اللهم بعبادك األعني وم

  

  الرؤيا
  

وال أدرى كيف أخذين النوم وأنا أذكر اهللا ، وكان يف هذا النوم خري وفضل وعطاء، كان فيه رؤيا مباركة هـي إحـدى رؤاي       
  :األربع حلضرة النيب عليه الصالة والسالم يف حمنيت 

 كأا صنعت من النور، وىف كل هودج أربعة من الرجال كأم أيضا وجوه       رأيت حبمد اهللا صحراء مترامية وإبالً عليها هوادج       "
نورانية ، رأيتين خلف هذا السيل من اإلبل يف هذه الصحراء املترامية اليت ال حيدها البصر، أقف خلف رجل عظيم مهيب وهـو             

أتكون حضرة حممد صلى : ردد يف سرى أخذت أ. يأخذ خبطام امتد يف أعناق هذا السيل اجلارف من اإلبل اليت ال حيصى عددها 
أنا يا سيدي يا رسول اهللا على قدم : "سألت " . أنت يا زينب على قدم حممد عبد اهللا ورسوله : "فإذا به جييبين . اهللا عليه وسلم 

 " .حممد عبد اهللا ورسوله ؟

" . نتم يا زينب على قدم حممد عبد اهللا ورسوله أنتم يا زينب على احلق ، أنتم يا زينب على احلق ، أ: "قال عليه الصالة والسالم 

 أىن ال أجد أمل السياط وال – بعد ما نسيت ما أنا فيه وأين أنا –وقمت من النوم وكأنين ملكت الوجود ذه الرؤيا ، وأدهشين           
  .الصلبان القريبة من النافذة، فقد نقلت إىل مكان بعيد وأصبحت األصوات تأتيين عن بعد 

والرسول عليه الـصالة  " زينب الغزايل"ين أن امسي يف شهادة امليالد زينب غزايل واسم الشهرة املعروف لدى الناس ثاين ما أدهش 
والسالم يناديين بأمسى يف شهادة امليالد وفعال نقلتين الرؤيا عن الزمان واملكان فتيممت ، وأخذت أصلى ركعات شكرا هللا على                     

اللهم إين . رىب مب أشكرك ؟ إين ال أجد ما أشكرك به إال أن أجدد بيعيت لك : "أقول وىف إحدى سجدايت وجدتين   . هذا العطاء   
اللهم ثبتين على احلق الذي يرضيك وأوقفـين يف  . اللهم أنا أبايعك على أال يعذب أحد بسبيب . أبايعك على الشهادة يف سبيلك     

 به يف سجودي وكأنين أعيش يف عامل غري الذي أنا      وانتهيت من صاليت، وأخذت أكرر ما دعوت      ! " دائرة احلق الذي يرضيك     
  . . فيه وأحسست براحة وسكينة واطمئنان قلب 
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ومسعت ضجة شديدة يف اخلارج وأصوات عربات كثرية تتزاحم إىل الداخل وأخرى خارجة من اجلحيم ، عرفت فيما بعـد أن               
مسعت املؤذن يؤذن لصالة الفجر فرددت األذان مث تيممت و. . هذا الوقت انتهاء وردية من الزبانية وبدء ورديه أخرى للتعذيب     

  . .وصليت 

 أغسطس ال يفتح باب الزنزانة فال 26 أغسطس إىل اخلميس 20أمضيت على هذه احلال ستة أيام على التوايل من مساء اجلمعة    
حة باب الزنزانة الصغرية بني أكل وال شرب وال دورة مياه وال صلة باخلارج ، غري تلصص هذا الشيطان الذي يضع عينه على فت           

ولك أن تتصور أيها القارئ العزيز كيف تستطيع أن تعيش هكذا، وإذا استطعت أن تعيش بال طعام وال ماء كيف . احلني واحلني 
وال . يستغين اإلنسان عن قضاء حاجته الضرورية؟ كيف يعيش اإلنسان بغري أن يذهب إىل دورة املياه ولو مرة واحدة يف اليوم ؟               

وهل يفعل ذلك . . فما بالك بالذين يدعون أم مسلمون ! فهل جتيز اليهودية أو الوثنية ذلك    ! تنس أننا كنا يف شهر أغسطس       
  !أي كائن ينتمي للجنس ا لبشرى ؟ 

 ، وأن يرى لكم جىن الطغاة املستبدون على كرامة اإلنسان ، وحتللوا من كل دين وخلق ، ولكن اليقني باهللا واعتقاد احلق! يا اهللا 
ألنين استطعت أن أعيش هذه : فال تدهش أيها القارئ . اإلنسان ربه ويعايش أمره كل ذلك قد يصنع شيئا كبريا فوق طاقة البشر

اللهم إال هذه الطرقات من الشيطان األسود الذي رمبا فتح البـاب  . األيام بغري ماء، أو طعام ، أو قضاء ضرورة، أو صلة بإنسان  
  !. ..أنت لسة عايشة؟. . يا بنت الــ : ووحشية يسأل يف غلظة 

  . . نعم أيها القارئ لقد عشت هذه األيام بأمرين 

. إنه اإلسالم الذي مينح صاحبه قوة يغالب ا الصعاب واملشقات أيا كانت هذه الصعاب . هو فضل اهللا علينا باإلميان به : األول 

واحلـق أن  . ل هائلة، تعلو قوة الطواغيت الفجرة الذين ظنوا أم فعال حيكمون            فاإلميان يعطى قوة وطاقة احتما    . إنه فضل اهللا    
  .مستغنيا عن الصورة واألغيار . املؤمن يعيش متصال باهللا سبحانه 

 هو تلك الرؤيا املباركة اليت كانت مبثابة ختفيف وزاد ودفعة حياة من اهللا تعاىل، عشت ا مشغولة به عن األغيار                 : واألمر الثاين   

وىف صبيحة اليوم السابع فتح باب الزنزانـة ودخـل   . . احمليطة يب ، وجعلتين أحتمل يف رضا وسكينة جحيم هؤالء الطواغيت        
ورمى مـا إىل األرض  . الشيطان األسود وبيده ربع رغيف ملوث بقذارة من فضالت اإلنسان وقطعة من اجلنب األصفر كذلك     

مل أمس اخلبز وال اجلنب وأخذت املاء وأغمضت عيين لشدة قذارة إنائه وسددت . يشة ده أكلك ما دمت عا. . وقال يا بنت الـ 
" . بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم           : "أنفى، ورفعت املاء إىل فمي وأنا أقول        

ومكثت على حايل إىل ما . بت من الكوز وأغلقت الزنزانة وشر" . اللهم اجعله غذاًء وريا، وجهادا وعلما، ومعرفة وصربا ورضا"
 على احلـائط    –وقال وهو يضرب بالسوط الذي يف يده        . حني فتحت الزنزانة ودخل الشيطان األسود       . قبل غروب الشمس    
وعندما خرجت كدت أن أسقط على األرض لـشدة إعيـائي           .. روحي املراحيض   .. قومي يابنت الـ    : وعلى أرض الزنزانة    

ممنوع اغالقه ، فخرجت من املرحاض : فأمسك بذراعي ومشى يب حىت أدخلين املرحاض ، وملا أردت اغالق باب املرحاض قال        
أمـال  . . أدخلي يا بنت الـ . قال يف وحشية واجلاهلية تغطي عليه وعلى املكان . أرجعين إىل الزنزانة ال أريد شيئاً  : وقلت له   

. أي جاهلية وأي إحلاد يبـيح ذلـك ؟   ! أريد من القارئ أن يتصور معي هذا املوقف ؟    . . . .إحنا حاحنرسكم إزاي يا أوالد      

حىت ال أضطر مر ة أخرى إىل الذهاب إىل دورة املياه مع هذا الشيطان . عدت إىل الزنزانة وأنا أمتىن املوت إن كان املوت خريا يل 
wحىت فتح باب الزنزانة ودخل الوحش الذي أدخلين من قبل حجرة           وما أن انتهيت    . ، أغلقت الزنزانة فتيممت وصليت املغرب       
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. توىل أحدهم الكشف على وأنا على إسفلت الزنزانة . مث قال أتفضل يا دكتور. الكالب ويدعى صفوت الرويب، ومعه شخصان 

ذي أصيب جبلطة من ذلك القلب ال. ال شيء قلبها سليم     : إيه يا شعراوي؟ أجاب     : قال واحد من الواقفني للذي يكشف على        
وبعد دقائق فتحت الزنزانة وأخذوين إىل حوش مرعب مظلم خميف وتركـوين سـاعتني   . وخرجوا وأغلقت الزنزانة    . التعذيب  

يا بنت ! أجلك انتهى النهاردة : وقالوا يل وهم يغلقون على باب احلوش   . وجهي للحائط بعد أن أمروين بعدم التحرك        . تقريبا  
 فعال فيما يقولون وأطلب من اهللا السكينة واألمن وأن ألقاه على اإلسالم ، وأخذت أتلو فاحتة الكتـاب            أخذت أفكر . . الــ  

واصلت بالتالوة حىت أيقظتين من استغراقي صفعة من يد غليظـة قاسـية    . وسورة البقرة وأنا أحس وكآين أقرأها للمرة األوىل         
:  على جسدي حيثما وقع ، مث أعطاين ثالث ورقات بيضاء وقـال   وصعق الكهرباء، وأخذ هذا الوحش يضربين بقسوة بالسوط       

: " ودخل ثالثة رجال يأمرونه أن يعيد ضريب ويعلقون ! إكتىب هذه األوراق : والظلمة تتساقط من وجهه كأمنا يف عينيه شيطان      

ك يب أحدهم يف غلظة ورمى يب مث أمروه بعد فترة بإيقاف الضرب وأمس. . .. " حىت ال تنسى أن تكتيب ما نريد يا بنت الــ          
وتلقفين آخر، ويدعى سعد خليل فأخذ يهزين هزا عنيفا حىت أسـقطين علـى   . عرفت فيما بعد أنه محزة البسيوين     . إىل احلائط   

مث جاءوا مبقعد أجلسوين عليه وأعطوين األوراق وأنا ال أستطيع أن أمسكها لشدة ما              . األرض وأمر العسكري أن يركلين بقدمه       
. يف السودان . اكتيب أمساء كل من تعرفني يف السعودية : وصاح يب أحد هؤالء األقزام . وقاومت وأمسكتها واألمل يعتصرين يب، 

اكتيب كل معارفك على وجه األرض ، إذا مل تكتيب فسنضربك بالرصاص يف هذا . يف أي مكان يف العامل . يف لبنان ، يف األردن      
وقدموا يل قلما مث أغلقوا البـاب  .  كل معارفك من اإلخوان املسلمني وكل شئ عن صلتك م            اكتيب. املكان الذي تقفني فيه     

فحركتنا . إن يل يف كثري من البالد أصدقاء عرفوين عن طريق الدعوة اإلسالمية     : وجلست إىل األوراق وكتبت فيها      . وخرجوا  
الطريق الذي سلكه من قبلنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه . يقه يف األرض هي هللا سبحانه ، واهللا يسوق إلينا من خيتار وجهته وطر

  . . .وسلم والسلف الصاحل 

وتنطقوا . أنين باسم اهللا أدعوكم أن تتخلوا عن جاهليتكم وجتددوا إسالمكم . إن غايتنا أن ننشر دعوة اهللا وندعو للحكم بشرعه 
الظلمة اليت رانت على قلوبكم فأغلقتها يف وجه كل خري، لعـل اهللا  بالشهادتني وتسلموا هللا وجوهكم ، وتتوبوا إىل اهللا من هذه    

وبلغوا ذلك لرئيس مجهوريتكم لعله يتوب ويستغفر ويعود لإلسالم ، وخيلع عـن        . خيرجكم من ظلمة اجلاهلية إىل نور اإلسالم        
شهد أن ال إلـه إال اهللا واشـهد أن   وأ. فان أىب فانتم مسئولون عن أنفسكم وعن الطريق الذي اخترمتوه  . نفسه أطمار اجلاهلية    

. اللهم وتب علينا فانك أنت العزيز احلكيم . اللهم اشهد أىن قد بلغت دعوتك ، فان تابوا فتب عليهم      . حممدا عبد هللا ورسوله     

  . . وثبت أقدامنا على الطريق وامنحنا الشهادة يف سبيلك عطاء منك وفضال 

وعدت إىل تالويت، وجاء املدعو صفوت الرويب فاخذ األوراق وتركين يف        . رسالة اهللا   كتبت ذلك مستعينة باهللا واثقة أىن أديت        
ومل متض فترة حىت فتح باب احلوش وأوقدت الكهرباء ودخل أربعة جنود ومعهم صفوت . هذا املكان املرعب بعد أن أطفأ النور  

إحنا بنهزر؟ إيه الكالم الفارغ اللي . . و . . و . . يا بنت الــ . يصيح بكل ما يف قاموسه البشع من ألفاظ السباب والشتائم   
  . أنت كاتباه ده ؟ 

ودخل مدير عام السجون احلربية تسبقه كلمـات       . محزة باشا البسيوين ، مدير عام السجون احلربية         ! ! انتباه  : مث صاح قائال    
أخذت أنظر إليه باحتقار شـديد  . رة ما مسعت يقذف ا ، ال تساويها يف سفالتها أي كلمة أو لفظة مسعتها من قبل ، على قذا             

wوكانت يف أيديهم أوراق قالوا كذبا إا األوراق اليت كتبتها ومزقها أحدهم وهم يعيدون ما قاله صفوت من أـم ال           . وازدراء  
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رج ، إال أنـه مل  مث خ . دي ما فيش فايدة فيها      . خذوها: وقال البسيوين   . يهزلون وأم يستنكرون الكالم الفارغ الذي كتبته        
يلبث أن عاد صفوت ومعه جند طرحوين أرضا بقسوة ووحشية وال أدري كيف وضعوا يدي ورجلي يف قيد وعلقـوين علـى                

. كنت أردد اسم اهللا تعاىل حىت أغمى على . خشبة كما يعلق اجلزار ذبيحته وجلدت وحشيا من أناس مترنوا ومترسوا يف اجلرمية      

. غري أىن كنت أحس مبـا يقـع         . كنت عاجزة عن احلركة والكالم      . مثل نقالة املستشفيات    أفقت فوجدت نفسي على نقالة      

طرقت الباب أستغيث بأن يسعفوين بـشيء  . وملا أفقت من إغمائي وجدت نفسي مصابة برتيف شديد     . وذهبوا يب إىل الزنزانة     
  .وطلبت الطبيب فجاء اجلواب سبابا ولعنات . أجفف به الدماء املتدفقة

: وتذكرت حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  .  أن يرفع عىن ما يب      - وهو الذي بيده كل شئ       - إىل رىب أساله     وعدت

غـري أىن  . واستجاب اهللا دعائي كرما وفـضال  . اتق دعوة املظلوم فليس بينها وبني اهللا حجاب ا ودعوت اهللا أن يوقف الدم    “
وجلأت إىل ذكر اهللا والصالة لـه ، أروض  .  عن قدمي كان ما نارا موقدة ناهيك. ظللت أقاسي من آالم شديدة جبسدي كله    
آالم مربحة وال طبيب وال عالج إال هـذا  : ومرت ليال قاسية وأنا على هذه احلال        . نفسي باالنصراف إليه على احتمال ما يب        

وكما يضع هذا الشيء يأخذه فقـد    . نب  الشيطان األسود الذي يفتح الباب مرة كل يوم لريمى بقطعة من اخلبز وأخرى من اجل              
                                       .كنت ال أطيق رائحة ما يقدمونه من طعام 

  

. ولكن اهللا ألف بينهم   .  
 
  

وأمسكت بباب الزنزانـة    . كان صوت أقدام أحسست أن قليب ينجذب إليها         . وىف يوم أحسست مبن جيذبين إىل باب الزنزانة         
كان اإلمام حسن اهلضييب املرشد . ورأيت صاحب هذه اخلطى .  عايل الثقب الذي يراقبونين منه بني احلني واحلني  ووضعت عيين 

وال نوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم “ : ووضعت فمي على الثقب وقرأت قوله تعاىل  . وأدركت أم قبضوا عليه     . العام  
. وصرت أترقب هذه اخلطى الغاليـة      . 140 - 139: آل عمران   “ قرح مثله   مؤمنني ، إن ميسسكم قرح فقد مس القوم         

كان هذا اللقاء . فكنت أقف وأردد اآلية وجييب بإمياءة خفيفة ال يلحظها الشيطان الذي يرافقه . وكان اهللا يرزقين رؤيته كل يوم 
فاإلسالم يربط بني قيادته وجنـده  . املتآخني يف اهللا وهذا أمر ال حيس جبالله غري املؤمنني . يؤنسين كثريا ويشغلين عن جل آالمي     

  .وعشت يغمرين االطمئنان بذلك . برباط يعلو بالنفوس حىت تؤثر مرضاة اهللا على نفسها 

  
  عودة إلى دوامة التعذيب والمساومة

  

  

. يضرب به احلائط فذات مساء فتحت الزنزانة وفاجأين الشيطان صفوت بالسوط يضرب به كل شيء و      . مل يطل يب االطمئنان     

، وأجلسين علـى  ”2“فإىل مكتب يواجه السجن رقم . مث أخذين بوحشية من ذراعي وأخرجين من الزنزانة إىل حوش السجن           
wمقعد جتاه مكتب وتركين وخرج ، وما لبث أن جاء شيطان آخر سألين عما إذا كنت زينب الغزايل وملا أجبت باإلجياب خـرج         
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. طول أجسامهم مرعب وعرض أجسامهم كـذلك  . ثة جنود كأم خارجون لتوهم من جهنم وبعد فترة دخل ثال. كما دخل  

وبعدهم بقليل دخل رجل فسأهلم عما إذا كانوا قد عرفوين ورأوين ، وأجـابوا بـنفس واحـد    . وجوههم تعكس غلظة قلوم  
 فيجلدوه بعد أن قيدوه وصلبوه على عود مث خرجوا ليعودوا باألخ فاروق املنشاوي     . باإلجياب ، وقالوا بأن موعد موتى قد حل         

ويطلبون منه أن يسبين فريفض فيزيدونه جلدا، . وبني اجللدة واجللدة كانوا يسألونه عن عدد املرات اليت زارين فيها . من اخلشب 
ـ  . وأنا أمتزق مما أرى وأمسع حىت طرحوه أرضا واعتقدت أنه حيتضر             يحكم عليـه  ولكن إرادة اهللا شاءت له أن يعيش وحباكم ل

يدعو يف السجن لإلسالم وللحق الذي آمن به حىت امتدت إليه يد آمثة وبتعليمات من عبد الناصر لتقتله . باألشغال الشاقة املؤبدة 
ومل يكتف اآلمثون جبلد األخ فاروق ، بل أتوا بأخ آخر علقوه على أعوادهم وأعادوا عليه    . يف سجن ليمان طره فيفوز بالشهادة       

فـأنزلوه أرضـا   . واشتد العذاب وتعب الشاب وظنوا أنه ميوت        . اروق عنه ورفض األخ كما رفض أخوه من قبل          ما سألوا ف  
سيدفعين إىل بعض ما . . ويبدو أم اعتقدوا أن ما رأيت وما مسعت . . . ورفعوه على نقالة وانصرفوا به ال يدرى أحد إىل أين         

وعرفـت  “حياين وقدم يل نفسه على أنه عمر عيسى وكيل النيابة . يحة واخلرييريدون فأرسلوا يل رجال يتصنع أنه من أهل النص   
أنا يا حاجة زينب أريد أن أتفاهم معك ألنقذك من بني أنياب وبراثن هذه : مث بدأ نصيحته قائال   . “فيما بعد أنه أحد شياطينهم      

شويف اإلخوان املسلمني ، كلهم مبـن  .  املصونة احملترمة. وأنت زينب الغزايل " القرف "كيف ترمني بنفسك يف هذا     . البالوي  
  .فيهم اهلضييب اعترفوا بكل شيء

أنا رأيي يا حاجة أن تدركي نفسك قبل فـوات األوان          . محوا أنفسهم ورموك أنت     . وقالوا عنك كالما حيكم عليك باإلعدام       
  . متأكد إن موقفك سليم ماذا كان هؤالء ينوون فعله ، وتوضحي موقفك وأنا: وتقويل احلقيقة وتقويل لنا 

أعتقد أن اإلخوان : فأجبت ". حنن نريد أن نصل إىل احلقيقة. جاويب يا ست زينب يف هدوء وروية      : "قال  . وصمت ومل أجبه    
ماذا فعلنا؟ كنا نعلم الناس اإلسالم فهل يف هذا       . املسلمني وأنا معهم ومنهم مل نفعل شيئا يغضب البشر السوي املدرك للحقيقة             

  .ة؟جرمي

لكن أقواهلم تثبت أم كانوا يتآمرون على حاجات كثري منها قتل مجال عبد الناصر وختريب البلد، وأنك أنت      : " وصمت فقال   
  " .فما رأيك بعد هذا؟. وأنا وكيل نيابة ليس يل مصلحة إال الوصول للحقيقة. اللي كنت حترضينه على ذلك 

. د الناصر أو غريه أو ختريب البلد، الذي خرب البلد فعال هو مجال عبد الناصر  ليس من أهداف اإلخوان املسلمني قتل عب      : قلت  

إا . إا احلقيقة الكربى قضية التوحيد يف األرض ، توحيد اهللا ، عبادة اهللا وحده ، إقامة القرآن والسنة . إن غايتنا اكرب من ذلك 
إن أهـدافنا  .  إن شاء اهللا ستهدم هياكلهم وتنتـهي أسـطورم    وعندما حنقق غايتنا 57: األنعام  “ إن احلكم إال هللا     “ قضية  

هـذا  . يعىن فعال أنتم تتآمرون على عبد الناصر وحكمه : "فابتسم ابتسامة باهتة وقال ". البناء ال اهلدم . اإلصالح ال التخريب    
:  باحلق ويوضح للنـاس الطـريقني   اإلسالم ال يعرف لغة التآمر، ولكن جيابه الباطل: "قلت ". ثابت من أقوالك يا ست زينب    

الذين يسلكون طريق الشيطان مرضى بؤساء نقدم هلم الدواء يف إشفاق وعطف والدواء يف          " . طريق اهللا تعاىل وطريق الشيطان      
اإلسراء  “ ونرتل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا“ دعوة اهللا ، دين اهللا ، شريعة اهللا : أيدينا 

أنا : وخرج وهو يقول    . وانقلب وجه الشيطان الذي كان يدعى أنه وكيل النيابة، واحلق أنه كان سعد عبد الكرمي                 . 182: 
وجاء صفوت الرويب فأوقفين ووضع     . . ولكن يظهر أنك مازلت خمدوعة مبا صوره لك اإلخوان املسلمون           . أردت أن أخدمك    

مرسى : أمتزق مبا أمسع من تعذيب اإلخوان ، وجلدهم واحدا بعد اآلخر، حيضرين من أمسائهم وجهي إىل احلائط وتركين ساعات     w
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وقال محزة . وعاد كيل النيابة املزعوم ومعه محزة البسيوين وصفوت الرويب . طاهر عبد العزيز سامل  . فاروق الصاوي   . مصطفى  
هو رجـل  . أنا أعرف زوجك   . خنلصك من الورطة اليت أنت فيها       ملاذا ال تريدين أن تتفامهي مع وكيل النيابة؟ حنن نريد أن            : 

وأنت مل ال ختلصني نفسك مثلهم . واإلخوان قالوا كل حاجة . حسن اهلضييب قال كل حاجة ! ! طيب وأنت حا توديه يف داهية    
إلخـوان وال علـى     أنا ال اكذب على ا    . اإلخوان قالوا كل حاجة ولذا جتلدوم وتصلبوم على اخلشب          ! صحيح  : قلت  . ؟

  !!حنن مسلمون ونعمل لإلسالم وهذا هو عملنا . . نفسي

  . كان يقف خلفهم أربعة من زبانيتها يضربون بسياطهم األرض اليت كانوا جيلدون عليها اإلخوان 

؟ وضربين محزة وهذه السياط يا وكيل النيابة؟ هل هي من مواد القانون يف كلية احلقوق : نظرت إىل وكيل النيابة املزعوم وقلت    
أنا اقدر أدفنك زي ما با دفن عشرة كل يوم منكم ! حا جتننينا. . . . . هو أنت يا بنت الــ: البسيوين على وجهي وهو يقول 

  ! ! ملاذا ال تكتب هذا الكالم يف حمضرك ؟ إذا كان معك حمضر : فنظرت ثانية لوكيل النيابة املزعوم وقلت له ! 

وكانت هذه الكلمة مبثابة أمر . خالص تصرفوا أنتم ، أنا كنت أريد أن أخدمها لكن هي ال تريد : قال  فنظر إىل محزة البسيوين و    
لصفوت وزبانيته الذين يضربون األرض واحلائط بالسياط ، وحتولت السياط إىل جسدي فأغمضت عيين خوفا مـن أن يـصيبها     

! يا رب : هللا وكنت كلما اشتد األمل رفعت صويت قائلة   السوط ، وظلت السياط نازلة على جسدي بوحشية ، وأنا أشكو إىل ا            

! أنـزل يب عونـك   . يا اهللا ! وتركوين بعد أن ألصق صفوت جسدي باحلائط ورفع يدي إىل أعلى وأنا أردد يا لطيف  ! يا اهللا   

خذوين إىل ضربوين على وجهي عدة ضربات وأ. بعد ساعات جاء صفوت ومعه شيطان أسود يدعى سامبو  ! ! ألبسين سكينتك   
إن مل يكن بك غضب على فال أبايل : "بعد دقائق من إغالق الزنزانة مسعت آذان الفجر فصليت ودعوت اهللا   . الزنزانة وأغلقوها   

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة أن يرتل يب غضبك أو . ولكن عافيتك هي أوسع يل      
  "!!تىب حىت ترضى وال حول وال قوة إال بك حيل على سخطك ، لك الع

  
  مندوب رئيس الجمهورية

  

  

  . . تركوين يف الزنزانة ثالثة أيام ، أخذوين بعدها لنفس املكتب حيث كان جيلس رجل أبيض طويل القامة 

ئيس اجلمهوريـة،  أنا من مكتب السيد ر: أنا أعرفك بنفسي . اجلسي يا ست زينب ، حنن عرفنا أن اجلماعة هنا أتعبوك         : قال  
لكن أنت متباعدة عنا وخماصـمانا وال تريـدين أن   . البلد كلها حتبك وحنن أيضا حنبك !! ونريد أن نتفاهم معك يا ست زينب  

هذا الوضع ليس لـك  : لكن واهللا لو تتفامهي معنا يا ست زينب سنخرجك اليوم من السجن احلريب، كلنا نقول    . تتفامهي معنا   
. . . بل أعدك أيضا أن تكوين وزيرة للشئون االجتماعية بدل حكمت أبو زيد . ن خترجي من السجن فقط أنا ال أعدك أ  . أنت  

. ما هذا الكالم ؟ هوده حصل ؟ : قال . هل جلدمت حكمت أبو زيد قبل أن تصبح وزيرة وأطلقتم عليها ا لكالب ؟               : قلت له   

  . حنن متأملون رد وجودك هنا 

واهلضييب لبخ يف املوضوع وعبد الفتاح إمساعيل قـال  . اإلخوان املسلمون لبسوك كل التهمة : قال  . وماذا تريدون مىن؟: قلت  
ولـذا  . لكن حنن أحسسنا أم حياولون ختليص أنفسهم وحتميلك أنت املسئولية كلها  . كل حاجة، وسيد قطب قال كل حاجة         w
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وسأوصلك إىل بيتك بعربييت، وأحب أعرفك أن      . خترجي معنا   جئت النهاردة بنفسي بأمر من الرئيس عبد الناصر حىت نتفاهم و          
من أقوال اإلخوان أصبح معروفا ومعلوما لدينا أم كانوا يريدون االستيالء على احلكم ، وإنك أنت اليت رمست اخلطة لالستيالء          

ومن . واهلضييب يف املوضوع وحنن نريد فقط توضيح موقفك ودور سيد قطب . على السلطة وقتل عبد الناصر وأربعة وزراء معه 
أوال اإلخوان املسلمون مل يـدبروا  : قلت . واشرحي لنا املوقف بالتفصيل     ! تفضلي تكلمي : هم الوزراء األربعة املطلوب قتلهم      

عرفة املوضوع هو دراسة لإلسالم ومل. خطة لالستيالء على احلكم وال لقتل عبد الناصر والوزراء األربعة املزعومني وال لقتل واحد 
. هم قالوا كل حاجـة : يا ست زينب أنا قلت لك : عند ذلك قاطعين قائال   . . أسباب تأخر املسلمني واحلالة اليت وصلوا إليها        

  . جائز جدا: قلت 

  . . . فترخصوا ألنفسهم وقالوا شيئا مل حيدث . وقطعا قالوا ما أراده اجلالدون منهم 

فأقسم باهللا " . فإن كانت هذه جرمية فأمرنا هللا . على أن نرىب له جيال يعيه ويفهمه     القضية كلها أننا كنا ندرس اإلسالم ونعمل        
شكرا أنا مل أفكر يوما أن أكون موظفة حىت وال وزيـرة ، أنـا         : قلت له   . العظيم أنه يريد خدميت وأنه حضر خصيصا خلدميت       

 كثري ألين ال أصلح للوظيفة، فعملي كله التطـوع  قضيت عمري يف خدمة اإلسالم وموضوع وزارة الشئون ال يعنيين يف قليل أو        
  . . . أنت حرة، حنن عرضنا خدماتنا وأنت ترفضني : وقام الرجل وتركين يف احلجرة بعد أن قال . خلدمة اإلسالم 

، وبعد خروجه بساعة دخل احلجرة رياض ومعه صفوت وكان رياض قد هددين أكثر من مرة بأنه سيقتلين إذا مل أقل له ما يريد             
كان ذلك أيضا مع . وتكررت عملية الضرب السابقة اليت مل مير عليها اكثر من ثالثة أيام وبعد الضرب املؤمل أعادوين إىل الزنزانة  

  . .طلوع الفجر 

  
  وجوه غالية تدخل زنزانتي

  

  

، فرأيت الشيطان محزة يف عصر اليوم التايل مسعت أصوات أعرفها وأحبها ، قمت بصعوبة إىل الباب ونظرت من الفتحة الضيقة             
البسيوين وتابعه صفوت يسدان على الفتحة، إال أىن مسعت أصواتا أعرفها، وما لبث الشيطان وتابعه أن حتركا فرأيـت بعـض                    

وجلست حىت ال يراين أحد من الطغاة وأنا أنظر من فتحة الباب ، غري أن األمل . علية حسن اهلضييب، وغادة عمار: الوجوه الغالية 
. فغطى كل مشاعري وأحاسيسي، وأخذت أدعو اهللا سبحانه وتعاىل وأسأله أن يدفع عن بنايت وأخواين شرور الطغـاة             أخذ يب   

علية حامل يف شهورها األخرية ؟ كيف اعتقلها الطغاة؟ وغادة؟ ماذا فعلوا برضيعتها الـصغرية؟ كيـف                 : كنت مستغرقة أفكر    
ن حكامهم عندما يرتدون أردية اجلاهلية، فتغطى كل مـشاعرهم وتـضيع            يا للبشر م  ! ! تركتها؟ إا لقسوة وفجور ووحشية      

  ! !أيها الطاغوت كم خدعت قومك ! ويلك يا عبد الناصر! ضمائرهم فيصبحون جالدين لرعاياهم 

ـ                    د وينفتح الباب ويرمى الشيطان األسود ببطانية ووسادة ، وكان قد مر علي مثانية عشر يوما وأنا أفترش اإلسفلت ، وأعود بع
ومل تلبث دهشيت أن زالت حني فتح الباب ثانيـه ليـدخل         . حلظات ووساديت يرمى ما على األرض وأنا يف دهشة مما حيدث            

وتقبل على علية تأخذين  . صفوت ومحزة البسيوين مصطحبني علية اهلضييب وغادة عمار يدخالما وخيرجان ويغلق باب الزنزانة              
wأنت احلاجة؟ والتفت إىل غادة فأرى عينيها ممتلئتني بالدموع  : نفسي والدنيا وتتساءل يف أمل      بني ذراعيها تقبلين وأنا منصرفة عن       
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يا حاجة لقد تغريت كثريا نقص وزنك إىل حد خميف ، . . ال. . ال : أمل تعرفيين ؟ فتجيب . .وأسأل علية يف أمل . تغرقان وجهها
وفوق ذلك فأنا . طبيعي، أنت ال تعرفني اهلول الذي أعيش فيه هذا أمر : قلت . وأصبح وجهك كأنه وجه شقيقك سعد الدين        

. ال أتناول من الطعام إال ملعقة من السالطة يف اليوم والليلة يرمى ا اجلندي وهو مرعوب خيشى أن يـضبط متلبـسا جبرميتـه        

علية لقد حسبت أننا نتعامل وجتد وتسألين عن مصحف ، مسكينة . وحتاول أن ترتب املكان مبا أصبح فيه من بطاطني ووسادات    
أأنتظر منهم أن يسمحوا يل به وتعرض على غادة مصحفا صـغريا  " بل نسيت علية أننا هنا مع أعداء املصحف ؟         " آدميني  "مع  

وجنلس وملا مددت رجلي املكسورة التماسا للراحة ظهرت آثار التعـذيب وضـرب الـسياط ،       . كان معها وكذلك تفعل علية    
النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم علـى مـا           “ ترى فاتلوا عليها اآلية الكرمية عن أصحاب األخدود         وتسألين علية عما    

: ، وتبكي غادة يف صمت وتتساءل علية يف عجـب  “ يفعلون باملؤمنني شهود وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد    

مل تستطع أن تصل خبياهلا إىل املدى الذي ميكن أن يبلغه حكم عبد الناصر من أميكن أن حيدث هذا مع النساء ، علية طيبة القلب           
  .عداوة هللا مث للدعاة 

  
  وفاة رفعة مصطفى النحاس

  

  

وخنقتين عبارات الوفاء . وأرادت علية أن تغري املوضوع وأن خترج يب خارج األسوار ، ونقلت يل نبأ وفاة مصطفى النحاس باشا   
وعرفت منها أنه مات بعد دخـويل الـسجن   " إنك غين عن عقابه وهو فقري إىل رمحتك ، اللهم فارمحه            اللهم  " وأنا أدعو ريب    

وحدثتين عن جنازته ، وعن األلوف املؤلفة اليت اليت كانت تسد مجيع الطرقات ، عن املظاهرات ، عن خطف            . بيومني أو ثالثة    
س ، عن بعض شعارات اإلخوان وسط مسرية اجلنازة ، عن حماولة النعش حىت مسجد احلسني ، عن اهلتافات بأال زعيم بعد النحا       

لقد . وكان حديثاً طويالً مطمئناً صرحياً .. أجهزة الدولة الوقوف أمام هذا الطوفان ، عن تعليق اإلعالم اخلارجي على ما حدث              
ال : " نة مدوية تشق تافها مساء مصر انتهزت مجاهري الشعب فرصة وفاة النحاس لتبدي رأيها صرحياً واعتقادها سليماً فهتفت معل

والوجدان فكأا . فكأا بتلك الصرخات املدوية تعرب عن حرمان مكبوت يف النفوس والقلوب واملشاعر " . زعيم بعدك يا حناس   
ملنقذ أغرقك أيها ا"  " أيتها األقنعة الزائفة انكشف الغطاء ووضح خداعك وغشك   " " أيتها الزعامات الباطلة أسقطي     : " تقول  

أيتـها  "  " يا حبيب املاليينأمرت الفجار فزيفوها فصدقتهم وما أنت إال وليد إعالم مأجور وكاتب مأمور     "  " السراب والوهم   
  "  .نار احلق فتصبحوا رماداً تذروه الرياح يا سراباً وأهل احلق ظمأى  .. اخلشب املسندة ستحرقك النار 

نعم لقد كانت جنازة النحـاس أذان  .  يتهامس الناس على اعتقال عشرين ألفاً من املشيعني وسألت علية وماذا بعد ذلك ؟ قالت    
وشدين احلديث إىل ذكريات كثرية عن . حق واعالن صدق عن سريرة مصر واملشاعر احلبيسة يف نفوس أبنائها واحلرية املكبوتة             

ال يعز عليه أن يعترف باخلطأ إذا أخطأ ، لقد كان زعيماً مصطفى النحاس ، ذلك الرجل الذي مل حيقد يوماً على أعدائه ، وكان         
الوفدي فلم تؤكد علية ومل تنف ، وساد الصمت فظنت يب خوفاً على " سيف الغزايل   " وسألت حمدثيت هل اعتقل أخي      . وطنياً  

الـصورة الرائعـة   مل يكن يب خوف ولكن كان انشغايل ـذه  . يا حاجة كل شئ عنده مبقدار : أخي فربتت على كتفي قائلة     
wفقد كانت صورة التشييع كما نقلتها يل علية تعطي إشارة صرحية وقوية إىل أن نبض هذه األمة مل يتوقف رغم كـل                . للجنازة  
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 -إحياءات أجهزة اإلعالم اليت خدعت الناس وخباصة خارج مصر فظنوا الطاغوت إنساناً أو كما علقت عليه علية ـ ظنوه املنقذ  

أنه ـ بإذن اهللا ـ سيأيت اليوم الذي تكشف فيه احلقائق ليعلم الناس حقيقة حكامهم وما يبيعون وما يشترون ما حدث كان يعين 
وانصرفت إىل غادة ! لتخطيط رهيب ، يبيعون شعوم وضمائرهم ويشترون مقاعد للحكم مقابل سحق اإلسالم واملسلمني ، إنه 

عها عرفت أن الزوج هرب الجئا إىل السودان ، وأن األم مريضة تائهة بـني  ومن بني دمو. أسأهلا عن زوجها وأوالدها ووالديها  
هدأا ودعوت للجميع مث سألتها عن ضياء الطـوجبي      . وأا ما كانت لتهتم بشيء لوال الطفلتني        . مسية املريضة وهالة الرضيعة     

قبضوا على عروسته وهى يف مالبـس الزفـاف   وهل مت زفافه ؟ وكان اجلواب أم قبضوا عليه ويده يف يد عروسته واملأذون ، و 
إذن كان القصد هو القبض على كل من له اتصال        : وهزين نبأ القبض على الفتيات وتساءلت       . وعلى أخته مىن وأخيه الدكتور      

وبدأت غادة حتدثين عن االعتقـاالت والوحـشية يف         . بل على كل من يرى مؤديا للصالة        : وتدخلت علية لتقول    . باإلخوان  
أعتقد أن التتار حني حاربوا اإلسالم : قلت . تيش املنازل ليال وارا ومل أكن حباجة إىل هذا احلديث فقد حدث هذا معي واكثرتف

لقد أنسانا احلكم الناصري فجور . مل يفعلوا ما فعله عبد الناصر وزبانيته ، وال الرومان حني كانوا يف مصر قبل الفتح اإلسالمي             
فال عجب أن جيلد النساء ويسجنهن ويقتل . إنه مارد أصم عن مساع احلق أعمى عن رؤية النور.  اإلنساين كله ارمني يف التاريخ

والتفتـت إىل  . واحلديث مبرارته وما فيه من شجون وأسى كان الواقع حيكى ذلك كله ! ! الرجال وييتم األطفال ويرمل النساء   
أظن أن دورنا يف التعذيب قد جاء يا حاجة، ربنا يعيننـا       : قي املتورمة وقالت    حتدق يب وتغوص بعينيها يف قدمي املنتفختني وسا       

  وسآتيك بفوطة من حقيبيت أغطى ا رجليك ، أليس معك حقيبة مالبس يا حاجة؟. ويصربنا

نظر إىل مالبسي وأخذت غادة تبكى وهى ت. مثانية عشر يوما وأنا يف هذه املالبس امللوثة بدماء الرتيف كما ترين يا ابنيت : ظللت 
واقترحت على أن تغري مالبسي مبا معها هي وملا رفعت املالبس املمزقة عن جسدي فوجئنا . امدة بالدم والصديد فوق جسمي      

وحاولت أن أخفف عنهما . . بآثار السياط متزقه وكانت صيحة استنكار وأمل ، فهذا مما ال ميكن أن حيدث مع النساء يف نظرمها             
اهللا على أن كان هذا يف سبيله سبحانه وتعاىل، ال يف سبيل أي دعوة دنيوية أو إحلادية، محدته على أن أكرمنـا        ما رأتا فحمدت    

  ".أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبد هللا ورسوله : باإلسالم ومحدته على أن شرفنا مبظلة 

حديث أختها السيدة خالدة اهلضييب عن أن السجن لن يـضريها       وحاولت علية بدورها أن ختفف عىن، فنقلت يل أحاديثهم عىن           
ولكن لو رأت خالدة جسمي لغريت رأيها وطلبـت  . لقد هزين هذا احلديث كثريا . بشرط أن يدعوها فيه معي يف زنزانة واحدة  

  .م أهل الباطل ودعوته سبحانه أن يعفى مجيع األخوات ومجيع املسلمني واملسلمات من جور وظل. . من اهللا أن يعافيها 

  

  الطعام عبادة 
  

  

صفيح ـا   " قروانة" وفتح باب الزنزانة فجأة فانقطع ما بيننا من حديث ودخل الشيطان األسود وبيده ثالثة أرغفة من اخلبز و                 
إلجهاد وكانت علية حامال ويبدو عليها ا. كنت ال أطيق رائحة هذا الطعام       . وأغلق الباب   . أخذا منه علية    . فاصوليا مسلوقة   

وناولتين رغيفا ، وناولت غادة رغيفا آخـر  ! األكل حلو يا حاجة: وكأا أحست مبا يف نفسي فقربت الطعام مىن وهى تقول       . 
wوأشارت إىل محلها وملا رأتـين متوقفـة   ! ! جيب أن أكل من أجل الضيف الذي هنا : قالت علية . وابتدأت تأكل وتبعتها غادة  
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. ومل أستطع أن أبتلع الطعام . حنن نأكل ونقول مع كل لقمة بسم اهللا الرمحن الرحيم : الت علية ق. توقفت وكذلك فعلت غادة 

. يا حاجة أنا معتقدة أنك أصبحت يف نصف وزنك طبعا من عدم األكل ، وقد أصبح األكل يف هذا الوقت عبادة     : فقالت علية   

حاولت دون جدوى أن أناقشها بأين آكل ما ميسك . كل حرام   واالمتناع عن األ  . فاجلالدون سيسعدهم أن متوت زينب الغزايل       
ويعلـم  . ومازالت يب تلح حىت أكلت . على احلياة، وإرادة اهللا قد أعطتين الصرب عن الطعام والقدرة على االكتفاء مبلعقة سالطة        

شركهما معي يف لقائي اليومي باملرشـد  وىف صبيحة اليوم الثاين حلضور علية وغادة، استطعت أن أ  . اهللا أنه كان عذاباً ال طعاماً       
واستطاعت علية أن ترى أباهـا يف ذهابـه إىل   . العام عن طريق ثقب الباب ، وحدثتهما عما بعثه يف نفسي من طمأنينة وراحة   

 وجلسنا باقي النهار حتكى لنا فيه غادة كيف قبضوا عليها وكيف التقت حبميدة قطـب بعـد       . دورة املياه وإيابه وكذلك غادة      

ومرت ساعات اليوم ثقيلة بطيئة تقطع وحشتها ركعات الصالة اجلماعية . القبض على، وأبلغتين أم قبضوا على آل قطب مجيعا         
.  

  

  وجاء ليل المساومة والعذاب
  

 
وعند صالة العشاء فتح باب الزنزانة ودخل الشرير صفوت الرويب ومعه جندي آخر وأخذاين إىل املكتب الذي سبق أن دخلتـه        

وأخذت نظراته الوحشية تتفرسين وهـو  . وجدت رجال جيلس على املكتب ، ألقيت عليه السالم فلم يرد  . تني من قبل ذلك     مر
ملاذا أسأت إىل ! ! إذن أنت زينب الغزايل   : أشار إىل مقعد أمامه ألجلس عليه مث قال         . نعم  : أنت زينب الغزايل؟ قلت     : يقول  

وهم مجيعا يرمونك أنت يف البئر . إلخوان املسلمني ؟ كل واحد منهم حياول ختليص نفسه نفسك إىل هذا احلد؟ أكل هذا ألجل ا
تذهبني بعـدها إىل   . وسأتفاهم معك على بعض األمور    . أنا ألفيت على نفسي أن أنتشلك من البئر       . أنت صعبانة علينا  . وحدك  
فاهم وعقلت فسيصدر الرئيس قرارا بإعادة املركز العام     إن مت الت  : أنا أقول لك باسم مجال عبد الناصر        . ليس هذا فقط    . البيت  

للسيدات املسلمات وسريجع لك جملتك ، وسيعطيك إعانة للمجلة ألفي جنيه شهريا وسيصرف لك مبلغا كبريا للجمعية ويعيدها        
صعبانة علينـا  أنت . . إن تفامهت معي سأرسل يف إحضار مالبسك وبعد ساعة سنقابل مجال عبد ا لنا صر      . أحسن مما كانت    

ما تردى يا : فقال . . كان يتكلم وأنا صامتة ال أجيب !. . الريس قلبه كبري . ربنا يساحمهم . واإلخوان الذين أوقعوك يف داهية 
افتحي قلبك وقويل كل شئ  . حنن نريد أن تتعاوين معنا      . ست زينب ؟ واهللا الريس ناوي يقيل حكمت أبو زيد وجييبك مكاا           

وقد قلبوا الدنيا   . وناس طيبون كثريون يف اخلارج أيضا حيبونك ويتوسطون من أجلك           .  أخوك وأحب لك اخلري      وستعرفني أنين 
. . أنا ال أريد أن كون وزيرة، ومل جيل خباطري هذا األمر يف يوم من األيام ، أما مجاعة السيدات والة كذلك : قلت . ألجلك  

ري للمسلمني أن يعملوا حتت راية جملة أو مجاعة فهم يعملون حتت راية ال إله إال  فقد فوضت أمري فيهما هللا ، وليس من الضرو        
أنا مـثال  . حنن خمتلفون يف فهم كل شئ   : إذن فلم كنتم ترتبون إلعادة اإلخوان املسلمني ؟ يا ست زينب ؟ قلت              : قال  . اهللا  

فاملسلمون . حلها باستيالئه على أمواهلا ودورها وممتلكاا وعبد الناصر يتوهم أنه . أعتقد أن مجاعة السيدات اليت أسستها مل حتل    
ودعـوة اهللا  . ومجاعة اإلخوان مثل مجاعة السيدات املسلمات مل حتل أيـضا  . تعقد رايام بيد اهللا ، وما يعقده اهللا ال حيله البشر 

wعندما تنقضي آجالنا ونلقى اهللا ، سـيعلم     و. وسيفىن عبد الناصر ودولته وتبقى كلمة اهللا        . ماضية يف طريقها وكلمة احلق قائمة     
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ن دين اهللا قائم ، وال تزال طائفة من أمة اإلسالم قائمة على احلق مدافعة عـن ديـن اهللا ،          . !الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون      
ون مـن الـذين   وأدعو اهللا تبارك وتعاىل أن نك. جماهدة يف سبيل اهللا ، ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك        

هؤالء اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر خلفاء       . . يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، مبينني لألمة طريقها إىل اهللا تعاىل            
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم اددون ألمر اإلسالم 

ه كان تنفيذا ألمر أراده اهللا لتجديد هذا الدين بإقامة إن تأسيس مجاعة اإلخوان املسلمني مل يكن خبط عشواء من حسن البنا ولكن
واهللا إنك خطيبة : فقال يل . قلت هذا وسكت . دولته وتنفيذ شريعته ولذا فليس من حق مجال عبد الناصر حل مجاعة اإلخوان      

إىل حل ينقـذك مـن   أنا آتيك ألصل معك . لكىن مل آتك آلخذ منك درسا يف اإلخوان ولتجتذبيين ألكون واحدا منهم            . فعال
إنك أنت اليت جندتيه : عبد الفتاح إمساعيل يقول . . لقد رمى اإلخوان كلهم املسئولية عليك . . املصيبة اليت أوقعت نفسك فيها 

أنت إما طيبة . . سيد قطب ختلص وشبكك أنت . أنت أسست التنظيم    : اهلضييب خلص نفسه ورمى املسئولية عليك فقال        . . 
يريد أن يساحمك عما مـضى  “ اللي البلد يف خنصره “عبد الناصر يريد أن خيلصك مما أنت فيه ، عبد الناصر . . جدا أو جمنونة   

أنت يا زينب خـسارة     . . هو عارف انك خطيبة، لك تأثري على الناس والناس حتبك ومجاهريك كثرية             . ويفتح صفحة جديدة    
أنا أقول هذا ألين أريد . ال مؤاخذة ! قربه ويرفض ؟ أنت جمنونة صحيح    أهناك أحد يريد عبد الناصر أن ي      . . وأنت ورقة راحبة    

أال : قلـت   . . . اعقلي يا حاجة وشويف مصلحتك وامسعي كالمي        . مصلحتك وأنت طول عمرك تربني اليتامى وتعملني اخلري       
الذين كانوا حيضرون إليـك يف  أن تذكري يل مجيع أمساء اإلخوان    : أمر بسيط جدا سترين اخلري بعده       : يكفيك ما قلت ؟ قال      

كما نريد أن نعرف موقف سيد . املرتل ، والطريقة اليت كانوا سيقتلون ا عبد الناصر، ومىت أخذمت األمر من اهلضييب بقتل الريس 
قطب ، وكيف أعدت اخلطة وما هي تفاصيلها، وأنا أحلف لك برأس عبد الناصر أنك ستخرجني هذه الليلـة مـن الـسجن                    

اعقلي وفكري جيـدا يف     . دى فرصة ال تضيعيها، أنا حلفت لك بشريف وشرف الريس           . وزارة الشئون االجتماعية    ولتتسلمي  
وهنا دخل احلجرة رجل غليظ اجلثة ال تقع عيين عليه إال ورأيـت  . . مصلحتك ، كل اإلخوان اآلن ال يفكرون إال يف أنفسهم           

إذا . ا كل التسجيالت اليت كنا نضعها يف مرتهلا بالزيتون ومصر اجلديـدة        يا سيادة العقيد لقد أحضرن    : قال  . شيطانا يف وجهه    
  .أمرت حنضرها حىت تسمعها هلا

شويف يا زينب ، أنا عارف أن زوجك رجل طيـب وأريـد أن    : مث عاد يكلمين قال     ! اذهب أنت اآلن يا رياض      : قال حمدثي   
 أنا أريد أن أخدمك والرئيس حريص على أن تتفامهي معنـا   .واخوتك منهم أصدقاء يل أعزاء على       . أخدمك من أجلك وأجله     

وهو يريد خدمتك ، وأنا أعدك بشريف وشرف الرئيس عبد الناصر أن أحرق األشرطة أمامك إذا تفامهنا، حنن نريد أن خنلصك من 
!  أن ال يضر اإلنسان أخاه ما هو اإلسالم ؟ اإلسالم. الورطة اليت أوقعك فيها اإلخوان ، واهللا العظيم حنن مسلمون أحسن منهم          

 !  

حنن طيبون جدا والنيب بس تفامهي : قال يف بالهة . والذي تشهده هنا، أليس إضرارا بأخيك وبالناس مجيعا : قلت وكلى سخرية 
  ..معنا وستدركني طيبتنا 

يا ست زينب قويل : قال وهنا أخرج ورقا من درج مكتبه وأمسك بالقلم و. أدعو اهللا أن يتوب عليكم وتكونوا مسلمني  : قلت  
نترك هذا املوضوع ! طيب : قال . ال أتذكر ألين ال أحفظ األمساء وال أسأل أحدا عن امسه : قلت . من الذي كان يأيت عندك ؟ 

w  . نتكلم يف موضوع حسن اهلضييب وسيد قطب . لنعود إليه بعد قليل 
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القضية اكرب من قتل عبـد  ! يا أستاذ : قلت ! على احلكم موضوع قتل عبد الناصر واالستيالء    : أي موضوع هذا؟ قال     : قلت  
قتل عبد الناصر أمر تافه ال يشغل املسلمني ، القضية قضية اإلسالم ، اإلسالم غري قـائم وحنـن    . الناصر واالستيالء على احلكم     

شخاص املسلمني وينكر احلكـم  وإذا كان عبد الناصر حيارب اإلسالم يف أ. نعمل لقيام اإلسالم ونعمل على تربية نشء لإلسالم    
أال تعلمني أنك لو . هذا الكالم خطري! أنت جمنونة : قال . بشريعة اإلسالم مدعيا أن هذا رجعية وتعصب وتأخر فأمر ال يشغلنا        

  . لو تركتك اآلن فستقتلني بعد ساعة . الظاهر أنك تستحقني ما أنت فيه . قتلت هنا اآلن ودفنت ما علم بك أحد

ومل أكد أقول هذا حىت انقلب كالوحش الذي أخذه الصرع ، وأخذ يهذي يف هسترييا بالسب       . اهللا ما يشاء وخيتار   يفعل  : قلت  
هذه . ودي التسجيالت للمحكمة : قال له . مث نادى أحد اجلنود وأعطاه إشارة جاء على إثرها رياض إبراهيم       . واللعن والشتم   

. وحضر العسكري سعد وهو يقول نعم يا باشا.  ذلك الذي كان يساومين   اعرف شغلك معها وهات هلا سعد وانصرف      . جمنونة

وأخذ سـعد يـضربين   . وأنا راجع بعد قليل . مخسمانة جلدة : كم جلدة يا باشا؟ قال : وسأله سعد . سويها يا سعد: قال له  
دار ساعة يعود بعـدها  مث يتركين واقفة ووجهي للحائط ويغيب مق. بالسوط على يدي ورجلي وظهري وكل مكان يف جسدي  

مث جاءوا جبماعة من شباب اإلخوان وأخذوا جيلدوم ويلقنوم ألفاظـا قبيحـة وسـبابا مـشينة     . لضريب بالسوط مرة أخرى     
  . وكان الشبان يرفضون ذلك فيزيدوم جلدا . ليوجهوها يل 

  .وكان منهم الطيار ضياء الطوجبي الذي قبض عليه يوم زفافه 

  

  

  !ي ليل المساومة وجاء دور حمزة ف
  

  

وأوقفين املدعو سعد ووجهي للحائط ما يقرب       . بعد جلد شباب اإلخوان وجلدي أخذوين إىل حوش السجن الذي فيه زنزانيت             
وكـان  . وجاء محزة البسيوين، كنت قد بدأت أحفظ بعض األمساء. كان الربد قارسا وآالم الركل والسياط شديدة       . من ساعة   

  !انصحها يا محزة باشا . حنن ال نريد إال نفعك . ا بنت اعقلي وفكري يف مصلحتك ي: معه رياض الذي قال 

اخلري الذي كنا جنتمع من أجله هو بعـث    . ليس لدى ما أعترف به      : قلت  ! حاتعقلى وتعتريف كما اعترف كل الرجال أم ال ؟        
هات : قال محزة . أوامرك يا باشا   : ت  فقال صفو . التفت محزة لصفوت وكان يقف خلفه       . عقيدة التوحيد يف نفوس الشباب      

  . ولذا سأتعب نفسي معها. زوجها صاحيب . يل كرسيا وهلا كرسيا

. حاولت أن أجلس فلم أسـتطع  . جاء الكرسي فأمرين باجللوس ليعرف كيف يكلمين موضحا أنه يفعل ذلك من أجل زوجي              

: فقال يل . كلمين وأنا واقفة :  األمر باجللوس فقلت  أعاد محزة . كانت السياط قد أخذت من جسدي مما أعجزين عن اجللوس           

لقد أصبح شكلك قبيحا، وأصبحت رجالك مثل رجلي الرجـل          . أنت اليت فعلت هذا يف نفسك وحقرت نفسك ذا الشكل           
وزوجك صاحيب وصعبان علـي انظـري إىل   . لقد أصبح سنك ستني سنة. إن زوجك سيغتم حني يراك ذا الشكل  . الوحش  
  .، كأما يدا عمال البناء يديك 
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وشكلها أصبح قبيحا، . سنها ستون سنة ، دي شكلها كما لو كان سنها مائة وعشرين سنة           : إنت بتقول يا باشا   : قال صفوت   
  .زوجها يسبها ويلعنها وستصلها ورقة الطالق يف الربيد وأخذ يقهقه 

 أتكلم ، بل أنظر نظرات فيها احتقار له وازدراء ملا يقول ، ظللت صامتة ال. أنت صعبانة على، أنا أريد أن أخدمك      : قال محزة   
كان يظن أنه خييفين ، ولكـىن      . كاحلشرة امللوثة . . وال أدري أكان حيس ذه النظرات أم أنه كان غبيا؟ كنت أراه غبيا جبانا               

ر صفوت أن يضع وجهـي  صرخ كالوغد يأم. هكذا كنت أحس عندما كان يهذي بتهديداته . كنت أحس أنه يفرق مىن رعبا   
للحائط ، وأسرعت أنا بنفسي أنفذ األمر وأرفع يدي إىل أعلى، وما لبث السوط يف يد صفوت أن بدأ يهوى على ظهـري يف                      

وجاء آخر بصفيحة زيت مغلي وضعوا . وحشية، مث استدعى عسكريا امسه سعيد أوقفه جبانيب وبيده سوط يضرب به يف األرض          
                                                 .فيهـا عـددا مـن الـسياط     

مث دخـل  . وتركوا هذا الشقي سعيد يغمس تلك السياط يف الزيت املغلي ويأمرين أن أنظر           . وانصرف محزة البسيوين وصفوت     
 بنسن. . يا بنت الـــ : احلوش اكثر من عشرة عساكر أخذ كل واحد منهم سوطا أخذوا يضربون ا يف األرض ويقولون                 

الذين قال هلم الناس إن الناس “ كنت أتلو قول اهللا تعاىل    . كنت مشغولة عنهم بذكر اهللا      . وأنا ال التفت إليهم     . لك الكرابيج   
ودخـل  ” قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء        

  .وجذبين من ذراعي وأخذين إىل الزنزانة . . أجلنا قتلها الليلة . انتظروين . اخرجوا يا أوالد : ة وقال السفاح الرويب بعد فتر

  
  عودة إلى الزنزانة

  

  

سألتين علية عما فعلوه . كانت علية وغادة نائمتني فجلستا وأزعجهما الدم الذي يرتف من قدمي          . فتح الباب وابتلعتين الزنزانة     
بسم اهللا ، أعوذ بعـزة اهللا  : "مد هللا وطلبت منهما العودة إىل النوم وأنا أردد حديث الرسول عليه السالم           احل: يف رجلي، قلت    

ومرت ليلتان وآالم اجللد تأخذ مىن كل مأخذ، وأنا أكتم آالمي داخل نفسي إشفاقا مىن على        " . وقدرته من شر ما أجد وأحاذر     
سأالين عما حدث يف تلك الليلة وال عن سبب استدعائي ، لقد اكتفتا مبا رأتا      علية وغادة، وكانتا حترصان كل احلرص على أال ت        

وىف صبيحة يوم سألتين غادة عما حدث فأسكتتها علية وشعرت أنا بأن يف . من آثار التعذيب على جسدي ومبنظري عند العودة   
  .سؤال غادة نذيرا بفصل جديد فانقبضت نفسي وانقضى اليوم 

  

  وهبط ليل آخر
  

  

يا بنت يا زينب قفي؟ وسحبين من يدي :  صالة العشاء فتح باب الزنزانة وسدته جثة صفوت املظلمة الذي نادى بوحشية        وبعد
خليل بك ينتظرك : وىف الطريق قابله رجل قال له ! . . وهو يقول تعاىل اختل توازين وكدت أسقط على األرض من شدة اإلعياء

نعم هي دي : ذ له البلوى دي سأل اآلخر هي دي زينب الغزايل؟ فأجاب صفوت أنا آخ. . قال وهو يسب ويلعن ! يا صفوت    w
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انتفض الرجـل  . وأخذ يسب ويلعن وأدخلين حجرة ا مكتب عليه رجل كأن وجهه الليل املظلم املخيف           . . زينب الغزايل   . 
عـاد  .  ذهابا وإيابا كامللـدوغ  وتركين واقفة وأخذ يذرع احلجرة. روح انته هات الرجل: واقفا كأن جنا مسه وقال لصفوت       

ومل أنت هنا : قال ! زينب الغزايل اجلبيلي: من أنت يا بنت ؟ قلت : أخذ يقول . صفوت ومعه رجل دخل وجلس على املكتب 
. أنت هنا ألنك واهلضييب وسيد قطب وعبد الفتاح إمساعيل دبرمت لقتل مجال عبد الناصر         . الزم تعريف   : قال  . ال أعلم   : ؟ قلت   

. . أتعرفني من أنا؟ أنا وحش السجن احلريب. الليلة قتل ال جلد ككل مرة ! . . اعتديل يف كالمك : قال  ! مل حيدث هذا  : ت  قل

مل أر أحدا من اآلدميني منذ دخلت السجن إال هؤالء املظلـومني مـن   . . ليس هنا إال الوحوش والكالب . . قلت . أنت فامهة 
فقام وركلين برجله ودفعين بكلتا يديه فأوقعين، مث أخذ يرفصىن برجليه ، مث أوقفين وكـان           . اإلخوان محلة األمانة وزعماء احلق    

وضربين بكلتا يديه علـى  ! . . ال نريد هذه الفلسفة اعتديل وتكلمي     : فنظر إىل وقال    . الضرب قد أتعبين فاستندت إىل احلائط       
إيه يا  : "وبعد فترة دخل رجل وقال      . . لق باب احلجرة    وأجلسين على مقعد وخرج وأغ    . . وأخذين صفوت بيديه    . . وجهي  

حنن نريدك شاهدا يف    . الريس قلبه كبري ويريد أن خيدمك       . . أنت تشتمني الناس وتسخرين م      . . زينب ماذا تفعلني بنفسك     
. .  اإلخوان املسلمني ليس هناك جرمية لدى: "قلت " . القضية فقط وسنخرجك من اجلرمية اليت ألبسها إياك اإلخوان املسلمون      

أنت إما جمنونة أو حالتك النفسية سيئة سأتركك وأبعث لك : "قال " . اجلرمية أنكم أنتم أيها األوغاد حتكمون هذا البلد الطيب       
وبعد فترة دخل رجـل  . وتركين وخرج ، ومحدت اهللا على أنه مل يأمرين بالوقوف لشدة تعيب ". من يعرف كيف يتفاهم معك     

: قال . . زينب الغزايل اجلبيلي : من أنت ؟ قلت . . قفي يا بت : قال .  وكان ما مييزه أن حب الشباب ميأل وجهه وبيده سوط

هذا . أخرج أنت سأقعد معها قليال : ودخل رجل آخر فقال لألول . تبقى دي ليلتك األخرية مادمت حضرت هنا . يا ار أسود
كان . صحيح يا بيه الزم تكون عملت طيب ألنك حلقتها : قال األول   . . إلخوان  دي فعلت خريا كثريا، لكن أوقعها ا      . حرام  

الريس : سأقعد أتفاهم معها ما تريدون منها بالضبط ؟ قال األول        . اذهب أنت   : قال الثاين   . . فاضل هلا دقائق وعمرها ينتهي      
. مث خرج وبقى الثاين. خوان كلهم اعترفوا يا بيه واإل. . واملشري يريدان أن تكون شاهد ملك يف القضية وتعترف على اإلخوان         

إنت باين : " مث جلس على املكتب وهو يقول      . . يا زينب ما هذا الذي تعملينه يف نفسك ؟ مالبسك متقطعة ومتبهدلة             : قال  
 أخيك عبد املـنعم  أنا كنت مع: "قال . . ؟ مل أجبه "تقدري كمان جتاويب على أسئليت، أو نتفاهم غدا. . عليك اإلعياء خالص    

وأنا أر يد إخراجك من هذه القضية، . . زوجك رجل طيب جدا إ أنت صعبانة على قوى . . وسيف ومع زوجك هذا الصباح      
                                  . . "وموضـوع إنـك تـصبحني شـاهدة ملـك موضـوع جيـد جـدا         

  . .وأخذين صفوت . . ى غدامث نادى صفوت وأمره أن يأخذين كي أنام وأرتاح وأفكر لنلتق

  

  استراحة قصيرة
  

  

  .احلمـد هللا  : أجئت يـا حاجـة؟ قلـت    : وابتلعتين الزنزانة ، وكانت علية وغادة نائمتني ، وتنبهت علية إىل دخويل فقالت      

  .وأذن الفجر فصلينا، وأخذت غادة تسألين عما حدث . . حاولت أن أنام فلم أستطع 
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. ربنا يعينك يا حاجة : قالت علية . إم يطلبون مىن املستحيل . يثبتنا على احلق ، إم يريدوا فتنةأدعو اهللا أن . قلت األمر هللا  

. . كنت متعبة وكان على أن أهيئ نفسي للقاء الليلـة اآلتيـة           . . فلم أحدثها . . وأعادت غادة السؤال عن تفصيل ما حدث        

  . وفهمت علية ذلك فأسكتت غادة وانقضى النهار

 
  قسى الليلوما أ

  

  

وجاء الليل الذي أصبحت أخافه وأخشاه ، وأخذت علية وغادة تدعوان يل ولإلخوان مجيعا ، وفتحت الزنزانة وأخذت ، ولكىن        
أمر الرجل صفوت باالنصراف وأمرين باجللوس . وجدت رجال آخر مل أره من قبل ومعه صفوت ، ذهبا يب إىل مكاتب التعذيب     

وأنا اليـوم مقطـوع    . يا ست زينب أنت أتعبت الناس الذين يريدون خدمتك          :  بدأ حديثه قائال   مث. على مقعد جبوار املكتب     
. . خلدمتك ، وأرجو أن يعينين ربنا وتنهدي باهللا وتتركي حكاية اإلخوان املسلمني ، وكفاية أم أوقفوك هذا املوقف احلـرج             

اهلـضييب قـال   . حنن نريد أن تفتحي لنا قلبك ' الب حكم هؤالء ط . فاكرة إم صحيح يريدون اإلسالم      . أنت خمدوعة فيهم    
حنن ال نصدق كالمهم ونريد إخراجك مـن القـضية ائيـا      . . كالما معناه احلكم عليك باإلعدام وأيده سيد قطب يف ذلك           

 نذهب حنن إليك كما أننا نريد أن تذهيب اآلن إىل مرتلك ، وعندما حنتاج ليك يف الشهادة نرسل لك أو        . . واعتبارك شاهد ملك  
يف مرتلك ، إذا وافقت على هذا ستقابلني املشري عامر والرئيس عبد الناصر، وسيصدر قرار من الرئيس بإلغاء قرار حـل مجاعـة     
السيدات ، وقرار بإعادة صدور الة، ليس هذا فحسب بل إن الرئيس ينوى أن يعطيك مركزا كبريا يف الدولة جيعلك صـاحبة          

كل املصائب يريدون وضـعها علـى   . . وكفى ما حدث لك من غدر اإلخوان . . معيات يف اجلمهورية   السيطرة على كل اجل   
مث دق جرسا . كان يتحدث وأنا صامتة ال أنطق بكلمة، وكان وهو يتحدث يتفرس يف مالحمي " . . رأسك ليخرجوا هم ساملني 

فقلت . نت تشربني القهوة فهل أطلب لك فنجان قهوة أ: على املكتب دخل بعده صفوت فطلب لنفسه شايا مث التفت إىل يقول  
إننا مل نتفـق  : " امسعي يا زينب ، سأعطيك ورقا وقلما، اكتيب فيه كل ما اتفقنا عليه فقلت : "قال  ". ال أريد شيئا  . . شكرا: "

  . . !" . وال أدري ماذا اكتب . على شئ 

الرئيس مجال يريد خدمتك ، ويريد إخراجك . . أن تقدري مصلحتك إنت لآلن مل تستطيعي   : "قال وهو يناولين الورقة والقلم      
  ! !" .من القضية 

األوىل بالرئيس وباملشري أن ! ! هل هذه قضية أو جرمية؟ . . ناس اجتمعوا ليدرسوا دينهم ، ويتفقهوا فيه ! ! أي قضية؟ : " قلت 
إذا كتبـت  . . وينشرون الفساد يف كل مكان . . حلادي حياكما الذين ينشرون التسيب األخالقي، واالحنالل ، بل والتسيب اإل   

أنا عارف إنك سيدة فاضلة على علـم ،   : "قال  . احلق الذي أعلمه سأكتبه     . . فسأكتب احلقيقة الواقعة يف هذا البلد املسكني        
. قبل الكتابـة  . . م أنا سأتركك مع الورق والقل! ! . . وعقلك كبري، ولن ترتضى أن تزيدي موقفك سوءا اكثر مما أنت فيه            

اهلضييب وسيد قطب كانا يـدبران  . . القضية وضحت معاملها متاما     . . ضعي أمام عينيك أن الرئيس يريد إخراجك من القضية          
يريدان إلقاء كل املسئولية . ويقوالن إن زينب الغزايل هي اليت كانت تدبر وختطط        . الغتيال عبد الناصر واالستيالء على احلكم       

wبل إما يقوالن إنك أنت السبب يف كل ما حدث ، وأنت اليت سـببت هلمـا األذى   .  ويلتمسان الرباءة هلما فقط      فوق رأسك 
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. إم يريدون إلصاق القضية كلها بك . . لكن فكرى طويال يف موقفك وموقف اإلخوان منك     . . اكتيب  . . اكتيب  . . والضرر

وتركين وحدي مع الورق ". . إا نذالة!! هل هذه شجاعة؟. .  مث ختلوا عنك إننا نعلم أم حرضوك. . وإخراج أنفسهم منها . 
  ! ! . . وآه من الورق والقلم مع سجني يف زنزانة . . والقلم 

كنا ندرس كتاب احمللى البـن  . كنا جنتمع مع شباب اإلخوان ندرس يف كتب الفقه والسنة واحلديث والتفسري       " . . . وكتبت  
البن القيم ، والترغيب والترهيب للحافظ املنذر ، وىف ظالل القران لسيد قطب ، ومالزم من كتاب معامل يف            حزم ، وزاد املعاد     

. وكان ذلك بإذن وإرشاد األستاذ اهلضييب . . وكيف قامت الدعوة اإلسالمية . كنا ندرس سرية الرسول والصحابة     . . الطريق  

علنا نستطيع إعادة جمد اإلسالم وقيام أمتـه الفعالـة يف          . ن الشباب املسلم    كان الغرض من الدراسة هو إجياد لبنات سليمة م        . 
  . األرض 

وبعد دراسة طويلة قررنا أن نعيد تنظيم اإلخوان املسلمني يف كل مواقعها وأن نعمل بدأب ومثابرة على مجع كل من نستطيع من      
. وقررنا أن يستغرق هذا العمل ثالثة عشر عاما . . شرية كلها لبنات صاحلة من شباب األمة الضائع يف اتمع اجلاهلي احمليط بالب 

جددنا فترة الدراسة املـصحوبة     % 25بعدها نقوم مبسح للجمهورية، فإن وجدنا الفئة املؤمنة مببادئ اإلسالم تقل نسبتهم عن              
عندها ننـادى  . .  جمموع الشعب من% 75بالتربية لثالثة عشر عاما أخرى مث نعيد التقييم ثانية وثالثة ورابعة حىت تصل النسبة         

فماذا خييف عبد الناصر، وماذا خييفكم أيها احلاكمون ؟ رمبا متض أجيال قبل أن يتحقق هذا الذي نرجوه ، . . بالدولة اإلسالمية  
ن قتل شخص القضية اكرب م. .  قتل عبد الناصر، فقتله ليس أمرا واردا يف قضيتنا -باملرة-ليس يف حسابنا ! ! فما الذي خييفكم ؟

من الذي أمركم بتعذيبنا وقتلنـا؟ الـصهيونية أم   . . ! ! أو أشخاص وفكرة القتل مرفوضة ولكنكم تتعللون ا لتقتلوا املؤمنني          
  ! ! الشيوعية؟ 

إن األمر الـذي ترجتـف منـه    . . إن األمر الذي ترتعد منه الشيوعية امللحدة ، وخييف الغرب املنحرف ، املرتد عن مسيحيته         
األمر الذي يرعب كل هؤالء مجيعا، هو عودة اإلسالم بعقائده وشرائعه ومعامالته            . . يونية العاملية وجيعلها ال تنام وال دأ        الصه

نعم عودة اإلسالم تقلق كل هؤالء ولذلك هم يتربصون بنا ويتجسسون علينا، مث يأمرون عمالئهم بالقضاء          . . ! ! إىل املسلمني   
أما جملة . . إن قتلتمونا اليوم فسيأيت من بعدنا من يرفع راية اإلسالم . . وخمزي الكافرين . هللا متم نوره ولكن ا. . على املؤمنني   

إننا . . السيدات املسلمات أو املركز العام للسيدات املسلمات أو الدنيا كلها إذا جاءتنا لتكون لغري اهللا فنحن نرفضها وال نريدها     
ودخل صفوت الرويب وطلب مىن "! ! . زينب الغزايل اجلبيلي"وذيلت هذه الكلمات بتوقيع    " ه  ال نطلب إال اهللا وطريقه وشريعت     

 ليست هي اليت -ومعه أوراق . عاد إىل الرجل الذي كان أعطاين األوراق والقلم . ومرت فترة   . . األوراق فأعطيتها له وخرج     
إا ال تستحق . . خذوها يا صفوت : "وقال لصفوت ! ! . . ت  مث مزقها وقذفين ا يف وجهي ليومهين بأنه مزق ما كتب-كتبتها

. . وانصرف ! ! " . . دعهم يعدموا. . أنا كنت أريد أن أخدمها لكنها رفضت يدي املمدودة إليها . . إال اإلعدام كما قرروا 

كل عناصـرها، فلمـاذا مل    إن كانوا يقولون ويزعمون أن القضية وضحت كل معاملها وتكشفت   -بل يف حرية  -إنين يف دهشة    
أم أن القضية هي املوت البطيء تنفيذا ملخطط مرسوم ! ! يقدموين إىل احملاكمة العلنية، وال داعي للترغيب والترهيب والتعذيب ؟        

أـم  . . بل وبان هدفها والغرض منها      . . وتكشفت كل عناصرها    . . ووضحت كل معاملها  . . ؟ حقا لقد وضحت القضية      
  ! !جاهلية. . ية يريدوا جاهل
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. الفتنة في حقيبة مالبس    وخطاب من عبد الناصر. 
  

كان اإلرهاق واجلهد واألمل قد سطر كل منـها سـطورا عميقـة يف نفـسي        . . ! ! أغلق باب الزنزانة فانتقلت إىل عامل آخر      
فالـسياط والركـل   . . ية وتكورت يف مكاين أحاول النوم فلم أستطع فقد كنت كأنين أتقلب على مسامري حمم !! . . وجسدي

  .. !! والصفع قد مزقت جسمي، والسب بأبشع األلفاظ وأقذرها قد مزق نفسي

كان حايل يغىن عن أي سـؤال       . . وهكذا ظللت أتقلب حىت مسعت أذان الفجر فاستيقظت علية وغادة وتيممتا وادينا الصالة              
تناولـت  ". إ!ال بأس يا عليـة : "قلت ! ! "  قرصا يا حاجة؟ الدكتور أعطاين حبوبا مهدئة أتأخذين: "فنظرت إىلّ علية وقالت     

نقـرأ  . . ففزعنا إىل اهللا ! ! ولكن هيهات للنوم أن جيمع أشالء جسد ممزق ، وشتات نفس ممزقة          . . القرص واستسلمت للنوم    
اليوم : "قالت . .  السجن كانت غادة حتفر على حائط الزنزانة تاريخ كل يوم منذ جميئها إىل          . . ونصلى ما استطعنا    . . القرآن  

 صـفوت ومعـه   -وىف الضحى فتحت الزنزانة وظهر" إن شاء اهللا : "قالت علية  . . " ربنا يفوته على خري   : " أكتوبر فقلت    8
هذه مالبس ! يا زينب : "فتح صفوت احلقيبة وهو ينادى ! ! جنديان حيمالن حقيبة كبرية عرفت من النظرة األوىل أا من مرتيل      

كانت احلقيبة كأـا  . .  لك من البيت وأخذ خيرج ما يف احلقيبة ويعرضه على مث أعاد ما أخرجه إىل احلقيبة ثانية وأقفلها    طلبناها
حنن طلبناها وأختك حياة أحضرا : ؟ فقال صفوت  "من طلب كل هذه املالبس ومن أحضرها      : "فسألته  . . أعدت لرحلة طويلة  

انصرف الزبانية فأغمضت عيين ورحـت يف إغمـاءة   ! ! ولبث قليال مث أغلق الزنزانة! ! يبةمث أمر اجلنديني باالنصراف باحلق   . . 
هم اعتقدوا إنـك  . . شديدة؟ على إثرها هرعت إيل علية وغادة تدلكان يدي وقدمي حتاوالن إفاقيت ، وأخذتا ونان على األمر            

ملـاذا يـا   : " ال يا علية إا مصيبة كبرية ، فقالت علية : "قلت . . " األمر بسيط وعادى جدا     . . حمتاجة إىل مالبس فطلبوها     
ملاذا أنا بالذات اليت تأتيها ! ! هذه فتنة. يا علية.. ال .. ال: "فقلت . حاجة؟ ام رأوا ثيابك قد متزقت وأنك يف حاجة إىل مالبس

وأخذت أدعو اهللا أن يثبتين على احلق !. .   فيه إنين مقبلة على اختبار اكرب مما أنا. . مالبس ؟ إنين منقبضة وغري مسترحية إىل هذا 
وأغلق الزنزانة على ! ! " تعاىل معي : "وحنن يف الركعة األخرية دخل صفوت وجذبين بوحشية وقال . وانتظمنا يف صالة العصر. 

! ! يها فئـران متوحـشة   مث قذفين يف زنزانة حالكة الظالم ، كريهة الرائحة، رطبة مترح ف           . سار يب إىل آخر املمر    . غادة وعلية   

! جلست يف رعب شديد وجسمي يرتعد من شدة الربد وبرودة اإلسفلت بقسوة ، وظلمة الزنزانة تضاعف خويف ورعيب وآالمي     

“ أال بذكر اهللا تطمئن القلـوب  “ . . فتيممت وأخذت أصلى وأصلى وأناجى ريب . وجلأت إىل اهللا ألتغلب على هذه الظرف      
  . يء النور وفجأة أض . 128: الرعد 

مكتب رئـيس  "فوجدت مكتوبا يف أعاله . . نظرت يف اخلطاب ! أقرئي هذا اخلطاب يا بنت : "ودخل صفوت ومد يده قائال      
بأمر مجال عبد الناصر رنيس اجلمهورية تعذب زينب الغزايل اجلبيلـي فـوق             "-مث مكتوب يف صلبه باآللة الكاتبة       " اجلمهورية

  ! "تعذيب الرجال 

  . . وخمتوم خبامت شعار الدولة اخلاص برئاسة اجلمهورية " ال عبد الناصر رئيس اجلمهوريةمج“التوقيع 

فأخذ يرميين صفوت بنظرات شرسـة  . . " حنن معنا اهللا  . . اهللا اكرب منكم مجيعا     : "قرأت اخلطاب مث أعدته إىل صفوت قائلة        
  . ة فأغلق الزنزانة ومل أنطق بكلمة واحد. . ويقذف من فمه بقذارات من السب املقذع 
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وفتحت الزنزانة ودخل محزة البسيوين تتراقص الشياطني يف عينيه  "! ! انتباه  "بعد فترة قصرية مسعت صفوت يصيح بأعلى صوته         
ساعة واحدة فكرى فيها جيدا وقدري مصلحتك ، لقد أحضرت لك ثيابا لتقابلي املشري عبد احلكيم . . آخر فرصة لك  : "وقال  

فرفع صفوت ! ! " اقرأ عليها اخلطاب يا صفوت     : "ونظر إىل صفوت قائال     " مث يتغري موقفك يف القضية      . مجال  عامر والرئيس   
. إمضاء مجال عبد الناصر" بأمر مجال عبد الناصر رئيس اجلمهورية تعذب زينب الغزايل اجلبيلي فوق تعذيب الرجال "عقريته وقرأ 

. . " خذي يا جمنونة اخلطاب واعريف ما فيه جيدا . . خذي : " وهو يناوله يل   أخذ محزة البسيوين اخلطاب من صفوت وقال        . 

فأخـذت  ! ! أين السوط يا صفوت ؟ : مث اجته إىل صفوت وقال      " . . أقرئيه مرة أخرى  : "فقال  " ! ! لقد قرأته   :  " فقلت له   
  ! !" . اخرجوا يا كفرة. . ربنا اكرب منكم يا فجرة : "اخلطاب وقرأته مث قذفت به إىل األرض وقلت له 

سنمنحك فرصة : "وقال يف وحشية . نادى محزة البسيوين على بعض اجلنود خارج الزنزانة، فدخل جندي حيمل حقيبة املالبس        
. مث أغلقوا الزنزانة وانصرفوا ! ! " حل املشكلة يف يدك أنت .. فكرى جيدا وملصلحتك فقط . . وهذه مالبسك . . ملدة ساعة 

مث دخل محزة ! ! " انتباه "فدق أذين صوت صفوت . ومضت الساعة املمنوحة يل .  اهللا وادعوه الثبات على احلق  أخذت أستغفر 
حسنا خذها يا صفوت ! لقد بعت نفسك ! ال بأس ! " . أتريدين املوت ؟ ! ! أمل ترتدى ثيابك ؟ : "البسيوين ونظر إىل مث قال     

جذبين . داء لسيد قطب واهلضييب ، إم يريدون التخلص منها وخيرجون هم أبرياء تريد أن تقدم نفسها ف. . . . بنت الكلب. . 
بصوت مرتفع حىت تـسمع  " اهللا اكرب"صفوت بعنف وخرج يب من الزنزانة وسار يب يف املمر، وأثناء مروري على زنزانيت قلت             

اخرجوا يـا  . . اهللا اكرب منكم يا فجرة ! ! .  علية وغادة فكنت أعتقد أا اللحظة األخرية يف حيايت، كما قال محزة البسيوين            "
  " .إ! كفرة
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  :الباب الرابع 

  
  والجريمة! ! ! زنزانة الماء  - مع شمس بدران

  

  !إ.. واستمر صفوت يف سريه حىت مكتب ضابط يدعى هاين ، وأخذين هاين إىل مكتب مشس بدران 

  ! ! مشس بدران وما أدراك ما مشس بدران 

كان ينطلق يف لـذة   ! ! إنه أسطورة يف التعذيب والقسوة      ! ! إلنسانية وأكثر وحشية من وحوش الغاب       إنه وحش غريب عن ا    
ظنا منه أن القسوة والعنف يف التعذيب يرد املسلمني . غريبة يضرب املوحدين املؤمنني ، بأعنف ما ميكن أن يتصوره العقل البشرى

  . .وقد خاب ظنه !! عن دينهم وعقيدم 

  !نعـم  : بدران يف غطرسة كأنه جامع رقاب اخللق بني أصابعه هو أنت بقى سـت زينـب الغـزايل؟ قلـت                     وسألين مشس   

وكان يقف خلفي اجلالد صفوت الرويب واثنان آخران وبيد كل منهم سـوط      . كان مكتب محزة البسيوين يتصل مبكتب مشس        
  ! ! .كأنه لسان من هلب 

خلى بالك وتكلمي بعقل وشويف فني مصلحتك ، خلينا خنلـص  ! ت يا زينب يا بن: " قال مشس بدران وهو مازال يف غطرسته       
ما هذه الرطانة : "فقال ". يفعل اهللا ما يشاء وخيتار  : " قلت  . أجعل السياط متزقك    " عبد الناصر "منك ونشوف غريك وإال بعزة      

. أخوة يف اإلسـالم ،  : "قلت يف هدوء ". ما هي صلتك بسيد قطب واهلضييب؟     : "فلم أرد عليه فقال     " ؟إ  . . العجيبة يا بنت    

  ".ما مهنة سيد قطب ؟: "فقال " . أخوة يف اإلسالم : "فأعدت " . أخوة ماذا؟: "فقال يف استنكار بليد 

  " .األستاذ اإلمام سيد قطب جماهد يف سبيل اهللا ، ومفسر لكتاب اهللا ، وجمدد وجمتهد: "قلت 

إن األستاذ سيد قطـب زعـيم ،   : ت وأنا أضغط على خمارج األلفاظ تأكيدا له معناه ما معىن هذا الكالم ؟ فقل: فقال يف بالدة   
  .ومصلح ، وكاتب إسالمي ، بل من أعظم الكتاب اإلسالميني ، ووارث حممدي 

اذ األست: "ومهنة اهلضييب إيه كمان ؟ فقلت     :  قال   –إيه يا ست ؟ ومل أجبه       : وقال هو . وبإشارة من إصبعه اال على الزبانية       
إمام مبايع من املسلمني املنتمني جلماعة اإلخوان املسلمني ، امللتزمني بتنفيذ أحكام الشريعة ، وااهدين يف          " اإلمام حسن اهلضييب  

  ". سبيل اهللا حىت تعود األمة اإلسالمية كلها إىل كتاب اهللا ، وسنة رسوله 

  !وما فرغت من كالمي حىت عاود الزبانية التعذيب بالسوط 

  . . . " .ما هذا يا بنت الــ. . هراء، وكالم فارغ  : "فقال

معـامل  "هل قرأت كتاب : "مث تقدم إىل وامسكين من ذراعي وقال !!" توجد نقطة مهمة  . . دعها يا باشا  : "وقال حسن خليل    
  " .نعم قرأته : "لسيد قطب ؟ فقلت " الطريق 

. ء االستجواب وجيلسون للمشاركة يف االستجواب من جهـة           وكان يدخل بعض الضباط أثنا     –فقال رجل آخر من اجلالسني      

  ومن جهة أخرى كنوع من اإلرهاب ممكن تعطينا موجزا هلذا الكتاب ؟

w  . . . ".بسم اهللا الرمحن الرحيم ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني : "فقلت 
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. . . . إننا يف كنيسة يا أوالد الــ! ؟. . . . منرب مسجد يا بنت الــأنت واقفة على : فقاطعين مشس بدران يف صفاقة غريبة 

."! .  

  ماذا فهمت من كتاب معامل يف الطريق ؟. أكملي يا زينب. . معذورة يا باشا: وقال حسن خليل 

 ، وسنة رسول اهللا كتاب معامل يف الطريق يف فهم اتهد املفسر سيد قطب يدعو املسلمني ملراجعة أنفسهم مع كتاب اهللا: فقلت 
 منقطعني عن كتاب اهللا ، وسنة رسـوله  – وهذا هو الواقع اآلن   –فإذا وجدوا أنفسهم    . ، وتصحيح تصورهم لعقيدة التوحيد      

مث يدعوهم للمفاصلة بينهم وبني اجلاهلية املتفـشية يف األمـة،     ! . وعادوا إىل دينهم وكتام ، وسنة رسوهلم        . سارعوا بالتوبة   
فإذا راجعت األمة الكتـاب ومراميـه ، ومقاصـده ،    . وتصور أوامره تصورا سليما   .  الرؤية يف فهم القرآن      فطمست وضوح 

فالسيد قطب يرى ضرورة تبصري األمة مبراجعة عقيدا لتقرر صدقا من قلبها وضـمريها، أـا   . والتزمت بدينها صحت عقيدا   
  . . وأن حممدا رسول اهللا ملتزمة بكل ما تكلفها به شهادة أن ال إله إال اهللا ،

  " . إا كاتبة كذلك : "وقال آخر. إا خطيبة"ولزمت الصمت بضع حلظات ، فقال حسن خليل يف كم أبله 

وأخذ يقرأ منها بعض مجل من . وأخرج جمموعة من جملة السيدات املسلمات كانوا قد استولوا عليها مع الكتب يوم القبض على       
أنا مل أفهم : وقال جاهلية  . لكن مشس بدران قاطعه ونظر إىل احليوانات املفترسة اليت حتيط به          .  الة   مقال افتتاحي ألحد أعداد   
 ويبدو وكأنه ينسج -فقال حسن خليل . قائلني وضحى يا بت للباشا : فرتل على الزبانية بسياطهم ! ! شيئا مما قالته هذه البنت  

  . .  أخرىحلظة. . ال بأس يا باشا  : -شبكة الصطيادي 

إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم ، جاء ليخرج : أريد أن أفهم معىن ما تلزم به ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ، فقلت : مث قال كأنه  
وله وأما معىن حممد عبده ورس. البشرية كلها من عبادة البشر، وعبادة الوثن ، إىل عبادة اهللا الواحد القهار هذا معىن ال إله إال اهللا    

، فكل ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم من الوحي، وهو القرآن الكرمي والسنة الصحيحة ، هو حق واجب التنفيذ اعتقـادا         
  " .وعمال، وهذا هو التصور السليم لكلمة التوحيد

  .مث نزل على وحوشهم بالكرابيج !" كفى سخافات "فقال مشس بدران وقد أخذته العزة باإلمث 

  ! ! .هل حنن مسلمون أم كفار؟: ونظر إىل وقال .  من أجلى -حلظات أخرى يا باشا " ليل   وقال حسن خ

ـ "فقال مشس بدران . اعرض نفسك على كتاب اهللا وسنة رسوله ، وستعرف أين أنت من اإلسالم            : قلت   ، . . يا بنت الــ
  . فلم أرد من هول السياط أما أنا ! ! وانطلقت القاذورات من فمه تكشف أخالقيات هذا املخلوق العجيب 

بل تسودها جاهليـة  . إن غابة عبد الناصر ال تعرف تقاليد أو عادات         . . وبدأ مشس بدران ميارس عملية وحش الغاب املفترس         
  ! ! .محقاء، يظلها طغيان أهوج ، وتسرح يف دروا ذئاب خبيثة جائعة إىل ش البشر

  ! ! .ت الضرب ده مش نافع علقها يا صفو: نظر مشس بدران إىل صفوت وقال 

وأعـدوا اآللـة   . وجاء ثالثة من الزبانية حيمل كل منهم سوطا  . فخرج صفوت وأتى بعامود من احلديد وقاعدتني من اخلشب          
  ! ! " .أرجوكم . . أعطوين بنطلونا من فضلكم: "فقلت هلم . ليعقوين عليها

وىف سرعة عجيبة أحضر أحـد  " . هاتوا هلا بنطلونا : "بدران  فقال مشس   " . ال بأس يا باشا   : "فقال حسن خليل لشمس بدران      
w  ! !اجلنود بنطلونا كأمنا انتزعه من حتت رجليه 
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  . . " .أدخلي هذه احلجرة البـسي فيهـا البنطلـون         : "عفوا يا باشا مث التفت إىل وقال        : "وقال حسن خليل لشمس بدران      

وعلقـت  ! ! ولبست البنطلون وخرجت إليهم ! ! يفزيون وجهاز راديو كانت حجرة فاخرة األثاث ، مكيفة اهلواء، ا جهاز تل         
  . . ! !وال كيف علقت . وال أدرى كيف ربطوا يدي مع رجلي . . بأمر مشس بدران يف هذه احلديدية 

  ! !اجلدها يا وله مخسمائة جلدة: وخيرج األمر من فم مشس بدران كضابط عظيم يف ساحة الوغى 

يعز على . ويشتد األمل . . ويشتد اجللد .. قدمي وجسدي أبشع ما عرفته اجلاهلية من قسوة وحيوانية وتنهال السياط تسطر على 
  .احتملت وأنا أضرع إىل اهللا يف سرى . احتملت . أن أضعف أمام هؤالء الوحوش 

 للذي يعلـم الـسر   ويتضاعف األمل ، ويتضاعف ، وملا فاض الكيل ، ومل يعد كأنه طاقة على الكتمان عال صويت يرفع شكواي   
. . وىف قليب ومشاعري جمارى الرضا، والتعلق باهللا . يا اهللا يا اهللا ، والسياط تشق يف قدمي جمارى األمل   : أخذت أردد   . وأخفى  

. ومل أشعر بنفسي ، ورقدت جثة هامدة فوق األرض وهم حياولون تنبيهي وحياولون إيقايف فال أستطيع       . حىت فقدت الوعي    ! ! 

  .فت سقطت فكلما وق

كنت يف غاية األمل واجلهد فحاولت أن أستند . كان األمل فوق االحتمال والدم يرتف من قدمي ويأمر مشس بدران صفوت بإيقايف
  !!. . إىل احلائط فيبعدين صفوت عن احلائط بسوطه 

نادى عبد الناصر . . من يدي أين ربك ادعيه لينقذك . . ال . . ال : دعوين أجلس على األرض فيقول مشس بدران : فأقول هلم   
  ! ! .ردى: فلزمت الصمت فقال ! ! أين ربكم ؟! ردى على: ومل أرد عليه ، فيستمر يف جاهليته . . وانظري ماذا حيدث 

  .وأخرجوين من مكتب مشس بدران إىل املستشفى " اهللا سبحانه الفعال ذو القوة املتني : "فقلت بصوت خافت لشدة ما أنا فيه 

  

. ! !لماءزنزانة ا  .  
  

وسـرت  ! ! . . وتنفست الصعداء، فإين أتلهف إىل الراحة وأكاد أشعر أن أعضائي تتمزق . . خرجت من مكتب مشس بدران  
وما كدت أشرف على اية املمر حىت نادى حسن خليل بكلمات         ! ! . . مع جالدي صفوت الرويب إىل حيث يريد أن يسوقين        

  ! .الباشا يريد زينب مرة أخرى . رجع يا صفوت ا: كأا احلمم خترج من بركان ثائر

عرفتها ، وهى مل تعـرفين،      . . ! ! إذ رأيت محيدة قطب أمامي      ! ! ومرة أخرى دخلت مكتب مشس بدران ، وكانت املفاجأة        
  ! ! .كل هذا قد غري مالحمي وغـري صـوريت   . . فالسياط ، والكالب ، واإلجهاد، واجلوع ، والعطش ، والتمزق يف جسدي    

كنت يف قمـة  . . نعم: هل هذه زينب الغزايل؟ فدققت محيدة النظر وأجابت        : وسأل مشس بدران االبنة الفاضلة محيدة قطب        
إن مشس بدران يسأل عن األخت الفاضلة فاطمة عيسى، اليت كانت ترتل          . فلم أتابع األسئلة اليت كانت توجه       . اإلجهاد واألمل   

  .البنة محيدة قطب جتيب عن أسئلة مشس بدران الذي أمر خبروجيأخذت ا. يف زنزانة مقابلة لزنزانيت 

فأمر صفوت جنديا أن ينادى املمرض عبد املعبود، حضر عبد املعبود ومعه زجاجة   . وما كدت أخرج حىت سقطت على األرض        
ربين بسوطه ألسـرع    بل وأخذ يض  . وأمرين اجلالد صفوت بالسري     . . فأفقت ، مث أوقفوين     " ومررها أمام أنفى    . نزع غطاءها   

وهكـذا  ! ! وسوطه انون يصب على جسدي املكدود نارا حامية. فيأمرين بالوقوف والسري. . فاسقط على األرض  ! ! اخلطأ  
wهل هذا إنسان ؟ ، أم خملوق ! ! يا إهلي ! ! دخلت املمر أسري فاسقط ، مث أض ألسري فأسقط ، وسوط اجلالد انون ال يرحم        
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وصوتا آخر اذهب ا إىل املاء يـا       ” 5“دخلها يا صفوت سجن رقم      : ومسعت صوتا ينادي    . جلني وسوط   آخر ميشى على ر   
. . ! مث أمر اجلندي التمورجي عبد املعبود أن يضمد جراحي . أدخلين صفوت سجنا وأمرين باجللوس على األرض ! ! " صفوت 

!  

أمرين صفوت أن أخلع مالبسي وأن أقفز هذا الـسد         .  من متر  وفتح باب زنزانة، فرأيت خلف الباب سدا حديديا يرتفع ألكثر         
وتركزت عيناي على بئر من املاء خلف    . مجدين اخلوف ووجدت نفسي ال أقوى على احلركة فلم أتقدم شربا واحدا             ! احلديدي

  .الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسد

فقلت . .  املاء بثوب واحدسترتلني: فقال يف جاهلية ماجنة عابثة! ! . لن أخلع مالبسي أبدا   : ومجعت كل قويت يف فمي وقلت       
اخلعي : وقال  . . ومزق جلبايب األوحد مبشرط شرائح ؟؟       ! ! . . سأمزقه  : فقال صفوت يف غرور     . أنا البسة جلبابا واحدا   : 

عندما أدخل احلجرة سأعطيك البنطلون : قلت ! ! . البنطلون خسارة وأنت ستموتني بعد ساعة . . . . البنطلون يا بنت الــ  
إذن ، أدر ظهرك ألخلع : قلت . إننا سنقذفك يف البئر وخنلص منك       . . حجرة آيه يا بنت الـ      : قال يف صلف ومحاقة     ف. . . 

ــون    . . .البنطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ! ! .وخلعت البنطلون الذي أعطوه يل عندما جلدوين يف مكتب مشس بدران . وأدار صفوت ظهره 

ال، أنا ال أرمـى  : دما أمرين صفوت أن أقفز إىل املاء امتنعت وقلت وعن. . ! ! ووقفت يف الثوب املمزق ، ال أدرى ماذا أفعل          
كنت أعتقد أم قـد  . . . أما أنا فلن أنتحر أبدا  . . نفسي يف املاء، إذا كنتم ناويني على قتلى فتحملوا أنتم مسئولية هذا األمر            

فالغلظة والفظاظة اليت فاقت كل تـصور       . . اعتزموا قتلى واخلالص مىن حقا، فظروف احلال كانت تؤكد عندي هذا االعتقاد             
فلريموين إذا شـاءوا يف  ! ! كل هذا أكد عندي أن النية اجتهت فعال إىل قتلى        . والبئر اليت أمامي واليت يطلبون مىن أن أقفز فيها          

  .ومرحى بالشهادة يف سبيلك يا إهلي . . البئر، فاملوت يف سبيل اهللا أمسى أماينّ 

وتزداد محية سياطهم فأسقط على األرض ، فقد كان .  بسياطهم ألقفز إىل املاء فأمتنع ، فترتفع جاهليتهم     وجاء الزبانية يسوقونين  
تفنن فيه صفوت ، واجلندي سعد، وجندي ثالث يدعى سامبو، هكذا مسعتهم ينادونـه ، ومحلـين   . . العذاب فوق طاقيت بكثري  
  ! ! .الثالثة وقذفوا يب إىل البئر

فاجته إىل اهللا . . ! ! . . وعرفت أن املاء مل يكن بئرا وإمنا هو زنزانة من املاء ! ! . . ين أقف على أرض صلبة   وأفتح عيين فإذا بأن   
ألبسين أردية حبك ، وأغدق على . . بامسك اللهم ، سلمت لك آمري، وأنا أمتك ، وعلى عهدك ما استطعت    : سبحانه وأقول   

اقعدي يا بنـت  : فان العذاب فيقول ، وسوطه يرتل على جسدي حيثما اتفق       ويريد صفوت أن يزيد طو    . .. من صربك يا اهللا     
  ! .إ. .الــ

أظـن  . . اجلسي كما جتلسني يف الصالة : فيقول اجلالد بلسانه وسوطه . . كيف أقعد يف هذا املاء؟ إن هذا مستحيل       : فأقول  
مجال عبد الناصر   . . فمازال يف جعبة أىب خالد الكثري     . . إنك مل ترى شيئا بعد    . . أرينا مهارتك وأقعدي    . . تعرفني هذا جيدا    

وجلست فصارت املياه إىل أسفل ذقـين،  . . . هيا اجلسي يا بنت الــ. . هو الذي عرف كيف يتعامل مع اإلخوان املسلمني   
أحـب  .. مجال عبد الناصر أمر جبلدك كل يوم ألف جلدة بالـسوط            . . إياك أن تتحركي ولو حركة واحدة       : وقال صفوت   

غري أن املياه   . بل نسيت كل جندي     . لشدة اهلول ، نسيت أقدامي املمزقة       ! ! . احلركة بعشرة سياط    . . أعرفك التسعرية هنا     w
w
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وشغلتين آالمي عن صفوت ، وسعد، وسامبو . . أخذت تفعل باجلراح ما مل أستطع وصفه من آالم ، لوال عناية اهللا ما احتملتها        
  ! . إىل الواقع الكثيف املرارة، ولكن أعادين صفوت بسوطه

هل ترين الفتحـة  . . نعم جتلسني هكذا   . . هذه اجللسة فقط    .  لو منت فالسوط يوقظك      - يا حلوة    -أعلمي  : وقال صفوت   
إننا وضعناك يف . . إذا وقفت ، أو منت أو حركت يدك أو رجلك فالسياط موجودة ومستعدة . . احملفورة بالباب ؟ إا للمراقبة    

إذا سولت لك نفسك أن تفعلي هذا فعشرة سياط . احلجرة، فإياك أن تفكري أن تزحفي لتسندي رأسك مثال إىل احلائط         وسط  
 هذه التـسعرية؟  – يا حلوة  –علمت  . . مد ذراعك مخسة سياط     . . ومد رجلك مخسة سياط     . إذا وقفت فعشرة سياط     . . 

إذا قلت يا رب فلن ينقذك أحد، ويا سعادتك لو قلت يـا  . .  الناصرأنت هنا يف جهنم عبد  . . فلينفعك اهلضييب أو سيد قطب      
وما سيأيت اكثر .  ما زال أمامك الكثري-أنت يا حلوة ! ! أتفهمني ؟. . جنة عبد الناصر أيضا  . فستفتح لك اجلنة    . . عبد الناصر 

هل أنت جمنونة؟ من أجل . . تقولني ما يريده  و. . إنين مستعد أرجو لك معايل الباشا وتذهبني إليه         . . يا ليتك تعقلني  . . وأكثر
ظللت . . . ولفوا احلبل حول عنقك . . كلهم اعترفوا ومل يبقوا عليك . . من تفعلني يف نفسك كل هذا؟ من أجل اإلخوان ؟           

  ! ! .ولكنه جاهل أمحق وحيوان مغرور. . صامتة وإن كانت نظرايت إليه تقول الكثري

أنت يف الصباح ستكونني مـع  . . وأنقذي نفسك . . أطيعيين، واستمعي إىل   : ستأنف إغراءه   فاستأنف سخفه ، أو باألحرى ا     
  .األموات 

ـ   : "وظللت على حايل من الصمت والسكون فقال         سـآخذك إىل   . األمر بسيط جدا    : فقال  .. فصمت  . . ردى يا بنت الـ
  ! . قتل مجال عبد الناصرمعايل مشس بدران باشا، وتقولني له كيف اتفق سيد قطب مع اهلضييب على

وربنا سينتقم منكم ليست الدنيا غايتنا، حنن نطلب رضاء اهللا ، وبعده فليكن مـا    . كل اإلخوان أبرياء    . . فصرخت بكل قويت    
ــون    ! !يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

! ! وانطلق سوطه بأعىت ما ميكن أن يتحمله بشر من حقد وكراهية   . فانطلقت القذارة من فمه بأبشع ما ميكن أن يسمعه إنسان           

أنت عارفة التعليمات والتسعرية يـا  : مث انصرف وهو يقول ! ! واستمرت قذارته واستمر حقده وكراهيته اكثر من نصف ساعة    
فليس يف مقدور أي إنسان مهما كانت طاقته ومهما بلغت قوة احتماله . مل أستطع أن أظل يف مكاين بال حركة . . . بنت الــ

  . . ! !وعذاب . إنه تعذيب . . أن جيلس هذه اجللسة وال يتحرك 

  . . ! !فلهيب السوط أهون من عذاب املاء. الضرب بالسوط أهون من التجمد يف هذه اجللسة دون حركة 

. . ! ! فلم يكن بد من الوقوف وأحتمل عـشرة سـياط   . لو مددت رجلي سيصل املاء إىل فمي     . . أخذت أفكر كيف أحترك     

  !! .ووقفت ! ! عييا رب أنت م: وقلت . وفوضت األمر هللا 

وأديت . . ومسعت أذان الفجر، فتيممت على احلائط ، ألن املاء كان قذرا جدا ال يصلح للوضوء              . . خيل إىل أن اجلند نائمون      
. فجلست كما كنت فاغلق الباب . ركعيت السنة، ودخلت يف ركعيت الفرض وهنا فتحت الزنزانة، وهوى السوط على جسمي         

.  

  .حـىت تأخـذين سـنة مـن النـوم فيـوقظين املـاء الـذي يـصافح ذقـين           . هللا ونعم الوكيـل  حسبنا ا: وأخذت أردد  

  ! ! .فكان البد من احلركة، وكان البد من السوط ! ! . . كانت زيارة سامبو وسوطه ال تقل عن مخس مرات يف الليلة الواحدة

  w
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  ! !الجريمة 
  

وتكورت يف ركن من جوفها . . ابتلعتين هذه الزنزانة . .  املاء مع الضحى، جاء صفوت وأخرجين إىل زنزانة أخرى جبوار زنزانة
آالم . . كانت آالمي عاتيـة متنوعـة   ! ! كان احلائط بالنسبة إيل كأنه وسادة ناعمة حمشوة بريش النعام . . مستندة إىل حائط  

كل جزء منها يئن . .  آالم لقد صرت كتلة. . جروح جسدي وجروح نفسي. . وآالم جروحي متزقين . . اجلوع تفري أمعائي 
أخذ يتحسس سوطه بيده اليسرى مث يضرب األرض واحلـائط ، وكأنـه             ! ! ويدخل صفوت ومعه مارد أسود    ! . . ويصرخ إ 

وقف صفوت وألقى أوامره وتعليماته إىل هذا املارد بان يرتكب أبشع جرمية ممكن أن يقترفها ! ! يستحث هليبه ، أو يستنفر محيته 
انشغلت عن هـذا  . . . إذا وجدت منها أي معارضة فالسوط معك    : رك له السوط وهو يقول يف صلف وغرور       وت. . ! ! بشر

أدعـوك بـضعفى، وقلـة حـيليت،     . . اللهم إين أمتك ، وعلى عهدك ما استطعت  : "السفه باهللا سبحانه وسألته متوسلة إليه       
  . .". بقدرتك ، وتعينين على ظلمهم وانكساري، وهواين على الناس ، أن تدفع عىن شر األشرار، وحتميين

ونظـرت إليـه   ! !" . يا خالة "يناديين  . . أخرجين من إغراقيت يف مناجاة رىب صوت هذا اإلنسان املأمور بإيذائي بأبشع جرمية              
  ! ! .فقد تغري وجهه وارتسمت عليه مالمح إنسان . . ودهشت 

. . ربنا يهديك يا بىن: فقلت بصعوبة بالغة . . ؤذيك ، ولو قطعوين     لن أ . . ال ختايف يا خالة   : قال بصوت منخفض فيه شفافية      

يا ملعون ، يا ابن الكلـب ، لقـد        : فتح باب الزنزانة يف عنف وانطلق صفوت يضرب الرجل بالسوط ويقول            . ربنا يكرمك   
أنقذ ! أنت تكسرها؟ . . هذه أوامر مجال عبد الناصر يا ابن الكلب. . أوردت نفسك مورد اهلالك ، ستقدم إىل جملس عسكري 

مث أعاد عليه األوامر الفاجرة والتعليمات الفاحـشة  . . نفسك فورا قبل أن أذهب بك إىل مشس باشا حيولك إىل جملس عسكري       
أنا سأتركك ساعة، مث أعـود  : " بكلمات صرحية صارخة ال ميكن أن خترج من فم إنسان وأغلق الزنزانة وأطل من الفتحة وقال   

  ! ! " .أنقذ نفسك ، ونفذ األوامر. . ماذا فعلت إليك ألنظر 

كنت أستمع إىل هـذه اجلاهليـة وذلـك    ! ! " . حاضر يا أفندم : "حيا اجلندي صفوت حتية عسكرية مز داخل الزنزانة وقال     
! ا اهللا فغريتك على جندك ، وأعراضهم ي. . إا دعوتك ، وحنن جندها ، وشهداؤها " الفجور، فأناجي رىب بتلك الكلمات ، 

 - بعد األوامر اجلديـدة  -، وأخذت أدعو هلذا الرجل باهلداية ، ظننت أن هذا الرجل "اجعلنا أقوى من ظلمهم وألوان تعذيبهم     

ملاذا يعذبونكم هكذا يا : وقال كأنه يف براءة األطفال . ولكنه كان رائعا وشجاعا . . سيخشى البشر، فيسلك مسالك الوحوش   
                                                               خالـة؟ 

  .وال نطلب ألنفسنا سلطانا.  ندعو هللا ، ونريد حكم اإلسالم هلذا البلد– يا بىن –إننا : فقلت 

فدعوت له باهلداية وقمت . ادعى يل يا خالة : "ومسعت أذان الظهر فتيممت على حائط الزنزانة وأديت الصالة، فقال يف رجاء             
  ! .ربنا خيرب بيتك يا عبد الناصر. أنتم لستم بشرا. . ادعى يل أن يكرمين اهللا بالصالة يا خالة: لسنة، فقال لصالة ا

. . . لكن جيش حليمة لو رأوين أصلى يسجنونين .. طبعا، أنا كنت مواظبا على الصالة : فقال . هل تعرف الوضوء؟: فقلت له 

وفجأة ضرب أحد اجلنود باب الزنزانة " . سأصلى. . " ونور اإلميان ميأل وجهه فقال. صل ولو سجنوك ، فاهللا معك : فقلت له  
صفوت آت : فقال اجلندي يف صفاقة . الست مل تفرغ من الصالة: فقال الرجل ! . ماذا تفعل ؟إ. . يا ابن الكلب : بعنف وقال 

w  .وأرسلين أنظر ماذا فعلت . إليك
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! ! وحشية شرسة، وظل ينهال بسوطه على الرجل حىت أفقده حىت األنـني        وجاء صفوت كحيوان جمنون وهجم على الرجل ب       

آملين ما نال هذا الرجل بـسبيب، أو  . . وجاء مساعدو اجلالد ومحلوا املسكني إىل مصريه ، وأغلقت الزنزانة على آالمي ومهومي       
  ! ! .وحتفر أخاديد يف نفسيكانت السياط اليت مزقت جسده متزق جسدي ! ! ألن اهللا أضاء بصريته فلم يطع الظامل 

  . .وهربت من مهومي وآالمي إىل صالة العصر

  

  ! !إلى زنزانة الماء مرة أخرى
  

آخذوين يف ستر الليل ، إىل زنزانة املاء ! ! وغربت الشمس ، فنشط جالدو السجن احلريب وزبانيته ، وبدأت عجلة التعذيب تدور
قق من العطش ، وآالم جراحي تضرب كل جزء مـن جـسمي بعنـف     كانت أمعائي تصرخ من اجلوع وحلقي يكاد يتش       . . 

آخذتين سنة من النوم ، وأنا على هذا احلال ، فإذا خبلق مجيل ، يرتدون حلال من احلرير ، مزركشة ، داخل خممالت           . وشراسة  
! ! . . ثـيال هلـا  مطرزة بالذهب ، وحيملون صحافا من الذهب والفضة عليها ما طاب من األطعمة من حلوم وفاكهـة مل أر م            

بل إن !! فأخذت آكل من هذه ، وتلك ، واستيقظت من سنة النوم هذه ، فوجدت نفسي يف شبع وري، فال جوع ، وال عطش 
مكثت يف املاء طول الليل إىل ضحى اليوم الثالث ، . . فأخذت أشكر اهللا وأمحده !! مذاق ما أكلته من طعام كان ال يزال بفمي        

إىل مىت تظلني على عنادك ؟ أنقذي نفسك واكفينا     : نطلونه ، ونزل إىل املاء وقال وهو يهزين بقسوة        عندما دخل صفوت ومشر ب    
كيف اتفق سيد قطب مع اهلضييب على قتل عبد الناصر ومىت قال لك أن تأمري عبد الفتاح إمساعيل . . أحكي احلكاية . . أمرك  

مث عاد صفوت مرة أخرى بعد ساعة تقريبا، وأخـرجين  .. يلعن فخرج يسب و. . كل هذا مل حيصل  : بقتل عبد الناصر؟ فقلت     
فقد اجته تفكريي إىل ما حـدث يف هـذه      . . من املاء، وأدخلين يف الزنزانة األخرى اليت جتاور زنزانة املاء وانصرف وارتعدت             

                             . .الزنزانـة فاجتهـت إىل اهللا بكـل إميـاين أن حيفظـين ممـا يـدبرون        

: فقـال الـضابط   . . سيادة الضابط سيتكلم معك يا: وقال صفوت . . ورجع صفوت وضابط مبالبسه الرمسية يدعى إبراهيم        

هؤالء القوم ليس هلم إله . . أليس من األفضل أن تقدري مصلحتك وتعملي هلا فقط ؟         : اخرج أنت يا صفوت مث اجته إيلّ وقال         
إم اليوم يعدون . . ي الذي مل ينفذ األوامر معك باألمس ؟ لقد أعدم رميا بالرصاص هل تعلمي ماذا فعلوا باجلند! حىت خيشونه  

حسن اهلضييب وسيد قطب وعبد الفتاح . . اعملي كل ما يطلبونه منك وأنقذي نفسك من أنيام . . لك فرقة من أعىت ارمني 
املساومة واإلغراء والتهديد، وال أظن أنين سأالقى والتزمت الصمت ، فقد سئمت أسلوب . . رجال ، يتحملون مسئولية خطئهم 

اعمل معها ما شئت ، إا : فقال الضابط لصفوت وكأنه عز عليه أن يفشل يف مهمته  . . من التعذيب أكثر وال أبشع مما أنا فيه         
ـ   : ودخل صفوت وأطلق سبابه الصارخ     . . . تستاهل كل اللي حيصل ليها     ن النوبـة  عبد الناصر أرسل يف طلـب شـياطني م

وبعد العصر، . . إىل أين تفرين منهم ؟ الوقت ميضي ، وكل دقيقة تقربك من النهاية مث أغلق الباب خلفه              . . سينهشونك شا   
وجاء ضحى اليوم الرابع ، ومل أر أحدا غري صفوت الذي أخرجين . . . ! ! نقلوين إىل زنزانة املاء حيث مكثت فيها طول الليل        

وهكذا كل ! ! . وبعد العصر أعادوين إىل زنزانة املاء فمكثت فيها إىل ضحى اليوم اخلامس . . لزنزانة األخرى من املاء وأدخلين ا
  ! !يوم من زنزانة إىل زنزانة بألوان من العذاب خمتلفة
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  ! !صرعت الوحش في زنزانتي 
  

. ال وفيها جرح عميق يرتف أملا وحسرة ومل تبق ذرة يف نفسي إ! ! مل يبق موضع يف جسمي إال وفيه اثر عذاب وموضع جراح 

إم . . ! ! غري معقول أن هؤالء املخلوقات بشر! من إنسان . . هل كل ما حيدث هنا يف السجن احلريب خيرج من بشر. !! 
ن م. . إا خملوقات غريبة . . ال. . ال . . ! ! خملوقات تسمع وترى وتنطق ومتشى على رجلني ، وهلا ذراعان وهيكل بشرى 

. . وحياين صفوت بعدة ضربات ملتهبة بسوطه انون . . وأخرجوين من املاء إىل الزنزانة ااورة . . ! ! . . تركيبة عجيبة 

وما . . وأغلق باب الزنزانة مث انصرف !! إن ما سيحصل لك اليوم مل حيصل لكلب أجرب يف طاحونة: وقال وهو يضربين 
وانطلقت ! ! . . ب الزنزانة مرة أخرى وامتألت حبمزة البسيوين وصفوت وجندبني آخرين مروري إال دقائق قليلة حىت فتح با

أنقذي نفسك . .. يا بنت الــ: "سب فاضح صارخ وقال . . القذارة من فم محزة البسيوين بأبشع ما ميكن أن يتخيله إنسان 
مساعيل ، ووضعنا أصابعنا على كل شيء من اعترف اهلضييب ، واعترف سيد قطب ، واعترف عبد الفتاح إ. وقويل كل شيء 
كل واحد . . عرفنا منهم أن اهلضييب أمرك أن تقويل لعبد الفتاح إمساعيل بأن دم عبد الناصر مباح ألنه كافر. . واقع اعترافام 

ع منك كل ما ستعرفني كيف أنتز: مث قال مهددا والشرر يتطاير من عينيه . . . منهم تكلم ، وأنقذ نفسه وأنت ضيعت نفسك 
  .ستتكلمني أم ال؟. . نريده 

 مشريا إىل اجلنديني حوله إىل –ومن يعص األمر من أوالد الكلب . . . . نفذ األوامر يا صفوت : مث التفت إىل صفوت وقال 
مغمور . . وتوىل صفوت إفهام اجلنديني مهمتهما البشعة بأسلوب داعر صارخ الفجور، بعيد كل البعد عن احلياء. . املكتب فورا 

 بعد إغالق الزنزانة ، وبعد أن يتم – يا ابن الكلب –نفذ التعليمات : فقال ألحدمها يف جمون . . يف االحنطاط إىل أبعد ما يكون 
  . .مث أغلق الزنزانة وانصرف ! ! مفهوم ؟. . التنفيذ، ادع زميلك ليقوم بدوره كذلك 

ريد أن يؤذيين، ومن جهة أخرى فإن عدم التنفيذ يلحق به ضررا بليغا وايذاًء جلس الرجل يتوسل إىل أن أقول ما يريدون ألنه ال ي
سأقتلك . . سأقتلك . . إذا اقتربت ، سأقتلك . . إياك أن تقترب مىن خطوة واحدة : قلت له بكل ما أوتيت من قوة . . جسيما

                                                        ! ! .، فاهم 

: رى الرجل ينكمش ويتقاعس غري أنه أخذ يقترب يف خطوات ، ومل أدر إال ويداي حول رقبته ، وأنا أصرخ بكل صويت كنت أ

وغرزت أسناين يف عنقه ، وإذا به ينفلت من بني يدي، ويسقط حتت قدمي خائرا، خيرج من فمه زبد . . بسم اهللا ، اهللا أكرب"
أنا اليت تتربع على قمة . . ي، جثة هامدة ال تنبض إال ذا الزبد األبيض سقط الوحش حتت قدم. . أبيض كرغاوى الصابون 

تصرع هذا .. أنا اليت غلفها اإلعياء من كل الزوايا ! األمل ، واليت مزقتها اجلراح اليت حفرا السياط يف كل موضع من جسمها
 ! !الوحش الذي أمروه بأن يفترسين

  ! !  بة صرعت هذا الوحش  قوة غري- جلت قدرته -لقد بث يفّ اهللا 

  . .ضارية انتصرت فيها الفضيلة على شراسة الرذيلة ! وكانت معركة شر

إن الطغاة خيافون ويهزمون ، وأصحاب الرساالت . . فاحلمد هللا وال إله إال اهللا  . . كان هذا عالمة صدق ، وبشرى للمخلصني        
غري أن ثبات املؤمنني على احلق هو دائمـا شـئ ال يـستطيع     . . خلف القضبان جمردون من كل شئ إال من اإلميان باهللا تعاىل     

أنت ربنا ورب كل . . يا إهلي ما أكرمك وما أوسع عطاءك   . املنهزمون يف أنفسهم وضمائرهم بتقاعسهم عن اإلميان أن يفعلوه           w
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وفتحت الزنزانة ودخـل رأس  . .  ولكن العاقبة دائما للمتقني. . ويقاومون. . فهؤالء الذين يأخذون بأمر اهللا حياربون . . شئ  
الزبانية محزة البسيوين ، واجلالد صفوت وجند آخرون ، ووقع نظرهم على هذا الوحش املمدد على األرض ، والرغاء األبـيض         

   . .خيرج من فمه 

  . .نة املاء ومحلوا اجلثة وأعادوين إىل زنزا. . ! . . خرست األلسنة وتبادلوا نظرات زائغة حريى ! . . فبهت الذي كفر؟

  

  ! !من الفئران إلى الماء وبالعكس 
  

وىف ضحى اليوم أخرجوين من املاء إىل الزنزانة ااورة ، فتوترت أعصايب انتظارا . . يف زنزانة املاء ظللت حىت جاء اليوم السادس 
. .  مستندة إىل حائط الزنزانة فوضت أمري إىل اهللا ، وجلست. فقد مرت يب يف هذه الزنزانة ألوان من العذاب . . ملا سيحدث 

 ! !أحسست بأشياء تتحرك ،فرفعت رأسي إليها، فإذا خبيوط متصلة من الفئران ترتل من النافذة كان أحدا يفرغها من كيس 

ورددت ".. أخذت أردد اللهم اصرف عىن السوء مبا شئت وكيف شـئت  ! ! . . أخذتين رعدة شديدة، وشعرت برعب مريع    
  . .مسعت أذان الظهر، فتيممت وصليت وجلست أختم صاليت، وأذكر اهللا حىت أذان العصر فأديت صـالته               هذا الدعاء، حىت    

دارت ! ! كانت الفئران قد انصرفت من النافذة من حيث أفرغت ومل يتبق إال فأر أو اثنان . . وهنا دخل الوحش صفوت الرويب
  ! !ه ألف عالمة تعجب عيناه يف أحناء الزنزانة يف نظرات دهشة، وارتسمت على وجه

وأعادين إىل زنزانة املاء ، مث عاد ومعه الضابط رياض ! ! . . وكأن ذلك قد عز عليه ، فانصرف يسب ويلعن تالحقه خيبة األمل 
.  

وقف رياض خارج الزنزانة يف حماولة يائسة إلقناعي ألقول بأن تنظيم اإلخوان كان يهدف إىل قتل عبد الناصر واالستيالء علـى       
وما كنا جنتمع إال لنتدارس كتاب اهللا وسنة رسوله ، وتربية . هذا كذب وافتراء: فقلت له . . لطة بعد قلب نظام عبد الناصر الس

  .جيل مسلم يفقه اإلسالم ، ويعمل لقيام دولته 

. نب ما سيأيت إن كل ما مر عليك يعترب حماوالت إىل جا. . أنت مصرة على هذا؟ ستعرفني كيف يكون العذاب من اآلن   : فقال  

  .مثانية أيام وأنا على هذه احلال ، حىت بلغ يب اإلرهاق واإلجهاد درجة تفـوق كـل احتمـال               ..!! وذهب وبقيت أنا يف املاء    

  ! !وبدا ذلك واضحا على صحيت اليت وصلت إىل حال يرثى هلا

ــه الرمســي   ــاض ومعــه صــفوت وضــابط آخــر يف زي   .اء وأخرجــوين مــن املــ. وىف اليــوم التاســع جــاء ري

  .بدأ رياض يهددين بأن هذه املرة هي الفرصة األخرية إلنقاذ نفسي، فإما أن أعترف كما يريدون ، وأما اخلالص مـين ائيـا                    

. . اجلنة عند عبد الناصر جنة موجودة حقيقيـة      . . جهنم هنا عند عبد الناصر    ! أنت فامهة ربكم عنده جهنم صحيح ؟      : وقال  

  .الكهـف “ كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولـون إال كـذبا   “ ! ليت يعدكم ا ربكم إ  وليست جنة ومهية خيالية مثل ا     

وفزعت إىل اهللا يف صاليت؟ أطلب منه أن يصرف عـىن شـر   . . مث أخرجوين من املاء إىل الزنزانة ااورة وأغلقوها مث انصرفوا           
مث انضم إليهم محـزة  . عشرة ومعهم ضابط بزيه الرمسي هؤالء، كنت يف صاليت عندما دخل الزنزانة عدد من اجلند يزيد على ال            

  .البسيوين ، وصفوت الرويب 

w  !ماذا شربتم ؟: فقال محزة البسيوين للجند. . أوامرك يا باشا يف بنت الــ :  قال صفوت حلمزة البسيوين 
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ل واحد منهم زجاجة مخـر، وأن  خذهم يا صفوت اسق ك. . شاي يا أوالد الكلب : فقال . . . شاي يا معايل الباشا    : فقالوا  
ـ             وأغلقـوا الزنزانـة   . وهلم عندي إجازة ومكافـأة   . . يدخنوا احلشيش ، وأطعمهم كل ما يشتهون ، مث ارم هلم بنت الــ

   .وانصرفوا 

كنت ساجدة يف الصالة عندما فتحت الزنزانة ويندفع صفوت وجذبين من ذراعـي يف       . . مكثت يف الزنزانة حىت صالة العصر       
  !ة وقطع صاليت، مث أخذين إىل زنزانة املياه وأغلقها وانصرف وحشي

تريـدين أن تكـوين   : وجاء رياض ودلف إىل الزنزانة، وكله عالمة تعجب حياول أن خيفيها حتت ظالل من الذهول وهو يقول      
 املستـشفى حقنـوهم   لكنهم غدا سيأتون ينهشون حلمك شا، يف. . قديسة ؟ اجلنود الذين أعددناهم لك ذهبوا إىل املستشفى    

تعبنا من النصيحة وحاولنا معـك مـرة        . . لن يتركك أبدا    . . وأا أوامر مجال عبد الناصر    . . وأصبحوا كالكالب املسعورة    
أخذ صـفوت  " أين سوطك يا صفوت ؟. . تريدين أن تكوين قديسة ردى، ردى   . . ومرات وأنت ال تتزحزحني عن موقفك       

تريدين بعد موتك بثالثني سنة يقيمون . . ! ! قديسة يعىن إيه يا بنت الـــ . .  يا صفوت    استمر: يضربين ورياض يستحثه    
لكن ، أنت هنا، وال الـشيطان       . . لك ضرحيا يف مسجد ويقولون إن زينب الغزايل اجلبيلي أظهرت كرامات يف السجن احلريب             

  !.يعرف ماذا نعمل فيك ؟

إذا كنا نريد ما تقول ، ما دفع اهللا شروركم   : ة من جهله وغروره ، وقلت       وضحكت وأنا يف قمة املعاناة كانت ضحكة سخري       
لكننا طالب حقيقة نطلب اهللا ، مث . . والتغلب على ما تسموه ، بأنفسكم جحيم عبد الناصر  " وملا استطعنا املقاومة والصرب   . عنا  

  .ين تعدوم لنهش حلومنا سينصرنا اهللا عليكم إن شاء اهللا وسيفرى اهللا أسنان األشقياء الذ. . رضاه 

  .كان صفوت قد ابتعد عن رياض ، فناداه هذا مستعينا 

  .وأسرع صفوت لنجدة رياض وأهلبين بـسوطه      . .. إا ختطب يا صفوت     . . بتخطب  . . . . أدركين يا صفوت بنت الـ      "

املعتادة يف املـاء مث أغلقـوا الزنزانـة    وأجلسوين اجللسة  ! !. وغدا سترى وتشاهد ما نزل ا     . دعها يل يا سعادة البك      : وقال  
  . .وانصرفوا 

إن آالما مربحة تسرى يف كـل  . لقد كنت يف قمة األمل ، وقمة اإلجهاد، وقمة املعاناة     .. اهللا وحده يعلم احلالة اليت كنت عليها      
   .جسدي 

  ! !ل القوانني ؟هل أمرك إىل هذه الطغمة اليت اعتدت على كل القيم ، وحطمت ك! ! مسكني يا بلدي! ! آه 

إن ما أصابين ويصيبين قد أصاب ويصيب غريي ! ! وإن كان أضاف مها إىل مهومي . . بعض آالمي  شغلين التفكري يف بلدي عن      
لقد بت أتصور أن البلد كله قد صار سجنا حربيا، حيكمه محزة البسيوين، وصفوت ، ورياض ، والسفاح الشرس     . . بكل تأكيد 

  !إ. .لدكلهم حلقات واحدة يف سلسلة متصلة تكبل هذا الب! ! . . مشس بدران 

ال، ال لن تكون مسكينا يا بلدي، وفيك محلة كتاب اهللا وسنة رسوله ، ومن يستظل مبظلة ال إله إال اهللا وأن    . . مسكني يا بلدي  
تشرق األرض بنور را، وتتفيأ البشرية ظالل . . إننا إن ذهبنا فسيأيت بعدنا وبعدنا من يرفع الراية غدا           . . حممدا عبده ورسوله    

  . . الواحد القهار العبودية هللا
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 ! ! من الماء إلى وكيل النيابة

 
فسدت احلياة وأسنت ، ظلـم ،  رعـب ،   : فاملقصود التفصيل والتوضيح ، كيف كان حال مصر       .. معذرة على هذا التكرار     

فكـر  سيطرت قوى الشر والباطل واستبدت ، وساوت بني اجلميع ، بني أصحاب القلـم وال        . …اعتقاالت ، جمازر ، تشريد      
بني املريض والصحيح .. بني الرجل واملرأة .. بني الشاب والشيخ . والرأي ، والوزراء والقادة العسكريني ، وبني املواطن العادي 

إا اشتراكية التعذيب … كلهم أمام السياط ، وحتت السياط ، والصلب ، والكالب ، ومجيع أنواع التعذيب ، الكل سواء                .. 
 !!  

أنت ذاهبة إىل وكيل النيابة، وكفاك عـذابا       :  صفوت   -م التاسع ، أخرجوين من املاء يف وقت مبكر وقال           وىف صباح اليو  . . 
" . إ! وسنرى مـا تقـولني   . . طبعا أنت عارفة املطلوب منك : مث أضاف وقد بدت يف عينيه نظرة التهديد    .. وأنقذي نفسك   

أحضر لك جلبابا وتكتبني أن حـسن اهلـضييب   :  به فقال مساوما أعطين ثوبا أستتر . . إن ثويب ممزق    : وجذبين بقسوة، فقلت    
  !وسيد قطب اتفقا على قتل عبد الناصر، واالستيالء على احلكم ؟

ودخلت مبىن  . إن اهللا هو احلليم الستار    : فقلت  . . ولرياك اإلخوان هكذا    . . أذهيب عارية، ولينفعك إسالمك     : فقلت ال فقال    
مث إىل حجرة مفتوحة يتصدرها رجل جيلس إىل مكتب ، وعرفت فيما بعد أن هذا الرجل يدعى               : آخر من مباين السجن احلريب      

   .جالل الديب 

فجلست على . اجلسي : وقال مشريا بطرف إصبعه . . نظر إىل نظرة تائهة تشعرك بأنه حيس أنه أصغر من املهمة املعهودة إليه              
ملاذا وضعت نفـسك يف هـذا   . . ايل اجلبيلي الزعيمة اإلسالمية املشهورةكرسي أمام املكتب مث بدأ حديثه معي أنت زينب الغز     

أنـا ال  . . أنا أسعد فخر الدين وكيل النيابة . نقذك ' املوقف ؟ هل يرضيك ما أنت فيه ؟ إين مسلم أحب لك اخلري وجئت ال           
. أرجو أن تساعديين ألخلصك مما أنت فيه . أستطيع أن أتصور أن زينب الغزايل هي اجلالسة أمامي ذه احلال اليت وصلت إليها           

.  

  فقطب حاجبيه ونكس رأسه وهو يسأل ما سنك اآلن ؟. واهللا ما نقول إال ما يرضى ربنا وال نبغي إال وجهه تعاىل : فقلت 

. . كنت معتقدا أن سنك يف التسعني     ! مندهشا أو متصنعا الدهشة يا ساتر     :  فقال   1917 يناير سنة    2أنا من مواليد    : فقلت  

يبدو أنك غري : فقال . “ لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون        “ : قلت  ! ملاذا فعلت كل، هذا؟   
   !قادرة على الكالم ؟

اتفقنا على أن نرىب الشباب على     : قلت  . على أي شئ اتفقت أنت والشيخ عبد الفتاح إمساعيل ؟           : فسأل  ! ! فلزمت الصمت   
. . أنا ال أريد خطابة * قال. سالم ، ونفقهه يف أصول الكتاب والسنة حىت ننقذ هذا اتمع من هذا الضياع الذي يعيش فيه               اإل

إن اهلضييب قال لك أمرا تنقلينه إىل عبد الفتاح عبده إمساعيل ، وقال لك أمرا ثانيا تنقلينه إىل سيد قطب            . "أنا أريد أن توضحي     
  " .ن واضح ؟؟أظ! ما هو هذا األمر؟

استأذنت فضيلة املرشد األستاذ اهلضيىب ليجتمع الشباب لدراسة تفسري القرآن والسنة مع االستعانة ببعض كتـب الفقـه      : قلت  
wكاحمللى البن حزم ، وكتب التوحيد البن عبد الوهاب ، وابن تيميه، وكتب األستاذ سيد قطب ، ومن الشباب كان عبد الفتاح             
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  .عبده إمساعيل 

املوضوع ظهـر  . . ال يا ست زينب ، املوضوع ليس كذلك  : - وقد رسم على شفتيه ابتسامة حاول أن تكون ساخرة      - فقال
: فقال يف إصـرار . كل الذي كنا نريده أن نريب جيال صاحلا ونبين أمة مسلمة: ووضح فأنقذي نفسك واذكري احلقيقة، فقلت      

. .  من أن نرتلق إىل باطل - إن شاء اهللا -اهللا املطلع حيميين وحيميهم : دوءكلهم اعترفوا وقد ألقوا املصيبة عليك كلها، فقلت       

حىت النيابة ال تستطيع أن تصل . . يبدو أنك مغرمة بإظهار عضالتك اخلطابية، ومغرورة . ال : فقال يف عصبية وبدأ يظهر نواياه    
   !معك إىل قرار

لو عرفت النيابة : -تعب واإلجهاد ولكن شعور بالظلم دفعين إىل أن أقول   فقد كنت يف قمة ال     -فقلت ، وأنا ال أستطيع الكالم       
مث نادى صفوت الذي كان واقفا  " . . حىت النيابة تتطاولني عليها وال تسلم من لسانك         ! أخرسي: "فقاطعين ثائرا . . واجبها ما   

  .ضر أا اعتدت على النيابة إا اعتدت على النيابة سأثبت يف احمل. . ال فائدة منها يا صفوت . . بالباب 

 وكأنه يرد على –؟ فقال وكيل النيابة بسرعة . . إىل أين يا سعادة البيه     : جذبين صفوت بوحشية ونظر إىل وكيل النيابة وقال         
وعدت إىل املاء وسوط صفوت ال يكل وال يضعف ، زين له شيطانه الشر وهيأت له جاهليته      . . إىل املاء طبعا   : -سؤال مسبق   

  .وسولت له نفسه املريضة ذلك طمعا يف رضا من فوقه ، وأمال يف القرب من أسيادهم . لطغيان ا

  

  ! ! السوط مع الرغيف 
  

إىل سجن : "بعد العصر، يف اليوم العاشر، فتحت زنزانة املاء، وأخرجين صفوت من الزنزانة أسلمين الثنني من الزبانية وقال هلما         
. . كان جسمي متورما كـالكرة املنفوخـة  . . ارمتيت على األرض جثة هامدة مثخنة باجلراح        أدخلوين هناك زنزانة، ف   " . . 3

وأسلمت نفسي للذي بيده مقادير ! ! . . انبطحت على األرض ال أقوى على األنني . . وأحس بأن قليب يكاد ينخلع من مكانه    
  . األمور

زحفت على األرض وبصعوبة بالغة أمـسكت  . خارج الزنزانةال أدرى كم مر من الوقت وأنا على األرض ، حينما مسعت جلبة      
من الصفيح يتقدم ـا  " قروانة " فرأيت مجاعة من اإلخوان ، يقفون طابورا طويال، بيد كل واحد . بالباب ونظرت من الفتحة    

تناول األخ نصيبه من هذا  وعندما ي . . أمامه شيئا غريبا ويصبه يف القروانة الصفيح        " قزان  " إىل جندي، فيغرف هذا األخري من       
كان عدد من اجلنود الزبانية يقفون يف صفني متقابلني ، وعندما مير األخ بعد ! ! الطعام الغريب ، يتناول أيضا نصيبه من السياط       

 وهكذا البد أن يدفع األخ ضريبة إجبارية عددا من. . أن يتناول نصيبه من الطعام ، يضربه كل جندي عند مروره عليه بسوطه         

  .وينصرف األخ ! السياط بعدد اجلنود

شعر أحد الزبانية يب وأنا أختلس النظر إىل طابور تسليم الطعام الرهيب ، فدخل زنزانيت كالوحش اهلائج وأخذ يضربين حبذائـه               
   ! .!ضربا مؤملا، مث ينهال بسوطه انون على ما يصادفه من جسمي، فخارت قواي، وغبت يف نوم عميق على إسفلت الزنزانة

قال . . أيقظين امللعون صفوت ومعه أحد اجلنود بيده قروانة ا قليل من احلساء أسود اللون ، تنبعث منه رائحة كريهة ال تطاق         
اتركها عشر دقائق ، مث عـد  : فقال صفوت ملساعده    ! ! سأشرا: فقلت  . اشريب هذا وإال فسنضربك عشرة سياط       : صفوت  

wخرجا وأغلقا الباب ، وملا بعد وقع  . ،  . . ! ! إن مل تكن قد شربت اضرا عشرة سياط وناديين          وانظر ماذا فعلت ؟ ،      . إليها  
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  57         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

وعاد اجلندي . . أقدامهما ، واطمأننت إىل أن أحدا ال ، يراين، سكبت احلساء حتت البطانية اليت رموا ا على إسفلت الزنزانة                  
. . كنت على قمة األمل واملعاناة. . ويا هلا من ليلة . . قضيت ليليت ! !  ف بعد املدة احملددة فوجد القروانة فارغة فأخذها وانصر

  . . ! !وافترشت آالمي وقضيت ليليت . أنياب آالم البدن تنهش جسمي كله 

  
  إلى المستشفى

  

ي ومعه ودخل الطبيب ماجد يف زيه العسكر. تفضل يا دكتور ماجد : وىف ضحى اليوم إحلادي عشر فتح صفوت الزنزانة وقال      
كانت قدماي ترتفان دما وصديدا ، وأورام وانتفاخات منتشرة يف جسمي وآالم حادة تفـرى         . . التمورجي اجلندي عبد املعبود   

   .عظامي 

ونقلت إىل املستشفى يف حراسـة     . . " اعصر هلا رجليها ونظف اجلروح وانقلها إىل املستشفى         : قال الطبيب ماجد للتمورجي     
وسعدت ، ال ألنين بعدت عـن التعـذيب ،   ” أو الشفخانة كما يطلقون عليها  “ مكثت يوما يف املستشفى      ! !اثنني من الزبانية  

نعم ، كنت يف زنزانة يف املستشفى، ولكن شعوري بأنين . . فالتعذيب يف جسمي ضارب أنيابه ، ولكنين سعدت من تغيري املكان 
ن متتد إقاميت يف املستشفى فترة تلتئم فيها جراحي، وخيف فيهـا  متنيت أ. ومحدت اهللا  . . يف مستشفى أدخل على بعض الراحة       

جاءتين الزبانية وأخرجتين من حلمي اجلميل إىل واقعي املر ! واستسلمت هلذا احللم اجلميل ولكن ، وآه من لكن       . . زئري عظامي 
بل مل اكن أستطيع أن أمحل . . لغة كنت أمشى على قدمي بصعوبة با! ! . . وأخذين الزبانية إىل مكتب مشس بدران      ! ! األليم  

ومل اكمل الطريق من ! ! ولكن السوط يف يد الزبانية خلفي ددين إن أبطأت ، ويهوى على إن تلكأت أو وقفت                . . جسمي  
. . املستشفى إىل مكتب مشس بدران ، فسقطت على األرض يف منتصف الطريق ، فرفعين اجلند، وجروين علـى األرض جـرا       

  ! ! هذه احلال إىل مكتب مشس بدران ؟وأوصلوين على

  
  مع شمس

  

 فقد ازداد احتقان  -وما كاد السفاح اجلاهلي مشس يراين حىت نادى على صفوت الرويب، ويف حركة ، كأنه أمام آالت التصوير                 
 وذراعه  واستدار إىل صفوت ،–وجهه وارتسمت عليه غضبة عارمة، وحتجرت عيناه يف مقلتيه حىت صار وجهه مثل وجه البومة 

وحشية ما بعدها وحشية؟ وقسوة     ! ! . . علقها يا صفوت واجلدها مخسمائة جلدة     : ممدودة إىل آخر مداها ، وإصبعه تشري إىل         
ومشر صفوت الرويب عن ساعده ، ورفع سوطه وأخذ         . . ! ! وعلقوين وجهزوين للجالد    ! ! . غريبة ال يعرفها إال مشس بدران       

!" أين هو اهللا ؟: "ومشس بدران يقول " يا اهللا ، يا اهللا : "وأنا أستغيث ضارعة . . مخسمائة جلدة  ! ! يف تنفيذ أمر مواله مشس      

مث أخذ بلسانه يتطاول على جالل ! . . لو استغثت بعبد الناصر ألغاثك يف احلال ! . . الذي تنادينه ، فلينفعك إن كان موجوداً     
  .ه والتلفظ به ؟ ولو كان إعادة ملا قاله الفاجر الكافر اهللا سبحانه ، مما تأىب ألسنة املؤمنني أن تتفو

مدعيا أن هـذا  " حملك سر"وأمرين بدران أن أؤدي حركة . . وأنزلوين من التعليقة وأوقفوين والدم يرتف من قدمي     . ومت اجللد   
ظة، ومل أستطع الوقوف وبعد فترة أسندت ظهري إىل احلائط ، مث جلست من شدة العناء، فجذبين صفوت بغل! ! . عالج لقدمي w
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وأغمى على، وتنبـهت  ! ! . . إا متثل يا باشا: وهنا جاء محزة البسيوين وحش السجن احلريب، وقال     . . فهويت على األرض    
لـن  ! هيـا  : قال مشس بدران . . على الطبيب الذي أعطاين حقنة يف ذراعي وأمر يل بكوب من عصري الليمون واسقوين إياه              

ال خيطر على بالك أبدا أننا عاجزون عن انتزاع . . ومائة مرة . ورابعا . وثالثا .  نفذي ما نريد وإال علقناك ثانيا. .ينفعك العناد  
  !من مينعنا عن دفنك وأنت حية؟إ!! مفهوم ؟. إننا نعطيك الفرصة فقط. . ما نريده منك 

  .يفعل اهللا ما يشاء وخيتار، وله احلمد حىت يرضى : فقلت 

  .ال تكلميين ذه اللغة وهذا األسلوب: ضيق فقال يف غيظ و

كل منهم . . لن ينفعك أحد من اإلخوان هنا. . يا بنت اعقلي، واشترى نفسك : وقال حسن خليل حماوال أن يثنيين عن عزمي         
  ! !إم يفرون إىل النجاة. . يريد نفسه فقط 

 املستشفى ودعها تكتب كل ما تعرفه عن تنظيم اإلخوان خذها يا صفوت إىل: مث أخرج ورقا وقلما واستأنف حديثه أو نصائحه 
وىف الطريق إىل ! ! وتذكر كل أمساء الذين تعرفهم من اإلخوان . . وكيف اتفقوا على قتل مجال عبد الناصر! كيف عرفتهم ؟. . 

فكان يوقفين بـني  وتستبد بصفوت وحشيته    ! ! املستشفى كان صفوت يأمرين باملشي، وأنا عاجزة كطفل خيطو خطواته األوىل          
  . . . .إن هذا عالج لقدميك يا بنت الـ ! ! حملك سر! ! وقت وآخر ويأمرين أن أؤدي حملك سر

أعطاين . لقد كانت رحلة عذاب ووصلت إىل املستشفى ودخلت زنزانيت . . اهللا وحده يعلم كيف قطعت الطريق إىل املستشفى      
. . اكتيب كل ما تعلمونه يا إخوان يا كـذابون          . .  وال داعي للفلسفة     . .طبعا عرفت املطلوب    : صفوت الورق والقلم وقال     

  !هيا يا حلوة وأغلق الباب ، وانصرف ! واضح ؟. . وكيف كنتم ستقتلون مجال عبد الناصر

 مل اكتـب . . مل أستطع أن أمسك القلم ، فقد كانت يداي متورمتني ، ومل أستطع الكتابة فمضى اليوم األول ، ومل أفعل شيئا                

سأترك لك الورق لتنقذي نفسك : فقال . فوجد الورق أبيض مل مير عليه القلم     . وعاد صفوت ليأخذ ما كتبت      . . حرفا واحدا 
   .وانصرف. . يا بنت الـ

ال . وىف اليوم الثالث جاء محزة البسيوين ، ومجع األوراق وانصرف ، وقضيت يومي بني صحوة وغفوة . وأخذت اكتب بصعوبة 
  !وان منت صرخت عظامي. إن وقفت نبحت قدماي . . تقر على موضع أستطيع أن أس

وجاء صفوت ، ومعه جنديان ليأخذاين إىل مكتب مشس بدران وبنفس الطريقة السابقة قطعت الطريق سريا على قـدمي مـع                      
  ! !حملك سرا بأمر صفوت الرويب"الوقوف على فترات يف 

أمل . . يا بنت الـ : وهو ميزق أوراقا ويلقيها يف سلة املهمالت مث قال ودخلت مكتب مشس بدران فنظر يل  يف وحشية وقسوة       
 ! أجلدها مرة أخرى يا محزة. . ماذا كتبت ؟ كالم فارغ ! ! يكفك كل هذا العذاب ؟

أحضر الكـالب هنـا يـا    : سنعيدها للكالب أحسن يا باشا، فقال مشس بدران يف عصبية : فقال محزة البسيوين وحسن خليل  
  !! صفوت 

أسرع صفوت وعاد ومساعده جنم بكلبني كالوحشني من جمموعة الكالب املدربة اليت كانت يل معها سابقة يف اليوم األول مـن     
  ! !أطلق عليها الكالب يا صفوت : وقال مشس بدران . . السجن احلريب " . . باستيل مصر"أيام 

. م الوكيل ، اللهم اكفين السوء مبا شئت وكيف شـئت           حسيب اهللا ونع  : وأنا أقول   . وهجم على الوحشان ، فأغمضت عيين       

ـ . . وظل الكلبان ينهشان جسمي كله بأنياما ويشعالن فيه نارا موقدة          اكـتيب  . . ومشس بدران ال يكف عن سبابه يا بنت ال w
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  59         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

وصار عدد الكـالب  . . !! . . اكتيب يا بنت الـ . . كيف كنتم ستقتلونه ؟ اكتيب . . أنكم اتفقتم على قتل مجال عبد الناصر 
  ! !اثنان ينهشاين ومشس بدران يسلقين بلسانه القذر السليط . . ثالثة 

اصرف الكالب يا : ويبدو أن مشس بدران قد شعر بأن ال جدوى من الكالب فصرخ يف صفوت ، وجسمه كله يهتز من الثورة  
  !للجلد . . صفوت ، وجهز بنت الـ 

  " .ال تتحمـل  "إذا مسح الباشا يؤجل جلـدها اليـوم فحالتـها    : لشمس بدران واستدعوا الطبيب ، فحضر مث فحصين وقال      

  . أريد يا محزة أن حتمل إىل جثتها 24خذها إىل : "وقال مشس بدران حلمزة البسيوين 

  هذا زنزانـة يف 24رقم ! ! . . بناء مل أدخله من قبل ، مث أوقفوين فاقشعر بدين وتسمرت يف مكاين    . . 24ومحلوين إىل رقم    

وتناولين اجلندي بسوطه وهو . . وسطها نار موقدة، وعند كل ركن من األركان األربعة يقف جندي بيده سوط كلسان األفعى             
وهكذا النار املشتعلة قريبـة مـىن،   . . يأمرين بأن أدخل يف دائرة النار، فإذا اقتربت منعين اجلندي القريب منها، فيتلقاين الثالث   

يقرب من ساعتني وأنا بني هليبني ، هليب النار املشتعلة اليت أخشى الوقوع فيها، وهليب سياط الزبانيـة    ظللت ما   .. يلفحين هليبها 
اكتيب أنكم ستقتلون : ويدخل محزة البسيوين، ونظرة بلهاء بال معىن يف عينيه ويقول وأنا يف وسط هذا السعري        . وكال اللهيبني مر  

  ! ! .مجال عبد الناصر وإال قذفناك يف النار 

لقد كان العذاب فوق مـا أحتمـل ،   . . ونظرت إليه نظرة ، وصرخت يف وجهه صرخة بدون صوت ، وبكيت بدون دموع       
  ! !وأغمى على ومل أفق إال وأنا يف املستشفى

  

  ! ! مشهد تمثيلي باإلكراه 
  

 مقعد، وأمروين أن أضع يف صباح يوم ، أخرجوين من زنزانة املستشفى، فرأيت مصورين وآالت التصوير معدة، وأجلسوين على             
! مستحيل أمسك سيجارة ال يف يدي، وال يف فمي: ساقا على ساق ، وأضع سيجارة يف فمي، ليصوروين على هذه احلالة فقلت      

 لن أفعل -افعلوا ما تشاءون : فوضعوا املسدس يف ظهري وىف أم رأسي ألمسك السيجارة فرفضت ونطقت بالشهادتني وقلت      ! 
أعادوا املسدس إىل رأسي ، وأعادوا األمر مبسك السيجارة ووضعها يف فمي، فرفضت وأصررت علـى       . .ضربت بالسياط   ! ! 

  . .فلما يئسوا صوروين ! ! . . الرفض 

". اإلخوان املسلمني"ألحتدث يف التليفزيون على أن ميلوا على كالما من عندهم وتام على ' يف اليوم التايل، طلبوا مىن أن أذهب     

إن مجال عبد الناصر كافر حيارب اإلسالم يف شخص مجاعـة اإلخـوان   . " أقول إال اآليت إذا ذهبت إىل التليفزيون       لن  : فقلت  
ولذلك حنن حناربه ، ألنه قال إن احلكم بالقرآن رجعية وتأخر وتعصب مقيت ، وألنه يـستورد مـواد أحكامـه              . . املسلمني  

ستتكلمني : فقال " . . هلذا حنن حناربه . . دي الذي يقول ال إله واحلياة مادة وتشريعاته من الدب األمحر الشيوعي ومذهبه اإلحلا
باألمس مل أرض أن أضع سيجارة يف يدي أو يف فمي، : قلت .. البد أن تقويل ما نريده حنن      . . واملسدس يف ظهرك ونافوخك     

كم يشهدون ، فهل تظنون اليوم أن أقول وأنتم ددونين مبسدسكم وتضعونه يف رأسي وىف ظهري ، ومصورو صحافتكم وإعالم     
  .وأمناء أمة وورثة كتاب فجلدت وأعدت إىل الزنزانة  . …واظن إننا حلملة رسالة . . ال ! غري احلقيقة؟ 
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. . إيه أما زالت على قيد احلياة يا بنت الـ      : وما كاد يراين حىت قال يف دهشة مصطنعة         . . وأعادوين إىل مكتب مشس بدران      

. قل هلا تعليماتك وهي مستعدة لتنفيذها     . . معذرة يا باشا  : فقال محزة البسيوين يف رجاء    . . ت يا محزة هات يل جثتها     أنا قل ! ؟

  . . . !!اكتيب يا زينب : فقال مشس بدران 

  .إا شهادة تكتب عند اهللا إن شاء سبحانه . . إذا أردمت فاقتلوين . . لن اكتب إال احلقيقة: فقلت 

  !لن نسمح لك ذه الشهادة؟إ : فقال حسن خليل

  .إن الشهادة من عند اهللا ؟ إذا أرادها ألحد من خلقه أعطاها له : فقلت 

  .لتعرف من را ! ! واجلدها مخسمائة جلدة. . علقها يا صفوت : فقال مشس بدران وقد أثاره إصراري 

. . مائة جلدة على إنسان يف قمة األمل ، وقمة املعاناة     مخس! ! سخاء يف الوحشية وكرم يف القسوة     . . وعلقوين، وجلدين الزبانية    

  .وأعادوين إىل الزنزانة ! ماذا بعد؟

  :ومل ميض وقت حىت أخذوين ثانية إىل مكتب مشس بدران الذي قال 

. . تك أنا متأثر جدا حلال! هل أنت فامهة أن قلوبنا جامدة ال حتس ؟       : مث قال   . . وأشار إىل كرسي أمام مكتبه      ! ! أجلسي هنا؟ 

  !نظرت إليه نظرة ذات مغزى كبري مليئة باالزدراء واالحتقار! ! أنا والدي شيخ يف األزهر

  . .32اسحبها يا محزة إىل ! . إ. . يا بنت الـ : وعاد إىل طبعه الوحشي قائال يف عصبية مهددا

  

  32الحجرة 
  

. أوقفوين علـى كرسـي   . . دىل منه حلقتان  ودخلت زنزانة وجدت ا عمودين من اخلشب متصلني من أعلى بعمود أفقي تت            

مل أستطع أن أستمر . . ! ! وأمروين بالسوط أن أمسك احللقتني ، عندئذ أزاحوا الكرسي من حتت قدمي فصرت معلقة يف اهلواء   
. حللقـتني وأعادوين مرة أخـرى إىل ا     . يف احللقتني أكثر من عشر دقائق فهويت على األرض وتلقفين الزبانية بسياطهم انونة              

  ! !وظلت هذه العملية تتكرر ما يقرب من ثالث ساعات . . فسقطت ، فعملت يف السياط انونة ما شاء هلا هوى الزبانية

  

  شموخ اإليمان وذلة الباطل
  

أعادوين إىل مكتب مشس بدران ، فأشار بطرف إصبعه ، يف حركة متثيلية، إىل كرسي أمام مكتبه ، فجلست مث أخذ جالل الديب 
لن أكتب شـيئا ال     : فقلت هلما ! ! ويكرران بأن ذلك يف مصلحيت    . . وحسن خليل حياوالن إقناعي بأن أكتب ما يريده الباشا          

  ! !إننا عرفنا كل شئ، واعترف اإلخوان بكل شئ، اقرأ هلا امللفات : فقال يل . . أعرفه 

لف سيد قطب ، وملف حممد هواش ، وصربي عرفـه ،  ملف عبد الفتاح إمساعيل وملف جمدي عبد العزيز، وأمحد عبد ايد وم   
اقرأ هلا أقـواهلم ،  : وعبد ايد الشاذيل ، وفاروق املنشاوي ، ومرسي مصطفى مرسي ، على حد زعمهم ، مث قال مشس بدران    

  !أذهلين ما مسعت إ! ! وقرأ جالل الديب أقوال على عشماوي

w  !ما رأيك يف هذه األقوال ؟ : -هز رأسه  وهو يغمض إحدى عينيه وي-وملا فرغ قال مشس بدران 
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  .هذا كله كذب وافتراء: فقلت على الفور

. تريدين أن تنكري أنك أسست تنظيم اإلخوان ؟ إليك كالم شيخكم يقطع بأنك أنت اليت أسست التنظيم : فقال مشس بدران   

هذا امللف واقرأ هلا أقوال عبد الفتاح إمساعيل ، وأخذ اترك . . انتظر: وبعد عدة دقائق قال له . اقرأ هلا أقوال اهلضييب يا جالل . 
اقرأ هلا أقوال خمطط اإلخوان سيد . . قال يا جالل . . مل أجب ! ! . . ما رأيك : وبعد قليل سألين مشس بدران      . . جالل يقرأ 

   ..قطب 

: هل تكتبني ما نريد؟ فقلـت  ! ت ؟ما رأيك فيما مسع: فأخذ جالل يقرأ مث ينتقل من ملف إىل ملف وملا فرغ قال مشس بدران     

. . كل ما سجل هنا لعلى عشماوي، أعتقد أنه هو الباطـل  : وما هو احلق يا نابغة الزمان ؟ قلت : هذا باطل ؟؟ فقال يف كم  

ت علقها يا صفوت وأنت يا محزة ها: قال مشس . . واملسطر هذا مزور عليهم     . . أما بقية إخواين فهم أهل الدعوة وأهل احلق         
بيجامة  من احلرير املهفهف نظيفة، أنيقة     "كان على عشماوي يلبس     . . وجاء على عشماوي    . على عشماوي وحضر الكالب     

شعره ممشط ال يبدو عليه أي أثر للتعذيب ، فلما رأيته واستعرضت يف حالة اآلخرين ، وحاليت علمت بل تيقنت أن هذا املخلوق     
را فهوى يف مهاوي الفساق الفجار، الظاملني ، وأصبح من رجال مشس بدران وذنبا مـن    خان أمانة اهللا ، وشهد على إخوانه زو       

  .أذناب مجال عبد الناصر، الذين ال يعرفون قيما وال أخالقا وال دينا 

  يا على ، ماذا أخذت من زينب الغزايل يف آخر يوم توجهت فيه إليها، وماذا قالت لك ؟: قال له مشس بدران 

النقود ستكون عند غادة عمار لتسليمها إىل بيت اهلضييب أو بيت قطب ، . .  أعطتين ألف جنيه ، وقالت يل :قال على عشماوي 
  " .إذا قبضوا على اتصل بغادة أو حبميدة ستعرف أين النقود إذا احتجتم إليها

  كم كانت النقود يا زينب الغزايل؟ وملاذا كنت خائفة عليها؟: فقال مشس بدران 

نقود أربعة آالف جنيه ، وهى قيمة اشتراكات جمموعة من اإلخوان يف السودان والسعودية ، ملـساعدة أسـر              كانت ال : فقلت  
  . . املسجونني ، ومصاريف الطلبة يف املدارس واجلامعات ، وإجيار بيوت ، صرفنا منها يف العيد املاضي ألف جنيه على العائالت 

  .عطيها لعبد الفتاح إمساعيل حلساب اهلضييب وهذا الواقف أمامكم هو الذي أخذ األلف جنيه لي

أعطتين طبق أرز بالكبدة وقالت : أنت يا على، ماذا أكلت عند زينب الغزايل آخر مرة؟ فقال على عشماوي : وقال مشس بدران   
  ! !اخرج يا على، فخرج على عشماوي مصحوبا بسالمة ورعاية مشس بدران ! ! كفاية: مث قال .. كل ، ربنا يعينك : يل 

  .هات عبد الفتاح ، يا محزة: وقال مشس بدران 

كان يكسوه وقـار  . ”  مع الشهيد السيد قطب 1966أعدم يف العام    ”.وبعد حلظات عاد محزة البسيوين بعبد الفتاح إمساعيل         
الـصادق املـؤمن   الصادقني ، ونور املوحدين ، يلبس حلة سجن زرقاء ، ممزقة ، وآثار التعذيب تنطق مبدى ما القاه هذا ااهد   

  " .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته : "قلت " . السالم عليكم : "وقال يوجه القول إىل . . املوحد 

  ماذا كنت تعمل عند زينب الغزايل يا عبد الفتاح ؟ ملاذا كنت تذهب إليها؟: وقال مشس بدران 

كنا نتعاون على أن نبين الشباب املسلم على مبادئ      . .   أخيت يف اهللا  : ويرد عبد الفتاح بلسان صدق وحق غريب على اجلاهلني          
  . .القرآن والسنة، وبطبيعة احلال كان ذلك سيفضي إىل تغيري الدولة، من دولة جاهلية إىل دولة إسالمية 

إمساعيل وخيرج عبد الفتاح . . اخرج . . اخرج . . . . أختطب ؟ أنت لست على املنرب يا ابن الـ: ويقول مشس بدران يف غلظة 
w  " .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته "بعد أن وجه القول إىل . . كما جاء
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  " .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته : "فقلت 

  ! !وأخذت مشس بدران ثورة عارمة فجرت القذارة على لسانه فانساب بأبشع األلفاظ وأقذرها 

! احلمد هللا "إمساعيل ، مأخوذة بذروة اإلميان فيه ، وقلت يف سرى نعم استرحت لشموخ الرجولة يف عبد الفتاح     . . واسترحت  

رواد الطريق وطـالب  . . إن خان على العشماوي فهناك املوحدون الصابرون . اللهم احفظهم لدعوتك يا اهللا . . أن هللا رجاال   
   .احلقيقة 

ـ  : وتنبهت على صوت مشس بدران وهو يصرخ         وأعطى حسن . ها الورق مكتوب وبكره تيجي ومع  . . خذوها بنت الـــ
ماذا اكتب ؟ ماذا يريدون منا؟ أيريدون أن نغضب . خليل لصفوت ورقا وقلما وأعادوين إىل املستشفى وأمسكت بالورق والقلم       

. سول اهللا حممد ر. . ال إله إال اهللا . . إ؟ ال واهللا لن نكتب إال أننا يف سبيل اهللا قمنا وحتت راية القران سرنا         ! ربنا وخنالف ديننا  

وأنتم يا فراعنة العصر اقضوا ، إمنـا  . ربنا أفرغ علينا صربا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمني . لن نشرك بربنا أحدا وال نعبد إال إياه      
  .وغدا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . تقضون هذه احلياة الدنيا

-األوراق وانصرفوا ، وعادوا بعد ساعة تقريبا ، ومحلوين يف عربة وىف اليوم التايل جاء محزة البسيوين ورياض وصفوت وأخذوا        

هذه أوراقـك أنـا   :  إىل مكتب مشس بدران ، الذي رأيته ميزق أوراقا يلقيها يف سلة املهمالت وهو يقول -لعجزي عن احلركة  
  .نات وضرب السياط حتت اللع. . ! ! وأعادوين إىل املستشفى . . سآخذ كوز دم من جسدك وتكتبني ما أريده بالدم 

  
  ! ! عبد الناصر أمر بإعدامي

  

وذات يوم قبيل الغروب أخـذوين إىل  ! ! فقد كنت قاب قوسني أو أدىن من ا ملوت   . مكثت باملستشفى عدة أيام حتت العالج       
بعث منه بل أمروين أن أقف ووجهي إىل جهاز كهربائي ، خيرج صوتا مزعجا، وين    " لكنهم مل يدخلوين    . . مكتب مشس بدران    

دخـل  . وىف الصباح أعـادوين إىل املستـشفى   ! !  ليلة كاملة -ووجهي إىل هذا اجلهاز اللعني      -ظللت واقفة   . . هواء ساخن   
هل أخذوها مرة أخرى الليلة؟ فقـال  . . وجهها شديد االصفرار : الدكتور ماجد ونظر إىل وجهي وقال لعبد املعبود التمورجي  

  !نعم : عبد املعبود

وعند الغروب ..الدكتور أمر لك ذا : ساعة أحضر يل عبد املعبود نصف رغيف أفرجني وبداخله بعض املرىب، وقال وبعد نصف 
أخرجت من املستشفى ألوضع يف حجرة قريبة من مكتب مشس بدران ، مث حضر الزبانية محزة وصـفوت وريـاض وصـاروا           

الذي انقلب إىل مسخ مشوه يلطم وجهه ويشد شعره ، مث يفتعل          وانصرف األوالن وبقى األخري     . يتداولون فيما بينهم هامسني     
حركات كما لو كان يريد متزيق مالبسه ويصرخ عاويا متهما إياي باجلنون والغفلة، مهددا بأين إذا مل أطع مشس باشا اليوم فإن                

يف باحة السجن احلريب يف أستشهد “ مث يتساءل إن كنت أعلم أين ذهب عواد ورفعت وإمساعيل الفيومي         . حيايت سوف تنتهي    
؟ ويضيف أم يدفنون كل يوم يف السجن عشرة كالب من اإلخوان ،       ”  بعد أن حطموا رأسه يف نافورة السجن       1965العام  

فلما علقت على هلوسته تلك بأن قتالنا شهداء يف اجلنة، زاد من لطم وجهـه وصـاح مـادام    . يدفنوم يف جحيم عبد الناصر  
. . أخذ األمر من مجال عبد الناصر. . . فاليوم الباشا سيذحبك . . ر والسياط وكل هذا العذاب مل ينفع معك الكالب واملاء والنا

wأنت تريديننا أن نفعل مثلكم وخنيب خيبتكم ؟ أنت تريديننا أن : فقال يف بله . الذي يفعل هو اهللا : قلت ! ؟. . ماذا ستفعلني . 
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إننـا لـسنا   . . اع لكالم شخص مثل اهلضييب أو سيد قطب أو حسن البنا؟ أنتم جماننينترك روسيا اليت حتكم نصف العامل وننص  
" ويقولون أئنا لتاركون آهلتنا لـشاعر جمنـون   . إم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون    " فقلت  . ردى على   . . مثلكم  

سيد ولد آدم " صلى اهللا عليه وسلم "  رموا حممداً الرسول وهم الذين. واحلكام سدنة األصنام . وكانت هذه اآلهلة هي األصنام      
وهكذا يعيد التاريخ نفسه فتقولون ملن يدعونكم إىل اهللا أم جمانني ، ويسريكم الطاغوت الذي استخدمكم يف      . رموه باجلنون   . 

أتريدون : رت ثائرته وهو يقول     فجن جنونه وثا  . أرضيتم املخلوق وأغضبتم اخلالق     : الباطل ، وتسريون خلفه أذالء بثمن خبس        
: وهو يضحك يف بله ويقـول  . وفتح الباب واندفع جند كالوحوش يلهبون جسدي بالسياط . أن تعيدونا إىل اجلمود والتأخر؟    

  " .حسبنا اهللا ونعم الوكيل : "وأنا أقول . . . واهللا يا زينب أنا خايف عليك ومشفق عليك 

فماذا يهمكم اعترايف . . القضية كما تقولون وضحت كل عناصرها ! أنت ختاف ؟!! ما هذا! شفقة وخوف ؟  : قلت يف سخرية  
أخذ انون رياض يضرب صدره ،     . وضح زوركم ، وكذبكم ، وإلصاق اجلرائم باألبرياء       . . نعم وضح كل شئ     ! أو إقراري؟ 

. . إذا مل يدخل لك طعام ستهلكني : ن األطباء يقولو. . . كدنا نفقد عقولنا فيك !! بأي قوة تعيشني ؟  : ويشد شعره ويصرخ    

  !ماذا فعلت معها؟ أظن عقلت ؟ .. خريا يا رياض : ودخل محزة البسيوين وصفوت ، وقال محزة 

ال أدرى من انون ؟ فنظر إىل محزة ومل يعقب ، مث استدار إىل      : مألت نظرة بكل السخرية وصوبتها إىل محزة البسيوين وقلت          
  ! !صفوت إىل مكتب الباشا؟هاا يا : صفوت وقال 

  
  في مكتب الباشا

  

أتريد أن اكتب أننا : فقلت . أعتقد أنه ال داعي لالستمرار يف العناد، أريدك أن تكتيب ما نريد : أجلسين مشس على كرسي وقال   
كيف خيرجون من طاعة كنا سنقتل عبد الناصر؟ هذا أمر مستحيل ، واهللا ما كنا لنجتمع إال لدراسة القرآن واحلديث لنبني للناس  

الطواغيت البشرية إىل طاعة اهللا فيعبدونه وحده ويقيمون دينه ، ال يأمترون إال مبا يف الكتاب والسنة، ال يعصون اهللا فيما أمرهم ،  
ومع ذلك حنن نعتقد أن احلكم القـائم حكـم          . . ولكن يتحرونه دوما، وجيتهدون أال يعصوه ، وإن عصوه تابوا ، واستغفروا           

!  جيب أن يزول ، ال باحلديد والنار بل بوجود قاعدة إسالمية عريضة يف األمة، فكيف تقولون إننا كنا سنقتل عبد الناصر؟ جاهلي

فعندما توجد هذه القاعدة ستقوم الدولة اإلسالمية حتما، االت السياط مـن مـردة          .. البد أن خنرجكم أوال من اجلاهلية       . . 
  . .فالدنيا ال تساوى عندي شيئا . فاقتلوين. لن أكتب لن اكتب : اإلنس فصرخت بأعلى ما استطعت 

ومن عبد العزيز علـى؟  : فسألت . الورق الذي مزقته مل تذكري فيه شيئا عن عبد العزيز على : والتفت إيل مشس بدران يسأل     
عض اليد اليت أكرمته ، وتنكـر  عبد العزيز على باشا الذي عينه عبد الناصر وزيرا ومل حيفظ هذا املعروف و    : فقال مشس بدران    

عبد العزيز على، صاحب حركة اليد السوداء ضد اإلجنليـز؟ عبـد   : فقلت على الفور وقد طفا اإلسم إىل ذاكريت     . لعبد الناصر 
إنين أعرف أنه رجـل  . . لقد كان عبد الناصر وزمالؤه جيلسون على األرض أمامه يستمعون منه دروسا يف الوطنية   . العزيز على 

.  ، وهو صديق زوجي، وأخ يف اهللا ، وزوجته من أعضاء املركز العام جلماعة السيدات املسلمات وصديقيت وأخيت يف اهللا             عظيم

  ".علم يف رأسه نار: "كان يشرفنا ذلك ، إنه كما قالت اخلنساء: أجبت ! ! أمل تضميه إىل تنظيم اإلخوان ؟: فسأل يف كم 
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  .ونزلـت الـسياط   ! . . إيه كمـان عنـدك مـن الكـالم الفـارغ ؟     : اجلاهلية فصرخ مشس بدران يف عجرفة ختجل منها    

نريد أن نعرف ، ملاذا عرفت عبد العزيز بعبد الفتاح عبـده      : بعدها فترة راحة وتشاور هامس فيما بينهم ، مث قال حسن خليل             
ن يزورين يف املستشفى هو وزوجته عندما كسرت رجلي بفعل رجال خمابراتكم ، كا      : إمساعيل ، وأين مت هذا التعارف ؟ أجبت         

وتصادف يوما أن جاء عبد الفتاح عبده إمساعيل لزياريت وكان عبد العزيز . واستمرت زياراته يف البيت عندما تركت املستشفى     . 
  .هذا كل ما أتذكره بالنسبة هلده الواقعة. . على موجودا فتعارفا 

عبد العزيز على وعبد الفتاح عبده إمساعيل كان جمرد لقاء عـابر،       يا ست زينب ، سنسلم معك أن تعارف         : فقال حسن خليل    
  فكيف تعرف عبد العزيز على يف بيتك وبواسطتك بفريد عبد اخلالق ؟

وىف هـذه  . عندما جاءت املمرضة إلجراء العالج الطبيعي لساقي املكسورة، خرج عبد العزيز على وجلس يف الصالون          : فقلت  
وعندما انتهت جلسة العالج ، وانصرفت . وكان ليعرف عبد العزيز على بعد . ق فجلس يف الصالون األثناء حضر فريد عبد اخلال

احلكيمة ، دخل فريد عبد اخلالق لرياين، ودخل عبد العزيز على ليستأذن يف االنصراف ، فقدمت كال منهما لآلخر، فصرخ مشس 
ملستشفى، وقدماي يف الضمادات وآالم حادة تـدق عظـامي،      ومل أفق إال يف ا    ! ! نادوا صفوت   : بدران وكان يف قمة الضيق      

  !! . .وتفرى كل جسمي

  
  !الوهم الكبير 

  

ويصر مشس بدران على ومهه الكبري، ويلف   ! ! مكثت بضعة أيام يف املستشفى حتت العالج ، مث محلت إىل مكتب مشس بدران               
  . . يف نفسه حقا، وأصبح حقيقة واقعة يف عقله ويدور حوله ، حىت خييل إىل أنه من كثرة ترديده هذا الوهم قد وقر

وينظر إىل مشس بدران ودهشة كبرية متأل عينيه ، ومتـأل   “ ! ! اإلخوان املسلمون دبروا واتفقوا على اغتيال مجال عبد الناصر        “ 
قال : فأرد ". إبعد كل ما جرى عليك ولك ؟إ : "مث يقول متعجبا  ! . أ أنت على قيد احلياة؟    : قسمات وجهه ، ويقول مستنكرا      

أما . ، والذين قتلوا أصحاب األخدود كانوا جمانني بالباطل والزور والبهتان  ! 4: الربوج  “ قتل أصحاب األخدود    “ اهللا تعاىل   
مصرين على أن يؤدوا أمانتهم ، ويبلغـوا  . .  فكانوا أصحاب رسالة ، ومحلة أمانة -وبأيدي أصحابه -الذين قتلوا يف األخدود     

  .رسالتهم 

أنـتم  ! أما زلت تعتقدين يف وجـود إلـه ؟   ! إننا ال نفهم هذا الكالم وال يستهوينا هذا األسلوب يا جمنونة: فقال مشس بدران    
 وازمتم عندما 1954 ازمتم ملا قاومتم فاروق ، وازمتم عندما قاومتم الثورة يف سنة   – إىل اآلن    1948مهزومون من سنة    

 1954 وانتصرنا يف سنة     1948إننا انتصرنا يف سنة     : فقلت  ! ! أين ربكم الذي تزعمون؟     ف. 1965قاومتم الثورة يف سنة   

  .1965وانتصرنا يف سنة 

نقذف بك إىل الكالب ، ملاذا مل مينعنا ربكم عنكم ، إن كان موجودا يـا                . . نرميك يف النار  . . إننا نعلقك كالدجاجة  : فقال  
ونكم منتصرين علينا ذا اجللد، وبتلك األلوان من العذاب فهذا أمر تومهونـه ،          أما ك : وقلت  ! ؟. . مهزومني يا أوالد الــ     

  ! ! .أنتم ختافون منا
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لسنا جمرمني ، حنن محلة رسالة، وأمناء أمة، ودعاة حق ، وعالمات علـى              . . كال: فقلت  . أنتم جمرمون   ! أسكيت: فقال غاضبا 
حنن منتصرون عليكم ، طاملا حنن أغنياء بـاهللا ،  : فقلت ! . صرين عليناأريد أن تشرحي يل كيف أنكم منت  : فقال  . طريق النور   

ولكن أمرا واحدا يثبت أننا منهزمون ، لو ختلينا . . أقوياء به سبحانه ، متوكلون عليه ، مكافحون ، مقاتلون جماهدون يف سبيله         
دين ودولة، سياسـة داخليـة،   : سالم يف حقيقته إن اإل.. عن اعتقادنا بوجوب اجلهاد لرفع راية التوحيد وإعالء كلمة اإلسالم      

سياسة خارجية، نظام أمة، نظام جمتمع ، سالم ميأل الدنيا عدال، وحرب ختلص العباد من عبادة الفرد إىل عبادة اهللا الواحد القهار            
 باهللا سبحانه رب كـل  إن العبد الذي أسلم وجهه هللا تعاىل بصدق ويقني أصبح متصال   . . و ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق        

أما أنـتم أيهـا الـضالون       ! شئ، فكيف خياف خلقه من اتصلت روحه بعامل السماء وتعلق قلبه بالفردوس فهانت عليه الدنيا؟              
السياط يف أيـديكم ، وسـائل   . . املكذبون ماذا تستطيعون ؟ متزقون أجسادنا ، تقتلوننا ، ترهبوننا ، متنعون عنا املاء والطعام                

إن “ ملاذا؟ ألننا حزب اهللا وأنتم حزب الشيطان . . ن إشارتكم ، كل ذلك يف ضمائرنا شئ هني ، تفرقون منا خوفا    التعذيب ره 
  .اادلة“ الذين حيادون اهللا ورسوله أولئك يف األذلني كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي إن اهللا قوي عزيز 

علقهـا  ! ! صـفوت   . . صفوت  : حيوانيته ، فصرخ كامللدوغ     أثارت لغة اإلميان وأثار منطق التوحيد، جاهلية مشس بدران و         
فيعود مشس بـدران  . . وأنزلت ، وسئلت نفس األسئلة ، وأصررت على ما أجبت به   . . وجلدت  ! ! واجلدها مخسمائة جلدة  

 وأفقـت مـن غيبـوبيت ألجـدين يف    . . وعلقت ، وجلدت ! ! علقها يا صفوت واجلدها مائتني ومخسني جلدة  : إىل صراخه   

مث محلـوين  " مكثت يف املستشفى عدة أيام حتت العالج ! ! املستشفى حماطة بعدد من األطباء يقومون بإسعايف وتضميد جروحي      
  ! ..إىل مكتب مشس بدران على نقالة 

ي أنزيل عن عنادك حىت ميكن أن ننته. . لن ينفعك العناد. . يا بنت الـ : رفعوين على كرسي أمام مكتب مشس بدران ، وقال          
  وأنت من ؟!! نيابة؟: نظرت إليه بكل ما تبقى يب من رمق ، قائلة يف استنكار. من التحقيق معك ونرسلك للنيابة 

  ماذا تريد مىن؟: فقلت !! إننا جنهزك للنيابة: قال 

هللا الفعـال   ا: قلت  ! إ. . وصفوت كما تعلمني على أمت استعداد     . . فلم يعد بك قوة للجلد    . . اعتديل يف إجابتك    : قال مهددا 
  .واملعني 

 أمينـة  -اعتاد األستاذ حممد قطـب وشـقيقتاه    : ملاذا؟ قلت   . حممد قطب ، وشباب اإلخوان كانوا جيتمعون يف بيتك          : قايل  
  :- وقد كست ألفاظه ما تعودته من بذاءات وفحش -فقاطعين مشس بدران . .  زياريت -ومحيدة

  كانوا جيتمعون عندك ، ملاذا؟. . الـ أنا أقول ، حممد قطب ، وشباب اإلخوان ، أوالد 

  .الشباب الفاضل ، املسلم العامل ، اعتاد بعضه أن يزورين، وقد يلتقون باألستاذ حممـد قطـب صـدفة                : أجبت على بذاءته    

أنا أقول ، كان الشباب يطلبون منك أن يئي هلم االجتماع مبحمد قطب ، فكان حيضر عندك للغداء               . .يا بنت الـ    : فيصرخ  
  ملاذا؟. . وبعد الغداء يتم اللقاء وينعقد االجتماع . و وهؤالء الشباب ه

طلب بعض أبنائي، " التطور والثبات "جاهلية القرن العشرين ا و"ملا أصدر األستاذ حممد قطب كتابيه : فأرد بكل ثبات وطمأنينة 
ياء يف الكتابني استعـصت علـى فهمهـم ،    وإخواين من شباب الدعوة أن جيتمعوا باألستاذ حممد قطب ليسألوه عن بعض األش    

  وملاذا كان حيضر عبـد الفتـاح عبـده إمساعيـل هـذه االجتماعـات ؟      : مث يسأل  . واستجاب األستاذ لدعوم عدة مرات      

w  .ألنه من خرية شباب اإلخوان املسلمني ، ومن صفوة رجاهلا : فارد 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  66         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

يف أي اجتماع من هذه االجتماعات اتفق هو وحممد : مث يزيد . .واهللا عال ، من الصفوة يا بنت الـ : فيجيب يف سخرية جاهلة 
  .قصة قتل عبد الناصر هذه أنتم اخترعتموها: قطب على قتل عبد الناصر؟ قلت 

  !ملاذا مل تشتغلي باحملاماة وتكفينا قرفك هذا: قال مشس بدران 

فقام مسرعا يركلين وهو . . هللا وسأظل بفضله إن شاء اهللا داعية إىل ا. . احلمد هللا الذي أقامين يف خري ما يقيم فيه عباده : فقلت 
إيه التنظيم الذي أقمتيه مع حممد قطب ؟ اتفقتم على قتل : مث سال بعد فترة . . ! يا بنت الـ . . ايتك على أيدي اليوم: يقول 

  عبد الفتاح عبده إمساعيل أو الولد الفيومي؟. . مجال عبد الناصر

يا صفوت وديها للفيومي . . يا صفوت  ! ما أنت عارفة كويس     : فضحك ضحكا عاليا وقال     .  خالص   الفيومي قتلتوه : فقلت  
ورغم أنه . . كان من حراس الطاغية عبد الناصر الشخصيني وكان من اإلخوان واموه ظلما وجورا مبحاولة اغتيال الطاغية                “ 

فاخذ صفوت يصب علـى نـار   “  يف باحة السجن احلريب 1965حطموا رأسه يف العام . . كان يف متناول ميينه إال أنه يفعل  
  ! ! . . سوطه انون 

فأسقط يف إغماءه وأنقل إىل املستشفى ملعاودة إعدادي وجتهيزي لسماع مهاترات مشس بدران وعصابته ، وملزيد من التعـذيب                
  ! .والتنكيل يل وإهدار اإلنسانية على مذبح شهوة السلطان 

  

   وهمهإصرار شمس بدران على
  

فال بأس من العودة إىل . . لقد عاد إىل الوعي بعد أن فقدته حتت سياط الزبانية ! !. . مرة أخرى نقلوين إىل مكتب مشس بدران 
كان مشس بني عصبة مـن  ! ! محلوين على نقالة إىل مكتب مشس بدران . نعم ! ! . . مكتب مشس بدران  . . مكتب التعذيب   

مل يعد بك أدىن احتمال ألدىن قدر من التعـذيب ،  . . يا بنت الـ  : سوين على كرسي أمام مكتبه      أعوانه ، وبادرين عندما أجل    
  . فارمحي نفسك ، وإال قسما برأس عبد الناصر أدفنك مع الفيومي وغريه 

. . امسعي يا زينب ، ردى على سعادة الباشا، وفكري يف مصلحتك ، لننتـهي معـك إىل حـل    : وأضاف واحد من إألذناب    

تذكري جيدا، جاء إليك شخص من طرف فؤاد سراج الدين ، وطلب منك أن تتفقي مـع اإلخـوان   : استرسل مشس بدران   و
املسلمني ليتعاونوا مع الوفد إلزالة حكم عبد الناصر، وقال لك هذا الشخص بأن هناك رجاال يف مكتب املشري عامر سـيتعاونون   

هذا  : -ت من فرط دهشيت على قدرة هؤالء الشياطني على التلفيق والتزوير      وأنا أضغط على الكلما    -فقلت  . معكم ومع الوفد    
ومل ألتق بفؤاد باشا من حوايل إثيت عشرة . حمض كذب ، إن فؤاد سراج الدين مل يرسل إىل أحدا يف مثل هذا األمر وال يف غريه        

 مبعايل فـؤاد باشـا   -مصادفة-زاد، والتقىولكي أكون دقيقة يف شهاديت، فإن زوجي احلاج حممد سامل سامل كان يف م        . . سنة  
وهوت السياط امللعونة، كأا ألسنة األفاعي . سراج الدين ، فسأل زوجي عن صحيت وأحوايل ، وكلفه أن يبلغين سالمه ومتنياته    

ات ، وكانت قدماي ال تزاالن ملفوفتني بالـضماد   . . جائعة تصب زعافها أينما حطت ، أو كألسنة اللهب نشوى ما يصادفها             
  .وجروحي مل تلتئم 

  فؤاد سراج الدين أرسل إليك أم ال؟: ويتساءل الزبانية وسياطهم تتصارع على قدمي وجسدي 

w  !مل يرسل إىل : وأرد 
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  67         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

مث تبدأ الدائرة مـن  ! ! . . فيأمر مشس بدران بزيادة وطأة التعذيب ، فيغمى على، ويوقف اجللد وأنقل على نقالة إىل املستشفى           
افهمي أنه ال يقف أمامنا : ويقول مشس بدران ، وقد أخذته العزة باإلمث   . . ! !  مكتب مشس بدران مرة ثالثة       جديد، وأعود إىل  

وقسما برأس عبد   . . إننا ندفن منكم كل يوم عشرين كلبا، وصحراء السجن احلريب بطنها مستعدة ملئات األلوف               . . أي شئ   
ومل أنظر إليه ، ومل يبد على أي أثر أو تـأثري مـن   . ب اليت أدفنها كل يوم   الناصر إن مل تسلكي كما نريد، ألدفنك مثل الكال        

ال إله إال اهللا الفعال ، : فقلت  . ردي على وإال قتلتك وجعلت ايتك حتت السياط         : سفاهته وجاهليته ، فاستشاط غضبا وقال       
  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، ربنا أفرغ علينا صربا وتوفنا مسلمني 

  ! !هات الكالب يا صفوت ؟:  بدران فقال مشس

  !إ. . وحيضر صفوت كلبني من الكالب املدربة، ويطلقهما على، فيهجمان على كما يهجم الوحش اجلائع على فريسته 

  .اللهم إين أعوذ برضاك من غضبك ، اللهم فادفع السوء عىن مبا شئت وكيف شئت : وأستعيذ من أذى الوحشني بقويل 

أخرج الكالب يا صفوت ،     : وقال مشس بدران يف غطرسة      . يا باشا وجهها أصفر وأشرفت على املوت         . فقال محزة البسيوين  
  ! ! وعدت إىل املستشفى على نقالة. ارموها متوت يف املستشفى . . وخذوها 

رة املؤملة الـيت جتـرع   احلقيقة امل. . إا احلقيقة ! ! يف جنح الظالم ، ومرة رابعة إىل مكتب مشس بدران . . وىف منتصف الليل    
كأسها فريق من املواطنني إشباعا لشهوة االنتقام ، وخصيصا هلدم الدين اإلسالمي بإبادة دعاته ، وحىت تنطوي، يف زعمهـم ،                      

  .حممد رسول اهللا ، وتنتشر مظلة الكفر وليعم تيار اإلحلاد . . مظلة ال إله إال اهللا 

 مكتب مشس بدران ، حىت أغمى على فاحضروا عصري ليمون واسقوين إياه ، وحقنوين وما كادوا يرتلونين من النقالة إىل مقعد يف      
  . . ! يف ذراعي فارتد إىل الوعي 

والرئيس مجال عبد الناصر قلبه . . يا بنت اتعديل ، يا زينب أنت صعبانة علينا، إننا لسنا وحوشا كما تقولني : وقال مشس بدران 
قولوا لعبد الناصر .. احلقيقة : فقلت . . قويل احلقيقة يا زينب . . اعملي ملصلحتك فقط  . .كبري وسيغفر لك إذا قلت احلقيقة      

اخرجوا من باطلكم إىل احلق ، من ظلمكم إىل العدل ، ومن     . . توبوا إليه وارجعوا  . . إنكم املغتصبون املعتدون علي سلطان اهللا     
. ملوم خمالب باطل وعدوان وجرمية ، قلوم مريضة ، وأنتم مرضى إن الذين يؤيدونكم يف باطلكم وتستع. . ظالمكم إىل النور

فقلت بإصرار ! ! هي  دي الرسالة اللي عايزانا ننقلها لعبد الناصر؟   : وتساءلوا يف دهشة مشوبة بثورة أو يف ثورة مشوبة بدهشة           
  ! !إنين مل أقلها إال لتنقلوها إليه : وبغيظ 

. جمنونة. . جمنونة . . دي بكل تأكيد جمنونة : ب جسدي بالسوط منهم يف استنكار وارتعادهذا إهلا" تطاويل"وكان اجلواب على 

  ! . .يف حاجة إىل عالج باجللسات الكهربائية. 

على سيدهم ، حىت يعلو صوت املسخ املسمى مشـس      ” لتطاويل“وما إن ينتهي املرتعدون الذين يف قلوم هواء من استنكارهم           
يا زينب حرام عليك ، إنت      : ويردف حسن خليل بصوت متثيلى      ! فني يا محزة؟  . . وعينها من إمبارح    الكالب اللي جم  : بدران  

أرجـو أن  . . أتقذى نفسك ، حمدش من اإلخوان راح ينفعك ، كلهم عملوا ملصلحتهم وأنقذوا أنفـسهم   . . قريبة من املوت    
  .من طرف فؤاد سراج الدين يسمح الباشا بإحضار على عشماوي ليذكرها بالشخص الذي جاء إليها 
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علي عشماوي باع نفـسه لطواغيـت   : فقلت . . وإال واجهناك بعلي عشماوي    . . تذكري يا بنت الـ     : وقال مشس بدران    
رجاال ذوى . . وقصة سراج الدين قصة مدبرة املراد ا أن تذلوا الرجال . . الباطل واجلرمية بثمن خبس ، فخسر الدنيا واآلخرة        

  . .ئر ، ورؤوس مرفوعة قلوب ، وضما

يا زينب ، سأفكرك بشيء قد يساعدك يف موضوع : ودخل حجرة التحقيق ضابط يدعى سعيد عبد الكرمي اشترك معهم مث قال          
أال تعرفني احلسيين عبد الغفار، كان يف اإلخوان املسلمني مث انشق عنهم مع شباب سيدنا حممد، وتفامهت أنت             . . سراج الدين   

  يعود إىل صفوف اإلخوان املسلمني ، ألنك حريصة على أن يبذل جهده داخل صفوف اجلماعة؟معه عدة مرات ل

حسبنا اهللا ونعم الوكيل ، احلسيين عبد الغفار هو أخي يف اهللا ، وكان يف اإلخوان املسلمني كما كان يف شباب سـيدنا       : فقلت  
 اعتذر عن ذلك ، وليس له عالقة بسراج الدين وال بالوفد حممد، وتكلمت معه فعال ليعود إىل صفوف اإلخوان املسلمني ، ولكنه

  .وكان رئيس شباب األحرار الدستوريني يوما، وذلك جيعله مناوئا للوفد ال متفقا معه .. 

هذا صحيح ، لكن عندما تكون املسألة اتفاق الدستوريني والسعديني والوفديني واإلخوان املسلمني تكـون          : فقال حسن خليل    
ليس هذا حقا، وهناك مسافة بني اإلخوان وغريهم الذين مل يدرسوا النظرية اإلسـالمية              : فقلت  ! ! طريقها الطبيعي   املسألة يف   

خليها تكمل . . نرجوك يا باشا : وأشار مشس ونزلت على السياط ، وقال عبد الكرمي     . بتكتيكها اإلهلي ، وأيدلوجيتها الربانية      
أما اإلخوان املسلمون فيأخذون اإلسالم عقيدة يبحثون يف منابعها ويـدققون يف     :  قلت   .كملي يا زينب    : قال عبد الكرمي    . . 

مبعايشتهم للكتاب والسنة ، واألرض عند اإلخوان هلـا     . . مصادرها، تلقوها من اهللا تعاىل على يد رسوله صلى اهللا عليه وسلم             
ياضها يذودون ، حيررون األرض هللا كما حيررون البشر    وزا وقدرها ما دامت أرضا لإلسالم ، يف سبيلها يستشهدون ، وعن ح            

  .وعلى األرض املعبدة هللا وبالبشر املعبد هللا تكون األمة ويكون اتمع املسلم. هللا ، يعبدون األرض هللا كما يعبدون البشر هللا 

ومل يناد باإلصالح االجتمـاعي مث  عند بعثته األرض مث يدعو الناس إىل التوحيد، ومل يدع         . أمل حيرر حممد صلى اهللا عليه وسلم        
يدعو الناس إىل التوحيد، ومل يدع إىل تقسيم املال بالسوية مث يدعو الناس للتوحيد، مل يدع إلصالح جزئي، ولكن حممد صلى اهللا 

، وال ضار وال نافع دعا إىل التوحيد فأسلم رجال وآمنوا بأنه ال معبود إال اهللا وال حاكم إال اهللا ، وال رازق إال اهللا     . عليه وسلم   
  .إال اهللا ، وهو احمليي املميت ، وال مدبر وال مشرع إال اهللا مث كانت اهلجرة إىل املدينة بالسابقني األولني من املؤمنني

هات الكالب يا صفوت : قال مشس . مث كانت بدر األوىل نداء لقيام األمة، وتواىل نزول القران على حممد صلى اهللا عليه وسلم     
  !إ

سارع الطبيب الواقف معهـم بوقـف   . . ت على الكالب والوحوش البشرية تشبعين ضربا وشا والدماء تسيل هنا وهناك     قفز
انطلق آذان الفجر ينري سكون الليل فأحسست بربد وسالم من هذه السياط اليت ال تلني وال . . هيهات . . جلدي ولكن هيهات 

   .169: األنبياء “ يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم “ تكف فتذكرت أمر اهللا 

أن رمحتين من أبالسة يسؤوهم أن . تباركت يا رب وتعاليت ، فأنا حفيدة إبراهيم أول املوحدين وجد النيب صلى اهللا عليه وسلم        
أفقت ألجدين يف املستشفى وال أدري ،    . “ . . ل يا أيها الكافرون ، ال أعبد ما تعبدون          ق“ رىب اهللا ال أشرك به أحدا       : أقول  

  . وان كنت واعية متاما ملا ينتظرين 
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  تسلط األقزام وتحكيم الهوى

  

 ، ومتزق الكربياء ، وتذل اإلباء والـشمم ، يف " الكرامة"وهكذا، كانت األقزام متسلحة بالسلطة تتسلط على الرجال ، فتحطم       

وسـألين مشـس ،   . . ! ! والرمحة رحلت عن ديارنا . . واإلنسانية يف إجازة طويلة . . أيام كان القانون فيها يف سبات عميق       
قويل يا بنت يا زينب ، ما رأى احلسيين عبد الغفار يف الكالم الذي بلغك من فـؤاد      : وسألين أعوانه ، عندما محلوين إىل مكتبه        

انوا سيتعاونون مع فؤاد سراج الدين من مكتب املشري عامر؟ وماذا طلب مـن اإلخـوان للقيـام              ومن الذين ك  . سراج الدين   
   .باالنقالب ؟ 

  .احلسيين عبد الغفار أخي يف اهللا ، وال أعلم شيئا عما أمسع من إفك وكذب : فأجبت 

أمل تكلمي احلسيين . مساعيل يف بيتك ؟أمسعي يا زينب ، أمل يقابل احلسيين عبد الفتاح إ    : فتساءل حسن خليل وسعد عبد الكرمي       
  . لينتظم يف صفوف اإلخوان املسلمني ؟ 

أنا تكلمت مع احلسيين ليعود إىل صفوف دعوته وليس هذا جرمية، احلسيين رجل مؤمن بدعوة اإلخوان ، وإن مل يكـن            : قلت  
وغاياته ، وإىل مراد السنة وأهـدافها، وقـد   منتظما فيها، فإنه يتمىن أن تتحقق مقاصدها ، وأن دى الناس إىل مقاصد الكتاب     

تقابل احلسيين مع عبد الفتاح إمساعيل يف بييت وأخذا يتحدثان عن اإلسالم وما أصاب املسلمني من احنطاط وتأخر، مث انـصرف             
احلـسيين  : اعيل احلسيين عبد الغفار، وقد تقابل احلسيين مع عبد الفتاح إمساعيل يف بييت مصادفة مث قال يل عبد الفتاح عبده إمس                 

لكن أنت تريدين أن تكون الفداء لكـل اإلخـوان       . احلسيين قال كل شيء     : قال أحدهم   .. رجل صاحل وطيب وعامل خملص      
إننا مننحك فرصة أخرية لتراجعي فيها نفسك خبصوص . .املسلمني ، وحىت احلسيين وفؤاد سراج الدين ، وتبعديهم عن املسئولية       

ما رأيك يف هذه الفرصة؟ وسنواجهك باحلسيين وفؤاد سراج الدين ولكن بعد . . كتب املشري عامر رجال الوفد، وبعض رجال م
   .أن خنرج عينيك وتصريين عمياء

  "! !هات الكالب يا صفوت : "احلمد هللا نرى بقلوبنا وصرخ مشس بدران كمن لدغته أفعى : فقلت 

  ! !دري أين مصلحتها وال تقدر النهايةإا ال ت. ال عليك يا باشا : فتدخل أحد األعوان يهدئه 

يأمر : وقال آخر من شلة الضباط احمليطني بشمس بدران . النهاية بيد اهللا وليست بأيديكم ، واهللا الفعال ذو القوة املتني    : فقلت  
ا إىل املستـشفى  خذوه: مث نادوا صفوت إلحضاره ، وقال مشس بدران يف كربياء اجلاهلية         . الباشا بإحضار احلسيين عبد الغفار      

  ! !اآلن 

ففي الليل محلوين وأجلسوين على مقعد يف مكتب مشـس بـدران ،   . . إم كاخلفافيش يعشقون الظالم ، ؟ ال ينشطون إال فيه   
وكانـت قـدماه يف   . . كانت ذراعه مكسورة ملفوفة يف جبرية ومعلقة إىل صدره          . . وبعد حلظات دخل احلسيين عبد الغفار       

  .  بارزة على كل جزء من جسده –بل اجلاهلي –وكانت آثار التعذيب الوحشي . . ضمادات مسيكة 

  .السالم عليكم : وقال احلسيين عبد الغفار عندما دخل 

  يا حسيين، ما هي قصتك مع زينب ؟: ونظر إليه مشس بدران يف سخرية وسأل يف كم . وعليكم السالم : قلت 

w  .-فأخرج مشس بدران أوراقا وأعطاها للحسيين وأمره بقراءا. الورق مكتوب فيه كل شيء : وقال احلسيين 
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مل اكن مشغولة باألوراق اليت بني يدي احلسيين، بل كنت أفكر كيف أجيب على هذا الشيطان مبا خيفف عن احلسيين أو يرفـع         
. .  أعطاها له مشس بدران    وأخذ احلسيين يقرأ يف األوراق اليت     . عنه العذاب ، ويقيين أن احلسيين عذب حىت يكتب ما يريدون            

كل ما قرأه مل يكن صحيحا وال واقعا وإمنا خيال مريض . أشياء كثرية مل أحس يوماً أن احلسيين يعتقدها أو يدعو هلا أو يتكلم ا    
عته وهل ما مس: فقال مشس ! إنه اإلكراه لإلخوان والبطش والعذاب حىت يقولوا ما تريدون  : قلت  ! ما رأيك   : سألين مشس   . . 

   كذب ؟

ماذا تقصدين ؟ الكالم الـذي  . فصرخ مشس مقاطعا غاضبا. . ولكىن على يقني أنه قد عذب حىت   . احلسيين ال يكذب    : أجبت  
  إننا نريدك أن تقويل هل ما مسعته من احلسيين حصل أم ال؟: وقال حسن خليل ! قرأه احلسيين أمل يقله لك ؟

أنا ال أحرق نفسي ولكـن  : احلسيين كما حرقتها من أجل اإلخوان ؟ فأجبت        هل ستحرقني نفسك بالنار من أجل       : وقال آخر 
  . أحييها

  !أنت يا حسيين بلغت زينب رسالة من فؤاد سراج الدين : قال مشس بدران 

  أنت يا حسيين بلغتين رسالة من فؤاد باشا سراج الدين ؟: فقلت وأنا أوجه الكالم إىل احلسيين

  ين الصغري وليس معايل الباشا؟فؤاد سراج الد: فقال احلسيين 

  !من هو فؤاد الصغري يا حسيين؟. . أنا ال أعرف إال فؤاد باشا سراج الدين : فقلت 

  .ابن عم فؤاد باشا: فقال احلسيين 

  وما تلك املسالة يا حسيين؟. فقلت للحسيين

  ! !ه النكتة أمام احلاجة زينب أنا قلت إن املسألة كانت عبارة عن نكتة رواها يل على سليمان وأنا ذكرت هذ: فقال 

  .اخرج يا حسيين: فقال مشس بدران للحسيين 

وفؤاد باشا سراج الدين مل يسلم منكم يا ! . . النكتة صنعتم منها مؤامرة    ! . . حسبنا اهللا ونعم الوكيل     : فقلت لشمس بدران    
  .ظلمة 

  . خذها يا محزة للمستشفى:مث قال مشس . مث نادى مشس على صفوت وعادت السياط لتنهال من جديد 

  
. !!  عذاب  . ! ! في المستشفى .   .  

  

ويف اليوم التايل دخل زنزانيت يف املستشفى محزة البسيوين ومعه رجل يرتدى املالبس العسكرية برتبة لواء ومعهما التمورجي عبد         
 حلظات عاد عبـد املعبـود بالكرسـي    اذهب وأحضر كرسيا ومنضدة صغرية، وىف: وقال محزة البسيوين لعبد املعبود      . املعبود  

اجلس إىل هذه املنضدة واكتب كل ما ستمليه عليك : وضع محزة البسيوين ورقا أبيض على املنضدة وقال لعبد املعبود . واملنضدة 
.  

كل هذا الكالم تدونيه يف أوراقك ، هو : أخرج محزة من كل ملف ورقة وقال يل  . وجاء صفوت الرويب حيمل ملفات متضخمة     
من كالم اهلضييب، وسيد قطب ، وعبد الفتاح إمساعيل ، وهواش ، وأمحد عبد ايد ، ومرسى مصطفى مرسى ، وصربي عرفة ،   

wإنين ال أصدق وال أعتقـد  . . سأكتب ما أعرفه ، ليس يل عالقة ذا الكالم: وفاروق املنشاوي ، وعبد العزيز على ، فقلت هلم     
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ردى كما ينبغي، سنرسلك إىل مكتب مشس باشا، وتذوقني العذاب     : قال محزة البسيوين    . . م  أا لإلخوان الذين تدعون أا هل     
   .ألوانا كما تعرفني 

  .وما أمليت على عبد املعبود إال ما يرضى اهللا ربنا هو ولينا ونعم النصري

اقا وأخذ ميزقها ويرمى ا يف   وىف صباح اليوم التايل أخذوين إىل مكتب مشس بدران ووضعوين على مقعد، أخذ مشس بدران أور               
أنت : سلة املهمالت ، وقال يف أسلوب يترفع أي خملوق يف أدىن درجات اإلنسانية ويتمتع بأقل قسط من األخالق أن ينحدر إليه 

  .تريدين أن دمي كل التحقيقات وتبطلي كل أقوال اإلخوان ؟ الكالم الذي قاله اإلخوان مضبوط . . يا بنت الــ 

  .أنت ملزمة بكل ما قاله اإلخوان . إلخوان أنت ملزمة بتأييدها يف أقوالك إجابات ا

وغري ملزمة بأن أصدق أن هذه اإلجابات مـن    . أنا ملزمة باحلق الذي أعتقده ، إنين لست ملزمة أن أقول إال ما أعتقده             : فقلت  
خذها يا محزة،أنا : فصرخ مشس بدران .  انتزاعا..واجهوين م مجيعا، إن سياطكم وتعذيبكم قد انتزعتها منهم         . أقوال إخواين   

أخذوين إىل حجرة وأغلقوها على ، وبعد ساعة أخرجوين منها ، وأوقفوين حتـت سـياط               ! . . أريدها جثة أوقع تصريح دفنها    
 وظللت واقفة ما يقرب من الست ساعات وكأ ننئ كنت واقفة على مـسامري . الكرابيج ووجهي إىل احلائط أمام جهاز تكييف   

  .فقد كانت آالم حادة تفرى قاع قد مي مع ضربات اجللد املستمرة . حمماة 

الرئيس مجال عبد الناصر . . أكتيب ..يا زينب:  أعادوين إىل مكتب مشس بدران الذي قال يل - ودائما الليل -وىف منتصف الليل 
صباح غد، وتعودين إىل بيتك فـورا، وبعـدها   إن سلكت ستقابلني مجال عبد الناصر     .. واكثر اإلخوان اعترفوا  . . سيغفر لك   

سيلغى قرار حل املركز العام للسيدات املسلمات ، وسيتقرر إعطاؤك مخسني ألف جنيه كإعانة للجماعة ، وكدفعـة أوىل لبنـاء      
هـل مجاعـة   : وسأل رجل من اجلالسني باملكتـب  . أرض اجلماعة يف مصر اجلديدة، وعشرة آالف جنيه إلعادة صدور الة           

 والـذي  –فقال نفس الرجل . نعم ، عندها ستة آالف متر: يف مصر اجلديدة يا زينب ؟ فأجبت  لسيدات املسلمات هلا أرضا
   وماذا كانت ستفعل اجلمعية ذه املساحة الكبرية من األرض ؟–عرفت أنه صالح نصر فيما بعد 

ة للمسلمات وقاعة حماضرات ، ودارا للمركز العام ، ومسجدا ودار ضياف, كانت اجلمعية ستبىن دارا لتربية الفتاة املسلمة : فقلت 
  .، ومجعية لتحفيظ القران الكرمي ، ومدرسة إعدادية وأخرى ابتدائية ومعهدا للواعظات 

  . والعمل على مراحل –من التربعات : ومن أين لكم باألموال ؟ فأجبت : فتساءل 

  ! ! وثقة الرئيس نتائجها كبرية. . تعودين إىل بيتك وتعود اجلماعة . . ال إذن ، إا فرصة مجيلة مينحها لك الرئيس مج: فقال 

اإلله اكرب يف نفوسنا من األرض ، ومن املال ، ومن كل طواغيت األرض املعتدين على حق اهللا وحق . . ثقتنا يف اهللا اكرب: فقلت 
 وال أصافح اليد اليت غمست يف دم إمساعيـل الفيـومي   عباده ، أنا ال أريد أي شيء منكم ، ولن أقبل أبدأ أن أقابل عبد الناصر         

ورفعت بكر وحممد عواد وغريهم كثري وعبد القادر عودة وزمالئه ، لن أصافح اليد اليت غمست يف هذا الدم املبارك ، إن هـذا              
. . ئولية يف هذا العـامل  إىل مقعد املس. الدم سيقود على مدى السنني أجيال املسلمني الذين سيعودون إىل ماضيهم الزاهر ايد             

   . 34يا محزة خذها إىل رقم : وتنهال اللكمات والركالت والضربات فأقع هامدة على األرض ، ويقول مشس بدران 

  .وأدخلوا معي كلبني ، وأغلقوا الزنزانة . . ! ! زنزانة ضيقة مظلمة كالقرب املوحش  ! ! . . 34وأدخلت رقم 

w  .انتهى من صالة وأدخل يف أخرى، انشغاالً باهللا لعله يصرف عىن ما أرادوه . .  أين القبلة تيممت وأخذت أصلى، وأنا ال أدرى
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وأنا أصلى وأستغرق وأسبح يف عامل الدعوات . . تسلق الكلبان ظهري يف ركوعي وسجودي، وأخذا خيمشان رأسي ، ووجهي          
  .ستشفى وبعد ساعة فتحت الزنزانة وسحبوا الكلبني ومحلوين إىل امل. والتضرعات

يا زينب ، انعقد يف بيتك اجتماع كان يضم أكثر من مخـسني  : قال مشس بدران . بعد العشاء أعادوين إىل مكتب مشس بدران     
  ماذا جرى يف هذا االجتماع ؟.  هذا االجتماع كان منذ ثالث سنوات -رجال من اإلخوان املسلمني من مجيع أحناء اجلمهورية 

  . وصلينا العشاء ، مث التراويح صلينا املغرب مجاعة ،: فقلت 

  .عدد منهم : فقلت ! تناولوا اإلفطار عندك : سأل . ال أتذكر: أنا أسألك ، ما الغرض من هذا االجتماع ؟ فقلت : فقال 

لية كنا ندرس اإلسالم ، وكيف نقاوم تيارات اإلحلاد اليت تغذيها وتنفخ فيها أجهزة اجلاه: وملاذا كان االجتماع ؟ فقلت   : فسأل  
وأي جاهلية ، وأي إسـالم ، وأي  : سال . . ألنين من املسلمني إن شاء اهللا : وملاذا عندك بالذات ؟ أجبت     : قال  .. وأعالمها  

  !إحلاد؟ 

لو قمت جبولة يف البلد لرأيت على أرصفة الشوارع أكوام اجلرائد، وجمالت اإلحلاد ونشرات االحنالل اليت توزع بأمثـان     : فقلت  
دا كالم فارغ ، ما   . . كفى، كفى : فقاطعين يف شبه صراخ     . لشيوعية، واإلحلاد واالحنالل والتسيب يف كل شيء        رمزية لنشر ا  

  .ال أتذكر أمساءهم : هي أمساء اتمعني عندك ؟ فقلت 

   الرجـل ؟ أحد اتمعني ترك االجتماع وقابل اهلضييب مث رجع مرة أخرى بعد اتصالك تليفونيا مبرتل اهلضييب، من هـذا        : سأل  

  فمـاذا يف هـذا؟  . . وكل ما يعلق بذاكريت يف هذا اخلصوص أنه سـألين أن أسـتأذن اهلـضييب ملقابلتـه     . ال أتذكر : فقلت  

  الرجل الذي ذهب إىل اهلضييب امسه عبد الفتاح الشريف أليس كذلك ؟! كنتم جمتمعني إذن؟ أنا أسهل لك اإلجابة: سأل 

  .اتفقتم على قلب نظام احلكم وقتل مجال عبد الناصر. . مل سأعلقك إن مل جتييب مث اك: مث أردف 

والعمل على نشر تعاليم القران وإقناع املـسلمني بوجـوب   . اتفقنا على حماربة اجلاهلية ، والتسيب واالحنالل واإلحلاد         : فقلت  
وأنا حتت . يا صفوت واجلدها وماذا يعمل األزهر؟ انطقي ما هي وظيفة األزهر؟ علقها          : فسأل مستنكرا   . حكم القرآن والسنة  

 . السياط أقول يا اهللا ، يا اهللا ، وأخذت اكرر االسم األعظم حىت أغمى على 
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  : الباب الخامس
  

  وسمع فرعون
  

وبـصعوبة شـديدة حاولـت النظـر يف     .. إم أسعفوين . . إنين ما زلت على األرض أمامهم جثة هامدة .. يا إهلي .. أفقت  
  .ال عبد الناصر يتكئ على كتف عبد احلكيم عامر وميسك يف يده نظارة سوداء فإذا جبم. . احلاضرين 

  ! !عندما رأيت مجال عبد الناصر وعبد احلكيم عامر، نسيت أملي، ودبت يف جسدي يقظة غريبة، وانتابين نشاط غريب 

  .جان قهوة فلم أتردد يف تناولـه  أعطوين كوبا من عصري الليمون فشربته ، رفعوين من فوق األرض على مقعد، مث أحضروا يل فن 

  .كان إحساسي بان هناك شيئا خطريا سيحدث ، فكل ما يدور حويل يقوى عندي هذا اإلحساس 

  . . ! !يا بنت يا زينب ، أريد أن جتييب على كل سؤال أوجهه إليك بصراحة وإال : وقال مشس بدران ؟هو ينفخ 

  كمون البلد، وأننا نقف أمامكم حتاكموننا، فمـاذا كنـتم تفعلـون بنـا؟             افترضي يا زينب أن اإلخوان املسلمني هم الذين حي        

حنن ال نسكن يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم وال نلوث أيدينا مبا لوث به الظاملون أيـديهم ، حنـن        : فأجبت يف قوة وشجاعة   
ا باسألك ، إن كنت جالسة علـى  أن! اخرسي: فقال , . حنن ال جنلس يف مقاعد طواغيت األرض        ' . . النغمس أيدينا يف الدم     

  هذا الكرسي مكاين ماذا كنت تفعلني معي؟

  .نفتديه بـاألموال واألرواح  " ال إله إال اهللا "حنن طالب حقيقة ، ليس يف حسابنا أن نصل إىل احلكم ، إننا محلة لواء                : فقلت  

  علون لو وصلتم إىل ا أ؟ماذا كنتم تف. أنا اكرر لك السؤال . .. اخرسي يا بنت الـ : فقال مشس بدران 

وال يعنينا أن نكون يف قمة املسئولية أو عند السفح حراسا للطريق املؤدى إىل الرجل الذي            ! . . إننا لسنا طالب حكم     : فقلت  
 فصرخ مشس بـدران . البعث اإلسالمي . . محل األمانة وبايعته األمة، عبدا هللا حاكما مبا أنزل اهللا ولتكن هذه الدار دار البعث         

افترضي أنك جلست على الكرسي الذي أجلس عليـه اآلن       : أريد إجابة واحدة    ! اخرسي؟  . . اخرسي  . . اخرسي  : متشنجا
رمبا تنتهي أجيال وأجيال حىت حيكم اإلسالم ، حنن ال نتعجل اخلطـى، ويـوم   : ؟ فقلت . . ماذا تفعلني معي وأنا متهم أمامك    

فقال مشس بدران كتائه يضرب يف الصحراء يف .  يف مملكتها الطبيعية لترىب رجال األمة حيكم اإلسالم ستكون مواقع املرأة املسلمة
  أنا أقول افترضي جدالً أنك جالسة مكاين ماذا تفعلني معي؟. . . يا بنت الـ : يوم عاصف 

ال متزيـق ألجـساد   اإلسالم عدل ورمحة، فال سياط وال قتل ، وال تعذيب وال سجون ، وال نفى، وال دفن لألحياء، و      : فقلت  
ولكن احلق والعدل . . ال تشريد أطفال ، وال ترمل نساء، ال فراعنة وال وثنية . . رفعت بكر وعواد وإمساعيل الفيومي : الشهداء 

علقها يـا صـفوت     . . اخرسي  . . اخرسي  : صرخ مشس كالصريع    . . الكلمة تواجهها الكلمة واحلجة تواجهها احلجة       . . 
وال . . وت ، وعلى لفائف الشاش ، أخذت السياط انونة وى على كل جزء يف جسمي، والدم يرتف                وعلقين صف . اجلدها  

  !!إا متوت يا معايل الباشا. . إن حالتها خطرية : فقد رأى الطبيب إنزايل وقال . . أدري كم من الوقت مر 

  . يف ستني داهية: قال مشس 

  ! !ىت تقف أمام احملكمةإننا نريد أن تكون حية ح: قال أحد الضباط 

  .نعم ، نعم نريدها تعيش لتذهب إىل احملكمة ويتفرج عليها الشعب وتكون عربة: فقال مشس بدران 

w  ! !إننا يف حاجة إىل أدوية وعقاقري غري موجودة: وقال الطبيب 
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  ! !اطلبها من صيدلية املشري عامر: فقال مشس بدران 

كما أفقدتين االستمتاع '  تلك الليلة، فقد رحت يف غيبوبة أفقدتين اإلحساس باألمل           ونقلت إىل املستشفى ومل أدر ماذا حدث يف       
وقـد  . . باسترجاع احلوار مع مشس بدران على مسمع من مجال عبد الناصر وعبد احلكيم عامر، لقد قلت ما أردت أن يعرفه                     

  ! !عرفه 
 

. أصل المؤامرة    ! !نكتة . 
  

فأنا متهمة من وجهة نظر من ينسجون القضية ويؤلفون فصوهلا ويصنعون . . ون على حيايت أسعفت بالعالج ، ألم كانوا حيرص  
  . .أمضيت ثالثة أيام يف غيبوبة ! ! فال غرابة إذن ، أن يصرف يل دواء ألستطيع حضور احملاكمة. . أبطاهلا 

وأعطامهـا  . . نوان سيف اإلسالم وىف مساء يوم مسعت صوت مراد وصفوت خيرج من زنزانة األخ أمحد كمال ويسأالنه عن ع     
  . . ! !العنوان ، وبعد ما يقرب من ثالث ساعات عادا إىل زنزانة األخ أمحد كمال وسأاله عن عنوان مكتـب سـيف البنـا                 

وسيف البنا هو جنل اإلمام الشهيد حسن البنا، أخذت أدعو لسيف وأمه وإخوته ، فأمه مريضة بالقلب ، وسيف هـو العائـل                     
  .أخذت أضرع إىل اهللا سبحانه أن يصرف عنهم كيدهم . واألسرة الوحيد للبيت 

وسألين مشس بدران سؤاالً تأكد يل منه أن سيف اإلسالم البنا جنل اإلمام الـشهيد  . . رفعوين على نقالة إىل مكتب مشس بدران    
  .وشغلين جدا أمر وجود سيف البنا يف السجن احلريب ! ! حسن البنا يف السجن احلريب

مث ! أمل أقل لك إن هذه البنت ال تدخل مكتيب وهى حية؟ ملاذا أحضرا وفيها نفس يتـردد؟ : س بدران حلمزة البسيوين  وقال مش 
لـيس بإرادتـك ، وال   : ملاذا؟ فقلت . . أما زلت على قيد احلياة؟ ملاذا   : وجه الكالم إىل وكل عضالت وجهه تز يف عصبية          

  .ة اهللا وهو احملىي املميت بإراديت أن أعيش أو أموت ، ولكنها إراد

من الذي كان سيغتال مجال عبد الناصر يف طريق اإلسكندرية من      : ردى على سؤايل فقط     . . اخرسي، اخرسي   : فصرخ قائال   
  رجال اجليش ؟

  .قرب هلا املسألة قليال يا باشا، أ؟ امسح يل أن أفهمها املوضوع : فقال حسن خليل 

 هناك شخص حكى لك عن مجاعة تربصوا جلمال عبد الناصـر يف الطريـق       –دران برأسه   بعد أن أومأ إليه مشس ب     –مث أردف   
من حكى لك هذه الرواية؟ ومن كان يف السيارة اجليـب الغتيـال عبـد    . الصحراوي وكان مسافرا بالسيارة إىل اإلسكندرية     

   الناصر؟

  ! !ردى بسرعة: فقال مشس بدران 

مث ويلكم من الناس مجيعا وهم يرتلون عليكم ! مث ويلكم من التاريخ ! ويلكم من اهللا  ! ما أتفه ما تعذبون الناس من أجله: فقلت 
  ! .دم يسيل وعظام تكسر: وكان جزائي على ذلك قاسيا ! . . لعنام 

بنت يا . . احكي لنا احلكاية من أوهلا! ! إن علقناك اآلن ستموتني ، ولكننا سنساحمك إن أخربت عن احلكاية: وكان مشس يقول 
  .احلكاية اللي قاهلا لك سيف البنا. الــ 
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  !أيـوه يـا أخـيت النكتـة    : النكتة اليت قاهلا سيف ، فقام مشس مسرعا يـركلين ويـصفعين وهـو يقـول                 . . آه  : فقلت  

ة يقولون كان مجال عبد الناصر مسافرا يف الطريق الصحراوي بالسيار. . كنت يف بيت الشهيد البنا وقال سيف اإلسالم : وقلت 
وىف اللحظة األخرية تغري نظام سفر عبد الناصر، وسـافر        . إىل اإلسكندرية وكمن له مجاعة من اجليش يف سيارة جيب ليغتالوه            

  .بالقطار، والغريب يف املوضوع أن السيارة اجليب هربت فلم يستطيعوا القبض عليها وال على من فيها

أنا ال أعتقد أن . . . لذي جعل الناس يقولون ذلك كما تقول يا سيف       لكن ليس هو الفراغ ا    . . حقا إا نكتة    : فقلت لسيف   
هناك كل يوم مؤامرة مزعومة الغتيال عبد الناصر، مرة من اجليش . . هناك سيارة جيب ، واألمر كله من صنع جهاز املخابرات     

  .ويقبض على آالف الناس . . ومرة من الشعب ، وهلم جرا ونسمع عن ذلك 

  .رد نكت الناس بتعملها وخالصدي جم: وقال سيف 

القضية اكرب من قتل عبد الناصر، القضية ختليص البلد . . قتل احلاكم الظامل ال ينهي املشكلة. . الناس ال يفكرون يف قتله : فقلت 
  .من حكم جاهل ، عات متجرب

  .من األفضل للناس أن يشغلوا أنفسهم مبصاحلهم الشخصية وتربية أنفسهم : وأجابين سيف 

وا قتلـت  . . مل يستطع الناس أن ينفسوا عما يف صدورهم إال بالنكتة . . على أي حال مل يقتل هذا البلد غري النكت : فقلت  
  .وانتهى احلديث مع سيف اإلسالم البنا . الرجولة وقتلت املسئولية 

 دار حديث فيها بينك وبني عبد -راوي حكاية اغتيال عبد الناصر يف طريق اإلسكندرية الصح-هذه احلكاية : فقال مشس بدران 
  ملا ذ ا ؟. الفتاح إمساعيل وعلى العشماوي يف بيتك ودرستم ختطيطها، واألخطاء اليت وقعت فيها 

دي نكتـة  . . مل ندرس احلكاية . . ما حصل غري ذلك ، أنا نقلت النكتة لعبد الفتاح عبده إمساعيل عن سيف اإلسالم     : فقلت  
  !فقذفت بركالت وشتائم 

  .ملاذا؟ نكت الناس بتقوهلا وحكايات بترويها . أنت حكيت هذه احلكاية حلسن اهلضييب : قال مشس بدران 

  . وعملت السياط عملها ! . فيها حاجة دي؟. . جائز: قلت 

 كان عبد العزيز على هو املسئول عن تنظيم اإلخوان      : مجيل ، نترك موضوع سيف اآلن ، وننتقل إىل موضوع آخر          : قال مشس   

  . مل حيصل : حىت خروج سيد قطب من السجن ، قويل لنا كيف أتى هذا؟ قلت 

كيف ؟ عبد العزيز على كانت جيتمع مع على عشماوي وعبد الفتاح إمساعيل وضياء الطوجبي، وحيىي حسني ، وعبد ايد : فقال 
  .الشاذيل، وجمدي عبد العزيز، واجتمع مع سيد قطب عدة مرات بعد خروجه من السجن 

  .ال أدرى شيئا عن هذه االجتماعات : قلت 

  .أنت تعرفني جيدا أم كانوا جيتمعون ! ومن يدرى ا غريك ؟: فقال مشس بدران 

  .هذا حمض افتراء: فقلت 

  من الذي محل أمر اهلضييب بزعامة عبد العزيز للتنظيم غريك ؟: وقال مشس بدران 

  .هذا حمض افتراء: فقلت 

w  . يبدو أننا حا نشوف شغلنا معك ، ال بتعقلي وال بتشويف مصلحتك :فقال مشس بدران مهددا 
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أنا سأحاول مع زينب مث اجته إىل . حلظة واحدة يا باشا: واحد يشد وواحد يرخى . . وقال أحد اجلالسني على طريقة السماسرة 
ة ميكن جتعلك تتداركني األمر، كلهم اهلضييب اعترف ، وعبد العزيز على اعترف ، أنا سأحاول أفكرك حبكاي. . يا زينب : وقال  

استشهد يف السجن احلريب   “ ما هو السم الذي أعده عبد العزيز على ليستعمله إمساعيل الفيومي              . . اعترفوا وال داعي لإلنكار     
  يف قتل مجال عبد الناصر؟ ما هي حكاية السم وكيف دار االتفاق عليها؟” 1965بعد تعذيب مروع يف العام 

عامل أنتم جمانني بأمر امسه قتل عبد الناصر؟ إن كنتم تريدون قتله فاقتلوه وأرحيونا ، وعلى كل واجهوين بعبد العزيز يا : فصرخت  
  !على ، واجهوين باألستاذ حسن اهلضييب

  ! !ال، سنواجهك أوال بعلي العشماوي : فقالوا 

  . .على العشماوي كذاب أشر، وسأبصق يف وجهه ألنه كذاب مأجور : فقلت 

عبد العزيز على، وحسن اهلضييب . . واجهوين بالرجال األفاضل : أليس على العشماوي واحدا منكم ؟ قلت : قال مشس بدران ف
.  

  !ال مانع ، سنواجهك ما إ: فقال حسن خليل 

  مىت استشرت اهلضييب ليتوىل عبد العزيز على زعامة اإلخوان املسلمني نيابة عنه ؟! امسعي: وقال مشس بدران 

  !مل حيصل : لت فق

  !يا صفوت هات على العشماوي : فقال مشس بدران 

  . . ! !ودخل على العشماوي يرتدى احلرير اهلفهاف ممشط الشعر، تبدو عليه آثار املعاملة احلسنة 

، ماذا حصل يا على ، عندما ذهبتم إىل اهلضييب وكانت رجلها مكسورة، ومل ترتل مـن العربـة            : وقال له مشس بدران يف رقة       
  !وذهبت أنت لبنت اهلضييب لتعرف رأى أبيها ا

نعم حصل ، لقد قلت لبنت اهلضييب أن تسأل أباها عن ثقته يف عبد العزيز على، وما إذا كـان املرشـد             : وقال على العشماوي  
  .وعادت وهى حتمل موافقة اهلضييب على ترشيح عبد العزيز على . . يرشحه لتوىل األمر نيابة عنه 

  ؟. . ه رأيك يا بنت الـــ إي: فقال مشس 

أنت كذاب ، واحلقيقة أنك قلت يل بأن هناك واحدا من اإلخوان تقدم خلطبة حفيدة عبد العزيز بـك       . فقلت لعلى العشماوي    
على، وهذا األخ يريد أن يعرف رأى اهلضييب وأنا كنت خارجة من مرتيل دون اتفاق مسبق ، فركب على العـشماوي معـي،          

ستطيع الصعود إىل بيت اهلضييب نظرا لكسر رجلي، واألفضل أن تذهب معي، وكان رد األستاذ اهلـضييب إن               وقلت له إنين ال أ    
  .أسرة عبد العزيز على ال يسأل عنها، فهي أسرة مسلمة طيبة، وعلى بركة اهللا 

  هل هذه هي احلقيقة يا على؟: فقال مشس بدران 

  .حلاجة تعرف هذا جيداإن هذه اصطالحات يا باشا ، وا: فقال علي العشماوي 

  اإلخوان. . أنت كذاب أشر، وهيئتك تفضحك : فقلت لعلي العشماوي 

أنت مأجور . . على األعواد تقطع السياط أجسادهم ، وتنهشهم الكالب ، ويتقلبون يف ألوان من العذاب وأنت على هذه اهليئة               
wمث اجته إىل وصـوته حيمـل ،   ! . . نت يا علىاخرج أ: فقال مشس بدران . أنت عميل كاذب ، ولذلك يسمع لك     .. رخيص  
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يا زينب إننا مننحك فرصة أخرية، اشرحي لنا صلة عبد العزيز على ؟ بالتنظيم ، وما هي الرسائل املتبادلة بني اهلـضييب             : التهديد
  وعبد العزيز على بواسطتك ؟

  أنا مصرة على مواجهة عبد العزيز على واهلضييب: فقلت 

وخرجت مع صفوت من مكتب مشس بدران ، . !  يا صفوت ، إىل أن حنضر عبد العزيز علي واهلضييب خذها: قال مشس بدران    
  .غري أىن مل أجد اهلضييب أو عبد العزيز علـى  . وأوقفين صفوت ووجهي إىل احلائط مث أدخلوين مرة أخرى مكتب مشس بدران         

  أين اهلضييب، وأين عبد العزيز على؟: فقلت 

يبـدو أننـا   . . ووقت ما حنب . . من نريد : ؟ سنحضر . هل نعمل على هواك يا بنت الـــ : ة فقال مشس بدران يف حد 
  . . سنرجعك إىل أول التعذيب 

  !ما دمتم ال تستحون من اهللا ، فهل تستحون من اخللق ؟: فقلت 

  . .حتك فاعقلى ، واعملي ملصل. الباشا يريد أن حيولك إىل النيابة . يا بنت اعقلي : وقال حسن خليل 

 أية نيابة؟ وأنتم من تكونون ؟ ! نيابة؟ : فقلت 

  . .إننا جنهزك للنيابة: فقال مشس بدران 

السياط ، الكالب ، النار، زنزانة املاء ، التعليق على األعواد كالذبائح ، إيالم النفس بأقذر األلفـاظ                ! ! .. نعم التجهيز للنيابة    
استعمال دورة املياه فترات طويلة، الذهاب إىل مكاتب التحقيق صباحا ومساء مع            وأفحشها ، التجويع ، العطش ، احلرمان من         

كل هذه وسائل التجهيز واإلعداد للمثول أمام حضرة صـاحبة          . . استمرار أنواع التعذيب ، حتطيم األعصاب باالت التعذيب         
  ! !اجلاللة النيابة

  

  محمد قطب
  

ونرى موضوع الولد . ا قبل النيابة أن ننتهي من موضوع تنظيم حممد قطب إننا نريد يا باش  : وىف مكتب مشس قال حسن خليل       
  .نعم تنظيم حممد قطـب يـا زينـب    . نعم : املدعو الدكتور مسعود فقال مشس بدران كمن عثر على شيء كان قد فقد منه       

تب إسالمي وكل عمله أن لقد قلت إن حممد قطب مل يؤسس تنظيما ، وإنه كا. . أنا أجبت عن هذا املوضوع من قبل        : فقلت  
يبني للناس الطريق الصواب ، وأين الدائرة اليت يقف فيها املسلمون ، وللناس بعد ذلك أن يتصرفوا حسب ما يرون وحسب مـا    

   .يعتقدون 

  .و . . و . . خذها يا محزة ، يبدو أـا تريـد أن تعـود إىل امليـاه ، والكـالب ، والنـار واجللـد                  : فقال مشس بدران    

 .  محزة البسيوين إىل حجرة تبعد عن حجرة مشس بدران قليال، وأغلقها على مث انصرف وأخذين
 

امسعي يا زينب ، أنا حضرت إليك ال نصحك ، أنا مندهش ألنين أراك تلقني احلبل        : وبعد نصف ساعة جاءين حسن خليل قال        
 القبض على مائة ألـف ، البـاقي عنـدنا اآلن    حول عنقك ، كل اإلخوان عملوا ألنفسهم ، وعرفوا طريق السالمة، لقد ألقينا          

wكل واحد من هؤالء اعترف باحلقيقة، ومن يعترف ، خيلى سبيله فورا، ونصف العشرين ألفا اعترفوا بكل شـيء                . عشرون ألفا 
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ـ       . . واعتذروا عما فعلوه وقبلنا عذرهم وأخلى سبيلهم         ل حىت املرشد حسن اهلضييب ، وعبد الفتاح إمساعيل ، وسيد قطب ، ك
. . أنت تعملني حلماية املرشد وهو ألصق بك كل شيء، وعبد الفتاح إمساعيل وسيد قطب كذلك             . . هؤالء اعترفوا واعتذروا    

الرجال عرفوا السالمة وعملوا هلا وألقوا . . أنت الزم تغريي موقفك     . أنت حترقني نفسك من أجل أشخاص كلهم تنكروا لك          
عبد الفتاح إمساعيل شتمك ، حممد قطب شتمك ، سيد قطب . . مك ، سيد قطب شتمك اهلضييب شت. . املسئولية كلها عليك   

إن موقفك حمل تقديرنا وإعجابنا، وحنتقر موقفهم ، ودعك من سباب الباشا ، ومـن محـزة   . . شتمك ، كل اإلخوان شتموك  
  .البسيوين والولد صفوت 

. . خسارة هذه الشخصية القوية تنتهي ـذا الـشكل   . . ابنا بك إننا احتقرنا اإلخوان عندما سبوك وازداد احترامنا لك وإعج  

أنا أخذت على عاتقي التفاهم معك ألعود إىل الباشا بـرأي  .. مشس باشا مصر على أن يعيدوا التعذيب من جديد من منرة واحد     
 أو يوما على األقل بانتظام ،      كنت تتناولني الغداء مع اهلضييب يومني يف األسبوع       : استرسل متسائال . . خيرجك من هذه الورطة     

وهذا باعتراف اهلضييب يف التحقيق ، وكنت حتملني األوامر والتعليمات إىل عبد الفتاح إمساعيل ، أرجو أن تعطينا منوذجا من هذه    
. . ييب سيد قطب عندما خرج من السجن كنت حلقة االتصال بينه وبني اهلض. اهلضييب وعبد الفتاح إمساعيل اعترفا ذا     . األوامر

مثال أموال اجلماعة : ألقى نظرة إليها مث استطرد. . كانت يف يده ورقة ينظر فيها مث يتكلم . إننا ال نتكلم من فراغ يا ست زينب 
مث نقلت إىل بيت اهلضييب ثانية وعادت إليـك  . مث عادت مرة أخرى إىل بيتك . كانت عندك يف البيت فنقلتيها إىل بيت اهلضييب       

  ! ذكره اهلضييب فما معىن إنكارك له ؟كل هذا. أخريا

وطبعا ستكتبني يف كل هذا وعن أشـياء  . كل األمور يا ست زينب تكشف سرها والناقص هو أن تضعي النقط فوق احلروف             
أخرى، وسنرفع إىل عبد الناصر ونوضح له أنك تغريت مث حنولك إىل النيابة وينتهي التحقيق عند هذا احلد، وسيفرج عنك بعـد       

وضـغط  ! حكمت أبو زيد مغضوب عليها اآلن ، ما رأيك يا ست زينب ؟       .  ، مث يتم تعيينك وزيرة للشئون االجتماعية         يومني
هات عصري ليمون ، وأخـذ يـشرح وبفـتح    : فقال له . على زر جرس صغري فحضر جندي فورا ووقف أمامه منتصب القامة  

  .موضوعات ، موعزا إىل بالكتابة فيها

واستأنف الكالم وأنا صامتة . . اتفضلي كوب الليمون ، مث أمر اجلندي أن حيضر فنجاين قهوة: يمون فقال وعاد اجلندي بكويب ل 
سنطلبك عند الباشا بعد ساعة : إنت حتت أمر الست زينب ، مث قال يل       : يبدو أنه اطمأن ملا قال ، والتفت إىل اجلندي قائال         . . 

  . .وشويف مصلحتك بقه 

  :لمي على الورق باآليت وجلست إىل املكتب وجرى ق

   بسم اهللا الرمحن الرحيم وأصلى وأسلم على حممد وآله وصحبه ،

 ألكـون  - بغري استحقاق مىن- أما بعد فأمحد اهللا تعاىل وأشكره وأعجز عن إحصاء الثناء الواجب جلالله سبحانه وتعاىل فقد اختارين          
ربنا إننا مسعنـا  “ : ريق احلق احلمد هللا الذي أوقفين حتت مظلة قوله تعاىل طريق القرآن والسنة، ط   . . علي الطريق الذي اختاره لعباده      

إن اهللا أشترى من املـؤمنني أنفـسهم   “ : ، احلمد اهللا الذي أوقفين حتت مظلة قوله تعاىل   “ مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا        
  . التوبة “ وأمواهلم بان هلم اجلنة 

من بني رجال مؤمنني ونساء مؤمنات واجتباين بصحبة رجال مؤمنني ونساء مؤمنات لنكون شهداء أن رسالة       واحلمد هللا الذي اختارين     
إن اهللا اشترى من املؤمنني “ : اهللا اليت أوقفنا حياتنا على نظرها والدعوة إليها واجلهاد يف سبيلها بكل مرختص وغال حتقيقا لقوله تعاىل                w
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كنتم خري أمةً أخرجت للنـاس  “ وحتقيقاً لقوله تعاىل . . التوبة “ تلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون أنفسهم وأمواهلم بان هلم اجلنة يقا    
  “تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر 

ملتـزمني  . . بذلك كله أكرر وأؤكد أننا الزلنا على طريق شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبد اهللا ورسـوله                  
  فانـصرنا علـى  .  الشهادة حفظة لكتاب اهللا حافظني ألحكامه اللهم اشهد أننا ثابتون على الطريق ال مغرييـن وال مبـدلني        بشطري

 . كل ظامل أشرك بك ، وعطل كتابك وعادى دينك ، وحارب أهل دينك محاة كتابك ومحاة سنة رسولك 

يف أهل التوحيد، أهل الكلمة الصادقة، أهل خشيتك واحلياء منـك  فتقبلين سبحانك . اللهم بذلك أحيا وعلى ذلك ألقاك إن شاء اهللا         
.  

  .اللهم ارزقين احلب فيك والبغض فيك واجلهاد يف سبيلك 

  .هذا هو طريقي أيها الناس فافعلوا ما تريدون وكما تشاؤون 

م باهللا ، وحماربتكم لإلسـالم  سأدعو إليه على بصرية فال جتهدوا أنفسكم لترمونا يف نقائصكم وتغمسونا يف ظلمات فجوركم وشركك      
  .إنا مقاومون لباطلكم حىت نلقى اهللا ، . . إنا برءاء منكم ومما تعملون . وأهله 

  ”زينب الغزايل اجلبيلي“إمضاء 

  

احلاج . . زوجك رجل طيب ! ! إن شاء اهللا يكون ربنا هداك وعرفت مصلحتك ! ! أيوه يا زينب : ودخل محزة البسيوين وقال 
هل انتهيت من   ! على فكرة . . أنا ال أعرف كيف وقعت يف براثن اإلخوان املسلمني          . . إنه رجل على خلق     . . سامل صديقي   

  .الكتابة؟ فناولته األوراق  

اجلسي يا زينب ، اطلبوا ليمونـا  : قال مشس بدران ! ! وذهبنا إىل مكتب الباشا مشس بدران  . . تعاىل معي عند الباشا     : فقال  
وخرجت سهام ! !  أخذ الورق وشرع يقرأ، وأخذت قسمات وجهه تترجم إحساسه وشعرت أنه يكاد ينفجر         ! !وقهوة لزينب   

البنت . ما هذا؟ ألف سوط يا صفوت : وقال وهو يضغط على األلفاظ . نارية من عيين مشس بدران إىل محزة البسيوين ومن معه 
البنت سخرت : لت السياط وألقى األوراق إىل األرض واستطرد فاا. . أين كنت يا محزة أين كنتم مجيعا؟     .. سخرت منا كلنا    

  . !!يا بنت الــ . . إا اكثر من خطيبه على منرب. . لعبت بعقولنا كلنا يا محزة. منا 

. افعل معها ما شئت يا باشا . . إيه القرف ده هو أنت إيه : مجع أحد الضباط األوراق املبعثرة يف احلجرة وقرأ منها سطورا وقال 

خطيبة وكاتبة وضـيعت نفـسها   . انظر بنت الــــ : وقال أحد اجلالسني    . أوقفوا السياط وحكموا على بقراءة األوراق       
  ! !إا تستحق اكثر مما وقع هلا، وأمر مشس بدران بتعليقي وجلدي. يا بنت الــ . . ومستقبلها 

 من السياط ومن ألوان العـذاب  - وفوق نصيبه -يبه  وكل موضع يف جسمي استوىف نص     .. قدماي ممزقتان ملفوفتان بضمادات     
  ! !ورغم ذلك رفعين الزبانية على التعليقة كالذبيحة، واالت السياط انونة تنفذ أمر الباشا احملموم . األخرى

على نقالة إىل رموين أمام حجرة مشس بدران ما يقرب من الساعة، مث محلوين . . وانبثق الدم من الضمادات فأمر الطبيب بإنزايل        
  . .املستشفى 
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قرر األطباء أن املوت قاب قوسني منك أو أدىن، ولكن البد أن تذهيب إىل            : جاء مراد ومحزة البسيوين وقاال يف جاهلية اجلاهلني         
ل ما إننا سنرسلك إىل النيابة غدا، واعلمي أنك إن مل تستجييب لك  . احملكمة لتسمعي حكم اإلعدام بأذنيك وجتىن مثرة ما زرعت          

  . .وانصرفوا  ! ! 9باكر خذها النيابة الساعة : صفوت وقال له . . مث نادى محزة . تقرره النيابة، ستعودين لنا مرة أخرى

  
  ! !النيابة 

  

لقد مررت بكل درجات التعذيب درجة درجة، من اجللد بالسياط انونة كألسنة اللهب إىل ش الكالب املدربة ، إىل زنزانـة       
  . زنزانة النار، مث تكررت عملية اجللد والصلب والتعليق على األعواد كالذبائح ، إىل عذاب حيطم األعصاب واألرواح         املاء ، إىل  

  . . ! !وجاءت النيابة، لتستكمل املهزلة فصوهلا، ويعاقب املظلومون يف ظل العدل وسيادة القانون 

  

  ! !دخلت خيام المحققين من رجال النيابة 
  

يف خيام التحقيق كان التهديد مستمرا من احملقق الذي يطلب من املتهم أن يوقع على مـا   ! ! ط واحد ينفذون    وإم مجيعا ملخط  
  .يسجل من زور وتان يف أوراق التحقيق حتت نظر ومسع كبار القضاة واملستشارين املنتدبني لإلشـراف علـى التحقيقـات                 

حىت رجال القانون والقضاء الذين روى التاريخ نزاهتهم . ها ومن فيهاواحلق أن كل شيء يف هذه األمة ميتهن وميسخ ، كل ما في        
يف كل عصر وكانت شجاعتهم يف احلق مضرب األمثال ، رأينا بعضهم يف السجن احلريب مسخا مشوها وباطال مزورا ، يكذبون    

ه ويقر بكل ما يكتبونه ، بالعودة إىل يهددون املتهم إذا مل يوقع على ما يسجلون. يف شجاعة وخيافون الباطل ويدافعون عنه جبرأة       
ال يكاد . . نظر وكيل النيابة إىل وضمادات الشاش تغلف قدمي ويغلف نفسي إعياء وضعف ! ! مكاتب التحقيق بالسجن احلريب

 سكرتري النيابة جالس. أمامه أوراق مكتوبة . . ووكيل النيابة جيلس خلف جبل من الدوسيهات        . . صويت خيرج من بني شفيت      

أملى عليه وكيل النيابة امسي، وسين ومكان   . . إىل مكتب صغري وأمامه كومة من األوراق البيضاء وبيده قلم مستعد لتنفيذ األمر            
   .مولدي وسكىن 

واضح فيها ' يا زينب ، يف هذه امللفات والدوسيهات أقوال اإلخوان املسلمني كلها : والتفت إىل وكيل النيابة بوجه جامد مث قال 
ك جيدا ، سأترك أقوالك يف املكاتب ، وأريد احلقيقة منك أنت وهذه حقيقة قاهلا حسن اهلضييب ، وقاهلا سيد قطب ، وقاهلا موقف

واألمر بسيط . . أريد يا زينب أن تتخلى عن عنادك وأال تضيعي وقتنا فيما ال يفيد     . . عبد الفتاح إمساعيل وقاهلا مجيع اإلخوان       
  ! ! رة أخرىجدا إعادتك إىل املكاتب م

كنت إذا أجبت على سؤال ببضعة كلمات أجده ميـأل صـفحة    !! ولكين الحظت عجباً    . وأخذ يوجه إيلّ األسئلة وانا أجيب       
  !! كاملة على إا إجابة مين 

  .. ماذا يا استاذ قناوي ؟ إنين اجبت على سؤال واحد يف كلمات قليلة : أثارين ما الحظته فقلت لوكيل النيابة احملقق 

كالمك أنت بالذات طلب أن يعـرض عليـه   . إنين اساعدك ألن كل كلمة منك ستعرض على سيادة رئيس اجلمهورية      : فقال  
w  !! يومياً 
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فقال سأقرأ عليك فيما بعد كل شئ . أال يكتب بامسي إال ما أقول . هذا أمر ال يهمين يف قليل أو كثري ، إمنا ما أهتم به      : فقلت  
ال داعي ألن أتكلم وليكتب كاتب النيابة ما تريد على أن يكـون يف          . عي مادمت تكتب من عندك      وقلت يف هدوء وما الدا    . 

  ..!! . إال بالذي أقوله أنا لك .. علمك أنين لن أعترف إذا كان هناك حمكمة 

  .  عبد الناصر كافر وحكومته كافرة واتمع كافر أيضاً: أنت قلت : قال . وعاد إيل سؤايل 

ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا مث يلتزمون مبا : الذين يقولون : ومن هم أهل القبلة ؟ قلت : قال . نكفر أهل القبلة  حنن ال   : قلت  
  . قال أريد أن تشرحي صفات أهل القبلة . جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عند ربه 

جون البيت إن استطاعوا إليه سـبيالً ويلتزمـون بأحكـام    الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان وحي: " قلت  
  . " ال يشرعون من عند أنفسهم وال حيكمون بغري ما أنزل اهللا . الكتاب والسنة 

ألنه حـاكم يـستطيع أن   . عبد الناصر نفسه ال : قلت . هل تعتربين مجال عبد الناصر وحكومته واتمع من أهل القبلة   : قال  
: أراد إال أنه عمل على تعطيله ، فهو يشرع للناس من عنده ويعطل كتاب اهللا وقد قال عبد الناصر صراحة        حيكم بكتاب اهللا لو     

  . أنه ال يقيم حكومة دينية  

لقد أجبت ومن شـاء أن يعلـم   : قلت . وال رأيك إيه    . عبد الناصر واحلكومة كافرين     : أنا أريد أن تقويل يل بصراحة       : قال  
  .  نفسه على كتاب اهللا وكان قد كتب حوايل مخس صفحات فولسكاب حقيقته مع اهللا فليعرض

إن املشغولني بالدعوة لـدين اهللا   : قلت  . أنتم كنتم تريدون قتل أم كلثوم وعبد احلليم حافظ          : مث عاد يسألين سؤاالً آخر فقال       
ود املسلمون لدينهم فستنتهي كل هذه الرذائل مث يوم يع. وعودة األمة اإلسالمية إىل حياة الناس ال ينشغلون ذه األمور السخيفة  

، وستتخلص األمة من هذا التسيب املقيت ، وعبادة الشيطان يف هذه الصور املختلفة اليت فتنت األمة واارت ا هذا االيـار                  
  .  الذي جعلها غثاء كغثاء السيل 

وهكذا .  أو ينقل كالماً آخر من امللفات املرصوصة أمامه كان وكيل النيابة حممد القناوي يسمع مىن كالماً ويكتب غريه أو حيرفه
وكان املستشار حممد عبد السالم يتردد على اخليمة ويسأل . كانت خيمة النيابة على هذا النمط الغريب العجيب عشرة أيام 

  . وينصرف .. أبذل جهدك : القناوي عن الوضع ويقول له 

أرى رجال القانون والقضاء يف غابة يتعايشون مع وحوشها ، يلقون عن . جباً إين أرى شيئاً ع: ويف اخليمة قلت للقناوي 
حنن حنرص على ختليصك وإنقاذك من اإلخوان ليس : أنفسهم ثياب القضاء ويرمون من فوق أكتافهم أردية القانون والعدل قال 

  . لك بعد أقوال اهلضييب وسيد قطب وعبد الفتاح إمساعيل إال شئ واحد هو اإلعدام 

وما رأيك يف كالم اهلضييب وسيد قطب وعبد الفتاح إمساعيل ؟ قلت أنتم ختتلقون عليهم الكذب وهؤالء هم طليعة اجلماعة 
على احلكومة وعلينا : قال . قلت أكذب على من ؟ . وهل نكذب على أحد ؟ أنت التقولني احلقيقة وتكذبني : قال . املسلمة 

  .  من رجال النيابة ومن رجال القانون قلت أنت مصدق أنك. حنن رجال النيابة 

وبعد . وطلب قهوة وأخذ يشرا . . وبعد ذلك حتضرين لنا مرة أخرى .. سأقفل التحقيق وأعيدك إىل مكاتب التعذيب : قال 
  . . إيه يا زينب ؟ أتريدين الرجوع إىل املكتب ؟ إن عبد الناصر مستعجل أوراقك ليطلع عليها : ما شرب القهوة قال 

فأعادين مرة أخرى إىل املكاتب وجلدت من جديد وأعادوين مرة ثانية إىل مكاتب . رين بالتوقيع على ما كتب فرفضت أم
w  .. التحقيق 
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  ..وانتهت مهزلة التحقيق ولكن 

  

  الجولة الثانية مع النيابة
  

  . ثوب عذاب وهناك وجدت عدداً من الشباب أفناهم التعذيب وكساهم . بعد يومني طلبت للنيابة مرة أخرى 

مىت رأيتكم ؟ هل : مىت التقيت ؤالء ؟ ومىت تعرفت إليهم ؟ وما هي أمسائهم ؟ وأنظر إىل الشباب وأقول سائلة : فسألين قناوي 
التقيتم يب حقاً ؟ هل تعرفونين قبل اليوم ؟ ما أمساؤكم ؟ ويصرخ وكيل النيابة معترضاً مدعياً أنين أوجههم بأسئليت ، فأرد عليه 

  .  منه أن يسأهلم مىت التقوا يب ال أن يسألين مىت التقيت م ؟ ويسأهلم الواحد بعد اآلخر وتكون اإلجابة واحدة مل نلتق ا طالبة

مث نعاد مجيعاً . حتت سياط التعذيب كنا نقول أي شئ : فيجيبون . ولكنكم قلتم يف التحقيقات انكم التقيتم ا : فيقول القناوي 
عشرات وعشرات املرات عرض علي الشباب الصابر ما بني خيام النيابة ومكاتب األمل !! تب التعذيب مكا!! إىل املكاتب 

  .والعذاب والقهر 

  

  
  عودة إلى المكاتب 

  

كانوا يأخذونين ليالً إىل مكتب مشس بدران أو أحد زبانيته ، ويهددوين أوالً . لقاءات جديدة يف مكاتب مشس بدران وأعوانه 
من : التقيت م ؟ ويكون اجلواب :  ، مث يعرضون علي شباباً يف سن الزهور ورجاالً وشيوخاً ويسألونين مىت بإعادة التعذيب

  .            هؤالء الذين تسألونين أين التقيت م ؟ اسألوهم هم إن كانوا قد التقوا يب ؟ اسألوهم إن كانوا يعرفونين ؟ 

 كالوقوف يف مكان مظلم وأحد العساكرخلفي يضرب بالكرباج على األرض :وتنتهي املواجهة بصورة جديدة من التعذيب 
، فإذا بلغت اإلعياء ومل أستطع االستمرار يف تلك احلركة ، وأقدامي ممزقة ومربطة "مكانك سر"ويأمرين أن أستمر يف خطوة 

  !ستشفىمث إىل زنزانة امل. . بأربطة الشاش عاجلين بعشرة أو عشرين سوطا على جسدي كيفما اتفق 

  .وسأضرب أمثلة للتعذيب بعد انتهاء النيابة من التحقيق لتعرفوا ماذا كان عبد الناصر وماذا كان أنصاره وأعوانه 

  
  التعذيب

  

  " جالل الديب "أخذوين يف منتصف ليلة من لياليهم السوداء إىل مكتب جماور ملكتب مشس بدران ، كان جيلس فيه أحد شياطينه 

  اشرحي يا زينب يا غزايل اتصاالتك خبالدة اهلضييب وأمحد ثابت زوجها ومـا دورمهـا يف التنظـيم ؟     : قال..الذي أخذ يسألين  

  . نشاط خالدة اهلضييب معي كان حمصورا يف مساعدة أسر املسجونني : قلت 

  أي نوع من املساعدات ؟: قال 
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ا كاألقمشة والدقيق والقمـح واألرز والـسمن    أ–بعد سؤاله  – مساعدات مالية أو عينية ، وشرحت له نوعية العينية: قلت 
وملا أوضحت له أنه مل يكن له من عمل إال احلضور إىل املركز العام للسيدات . وعاد يسألين عن زوجها أمحد ثابت   . والفاصوليا  

مين إىل صفوت    رفض تصديقي وأسل   – دون أن يرتل من العربية       –املسلمات ليوصل األشياء اليت أرسلها خلالدة لتسلمها لألسر         
  . فأوقفين ليتصرف ، وتصرف صفوت فأوقفين ووجهي للحائط مكررا السؤال عن صلة خالدة اهلضييب بالتنظيم 

ودخل محزة البسيوين فطلـب  . وملا مضت ساعة دون أن أغري من موقفي بدأ يهددين بالكالب وبالضرب وأصررت على أقوايل         
  ىل حجرة مظلمة وأدخلوا كلبا معي وتركوين اكثر من ساعتني مع الكلـب مث وأخذوين إ. منه جالل الديب أخذى إىل الكالب      

  وىف الليلة الثانية أعـادوا اسـتجوايب عـن عالقـة خالـدة بـالتنظيم وأصـررت علـى مـوقفي                    . أعادوين إىل املستشفى    

، مث يغلق على احلجرة   السابق ، وتركين جالل الديب يف الغرفة ، وخرج لريسل يل صفوت فيضربين بقدميه وبيديه حيثما اتفق                  
  !وخيرج ليعود بعد ساعتني فيعيدين إىل املستشفى

  

  المال
  

وهو . وقد تعرف عليه املرشد ومأمون اهلضييب  . لقد أتينا بالزيين من غزة      : ومرة أخرى طلبوين ملكتب مشس بدران وقال مشس         
إنت فامهة؟ واملهم يا بنت يا زينب أن الـزيين قـد   ! اءالذي أتاك باملال وإذا مل تتعريف عليه سيتم إعادتك للتحقيق من األلف للي     

  .وأخذوين إىل حجرة وجدت فيها رجال يف صورة ال ميكن معها أن يتعرف عليه أحد ، وأخرجوين وأعادوين إىل مشس  . اعترف  

  .ال أعرفه : من هذا؟ قلت : وقال مشس 

وتدخل جالل الديب ليطلب من مشس أن يسألين عـن   . . إنه صادق الزيين، يا بنت الـــ       . . لقد تعرف الكل عليه     : قال  
  .ألسر األسود خلف قضبان سجونكم . لألكل ، للتعليم ، للعالج : املال ألي غرض هو؟ وسألين مشس وأجبته بأنه لألسر

  .خذها وألقها للثعابني ال للكالب : وجن جنون مشس فصاح حبمزة 

  :ب محزة كرسيا فجلس عليه مث قال وخرجت مع محزة وصفوت ، وأخذوين إىل املستشفى وطل

  إنت صعبانة على يا زينب ، لن آخذك إىل الثعابني ، قويل يل ألي غرض كان املال ؟

  .لقد حققتم معي خبصوص هذا املوضوع : قلت 

  .اتركها يل يا جالل يبدو أا اشتاقت للكالب : هل اعتدلت أم ال؟ وكان جواب محزة : وكان جالل الديب قد وصل ليسأل 

كنت كلما حبسوين مع الكـالب أحسـست عمـق         . الكالب ، لقد كانت يف نظري أرق منهم شعورا وأمسى واكثر إدراكا           
بل أصبحت أفضل أن أظل مع الكالب على أن أبقى ثواين مع مشس . بشاعتهم وازداد احتقاري ، وأصبح األمر ال يشغلين كثريا       

   . .أو محزة أو جالل 

مشس بدران بعد العشاء جلست ال أدرى كم ، ولكىن أغمى على، فأسعفوين باحلقن وأعادوين إىل  وذات ليلة أخذوين إىل مكتب      
إىل رقم 1املستشفى وبعد ثالثة أيام أخذوين ثانية إىل مكتب مشس بدران الذي أقسم برأس عبد الناصر إنه سيعيد تعذييب من رقم    

34  
w  .إن مل أجب بصراحة على ما يوجه إىل من أسئلة 
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يا بنت يا زينب ، : وابتدأ حديثه بقوله .  األرقام قد مرت على بصنوف من التعذيب خمتلفة الصور، متعددة األلوان       وكانت هذه 
حادثة فيها حممد قطب و اهلضييب وأخوات حممد قطب وكان فيهـا علـى عـشماوي         : أنا سأذكر لك حادثتني حصلوا معك       

   .ومأمون اهلضييب

       احلادثة اليت . . راح تكذبينا لكن من أين كنا سنعرفها؟. . ا حسن اهلضييب وحممد قطب    وبنقول لك إن هذه احلاجات اعترف
يف يوم كلمت حممد قطب   : قال مشس بدران    . . لكن الثانية ليس فيها على      . . إن على كذاب    : فيها على عشماوي ستقولني     

تقـصد حـرم   "مسمائة جنيه سلمهم للوالـدة  اخل: ونزل لك من حلوان بالليل ، فأعطيته مصاغك ومخسمائة جنيه ، وقلت له      
  . أعطهم للست الوالدة يف الوقت املناسب . . ومصاغي هذا أنا متربعة ألسر اإلخوان ، خذهم يا حممد " اهلضييب

نعم ، هذه احلادثة حصلت وما الذي يصيبين فيها؟ مصاغي أتربع به كما أشاء، وقد تربعت إىل اكرم وجه للخري، جلماعة     : قلت  
اخلمسمائة : قال مشس . أما املال فقد كان لإلخوان وكان على أن أرده ألصله عندما أخشى عليه . وان املسلمني إعانة لألسر  اإلخ

  .على عـشماوي كـذاب    : قلت  . إا للتنظيم   : على عشماوي قايل    : قال  . ال، لألسر : قلت  . جنيه كانوا للتنظيم ال لألسر    

  .لكن أنت بعثت ا مع املصاغ . رض من اخلمسمائة جنيه حممد قطب قال إنه ال يعرف الغ: قال 

: قـال  . إن اخلمسمائة جنيه مساعدة لألسـر  : لقد قلت له . واجهوين مبحمد قطب : قلت . أعطها حلرم اهلضييب : وقلت له  

  طيب ، وكيف جاءت هذه اخلمسمائة جنيه ؟

ة ليتمكن من مقابلة املرشد أو مأمون ، وأفهمتـه أن األخ  يف يوم جاءين على عشماوي يطلب مىن ورقة ألخ من السعودي : قلت  
  وعاد إىل عشماوي بعد ذلك. مأمون ال حيتاج إىل واسطة وان املرشد يف اإلسكندرية، إال أن مأمون موجود وبإمكانه أن يقابله                

 زينب الغزايل ، فكلف األخ الذي إن هذا األخ قابل مأمون وتربع ذا املبلغ وإن مأمون طلب منه إعطاء املبلغ للحاجة: وقال يل 
  من 

  .  أن يوصل على عشماوي املبلغ إليك وأن املبلغ مساعدة لألسر - حسب رواية على عشماوي -السعودية 

إنين وحدي القادرة على تقرير احلقيقة، وإنه : فقلت مؤكدة . املبلغ مل يكن لألسر، ألن حممد قطب قال ذلك : قال مشس بدران 
  البد أن 

هتتكلمي وال يأخذك صفوت . . سنعيدك للتعذيب : قالوا. األمر قد التبس على األستاذ حممد قطب إن كان قد قال ذلك    يكون  
  !؟

إنين سلمته املال واملصاغ ليوصله إىل الوالدة وحاولت : وملا واجهوين باألستاذ حممد قطب ، قال . واجهوين مبحمد قطب : قلت 
ما دامـت احلاجـة   : املبلغ كان لألسر وكان عندي أمانة ، مل يستطع أن يتذكر، إال أنه قال أن أذكر حضرته مبا قلته له من أن      

  . متأكدة أا قالت يل هذا فإن قوهلا صحيح 

: وبعد يومني أخذوين إىل مكتب مشس بدران الذي بادرين بقوله . وأوقفوين إىل الصباح ووجهي للحائط مث أعادوين للمستشفى        

  .ن تعتريف بالتنظيم الذي كان حممد قطب قد أسسه حنن نريدك يا زينب أ

  .لقد سئلت من قبل يف هذا وأجبت بان حممد قطب مل يؤسس تنظيما: وأجبت 

مث أخذت ملكتب جماور ملكتب مشس بدران ، وقال ! . . وعلقين صفوت وجلدوين على قدمي! علقها يا صفوت : فقال لصفوت  
أنـت ال  ! إنت عبيطة : ووجهي يا بنت يا زينب : لس جبانب حسن خليل دائما كان جي- ال أعرف امسه   -يل رجل من رجاله      w
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اإلخوان كذبوا عليك كثريا، فلماذا ال تتفامهي معنا وتعطينا بعض املعلومات عن حممد قطـب ؟ وحنـن   ! تعريف ختلصي نفسك ؟  
أنتم عمالء للشيطان ، ! م وباطلكم كيف أتفاهم معكم ؟ أنا أحتقر طرقك: قلت ! لك هذا اجلميل ونبدأ نتفاهم معاك  سنحفظ

أرحيوا . . حنن ال يصدق األخ منا يف أخيه شيئا مهما حاولتم الوقيعة والدسيسة            ! لن تستطيعوا أن توقعوا بيننا حنن عباد الرمحن         
   .أنفسكم 

  .وستحقق النيابة معك مرة أخرى . سنعيد التعذيب من جديد : قال 

  . .أنتم من الضالني املغضوب عليهم . نتم مجيعا ال تعرفون طريق اهللا أ.. النيابة منكم وأنتم منها: قلت 

هي لسه مغلباك يا باشا؟ وخرج محزة وابتدأ هو يتكلم يف موضـوع     : ودخل محزة البسيوين وىف يده ورقة وضعها أمامه وسأله          
بعد ساعة تقريبا دخل شيطان . . وخرج وجاء صفوت وضربين بالسوط حيثما اتفق مث خرج ووجهي للحائط . حممد قطب ثانية  

آخر أخذ يشرح يل ما سيترتب على تعاوين معهم بإعطائهم معلومات عن التنظيم اخلاص مبحمد قطب من نتائج يف صاحل زوجي         
  . وأشقائي وصاحلي شخصيا

إن مل : لبـسيوين  وىف هذه املرة كان مع الكلب يف الزنزانة رجل قال له محـزة ا . وملا مل يتغري معي أخذوين إىل حجرة الكالب     
أمـا الرجـل   " حسبنا اهللا ونعم والوكيل "وأغلقت الزنزانة لساعتني مل اكف فيهما عن قول      ! يأكلها الكلب فكلها أنت يا ولد     

  .والكلب فكأن خرسا حلق ما حىت فتح الباب وأخذت إىل املستشفى 

  . كرداسة وىف اليوم التايل أخذت إىل مكتب رياض إبراهيم الذي سألين عمن قابلت من

فذكر أن أمحد عبد ايـد مـن   . . ال: أمل يقابلك أحد منها أبدا؟ أجبت : قال . أنا ال أعرف شيئا عن كرداسة هذه       : أجبت  
ودخل عسكري أمرين بالوقوف وأن أدير وجهي . مث قال مهددا بأنه ذاهب إىل الباشا لريسل يل من يتفاهم معي وخرج . كرداسة

  .وبعد مرور وقت طويل أخذوين إىل املستشفى ! هري بالسوط إىل احلائط وضربين على ظ

  .كل هذا أيها القارئ العزيز بعد حتقيق النيابة 

 وواجهين بسيدات مل أرهن من قبل ، وسألين عمن تكون زوجة السيسي من بينـهن          - ثانية   -وبعد أيام طلبوين ملكتب رياض      
أين هي زينب الغزايل ؟ فنظر الـشاب  : عسكري خلفه بالسوط ويسألون قلت ال أعرفها، وإذا م يدخلون شابا صغري السن وال       

   ال أعرف: وقال 

مل : فسألوه عمن قابلته من السيدات املوجودات فأجـاب  . ال أعرف : وملا سألوه ثانية عن زوجة عباس السيسي أجاب ثانية     . 
  .يقابلين أحدها فأخرجوه كما أدخلوه بالسوط يلسع ظهره 

  " .ال أعرفها: "وسألوها عن زوجة السيسي قالت .  قطب تدخل وخلفها صفوت مث فوجئت حبميدة

أال تعرفني واحدا من اإلخوان . . امسعي يا بنت يا زينب : قال .  مث أخرجوا السيدات األربع وأخرجوا محيدة وبقيت مع رياض  
إن مل تقويل .  واحد من اإلخوان متزوج أربعة هناك! هل تعتقدين أىن أقول لك فزورة ؟ : قال . . ال: متزوجا من أربعة ؟ قلت  

  .افعل ما تشاء: قلت . من هو ستضربني 

وبعد ساعتني عاد ومعه صفوت الرويب . . أمروا أن أضع وجهي يف احلائط وقام وضربين عدة كرابيج وتركين يف احلجرة وخرج       
w  .الذي أخذين إىل املستشفى 
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  !علبة اللحم المفروم 

  

يت الصحية متدهورة، وان مل يسمحوا يل بأكل من املرتل فإن حيايت خيشى عليها، وال أسـتطيع الـذهاب إىل   قرر األطباء أن حال  
  .فسمحوا يل بدخول األكل وكان عبارة عن فاكهة ولنب زبادي فقط . احملكمة 

  ا حلما مفروما وأدخلتها على أومل يكـشفها  . ا لنب جاف وىف يوم احتالت أخيت لتدخل يل حلما، فأفرغت علبة لنب جافة ومأل
أخذت نصييب وأخذ عبد املعبود التمرجي يوزع الباقي علـى اإلخـوان      . . وكان معها بعض الزبادي والربتقال      . أحد حىت أنا    

 وكنا نتقاسم كل واحد برتقالة وكل اثنني – وزير البلديات السابق –وكان معنا األستاذ عبد العزيز على . املرضى يف املستشفى 
وبعد التوزيع ناديت املمرض ورجوته أن يوزع هذه العلبة على اإلخوان ، كل واحد كوب لنب فخرج ـا مث       . ة زبادي   سلطاني

. كل واحد يأخذ ملعقـة : هذا ينفعك أنت يا حاجة، دي فيها حلم مفروم ، فرجوته أن يوزعها        : عاد إىل مرة ثانية وهو يقول       

ته أن يوصله إىل األستاذ عبد العزيز ومعه علبة زبادي، وسأل عبد املعبود مل أختص           ففعل وعاد وىف العلبة اللحم املفروم ، ورجو       
   :ذا؟ فأجبت من زنزانيت 

  .احلمد هللا ، إنه هو الرزاق ذو القوة: فأجابين ! احلمد هللا الذي يرزق عباده 

ه أن يطلب مـن الطبيـب أن   كيف صرح بدخول الطعام ؟ وأوضحت له ما فعله الطبيب ونصحت: وملا انصرف املمرض سألين   
  .وطلب فعال من الطبيب . يدخل له طعام 

وكان اإلخوان يدخرون من ضروريام القليلة ما يعاونون به إخوة هلم متزقت أجسامهم من التعذيب ، فهم حيتاجون إىل غـذاء              
  .حياة  الناس خاص وعناية خاصة، مما جعلنا نفرح ألي شيء يصلنا من اخلارج ؟ ولو كان ذلك شيئا عاديا يف 

  
  !التجويع حتى في المستشفى

  

مر ما يقرب من عام على اعتقايل ومل يسمح يل باألكل من اخلارج إال قبل احملاكمة بثالثة أشهر؟ خوفا من أن أمـوت قبـل أن          
  .اخلداع والبهتان : وتلك كانت طريقتهم يف احلياة . حياكموين بأباطيلهم

إن صفوت الرويب كان يطلب منهم   : زارتين أخيت ووالديت قبل احملاكمة بأيام وقالت يل         أبشع من هذا ما عرفته بعد ذلك عندما         
  . وكان يشترط أن تكون املالبس جديدة . يف األيام األوىل العتقايل أكواما من الطلبات من األدوية والفاكهة واملالبس 

أرادوا أن يقولوا للناس الذين سيسمح . نا يف اخلارج  بإرهاق أسر- معاشر ااهدين    -لقد كانت خطة مدبرة السترتاف قدراتنا       
إن معاملتنا للمتهمني على أحسن ما يرام بدليل أم بصحة جيدة وأن األكل دخل هلم من اخلارج وهكذا    : هلم بدخول حمكمتهم    

  . .مفتريام اليت ال تنتهي  من

 - أيها القارئ -كرته الكفاية مما لقيت فإين سأضرب لك أما التعذيب والتنكيل والتهديد فحدث وال حرج ، لئن مل يكن فيما ذ    

  .بعض األمثلة على ما كان يعانيه املسجونون من اجلوع وخاصة املرضى 
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ذات يوم دخل شاب من اإلخوان ، جسمه ممزق من التعذيب ، وحضروا به إىل املستشفى لعالجه وأخذ الطبيب يبحث عن قطعة 
فطرقت باب زنزانيت وملا فتحوا رجوم أن يأخذوا . عت اهلرج والسؤال عن قطعة السكر   ولكنه مل جيد يف املستشفى ومس     . سكر

. . برطمانا صغريا كان به عسل حنل جاءين مع الطعام من اخلارج ، أخذ املمرض العسل وأمره الطبيب أن يعطى ملعقة للمريض          

  ! ! .عات يف املستشفىوهذا حيدث بطبيعة احلال بعيدا عن أعني الزبانية؟ فمثل هذا من املمنو

 وحنـن يف أشـهر   –فيظل طوال الليل ال يشرب نقطة ماء . ووصلت م احلال إىل تعذيبنا مبنع املاء عن املريض  . ومرت األيام   
 حىت أصبح احلصول على نصف كوب ماء من املعجزات ، كنت مريضة جدا وحاليت الصحية سـيئة، فـسمحوا يل          –الصيف  

واري أخ كرمي يف الزنزانة ااورة فكنت أقسم معه هذا القليل من املاء ، ولن تصدق أيها القارئ إذا بدخول بعض املاء، وكان جب    
ذكرت لك الطريقة اليت كنت أوصل ا املاء إليه ، لن تصدق أنين كنت أضع املاء يف كيس نظاريت وأناوله إياه من فرجة بـني                  

   احلائط الورقي

  ! . .كان جسمه ممزقة من سياطهم وكان أحوج ما يكون إىل هذا القليل ! يالً وجدار الزنزانة، ليطفئ ظمأه ولو قل

  . . . مل تبق طريقة قدمية أو حديثة إال استعملوها وأضافوا إليها . . لقد تفنن الظاملون يف وساثل التعذيب 

  

  وتاب الوحش
  

ن يف هذا الشعب خامات طيبة وقلوبا طاهرة؟   وسأقص عليك ، أخي القارئ ، قصة حدثت وأنا باملستشفى جتعلك تزداد يقينا بأ             
كـان معنـا يف     . . لو وجدت التوجيه السليم ألتت مثارها وعبدت را، ودافعت عن عقيدا بكل ما متلك من جهد ومـال                   

وذات يوم كنت ذاهبة إىل دورة . صالح وكان مكلفا بإعطاء احلقن للمرضى ومراقبة الزنزانات : املستشفى عسكري ممرض امسه 
املياه، وإذا باهلواء يرفع بطانية كانوا يستعملوا بابا لزنزانة األستاذ اإلمام الشهيد سيد قطب ، ألا كانت بغري بـاب خـشيب،           
وتصادف مع رفع البطانية مروري أمام الزنزانة ، وقامت الدنيا يف املستشفى، كيف حتدث هذه اجلرمية البشعة ، وترى زينـب                      

  . وقام املدعو صالح يشتم ويسب !  يف زنزانته الغزايل سيد قطب وهو جالس

ومما زاد املوضوع بشاعة أن صفوت الرويب كان داخال إىل املستشفى يف هذه اللحظة فأراد العساكر أن يثبتوا له أم حريـصون         
ـ ! على تنفيذ األوامر، وال يسمحون ألحد أن يرى أخاه ؟ ولو كان ذلك صدفة بسبب بطانية رفعها اهلواء            الح أشـبه  كان ص

بوحش كاسر ال إنسانية وال عقل وال دين ، وكان األستاذ سيد قطب يالطفه وخيربه بأنه ال دخل له وال ذنب يف رفع البطانية،                  
إنه يريد أن يـسلم مـن   : مث يأتيين بعد أيام نادما يقول . . وظل يكلمه بكالم هادئ حلو حىت جعل هذا الوحش يلني ويستحي 

  هل تستطيع أن حتتمل مثل ما ترى مع اإلخوان ؟: وسألته . . أن يعمل حىت يكون مسلما صحيحاجديد، يسألىن ماذا عليه 

نعم ، مث رددها : ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ؟ قال : سألته تقول . إذا أسلمت إسالمهم فسيصربين اهللا إن شاء ويقويين    : قال  
  .ه وال تطع أمر الطواغيت من البشر؟ مادام ذلك يف معصية اهللا إذن ، ال تفعل إال ما يأمرك اهللا ب: فقلت . . أمامي 

  .أنا أريد أن أفهم اإلسالم احلقيقي، اإلسالم الذي جعلكم تتحملون كل هذا العذاب بصرب ال يستطيعه بشر: قال 

  . . ألخ العزيزفطلبت منه أن يرجو األستاذ سيد قطب أن يفهمه اإلسالم حني يذهب إليه ليعطيه احلقن وأرسلت معه حتية ل
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  وقرب موعد المحاكمة
  

وانقضت أيام ، وجاءت عريضة االام مبوعد احملاكمة، وكانت مهزلة مل يشهد هلا التاريخ مثيال، ولقد اخربونا أن األحكـام يف                 
  ع مـن إنـه ممنـو  : وقد حرمونا حق الدفاع ومقابلة احملامني ، فحني طلبت انتداب األستاذ أمحد اخلواجة قيل يل         . درج مشس   

  .إذن ال أريد حماميا، سأدافع أنا عن نفسي : فقلت . الدفاع يف هذه القضية 

فجاءت والديت وأختاي الالئى كدن يغمـى  . فانتدبوا يل حماميا مسيحيا ليتوىل الدفاع عىن وصرحوا ألهلي بزياريت قبل احملاكمة        
ومعنا صفوت ومحزة البسيوين مشرفني على الزيارة عليهن ملا رأين من تغري صوريت وضعفى الشديد، وشجعتهن وجلست معهن ، 

.  

وطلبت من أهلي أال يوكلوا حماميا عىن، ولكىن علمت منهم أم وكلوا األستاذ حسني أبو زيد واتفقوا معه علـى ألـف جنيـه     
وىف مساء اليـوم  . ع عىن فأوصيتهم بعدم إنفاذ االتفاق ، إال أىن فوجئت يوم احملاكمة باحملامى أبو زيد يداف. نصفها قبل احملاكمة   

املطلوب منك أال تعترضي على أي شيء جاء يف التحقيقات ،    : السابق للمحاكمة أخذت إىل مكتب مشس بدران الذي قال يل           
وأن تصدقي على كل كلمة وردت يف األوراق ، وإذا اعتذرت إىل احملكمة بان اإلخوان خدعوك وأظهرت ندمك على ما فعلت                

فإذا قررت . إياك أن تعترضي على أي كلمة جاءت يف التحقيقات ، حنن نريد أن خندمك  . . ك احلكم   فان احملكمة ستخفف عن   
  .أنك تتربئني من اإلخوان املسلمني وأم خدعوك فإننا سنخدمك خدمة عظيمة 

أنا ال أفهم ما ". . طنيش تر" ما . . كلميين بالعريب  : قال  . ما كان هلم اخلرية من أمرهم       . يفعل اهللا ما يشاء وخيتار    “: قلت له   
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الـرب  : "قلت له . الظاهر أنك ال تنوين اخلري، حنن نريد أن خندمك  . . تقولني  

  ".والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني 

اتركها يا بيه ، أنا سأتفاهم معها  وخرجت من مكتب : قال محزة . زة وهى حرة تفكر يف مصلحتها أوال تفكرخذها يا مح: قال 
مشس بدران إىل مكتب جماور له ، وأخذ محزة البسيوين يقنعين بان يكون موقفي يف احملكمة الرباءة من اإلخوان املسلمني ، ويعيد         

  .ن اهلضييب وسيد قطب وعبد الفتاح إمساعيل قد غرروا يب على مسمعي ما سبق أن كرروه مرات ومرات من أ

على قدر كالمي يف احملكمة عن تغرير اإلخوان . وبذل يل الوعد بأم سيسلموين النقود اليت صودرت مىن كهدية بسيطة أوىل يل 
  .غباته ويكفيين ما حدث ونصحين أن أتعقل وأعود معه إىل مشس باشا ألعده بتنفيذ ر! يب ستكون هدية مجال عبد الناصر يل 

أنـت ال تـستطيع أن   : مسعت كل ما قاله ومل أجب ، مل املك حني كرر أنه يريد ختليصي من احلكم باإلعدام إال أن قلت له                 
وأخذت أفكر يف أمر هؤالء الطواغيت وىف . . أرجعين إىل الزنزانة ! . . تستخرج من جسمك البول إذا أحتبس منك يا مسكني       

  ! !مة لتنفيذ كل ما يريدون استعداد احملك

 يـا  -يبـدو يل  !  هذا احلرص على أال نتكلم يف احملكمة أو نغري أقوالنا  - واألمر بيدهم واحملكمة بيدهم      -ومل أستطع أن افهم     
  عزيزي

   أن التمثيلية ال تتم إال ذا الفصل األخري وهو مهزلـة احملكمـة الـيت يريـدون عرضـها أمـام الـشعب املكبـل           -القارئ  

انظر، ها هم اإلخوان يريدون قتل الرئيس وفد شهدوا على أنفسهم بذلك ، ولكن خيب : وكأم يريدون أن يقولوا له . لقيود با
w  .لقد كانت مهزلة. . اهللا ظنهم فجاءت النتيجة عكس ما يتوقعون 
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  !وأي مهزلة اكرب من أن يأتوا بأمثال الفريق الدجوي ليجلس يف منصة القضاء؟

  

  بشرى
 أىن أقف يف ساحة قيل إا احملكمة اليت سنحاكم فيها، وبينما أنا واقفة إذا     – فيما يرى النائم     – تلك األحداث رأيت     وىف غمرة 

باحلوائط تزول وإذا يب وسط ساحة كبرية مساحتها األرض كلها، وإذا بالسماء تظلل األرض وتنطبق عليها كأا خيمة أطبقـت   
ض كلها ، نور يصل ما بني السماء واألرض ، وإذا يب أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على األرض  يل وإذا بالنور يغمر األر 
: استمعي يا زينب لصوت احلق ، ومسعت صوتا خيترق أقطار السماوات واألرض يقـول      : يقف أمامي وأنا خلفه وأمسعه يقول       

فاصربوا “ انا أنتم محلة األمانة ورواد الطريق   ستنعقد هنا حماكم الباطل وستصدر أحكام الطواغيت وسيحكم عليكم ظلما وعدو          
  .“ وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 

كانت هذه بعض الكلمات اليت مسعتها ختترق أقطار السماوات واألرض ببالغة مل أستطع أن أعيها لقوا وشدة تأثريها وأخـذها        
  .بالنفس والقلب واجلوارح

ت إىل حضرة النيب صلى اهللا عليه و سلم وأشار إىل جهة اليمني ، نظرت فإذا جببل تقارب قمته      وعندما انتهى هذا الصوت ، التف     
  عنان

  . السماء، غري أنه كالبساط األخضر تكسوه أرض خضراء

اصعدي هذا اجلبل فستجدين عند القمة حسن اهلضييب، بلغيه هـذه          ! يا زينب   : ” صلى اهللا عليه وسلم   “فقال يل حضرة النيب     
ونظر إىل نظرة عميقة أخذت بكل كياين غري أنه صلى اهللا عليه وسلم يتحدث بكلمات منطوقة، ولكىن أحسست أىن   . الكلمات

محلت الكلمات فعال، وفهمت ما يريده مىن ، ورفع الرسول الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه يده إىل اجلبل ، فوجدت نفسي وأنا 
  . نعم : هل أنتم معنا يف الطريق ؟ أجابتا : ية اهلضييب فسألتهماصاعدة التقيت يف طريقي خبالدة اهلضييب وعل

  أنتم معنا على الطريق ؟ : "وتركتهما وواصلت السري وعلى بعد أمتار التقيت بأمينة قطب ومحيدة قطب وفاطمة عيسى فسألتهن 

  . نعم: قلن 

اجلبل وىف وسطها ساحة مفروشة بالبسط فوجدت أرضا مبسوطة فوق قمة     . وأخذت طريقي يف الصعود حىت وصلت إىل القمة         
فلما رآين وقف وأقبل على حيييين وهو فرح بقدومي عليه ، فلما صـافحته  . وعليها األرائك واملساند واهلضييب جيلس يف الوسط     

 إـا  :قـال يل  . أمانة منه عليه الصالة والسالم . أنا مكلفة من حضرة الرسول أن أبلغك كلمات أمانة من الرسول : له  قلت
وملـا  . وجلسنا وكأن هذه الكلمات تنقل عن طريق األرواح ال عن طريق لفظ مصور يف كلمـة منطوقـة      . بلغتين واحلمد هللا    

وكنت . جلست إىل اهلضييب رأيت على األرض يف سفح اجلبل قطارا فيه امرأتان عاريتان ، فنبهت اهلضييب، فنظر إىل ما يف القطار 
  . نعم : أتعترضني عليهما؟ قلت : متأملة جدا ملا أرى فقال يل 

  .إنه بفضل اهللا علينا فال تشغلي نفسك ما. هل تعتقدين أن الذي وصلنا إليه بأيدينا وبأنفسنا : قال 

  !علينا أن نقاوم حىت نقومهما: قلت 

  . باهللا : هل بنفسك تستطيعني ؟ قلت : قال 

w  . اهللا ، ورفعت يدي ومحدت اهللا معه ورفع يديه وكأنه حيمد. فلنحمد اهللا على ما أعطانا: قال 
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  .ومل يعد هناك ما أخشاه . وحنن نكرر احلمد هللا استيقظت من النوم 

فالـذين هـاجروا   “ وأكاد أحس بربد وسالم وراحة واطمئنان ، وغسلت تلك الرؤية ما يب من أمل وأذهبت ما بقليب من حزن           
كفرن عنهم سيئام وألدخلنهم جنات جتري من حتتها األار ثوابا مـن         واخرجوا من ديارهم وأوذوا يف سبيلي وقاتلوا وقتلوا أل        

يا أيها الذين آمنـوا اصـربوا       “ . . . . ” ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد      “  . . “ عند اهللا واهللا عنده حسن الثواب       
  .آل عمران“ وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 

  

  "ولى من سبع قضايا قدمت للمحاكمةالقضية األ "اليوم الموعود
  

وىف حوايل الثامنة امتألت ساحة السجن . استيقظنا يوم احملاكمة وأخرجونا إىل املكاتب يف انتظار العربات اليت ستقلنا إىل احملكمة 
ا احلراس من   احلريب برجال البوليس ضباطا وجنودا وكأم ذاهبون إىل ساحة القتال ، وجاءت عربة وصعدنا فيها وتكدس حولن                

  :ثالثة وأربعني ” 43“كنا : ضباط وجنود وذهبنا إىل احملكمة وهناك أدخلونا القفص 

  . سيد قطب إبراهيم - 1

  . حممد يوسف هواش - 2

  . عبد الفتاح عبده إمساعيل - 3

  . أمحد عبد ايد عبد السميع - 4

  . صربي عرفة إبراهيم الكومي - 5

  . جمدي عبد العزيز متويل - 6

  . عبد ايد يوسف عبد ايد الشاذيل - 7

  . عباس سعيد السيسي- 8

  . مبارك عبد العظيم حممود عياد - 9

  . فاروق أمحد على املنشاوى – 10

  . حممد إمساعيل يوسف -11

  . ممدوح درويش مصطفى الديري - 12

  . حممد أمحد حممد عبد الرمحن - 13

  . جالل الدين بكرى ديساوي – 14

  .بد املعطى إبراهيم اجلزار  حممد ع- 15

  . حممد املأمون حيىي زكريا - 16

  . أمحد عبد احلليم السروجي - 17

  . صالح حممد حممد خليفة - 18

w  . السيد سعد الدين السيد شريف – 19 
w
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  . حممد عبد املعطى عبد الرحيم - 20

  . إمام عبد اللطيف عبد الفتاح غيث – 21

  . عبد العزيز العريف سالم -22

  . فؤاد حسن على متويل - 23

  . حممد أمحد البحريي - 24

  . محدي حسن صاحل - 25

  . مصطفى عبد العزيز اخلضريي - 26

  . السيد نزيلي حممد عويضة - 27

  . مرسى مصطفى مرسى - 28

  . حممد بديع عبد ايد حممد سامي - 29

  . حممد عبد املنعم شاهني - 30

  . حممود أمحد فخري - 31

  .زت إبراهيم  حممود ع- 32

  . صالح حممد عبد احلق -33 

  . حلمي حممد صادق حتحوت - 34

  . إهلام حيىي عبد ايد بدوي - 35

  . عبد املنعم عبد الرءوف يوسف عرفات - 36

  . حممد عبد الفتاح رزق شريف - 37

  . زينب الغزايل اجلبيلي - 38 

  . محيدة قطب إبراهيم - 39

  .  حمىي الدين هالل - 40

  .عشماوي سليمان  – 41

  . مصطفى العامل - 42 

  .الذي اعترب شاهد ملك ببيعه دينه حبياة ذليلة " على عشماوي"وليعلم القارئ أن املكمل للعدد هو 

هل لك اعتـراض علـى    : فلما دخلنا القفص وحضر من يسموم القضاة، نادى الدجوي أمساءنا واحدا واحدا سائال كال منا                
  .احملكمة؟ 

ليس يل اعتراض على األشخاص ، ولكىن أعترض على القانون الذي حناكم به ألنه قانون جاهلي، وحنن ال حنتكم        : وجييب األخ   
  .إال لشرع اهللا 

w  قررت احملكمة أن حتاكم زينب الغزايل ومحيدة قطب حماكمة خاصة فأخرجونا من القفص ، مث : وملا فرغ من سؤالنا مجيعا، قال 
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جودين بالقاعة بالتحية، مث أدخلونا حجرة أغلقوها علينا حىت انتهت اجللسة فأخرجونا إىل العربة ومنها         أشرنا إىل بعض أهالينا املو    
. لتعاد مسرحية احملكمة     . 17/5/1966 ومكثنا يف الزنزنات حىت يوم       10/4/1966كان ذلك يوم    . إىل السجن احلريب    

  .ذي يريدون عرضه أمام الشعب هى الفصل األخري ال" احملاكمة " كما سبق أن ذكرت من أن تلك 

  

  
w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



  93         زينب الغزايل اجلبيلي-أيام من حيايت

  :الباب السادس 
  

  

  !!محكمة 
  

هيئة احملكمة يتقدمها الفريق الدجوي منـتفخ األوداج ،         . أخذونا إىل احملكمة ، وأدخلونا القفص        , 1965/ 5/ 17يف يوم   
وا قد حضروا قبل هيئة احملكمة، تلي منصة النيابة منضدة عليها عدد من الصحفيني ، كان. وجلس أعضاء النيابة يف مكان عن ميينه 

وكان معهم صحفي يدعى عبد العظيم ؟ طاملا جاء ليلتقط بعض الصور لنشاط املركـز العـام للـسيدات              . وأخذوا يصوروننا   
وكانت هذه . حاضر: قال . يا عبد العظيم احتفظ ذه الصور لعلنا حنتاجها يوما ما، ولعله أن يكون قريباً         : املسلمات فقلت له    

  . عة منه ولكنه ارتعش واصفر وجهه وتغري لونه وهو جييب شجا

ماذا تفعلون ؟ وابتدأ الدجوي احملاكمة بأن نادى امسي فخرجـت  : وبعد دقائق مل أره يف القاعة ، والتفت إىل الصحفيني أسأهلم     
هذا الكالم : فكنت أقول له . من القفص ألرد على أسئلته ، وكانت كل األسئلة اليت وجهها ال متت بصلة لكالمي يف التحقيق            

  . .مل أقله يف التحقيق 

  :وأكتفي هنا بسؤالني أجبته عنهما 

  .إن األربعة آالف جنيه اليت أعطيته إياها سرقتها من زوجك : إن حسن اهلضييب قال : قال يل 

. مهم وكسوم وتعليمهم األربعة آالف جنيه اشتراكات وتربعات من اإلخوان املسلمني ؟ حلساب أسر املسجونني إلطعا         : قلت  

  . وهو ما قلته يف التحقيق 1954آالف األسر اليت شردها مجال عبد الناصر بعد حماكمات 

وملا جاءك عبـد الفتـاح   ! عندما كسرت رجلك كنت خائفة على هذا املبلغ فلماذا؟: فارتبك وارتعد وكأن عقربا لدغه وسأل       
ألا أموال الدعوة اإلسالمية، حق : زنة يف مرتلك ويسلمه للهضييب فلماذا؟ قلت إمساعيل يف املستشفى أرسلته ليأخذ املبلغ من اخل     

  .املسجونني ااهدين الذين شردمت أسرهم وخفت عليها ولو مت سيأخذها الورثة وهى ليست ملكي، لكنها ملك الدعوة

  . األموال ، إال أنك أخذا من زوجك واهلضييب قال إنه ال يعرف مصدر هذه. هي ملك التنظيم حىت تشتروا ا سالحا: قال 

  .بأن الضربة تكون شاملة وعلى أوسع مدى . سيد قطب يقول إنه قال حلميدة . وتدخلت النيابة وقال 

  .حاشا هللا أن يكذب : وهل يكذب سيد قطب ؟ قلت : قال وكيل النيابة . هذا مل حيدث : أجبت 

. دهشة فلم اكن أتوقع أن أمسع هذه األلفاظ القذرة من النيابة يف قاعة احملكمـة          فانفتح وكيل النيابة كارور القذر، وأخذتين ال      

  !وهكذا استطاع الطاغوت أن يقضى على الكرامة واألخالق يف مصر؟

وملا فرغت من األجوبة وعـادت  . انتهى الدجوي من سؤايل ومناقشيت فعدت إىل القفص ، وخرجت محيدة لتجيب على أسئلته   
فقد هبطت فيها النيابة إىل درك أسـفل مـن   . أت مرافعة النيابة ولست أدرى إذا كان جيوز أن أمسيها مرافعة        ابتد. إىل القفص   

وكانت ظلمة ختيم على وجـه  . احنطاط اللفظ وقبحه ، وشنيع ما نطقت به من عبارات القذف يف األعراض والسباب لألبرياء             
. ضاق صدري بالباطل اسم يف النيابة واحملكمة، فرفعت يدي أطلب الكلمة و. . املتكلم باسم النيابة ومتتد لتطمس احملكمة كلها
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فظن الدجوي املدعى أنه قاض ، وأين سأعتذر خوفا من باطلهم وديدهم وما طلبته النيابة من إعدامي ألن األشـغال الـشاقة                    
  .تكلمي : ونظر الدجوي حنوي واجلهل يغطى وجهه وقال . . املؤبدة ال تكافئ جرمييت 

وإننـا  . حنن أمناء أمة وورثة كتاب ومحاة شريعة، ولنا يف رسول اهللا أسوة حسنة          . . بسم اهللا الرمحن الرحيم     : "وقفت وقلت   
وحسبنا اهللا . لثابتون على الطريق حىت نرفع راية ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله ، وحىت تلتزم ا األمة 

حسبنا اهللا ونعم الوكيل يف هذا الباطل والبهتان       : وأشرت إىل النيابة واحملكمة معا وأنا أردد        . افترى الظاملون   ونعم الوكيل فيما    
إيه معناهـا  . ”أسوة“أسكيت أسكيت هي بتقول إيه ؟ يعىن إيه        : "وأخذت الدجوي نوبة هستريية فصار يصرخ       " . واإلمث املبني   
اعة بالضحك على ذلك الذي حكموا عليه أن يكون قاضيا وهو ال يفهـم معـىن   وهنا ضجت الق. . ويكرر هذا  ! الكلمة دي؟ 

  ! ! وهل يكون أعوانه اخلاسرون إال خاسرين ؟! ! وهكذا كان عبد الناصر ينتقي رجاله " أسوة"كلمة 

  . .ليشهد التاريخ على من حياكموننا وحيكموننا. ما اجلهل إال مفسدة ولكل سوء جملبة : جلست وأنا أقول 

  . .نتهت اجللسة وعدنا إىل السجن وعاد كل منا إىل زنزانته بعد أن حاسبوين على ما قلت يف احملكمةوا

  
.أجهل من الجاهلية   .  

  

واعتقدت أنه مبحاكميت انتهت املتاعب بالنسبة يل، ولكىن فوجئت بأم يستدعونين للتحقيق مرة أخرى يف املكاتب ، ويسألونين         
وهكذا استمر التعـذيب  . ال أعرفهم بدءوا معي التعذيب من جديد والوقوف ووجهي للحائط     عن أشخاص ، فإذا أجبت بأين       

رغم انتهاء احملاكمة، فهل وقع هذا من حماكم التفتيش أو أي حماكم أخرى يف التاريخ ؟ هل وقع يف بداية الـدعوة وىف ظـالم                     
  .والتاريخ يشهد ! ! جاهلية قريش ؟ اللهم ال 

  

  النطق باألحكام
  

ليوم املوعود للنطق باألحكام ، أخرجونا أنا ومحيدة يف عربة خلف عربة الرجال ومعنا احلرس ، وذهبنا لنستمع إىل األحكام        جاء ا 
أجلسونا يف حجرة وانتظرنا إىل أن انتهى احلكم على الرجال فأدخلونا القاعة وكان أحد الضباط جيلس فيها، نادى امسي مث قال   . 
اهللا اكرب وهللا احلمد، يف سبيل اهللا وىف سبيل : قلت .  عاما مع مصادرة املضبوطات 25ال شاقة مؤبدةزينب الغزايل اجلبيلي أشغ: 

  آل عمران“ وال نوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني ! دعوة احلق ، دعوة اإلسالم ، 

اهللا اكرب وهللا احلمد، يف سبيل دولـة   : عشر سنوات أشغال شاقة، فضممتها إىل صدري وأنا أردد      : مث نادى محيدة قطب وقال      
  . القران ، احلاكمة بالقرآن والسنة إن شاء اهللا

وصرنا نردد هذا حىت وصلنا إىل حوش احملكمة ، فوجدنا اإلخوان يف العربات ، وكنا قلقني نريد أن نطمئن على أحكامهم ، فلما 
  !إيه يا أخت زينب ؟: رأونا صاحوا سائلني 

  . شاقة مؤبدة يف سبيل دولة اإلسالم احلاكمة بالقرآن والسنة إن شاء اهللا  سنة أشغال25:قلت 

w  .عشر سنوات أشغال يف سبيل اهللا ودعوة اإلسالم : واألخت محيدة؟ قلت : عادوا يسألون 
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  .وسألتهم عن أحكام األخ سيد قطب واألخ عبد الفتاح إمساعيل ويوسف هواش وبقية اإلخوة

  .اللهم تقبل يف سبيل دولة اإلسالم احلاكمة بالقرآن والسنة إن شاء اهللا : ففهمت أنه إعدام وقلت  ! شهداء يف سبيل اهللا: فقالوا

وجاء صفوت الرويب ومعه عساكر من السجن احلريب وعساكر من البوليس فأخذوين ومحيدة بالقوة إىل عربـة صـغرية وجـاء        
يـا آكلـي   ' يا مصفقون لكل ظـامل  : صائحة فيهم . . الصحفيون ليصورونا، وهجمت على آلة تصوير أحدهم أريد تكسريها    

  السحت على موائد الطواغيت ، ماذا تفعلون ؟

ومنذ هذا التاريخ بعد صدور األحكام مجعونا أنا ومحيدة قطب يف زنزانة واحدة . وعدنا إىل السجن وجرت احملاسبة على ما صدر  
.  

  

  لحظات في رضوان اهللا
  

 ويـدعى  –لزنزانة وفتح ودخل علينا األخ سيد قطب ومعه الضابط أركان حرب الـسجن  وبعد احلكم خبمسة أيام طرق باب ا   
  .وانصرف الضابط وبقى صفوت واألخ سيد قطب .  وصفوت الرويب –إبراهيم 

  .مرحبا يا أخ سيد، هذه مفاجأة سارة وغالية علينا جدا، إا حلظات من رضوان اهللا أن جتلس إلينا : قلت 

اآلجال ومواعيدها وأا بيد اهللا وال أحد يتحكم فيها إال اهللا ، وأمرنا بالرضا والتسليم ، وكان احلديث          وجلس يتحدث إلينا عن     
  .عن الرضاء بقضاء اهللا ، وأسر إىل محيدة ببعض كلمات ، كما أسر يل ببعض كلمات أيضا 

ونظر إلينا اإلمـام  .  أي حلظة من حيام وهكذا الطغاة ال يستطيعون ممارسة اخلري يف . وهنا غضب صفوت وزجمر وأى املقابلة       
  . .وسلم علينا وانصرف . . فلنوطن أنفسنا على الصرب. . ما علينا: الشهيد وقال 

  
  المساومة األخيرة قبل اإلعدام

  

  . وسأتركها تقص علينا ما جرى . طلب الطغاة محيدة ليلة تنفيذ احلكم باإلعدام 

إن احلكومة مستعدة أن ختفف  : مث قال يل    . ه ، وأراين حكم اإلعدام ، والتصديق عليه         استدعاين محزة البسيوين إىل مكتب    : قالت
إن شقيقك خسارة ملصر كلها وليس لك وحدك ، إنين غري   : هذا احلكم إذا كان شقيقي جييبهم إىل ما يطلبون ، مث أردف قائال              

إن بضع كلمـات يقوهلـا   .  بأي شكل وبأي وسيلةمتصور أن نفقد هذا الشخص بعد ساعات ، إننا نريد أن ننقذه من اإلعدام        
أنا مكلف بـأن  . . وال أحد يستطيع أن يؤثر عليه إال أنت ، أنت وحدك مكلفة بأن تقويل له هذا  . ستخلصه من حكم اإلعدام     

 إن هـذه : نريـد أن يقـول      ! بضع كلمات يقوهلا وينتهي كل شيء     . أبلغه هذا ولكن ال أحد أفضل منك يف تبليغه هذا األمر          

  .احلركات كانت على صلة جبهة ما، وبعد ذلك تنتهي القضية بالنسبة لك ، أما هو فسيفرج عنه بعفو صحي 

  . أن هذه احلركة ليست على صلة بأي جهة من اجلهات - كما يعلم عبد الناصر -ولكنك تعلم : قلت له 

 تعمل من أجل العقيدة، حنن عارفون أنكم أحسن    أنا عارف وكلنا عارفون أنكم اجلهة الوحيدة يف مصر اليت         : قال محزة البسيوين  
w  .ناس يف البلد، ولكننا نريد أن خنلص سيد قطب من اإلعدام 
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  !إذا كان سيادتك عاوز تبلغه هذا فال مانع : قلت له 

ى أثر وذهبت إىل شقيقي وسلمت عليه وبلغته ما يريدون منه ، فنظر إىل لري. خذها يا صفوت إىل أخيها: فنظر إىل صفوت وقال 
  . أنت اليت تطلبني أم هم ؟ واستطعت أن أفهمه باإلشارة أم هم الذين يقولون ذلك : "ذلك على وجهي، وكأنه يقول 

ولكنه مل . واهللا لو كان هذا الكالم صحيحا لقلته وملا استطاعت قوة على وجه  األرض أن متنعين من قوله : "وهنا نظر إىل وقال   
على العموم تقدروا : فتركنا صفوت وقال . نعم : يعىن ده رأيك ؟ أجاب بقوله : سأل صفوت " . احيدث وأنا ال أقول كذبا أبد

  . .تقعدوا مع بعض شويه 

وطلب مىن أن أطلب منك . إن محزة استدعاين وأراين تنفيذ حكم اإلعدام    : وانصرف وأفهمت أخي احلكاية من أوهلا، وقلت له         
إن األعمار بيد بـاهللا ، وهـم ال   . إم ال يستطيعون ضرا وال نفعا: قال . ال: لت وأنت ترضني ذلك ؟ ق    : سال  . هذا الطلب   

  .واهللا من ورائهم حميط . يستطيعون التحكم يف حيايت وال يستطيعون إطالة األعمار وال تقصريها، كل ذلك بيد اهللا 

  
  ونفذ الطاغوت أحكامه

  

. الشهيد سيد قطب والشهيد عبد الفتاح إمساعيل ، والشهيد حممد هـواش  وبعد أيام مسعنا عن تنفيذ األحكام باإلعدام يف اإلمام     

وشقيقة سيد تقيم معي يف الزنزانة، كيف أواسيها؟ " ووقع علينا إعدام سيد قطب وأخويه موقع الصاعقة، فالكل كرمي عزيز جماهد
سي يف هذا املصاب ؟ إن احلـادث  كيف أخفف عنها؟ ما الذي أستطيع أن أفعله ؟ بل كيف أخفف عن نفسي؟ ومباذا أواسى نف   

  ! . .واملصاب فادح ، فإعدام سيد قطب وأخويه يف اهللا واجلهاد ليس باألمر اهلني  جلل ،

سيد قطب مفسر القرآن، الداعية اإلسالمي، احلكيم يف فهمه وبيانه وصفاء منهجه ، وقوة حجته ، املتمسك بدينه ، الواثق بنصر  
  ! اهللا 

الذي فتح بابا جديدا للتفكري يف كتاب اهللا والوقوف عند أحكامه ، وبـني  “ يف ظالل القران "لعظيم أليس هو صاحب التفسري ا   
  أين الطريق ؟: سيد قطب الذي وضح يف مقدمة سورة األنعام ! كيف يكون االلتزام ؟

يف القرآن ، ومشاهد القيامة ، هذا الدين ، والعدالة االجتماعية، واملستقبل هلذا الدين ، والتصوير الفين   : صاحب  . . سيد قطب   
  .إن الكلمات ال تسعف يف املواسـاة يف مثـل هـذا احلـادث       ! وما يربو على العشرين كتابا يف كل معرفة من علوم القرآن            

  !املعامل التعرفوا ملاذا حكم عليه باإلعدام "اقرأوا 

ومعىن ذلك أن تنتهي دولة القوتني العظميني وأن . إن البعث اإلسالمي يف القوتني العظميني هو ما يركز عليه الشهيد سيد قطب        
  .ال تلك اهلمجية اجلاهلية' حتكم الشريعة العامل 

“ إن بعث اإلسالم معناه إاء قوة األمريكان والروس وأن تقوم القوة الشرعية صاحبة احلق الشرعي يف حكم هذا العـامل           . نعم  
   . 8: الصف “ واهللا متم نوره ولو كره الكافرون “  ستقوم بإذن اهللا و . . 110: آل عمران “ كنتم خري أمة أخرجت للناس 

  
  األيام األخيرة بعد األحكام في السجن الحربي
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إعلمي أين مل أكن معهم ، أنا كنت يف املدينة مع : فقال يل . يوم تنفيذ األحكام رأيت سيد قطب يف سنة خفيفة بعد صالة الفجر
  .م ، وتنبهت فحكيت حلميدة حضرة الرسول عليه الصالة والسال

وىف صبيحة اليوم الثاين لتنفيذ أحكام اإلعدام ، أخذتين سنة من النوم كذلك بعد صالة الفجر، وأنا أتلو أذكار خـتم الـصالة،          
  .سيد يف الفردوس األعلى ورفقته يف عليني : فسمعت صوتا يقول يل

  ن فضل اهللا علينا وبأنهأنا على ثقة م: تنبهت وحكيت حلميدة فامرت دموعها وقالت 

نعم ونفذ أمر اهللا وعشنا يف شدة . وهذه الرؤى تثبيت من اهللا سبحانه وتعاىل ومواساة : قلت هلا. إن شاء اهللا يف الفردوس األعلى 
فقد انتـهت  . قل أن حيتملها بشر، وظننا أننا سنعيش يف صمت نضمد اجلراح ال تالحقنا فيه قسوة االستجوابات والتحقيقات               

فما زال الفجار يطلبونين للمكاتب وأترك محيدة بـا لـألمل والقلـق     ! ! ولكن كيف   . عركة الفاجرة بعد األحكام وتنفيذها    امل
واالنتظار اخلائف القلق حىت أعود إليها فتسألين، فأحكي هلا أن الطغاة قبضوا على مسلمني جدد وأم يسألونين عـن أمسـاء ال             

نعم عشنا بعد األحكام وتنفيذها يف السجن احلريب مهددين . ضية أخرى فحكم املؤبد ال يكفيهم أعرفها، ويريدون أن يلفقوا يل ق
أال بذكر اهللا تطمئن “  لكنا وجدنا يف القران خري سكن فعشنا معه وصدق اهللا . ، مل ترتفع عن حياتنا ظالل التهديد والتعذيب       

رائد وأمر محزة بإحضارها لنا على حساب أماناتنـا يف الـسجن ،    ، وطلبنا أن يصرحوا لنا بقراءة اجل       128: الرعد  “ القلوب  
  ! .االنقطاع ووصلتنا بأخبار األحياء خارج األسوار  وجاءتنا اجلرائد فخففت من قسوة

عشنا يف السجن احلريب نلوك شدة قسوة األيام وديدات املكاتب ، فلم تنقطع املؤامرات على حكم عبد الناصر وكلما وجدوا                     
يف مؤامرة عسكرية سألوا  زينب الغزايل هل تعرفه ، وتكررت صور اإلرهاب والتهديد ، فلم تكن متر أيام إال ومؤامرة                مشتركا  

  ! ! .عسكرية جديدة ، والويل لزينب الغزايل إذا كان باملؤامرة مدين

  
   ومات زوجي

  

 مقابلته ، وملا مل حيضر كـررت طلـيب،   عقب رجوعي من مساع األحكام طلبت من محزة البسيوين أن يرسل لزوجي ألنين أريد       
 سنة وأنا أريد أن أبلغه أنـين أعفيـه مـن    25لقد حكم على بالسجن : فطلبوين يف املكتب وسألوين عن سبب إحلاحي فقلت   

  . التمسك برباط الزوجية ليكون حرا بعد ذلك يف تصرفه 

  ! . . . ا ميوتك بالتدريج لكن ح. سيعملها مجال عبد الناصر، ما أعدمكيشي : أجاب محزة يف غلظة 

  .اهللا الفعال ، وعبد الناصر وأنتم والدنيا كلها جمتمعة ال تستطيع أن تسقط ورقة من شجرة إال بإذن اهللا : قلت 

  .أنتم وحوش : خرجت وأنا أقول . حنن سنأيت لك قريبا بورقة الطالق : قال 

لفجر وأتلو القرآن فأخذتين سنة من النوم ، فرأيت فيما يرى النائم وعدت إىل الزنزانة ، ومرت أيام قاسية ، وىف يوم كنت أصلى ا
  !اللهم ال أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه : صورة زوجي يف صفحة الوفيات وأنا أقرأ نعيه ، انتبهت وأنا أردد 

  .ووجدت محيدة تردد نفس الدعاء، دهشت لكىن كتمت عنها ما رأيت ، وتكررت الرؤيا 

رسول ! أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد: قلت . اجلرائد صباح يوم مجعة فأخذت أتصفحها، وإذا يب أجد نعى زوجي        ووصلتنا  
w  ! .يف اجلنة إن شاء اهللا يا حاج حممد. اهللا ، إنا هللا وإنا إليه راجعون 
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انه ، احلي القيوم ، الديان ، مالـك  ولقي ربه ، حيمل بني يديه سجالً  حافالً بفجور الطغاة، يعرضه عليه سبح          . . توىف زوجي   
لقد محله الطغاة، وهو على فراش املرض ومصابا بالذحبة الصدرية، إىل السجن ، وقد ساوموه على حريتـه   . السماوات واألرض   

مل حممد لقد آثر أن يلقى سا! ! فلما رفض نقلوه إىل سجن انفرادي، فيا للعار! ! أنا زوجته . . نظري أن يديل بأقوال معينة ضدي 
ضـرورة  " دكتور ماجد "الزنزانة، وأن يظل كذلك حىت ددت حياته باخلطر، وطلب طبيب السجن احلريب             سامل فوق إسفلت    

  .اإلفراج عنه خلطورة احلالة 

فعاوده املـرض  . . وقد شاء اهللا له أن يفرج عنه ، وأن يعيش ، حىت يسمع األحكام اليت تصم العهد بالوحشية والظلم والرببرية      
  .ولقي ربه ، يشكو إليه يف أعلى مساواته ظلم الطغاة وفجورهم على أرضه 

ومرت أيام وجاءت األسرة لزياريت، ومنها علمت أن مجال عبد الناصر وجنده خريوا الرجل الطيب اإلنسان الفاضـل زوجـي                 
لي أو أن ينقل إىل السجن احلريب، وطلب إما أن يطلق زينب الغزايل اجلبي: املرحوم احلاج حممد سامل سامل بني أمرين ال ثالث هلما        

فأصروا على االختيار فورا، وكان معهم املدعو أبو الوفا دنقل يهدد احلاج حممد بتنفيذ أمـر عبـد          . منهم مهلة أسبوعني يفكر     
  .الناصر، بل إن الفجور بلغ برجال املباحث أم أحضروا املأذون معهم ليجري الطالق 

  .اللهم اشهد إنين مل أطلق زوجيت زينب الغزايل اجلبيلي : هو يقول وقع زوجي على ما كتبوا له و

أنا سأموت ، اتركوين أموت بكراميت، أنا سأموت وهى على عصميت، حصل ذلك وألن زوجي مريض ، أصيب         : كما قال هلم    
. . مواله وأرضه وبيتـه  بعد مساع األحكام بشلل نصفي، وكان من قبل مصابا بذحبة نتيجة استيالء عبد الناصر على شركاته وأ              

  . فحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

إا ملا مسعت مبا حدث غضبت : ومسعت األسرة وقالت شقيقيت . ومل يطل به األمر، فقد توىف رمحه اهللا بعد توقيعه على الطالق        
  .ورفعت صورة للحاج كانت يف حجرة الصالون 

اهللا قبل أن يكون زوجي، وبييت سيبقى بيته مادمت علـى قيـد      فزوجي كان أخي يف     . وغضبت منها وطلبت أن تعاد الصورة       
لقد مجعت بيننا العقيدة قبل أن جيمع الزواج ، والزواج عرض من أعراض احلياة ، ولكن األخوة يف اهللا باقية خالـدة ال                    . احلياة

 للوفاة واشـتركت يف تـشييع   تزول وال تقاس ا الدنيا وما فيها، وعرفت أيضا من األسرة أا قد حضرت منذ اللحظة األوىل                
  . اجلنازة والعزاء قامت مبا عليها من واجب وأحسست بشيء من الراحة لذلك 

وحني خلوت إىل نفسي تذكرت رؤيا من اهللا على ا إذ رأيت حضرة الرسول عليه الصالة والسالم ، وأرخت هلا بني سـطور                  
  .بقا لتاريخ حادث الطالق املصحف الذي كنت أقرأ فيه ، وعدت إىل التاريخ فوجدته مطا

 نعم رأيـت حضـرة النيب عليه الصالة والسالم ميشى مبالبس بيـضاء وخلفه مباشرة حسن اهلضييب مبالبس بيضاء وعلى رأسه         
وأنا أقف ومعي السيدة عائشة ومعها عدد من النساء، وقع يف نفسي أن وصيفاا، وكانت السيدة توصيين بكلمـات ،  . طاقية  

صربا يا عائشة، صربا يا عائشة، صربا يا عائشة، وكانت حقا :  الرسول عليه السالم يف حماذاتنا نادى عائشة، وقال هلا      فلما أصبح 
  ! .عائشة رضى اهللا عنها تشد يدي كل مرة وتوصيين بالصرب

 يف طريقـه إىل ،    قمت وحكيت الرؤيا حلميدة ، وأخذت أسال اهللا أن يرزقين الرضا واالحتمال ، وتيقنت أن اختبارا جديـدا                 
w  .فأخذت أضرع إىل اهللا أن مينحين عونه وصربه وثباتا منه سبحانه وتعاىل، إنه جميب الدعوات 
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  وانضم إلينا جيران جدد 
  

  

وفتحت زنزانتنا ودخل صالح التمرجي وطلب منـا دواء  . وىف ليلة من ليايل الشتاء الباردة مسعنا ضجة وجلبة يف الزنزانة املقابلة    
  . ن قد أدخله لنا يف الصباح ، وأعطيناه الدواء ضد القيء كا

وعلمنا منه يف اليوم التايل أن املسجون يف الزنزانة املقابلة رئيس وزراء اليمن ومعه عشرون آخرون من رجال احلكم هناك ، وأن              
  !!ا يرى عجباالشيخ اإلرياىن يف الزنزانة ااورة، مل ندهش لذلك ، فليس مثة شيء يدهش ، وكما يقال من يعش رجب

  هل حرر عبد الناصر اليمن مبا فعل كما قالت أبواق دعايته ؟

هل مسعتم أن إجنلترا عندما استعمرت مصر، أخذت عشرات من رجاهلا إىل سجون لندن ؟ هل محلت بوارج بونابرت إىل سجون  
  باريس رجال مصر بعد محلتها عليها؟

  
  يجب أن يحاكم عبد الناصر

  

  . حياكم عبد الناصر على ما ارتكب من جرائم لتستطيع مصر أن تواجه التاريخ وتقف ورأسها مرفوع ؟ هل يل أن أتساءل ملا مل

  .إن األمر جلد خطري إن مل تربأ مصر من جرائم وقعت يف عهد عبد الناصر 

 اليت –خوان املسلمني  مجاعة اإل– واىل أن يأيت ذلك اليوم فستظل مصر كلها مسئولة عن جرائمه ؟ اللهم إال اجلماعة اإلسالمية     
برئت إىل اهللا ورفعت صوا عاليا باستنكار جرائمه ، لقد خدعها يف أيام احلركة األوىل فأيدته ، وملا علمت من هو، وملن عمالته       

 ، نعم 1965 ، مث معركة اد سنة 1954قررت يف عزمة اإلميان أن تقاومه ، وكانت معركة الشرف بني احلق والباطل سنة               
 معركة جمد وشرف ، لبعث اإلسالم شاخما قويا، بعد أن خيل للطاغوت أن دعوة اإلخوان أصـبحت تارخيـا              65ركةكانت مع 

  .يروى وعمال سدلت عليه األستار، وقصصا تلوكها األلسنة وبعض رجال خلف قضبان السجون 

ناصر وصب به كل ما ميلك مـن   وثبة األشبال وضة الشباب من اجليل الذي ولد يف أيام انقالب عبد ال           1965كانت معركة 
نعم ذلك اجليل الذي استوعبناه وبنينا به بعثتنا للدعوة ونظمنا به صفوفنا من جديد، فجن جنـون  . مسوم إعالمه وصناع حكمه   

  .عبد الناصر؟ فقد سلبته امرأة ورجل جيله كما كان يصيح فيمن حوله ، كانت املرأة أنا وكان الرجل عبد الفتاح عبده إمساعيل 

سيد قطب اإلمـام   : عم أخذنا من جيله ذلك الفخار من شبابنا فبنيناه لإلسالم ، وكانت معركة دفعنا فيها أغلى رجال الدعوة                 ن
  .الفقيه ، وعبد الفتاح إمساعيل رجل يف أمة وأمة يف رجل ، وحممد هواش ذلك العمالق يف الدعوة وفقهها 

  .طود الشامخ شرفا ورجولة وجمدا وانتهت أيام السجن احلريب ، واإلخوان املسلمون كال

أما عبد الناصر فسجل خزيه يوم محلتنا عرباته وعساكره يف اخلامس من يونيه من السجون احلربية إىل السجون املدنية لتفـسح                  
  يـذ اال ملن امتألت م السجون من طغمته ، يستر م عاره وخيفى م عمالته ، ليستطيع أن يكمل املشوار إىل حيث يتم تنف              

فأكثر . الذي طغى يف البالد "خطة األسياد نعم جاء اخلامس من يونيو خبزيه وعاره اللذين سيكبالن فرعون القرن العشرين ذلك         
  .سيكلله خبزيه وعاره يوم يبعث للحساب " فيها الفساد
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   يونيو5  االنتقال إلى سجن القناطر:الباب السابع
  

وليوجه إلينا سؤال إن كنا .  يونيو تكرر فتح الزنزانة علينا بغري سبب وبدون مناسبة 4 ،3يف يومي . قبل هذا اليوم لن ينساه أحد
  ! !مث تدور أحاديث موجهة عن احلرب واحلديث عن عظمة املنادى بتحرير فلسطني والعرب . . نريد شيئا

فامحر وجهه غضبا ! فلسطني ؟هل سنحرر : فتساءلت . وذات مرة كان املتحدث هو الطبيب . . وكنا نظل يف صمتنا وسكوتنا 
ما دامت الصهيونية العاملية توجه أساليب احلكم للقوتني العظميني فلن يكون على احلـاكمني  : يعىن إيه ؟ قلت : لغري اهللا وسأل    

  ! .ولن حترر فلسطني إال باإلسالم ، يوم حيكم باإلسالم ستحرر فلسطني . . بأمر هاتني القوتني إال التنفيذ

لقد انتصر عبد : وفجأة فتح باب الزنزانة مارد أسود من العساكر وصاح . . امس من يونيو ومل تفتح الزنزانات      وجاء صباح اخل  
وخرج كما دخل ليأيت غريه بعد مهلة يشتمنا وينقل إلينا أخبار االنتصار وإسقاط الطائرات بأعـدادها ،    . الناصر يا والد الــ     

ومع . وحنن يف صمت ال جنيب . . وخامس  . . ورابع  . . الزعيم اهلمام وانتصاراته    وخيرج ليدخل ثالث بعد فترة فريوي أخبار        
أذان العصر فتحت الزنزانة ودخل صفوت الرويب يف وحشية وأخذ يضربين حبذاء غليظ فقد كان مبالبس امليدان ، كان يأخـذين     

ووقفت محيـدة  . . .  إحنا انتصرنا يا بنت الـ :بيديه ويرميين إىل احلائط مث يرتل حبذائه الغليظ على جسدي ركال وهو يقول            
وارم ال يكف عن ضريب حىت اإلغماء فتركين وأخذ يأمر العساكر املصاحبني له برمي حاجياتنا خـارج  ! ؟. .ليه: تقول  وهى

نتصرنا غصب عنـك  ا. انتصرنا : بعد ذلك أخرجنا من الزنزانة وساقنا وهو يكيل يل السباب قائالً  . الزنزانة، مث عاد إىل ضريب      
وأصعدوين ومحيدة عربة جيش مصفحة مملوءة بـاحلرس مـن         “ 1967 يونيو سنة    5كان ذلك عصر    “وموتك حل دلوقت    

وخرجت السيارة من السجن احلريب، وكان أركان حرب السجن جبانب سائق السيارة، وصرت يف غري وعـى  . ضباط وعسكر   
وأحسـست أن الـسماء   .  ونعم الوكيل ، كنت أرددها بصوت مرتفع جداحسبنا اهللا: ومن غري تفكري من قسوة الضرب أردد    

حـسبنا اهللا  : وكنت كلما نبهتين محيدة ألصمت أخذتين غيبوبة وصرت أردد. واألرض وكل الكون ينطق معي ويشكو إىل اهللا   
  . .وكنت أحس وأمسع الكون ينطق ا معي . ونعم الوكيل 

م كما ذكر صفوت وهو يفهمين يف الزنزانة، فانصرفت إىل اهللا بكل مشاعري وأنا أتلو كنت على يقني من أنين مسوقة إىل اإلعدا     
: األنبياء“ وما جعل لبشر من قبلك اخللد “ : التوبة ، وقوله تعاىل “ إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة “ 

34   
  :وأمتثل قول القائل 

                على أي جنب كان يف اهللا مصرعيولست أبايل حني أقتل مسلما      

  :وقول القائل 

  أقول هلا وقد طارت شعاعا                    من األبطال وحيك لن تراعى

  فإنك إن طلبت بقاء يوم                     على األجل الذي لك مل تطاعي

  ستطاعفصربا يف جمال املوت صربا                     فما نيل اخللود مب

w  .وفجأة وقفت العربة وأخذت محيدة زين وفتحت عيين، فإذا حنن أمام سجن القناطر للنساء
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  ليلة عذاب نفسي

  

بـاش  “وأخذتنا امرأة يقال هلا . كان الوقت ليال . وفتشت حقائبنا تفتيشا دقيقا   . وابتلعتنا بوابة السجن وأدخلنا حجرة املأمور       
ر حجرة املأمور، وهناك فتشونا مرة أخرى وألبسونا مالبس السجن وأدخلنا حجرة ليس             تدعى عنايات إىل حجرة جبوا    ” سجانة

وكانت احلجـرة  . الطابق األول تالف ، والثاين عليه وسادة مهلهلة      : هلا باب غري أعمدة حديدية متفرقة، ا سرير من طابقني           
د صدرت عليهن بسبب الـسرقة وجتـارة املخـدرات    مطلة على صالة ا ثالثة عنابر فيها نساء، علمت بعد ذلك أن أحكاما ق       

والظالم . . الليل ضارب أطنابه . . يداعب جفوننا وما يكاد يالمسها حىت يفارقها وكان النوم . . والقتل . . والسلوك املنحرف 
 وظهرت املستنقعات يكسو املكان بوحشته ، والنفوس أشربت الرذيلة ، والعنابر أغلقت مبا فيها من سوء، فظهر االحنطاط اخللقي   

وهكذا مر الليل بساعاته الطويلة وحنن نـرى  . سحيقة احندرت باإلنسان عن آدميته  اآلسنة بالرذائل ، فهوت البشرية إىل أبعاد
أال “ وقضينا تلك الساعات الطويلة يف ذكر اهللا تعاىل نذكره ونسبحه ونتلـو آياتـه   . ونسمع ما يؤذى النفوس وجيرح املشاعر    

  .128: الرعد “ تطمئن القلوب بذكر اهللا 

وما كاد يبزغ ويشرق النهار بضوئه حىت سرت طمأنينة إىل نفوسنا، وتضرعنا إىل ربنا سبحانه سائلني متوسلني أن جيعل لنا فرجا       
  .وخمرجا

ا وكنـت  وظلت ابنيت محيدة تبكى حىت أغمي عليه. ولن أنسى هذه الليلة فقد كانت ليلة شديدة وقاسية وان مل يكن ا سياط      
حتمل مشاق الطريق والـصرب     . . وأقول هلا إننا محلة أمانة، وأصحاب رسالة، فالبد من الصرب والتحمل            . أحاول التخفيف عنها  

  . .على ما نرى وما جيرى علينا، وأجرنا على اهللا 

 بل وقتل وجتويع وعطش إن كل ما أصابنا يف السجن احلريب من إهانة للنفس ، وضرب بالسياط ومتزيق األبدان ، وتنكيل وبطش  
إن كل ذلك ال يساوى ما رأينا ومسعنا يف هذه الليلة اليت عشناها وأمامنا ذلك القطيع الضال من عامل البشر التائه يف سراديب   . و  

ـ        . اجلاهلية   ة ذلك القطيع من عامل املرأة املسكينة اليت يقال هلا إا حتررت ، فصارت عبدا للشهوات واألهواء وأصـبحت اجلرمي
  !! حرفتها فأغرقتها، فنسيت إنسانيتها وطهرها وعفافها ومكارمها فغدت حيوانا ال يعرف معىن للحياة إال لشهوة الفم والفرج 

أعمى على عوج الطريق ، فضلت وأصبح هواها يقودها إىل مهاوي الرذيلة وسـاعدها يف ذلـك                 . . كبهيمة عمياء قاد زمامها   
  . .وقوى الشر واإلجرام . حلاد املفسدون يف األرض أهل الباطل واإل

وىف هذا اجلو املشحون باألهواء واملفاسد والظلم والظلمات ، انطلق نداء الفجر، فبدد بإشراقة الصباح تلك الغيـوم الـسوداء                  
  . . !فتوجهنا إىل الرمحن الرحيم فصلينا ودعوناه راجني فرجه ورضوانه 

  

  صراع من نوع جديد
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صـراع  . . عات وطلبت من السجانة مقابلة املأمور وعادت بعد ساعة تدعونا إىل مكتب املأمور   وجاء وقت فتح العنابر بعد سا     
الكانتني ممنوع والزيارة ممنوعة، وليس لكما أي حـق مـن حقـوق           : من نوع جديد دخلت أنا ومحيدة على املأمور فقال لنا           

  !فامهني . حىت نؤمر بأوامر أخرى ” تكدير“أنتما . املساجني 

نعم ، إننا نطلـب  : أنتم طلبتم مقابليت؟ قلت    : فقال مقاطعا . .  إننا مل نطلب مقابلتك هلذا األمر ولكن جئنا لنسألك           :قلت له   
  .تغيري الزنزانة

  .حجرة هلا باب ال قفص حيوانات : وطلبت محيدة 

 نستطيع البقاء يف هذا املكـان  حنن ال: قلت ! إيه الكالم ده ؟ حا نرجعكم إىل السجن احلريب تاين وتشوفوا اللي شفتوه ؟    : قال  
مث وقف وصـاح اتفـضلوا   . وما فيش غري كده . وأنتم مسجونون . أنا مأمور وده سجن: قال املأمور . الذي ال يليق باحليوان     

  !اخرجوا

  . .وليكن ما يكون . . سنظل يف فناء السجن ولن نعود إىل هذه احلجرة أبدا : قلت 

القتل أهون من هذا العيش واآلجال     : قلت  .  تنفذوا األمر سنطلق عليكم الرصاص فورا      السجن سجن وإذا ما كنتوش حا     : قال  
  .فأخرجنا من مكتبه وتركنا يف حوش السجن . بيد اهللا سبحانه ، وقتلكم لنا شهادة 

  .وديهم يا سعاد على املالحظة : وبعد فترة نادى املأمور الباش سجانة قائال هلا 

وصعدنا درجات لسلم املالحظة، ودخلنا إىل عنرب واسع به عشرون سـريرا   . قعدوا يف املالحظة  ألف مربوك حا ت   : وقالت سعاد   
للسجينات ، وبعد ساعة جاءت السجانة املختصة باملالحظة وقالت تعالوا، اإليراد جه ، ومل نفهم مقصدها، غري أـا أخـذتنا                 

لبشر احلائر يف جمتمع ضاعت فيه القيم واملعـاين فهـوى إىل   واإليراد هو قطيع من ا. وأوقفتنا يف صف من النساء يسمى اإليراد    
اإليراد النهاردة مخـسة  : ومسعت السجانة تقف على باب حجرة وتصيح . . الرذيلة، إىل هوة سحيقة ، فجيء به إىل السجون         

  .نا ومحيدة تعىن بالسياسيني أ. . وأربعني ، مخسة وعشرين تسول ، مخستاشر دعارة ، وثالثة سرقة واثنني سياسيني 

  .انتظروا ملا ييجي دوركم ! خرجنا من ذلك الطابور ، وأخذت محيدة معي فقالت السجانة راحيني فني ؟

معلهش ، ودول   : قالت  . سنقف وحدنا : بتقويل إيه يا ادلعدي؟ قلت      : سنقف وحدنا، ولسنا من هذا اإليراد قالت        : قلت هلا   
: ، أخذت السجانة يف إدخال البشرية الضالة إىل حجرة مث جاءت إلينا تقـول         مل أجبها ولزمنا الصمت     ! مش خلق اهللا زيكم ؟    

وملا فرغت الطبيبة استدعتنا ودخلنا فسألتنا عن االسم والسن ومـا  . الست الدكتورة أمرت أن جتلسوا حىت تنتهي وتدخلوا إليها  
 ارتفع الصراخ وعال البكاء وساد اجلميع حزن   ومل ميض وقت طويل حىت    . نشكو منه ، مث أخذونا إىل حجرة وأغلقوا علينا باا           

  !النكسة : قالوا ! ووجوم وحتسسنا اخلرب حدث ؟

لقد تعددت فمـا  ! ما اكثر نكساتك ! من لك أيها الشعب املسكني ! وأي نكسة تلك يا ترى ؟     : وحدثتين نفسي حديثا طويال   
، . . نكسة يف . نكسة يف الرجال .  نكسة يف اخللق :لقد أصابت شعبنا نكسات ونكسات      ! وما أعمقها وما أقساها   ! أعظمها  

  !!! يونيو5وأخريا نكسة 

وكانت طامة كربى ، جعلت عبدة القردة واخلنازير وأذالء األرض املغضوب عليهم من السماء إخوة الشياطني ، جعلتهم النكسة        
لبطش والتنكيل ما متتلئ به نفس يهودية حقرية يستعمرون أرضا عربية وحيكمون أهلها ويذيقوم من العذاب أصنافا، ومن ألوان ا  

w يقتل ، ويقتل أبنـاؤه وال  – القوة والعزة والكرامة –اإلسالم ! ما هذا الذي نعيشه وحنياه ؟: واستطرد حديث نفسي  . . ذليلة  
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. وا الرجال والعزة واملنعةقتلوا اإلسالم وأصحابه فقتل . يسمح هلم باحلياة وال حىت أن يتنسموا نسيمها أو ينبتوا ولو رويدا رويدا              

حقا هم الذين بفضل اهللا تعاىل يقهرون الباطل وأهله ، مهما تعددت أنواعه وتغريت أشكاله واختلفت صـوره                . هؤالء الرجال   
م تعلو األرض العزة والكرامة، وتغدو البشرية لرا خاضعة عابدة تتنسم عبري الطاعة وتسلم البشرية لرـا راضـية،     . وأمساؤه  

أمسع من حويل يتهامـسون ، ال  . سلك طريق العبودية ذلال، وتستجيب لنداء احلق مهما كانت تكاليفه ومهما كانت تضحياته  ت
  .تتهامسوا وال تتناجوا وكونوا صرحاء أقوياء 

ناه بإسالم وجوهنا لو نصر. . واهللا لو نصرنا اهللا لنصرنا . إن النكسة مبا كسبت أيديكم ، واختذمت كتاب اهللا تعاىل وراءكم ظهريا 
لو نصرناه . وقلوبنا إليه ، لو نصرناه باتباع شرعه القومي وجه املستقيم ، لو نصرناه باملسارعة إىل حمابه ومراضيه واجتناب نواهيه 

 األرض لنصرنا على قوى. لنصرنا بالتمكني يف األرض واخلالفة عنه سبحانه  . لنصرنا برضوانه علينا  : واهللا لو نصرناه لنصرنا     . . 
. الباطلة احلائدة عن طريقه املستقيم ، فبكتاب اهللا وسنة رسوله تنصرون ومتكنون يف األرض ، وتسعدون يف الدارين دنيا وآخرة         

إن تنـصروا اهللا  “  . ففي طاعة اهللا العزة والسعادة والنصر والغلبة والتمكني وجنات النعيم يف الفردوس األعلى عند رب العاملني  
   . . 17: حممد “  أقدامكم ينصركم ويثبت

ولوال ذلك مل تكن لنا م قوة، ألن عددنا ليس كعددهم ، . وإمنا ينصر املسلمون مبعصية عدوهم هللا  : ". . ومن قول سيدنا عمر   
ن ، زمون وتشقو: وببعدكم عن الكتاب والسنة . .". وال عدتنا كعدم فإن استوينا يف املعصية كان هلم الفضل علينا يف القوة          

فمن اتبع “ . ففي معصية اهللا الذل والبؤس واهلوان والضعف واجلحيم والعذاب املقيم       . بل ونكسات   . وتزلون وتكون النكسة    
هداي فال يضل وال يشقى ، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى ، قال رب مل حشرتين أعمى       

  تنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ، وكذلك جنزي من أسرف ومل يؤمن بآيات ربه ولعذابوقد كنت بصريا ، قال كذلك أتتك آيا  

  . .“ اآلخرة أشد وأبقى 

وجتول نفسي يف معان كثرية، ويساعدها على ذلك الواقع املر واحلاضر األليم يساعدها على استرساهلا وحيز ذلك يف نفسي إشفاقا       
  .ولوعة، وحزنا و أسى

ا على نداء ابنيت محيدة، فأجد نفسي أجلس جبوارها يف حجرة مغلقة علينا، ويصل إىل مسعـي ذلـك     وتستيقظ نفسي من حديثه   
وىف ذات يوم اسـتطعنا  . عشنا يف هذه احلجرة مغلقا باا إال ملاما، ال ندرى شيئاً مما حولنا! الصياح والبكاء على حامى اإلسالم    

  .كانت هذه العلبة مفتاحا سحريا لقلب السجانة الغليظة القلب أن حنصل على حني غفلة من احلارسة على علبة سجائر، ف

كان جبوار حجرتنا حجرة تسكنها امرأة مع طفلها الذي . . وا فتح لنا باب الزنزانة مدة أطول فتمكنا أن نتبني ما يدور حولنا             
املشني ، وجبوار هذه احلجرة عنرب فـسيح  ال يعلم له أبا، وأمامنا امرأة أخرى تقضى أيامها األخرية يف مرض السل نتيجة سلوكها   

حيوى ألوانا من األمراض املزمنة املعدية، وىف اية املبىن من ناحية تقع دورة مياه صرح لنا بالذهاب إليها خمالطني هلذه البـشرية                    
الئى مل نعرف جنسيتهن يف وىف الناحية األخرى من املبىن توجد بعض النساء ال . املريضة مبرض اجلاهلية واألمراض البدنية املعدية       

علمنا ذلك كله ألن كل من هنا يسمون ذلـك        . حجرات نظيفة مفروشة مزينة وتوجد يف هذه الناحية أيضا دورة مياه صحية             
  " .اهليلتون "اجلانب 

. قلوبنـا كان اجلوع قد أخذ منا مأخذا شديدا حني أهدتنا إحدى املسجونات قليال من الطعام ، كان إلهدائه أثر مجيل جدا يف                

wطلبنا من السجانة السماح لنا بالذهاب إىل دورة املياه الثانية . فقد أحسسنا بأن الغابة على وحشيتها وحيوانيتها مل ختل من إنسانية
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. . دورة املياه الثانية خاصة بالست الدكتورة واليهود       : لنظافتها وخلوها من األلفاظ اجلارحة والعبارات النابية، فقالت السجانة          

  يهود؟: أهلا متعجبة مستفسرة تقولني فس

قاعدين ومترتهني ، ال أحد يقول هلم كلمة وال يؤخر هلـم  . . مدام مرسيل ، مدام لوسي، وهم كثري     . نعم ستات يهود  : قالت  
  .كلموا الست الدكتورة ميكن يسمحوا لكم بالذهاب إليها : مث قالت . زي البيت وأحسن شوية، كلهم جايني يف جتسس . طلبا

  ! . .وبعد أخذ ورد يف هذا األمر بيننا وبني املأمور انتهى برفض طلبنا متعلال بأن ذلك خاص باليهود

  

. رأينا من ألد األعداء    ! إنسانية . 
  

وبينما أعيش مع ابنيت محيدة تلك اللحظات الربانية دخلت سيدة . أسلمنا أمرنا هللا تعاىل وانشغلنا به سبحانه وبتالوة آياته الكرمية 
أنا مرسيل مسجونة : نعم ، قالت : طويلة القامة شقراء، وألقت علينا التحية فرددنا التحية، مث قالت حضرتك زينب الغزايل قلت 

 بيننا وبينكم خالف يف العقيدة، فأنا يهودية وأنتم مسلمون ، ولكن النفس ال ختلو من إنسانية، خاصة وقـت                -سياسية وطبعا   
أما خارجه فبيننا احلـرب والقتـال أو اخلـالف يف    . ن تكون بيننا وبينكم معاملة طيبة يف السجن       فال مانع أ   -الشدائد واحملن   

ولقد جئت إليكم يف غفلة من املسئولني ألعرض عليكم تعاوين خلدمة بعـضنا  . األهداف ، أما اآلن فنحن مجيعا يف شدة وقسوة     
ل وان كانت قليلة فسنقتسمها معكم وسأحترى أن ال يكون يف حنن لدينا إمكانيات لألك  : فشكرناها على ذلك مث قالت      . لبعض  

ومرت أيام كانت مرسيل اليهودية حتضر لنا بعـضا مـن   . األكل ما هو حمرم عندكم ، وحنن اليهود ال نأكل حلم اخلرتير مثلكم   
أحست ابـنيت محيـدة    . .. وكان أهم من ذلك كله أن هذه اليهودية دبرت لنا أمر استعمال دورة املياه اخلاصة م   . املأكوالت

إن اهللا سبحانه وتعاىل يسوق اخلري لعباده على يد من يشاء، واهللا تعاىل ال يعنت عباده وال يـدمي      : احلرج من تلك األمور فقلت      
  .لنا حيلة إال أن نتعايش مع اإلنسانية أينما وجدت ما دام ذلك يف دائرة اإلسالم  عليهم العسر، وليس

 املوحشة والصحراء اجلرداء القاحلة إنسانية متمثلة يف طبيبة مسيحية تقدم لنا عوا بني الفينة والفينة، فعجبنا      ورأينا يف تلك الغابة   
وقدمت لنا أيضا مسجونة مل ختل من قلب رقيق كيف نعيش      . . . النادر وجوده يف مثل هذه الظروف       . . هلذا الطابع اإلنساين    

وكـذلك  . . كل شيء يشترى باملال ، فتح باب الزنزانة ملدى أطول باملال       . ة املهدرة   ونتعامل يف هذا املكان مع تلك اإلنساني      
املـسجونات  . . كل شيء هنا فاغر فاه ليبتلع ، الكل هنا سواء يف ذلك   . ! ! . . . نسمة اهلواء ولقمة العيش وما يستر اجلسد      

  ! .ا ميسورا فهل كان ذلك أمر. وذلك يتطلب من اإلنسان املال واجلهد . والسجانات 
  

. الموت    والطغاة. 
  

كأس الرجوع إىل اهللا تعاىل، يتناسون      . كأس املنية   : قد ينسى الطواغيت املستبدون أو يتناسون أم البد سيشربون من الكأس            
جيـال  ذلك فيتجربون ويطغون ويبطشون ويعذبون ، والزمن عجلته تسري مبشيئة الواحد القهار، وبتعاقب الليل والنهار، وتولد أ            

فلوال إذا بلغت احللقوم ، وأنتم حينئذ تنظرون ، وحنن    ” .وتنقضي أعمار ، وتبلى أجساد وترتع أرواح انتزاعا فال يستطاع ردها          
وىف وسط حياتنا املزدمحة .الواقعة “ اقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون ، فلوال إن كنتم غري مدينني ، ترجعوا إن كنتم صادقني     w
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 صور تعكس حقيقة البشرية من حولنا ، واحندارها وهبوطها إىل أعماق سحيقة من الرذيلة واالحنطاط ، تناقل مبا نرى ونشاهد من
فهـذه  . . واهللا يعلم أننا ما كنا يوما شامتني يف موت أحـد  . الناس يف سجن القناطر نبأ موت عبد الناصر وهم حزاىن يبكون       

أن : ولكن املوت نذير البشرية وناقوس فنائهـا  .  وال يستبقى من عمره شيئا آجال وأعمار مقدرة  مقدار، فال يعدو إنسان أجله  
أفيقوا من سباتكم ودعوا طغيانكم وجربوتكم ، فذلك ال يغىن شيئا، ستتركون قوتكم وبطـشكم ، ومـالكم وسـلطانكم ،                     

اة عـراة كمـا ولـدتكم       وجندكم وحزبكم واألهل واألوالد، ستتركون كل ذلك وراءكم ظهريا وحتشرون إىل اهللا تعاىل حف             
  !أمهاتكم

ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم جتزون عذاب اهلون مبـا كنـتم                    . . “ 
تقولون على اهللا غري احلق وكنتم عن آياته تستكربون ، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولنـاكم وراء          

: األنعـام  “ كم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون       ظهور

93-94.  

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون من دون اهللا من شيء ملا جاء أمر ربك وما زادوهم غري     “ 
قرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد ، إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة ذلك يوم            تتبيب ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ ال       

جمموع له الناس وذلك يوم مشهود،  وما نؤخره إال ألجل معدود، يوم يأت ال تكلم نفسن إال بإذنه فمنهم شقي وسعيد ، فأما                 
اوات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعال ملا يريد ، الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق ، خالدين فيها ما دامت السم       

  .“ وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك عطاء غري جمذوذ 

ـ  . فموت إنسان وذهابه إىل ربه تعاىل ال يشغل بال املخلصني الداعني إىل رم سبحانه فاملوت حق فال ينشغلون به                    ا وكـل م
وعندما يـأيت  . يشغلهم العيش يف طاعة اهللا تعاىل وكنف رضوانه ، وبذل اجلهد من النفس والنفيس يف سبيل رفع راية التوحيد            

  .األجل هلم أو لغريهم ينتقلون إىل دار احلساب حيث الثواب والعقاب 

ميان مع الكفر، ومعركة العبودية هللا تعاىل   ومعركة اإلسالم ليست معركة فرد أو أفراد، ولكنها معركة احلق مع الباطل معركة اإل             
  .ضد قوى الشرك واإلحلاد والوثنية 

ولكن قتلى املؤمنني يف رحاب اجلنة، يف الفردوس األعلى يف مقعد صدق عند مليك مقتدر يف             . ميوت من ميوت ويقتل من يقتل       
 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمني ، ادخلوا اجلنة يا عباد ال خوف عليكم اليوم وال انتم حتزنون ،      “  جنات ور، شهداء أحياء     

أنتم وأزواجكم حتربون ، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني وأنتم فيها خالدون  ،               
   .73-68الزخرف “  وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون ، لكم فيها فاكهة كثرية منها تأكلون 

أما قتلى وموتى الكفر والباطل واإلحلاد ففي سقر وما أدراك ما سقر ال تبقى وال تذر ، تشوى الوجوه واألبدان ، كلما نضجت و
جلودهم بدهلم رم جلودا غريها ليذوقوا العذاب ، هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل ، أحاط ـم سـرادقها، وإن               

  . . . ى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشو

  . . .ليس هلم طعام إال من ضريع ، ال يسمن وال يغىن من جوع 
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هلم نار جهنم ال يقضى عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم من عذاا كذلك جنزي كل كفور ، وهم يصطرخون فيها ربنا                  . .   “ 
” ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظاملني من نـصري أخرجنا نعمل صاحلا غري الذي كنا نعمل أو مل  نعمركم  

   .37-36:فاطر 

ويتناقل الناس نبأ موت عبد . وتسري األيام سريها كما شاء اهللا وقدر، وتنتهي آجال وأعمار وال يستطع إنسان رد املشيئة الربانية         
يث الرثاء ليل وار ال تنقطع ، ال ميل قائلها من بكاء أو متلـق أو          الناصر والبكاء والعويل والصراخ والنحيب ميأل الدنيا، وأحاد       

  .رياء

ولقد أقسم هذا الشيخ نفسه يف بييت قبل ذلك بسنني إن من . . ! ووصل إىل مسعي كلمات شيخ ينعى الفقيد حامى محى اإلسالم 
وىف وسـط هـذه   . ر الدنيا واآلخـرة  يسمى عبد الناصر حامى محى اإلسالم هو كافر، قد خلع ربقة اإلسالم من عنقه ، خس           

الظروف اليت شحنوها باحلزن واألسى على الفقيد العظيم ، استقبلنا نبا انتقاله إىل الواحد القهار كما يستقبله من كان يف قلبه ذرة 
  .من إميان ، وغدا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

وحرك ذلك يف نفوس األذنـاب  ! رخ ومل حنزن ومل نتأمل على بطل األبطال تناقل الناس هنا يف سجن القناطر أننا مل نبك ومل نص  
الشائهة قلوم املريضة ونفوسهم اليت تعهدت أال تكون إال يف خدمة سادا ومطامعها وهواها، وحتركت لتصب جـام غـضبها         

  !عبد الناصر. . كيف ال حنزن على : علينا 

  
  وتحرك الغثاء 

  

 حترك األتباع من رجـال النفـاق والريـاء    117: الرعد  “ ا ما ينفع الناس فيمكث يف األرض        أما الزبد فيذهب جفاء وأم    “ 
جهد العبيد إلرضاء سادم ولو يف تافه األمر، فقاسينا من غلظ املعاملة وسوء األخالق ما جاد           . والزلفى، وبذلوا املشقة واجلهد     

 باب الزنزانة وإذا بسجانة متسك بعصا غليظة وجـم بـسرعة   وىف صبيحة يوم عقب موت عبد الناصر فتح علينا  . به األذناب   
وكادت حتطم رأسي لوال أن اهللا سلم وجنانا من كيد ارمني ، وعجزت إدارة السجن عن جمازاا أو حىت لومها أو شئ من هذا           

  !القبيل ، وتركت وشاا جترى هنا وهناك وكأا مل تصنع شيئا

     م حبادث االعتداء هذا، فبذلوا جهدهم باالتصال باملسئولني صغريهم وكبريهم وإرسـال برقيـات      وىف أثناء زيارة أهلي يل أخرب
  !إليهم ، فتحركت النيابة وأخذت حتقق مع السجانة على أا هي املدبر الوحيد وأا مصابة مبرض نفسي

انة ولكنها قوى اإلحلـاد و الباطـل   طلبت لذلك عدم إكمال التحقيق وأبلغت النيابة أن املدبر واملخطط لذلك ليست هي السج    
ومعتنقو البطش واإلجرام ، فال معىن ملعاقبة من ال ميلك من أمر نفسه شيئا، ويتحرك بأمر مسئول كأداة لتنفيذ ما يدبر يف اخلفاء             

بـال ،  إلرهاب أصحاب الدعوات واستئصاهلم ، ولكن اهللا غالب على أمره ، وهذا نوع جديد من التعذيب املعنوي مل خيطر بال           
  .ابتكره حتت ظروف غري متوقعة ، قوم أضلهم اهللا فما هلم من هاد 
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  ابتالء جديد

  

يوما مشهودا ، إذ محل صباحه إلينا أخبارا جديدا حني جاءت سجانة مهرولة تدعوين بسرعة       1971 أغسطس سنة    9كان يوم   
أهناك ! ماذا يكون وماذا يدبر الطواغيت والظلمة؟      . . شدتنا املفاجأة وجعلتنا نذهب بفكرنا يف األمر      . ملقابلة املأمور يف مكتبه     

! ؟. . . . بالغ كيدي بأننا ننشر اإلسالم يف هذا املكان ، أم هناك خرب عن األهل والديار، أم هناك خمالفة وال نـدرى ـا أم            

فوجدت أمـرا بـاإلفراج عـىن    عشرات من عالمات االستفهام ؟؟ مل خيطر ببالنا ما تأتى به األقدار، فذهبت إىل مكتب املأمور   
وكان شيئا مذهال فأنا صاحبة احلكم املؤبد باألشغال الشاقة أخرج لتبقى ابنيت وحيدة يف هذا املستنقع اآلسن ، تقاسى           . وحدي  

لـن  . ال. . ال : ما تقاسى، فانزعج قليب من أعماقه وسيطر على نفسي حزن عميق وحرية بالغة وبدون شعور صرخت قائلـة               
  ! . . لن أخرج وأترك ابنيت، إنكم أصحاب فتنة وختطيط مظلم . . بدا يكون هذا أ

  .وثارت ثوريت وشعرت بتعب وإجهاد واضطراب يف النفس واملشاعر 

استدعاها لتهدئيت ولتخفف عىن ما أنا فيه ، كانت حمنـة هائلـة   . وبعد دقائق قليلة وجدت ابنيت محيدة أمامي يف حجرة املأمور    
 أخرج وأترك ابنيت وحدها ووجهها املطمس املشرق ال يفارق قليب وصوا بكلماا الندية يهز أوتـار       قاسية كيف ذلك ؟ كيف    

ومشاعري يف نفـسي وفؤادهـا   . . كيف أتركها وحدها يف هذا املكان املظلم املوحش ، تواجه مبفردها قسوة املعاملة       ! نفسي؟
يا أماه يا أماه هذا فضل اهللا ورمحة منـه  : ع وميتد وهى تدعوين     كال لن أتركها، ويطول يف قليب الصرا      . . كال  : تصرخ بشدة   

اتفضلي سلمى عليها وارجعـي إىل  : وطال املوقف وامتد املشهد فقال املأمور البنيت محيدة . واألمر كله هللا واهللا ال ينسى عباده       
والدمع خيط جمراه على الوجوه والقلـب       تعانقنا  . وىف حلظات مضت كالربق ، فريدة يف نوعها، وحيدة يف مشاعرها            . الزنزانة  

وجدت نفسى وحيدة . ينبض بسرعة والنفس يتردد، وكأنه يسابق الزمن وىف وسط حلظات خالدة من املشاعر وخلجات النفوس 
  .اخلروج وانفطرت نفسي ومتزق قليب والدمع ينهمر، وأنا أخطو اخلطوة األوىل إىل بييت   يف حجرة املأمور الذي أمت إجراءات

  
  مساومة أخيرة

  

ودخلت حجرة أغلقوا . اخترقت العربة الطريق إىل بييت ، ولكن غريت طريقها فجأة ، ووجدت نفسي أمام مبىن املباحث العامة          
على باا من الساعة الثانية عثرة ظهرا إىل التاسعة مساء حىت أخذوين إىل مكتب به ضابطان ، أخذا يسأالن أسئلة تدور حـول                 

  !ستقومني بزيارة اإلخوان بعد ذلك ؟اإلسالم وهل أنت 

إنكـم  .  وتبقى ابنيت وحيـدة  – وأنا احملكوم عليها باملؤبد –ليس من العدل أن أخرج      : كنت مشغولة بابنيت محيدة فقلت هلما     
 ، إنكم تكيدون كيدا واهللا من ورائكم حمـيط : قلت . اهدئي يا حاجة: قال . تريدون فتنة ولكن اهللا لن حيقق لكم ما تدبرون          

يا حاجة دي أوامر من فوق ال نقدر على أن خنرج حد وليس لنا كالم : قال . واهللا غالب على أمره ولكن اكثر الناس ال يعلمون 
.  
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مث أخذوين إىل مكتب أمحد رشدي الذي كان يستخدم سياطه ونفسه املريضة ليكيد رجاالً ربط اهللا على قلوم برباط اإلميـان                   
مث دار بـيين وبينـه   . ملا دخلت عنده طلب مىن اجللوس على مقعد أمامه وقدم يل التهنئة باخلروج و. هيهات . . ولكن هيهات  

حديث كان عبارة عن مجلة أوامر وجهها يل كان ملخصها أن ال أمارس النشاط اإلسالمي، وأن ال أتزاور بيين وبـني إخـواين                
  .كتبه بني احلني واحلني ومعاريف يف اهللا ، وال تعاون بيننا وال تواد، وأن أتردد على م

الكالم الذي وجهته إىل أرفضه مجلة وتفصيال، بل أرفض قرار األمر باخلروج وبلغ املسئولني بذلك     : فقلت له ملا فرغ من حديثه       
على أي حال فيه كثري من اإلخوان تفامهوا   : "أى أمحد رشدي احلديث ، وابتسم قائال        . وأطلب عوديت فورا إىل سجن القناطر     

واهللا ال أعلم عن اإلخوان إال خريا وأما ما تقوله أنت بالنسبة لبعض اإلخوان فـال أسـتطيع أن   : فقاطعته قائلة "  على ذلك  معي
  .إن اإلخوان املسلمني ورثة حق يعملون له ليل ار حىت يأيت اهللا بنصره أو يهلكوا دونه . ال أصدق صدوره منهم . . أبدى رأيا 

حنن حمتـاجون  . أهال وسهال يا أستاذ عبد املنعم اتفضل : مث قال . دعه يكلمين: أمحد رشدي قائال ودق جرس التليفون وأجاب  
وبعد قليل حضر شقيقي عبد املنعم . األستاذ عبد املنعم الغزاىل جاى هنا : ووضع مساعة التليفون مث قال يل أمحد رشدي         .. إليك  

احلاجة اكـرب  : فأجاب شقيقي . ن حتكم بيين وبني احلاجة ألننا خمتلفان أنا أريد أ: قال له أمحد رشدي . وسلم على وهو يبكى    
 أا متتاز بقوة منطقها وصحة - لو مسحت يل   -أضف إىل ذلك    . مىن وأنا شقيقها األصغر، وليس من عاديت أن أناقشها يف شيء          

التنظيمـات  : قلـت  . ان طيب يا حاجة مربوك بس ملكيش دعوة بعمل تنظيمات مسلحة لإلخو          : حجتها فقال أمحد رشدي     
  .السرية أنتم الذين تلفقون قصصها وخترجون متثيلياا 

إن قيام الدولة اإلسالمية واجب على املسلمني وعدم يف ذلك الدعوة إىل اهللا تعاىل كما دعا رسوله صلى اهللا عليه وسلم وصحبه  
  .وهذه رسالة كل مسلم سواء كان من اإلخوان أو غريهم . الكرام 

  .1971رفت مع شقيقي إىل بييت وكان ذلك يف الساعة الثالثة صباحا يف اليوم العاشر من أغسطس سنة مث انص

  

  

  .وجزى اهللا خرياً كل من ساهم يف مراجعة وتدقيق ونشر وتوزيع الكتاب . .  انتهى الكتاب 

  

  ومازال التعذيب ميارس صباح مساء يف السجون واملعتقالت املصرية 

  مروراً بالسادات حىت اآلن يف عهد مباركمنذ عهد عبد الناصر 

  

  ونسأل اهللا العلي القدير أن يزيل الغمة عن األمة 

  بزوال الطواغيت الذين حيكمون مصر باحلديد والنار

  

  وكان اهللا يف عون شعب مصر

  وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
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