
 

 

 



  

 

 يناير 4 

 إسالم خليل
 احتفلوا نيابة عنا

ي صار عمري تسع 
ي يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الماض 

 
ف

ي وحظكم 
ون زهرة، كلها لألسف أزهار ذابلة، فلسوء حظ  وعشر

ي ربيع عمرنا مع خريف الوطن لتذبل أزهار العمر مع توالي 
 
أن يأت

  .عىل أعتاب الظلم والقهرالنكبات وتحطم األحالم واآلمال 
ي متوالية كئيبة تدعو إل اليأس 

 
تتشابه أيام السجن و تتعاقب ف

ة قضيتها داخل السجون تعرضت خاللها  واإلحباط. أيام كثير
ي الذاكرة وال يمكن أبدا محوها، لعل 

 
، ولكن هناك أيام تبق  خالدة ف ة وذقت عذابات أكير النتهاكات كثير

ي داخل أحد السجونمن أبرز تلك األيام يوم 
 
  .ميالدي والذي لألسف الشديد ما يأت

ون والذي قضيته داخل سجن محطة  ي والعشر
 
كان أول عيد ميالد لي داخل السجن هو يوم ميالدي الثات

 السجن،أحمد جالل العسكري ألقذي يومي ما بير  الزحف عىل الرمال الساخنة عىل بطوننا كعقاب لكل 
ي الشمس طوال إ سببه، ثملم أعرف حت  اآلن 

 
اض يتم  اليوم،ل الوقوف ف ومن يهي   أو يبدو عليه االعي 

ي زنزانة مظلمة خانقة معبقة برائحة 
 
إجباره عىل مواصلة الزحف عىل الرمال من جديد، وينتهي بنا اليوم ف
از الناتجة من الدلو والزجاجات المخصصة لقضاء الحاجة  .البول والير

ي وال
 
ي قضيتها داخل يكون بذلك يوم ميالدي الثات

ين أحد األيام الكئيبة والحزينة والبائسة الت  عشر
  .السجن

ون قد احتفلت به داخل سجن بنها العمومي متجردا قشا من كل مالبسي إال  عيد ميالدي الثالث والعشر
ين مرتفعة السقف تشعر داخلها  من شورت داخىلي عىل أرض صخرية داخل زنزانة عرضها مي  وطولها مي 

ي 
 
يت واقفة عىل رأسها، تلك هي زنزانة التأديب. وكأنك ف ان أو رصصار محشور داخل علبة كير  مصيدة فير

ة من الجير  وإن شئت أن أكون دقيقا فهي مجرد لحسة  ي اليوم وقطعة صغير
 
طعامي كان رغيفا واحدا ف

 . من الجير  عىل الرغيف و زجاجة واحدة من المياه ودلو لقضاء الحاجة
ا حقيقيا، الروائح القاتلة المنب ثقة منه مع ضيق الزنزانة وعدم وجود أي فتحات تهوية يجعل منها قير

ي أىس وممنيا نفسي أن يكون هذا آخر 
 
ي أحفظها بصوت عالي مبتسما ف

قضيت اليوم أردد كل األغنيات الت 
ي أمر بها

 .األمور السيئة الت 
ي استطعت أن أحتف

ون ربما يكون األسوأ ولكت  ي الخاصة. عيد ميالدي السادس والعشر
ل به عىل طريقت 

 ، ي بالظوغىلي
ي قشيا" محتجز بشكل رسي داخل مقر إدارة األمن الوطت 

ي ذلك الوقت "مختق 
 
كنت ف

كنت معصوب العينير  بقطعة من القماش األسود السميك ومقيد اليدين بقيد حديدي وأجلس عىل 
ي ذلك المكان ، 

 
ي أنك موجود األرض ممنوعا من الكالم أو الحركة، ال وجود لألسماء ف

فاالسم الذي يعت 
ي حالة نسيانك 

 
أو حي يجب أن تنساه فأنت مجرد رقم يجب أن تحفظه جيدا وإال تعرضت ألشد عقاب ف

لرقمك، كنت قضيت عىل هذه الوضعية ثالثة أشهر لم أتمكن خاللها من االستحمام، كانت آثار التعذيب 
الجميع تمتىلر ببقع الدم نحيا عىل هذا مازالت واضحة عىل جسدي وعىل جسد كل المحتجزين، مالبس 

ي 
 
اكمير  لشهور عىل أجسادنا، الجميع ينتظر دوره ف

الوضع بير  الرائحة النتنة للعرق وقروح الجروح المي 



ي خوف وترقب ويأس ، الجميع ينتظر الموت 
 
ي أي لحظة ، يحيا الجميع ف

 
ي ف

 
التعذيب والذي ربما يأت

ي ذلك اليوم قررت أن أخالف كل التعليمات وأقول ما يضحك  الذي ربما يكون راحة من كل هذا العذاب،
 
ف

الجميع وأخرجهم من كل هذا األىس ولو للحظة واحدة ، انتظرت مرور الضابط وتهكمه اليومي علينا 
ي آذاننا ، قلت بعد إذنك ممكن أسأل سؤال ؟ 

 
واستهزائه بنا وعندما انته من تفري    غ أمراضه النفسية ف

ي ، فقلت فر 
 

ي فيلم الكرنك هل مازال حيا أم قتلتموه؟ ولم أنته من سؤالي فرد ، ارغ
 
ج الىلي كان موجود ف

حت  كان كل من يسمع الحوار يضحك حت  المخير المصاحب للضابط ليبدأ الضابط وصلة طويلة من 
ي ذلك 

 
ي من يدي لمدة ساعتير  أو ثالثة، ال أعرف فالشعور بالوقت ف

ي وتعليق  الشخر والشتم ثم سحتر
ي كنت أشعر المكان من

 
عدم، كان وضع التعليق هذا مؤلم للغاية لكل مفاصل الجسد والعمود الفقري إال أت

ي نجحت 
 
ا بكش القواعد الخاصة لذلك المكان واألهم إت ي احتفلت بيوم ميالدي وحققت إنجازا كبير

 
أت

ة تعلي ي إضحاك الجميع وجعلتهم يشعرون أنهم مازالوا أحياء ولو للحظة واحدة، كانت في 
 
ي مؤلمة ف

ق 
ي 
 
ي كنت أشعر أت

ء المنترص ال هم تما زلومؤذية لكامل عظامي إال أنت  ي
ي رغم كل ىسر

  .قويا وأنت 
ي ذلك اليوم وبعد االحتجاج عىل مخالفة 

 
ون كنت داخل سجن برج العرب، ف عيد ميالدي السابع والعشر

اب كامل لكل السجن عن الطعام، تم سحىلي وب
عد وصلة طويلة اتفاق مسبق مع إدارة السجن بعد إرص 

ي عرضها مي  ونصف وطولها 
ي إل زنزانة التأديب والت  ي ، تم سحتر

ب والمقاومة البائسة مت  من الركل والرص 
مسجونا كلهم عرايا إال من شورت داخىلي فقط ودلو لقضاء الحاجة خلف باب  14أمتار بها  4حوالي 

ت الجميع ضاحكا أ ي أخير
ن اليوم عيد ميالدي وطلبت منهم أن الزنزانة كان أحد األيام القاسية بحق وكت 

از المختمرين داخل الدلو المخصص  كل من يحفظ أغنية يغنيها ، كان صوت الغناء مع رائحة البول والير
ي تلك المساحة الضيقة 

 
لقضاء الحاجة باإلضافة إل روائح العرق الني   وتالصق األجساد العارية ف

ي عدت بالزمن إل أحد سجون العصور 
ي أنت 

 
ي مررت بأسوأ من  الوسظ ظللت يشعرت

أردد عىل نفسي أنت 
  هذا وأؤكد لنفسي أن هذا أيضا سيمر فكن قويا

ون.. كنتعيد ميالدي التاسع  داخل سجن القاهرة للمحبوسير  احتياطيا ب"طرة تحقيق"،  والعشر
اب الذي بدأته منذ ذ با عن الطعام وهو اإلرص  دارة يوما احتجاجا عىل تعنت إ 5قضيت ذلك اليوم مرص 

، دون أي سبب إال أن هذا يوافق هوى  السجن معي وسوء المعاملة باإلضافة إل إيداغي بزنزانة الدواغي
ي 
ي تعسيق 

 
 .إدارة السجن ف

زنزانة الدواغي هي زنزانة مخصصة لتأديب المسجونير  المغضوب عليهم أو من ارتكبوا مخالفات داخل 
ء السجن، هي زنزانة فارغة ال يوجد بها أي  ي
مساجير  يرتدون مالبسهم وليس شيئا آخر فقط  ، فقطىسر

ي أي لحظة وأرضية قذرة وممتلئة 
 
حوائط رمادية كئيبة، وأما السقف، فتشعر أنه سيسقط عليك ف

اكمة  بأوساخ سوداء مي 
ة وعجيبة الشكل  ات كثير ة األنواع واألشكال ) بق،نمل، رصاصير ( حشر ات الكثير الغرفة ممتلئة بالحشر

ي أفكر أن ربم
ي تلك الزنزانة ، جعلتت 

 
ات ربما تكون انقرضت من العالم لكنها باقية ف ا مثل تلك الحشر

ات مع تصنيفها وإطالق  ي هذه الزنزانة ما بير  الغناء وإطالق النكات وقتل الحشر
 
قضيت عيد ميالدي ف

ة البيضاء مازالت قيد التحقيق، والزرقاء تم الحكم علي ها الدعابات عىل شكلها مثال نقول ، أن الحشر
 بالسجن أما الحمراء فبالتأكيد محكوم عليها باإلعدام

تلك مشاهد مخترصة، خمسة أعياد ميالد داخل السجن ليس ذلك أسوأ ما مررت به ولكن هناك أيضا 
ين  أسوأ، وعىل عىل قدر ضيقها تبق  هي األفضل ولعل أفضل األوضاع داخل السجن هو أن تمتلك شير

ها تشعر أن الوطن تقلص وضاق حت  تحول إل هذه المساحة ونصف داخل زنزانة نظيفة نسبيا مع
ي أحالمنا

 
ا ف  الوطن وسيظل كبير

  الخانقة ولكن رغم كل الضيق المسبب لأللم يبق 



فإليكم أيتها الطيور الحرة  والسالم،ناشدين العدل والحرية  المحبة،كنا وسنبق  سائرين عىل درب 
ي يصل إلينا شعاعها حانيا ليؤنسنا ، اكتبوا عنا المشتعلة باألمل ، غردوا باسمنا وكونوا أن

تم شمسنا الت 
ية  وكونوا أنتم صوتنا الذي تم إخراسه عمدا وقشا ثم اسألوا هللا الذي اسمه السالم وهديته إل البشر

 ...المحبة أن يؤيدنا بروحه
 ربما نحافظ عىل ما تبق  

 إسالم خليل
 () طره تحقيق احتياطي سجن طرة للمحبوسير  

http://bit.do/eEFzq 
 
 

 وائل محمد
ي من البيت لما روحت  2016شهر خرجت  28انا كنت معتقل لمدة 

 
من حاولي شهر امن الدول خدوت

ي حجز فيه 
 
ي امن الدولة دخلوت

شهور محجوزين فيه مش بيشوف الشمس طول  6شاب ليهم  13مبت 
ة دي وهما بنفس اللمالبس كانوا طالبة وساكنير  مع بعض اخدهم من السكن عرفت منهم انهم  الفي 

ي 
 
لحد دلوقت ماتحققش معهم اول اسبوع كانو مكلبشير  االسبوع كله وكان مغمير  عنيهم لدرجة ان ف
ي وف الخباثة اخدت رقم امه  ي هروح قعد جنتر

 
اتنير  منهم نظرهم ضعف خالص واحد فيهم لما عرف ات

ات ف الحجز لما خرجت بكلم امه بقو  ي كامير
 
لها ابنك بخير ووهللا كويس وبياكل اه ف الخباثة عشان ف

ي اكي  من رب  ع ساعة وانا بحلف انه 
ي ان ابن مات يمكن النار الىلي جويا تنطق 

كويس كان ردها قولي يا ابت 
ي بيشوف طب ايديه ورجله قعدين طب معاه مالبس 

ي ابت 
كويس وهي بعد مصدقت انه حي قولي يابت 

ي انت حضنته ال يامي طب مسكت 
ي تعالي اقعد طب بياكل اي يابت 

ي ابق 
ايده اه يا امي طب باهلل عليك يابت 

اه ع صوتها وال دموعها وهللا اتمنيت . معايا شوية امسك ايدك بس وابوسه اقولك انت فير  وانا اجيلك
ي مكنت خرجت

 
 ات

http://bit.do/eE25U 
 
 
 يناير 12
 

 عمر حاذق
ي عز الليل، 

 
ي إن زي النهارده، الداخلية ف

 
ذكريات الفيس بتفكرت

مة. اختق  قشيا  صحت آرس زهر الدين من نومه عىل علقة محي 
اميه مختار منير طلب شهر كامل، ولما اتعرض عىل النيابة، مح

غي إلثبات آثار التعذيب الىلي اتعرض له، 
عرضه عىل الطب الشر

. ارس كان  ٣فوكيل النيابة رفض! زي النهارده من كام سنه؟  سنير 
سنة. طفولته وشبابه ومستقبله بيضيعوا حرفيا ألنه  ١٤عنده 

ي ظروف سيئة جدا، ارس 
 
ي السجن ف

 
اضطر يمتحن ثانوية عامة ف

يد، وفنان بيعمل تراكات مزيكا وطالب مجتهد  كان العب كرة
. لحد امت  هايفضل  ٣جدا، حاليا بيخش يوم بعد يوم لمدة  سنير 

http://bit.do/eEFzq
http://bit.do/eE25U


محروم من البحر والجناين وحضن مامته؟ كنت دايما لما باشوف ذكريات كده، كنت باقول أكيد السنة 
 ارس وآالف المظاليم. الجاية هايكون طلع.. مش متخيل إن السنير  بتجري والعمر بيتشسب كده من 

http://bit.do/eFWzc      
 

 يناير 20
 

 استاكوزا
 

ي إن لم يكن  ٢٠١٦يناير  ٢٠ سيظل يوم من أسوأ وأثقل األيام عىل قلتر
ي بكل 

 
ي ذاكرت

 
، ، اليوم ده كل دقيقة فيه محفورة ف

ا
هم سوًءا وثقًل أكير

ي تفاصيلها مهما حاولت 
 
ي قسم   ٢٠١٦يناير  ٢٠نسيانها، ف

 
كنت ف

ور مرص والسيسي كان  ي اليوم ده رئيس الصير  بير 
 
عابدين وكان ف

ي ضهر 
 
ي قرص عابدين، فقسم عابدين )مكان احتجازنا الىلي ف

 
بيستقبله ف

مايو كإجراء من إجراءات التأمير   15القرص عىل طول( قرر ينقلنا سجن 
ي 
 
حيلة دي كانت مع مجموعة من الجنائير  المحبوسير  ف القسم، الي 

حيالت الىلي شفناها وقت حبستنا، رغم إننا شفنا 
أسوأ وأسخف الي 

حيلة دي  ي الي 
 
ا، ف

ً
حيلة بكل تفاصيلها كانت قاسية جد ، الي  بالوي كتير

حيالت أكي  من  ي عربية الي 
 
واحد بشنطهم  ٢٨ساعات  ١٠قعدنا ف

حيلة بيتحايل عىل السجن ياخدنا  عشان  وفرشهم عشان ظابط الي 
 . تقريبا القسم خايف مننا 

بوا راجل كبير جميل اسمه عم عادل كان جاي معانا من قسم عابدين  حيالت رص  لما نزلنا من عربية الي 
ب وهرسوه  ين وظباط السجن نزلوا فيه رص  به فزعق فيهم، فمخير عىل قفاه، الراجل مسكتش عىل رص 

ب باألقدام والشالليط  والوقوف عليه لحد ما معالم وش الراجل ضاعت حرفًيا عىل األرض ونزلوا فيه رص 
ض عىل ظباط  حيلة الىلي جاي معانا من قسم عابدين اعي 

ي لدرجة إن ظابط الي 
ب كان وحسر خالص، الرص 

السجن، فظابط مباحث من ظباط السجن قال له إنت إيه الىلي مدخلك هنا بسالحك؟ اطلع بره! 
ي عم عادل، بعدين لقين

 
ب ف  وكملوا رص 

ا
ي )عرفنا بعدها إنه رئيس وطلعوه فعًل

 
ا شخص قصير البس مدت

مباحث السجن( جاي بخطوات رسيعة وقوية بيقول لهم فيه إيه؟ فحكوله فقالهم ابعدوا، للحظات 
ل عليه ناطط بكل  قليلة افتكرناه هينقذ الراجل من ايديهم، فلقيناه بينط عىل دكة جنب عم عادل وبيي  

اي عىل ع ش بيير سير ينه ووشه الىلي كلهم دم لدرجة إننا فكرنا عينه اتصفت! وبعدين قوته عىل وشه، وبير
ي حاجة؟! 

 
 وجهلنا الكالم بلهجة بلطجية األفالم وقال لنا حد ليه شوق ف

ب الىلي شغالة 
ي األرض بأوامرهم عشان الىلي كان يفكر يبص عىل حفلة الرص 

 
خالل كل ده احنا كلنا باصير  ف

ض حت  كانت الحفلة هتتنقل   اللحظات الىلي حسيت فيها بالعجز من غير ما يعي 
عليه، دي كانت من أكي 

ي الشارع قدام القسم لما عرفت اننا اترحلنا بعد ما كنا مشينا من 
 
حيلة دي أمي انهارت ف

، يوم الي  ي
 
ي حيات

 
ف

ي آخر اليوم ده لما ندهوا عىل  ٨القسم بحوالي 
 
، ف ساعات ومكانوش راضيير  يقولوا هما رحلونا عىل فير 

اترفضوا من السجن األول قبل الىلي اتقبلوا وأنا وطاهر وسام وعم عادل كنا منهم كان هيحصىلي أسامي الىلي 
ي اتولدت 

 
حاجة من الرعب لحد ما قالوا الىلي اتنده عىل اسمه يلف وشه ناحية الباب ساعتها حسيت ات

http://bit.do/eFWzc


كأننا   من جديد، واحنا راجعير  عىل القسم كنا مبسوطير  وبنحتفل كأننا واخدين اخالء سبيل، ووال 
حيالت وفوقيهم ساعتير  جوا مكان من أكير األماكن وحشية

ي عربية الي 
 
 ..مقضيير  فوق العشر ساعات ف

 http://bit.do/eF6sb 
 
 
 يناير 29

 ياسير  محمد
ي السجن عىل قد ما كان معظمها مؤلم بالنسبالي 

 
ي ف

 
فيه ذكريات حيات

ي وحكايات أيامنا والسهر واللعب  جزء جميل موجود زي اصحاتر
والحاجات دي لسه بميل ليها وزعالن من فقدانها الن عمري مالقيت 
ر مفقود  لحظات فيها كمية الحب والسالم واخالص الشوق لكل ىسر
ي ايراد سجن وادي النطرون 

 
ي فاكر واحد كان معايا ف

 
زي أيام السجن ألت
ّمة اسمه حمادة زلزال م

ُ
ي قضايا جنائية لما كنت عيان وعندي ح

 
تهم ف

ي قلع هدومه ولبسهالي وكان قاعد 
شديدة ولما انشقت هدومي وحاجت 

ي 
د وكان مهتم جدا بحالت  ي عز الير

 
ي شهر ديسمير ف

 
بفانلة وبنطلون ف

ي اي 
 
ومكنش يعرف حت  اسمي ايه ، وكمان عمرو شبانة الىلي ملوش ف

ي  حاجة واتحبس سياسة عمل مشكلة مع
إدارة السجن علشان يخليت 

ي الناس 
 
ي حاولت أولع ف

 
ي حاولت انتحر مرة وات

 
ي الزنزانة لما اإلخوان قالو لرئيس المباحث ات

 
معاهم ف

ي اتحبس 
 
وهي نايمة بالليل كل ده علشان مش منهم واتخانقت مع واحد منهم وبأخذ عالج نفسي خلوت

ضو  ي السجن اعي 
 
ي ف ي المالحظة الطبية وعلشان أصحاتر

 
ي زنزانة غير ف

 
ي كل يوم ابات ف

 
عالموضوع طلعوت

ي وفضلت معاهم ٦/٣الىلي قبلها لحد مادخلت زنزانة 
ي امسر

 
 محدش فيهم كان عاوزت

يف وعشنا مع بعض وجالنا محسن كنا كل يوم  ولما اترحلت لسجن استقبال طرة وقابلت رمضان ورسر
 ويحكيىلي عن حبيبته واد ايه نسهر لحد الصبح نسمع مزيكا وانا ارسم وهو يكتب قصائد ويسمعهالي 
سنة وقض  منهم خمس  ١٥نفسه يخرج بق  بعد خمس سنير  سجن وقابلت ايمن موىسي محكوم ب 

سنير  وهو وال ليه وال مهتم بالسياسة اصال وكنا بنبعت لبعض شيكوالتة ومزيكا ونبدل مع بعض روايات 
ي العنير 

 
ي أيام شهر رمضان ف

واألناشيد بالليل من عىل نظارة باب جديدة كنا بناخدها من محسن ووحشتت 
ي  الزنزانة ويوم الجمعة بالليل وقت السمر وفقرات األلعاب واألسئلة الغريبة وقابلت احمد فنكي صحتر
ي قضية غلط انضمام لتنظيم داعش وهو اصال شمال اوي بيحكيىلي لحظة 

 
ي الجميل الىلي انحط ف الغتر

يش فالظابط اتلخبط قال تقريبا دخلنا غلط كانو القبض عليه هجمو عىل البيت عنده القوه قاعد بيش
ي ، وقابلت إسالم الرفاغي " خرم " وقعدنا مع بعض 

فاكرين نفسهم رايحير  لحد خطير فاتصدمو ياعيت 
ي اكمل رسم واتعلم اكي   ٦

 
ي ات

 
ي وأتعلمت منه حاجات كتير وساعدت

 
ي حيات

 
شهور كانو من الطف األوقات ف

ي اكي  
ي الزرع بتاغي ووحشت 

ي ، وحشت 
 
ي الزرع وانزل اجري ف

 الوقت بتاع كل يوم الصبح وانا رايح اسق 
يض والتمارين مع عم حسن الجميل المحكوم عليه  سنة سجن ولسه عنده أمل ان كل ده ابتالء  ١٥الي 

ي جدا بس حزين وشايف ان كل ده حلم مش لطيف 
ه وكان راض  من ربنا وان ربنا لما بيحب حد بيختير

دي النطرون وقابلت يوسف وحمدي وسيد وعم نجاح وعم عبد العاطي وهيعدي ، ولما رجعت وا
ي وساعة جدو يوسف الىلي جبهالي هدية 

 
ة الحبس واحتفالهم بيا يوم ما خلصت مدت ي اخر في 

 
ي ف

ر
وأصدقات

ا الدبدوب العمالق الىلي طلعته  ي من غير أسباب دنيوية وأخير
 
علشان خارج من السجن وفرحتهم علشات

http://bit.do/eF6sb


ي الزيارة ألخت  ال
 
ي بيتخطف مش ف ة ندى علشان عيد ميالدها ولوحات السجن كل أما افتحهم قلتر صغير

  مستوعب كم اإلحساس الموجود فيهم
ي فا فيه ناس مش مستحمله مفاجئات مرعبة 

يارب لو الىلي بيحصل ده علشان سبب مش هيتحقق دلوقت 
 وانتظار لمصير مش مفهوم ومحتاجير  نقطة نور

http://bit.do/eHhC3 
 

اير 3  فير
 

ي ظالل الست| "موجة واحدة" لإلمساك بصوتها داخل الزنزانة
 
 ف

اير ● هيثم محمدين      2019 02فير
ي زميل الزنزانة "إنت بتسمع أم كلثوم؟، يبق  تكتب لي جواب 

يسألت 
ي 
 ."لخطيبت 

ي بالسؤال، فأرد "أكتبه أنا ليه؟ ما تكتبه 
إنت؟"، "أل أصل أنا ما باغتت 

ي 
بعرفش أقرا". شاب ال يجيد القراءة والكتابة من قرية كرداسة جعلت 

ي غاية اإلحراج، اكتب ازاي جواب غرامي بالوكالة؟ ورطة! 
 
أبتسم وأنا ف

ي كالم أكتبه
 
َّ أرد للولد طلبه، وأنا مش الف  .صعبان عىلي

ي بداية األ 
 
مر اعتقدت أيام السجن تمحو ما قبلها من أيام وذكريات. ف

أنها حالة خاصة، ثم بالحديث مع زمالء السجن اكتشفت أنهم 
ء معهم، نسيان األشخاص واألحداث، هنا  ي

يشكون حدوث نفس السر
 !ذاكرة تمىح

، فكرت أنه قد يكون توقف الزمن، أو  ة بير  المعتقلير  بحثت عن سبب هذه حالة النسيان هذه المنتشر
ال ترى إال صورة واحدة متكررة كأنها رسوم متحركة، الرمادي  باألحرى تكراره بنفس الرتابة، فالعير  

، نفس الوجوه الباهتة، رتابة  ان المحبوسير  الكئيب لون وحيد للجدران، األبيض زي موحد لجميع الجير
األيام وتكرار أحداثها، ضيق المكان وانعزاله عما يدور خارجه، انقطاع الحكايات بعد استهالكها جميعا، 

ء جديد، ي
ء مختلف، ربما هذا هو السبب، فالنسيان هو تشتت الذاكرة ال ىسر ي

 .ال ىسر
ي 
 
ي ونيًسا. ف

 
ي الدراسة الثانوية، كنت أراجع دروىسي وصوتها يأت

 
ا ف

ً
أستمع إل أم كلثوم منذ أن كنت تلميذ

ل" أغانيها، تحلو السهرة معها
ّ
ي "تشغ

ي مع األصدقاء كنت أفضل المقاهي واألماكن الت 
 
 .سهرات

ي أحب سم
، كان البد وألنت  ي

ر
ي سهرتها رفقة أصدقات

ي أريد أن أتذكر تلك الليالي الت 
ي أم كلثوم، كما أنت 

 
اع أغات

ع لي "زميل حبسة" بالراديو، راديو  أن أحصل عىل راديو وسماعة "هاند فري"، تلك أول العقبات. تير
ط إدارة السجن أن يكون راديو موجة واحدة لتسمح بإدخا ، حيث تشي  ي الصير 

 
 .لهردئ صنع ف

ي إريال الراديو، 
 
ي ف

 
، ربط سلك معدت التقاط اإلشارة وضبط مؤرسر الموجة عملية تحتاج إل مجهود كبير

ي تحمل الراديو، كلها أمور الزمة لإلمساك بصوت أم كلثوم
 .ثم التحرك من مكان آلخر، فتثبيت يدك الت 

ي تب
ّ وأثبت يدي وال أسمح ألحد بالتحدث معي أثناء الوصلة الت  ي

ثها اإلذاعة عند الساعة أغمض عيت 
ة"، أهرب  ي أحد الزمالء "مغمض عينك ليه؟!"، "عشان أشوف لجوه مش لير

. يسألت  ة مساءا الحادية عشر
ا، مالمحهم 

ً
ي أكير وضوح

ر
ي تعودت عليها، أتذكر ليالي سهرتها، أرى وجوه أصدقات

من الصور المتحركة الت 
ي 
 
 !معهااآلن ليست ضبابية، كأن ضبط موجة الراديو ضبط ذاكرت

http://bit.do/eHhC3


ي سأجد الحل عند أم 
 
 لخطيبته. خطر ببالي أت

ا
ي أن أكتب باسمه رسالة

 
ي الذي يريدت

أعود إل زميل زنزانت 
ي كله أنا عشته ليك"، وتحتها إمضاء باسم هذا 

 
كلثوم، كتبت خلفها "الحب كله حبيته فيك.. وزمات

ي األغن ي الشاب ورسمة قلب. يطلب أن أقرأ له، فأقرأ، فيقول "حلو، لما تيىحر ي قولي عشان آحر
 
ية دي تات

 ."أسمع معاك وأعيش معاها
هم، وآخرين  ي عنير

 
ا ف

ً
ي مطلق

 
ة بير  جدران السجن، بير  رفض اإلسالميير  األغات ألم كلثوم حكايات كثير

ي ساعات حفل أم كلثوم
 
ي االستماغي إليها حت  أصبحت هناك معارك عىل الراديو ف

 
َّ ف  .انضموا إلي

ي استمع إل أم كلثوم
ي اتخذها  رغم أنت 

م الحفل، اإلجراءات الت 
ّ
ي ألول مرة أنصت إل مقد

منذ زمن، إال أنت 
ي أبدأ باالستماع مبكًرا، المذيع يعلم عن أن حفل الليلة من دار سينما قرص النيل 

لضبط اإلشارة تجعلت 
ى  بالقاهرة، والليلة الماضية كان من مشح األزبكية، وحفل الغد سيكون من قاعة المؤتمرات الكير

 .بجامعة القاهرة
ي أغلب حفالتها 

 
ي ضمن ثالث أغنيات كانت أم كلثوم تشدو بها ف

 
ي تأت

المذيع يذكر اسم األغنية الجديدة الت 
ي المذيع كلمات األغنية ويعلن عن المؤلف 

ة، واحدة من الثالثة تغنيها ألول مرة، يلق  عدا السنوات األخير
 عمل مقدس أحافظ عليه بشكل دائم، أقطع أي عمل و الملحن. االستماع اليومي إل أم كلثوم تحول إل

 .أو حديث وأتفرغ لضبط اإلشارة واالستماع واالستمتاع مع أم كلثوم
ي األخير تبق  لحظات 

 
ا، ولكن ف

ً
ي أيض تها بسبتر ، وآخرون كرهوا سير ي ي الزنزانة أحب أم كلثوم بسبتر

 
البعض ف

ي لحظات 
 
ي كنت أدندن فيها مع أحد األصدقاء ف

ي العمر الصفاء الت 
 
الصفا، كان لك معايا أجمل حكاية ف

 .!كله
http://bit.do/eHHHm 

 
 
اير 6  فير

 ياسير  محمد
ي زنزانة مفيش فيها حمام واتعلمت 

 
ي سجن طنطا العمومي ف

 
ة دي من ارب  ع سنير  كنت مقضيها ف

الفي 
ي اليوم ازاي 

 
ي مكان مفيش فيه حمام مدة طويلة دا غير كمان ان مفيش مياه غير ازازة واحدة ف

 
أتعايش ف

ي الزنزانة وممنوع  ٣وعدد 
 
رغيف عيش وقطعة حالوة وعلبة جبنة لكن علبة الجبنة بتتوزع عىل كل الىلي ف

ة الحبس بنفس اللبس ومفيش غير بطانية وا حدة للفرش الزيارات ومفيش هدوم كنت عايش طول في 
ي البداية لكن بعد كدة عملنا فقرات العاب زي تمثيل مشهد 

 
د ومكنتش متضايق غير ف ي الير

 
والغطاء بيها ف

ي وفقرات أسئلة كتير عن اي حاجة وحكايات عن مواقف 
من فيلم او حد صوته حلو يقول شعر او يغت 

اير اخالء سبيل ١٨لطيفة حصلت لحد ما األيام خلصت وخرجت يوم   فير
http://bit.do/eHH2L 

 
  

http://bit.do/eHHHm
http://bit.do/eHH2L


 
اير 11  فير
 

 ياسير  محمد
ي 
ي السجن لما يحلقولي شعري غصب عت 

 
ي ف

ي وبتجرح نفسيت 
 الحاجات الىلي بتضايقت 

يمكن من اكي 
اكي  وبمواعيد كل أسبوعير  الزم احلق شعري مفيش اي أسباب منطقية غير ان دا بضان وخالص وإهانة 

ب وحت  لما اترحلت لسجون مفيهاش حالقة اجباري كدة دخلت التأديب برضو وحلقولي  من الرص 
ي مكسور 

 
شعري والتأديب مكنتش بحب اخرج للحمام الصبح وحد موجود علشان بتضايق جدا بحس ات

وع منها الروح عل شان بموضوع حالقة الشعر دي ودايما مالمح المساجير  بتكون واحدة كأننا أجساد مي  
ين وشاويشية جريو ورايا  ي السجن مع الحكومة عىل حالقة الشعر وياما مخير

 
ي ف

 
كدة كانت دايما خناقات

ي لو 
 
ي طرة تحقيق بيتفاوض معايا ات

 
ي العنير واستختر منهم علشان محلقش وكان فيه ضابط مباحث ف

 
ف

ي طرة استقبال مأمور السجن مكنش ع
 
ي الزنزانة مع زمايىلي وف

ي التأديب حلقت شعري هينقلت 
اوز يدخلت 

ي قررت احلق لنفسي وأتعامل ان كل ده مش مرعب وال حاجة بس دى إشارة 
غير لما يحلقولي ، ودلوقت 

 عندي شعور ان الىلي بيحصل ده لعنة من فرعون اقرع
 لمرحلة من الخرا احنا عايشير  فيها وبق 

http://bit.do/eH7o2 

 
 

اير 15  فير

 عمر حاذق
ي 
 
يف حافظ ف ي ترحيلة فشيخة عشان نسمع حكم المستشار رسر

 
ة ف زي النهارده اخدونا من سجن الحرص 

يف بيه طلع متشيك جدا قدام  استئناف قضيتنا. كان حكمنا سنتير  وخمسير  ألف جنيه غرامة. رسر
ات ورزعنا الحكم بتأييد حكم السنتير  والغرامة  .الكامير

إننا هانتسجن سنتير  فعال، وبجد ألن النقض بيطول قوي. إسالم الىلي كان جاي  للحظات بدأنا نستوعب
ي مستقبىلي الىلي 

 
بالغلط أصال انهار تماًما. ماكنش فيه معت  ألي حاجة من ده كله. انشغلت كتير بالتفكير ف

، والرصاصير الكتير ق ي ي برميل الزبالة الىلي هايفضل جنتر
 
وي الىلي ضاع، اتفصلت بعدها طبعا، هاعمل إيه ف
  ساكنير  فيه، واالستحمام بمية متلجة؟

 الكابوس ده هايستمر؟ بجد بجد؟
ي هايعملوا إيه؟

 
 طيب وماما؟ وارست

ي أي حاجة
 
ء فيها بينهار حواليا.. عايز أتشعبط ف ي

 .لحظة كل ىسر
 .كل سجير  بيواجه أصعب لحظاته هنا بالذات، مش أول ما يدخل وهو متعشم إنه هايخرج

، واالوريجامي والقراءة والصحاب  ي
باحكي ده الن االيام عدت، اكيد التجربة صعبة، لكن الكتابة ساعدتت 

ي قضية رشوة جنسية اخد فيها براءة، لكن 
 
يف بيه اتحاكم ف . بعد خروجنا رسر ي الجدعان زي لؤي القهوحر

ي إنه استقال، مش عارف كتسوية للقضية واال أل
 
 .حسب معلومات

ي رفض 
 
ي مستشار تات

 
ي بيه، اتمسك متلبس ف

استشكالنا عىل الحكم، وعاملنا بحزم فشيخ اسمه الطنيىح 
ي الجرايد، وافتكر إنه استقال برده وسافر االمارات

 
 .قضية رشوة، بس مش جنسية، واتفضح ف

http://bit.do/eH7o2


باحكي ده كله ألننا عايشير  أوقات سودا صحيح، لكن خلينا عارفير  إنها بتضيق وبتفرج برده، النهاردة أنا 
، اتفصلت من مكتبة اإلسكندرية عشان خطر عىل أمن مرص من راجع  ي

من رحلة جميلة لكايرو مع حبيبت 
 .الداخل، بس قادر اشتغل بالقطعة، وباطور نفسي عشان فرص تانية

 .ربنا يفرجها علينا كلنا، لكن بالش نيأس. طواغيت كتير اتسجنوا ولو بعد حير  
 .وخلينا نتكلم عن المظاليم ونفتكرهم

https://goo.gl/fG8XFP  
 

اير 17  فير

 محمد نبيل
ي معتقل الكيلو 

 
ي أوضة اسمها الحجر الصىحي ، كانت جنب أوضة ظباط مباحث  ١٠ف

 
و نص ، حطونا ف

ي الدور األول ، كل يوم بليل بعد الساعة 
 
حة الحشيش جاية من أوضة الظباط كنا نشم ري  ١٢السجن ف

ي الزنازين الىلي جنبنا بيرصخوا ، مكنوش بعديها و 
 
نسمع حفالت التعذيب و صوت الكهرباء و المساجير  ف

ي الدور بيعملوا دة من باب اإلستجواب و محاولة الوصول للمعلومات ألن أو 
 
ضة التعذيب كانت ف

ي 
م تحت ، كانوا بيعملوا كدة من باب التسلية و مستلزمات السهرة الحلوة مع الحشيش ، أكوام لحاألرض 

فت" ... هللا  ي بيقولك " بس انت أعي 
ي اآلخر القاض 

 
سيطرتهم يقدروا يعملوا فيها الىلي هم عايزينه ، و ف

 .يرحم الىلي ماتوا
 https://bit.ly/2TcTzNE 
 

اير 23  فير

 
ي المساكن 

 
بنشوف البيوت واألنوار ونسمع أصوات األفراح الىلي ف

ي 
 
ي زنزانة   ٢٠١٥القريبة من السجن. افتكر ف

 
 ١)أ( عنير  ١٨كنت ف

ي اخر سجن طرة تحقيق واألصعب 
 
شديد الحراسة والزنزانة دي ف

وق اعمل كوباية  كان فيها رفوف عاليه كنت دايما الصبح وقت الشر
شاي واسمع الراديو برنامج زهرة رامي بتاع األطفال واسمع مزيكا 

نامج واتفرج من شبا ك الزنزانة عىل النيل والناس الىلي ماشيير  الير
ة جدا أوقات  عالكورنيش من بير  صفوف الحديد واألسالك الكتير
ي اماكن وناس 

 
ي عالكورنيش عادي وأوقات ارسح ف

بتخيل نفسي ماىسر
كنت مفتقدهم كنت باكتب جوابات ليهم وبحتفظ بيها لنفسي 

حب غلط علشان إدارة السجن كانو مانعير  الجوابات شايفير  ان ال
ي السجن. 

 
 ف

http://bit.do/eJSbp 
 

 

https://goo.gl/fG8XFP
https://bit.ly/2TcTzNE
http://bit.do/eJSbp


ي البيت بحس انه مساحة األمان الوحيدة 
 
ي برة السجن دايما قاعد ف

 
ي عقىلي مش قابل فكرة ات

لحد دلوقت 
ي 
ي مستت 

 
ي معرفش األسباب لكن بحس ات

 
 الىلي موجودة والىلي برة ساحة للتهوية بخرج ساعتير  وارجع تات

حاجة معينة زي الخروج من السجن كدة وبخاف من التعامل مع الناس وبحاول دايما احافظ عىل 
قها بس  ي عبارة عن قوانير  بحاول اخي 

 
ي السجن كدة كل حيات

 
ي زي ف

 
مساحات التعامل احسن يعاقبوت

ي الشوارع األثرية وقت 
 
ي السهر ف

 
ما كل مش عارف وبحاول يمكن مساحة الحرية بالنسبالي هي بالليل ف

ي خايف افتقد الحياة الىلي 
الناس بتنام يمكن دا هيخلص مع األيام لكن هو متعب اليومير  دول ومخليت 

ي للكالبشات والسجانير  يارب خليك معايا 
 
ي شخص طبيعي وارجع تات

 
ي وإحساس ات

انا عايشها دلوقت 
ة دي ارجوك  الفي 

 http://bit.do/eJSeY 
 

اير 26  فير

ي 
 عبير الصفت 

ي من المعتقل ي فيها بعد خروحر
ي شافتت 

 .. أول لحظه بنت 
كنت خارجه الفجر والبنت كانت عند والدها أول م النهار طلع ماما بعتت جابتها صحيت عىلي صوت 

ي فضلت أكي  من 
و اهي يارودي" بنت  ي وهي بتقولها "بير

 
دقايق بتبصىلي ومش بتنطق مش مستوعبه 5والدت

ي أوووي 7هل فعال بعد  هل ده بجد وال خيال
ي األن واجعت 

ي قدامها حت 
شهور محرومه من امها تالقيت 

ي وفضلت تبوس فيا وعيونها 
ي حضت 

 
ي لحظة لقائنا رغم أنها بعد مافاقت من ذهولها اترمت ف

ذهول بنت 
ي موقف زي ده، فيها دموع

 
 بس ليه ؟ ليه طفله لم تكمل عامها الخامس تتحط ف

  http://bit.do/eJUKe .  أنا مش هنسي عىلي فكره
 
 مارس 2
 

 ياسير  محمد
 

الجسد بير  حيطات وحواجز حديد ، قتل للروح محاوالت لتقييد 
يئة او تحويلها لوحش مغرم بالدم تحول يقتل المرجيحة , طول  الير
ي 
عمري بحب الرفرفة عىل المرجيحة لما بتضايق ولما المدرس يعاقبت 

ولما بحس بوحدة ولما بكون مظلوم مسجون بتمرجح ومع كل رايحة 
اح ومع كل جاية نفس جديد يدخل مكا ن النفس المرتعش , هم يي  

ي الطبيعي 
 
من ’ حياة الموت صعبة وليها اساليب عكس الىلي بيتشاف ف

ي مجرم من غير مايسمحىلي 
 
ي قرر ات

ي وقاض 
 بسجت 

 
ف ضابط عاوز يي 

ي دليل ادانة ليه او ليهم , وبير  سجن وسجان 
ي علشان برائت 

اثبت برائت 
ي نور الشمس يمنع شعاع يسيب شعاع , يمكن كمان 

 
يتحكم ف

ص والرصصار واتنسي  بوشماعج ي الضلمة مع الير
 
ي ف

فايقرر يحبست 
زي المنسيير  , يمنع ادوات الحياة يمنع المياة اوقات واوقات يمنع 

 . دقات القلب واموت زي الىلي ماتو كده

http://bit.do/eJSeY
http://bit.do/eJUKe
http://bit.do/eJUKe


 ١/٤سجن استقبال طرة زنزانة 
https://bit.ly/2SJDzP4 

 

 ياسير  محمد
 

كل لوحة برسمها بتعير عن مرحلة معينة عشتها او ضغط نفسي 
ي مكان ممنوعة 

 
مش عادي وممكن كمان تكون حالة من السالم ف

ي السجن بعد ماخرجت من 
 
فيه الحياة واللوحة دي رسمتها ف

ي التأديب 
 
التأديب ليها حالة مختلفة انا رسمت نفسي وانا قاعد ف

ي اللوحة كدة تخ
 
ي اوضة الىلي هو بنفس الوصف ف

 
يل انت قاعد ف

ازايزمياة وجردل علشان  ٣مفيش معاك اي نوع من التسلية غير 
ي مكان زي ده لمدة 

 
قضاء حاجتك فيه تخيل كدة انسان عايش ف

ي زنزانة زي دي وبتحلم عادي
 
 سنير  ؟ اعرف ناس عاشت سنير  ف

 ( التأديب١سجن استقبال طرة زنزانة رقم )
https://bit.ly/2tQFRSj 

 

 مارس 6

 ياسير  محمد
 
 

ي السياسة متهم  ٣عم هشام قض  
 
سنير  تحقيق نفسه يروح مالوش ف

 . ي القضيتير 
 
ي قضيتير  تظاهر وانضمام ولما خد براءة ف

 
ف

ي يوم عادي لقوه ميت
 
  .زمايلهبيصحوه الصبح ف

 2018-3-22"طرة استقبال 
https://bit.ly/2IZS01H 

 

 

 

 
  

https://bit.ly/2SJDzP4
https://bit.ly/2tQFRSj
https://bit.ly/2IZS01H


 ياسير  محمد
 

ي قضية 
 
ي " متهم ف

ر
" حسن " شاب مريض باالضطراب العقىلي النمات

احداث مجلس الوزراء ، اتحكم عليه بالسجن المؤبد بالرغم من 
ي أعاده المحاكمة اخد براءة بعد 

 
شهاداته الصحية الىلي بتثبت مرضه وف

ي السجن " اللوحة يظهر فيها خياله من نظارة باب 
 
ثالث سنوات ف

 الزنزانة 
  ٨/٤سجن استقبال طرة زنزانة 

https://bit.ly/2tWPz5A 
 

 

 

 مينا ثابت
ي 
 
ي القسم الىل أنا كنت تابع ليه ف

 
، مر عليا 2016لما كنت محبوس ف

محتجزين، واحد كان المحتجزين الجنائيير  بيقولوا عليه "عجلة"  2
 .والثانية كانت فيما يبدوا عابرة جنسًيأ

كانوا بيدخلوا انا كنت محتجز انفرادي أغلب الوقت، بس ساعات  
. كمساجير  أو كمحتجزين بنتعامل كده زي قطيع األبقار،  عليا جنائيير 

طة، يشتموا كل الىل  3وال  2يدخل عليك البيه الضابط معاه  أمناء رسر
ي 
 
ي الزنزانة ويسوقوا كده قدامهم كام راس بره الزنزانة دي، يدخلهم ف

 
ف

ي 
ي سبب قهري يعت 

 
وري يكون ف  .زنزانة ثانية، ومش رص 

ي مرة دخل عليا حوالي الم
 
واحد كدة، وباتوا معايا ليلة، كان  20هم، ف

ي منهم اللىمبيحبش يقرب منه، ولما كانوا بيناموا عىل األرض 
 
بوه، وف ي معاهم شاب )محتجز( كلهم بيرص 

 
ف

ي واحد الولد ده نام 
 
جنب بعض، كلهم يبعدوا عنه. وكان بيتقال كالم فيه إيحاءات جنسية كتير لحد ما ف

ي اي مالكم جنب وح
 
ي هو ف

 
ي يا نجس". فسألت المسجون الثات

به وقاله "ابعد عت  ي زقه عليه فقام رص 
 
د تات

ي اخوان، علشان سياىسي 
ومال الواد ده؟ فقالي اصله المؤاخذة .. يكفينا الشر يا شيخ )النهم كانوا فاكريت 
( وعمل بصوابعه حركة فهمت منها انهم بيقولوا عليه مثىلي الجنس ي

ي دقت   .ومرتر
، وحت  الضباط واألمناء كانوا ال ي منتهي السوء بير  أقرانه من المساجير 

 
ولد ده كانت معاملته ف

ي الطوابير بتاعت الصبح لما يكون عندنا جلسات. المهم قولتلهم طب ما 
 
بيتعاملوامعاه بقرف شديد ف

 ، ي
 
به عىل قفاه تات ي مالكم وماله، فكان رد الفعل ان واحد منهم رص 

ي حاله يعت 
 
وقالي فالن ده ... تسيبوه ف

عقىلي يا ابن ال***. وحد 
.. انت بالي   ي

 
به ثات ي رص 

 
به عىلي قفاه ده، فالتات

ي الىلي رص 
 
كذا .. وطبعا الواد زعق ف

ي كويس(، 
ي الصحية كانت صعبة بسبب ضهري ومكنتش بقدر امسر

فيهم خد العكاز بتاغي )الن حالت 
ي مؤخرته

 
  !وعاوز يحطوهوله ف

ي حاله )كان ليا هيبة كشيخ،راجلبتاع ربونا طبعا اتعصبت عليهم واخدت الع
 
كاز بتاغي وقتلهم سيبوه ف

 .وصاحب الزنزانة السياىسي برضه(. فسابوه

https://bit.ly/2tWPz5A


المسجونة الثانية مشوفتهاش، بس بحسب كالم المحتجزين الثاننير  كانت متحولة/ عابره جنسًيأ، وكان 
ي قضية، وكل ما القسم يطلع عربية ترحيالت يرحلوها، 

 
السجن يرفضها )النها كانت محكوم عليها ف

فضها علشان بيقولمعنديش مكان ليه  ، السجن كان بير بتتعامل عىل انها ذكر(، وبحسب كالم المساجير 
 ده، احطه فير  ؟

ي زنزانة كبار السن، ومكانشبيجيلها 
 
ي كانوا حاطينها ف

محدش كان بيتكلم عليها بصيغة المؤنث. دي بق 
ب( ومحدش كان بيسأل ع ( زيارات )أكل ورسر ي ان المأمور )بحسب كالم المساجير 

ليها، فالمخترص يعت 
ي المقابل البنت تحولت لمخير لصالح البيه الضابط

 
 .(كان ساعات بيبعتلها اكل )وف

أ عن موضوع االنتهاكات الجنسية اللىبيحصل داخل أماكن اإلحتجاز، وخصوًصأ لألطفال، او 
ً
بعيد

، بس مثىلي الجنس أو العابر/ة جن  .سًيأ لهم معاناتهم الخاصةالشباب الصغير
https://bit.ly/2STtNdh 

 

 مارس 10

 
ي قبل السجن فهل 

 
ي حيات

 
ضاعف الشعور بقيمة المفقود ف

ُ
انتظار المصير ي

ي لم أفعل 
 
ي داخل قفص االتهام ويؤمن بأت

 
ي وهو يرات

درك األمر ذلك القاض 
ُ
ي

ي الذي قد ارتكبه هو ومن معه ،  مايوجد داخل اوراقه ثم اليبالي ويعلن ذنتر
ي زهرة ُس قيت بماء 

ي ماقد شعرت به قبل اليوم كأنت 
 
أشعر بخيبة أمل ف

 ُمسمم. 
 " سجن استقبال طرة زنزانة ٤/١ "

https://bit.ly/2SXov07 

 
 
 

 ياسير  محمد
 

ي زنزانة رقم 
 
ي سجن استقبال طرة كنت  ١٤رسمت اللوحة دي ف

 
انفرادي ف

ي زنزانة لوحدي طول الوقت مبتكلمش مع حد مفيش غير 
 
عايش ف

حيطان مبتشوفش شمس الن الزنزانة جوة عنير معزول ولو تعبت 
وجربت انادي للسجان مستحيل يسمع الصوت تخيل ناس عايشة بقالها 

 سنير  انفرادي ! 
http://bit.do/eLMB9 

 

 

 

https://bit.ly/2STtNdh
https://bit.ly/2SXov07
http://bit.do/eLMB9


 

 مارس 14

 
 

عنير أ سياىسي "مطبخ الزنزانة عبارة  ١٣/٢زنزانة  ١"سجن وادي النطرون 
ي جردل مليان ملح وصندوق 

 
عن سخان سوستة حراري محطوط عاالرض ف

متعلق عالحيطة فيه أطباق وحلل وموقعه قدام الحمام وباب الزنزانة 
 ٥٠وبنشيل أدوات الطبخ عىلي رفوف الزنزانة وعدد المساجير  ممكن يعدي 

ي الزنزانة العادية مسجون
 
 ف

http://bit.do/eL8GS 
 

 

 

 مارس 17

 عمر حاذق
ي سجن برج العرب، بدأت حمالت تفتيش وتجريد السجناء من كل ما يملكوه  2015زي االيام دي سنة 

 
ف

ي وقتها. ال
 
ي حيات

 
تجريدة كانت عنيفة وغشيمة تقريبا. ليا ذكرى مع سلك كهربا طوله مي  ونص فرق كتير ف

. بلغونا ان كل واحد يخرج من الزنزانة ببطانية واحدة وغيار ويسيب  جدا. استنينا دورنا واحنا مرعوبير 
يض عشان نتفتش بالبطانية والغيار أثناء تفتيش  ي الزنزانة. المفروض اننا نخرج لممر الي 

 
حاجته تتفتش ف

 .الزنزانة
ي صف مخير شكله طيب. كانوا بياخدوا مننا كل 

 
ين يفتشوا حاجتنا. وقفت ف يض، بدأ مخير ي ممر الي 

 
ف

ي 
ي ثري بتاغي ألن المزيكا بتمنع عت  حاجة ماعدا غيارين. المهم جه دوري وانا خايف جدا عىل االم تر

جوانب صعبة شويتير   احاديث الزنزانة الىلي كان كلها تقريبا تيار اسالمي وكانت ازمة السجن مطلعة منهم
ي بأي شكل  .فكان سماع كالمهم واراؤهم مزعج ليا جدا من غير ما يقصدوا، وللعلم معظمهم ماكانش ارهاتر
ي ثري ولمبة لكن شاف السلك والفيشة، قالي دول  المخير اتكلم بادب وفتش بتساهل فماشفش االم تر

مبة بالليل اقرا واكتب عليها، قالي ده الزم يتصادروا، قلت له ارجوك انا باحتاجهم جدا عشان بانور ل
ي االخر بحركة خفيفة زق لي السلك، من غير ما الظباط يالحظوا. دخلنا الزنزانة لقيناها 

 
، ف ي

غصب عت 
ي صحرا مفيش فيها اي حاجه. 

 
ي ف

ي صحيت من النوم لقيتت 
 
سقف وارض. فاكر كويس احساىسي وقتها: كات

 .فضلنا ساكتير  ومذهولير  كلنا
. زميل جدع وصل سلكي كانت اللمبة  ة المدلدلة فوق راىسي بتنور لي اقرا او اكتب او اطبق اوريجامي الصغير

بالسلك االساىسي فاللمبة اشتغلت. ياااه عالفرحة الىلي حسيت بيها، وياه عاالمتنان الىلي حسيته للمخير 
ي اشوفه عشان اخده بالحضن )اتمنيت ده فعال لحظتها( وا

 
ح الطيب الىلي ساعتها اتمنيت ات شكره وارسر

. ساعتها  ي
 
ي طول الشهور الجاية لحد ما أقدر أهرب سلك تات

 
ي حيات

 
له ازاي السلك البسيط ده فرق ف

ي حياة بشر ظروفهم اصعب مننا
 
ي حياتنا ممكن تفرق فرق هائل ف

 
 .حسيت قد ايه تفاصيل تافهة ف

http://bit.do/eL8GS


ي برج العرب مانعير  عنهم الزيارة منهم اسال 
 
ي وموندي ومحمد باقول ده بمناسبة زنزانة كاملة ف م الحرص 

ي  ي مش عارف ارسة اسالم الحرص 
رمضان، ومحدش واخد باله قد ايه منع الزيارة ده عذاب لوحده، حقيق 

ه  سنير  تقريبا، وبمناسبة ان شاب جميل زي اسالم خليل اتعالج عالج طويل  3مثال عايشة ازاي من غير
 من اثار الحبسة االول فاتحبس ت

 
ي واتحمل كتير عشان بعد اخالء سبيله من االكتئاب عشان يتعاف

 
ات

 اسبوعير  تقريبا، وعال 
ي قشيا، وشاب اسمه زياد ابو الفضل اشهد بجدعنته واخالصه برده اختق 

يختق 
وروا وال بيشوفوا شمس لمدة سنتير  تقريبا لمجرد إنها بنت  القرضاوي وحسام زوجها الىلي مش بير 

هم كتير قوي الواحد بيتله ع  .نهم بمشاغل الدنياالقرضاوي.. وغير
ي ايدينا لحد 

 
ي افكر نفسي وافكركم باننا نتكلم عنهم بس، ده الىلي ف

 
ي مش عارف اعمل ايه، غير ات

انا حقيق 
 ما ربنا يفرجها. 

http://bit.do/eMkJy  
 

 مارس 19

ي 
 
ي داخىلي وأوثق ما شاهدته ف

 
.. أرسم ألترجم ما ف   السجنياسير 

، والوقت يمر ببطء وملل.. فطلبت من " ي
هذه المرة كان األمر أكير صعوبة وقسوة، لم أجد ما يشغلت 

وا لي أقالم ألوان فلوماسي  وورق أبيض".. هكذا تحدث محمود محمد 
ي الزيارة التالية أن يحرص 

 
أهىلي ف

 .عن تجربة سجنه الثالثة
ون اسم محمود،  .. ياسير  محمد، هكذا يعرفه األصدقاء  24ال يعرف الكثير  ياسير 

سنة، يعرف الناس أكير
ي الخارج، وأيضا داخل السجن

 
 .ف

ا، مع المراهقة، تراجع األمر  .." كنت أرسم وقت الطفولة، منذ عمر السادسة، رسمت كثير يتذكر ياسير 
اع أدوات ي السجن رأيت أشياء غريبة، بعض المساجير  يقومون باخي 

 
ي نسيته، لكن ف

معيشة من  حت 
ء، األوضاع أحيانا صعبة، وأحيانا شديدة القسوة، مثل االزدحام، أو تردي أوضاع الزنزانة ي

 .الالىسر
 
 

 

http://bit.do/eMkJy


ي تتخذها 
وق، األوضاع الت  ، كانت هناك أشياء عادية، دخول أشعة الشمس عند الشر أيضا، يتابع ياسير 

السجن االنفرادي أحيانا يكون أجساد المسجونير  عند نومهم، حت  شكل الزنزانة العادية، وأيضا زنزانة 
ا للرسم،  مثير

. بدأ  ي استمرت عامير 
ة الت  كل هذه التفاصيل قام ياسير  بتوثيقها برسوماته خالل تجربة السجن األخير
جاع هواية الطفولة حالما وصلت إليه األوراق واأللوان مهربة من الخارج ي اسي 

 
 .ف

ة  مرة، صودرت إحدى رسوماته، فحرص عىل إخفاء ما يرسم، وخرج بخمسير  لوحة رسمها خالل في 
ة  .حبسه األخير

؟  لكن لماذا ُسجن ياسير 
ات متقطعة،  2013منذ  ي ياسير  ما يقرب من ثالث سنوات ونصف داخل السجون عىل في 

حت  األن قض 
ي نوفمير 

 
عىل خلفية القضية المعروفة إعالميا بقضية أحداث مجلس الشورى،  2013السجن األول كان ف

شخص بعد فض وقفة إحتجاجية أمام مجلس الشورى لرفض مادة إحالة  25قبض عىل عندما تم ال
ي دستور 

 
 .2014المدنيير  للمحاكمات العسكرية ف

ي إحدى جلسات أحداث مجلس الشورى،
 
 ٢٠١٤ديسمير  ٢٧ ياسير  ف
اير  ي فير

 
سنوات، لكن أفرج عنه بعفو رئاىسي رفقة أغلب  3تم الحكم عىل ياسير  بالسجن لمدة  2015ف
ي القضية بعد قضاء حوالي سنة وثالثة أشهر من مدة العقوبةا

 
 .لمتهمير  ف

ة، شهر واحد، وكان ذلك عىل خلفية تظاهرات رافضة إلتفاقية ترسيم  تجربة السجن الثانية كانت قصير
ي البداية تم الحكم عىل ياسير  

 
، ف ان وصنافير ي عرفت باسم قضية تير

الحدود بير  مرص والسعودية، والت 
ألف جنيه  100لسجن لمدة خمس سنوات، قبل أن يتم تخفيف العقوبة بعد ذلك إلي غرامة وأخرون با

 .وتم اإلفراج عنهم بعد سداد الغرامة
ي المرتير  السابقتير  كنت برفقة بعض 

 
.. "ف  قسوة".. يقول ياسير 

السجن الثالث كان األطول واألكير
ء مرارة السجن ي

 ."األصدقاء، وهو ما كان يخفف بعض السر
ي يو 

 
ي وقفة بميدان 2016ليو ف

 
، تم الحكم عىل ياسير  بالسجن لمدة عامير  مع النفاذ، بتهمة المشاركة ف

ي يناير 
 
ة متنقال بير  سجون وادي النطرون  2014طلعت حرب ف

لرفض قانون التظاهر، أمض  تلك الفي 
 .وسجن طرة

ي الثالثة كنت وحيدا، برفقة أشخاص ال أعرفهم، كنا غرباء عن بعض
ي مرة سجت 

 
نا وال توجد فرصة ف

، ويكمل.."وهنا اكتشفت الرسم مرة أخرى نا ياسير   ."للمعرفة حيث كنت انتقل من سجن آلخر" يخير
ي الرسم، 

 
ي العمل أكير عىل تطوير موهبته وإمكاناته ف

 
، ويطمح ف ي

ي فت  ي جالير
 
اآلن يعمل ياسير  حاليا ف

ي الرسم،
 
كوسيلة يمكنه من خاللها أن   أيضا يحلم بنتظيم معرض لعرض لوحاته. فقد اكتشف نفسه ف

ي الخارج
 
 .يعير عن ما يدور بداخله وما يشاهده ف

 .أيضا يحلم ياسير  بمستقبل أفضل، مستقبل ال يعود فيه إل السجن
http://bit.do/eMp5w 

 
  

http://bit.do/eMp5w
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 ياسير  
 

ي زنزانة 
 
ي سجن وادي النطرون بتاري    خ  ٦/٣لوحة رسمتها ف

 
 ١٥/٣/٢٠١٧ف

لعجوز من سيناء مقبوض عليه بتهمة كشف رس من األرسار العسكرية 
ي عن الش الىلي هو متهم بيه 

ي يوم رجع من الجلسة قالنا انه سأل القاض 
 
وف

ي لو قولتلك عليه مش هيبق  رس
 . قاله القاض 

عليهم من سكان سيناء متهمير  بكشف نفس  " للعلم ان معظم المقبوض
 الش "

http://bit.do/eMqaD 
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ة واللهفة للجوء إليها من صخب احداث اليوم مع إحتياج الخصوصي
ة بيكون ُمضاعف جدا بعد ما النور  ي مساحة صغير

 
زمالء عددهم كبير ف

ي الساعة 
بالليل بنحب نلجأ للقعدة ورا الباب األسود الكئيب  ١٢ينطق 

ونشح ونشتكي ونعيط ونلعنه علشان بيفصل بير  الحرية والقيد بنرصخ 
ي الزنازين ساعات عىل نظارة الباب بأ

 
ناشيد بصوت يوصل لكل سهران ف

ي بالقعدة ورا الباب 
التانية ويصىحي مشاعر مؤلمة وممكن نمل ونكتق 

  .نسمع محطات الراديو ونتخيل حياتنا ازاي وصلت للبؤس ده
ي حال أوالده  ٥/٨/٢٠١٨" لوحة رسمتها بتاري    خ 

 
ي قاعد سارح ف لصاحتر

ي سجن وادي 
 
 " ١٣/٢النطرون زنزانة األطفال االتنير  بيسمع الراديو ف

http://bit.do/eMByw 
  

http://bit.do/eMqaD
http://bit.do/eMByw
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 معتقل مجهول

 
ي سجن استقبال طرة زنزانة 

 
 ٦/١٠/٢٠١٧بتاري    خ  ٨/٤لوحة مرسومة ف

http://bit.do/eMBJU 
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 عبد الرحمن طارق

 
 الصورة دي من اكي  الحاجات الوحشة بالنسبة ليا

ي وادي النطون ٤٤٠وساعتها كنت داخل سجن 
 
 ف

 حفلة استقبال بعد 
وها عشان  ي شير ي ذكري بس لألسف اصحاتر

كنت مخرجها عىلي اساس انها تبق 
 صعب عليهم منظري

ي الصورة دي كتير 
 
 بقعد ابص ف

ي السجن
 
 وافتكر السجن والي كان بيحصىلي ف

ي بالقهر
ي وتحسست 

ي صورة بتخنقت 
 بس انهردة قررت انها بدل ما تبق 

ي 
 
ي ومرجعش السجن انها تكون دافع ات

 
ي تات

 
 اعيش حيات

http://bit.do/eMSM6 
 

http://bit.do/eMBJU
http://bit.do/eMSM6
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وق أمجدعبير  ي عن رسر
 الصفت 

ي بتفضىلي 
ي خايفه وأنا نايمه كنت 

ي المعتقل وكنت بتعب وابق 
 
لما كنت ف

ي النوم خالص مكنتيش بتنامي وأنا تعبانه  سهرانه
 
ي لحد مروح ف جنتر

ي طب لسه بتسمعي اسامه 
ي بتنامي ازاي وامت 

ي أنا مش عارفه أنت 
دلوقت 

ي انا عارفه  يض من غير ي الي  ي تخرحر
منير زي مكنا بنسمعه سوا بطلت 

طب وقتك بيعدي ازاي قالولي انك مش كويسه بعدي وأنا مش كويسه 
ك وهللا بس مش عايزه أقولك عشان عرفاكي دايما شايله همي  من غير

ي يااجمل أخت وأجدع صاحبه أنا عاجزه تماما ومش قادره 
سامحيت 

ي 
 
ي قهر العجز الذي يعادل قهري ف

ي يكفيت 
اعملك اي حاجه سامحيت 

 غيابك. 
http://bit.do/eM9iL 

 

 

http://bit.do/eM9iL

