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  ٢ فرنسا مس
 

 السياسـي،  البـوليس  رجال عيون عن واختفي بالحرية، استمتع من وبدال .المعتقل من هربت

  !الملكي والحرس األمن رجال وبصر سمع تحت عابدين قصر إلى ذهبت واإلنجليز

 وتفاصيل كامال، اسمى التشريفات دفتر في وكتبت بالريشة وأمسكت الكبيرة، القاعة إلى دخلت

 غير معاملة والمعتقالت، السجون في المعتقلون يعامل أن الملك من وطلبت لمعتقلا من ىهروب

  !بها يعاملون التي السيئة المعاملة

 مـن  وطلبـت  التاكسـي  وركبت واألمناء، الحرس رجال دهشة بين الملكي، القصر غادرت ثم

 وعـدت  عتقل،الم خارج مهمتي انتهيت فقد .أخرى مرة الزيتون معتقل إلى بي يعود أن السائق

  !إرادتي بكامل إليه

  !…فرنسا مس

 ،نالزيتو معتقل من بها هربنا التي السيارة  داخل وكنا .ليال الوقت .انفجار صوت سمعنا فجأة
 وال بالغريـب  هـذا  يكـن  ولم تحتنا، انفجرت قنبلة أن وتصورنا .القاهرة وسط إلى طريقنا في

 وشـوارعها  كئيبـة،  مظلمة، والقاهرة .ثانيةال العالمية الحرب أيام عز في فنحن بالمستحيل،

  .الظالم من وخوفا الغارات من خوفا منازلهم، داخل تواروا الذين المارة من تماما خالية

 لتكون وأعدها الفلوس، بتراب عزت حسن زميلنا لنا اشتراها التي السيارة داخل الستة نحن وكنا

 غيـر  يعيبهـا  يكن ولم وجيدة قوية كانت ارةالسي الزيتون، معتقل من هروبنا بمجرد انتظارنا في

 .خيالية بأسعار يباع كان البالد داخل منها والموجود اإلطارات استيراد أوقفت فالحرب .إطاراتها
 سـليمة  السـيارة  أن لنـا  وأكـد  عزت حسن طمأنني السيارة إطارات من تخوفي أبديت وعندما

 ..!…تركيا حتى تنقلنا أن ويمكنها جديدة وإطاراتها

 مـن  أكثر يمض ولم عالية بسرعة بنا وانطلقت الزيتون معتقل أمام من السيارة تحركت بالفعلو

 يلفنـا  كـان  الـذي  القاتل الهدوء ورهبة، عنف من زاد الذي االنفجار سمعنا حتى معدودة دقائق

 العجلة إطار هو االنفجار سبب أن لنجد منها ونزلنا .الفور على السيارة وأوقفنا !ووحشته بظالمه

 سـالمة  لنـا  أكـد  أن سبق الذي عزت حسن زميلنا أن واألهم الثانية، المفاجأة وكانت !األمامية

  :لنا وقال صرخ !!تركيا حتى الطويل المشوار وتحملها اإلطارات
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 يكن ولم مكاننا في نبقى أن الخطر من وكان !استبن فردة فيهاش ما العربية دا بعضه زي نهار يا

  :له وقلت عزت حسن إلى كالمي وجهت الفور وعلى .لورطتنا الح نجد أن أيضا الممكن من

 وافق تاكسي سيارة على عثرنا الحظ ولحسن .…بسرعة فاضل ومحسن أنا سأذهب اآلن سنفترق

  .القاهرة وسط إلى ونقلنا لنا الوقوف على قائدها

      كتابـة وال القـراءة  ويجيـد  أجنبية مدارس في وتعلم ثرية أسرة ومن ذوات، ابن فاضل ومحسن

 منها يعاني التي السيئة األوضاع من شكوى التشريفات دفتر في ونسجل عابدين قصر إلى التالي

  .والمعتقالت السجون في المعتقلون

 !هـزا  الحكومة تهز أن بد ال التي الشكوى بنفسي وأكتب عابدين قصر إلى نذهب أن على واتفقنا
 الـبالد  وأقاصي الحقول في االختفاء من وبدال المعتقل من مسجون فيها يهرب مرة أول هي فهذه

 ضـد  شـكوى  التشـريفات  دفتـر  في ويكتب بقلمه ويمسك  الملك قصر إلى بقدميه يذهب نجده

  !الفاسدة األوضاع كل وضد النظام وضد الحكومة

 التالي اليوم صباح حتى االنتظار من البد وكان ليال عابدين قصر إلى الذهاب الممكن من يكن ولم

  .الملكي القصر في الزوار كبار استقبال موعد

 تمضية كيفية هي القاهرة وسط إلى نقلنا الذي التاكسي داخل ونحن واجهتنا، التي المشكلة وكانت

  التالي؟ اليوم صباح وحتى الليل ساعات

 االقتـراح  علـى  ووافقت .النيل قصر شارع في شقيقه شقة إلى نذهب أن فاضل محسن واقترح

  .العشاء طعام لنا وقدم بنا ورحب بنا فوجئ الذي محسن شقيق منزل إلى بالفعل وذهبنا

 انـه  والسبب الصباح حتى منزله في باستضافتنا السعادة كل سعيدا يكن لم أنه الواضح من وكان

 مـن  لتوه الهارب محسن عن بحثا البوليس يهاجمه مكان أو منزله سيكون وبالتالي محسن شقيق

   . نالزيتو معتقل

 وحتـى  البـوليس  قبضة عن بعيدا ليلتنا فيه نمضي آخر مكان عن البحث ضرورة على اووافقن

  .المعتقل من الهرب خطة من الهدف ونحقق التالي اليوم في عابدين قصر إلى الوصول نستطيع

 فيه ونمضي إليه نذهب أن يمكن الذي المكان عن نتساءل ونحن الشارع إلى ونزلنا الشقة وتركنا

 .الليلة

  :لي وقال محسن توقف وفجأة

 إلـى  سنذهب    عنا البوليس فيه يبحث أن يمكن مكان آخر مكان إلى سنذهب جدا جيدة فكرة عندي

   رأيك؟ فما صغيرة شقة في بمفردها تقيم أنه وأعلم أعرفها عجوز فرنسية سيدة منزل
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  :له وقلت

 .الصباح حتى استضافتنا تقبل أن المهم مانع ال

 وكثيـرا  .ماضية طويلة سنوات منذ يعرفها فهو بنا جدا سترحب لسيدةا أن فاضل محسن لي وأكد

  .والحين الحين بين لزيارتها عليه ألحت ما

 وقال المنازل أحد  إلى وأشار اإلسماعيلية ميدان خلف االنتكخانة شارع إلى الفور على وتوجهنا

  :لي

  .فترة منذ أخبارها عني انقطعت فقد نجدها أن وأرجو منزلها هو ها

  …العمارة سلم وصعدنا

 باللغـة  به ورحبت وجهها تهلل حتى الباب جرس على محسن وضغط الشقق إحدى أمام وتوقف

  .منه لندخل لنا تفسح حتى الباب وفتحت جدا شديدا ترحيبا الفرنسية

  .للنوم أخرى غرفة بها وملحق معيشة غرفة عن عبارة جدا صغيرة الشقة كانت

 السـيدة  سألت أن إلى فاضل ومحسن الفرنسية السيدة بين طويل ثحدي ودار الصالة في وجلسنا

 فـي  الليلة بتمضية لنا تسمح كانت إذا عما سألها القصة عن محسن لها يحكي أن وقبل قصتنا عن

  .الشمس ظهور بمجرد نغادرها أن وعلى شقتها

 وقامـت  ق،دقـائ  بضع للخروج واستأذنت بل فقط هذا ليس .بنا ورحبت السيدة وافقت تردد وبال

  .ذهبت أين إلى نعرف ولم الشقة وغادرت

 المائـدة  فـوق  أمامنـا  ووضعته العشاء وطعام الخبز معها حاملة السيدة عادت قليلة دقائق وبعد

  :لنا وقالت الصغيرة

  !  العشاء تفضلوا القصة اسمع أن قبل

 على وأصرت بنا فاوةالح على وأصرت تصدقنا لم ولكنها ساعة من اقل منذ تعشينا أننا لها وأكدنا

 !الثانية للمرة العشاء تناول إلى واضطررنا !لنا واشترته نزلت الذي الطعام نأكل أن

 تغطـي  السعادة فلمحنا قليلة ساعات منذ المعتقل من هربنا أننا لها قلنا قصتنا عليها نقص بدأنا ثم

  .الحرية إلى وعادة السجن من هربت التي هي كأنما .وجهها

 ومـرض  وآالم وحاجة فقر في تعيش أن تستطيع أنها وكيف وروعتها الحرية عن تحدثنا وبدأت

  !حرية بال واحدا يوما تعيش أن تستطيع ال أبدا ولكنها
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 ذهـب،  من قفص داخل يعيش أن يرفض ولكنه يأكله ما يجد ال قد الصغير العصفور أن :لنا قالت

 يطيق وال الحرية عن يستغنى أن يمكن ال اآلخر هو اإلنسان يجده ال الذي بالطعام امتأل ولو حتى

  .الحرية عن بحثا السجن من اليوم هربتما أنكما ذلك على والدليل .القيد يقبل وال األسوار

  ..…وضحكنا

 سـنتنازل  وأننـا  أخـرى  مرة والسجن الزنزانة إلى صباحا غدا سنعود أننا الفرنسية للسيدة وقلنا

 !األسوار وراء الحياة ونتقبل  الحرية عن أرادتنا بطوع

 نفكـر  كمـا  يفكـر  مـن  هنـاك  أن تصدق لم تسمعه ما مصدقة غير الفرنسية السيدة وصرخت

 مـن  قـدموا  طبيعيـين  غير أناس إلى تنظر كانت لو كما إلينا ونظرت !نتصرف كما ويتصرف

 هـي  الحريـة  أن لها قلنا  نظرنا بوجهة إقناعها محاولة وبدأنا !فوقها نعيش التي تلك غير أرض

 السجن دخلنا أننا لها قلنا .المواطن حرية من بكثير أهم الوطن حرية ولكن الوجود في شىء أثمن

 يعاقـب  عادية جريمة أحدنا يرتكب فلم الشخصية حريتنا عن دفاعا وليس مصر حرية عن دفاعا

 عوقبنا التي الوحيدة الجريمة غيرنا حرية على نعتد ولم نقتل ولم نسرق ولم العقوبات قانون عليها

 الـبالد  أن لها قلنا سيادتها استرداد في ورغبتنا استقاللها على وحرصنا لبالدنا حبنا كانت ليهاع

 االستعمار قبضة في أيضا هم سقطوا المصريين من وحكامها اإلنجليزي المحتل أيدي في سقطت

 لعوبـة ا اصبحوا وللذين للمحتل لنثبت بأقدامنا هذا تغيير من بد وال  أصابعه بين العوبة وأصبحوا

  .ويختار ويرفض يتحدى أن على قادر الشعب وأن يستسلم ولن لم الشعب أن يديه في

  .أسمى هدفا ويحققان معنى يحمالن السجن إلى عودتنا ثم هربنا أن لهم قلنا

 كفرنسـية  لهـا  بالنسبة الحرية فقضية .لها قلناه بما تقتنع لم ولكنها قليال الفرنسية السيدة وهدأت

 .الكبرى ثورته منذ كله الفرنسي الشعب حسمها قضية أنها تبرير أو تفسير أي تتحمل ال قضية

 .أخرى بوسيلة رأينا بتغيير تقنعنا أن الفرنسية السيدة وحاولت

 ال أننا وتصورت …أسواره خارج طويال البقاء نستطيع ال ألننا السجن إلى  سنعود أننا تصورت
 تحسم ثم قليال تصمت السيدة ورأينا للسفر الالزم الالم نملك ال ألننا البالد خارج الهرب نستطيع

 بها ألتقي أجنبية سيدة من ننتظره أو نتوقعه كنا ما آخر وقالت وحسم جدية في إلينا وتنظر أمرها

  :قالت واحدة زمن ساعة ومنذ مرة ألول

 هـايتي ن في أفكر يجعلني ما السن من وبلغت هنا وحيدة فأنا فرنسا … بلدي إلى العودة قررت لقد

 تلـك  فإن يبدون كما ولكن السفر من منعتني التي هي والحرب اآلن كثيرا اقتربت أنها أعتقد التي

 الخـارج،  إلـى  بالسـفر  سيسمح جدا وقريبا الحلفاء بانتصار االنتهاء على اآلن أوشكت الحرب
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 أن تزال وما كانت فأمنيتي حياتي طوال مال من اقتصدته ما ومعي بلدي إلى أسافر أن وأستطيع

  .عمري من الباقية البقية فيه أقضي بيتا فيها واشترى .منها جئت التي الفرنسية القرية إلى أعود

   :قائلة الكبرى بالمفاجأة فاجأتنا ثم برهة السيدة وانتظرت

 أملـك  وال عمـري  طوال توفيره استطعت ما كل هو وهذا جنيه آلفي من يقرب ما اآلن معي إن

 إلـى  سفركما سبيل في ألستخدمه له المبلغ هذا خذا .فرنسا في وال مصر في ال غيره واحدا مليما

  .جديد من حياتكما وعيشا آخر بلد أي إلى أو بيروت إلى اذهبا .الخارج

  :تقول حديثها وواصلت وانفعالها السيدة حماس وازداد

 عـدم  يلسـب  في لكما أعطيه أن على أصمم ولكنني لكما قلت كما المبلغ هذا إلى حاجة في أنني

 مـالي  ان أعلم عندما والرضا السعادة قمة في سأكون أنني وثقا أخرى مرة السجن إلى أعادتكما

  .السجن إلى إعادتكما ومنع الحرية أبواب أمامكما فتح الذي هو

 وإنما نعرفها ال سيدة من فقط ليس أبدا نتوقعه نكن لم الذي الموقف هذا شاكرين العرض ورفضنا

  .لنا مساعدتهم ونتوقع ونصادقهم منعرفه أناس من أيضا

 ذاتها الثورة درجة بلغ الذي انفعالها وازداد األخيرة عرضها رفضنا أن بعد السيدة حيرة وازدادت

  !نرفضه وما نقوله ما مصدقة غير

  :لها قلنا أراحتها و تهدئتها على منا وحرصا

 الـذي  الشـديد  التعب بعد النوم إلى الحاجة أشد في اآلن فنحن .الصباح حتى الحديث هذا لنؤجل

  .اليوم طوال تحملناه

 .بسرعة السيدة وتفهمت

 التـي  الوحيدة الصالة في الصغيرة الكنبة على هي وتنام نومها غرفة في ننام أن علينا وعرضت

  .الصالة في نحن وننام غرفتها في هي متنا أن على وصممنا العرض ورفضنا فيها نجلس كنا

 أرض افترشـنا  الفور وعلى .نومها غرفة إلى وقامت المساء تحية وحيتنا إصرارنا أمام ووافقت

 وهـي  الفرنسية السيدة صوت على إال منه نفق لم الذي العميق النوم في ورحنا الصغيرة الصالة

 فما  الوحيدة المفاجأة هي تلك نكت ولم صالةال تمأل الشمس أشعة ورأينا !الصباح بتحية علينا تلقي

  .أبدا تنسى ال التي الفرنسية سيدتنا مفاجآت أكثر
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 إلى ونزلت جدا مبكرة نومها من قامت سيدةال أن وعرفنا .انتظارنا في حافلة إفطار بمائدة فوجئنا

 جرائد امعه وعادت أخرى مرة نزلت ثم والقهوة الشاي لنا وأعدت اإلفطار بطعام وعادت السوق

  .العربية تقرأ ال فهي .لنا خصيصا -العربية باللغة تصدر التي -الصباح

 راحتنـا  إقـالق  عـدم  على حريصة كانت لغيرنا حدث أنه سمعنا لو نصدقه نكن لم بنا اهتمامها

 تـنس  ولـم  وشراب طعام من شىء كل إعداد من تنتهي حتى ننام تتركنا أن على أكثر وحريصة

  .المعتقل من لتوهم هربوا ألناس بالنسبة األخبار معرفة أهمية تقدر كانت فقد لصحفا

 جهلها واستغل الفرنسية السيدة على ضحك الصحف فبائع !بايتة بأنه وفوجئنا بالصحف  وأمسكنا

  !اليوم صحف أنها على السابق اليوم صحف لها وباع العربية باللغة

  .قلبها في للحقد مكان ال التي الطيبة السيدة معنا وضحكت وضحكنا

 جانبهـا  مـن  النبيل الموقف هذا شكرنا ثانية ومرة أخرى مرة المال بأخذ إقناعنا تحاول وعادت

 نريـد  ال فـنحن  هـدفنا  وتحقيق مهمتنا إتمام على تصميمنا وأكدنا مالها قبول عدم عن واعتذرنا

 نريـد  وإنما السجن نخاف ال ونحن أرضنا من المستعمرين نطرد أن نريد وإنما بالدنا من الهرب

  !ويحكومننا السجن خارج هم من نخيف أن

 والتقدير واالمتنان الحب بكل يدها على وشدنا .…الكريمة السيدة منزل من خروجنا وقت وحان

  .إلنقاذنا فيه فكرت وما أجلنا من به قامت لما

  :لسائقها وقلنا تاكسي سيارة وركبنا

 ! عابدين قصر إلى بنا أذهب

غرفة التشريفات في السراي وهي عبارة عن صالة كبيرة جدا وفي وسطها            وهناك انطلقنا إلى    
مائدة مكتب صغيرة فوقها دفتر التشريفات الضخم ويقف إلى جانبه نـوبتجي فتقـدمت مـن                
النوبتجي وقلت  أنا اسمى فالن وهارب من معتقل الزيتون وجاي السراي ألكتب كلمة في هذا                

 ! الدفتر موجهه للملك

وهو نفسه لم يترك لي فرصة مشاهدته فقـد         .  الرجل ألرى تأثير كالمي عليه     ولم أنظر ناحية  
أصيب بصاعقة جعلته يجري مهروال إلى خارج الصالة في طريقه بالطبع إلى رئيسه المباشر              

 !لينتقل إليه ما قلت له

وفي هدوء شديد أمسكت بالريشة وغمست طرفها في الحبر وبدأت اكتب خطابي المفتوح في              
 ! ريفاتدفتر التش
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فاسمه بدر وكان يعمل    . وبعد أن انتهيت فوجئت بالنوبتجي قادما ومعه آخر عرفته على الفور          
 مـن رجـال     – أي بدر هذا     –وهو  . مديرا للمنيا وقت أن كان معتقال هناك في قرية ماقوسة         

السراي، وعندما جاء الوفد  إلى  الحكم طردوه من المنيا، فعينه الملك فـي جهـاز األمنـاء                   
 . رايبالس

وسألني بدر عن الموضوع، وهو ال يكاد يصدق ما يراه، وما يسمعه وبنفس الهـدوء اشـرت                 
 . إليه ليقرأ ما كتبته في دفتر التشريفات

وتركناه في ذهوله، وحيرته، وغادرنا المكان بسرعة حيث ركبنا التاكسي وطلبنا من السـائق              
ى غرفة قائد المعتقل الذي كانت الدنيا       ونزلنا ودخلنا إل  ! معتقل الزيتون .. …أن يذهب بنا إلى     

 ! ال تسعه فرحا بعودتنا، كما لو كان هو الذي قبض علينا وأعادنا إلى المعتقل

وبدأ التحقيق، وتواله وكيل النيابة وكان هو أنور أحمد الذي أصبح فيما بعد وكـيال لـوزارة                 
 . أسمهوهو نفسه الذي مثل دور مصطفى كامل في الفيلم الذي يحمل . الثقافة

وسألنا عن أقوالنا، فحكيت له القصة من أولها، وكيف هربنا، وأين ذهبنا وقلت له أن المعاملة                
وقلـت  . سيئة جدا داخل المعتقل، وقد كتبت هذا كله في دفتر التشريفات قبل أن نعود للمعتقل              

لة داخل  ألنور أحمد أيضا أن أربعة من الهاربين لن يرجعوا للمعتقل إال بعد أن تتحسن المعام              
 . فهذا هو االتفاق الذي قمنا بتنفيذه. المعتقل

وقلت لوكيل النيابة أن من المؤسف، والمبكي أن قرار اعتقالي في معتقل الزيتون صدر بأمر               
وبالتالي فإن قرار اإلفراج عني يجب أن يصـدر عـن تلـك             . من السلطة اإلنجليزية المحتلة   

 المصرية الحكومة تقبل أن هو ،واألكثر حزنا ! ةالسلطة ذاتها، وليس بأمر من الحكومة المصري      

  !وحقوقهم بحقوقها تطالب وال تحتج، وال الشكل، بهذا المصريين مع البريطانية السلطة تتحكم أن

 أن بعد جديد، من الهواء المعتقل إدارة وتنفست .أخرى مرة الزنزانة إلى وعدنا التحقيق، وانتهى

 -الحـاكم  الوفـد  حـزب  عام وسكرتير الداخلية وزير ينس ولم .خنقا يخنقها أن هروبنا خبر كاد
 ينـتقم  أن فـأراد  !معتقالته أحد داخل السالح من عزل ونحن به، احرجناه وما فعلناه، ما -وقتها

 ومعتقـل  !الطور معتقل إلى الزيتون معتقل من نقلي بقرار خرج ثم واجتهد، ففكر،  .…بطريقته

 المخـدرات،  تجار الستقبال فهو الطور معتقل وأما ن،السياسيي للمعتقلين مخصصا كان الزيتون

 تعذيب عملية -سيناء في -   الطور معتقل إلى والذهاب .والقتلة واللصوص، اإلجرام، ومعتادي

 "فوزيـة   الطوافـة  "اسمها مركب به وتقوم .كامل يوم نحو الرحلة وتستغرق العقل يتصورها ال
 إلـى  السويس بين المسافة وتقطع .كامال اسبوعا رحلتها وتستغرق الموانىء، على تطوف ألنها

 وقطعة وبيض جبن معتقل كل يأخذ وإنما .شراب أو طعام عليها وليس .ساعة ٢٢ نحو في الطور
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 الرحلـة  سـاعات  خـالل  "الناشـف  التعيين " هذا ويأكل المركب يركب أن قبل طحينية، حالوة

  .الطويلة

 .أسـبوع  كل مرة السويس ميناء تغادر كانت – تسمى كانت كما -فوزية الطوافة فإن قلت وكما
 من الطوافة، إبحار موعد يحين حتى األجانب سجن إلى الزيتون معتقل من نقلي تقرر فقد ولذلك

 فربمـا  الرهيب، الطور معتقل إلى نقلي بقرار الزيتون في المعتقلين باقي يعرف ال وحتى جهة،

  .المعتقل إدارة على يثورون

 فوزيـة  الطوافة ألركب السويس، ميناء إلى األجانب سجن من لنقلي ١٩٤٤ أكتوبر ٨ يوم وتحدد

 السـويس،  إلى نقلي انتظار في وبقيت الناشف، تعييني تسلمت اليوم هذا وفي الطور، إلى لتنقلني

 ولـم  !باشـا  النحاس لوزارة الملك إقالة عن منه يذاع بخبر ففوجئت الراديو، إلى استمع وجلست

 الهـالل  مبنـى  وهـو  األجانب، لسجن المالصق المبنى من صوته جاء وإنما راديو، معي يكن

  .الخبر سماع بعد …قرفي وازداد .جدا وعاليا مسموعا، الصوت وكان األحمر،

 بـين  المـزمن  الصراع حلقات من حلقة وهذه .بالوفد اإلطاحة في المرة هذه في الملك نجح فقد

 تمامـا  انتهى قد الوفد وكان .اإلنجليز تأييد ىعل معتمدا باألخر، يتربص واحد فكل .والوفد الملك

 علـى  يقـدم  والوفد اليوم هذا ومنذ .الشعبي رصيده من الباقية البقية وفقد فبراير، ٤ فضيحة بعد

 وتعيـين  انتشـرت  والرشوة استشرى، فالفساد رجاله، ومن منه الناس قرف من تزيد تصرفات

 قاصمة ضربة للوفد ووجه كله هذا الملك واستغل !مكان كل في واألصهار واألقارب المحاسيب

  !النحاس حكومة بإقالة قرارا واصدر اإلنجليز موافقة على وحصل أكتوبر ٨ في

 قرفي، من زاد مما حدث ما عرفت وهناك !الزيتون إلى فأعادوني للطور، نقلي قرار اتلغى المهم

 المتخمة األخطاء يمسك أن أراد ضربته، يعد وهو فالملك .بلدي في والساسة السياسة من ويأسى

 بخطـاب  يبعـث  أن فقبل .…الحكومية ومصالحهم وزاراتهم في الوفديين المسئولين مكاتب بها

 عـرف  مـاهر  أحمد أن أي .ماهر ألحمد الجديدة الوزارة تكليف خطاب ارسل .للنحاس اإلقالة

 في الوزراء من أحد يكن ولم الظهر بعد هذا وتم !إقالته قرار النحاس يعرف أن قبل تكليفه بقرار

 مكالماتـه  وأجرى الوزراء، مجلس رئاسة إلى وذهب بسرعة ماهر أحمد تحرك وبالتالي مكتبه،

  :هو المعتقل لمدير تعليماته وكانت .الزيتون معتقل مع األولى المكالمة وكانت .التليفونية

 !" بيته إلى يذهب أن وقبل رأسا، الداخلية وزارة إلى وانقلوه .فورا شادي أبو فريد عن افرجوا "-

 أحمـد  وكـان  باعتقاله، أمر قد الوفد وكان !انتخابات "خبير " أنه شادي أبو فريد عن والمعروف

 عنـه،  بـاإلفراج  فأمر الداخلية، وزارة وأعمال االنتخابات نتائج في شادي أبو مهارة يقدر ماهر
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 تركهـا  الوفـد  تـدين  قأورا أية إمساك بنفسه ليتولى الداخلية وزارة في الفور على له وإرساله

  !مكاتبهم في أصحابها

 بـأمر  اعتقلوا والذين لها المؤيدين المعتقلين عن تفرج فإنها جديدة، حكومة تكليف عند وكالعادة،

 معتقل في السياسيين المعتقلين عن الجديدة الحكومة رئيس -ماهر أحمد وافرج .القديمة الحكومة

 .والدسـتوريين  والسعديين الكتلة أحزاب من وكانوا .…النحاس حكومة اعتقلتهم والذين الزيتون
 السـلطة  مـن  بقرار اعتقلت وإنما الوفد، حكومة من بقرار أعتقل لم ألنني عني يفرج فلم أنا أما

  !البريطانية

  .…قلبي اليأس ومأل

  !عني سيفرج متى وال .أفعل ماذا أعرف أعد ولم

  .الطعام عن نفسي وانسدت

 ونجحـت  .الهـرب  قررت وهناك العيني القصر مستشفى إلى تونقل .عنه أضرب أن وقررت

  .…خطتي

  ..…العيني قصر من وهربت

 شـيال  لشخصية انتحالي عن تحدثت عندما المكان، هذا في عنها كتبت التي حياتي أعيش وبدأت

  .دمرو قرية سائق مع قصتي وحكيت نقل، عربة فوق

  .… وبعد

 المعاملـة  بسـبب  لـيس  والقرف والضيق، الحزن،ب ازدحمت الزيتون معتقل في أيامي قصة أن

 أوال نسـمعه  وكنا المعتقل أسوار خارج يحدث كان ما بسبب وإنما المعتقل، هذا داخل جدا السيئة

 الذي القذر والدور البغيضة، الحزبية واألحقاد السياسي، الفساد بسبب له نهاية ال قرفي كان .بأول

 فهـو  اإلنجليـز  أيـدي  في ألعوبة الحقيقة في  البعض هذا وكان الساسة من البعض به يقوم كان

   ! أسياده وهم خادمهم

 .السادات أنور




