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 املقدمة
الرابع لكلية الًتبية األساسية الذي أقيم يف ادلنتدى العلمي شاركُت يف 
دور الًتبية يف مواجهة زيادة معدالت اجلردية ربت عنواف  )فندؽ راديسوف بلو(

يومئذ عن دور الًتبية  توربدث  ـ. 27/11/2013وذلك يـو األربعاء ادلوافق 
فرصة يل لتسجيل تلك ادلناسبة وكانت وقاية وعالجا. يف مواجهة اجلردية 

بعض تقدمي من ذبربيت الشخصية يف التدريس يف السجوف األمريكية و ومضات 
  .على أمل االفادة منها  من ذبربيت الشخصية حملةوعرض  الدروس االصالحية

وضع التشريعات اليت ربفظ امن البلد مع "وكاف من ضمن توصيات ادلنتدى 
 ".اجتماعية وتربوية معينةتأىيل واصالح نزالء السجوف وفق اسًتاتيجيات مبنية على دراسات 

لكتابة اليـو جاءت الفرصة ادلناسبة و يف ذلك الوقت لألسف مل أكتب مذكرايت يف ىذا الشأف 
ألف  بعض الذكريات لعل فيها الفائدة للعمـو وخاصة لصناع القرار لبناء مؤسسات اصالحية ذات فاعلية.

خربتو االجرامية وذلذا فإف العناية  اخلارج من السجن إذا عاد للجردية يصبح خطره أكرب حيث تزيد
 بالسجناء تربويا ضرورة وقائية الستثمار أوقاهتم يف أمور ربقق الصاحل العاـ.

الواليات ادلّتحدة زلاضرا يف السجوف االصالحية يف كنُت  وضمن ادلنظومة الفكرية السابقة
( وذلك Rockview (SCI) at State Correctional Institution) األمريكّية

حينئذ مديرا للمركز اإلسالمي يف مدينة  كنتساعة.   800سنة إذ عملت ىناؾ ألكثر من  14قبل 
ستيت كوجل يف والية بنسلفانيا وكتبت بضعة مقاالت يف الصحف األمريكية عن الًتبية االسالمية، ومن 

سجونُت وجلست مع تعلمُت الكثَت من معاينة حاؿ ادل ية للمساجُت.و مهامي حينئذ تقدمي زلاضرات توع
م، مئات منهم وراقبت تصرفاهتم وطباعهم ورأيت أحواذلم عن كثب واستمعت لقصصهم األليمة وذبارهب

. ويف ادلقابل قدمت للمساجُت وإلدارة السجن االصالحي رلموعة استشارات  ومشاكلهم ومشاعرىم
  تربوية ودينية.

والدراسة إذ عملت معهم يومئذ عرب عقد تستحق اخلدمات الثقافية ادلقدمة للمساجُت الرصد 
واضح مرف يتيح يل فرصة تقدمي زلاضرات واستشارات للمسجونُت وإلدارة السجن نظَت مقابل مادى 
معقوؿ يف كل ساعة أقدمها ووفق جدولة زمنية زلددة. لديهم قاعات واسعة لتقدمي احملاضرات كما أف 

اخلدمات ادلساندة ادلكتبية 
دلذكرات جيدة وادلتعلقة بتصوير ا

وبعضها قد ال صلدىا يف 
مؤسساتنا التعليمية اجلديدة!. 
شاركُت ادلساجُت يف ادلناسبات 
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اليت حيتفلوف هبا وكانت يل غرفة خاصة لتقدمي االستشارات الًتبوية والدينية. ونستخدـ صالة كبَتة تسع 
بصفيت خطيبا للجمعة  شخص نصلي فيها اجلمعة ونلتقي هبا يف العيدين وُأشرؼ على ذلك بنفسي 400

سنة تقريبا والزاؿ قائما ويف  100سجن ستيت كوجل الذي عملت فيو تأسس قبل يف ذلك ادلكاف. 
 أحشائو ودىاليزه ورلالسو آالؼ القصص، وغرائب األسرار، ودقائق األخبار.

 جريدة الوطن  تتحدث عن أنشطتنا
قامت جريدة الوطن الكويتية عرب مراسلها 

لضوء على األنشطة اليت قمنا ط ايف واشنطن بتسلي
و أشرفُت عليها يف السجوف األمريكية )أربعة هبا 

بدر ملك يف د. حلقات وأشارت إىل جهود 
-30-ىػ 1422رمضاف  15احللقة الثانية يف 

الوطن إىل جريدة أشارت و ـ، بعنواف: اإلسالـ يف السجوف األمريكية أسرار وحقائق(. 11-2001
أف بدر ملك الذي يدرس اآلف يف كلية الًتبية األساسية كاف  ذكرالدكتور ادلهندس ياسر جريش الذي 

مسئوال عن تدريس علـو احلديث وإلقاء خطبة اجلمعة بينما كاف ياسر مسئوال عن تدريس اللغة العربية 
لى مدار عدة سنوات ساىم يف للمبتدئُت وادلتقدمُت. وأشارت الوطن إىل أف فريق العمل يف السجن وع

إىل جانب القياـ بواجبها يف التدريس. وكاف الفريق يعمل عالية اجلودة تقدمي استشارات اجتماعية ودينية 
ساعة أسبوعيا يف  20رمضاف الكرمي بصفة يومية أما باقي الشهور فتواجدنا كاف ال يقل عن شهر يف 

. ضم دلساجُت وتنمية قدراهتم ومداركهمعية الكثَت من االغالب. سامهت الدروس واخلدمات ادلساندة يف تو 
 مسلما أي سدس عدد ادلساجُت.  350السجن ما يقًتب من ألفُت سجُت منهم ما يزيد عن 

كاف العقد ادلوقع مع إدارة السحن يقدـ لنا مبالغ مالية مناسبة على كل ساعة نعمل هبا وكاف 
غ جيدة اللتزامها ببنود العقد وتوفَتىا طاقم تعليمي وديٍت ادلركز اإلسالمي يف ستيت كوجل حيصل على مبال
 يسند ادلهمة التثقيفية االصالحية داخل السجن.

 السجن والدراسة
 كاف بعض ادلساجُت يكمل دراستو عرب ادلراسلة ووجدُت لدى الكثَت منهم شغفا بالقراءة والتعلم

يراسلٍت إىل اليـو شلن خرج من السجن وعاد . ال زاؿ البعض منهم وحضور احملاضرات والندوات الثقافية
ليمارس حياتو الطبيعية. معظمهم من الشباب من جنسيات شىت وكانت الصحبة السيئة من أبرز 
ادلشًتكات اليت ىوت هبم إىل غياىب السجوف.  الصاحب ساحب عبارة أصيلة أنطقها كلما حدثٍت 

حياة كثَت منهم . ومهما يكن األمر فاإلنساف أحدىم عن مأساتو ...الصحبة السيئة كانت سببا لتدمَت 
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خيتار سلوكو وأصعب اختيار ىو اختيار الصاحب فاللـو يعود على الفرد ادلنحرؼ يف هناية ادلطاؼ ومن 
 اخلطأ شلارسة دور الضحية.

تعلمت الكثَت من لقاءايت األسبوعية بادلساجُت واالداريُت والعسكريُت والًتبويُت وأحيانا كنت 
وضلن نناقش معهم ؾ ألداء مهامي أكثر من أربع ساعات يف اليـو وقد أتناوؿ وجبة الغداء أجلس ىنا

أفضل خدمة ديكن تقدديها يف تلك ادلؤسسة االصالحية. وعندما أعود دلنزيل وأىلي أشعر حقيقة بقيمة 
 . وأسأؿ هللا العفو والعافية  احلرية ونعمة األماف

من أحدىم مولعة جدا بالقراءة والثقافة ...نعم يدفع  جدت فئة من ادلساجُتكما قلت سابقا و و 
 .واجملالت ف صداقات من أجل تبادؿ الكتبأجل الكتب مبالغ مالية كبَتة للحصوؿ على ادلعرفة ويكوِّ 

ومن الطريف أنٍت أحيانا أستعَت منهم الكتب وأغتنم منهم الفوائد وأسأؿ عن مراجع تعزز األفكار اليت 
 يعرضوهنا يف الفصل.

يب ىذا ادلخلوؽ قد يفرط يف التعليم يف الرخاء مث يف الشدة والبالء جيد يف العلم النجاة عج
 والغذاء.

 يف املستشفى
وشعرت "االيدز"، زرُت ادلستشفى يف السجن ورأيت أحد ادلصابُت باألمراض اجلنسية القاتلة 

ت على الفور قوؿ ط إىل شخص يائس وتذكر رض الفتاؾ الذي حوؿ شاب صغَت نشبالرىبة من ذلك ادل
. ربدثت مع الشاب 32ادلوىل جلت قدرتو }َواَل تَػْقَربُوْا الّزََِن ِإنَُّو َكاَف فَاِحَشًة َوَساء َسِبياًل {اإلسراء : 

 النادـ التائب وىو يرمق صورة ابنتو عند فراشو! 
وخيذؿ  إف اجملـر يرتكب اجلردية يف البداية يف حق نفسو وإنسانيتو وأسرتو، مث يسحق رلتمعو،

 تعاليم دينو، ويفرط حبقوؽ وطنو !
 

 سقوط احملاضر
وىناؾ اطلعت على الكثَت من مشاكل السجناء وفتحت معهم حوارات موسعة وعميقة. رأيت 

ويف ويندـ على أفعالو بعضهم ينمو ثقافيا ودينيا بصورة سريعة ويتعلم اللغات ويكتشف ىويتو وجيد ذاتو 
ادلقابل رأيُت يف أعُت البعض منهم اليأس واذلزدية والقنوط. وقلة منهم كاف دبجرد االحتكاؾ بالسجناء 

 أراه من بعيد وال أتصل بو. ضيق يتعارؾ معهم فيكوف مقامو عادة يف سجن انفرادي 
ذات مرة احلكاية التالية. يُقاؿ أف زلاضرا مرموقا جاء إىل السجن عن ادلساجُت ا اطلعت عليو وشل

وبينما احملاضر  ادلسرح،ليقدـ زلاضرة تركز على ادلوعظة والنصيحة والتوجيو. ومت صبع صبيع السجناء يف 
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عثر وسقط وتبعثرت أوراقو... ضجت الصالة باألصوات تليقي كلمتو التوعوية إذ يصعد درج ادلسرح 
ابتسم احملاضر ئق سبر ... موقف زلرج ودقا...  ميع عليو، وسخر بعض ادلساجُت من احملاضروضحك اجل

 وقاـ بثقة وصبع أوراقو ...واقًتب من ادليكرفوف مبتسما ليقوؿ للمساجُت: نعم موقف مضحك وغَت متوقع
يف أما أنتم سقطتم  ،... وأظنكم تعلمتم الكثَت...أقصد أنٍت سقطت فوقفت من جديد وسبب يل احلرج

يف أمور يقع كل إنساف   عندما خرؽ القوانُت... كل منكم سقطومل تقوموا ومل تصححوا ادلسار...حياتكم 
ادلهم أف يقف ويصحح ذاتو... الفرؽ بُت الذي يقبع يف السجوف وبُت اآلخرين أف صغَتة أو كبَتة 

الذي وقع يف حبائل اجلردية  يكمل ادلسَتة ..ال يريد أف ال يريد أف يقف و و السجُت ارتكب ذنبا وأصر عليو 
سجن مثلو كمثل الذي سقط على األرض وظن أف األمر انتهى فال يقف من ويعاود الرجوع ذلا فيعود لل

يعتقد أف الزلل هناية الطريق ويغفل أف الذي يقع يستطيع جديد ويستمر يف مسلسل االضلراؼ... 
الوقوؼ... السجُت الذي جيلس يف السجن وبعد أف تنقضي مدة العقوبة يعود للسجن مرة أخرى ىو 

 ال تفوت الفرصة أيها السجُت قف فاحلياة كفاح.   طيع الوقوؼ.الشخص الذي سقط وال يست
 والكل يفكر.بسالـ صمت اجلميع وخرج احملاضر 

 شخصيات قيادية
ع دائرة ثقافيت بصورة كبَتة ومتعمقة ومباشرة عرب االحتكاؾ العمل يف مؤسسة "روؾ فيو" وسَّ إف 

اضلرفوا عن اجلادة فدخلوا السجن. كانت فرصة بعدد ىائل من الطلبة وادلوظفُت وحىت رجاؿ األعماؿ شلن 
رائعة ألستمع خلواطر رجاؿ الشرطة ورجاؿ الدين لديهم عندما كنا نتناقش يف حل مشكلة قبل أف تتفاقم 

احلراس لديهم مئات القصص عن أحواؿ السجُت البعض ال جيد يف ادلساجُت إال اجلانب  يف السجن.
 ضيئة كل شخص مسجوف. ادلظلم وىناؾ من يعرؼ أف شبة جوانب م

فرصة متاحة يل ألتبصر يف قصة األديب ساعايت للتدريس يف السجن ومن جانب آخر كانت 
جاف فوجلاف أخطأ يف سرقة خبزة ليقدـ ألختو احملتاجة ولكن اجملتمع  الفرنسي فيكتور ىوجو "البؤساء".

وأخذ ببصَتة يصحح مساره.  سحقو والقانوف دمره إال أنو سرعاف ما أدرؾ أف اخلَت فطرة يف اإلنساف
وىكذا فإف الضوائق االقتصادية قد ذبعل ادلرء أحيانا يسقط يف براثن اخلطيئة وىناؾ من الناس من يصحو 

 ضمَته، ويصفو تفكَته، ويصحح مسَته.
عجبُت من بعضهم كيف ينفق ادلاؿ يف شراء الكتب واجملالت وىو يف  بالسجناءويف مكاف يعج 
تقل فيو الفرد من صالة إىل أخرى إال بعد تفتيش دقيق ومالحظة مستمرة. ىناؾ احلبس ويف مكاف ال ين

 نفوس مهما سقطت تقـو من جديد وتقهر اذلزدية وتصحح ادلسار.
ىناؾ التقيت بطوائف وديانات ومعتقدات وجنسيات عديدة منها عربية ومعظمها أمريكية وكانت 

ف التعامل مع بعض الطوائف ينتج عنو مواقف تصادمية. بيٍت وبينهم مواقف اجيابية ولكن أحيانا نادرة كا
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جوىرية ومل أستطع يف  يف رلاالتحاورُت وراسلُت من حيمل فكر "نيشن أؼ إسالـ" واختلفت معهم 
 هناية ادلطاؼ كسبهم إلصرارىم على مواقفهم ادلغالية إزاء أصوؿ اإلسالـ.

صلح بعضهم يف أف يرسم الفسيح بالنسبة يل والضيق للسجناء ادلكاف ويف زوايا السجن ذلكم 
لنفسو شخصية سوية بل ومتميزة. واألعجب أنٍت رأيت من ناؿ حكم األحكاـ الطويلة وىو طيب النفس، 

على ترؾ ادلخدرات واخلبائث. كانت حلظات مقابلة  دـ غَته من الشباب الصغار وحيضحسن اخللق خي
 تظروهنا بفارغ الصرب وأجد آثار الفرح بادية على وجوىم يف موعد الزيارة.األىل أسعد حلظات حياهتم ين

 ويف كل مرة أقوؿ لنفسي ىل نشكر ادلوىل على نعمة األىل واحلرية ؟
لبعضهم يـو حزين فوجودي بينهم يوفر أرضية حوارية جديدة وقد خيفف بعض  يـو تغييب بالنسبة

أو الذي يعمل الغريب يف السجن راس حيًتموهنم أكثر . ودي جيعل احلأحزاهنم ففي ظن فئة منهم أف وج
قد ينقل األخبار للصحافة أو للمحامُت ... أو على األقل قد يكوف شاىدا ألي لساعات زلدودة ىناؾ 

ذباوز. باعتباري ادلرشد الديٍت والًتبوي يسألٍت السجناء عن احلياة الطبيعية خارج السجن ، عن أسريت، 
ادلكاف نفسو سابقا، عن معاىد التعليم، عن ادلركز اإلسالمي يف ستيت كوجل، عن أصحايب شلن عملوا يف 

دث تكاد تلمسها وتشعر هبا أثناء التحاالصدارات اجلديدة... حنينهم إىل نسمات احلياة احلرة 
 معهم...ذلفة عارمة إىل عامل احلرية تسكن أعُت السجناء.

للسجن. السجوف ليست مؤسسات عقابية وعاد مرة أخرى  كثَت منهم تورط يف جرائم شنيعة
صالح وفرصة لتعديل الشخصية. ىذا ما دلستو غالبا يف سجن ب بل ىي إىل درجة كبَتة مؤسسة لإلفحس

ـ. إف إدارة ادلؤسسة تنفق دوف تردد على أي اقًتاح اقًتحو عندما أطالب  1912روؾ الفيو الذي بٍت عاـ 
احملاضرات. أبناؤىم ادلنحرفُت ال دينعوهنم من أفضل فرص ثراء ؼ إلبساعات اضافية أو مساعدين أو ضيو 

 التعليم دبا يتناسب مع وضعهم أمنياً.

 خطبة اجلمعة يف السجن
الروتينية وأتابع ترتيبات ذبهيز أجلس يف مكتيب ساعة قبل صالة اجلمعة مث أقـو بأداء األمور 

بعدىا و الصالة وأبلغ اإلدارة عن النواقص واالحتياجات وأتبادؿ األحاديث اجلانبية مع احلراس وادلوظفُت. 
. ومن أو شخصية عن مواضيع عامةمعي حدث السجناء يف رلموعات وبعضهم يتلس أقدـ اخلطبة مث جي

. من ادلؤكد أف خاصة يف ادلناسبات الدينيةوادلذكرات وية خر أصور ذلم بعض ادلواد العلمية التوعحُت آل
واجللوس مع الكبار لو نكهة سلتلفة حيث كانوا أكثر ربمسا للسؤاؿ والتعلم. يف روؾ فيو  شرحية الشباب 

 يقـو بعضو بدور إجيايب يف توجيو الشباب منهم توجيها سليما.
 الة العيد يف السجن!أف أقدـ اخلطبة مث أصلى هبم ص يومئذ ومن أصعب اللحظات
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الوجوه تعرب عن حسرات وشوؽ لقضاء ساعات العيد مع و  األبصار شاخصة يف خطبة العيد ذبد
. النفسية اليت ترىق السجُت.. ! قيود السجن ومهومو من أثقل العقباتحيث األطفاؿ وعامل احلرية األىل

ربدثت يف سنة من السنوات  مهما حاوؿ السجُت ال ديكن اخفاء حزنو العميق على وجوده يف السجن.
وأكرب من واقعنا،  ،التكبَت يف العيد ويف الصالة وأف من معاين التكبَت أف هللا أكرب من مهومناوظيفة عن 

فالقرب من هللا ينسي العبد ما مضى وحيرؾ نوازع اخلَت فيو لإلحساف  ،من آالمناوأكرب من أحزاننا، وأكرب 
 يف قادـ األياـ واألعواـ. 

وُقِضَي اأْلَْمُر َواَل  ،ال ديكن تغيَتهيف األمس أف ما حدث ضمن ما قتو يف خطبة العيد وكاف من 
طمأنينة عل العيد يـو يف القلوب السليمة ذبلسعادة اومشس مفتوحة ولكن أبواب التوبة  ،ِخَياَر ِفيِو اآلف

وتعاىد تفاؤؿ العيد يـو يـو  ... ووساوسو وشروره سلبيات ادلاضيربرر من وبصَتة وتأمل وتدبر حكيم و 
األمل  بعمل صاحل األخالؽ...يـو اقًتاب من ادلوىل...بعد الصالة عانقٍت بعضهم وعرب عن سروره بالعيد.

 سبل التعود على العمل احملمود من حاجيات السجُت يف كل حُت.معرفة و  االىتداء إىل طريق اخلَت والرب،و 

 أمهية الربامج اإلصالحية للمساجني
دلقاؿ بعنواف "فليدخل  السياؽ من ادلفيد اإلشارةويف ىذا 

فاضلة الزميلة الو  ألخت، وادلقاؿ القيم بقلم ا األكاددييوف السجن"
دور  إذ وضعت ربت اجملهر رؤيتها الًتبوية عنأ.د. هبيجة هببهاين 

ال يقتصر على اجلانب األمٍت، "على حد قوذلا فهذا ادلكاف  السجن
الذي يتضمن الكثَت من الربامج اإلصالحية فهناؾ اجلانب اإلصالحي، 

والعديد من الربامج التأىيلية لتوعية ادلساجُت وتقدمي العالج السلوكي 
ادلناسب ذلم وتوعيتهم وتوجيههم ضلو شلارسة السلوكيات احلميدة ادلنبعثة من مبادئ الدين احلنيف وادلتفقة 

 اجملتمع، وذلك بالتنسيق والتعاوف مع ادلؤسسات مع األعراؼ اجملتمعية، ليصبحوا أعضاء صاحلُت فعالُت يف
نشطة وفعاليات مدروسة عدـ توفَت أ .إف ىؤالء ادلسجونُت يعتربوف فئة من فئات اجملتمع .األكادديية

بالسجن يدفع ادلساجُت اىل قضاء الوقت بادلشاجرات أو تدبَت خطط اذلروب، ولكن عند وجود أعماؿ 
اد والنجارة والبستنة وغَتىا من االعماؿ، وذلك مقابل مبالغ مادية ذلم ينشغلوف هبا مثل خياطة السج

بسيطة مع تشييد صبعية تعاونية بداخل السجن يتم فيها بيع منتجات ادلساجُت يف أياـ األعياد وادلناسبات 
الوطنية، فإنو لن تكوف لديهم أوقات فراغ وستتحسن نفسياهتم. وكل ىذه األنشطة والفعاليات تتطلب 

األكاددييُت جبميع التخصصات يف الكليات اجلامعية والتطبيقية وزبطي أسوار السجن واعداد  مشاركة
الربامج التأىيلية والتوعوية للمساجُت، كذلك اإلشراؼ على ورش العمل وإلقاء احملاضرات وعقد الدورات 
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" .يف خدمة اجملتمع التدريبية للمساجُت كّل يف رلاؿ زبصصو، وىذا دور أساسي لألكاددييُت ألداء واجبهم
 . (20ـ، ص 2014-1-9)باختصار، القبس، اخلميس، 

بعثت رسالة إىل األخت الفاضلة أ.د. هبيجة هببهاين تعليقا على وبع اطالعي على ادلقاؿ السابق 
مقاذلا القيم فقلت يف الرسالة: السالـ عليكم أخيت الكردية أ.د. هبيجة هببهاين...أسبٌت أف تكوين بصحة 

فليدخل  صبيع أفراد أسرتك الكردية.... لقد اطلعت صباح ىذا اليـو على مقالك القيم: وعافية و 
األكاددييوف السجن فوجدتو مقاال رائعا وصادقا ويقدـ رؤية عملية يتعُت على أصحاب القرار االطالع 

لتعليمية عليها، والتفكَت فيها، واالفادة منها. حيتوي مقالك على خربات مهمة ترتقي بدور ادلؤسسات ا
يف اصالح أوضاع السجوف. يل ذبربة عملية هبذا الصدد وذلذا أقدر روعة مقالك خصبة وتتيح ذلا فرصة 

مع . العميق الرصُت. وأبعث لك مع ىذه الرسالة ذبربيت الشخصية يف التدريس يف السجوف األمريكية
يجة الرسالة ة بعثت يل األخت أ.د. هبوردا على الرسال سبنيايت لك بالتوفيق وإىل ادلزيد من التألق واإلبداع.

وال علي السالـ عليكم أشكركم أ احملًـت  ستاذ الدكتور بدر زلمد ملكالقصَتة التالية. األخ الفاضل األ
جهودكم الرائعة يف اجلانب التوعوي و االصالحي يف السجوف و تعاملكم الًتبوي مع ادلسجونُت وىذا 

شكركم ثانية علي تواصلكم معي و دعمكم يل يف االستمرار و أن خربتكم الشخصية هبذا اجملاؿ واضح م
 .باإلصالح يف اجملتمع و ىذا دورنا ضلن النخبة الفكرية بالكويت. بارؾ هللا فيكم ووفقكم للخَت

لتفكَت فيها زيد من اموفقة وحباجة دليف اصالح وضع السجوف يف احلقيقة ىذه الرؤية اإلصالحية 
ويكسب ادلسجوف اخلربات النافعة والتعليمية من أولئك  ،اددييوف عزلتهميكسر األك اوهب يف أوطاننا

 ادلتخصصُت يف الثقافة والًتبية واالصالح.

 آخر يوم يف السجن
فيو عملي يف السجن استعدادا للعودة  يف آخر يـو فارقتُ و 
وخبط يدوي بأنفسهم  يل قدـ يل السجناء ورقة شكر عملوىاللكويت 

مث قدموا يل ىدية فرفضت ونقوش صغَتة فأخذهتا وشكرهتم حبرارة 
أخذىا . وبعد وصويل للكويت قالت يل والديت رضبها هللا ىناؾ 

وعندما فتحت  صندوؽ ثقيل وصل من أمريكا وعليو امسك.
الصندوؽ فإذا اذلدية اليت رفضت استالمها من ادلساجُت قد وصلت 

  دلنزلنا يف الكويت!
 موسوعة أكسفورد للعامل اإلسالمي احلديث:دية ىي اذل
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world.  New York, NY: Oxford Univ. Press. 

  
يف غاية الثراء والكتاب مرجع أكادديي كبَت 

)أربعة أجزاء من احلجم الكبَت( وىو مكوف من وىو 
وشارؾ يف كتابتو مرجع لو وزنو يف اجلامعات الغربية 

األمريكي  ادلستشرؽ شراؼعدد من الباحثُت بإ
زيتو. الزلت أستعُت هبذا ادلرجع جوف سبو  ادلشهور

وأتذكر سخاء السجناء  يف دراسايتادلوسوعي 
وأصبح الكتاب يف  دوف أف أعطيهم عنواين ... وعنادىم أيضا فلقد حرصوا توصيل اذلدية للكويت من

  مكتبتنا رمز صداقة وذكريات صادقة وخاسبة موفقة.
دعٍت أحدىم وكاف قد عندما و يف الدقائق األخَتة يف عملي التعليمي يف السجن ال زلت أتذكر و 

ألدفع  أف أصحابو ورطوه هبذه اجلردية دائما وىو يقوؿ كم عليو بادلؤبد منذ فًتة طويلة الرتكابو جردية قتلحُ 
وقوة  ،وكرب سنو ،. كاف غالبا طيب النفس ال تفارقو االبتسامة لو صفة قيادية حبكم خربتو..الثمن وحدي

إنٍت أقدـ لزمالئي كل ما أستطيع من عوف قبل خروجي من السجن شخصيتو. قاؿ يل يف الدقائق األخَتة 
قـو غَتي باإلحساف ألبنائي وبنايت وزوجيت خارج السجن.  ومساعدة وتوجيو داخل السجن عسى أف ي

سنة وقبل عدة أسابيع بعث إيل أحد السجناء شلن خرج من السجن مؤخرا  14كاف ىذا الكالـ قبل 
 صورة لو ولزوجتو وأخربين أنو تزوج من ابنة صاحبو؛ ذلك الرجل البشوش الذي ُحكم عليو بادلؤبد! 

يتعلم من أخطائو وعثراتو وأننا صبيعا أيضا حباجة ماسة ألف  تعلمُت أف السجُت حباجة إىل أف
نتعظ من دروسهم. تفيض السجوف باجملرمُت وال زبلو حياهتم من عظات تربوية ربتاج منا وقفات تدبرية 

 أساسها االستبصار وغايتها االعتبار.
 ـ13-7-2014

 صورة من رسالة تشَت لبعض مسامهايت يف سجن روؾ فيو 
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