
 

 
ن   بيلعبو شطرنج اللي صنعوه من غطيان ازايز المياة والبيبسي الفاضية والكراتي 

ن  مجموعة من المساجي 
ء  ي

مهما كانت الظروف قاسية واأللوان كئيبة فيه نور مختلف بيظهر مع كل ألم بيخلينا نستخدم كل ش 
اع ألعاب تنسينا صعوبة الوقت والمكان ي اختر

ن
  ف

ي زنزانة لوحة 
ن
 (أبريل 6) ٢٠١٨اغسطس  ٣٠سجن وادي النطرون بتاري    خ  ١٣/٢مرسومة ف

 http://bit.do/eNVrq 
  

http://bit.do/eNVrq
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ي محاوالتنا اللجوء للحياة بعدم االهتمام 
ن
ي الزنزانة ف

ن
الفن ف

ي مكان تخاف أشعة الشمس 
ن
ي تمر ف

بعدد الساعات التر
ي الوصول ايه واستخدامها 

ن
ي لعب أشياء كنا نخجل منها ف

ن
ف

الخارج النها كانت التالئم أعمارنا واآلن ال توجد مالمح للزمن 
ه علينا ولكن حيطان الزنزانة تذكرنا بماضينا الذي كنا  وتأثت 
فيه النفكر سوى بألعابنا القديمة وأماكن وأصدقاء وغضب 

ها   الينتهي سوى بتكست 
 ١٣/٢زنزانة لوحة مرسومة داخل سجن وادي النطرون 

 ٢٠١٨اغسطس  ٢٠بتاري    خ 
 http://bit.do/eNVra 
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سمح لنا بالحب

ُ
ي عالمي الي

ن
  ف

  بشعور الحياة
سمح لنا بالتفكت  بقراءة الكتب

ُ
  الي

ي أحالمنا
ن
سمح لنا بالحرية إال ف

ُ
  الي

ئ سوى الطعام واالستحمام ثم ا   لنومالنهتم لشت 
ي يوم جديد نفعل فيه ما قد فعلناه 

ر
فعالمنا  البارحة،ثم يأت
 .باألبيض وإن استمر قليال باألزرق وينتهي باألحمر يبدأ 

سجن وادي النطرون زنزانة  ٢٠١٨سبتمتر  ٧لوحة بتاري    خ 
١٣/٢ 

http://bit.do/ePgoU 
 
 
 
 

http://bit.do/eNVra
http://bit.do/ePgoU


 أبريل 13
 

ي ا
ن
ن ف لزنزانة مبيسمحش للفرد غت  عدد المساجي 
ي القراءة  ٥٠بمساحة اقل من 

ن
سم يستخدمهم ف

ة العقوبة  ي فتر
ن
ئ ف واللعب واألكل والنوم وكل شت 

ي نفس 
ن
وممكن تستمر العقوبة لسنوات طويلة جدا ف
المكان وفيه سجون زي سجن الزقازيق مساحة 

ن فابيضطروا انهم  الزنزانة اصغر من عدد المساجي 
ن  ي علشان يكون فيه  يصنعو من البطاطي 

ن
دور تات

 ٢٠١٨سبتمتر  ١' لوحة بتاري    خ  .مساحة للعيش
 . ١٣/٢سجن وادي النطرون زنزانة 

http://bit.do/ePySX 
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ن  ي البلد دي " الجنائيي 
ن
ن ف ي وسط الظلم الكتت  الواحد بينس اكتر ناس مظلومي 

ن
  "ف

ن هم الغال ي سجون مرصالجنائيي 
ن
 . بية العظم من الموجودين ف

ن بكتت   ن بيعاملوا اسوء من السياسيي   الجنائيي 
ي البلد دي. من أول 

ن
ن بيتحملوا النصيب األكتر من ظلم وفساد منظومة العدالة والسجون ف الجنائيي 

 عشان تقفيل السنة مرورا باالحكام اللي 
بيديها  زيادة التهم عشان اتخانق مع الظابط و تلفيق المحاضن

ب وإهانة  ي السجون خلع هدوم وضن
ن
القضاه بمنتهي السهولة عشان مفيش حد هيسأل فيهم ،وف

وتعذيب وظروف معيشة اسوء من انك تتخيلها وده كله نابع من مقاييس الضباط المختلة والطبقية 
ن ، وكأن الطبيعي أن العقوبة هي ال ن وشكلهم غلط او مجرميي  تعذيب وأنهم مش والد ناس ومش متعلمي 

ي السجن مش السجن نفسه
ن
 . واإلذالل ف

ن واخدين النصيب األقل من الكالم عنهم وعن حقوقهم ي نفس الوقت الجنائيي 
ن
 . وف

ن زينا فيهم  ي ادمي 
ن بتن ن كمان ،الجنائيي  بننس واحنا بنتكلم عن حقوق اإلنسان أنها تشمل الجنائيي 

يء ،بس االكيد أنهم ال يستح  قوا غت  العدل والمعاملة اآلدميةالكويس والوحش والمذنب والتر
http://bit.do/ePJqq 
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ن  ي  15يوم االثني 
ن
ابريل توجهت للمجلس القومي لحقوق االنسان لتقديم شكوي بخصوص التعنت ف

اسحاق  س المجلس و االستاذ جورجتنفيذ عقوبة المراقبة. و التقيت بالسيد محمد فائق رئي
 .االستاذة راجية عمران اعضاء المجلسو 

 :مقدمة الشكوى

http://bit.do/ePySX
http://bit.do/ePJqq


ي 
ن
بعد خمس سنوات من الحياة بدون خصوصية والتعايش مع البق والرصاصت  أال يحق لي أن أنام ف

ي 
ن
ي ف ي إغالقها و فتحها؟! أال يحق لي استخدام حمام نظيف خاص تر

ن
ي غرفة نظيفة أتحكم انا ف

ن
رسيري ف

 التوقيتات المريحة لجسدي؟
ي أي يوم من 

ن
ي معا ساعات طوال ف

، أال يحق لنا ان نقضن ي
بعد خمس سنوات من الحياة بمعزل عن إبتن

؟ ي مثل أي طفل طبيعي
ي حصتن

ن
 أيام األسبوع؟ أن ينام ف

، أال  ي بعد خمس سنوات من البطالة القرسية و الحرمان من المعرفة و منع التواصل مع العالم الخارجر
ي 
ن
ي ف

ي يحق لي أن أستفيد من كل وقتر
ن
ي من تطورات ف

ي واللحاق بما فاتتن
ن
ي ومعارف

ر
جاع مهارات  محاولة استر

؟  مجال عملي
ي بلد ال تقدم 

ن
ن ف ي أكبدهم مشاق وتكاليف رعاية سجي 

ر
بعد خمس سنوات عشت فيها عالة عل أرست

ي رعاية 
ن
 أساهم به ف

ً
وط الحياة الصحية، أال يحق لي أن أعمل وأكسب رزقا

 من رس 
ن
سجونها الحد األدت

ي 
ر
 بال قيود مجحفة؟أرست

ي 
ن
ي ف

ي التواصل األرسي و من حقر
ن
ي ف

ي من حقر
ي مرص يحرمتن

ن
طية كما يطبق حاليا ف نظام المراقبة الرس 

ي ظروف هشة و غت  صحية و غت  آمنة. ناهيك 
ن
ي العمل كما يفرض علي المبيت ف

ن
ي ف

المعرفة و من حقر
 .االعتقال بإعادةعن التهديد الدائم 

http://bit.do/ePTD9 
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 أنا حاولت االنتحار كذا مرة 

 أفعالي اللي مبتئذيش 
ن ي مقارنة مقنعة بي 

ر
ي مش الف

ن
بسبب ات

  حد وردود األفعال اللي بواجهها من الحكومة وامن الدولة
ي 
ن
وانا بتعذب كنت  ٢٠١٤مرة لما كنت تحت ايد امن الدولة ف

بايدي المتكتفة ورا ظهري محتاج اي حاجة اعرف امسكها 
ب اي حاجة قدامي 

 اللي متكلبش بيه واضن
ن واقطع بيها األفت 

وانا مش شايف حاجة اللي هو محتاج بس امسك حاجة 
ي بيها 

بايدي انهي بيها اللي بيحصل معايا حتر لو سكينة اقتلتن
  وأخلص من الحوارات دي

ن تظاهر بالسجن  ي قضيتي 
ن
 ١٧ومرة كمان لما خدت احكام ف

ين سنة ودخلت السجن  سنة وكنت لسه وقتها مكملتش عرس 
ن جرائم قتل ورسقة واغتصاب  ي زنزانة مع جنائيي 

ن
اول مرة ف

ي خالص بقر مش هشوف 
ن
ي اول زيارة أمي جابتلي هدوم وحاجات كتت  علي أساس ات

ن
وحاجة مرعبة ، ف

ي ودا كان إحساشي بالفعل رجعت من الزيارة مكتئب معرفتش انطق بكلمة 
ن
واحدة مع حد الشمس تات

ي الوضع ده قررت بعد ما الناس 
ن
ي ازاي بقيت كدة وازاي هستمر ف

ن
كنت شايف كل الناس مخيفة وات

ي السقف قدام الحمام وخالص بجهز وحطيت 
ن
نامت بالليل والنور فصل انتحر وعملت حبل وعلقته ف

http://bit.do/ePTD9


ي وسبت نفسي الحبل انقطع والناس صحيت وبعدها بقوا يعملوا نبطشيات عليا عشا
ن رقبتر

ي 
ن
 ميحصلش كدة تات

ن بامراض مرعبة وكلهم كبار جدا كنت  ي زنزانة المالحظة الطبية مع ناس عياني 
ن
ومرة لما احتجزت ف

ي وعملو 
ن
ة مع األموات اخدت كل أقراص العالج بتاعي مرة واحدة لحقوت ي عايش جوة مقتر

ن
حاسس ات

ي من الزنزانة
ن
  غسيل معدة وخرجوت

ي الحجز االنفرادي والتأد
ن
ة مفيش فيها اي وكذا مرة ف ي زنزانة صغت 

ن
يب كنت فاقد الشعور بالحياة ف

ن عيش وحتة جبنة وازازة مياة وجردل صغت  عشان مفيش حمام وبطانية حاولت  حاجة غت  رغيفي 
ي 
ن
ي واد ايه وحشوت   اخرج من الحالة دي وأفكر فاضل اد ايه وارجع الزنزانة مع صحاتر

ي بدات انطلق شوية بشوية واتعلق باي نقطة نور 
ن
واعد األيام اللي فاضلة علشان ارجع الزنزانة تات

ي اخرج من 
ن
ي ملهوف اوي ات

 المهم جدا اللي مخليتن
ئ ي الشمس وكانت الشمس هي الشت 

ن
واخرج للتهوية ف

ي زغللت ودوخت وانبسط 
ي الحياة وأول يوم خرجت وشوفت الشمس عيتن

ن
التأديب ودا كان طموجي ف

ئ وحصل ي شت 
ا كنت صابر ومستتن ي اخت 

ن
  .جدا ات

ي التأديب
ن
ي السجن لنفس المشهد ليا ف

ن
 اللوحة دي رسمتها ف

http://bit.do/eQmTW 
 
 

ي 
ن
ي سجن استقبال بما أت

ن
 . معتقل سابق ف

ي سجن استقبال عبارة عن حبوب مسكنه وحبوب مهدئة 
ن
هل تعلم ان عالج المريض النفسي ف

 http://bit.do/eQmXn .وحبوب منوم
 
 

 .شكرا يا دكتور ثروت
الدكتور الي انقذ حياة المعتقل الي حاول االنتحار هو الدكتور 
ثروت شعيب واحد من دكاترة كتت  بتحاول جواه السجن انها 
ي حرب الدكتور ثروت أنا اعرفه 

ن
تصنع ملحمة طبية وكأنهم ف

ن  ن كاملي  ي العنتر سنتي 
ن
ي السجن بل ف

ن
 شخصيا عيشت معه ف

بيعمل معجزات جواه السجن أنا واحد من كتت  اتعالجوا علي 
ي بيعمل عمليات مستحيل حد 

ايده جواه السجن شفته بعيتن
ي السجن الدكتور ثروت اتقبض 

ن
يصدق ان دي ممكن تحصل ف

عليه من غرفة العمليات ومع ذلك عمره ما بطل يصدق الي 
ي هو مؤمن بيه ورسالته الطبية العظيمة الدكتور ثروت ام

ن
بارح لما اسامة دبح نفسه دبح كامل وف

مشهد مفزع الجميع واقف بيتفرج علي اسامة وهو مدبوح قرار هو ان ال اسامه مش هيموت وبدء 
ين مش  يف وقف وكل الحاضن ن يف اإلسعاف لما جات كان التن ن يعمل معه اإلسعافات األولية لوقف التن

ن ان اسامة عايش الجراح العظيم دا محبوس علي قض ية كتائب حلوان وهو عمره ما راح مصدقي 
ي السجن من األساطت  الي هنفضل نحكي الوالدنا عنهم ولينا 

ن
حلوان الدكتور ثروت أسطورة موجوده ف

ي يوم من األيام عيشنا معاهم أتكلموا عن الدكتور ثروت وادوله حقه وطالبوا بحريته الي 
ن
ف أننا ف الرس 

ها  http://bit.do/eQtxj  .هو ال يستحق غت 

http://bit.do/eQmTW
http://bit.do/eQmXn
http://bit.do/eQtxj
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اضية ' للشاعر ُمحسن محمد “   " من ديوان ' جملة إعتر

 قصيدة مكتوبة من داخل السجن -ملحوظة 
ن وأنا بهمس  الرفاق نايمي 
 صدر يعل وصدر يتنفس
 والليالي ماسورة بتنفس

 ماشية جنب الحيط بتتجسس
 ع الصباح الملهم الطالع
ي الليالي وصمتها القاتل

ن
 ف

 والجدار العازل الحائل
 كنت أجاوب فيها وأتسائل

 أل األعمزي أخرس يس
 !!حطوا ليه عل عينه غماية؟

  ياحكاية ظلمي ياحكاية
 كنت حافظ صم كام آية
 ياشباب العمر يا ضايع

ن والدنيا حداية؟  كنت في 
  جنب سور القتر والشاهد
ي عيون بتتشاهد  كانوا جنتر

 والليالي فجرها بيعند
يفة مش بسند ي الترس 

ن
 كنت ف

ي بتساند
ن عتن  كنت غصير

ب جامد ،لما أضن ي
 كتقن
ب أجمدع   الزميل اللي اترصن

يفة مش بسند ي الترس 
ن
 كنت ف

ي بتساند
ن عتن  كنت غصير

 ع اللي قدامي وع اللي ورايا
  ياحكاية ظلمي ياحكاية

 كنت حافظ صم كام آية
 ياشباب العمر ياضايع

ن والدنيا حداية؟  كنت في 
 كنت حافظ صم كام آية
ي  ي لهتر  قولت تبت إيد أتر

ي  ي لهتر  "قولت"تبت يدى أتر
ي خد ربيع العم  ر يارتر



ي   خد خمس أعوام من الدهتر
ي سجونه وسابلي فضتهم

ن
 ف

 خلف هذا السلك فضيتهم
 رغم بيع الوهم قضيتهم
 زي بحر عظيم ماله نهاية
ي ياحكاية

 ياحكاية سجتن
 كنت حافظ صم كام آية
 ياشباب العمر ياضايع

ن والدنيا حداية  كنت في 
 ليه يقولوا السجن للرجالة

 والتميمة الزرقا متشالة
  دة ست دجالةعند واح

 واحدة ست عجوزة عرافة
 
ن
 قالت اسمع الجل تتعاف
  أنت زهرة رقيقة شفافة
 والحياة جنية خطافة

 صفصافة -فوق الربوة -ساكنة
 ماسكة منجل حاد،وقطافة
 ماسكة قطافة ،ومنجل حاد
 وأنت ابن رحيل وابن بعاد
 زي فارس ع السفر،وجياد

ي بيشده
ن للماضن  الحني 

ي طريقك حاجة بتسده
ن
 ف
ي 
ن
 طريقك للعجب صدفة ف

  حاجة جد غريبة مختلفة
 حاجة خت  أو رس  مش عارفة

ي طريقك يافتر مكتوب
ن
 ف

 أنت غالب حتر لو مغلوب
 أنت غالب حتر لو غالب

 دون كيشوته عرصه بيحارب
 دنيا حبل إتساب عل الغارب

 حبل دنيا طليقة متسابة
 قولت أيوا،أيوا،أيوا ياخالة

ي كدابة
 النبوءة ماكتس 

 السجن للرجالة لما قالوا 
 قولت أله إال دي بالذات
 قولت أل السجن لألموات



؟ ي وأنطلق وأطت 
 كيف أغتن

 !!والكالب بتقصقص الجناحات؟
ي وأنطلق وأسع؟

 كيف أغتن
 والحيطان بتجور عل الوسعة،

وف علي الوسعاية؟
ن  !!والسجون بتر

 ياحكاية ظلمي ياحكاية
 كنت حافظ صم كام آية
 ياشباب العمر ياضايع

ن والدنيا حداية؟؟كنت ف  ي 
، وأنا سامع ن  الرفاق نايمي 
ي الشارع

ن
 !!الظالم بيلف ف

 والتواء الدرب لنواجي 
 ساكنة فينا وهما ساكننها
ن وأنا صاجي   الرفاق نايمي 

 والجدار الصامت ،الهامس
 !قالي سامع وال مش سامع؟
 !قالي المس وال مش المس؟
 ..خلف قبح الليل ورا ستارة
 ةشعلة قايدة ف آخر الحار 
ي جوهرها

 الطبيعة ياجن
ي مراية

ن
 !!زي جوهر روحنا ف

 ياحكاية ظلمي ياحكاية
 كنت حافظ صم كام آية
 ياشباب العمر يا ضايع

ن والدنيا حداية؟؟  كنت في 
ن وأنا صاجي   الرفاق نايمي 
ن وأنا شايف  الرفاق نايمي 
ن وأنا خايف  الرفاق نايمي 
ن وأنا سامع  الرفاق نايمي 

 صوت خطاوي الطفل جوايا
  ية ضلمي ياحكايةياحكا

 كنت حافظ صم كام آيه
 ياشباب العمر ياضايع

ن والدنيا حداية؟  !كنت في 
http://bit.do/eQPkc 

 
 

http://bit.do/eQPkc


 ذكريات التعذيب
ي قض ٣أنا من 

ن
ن اتقبض عليا ف ي هدومي سني 

ن
ان وصنافت  " وظباط امن الدولة قلعوت ية األرض " تت 

ي 
ن
ي وكتفوت

ن
ي مش هشوف الشمس تات

ن
ي بأحراز سالح وات

ن
ي وكرسو باب المكتب عليا وهددوت

ن
وعذبوت

ي باالنضمام لحركة 
ن
ي خاين للبلد واتهموت

ن
ي ات

ن
ي وبطرق مهينة حسسوت

ي وغمو عيتن
ابريل وكمان  ٦خلقن

ي نهاية التحقي
ن
ي بالحضن منضم لإلخوان وف

ن
ي وخدت

ن يابتن  ق ظابط منهم قالي احنا مش وحشي 
 http://bit.do/eQPmD 
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ي سجن العقرب ٥فاضل 
ن
ن  ٣بقالي  2ايام وكدة ابقا سايب سيد مشاغب ف  سني 

ي 
ن حبس انفرادي ٣وبكدة سيد يكون قضن  سني 

ي 
ن
  السجنسيد ممنوع يقف يتكلم مع حد ف

يض  سيد ممنوع من التر
 شهور ٦انا جربت الحبس االنفرادي 

 كنت راسم رسمة علي الحيطة وبقعد اتكلم معاها
ي زجاجه بالستيك وبدخله ضاصت  ودبان واتفرج علي المعركة الي بتدور

ن
 كنت حاطط عنكبوت ف

 كنت بضحك من غت  سبب
ي الدنيا

ن
 كنت مجنون ومش فاهم اي حاجة ف

 االيام وال بعرف انهردة كام وال ايه مكنتش بعرف اعد 
( وطبعا مش قادر احكيلكو طعمه وحش  ن مكنتش بعرف ان اليوم عدا غت  وهما بيدخلولي االكل)التعي 

 ازاي
ي كل 

ر
ي زيارت

ن
 يوم ١٥بس كنت باكله ومش بحس بانه وحش غت  لما اكل من االكل الي بيجيلي ف

ن حبس انفرادي ازاي ٣سيد معرفش قدر يعيش   سني 
 مش قادر اوصفلكو المعاناه الي هو بيعشها انا 

 سيد كان راجل بيقول كل الي هو عايزه رغم السجن
بيطاط السياسية  مكنش بيهتم بالتر

ي لو هيموت
 كان شايف ان هو الزم يقول كلمة حق حتر

 الحرية ل سيد مشاغب
 http://bit.do/eQYtd 
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 ن_المخصوصزنازي#
 سجن_برج_العرب#

ين ونصف من الخرسانة المسلحة يتخللها باب حديدى  ❌متر ونصف  متر
اعة ه المنفذ الوحيد لهم بالعالم الخارجر  ة تسم بالرس    به فتحة صغت 
ة ه مساحة الزنزانة والتر صممت لتكون غرف  هذة المساحة الصغت 

  ن المغضوب عليهمالحبس االنفرادى لمن يرفض اوامر السجن او يكون م
 الصيف 

ن
غرف ضيقة وبطبيعتها الخرسانية التر تكاد تكون كالقرن ف

 الشتاء ه مساحة عنابر التأديب او المستخدمة حاليا كالزنزانه 
ن
وكالثالجة ف

 عنابر المخصوص بسجن برج العرب والمخصصة للمحكوم عليه 
ن
ف

ساعة يوميا  24 باالعدام يعيش فيها المعتقل السياش او المسجون الجناتي 
يض )اذا لم تقم ادارة السجن   اليوم للتر

ن
يتخللها ساعة واحدة فقط ف

 بالغاءها وبمنعها(
  فقن هذة المساحة الضيقة التعيسة يعيش المسجون يومه وينام ليلته ويقضن فيها حاجته
 غرفة الحبس االنفرادى هذة او الزنزانه الواحدة يعيش معتقل واحد فقط

ن
  الطبيع ان ف

ن او ثالثه عل اقض تقديرو   نظًرا للتكدس الشديد يعيش بها بالكاد مسجوني 
 عنابر المخصوص فوجوا بإدارة سجن برج العرب بإضافة مسجون رابع لهم

ن
ن ف   ولكن المعتقلي 

ن إلدارة سجن برج العرب عل هذا الوضع والمهانة التر أضيفت عل معاناة  ض المعتقلي 
وعندما اعتر

 هذا المكان انهم موجودين اصال 
ن
 ف

ن  8تم معاقبة   عنابر التأديب وما ادراك بعنابر وغرف التأديب وتهديد الباقي 
ن
ن بحبسهم ف من المعتقلي 

 بالعقاب الشديد
وت السجان  مهانة وذل تضاف ال ظلم وجتر

 برج العرب او العقرب او الوادى الجديد او المن
ن
يا او حقيقر ال اجد اال الدعاء لهوالء اينما وجدوا سواء ف

  جمصة او وادى النطرون
ن   او اينما وجودا هوالء المعتقلي 

ن  ن غانمي   فرج هللا كربكم وردكم ال أهاليكم سالمي 
http://bit.do/eQYv3 
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، لكل من قدم المساندة القانونية والدعم  الشكر واجب لكل من ساند ودعم، لكل من كتب ونرس 
 .النفسي 

ي من قائمة االنتخابات ي رغم شطتر
ي اعتصام أو وقفة عل سلم النقابة، لكل من انتخبتن

ن
 .لكل من شارك ف

ي أو قدم لي النصيحة، لكل من ساهم بشق كلمة أو دعوة بظهر الغيب
 .لكل من اتصل مهنئا باإلفراج عتن

ي غياهب ال
ن
ي كانت تمنحنا الثبات والصمود ف

 .سجونأعلموا أن مساندتكم هي التر
ع منا ن ي يراد أن تنتر

داد إنسانيتنا التر  .وهي محاولة منا جميعا الستر

http://bit.do/eQYv3


ي أن يكون التضامن عل أرضية اإلنسانية وليست عل أساس االنتماء السياشي 
داد إنسانيتنا يعتن واستر
.. الخ ي  .أو االيدولوجر

 //:bit.do/eQ7a5http .كرامة اإلنسان من جوهر اإليمان
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ي صعب أوي عاللي فالسجون 
ي أي مناسبة بيبقر

ن
 أول يوم ف

كل دي حاجات بتمر بصعوبه بالغه عاللي جوه   .أول سحور وأول فطار وأول يوم عيد وصالة العيد
ي انك تكون بره وبردو تتحرم من دا  .وعلي أهله بره

عالء عبدالفتاح القسم مرضيش . المشكله بقر
 به عشان يقدر يفطر مع أهله وابنهيأخرله المراق

ي موافقوش انها تروح التدابت  ساعه متأخر عشان تقدر تفطر مع أهلها وأوالدها
فت الحسيتن  مت 

ي اي وقت  24زينب أبو عونه محدش عدلها التدابت  مع ان القسم مفتوح 
ن
ساعه وممكن تروح التدابت  ف

 دل ما تعقد وسط أهلها عالفطارمن اليوم غت  ساعة الفطار فهي هتعقد تفطر فالشارع ب
فت وزينب بس دي مشلكة مئات بيتم التعنت معاهم ألسباب ملهاش أي داعي   مش عالء ومت 

 سجن_نص_يوم#
_مكتمله#  حريه_غت 

http://bit.do/eRP7s 
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ازية  كفانا هللا قسوة المراقبة والتدابت  االحتر
ي صف الحلفاء غريب أمر 

ن
ن شعبها، كانت خالل الحرب العالمية الثانية ف السادة حكام مرص ومسكي 

، لكنهم اختاروا عندما وضعوا قانونا متكامال للعقوبات بحلول عام  ي
ن
يطات أن  1937جراء االحتالل التر

ن الفاشية اإليطالية "ألفريدو روكو". وهذا ما استنتجت وا فلسفته وأسسه من فقيه قواني  ه من يستعت 
استشارة عدد من رجال القانون والقضاء مستفهما ومستغربا من قسوة ما يعانيه الخاضعون ألحكام 
ازية، ووفق ما فهمت فإن األول عقوبة تكميلية، والثانية  تعددت وتكاثرت بالمراقبة والتدابت  االحتر

ي عهد الرئيس المؤقت
ن
عدلي منصور إل  إجراء لتعويض او استكمال الحبس االحتياطي الذي امتد ف

ن يمتد إل ما هو أبعد ي الممارسة وضد الخصوم السياسيي 
ن
، وإن كان ف ن ن كاملي   . عامي 

طة مع أرسة  ي األيام األول من شهر رمضان الكريم أفطرت تضامنا ولمرة واحدة أمام أحد أقسام الرس 
ن
ف

ي من حبس نجلها نصف يوم ) 
ن
النصف يوم ساعة ( وكل يوم ولخمس سنوات. حبيس  12كريمة تعات

باألصل من الشباب الطامح لمرص أفضل كي تلحق بعالم وعرص بال حدود، دفع من قبل خمسسنوات 
ي السجون أو يزيد ثمنا لحريتنا وحريته

ن
  .ف

اع مواطن محكوم بالمراقبة  ن اع.. انتر ن ولقد قدر لي قبل حلول موعد اإلفطار بدقائق أن أشعر بقسوة االنتر
رسة ليبتلعه ظالم حبس المراقبة لنصف يوم وحتر السادسة صباح من حياته اليومية ومن دفء األ

ي 
ن
ي ذلك ممارسة الحق الدستوري ف

ن
. ناهيك عن استحالة حياة طبيعية عل هذا النحو بما ف اليوم التالي

http://bit.do/eQ7a5
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ن بمرص  العمل والكسب. وتصادف بعدها بساعات أن ذهبت إل عزاء، فصادفت شابا آخر من الحالمي 
  يرسع بالمغادرة كي يلحق بموعد تسليم النفس ال حبس المراقبة اعتبارا من أفضل   وكل عل طريقته 

ي رمضان. وهكذا بما يفيد بأنه حتر ومع الحبس نصف اليوم، كل يوم، ثمة درجات 
ن
التاسعة ليال ف

ي 
طة آلخر. ولربما كان األمر معلقا سلطة األمن الوطتن متنوعة من القسوة أو قل المرونة من قسم رس 

  .لة()أمن الدو 
لكن األمر وبالنسبة لي شخصيا لم يعد يقترص عل أرسة واحدة من األصدقاء أو حبيس نصف يوم  

ي مقابلة صديق أو زميل مهنة أو شخص 
ن
ن اعرفهما حق المعرفة. فكم من المرات أرغب ف لواحد أو اثني 

. معرفة أو مصدر لعمل، فيعتذر بأن الموعد ال يناسبه ألنه يتعارض مع ساعات المراقب ة أو التدابت 
ي دوائر العالقات واالنتماءات 

ن
ن والمعارف ف وحقيقة يعجز المرء عن إحصاء عدد الزمالء الصحفيي 

ن بأن  ازية، وأنا عل يقي 
ي دوائر ودوامات المراقبة أو التدابت  االحتر

ن
االجتماعية، ممن هم اآلن يدورون ف

" أو " النظام أيا منهم ال يشكل خطورة عل المجتمع أو "الهيئة االجتماعي ة" أو "النظام االجتماعي
طة المكتظة أصال بهم، ولذا  العام " تستوجب كل هذه القسوة والمعاناة. ناهيك عن شغل أقسام الرس 

ي من رجال القانون والقضاة والعائالت المضارة بالمراقبة والتدابت  
بحثت كما سألت كل من صادفتن

ي لعقوبة واحت
ن
ازية عن األساس القانوت ن كل هذه االحتر عون لتحمل إل المرصيي  ياطات سنها مرس 

 .القسوة.. بل واالنتقام
ي 
ن
ي نص مرسوم بقانون صدر ف

ي رحلة البحث هذه وصلتن
ن
يحمل   99برقم  1945أكتوبر  6وف

لمان ومن إحدى حكومات  ي غيبه التر
ن
عنوان:"تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس"، ويبدو أنه صادر ف

". كما يتضح أيضا أنه يستند األقلية صنيعة القرص واالح ي
ي عهد حكومة "النقراش 

ن
تالل. وواضح أنه ف

ي قانون العقوبات ) الركوكي (، كما يحل محل قانون آخر يعود ال عام 
ن
يتعلق ب  "  1923ال مواد ف

ي هذا القانون من غرائب وعجائب فقد بدا لي 
ن
دين " و" المشتبه فيهم ". والحقيقة انه رغم ما ف المرس 

ن بأنه أكت   " للبيوت والمتاجر حي  ن " و"الطفاشي  ن دين والخطرين من "الهجامي   رأفة إزاء السادة المرس 
طي كل 

يسمح للمعاقب بأن يحدد للبوليس  المكان أو الجهة أو العنوان محل المراقبة كي يمر عليه الرس 
ي األسبوع عل األكت  و 

ن
له ليلة للتأكد بأنه يلزمها، وأن يقدم نفسه لمكتب البوليس مرة ف ن عل ان يلزم متن

. كما يتضمن هذا القانون قدرا نسبيا من  ي اليوم التالي
ن
وقها ف محل المراقبة من غروب الشمس إل رس 

ي المعاقب بالرقابة من لزوم كل ساعات الليل أو كله، إذا اقتضن 
ن يسمح للمحافظ أن يعقن الرحمة حي 

ن من  ي قرار من مأمور عمله أو شأن آخر. ناهيك عن إعفائه لمدة تصل ال أسبوعي 
المراقبة بمقتضن

اض   .القسم عل أن يخطر المحافظ أو مدير المديرية اللذين لهما حق االعتر
ي قانون العقوبات وبخاصة المواد 

ن
ي   38و  29و 28وربما تقودك رحلة البحث هذه ال مواد ف

ن
كما ورد ف

. أو يشت  عليك قاض جليل بأ ن ن الماضيي  ي العامي 
ن
ن هناك الئحة تنفيذية عدد من وسائل اإلعالم ف

ن وآخر. وينظر اليك مليا  1945لقانون المراقبة لعام  ن حي  طة بي  تتجدد وتتغت  وفق ما يمليه جهاز الرس 
ي الجريدة الرسمية )الوقائع 

ن
ها ف وهو يقول :"لكن يبدو أن تلك الالئحة ومنذ السبعينيات لم يجر نرس 

  ."المرصية(
ازية فهي تتط ن الزمالء أما بخصوص التدابت  االحتر لب   كما تفيد أحوال العديد من االصدقاء والصحفيي 

ن أو يوما واحدا  ن أو ثالث ساعات يومي  طة التابع له لنحو ساعتي    أن يسلم المواطن نفسه ال قسم الرس 
. وهنا ايضا تتعدد  كل أسبوع، وهو عل ذمة قضية متداولة، وبعد اخالء سبيل من الحبس االحتياطي

ي قضايا رأي وأيضا من رجال اجتهادات و"تأصيال 
ن
ازية ف ن بالتدابت  االحتر ت" من التقيتهم من المشمولي 

ي قانون اإلجراءات الجنائية أو حتر الطوارئ
ن
  .القانون والقضاة. والعديد من بينهم يشت  ال مواد ف



عاما عاشوها ووعوا خاللها  60ولعل ما أجمع عليه من استفتيتهم هو أنه لم يحدث عل مدي 
ن وساحات القضاء أن امتدت هكذا عقوبة )المراقبة( وإجراء احتياطيا ) التدابت  بتطور  ات القواني 

دين"  ن واصحاب الرأي وكذا الصحفيون، ومن غت  "المترس  ازية ( إل الخصوم السياسيي 
االحتر

ي أيامنا هذه
ن
ن الخطرين" وعل هذا النحو، إال ف " و"المجرمي  ن " و"الطفاشي  ن  .و"الهجامي 

http://bit.do/eTVpP 
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ي ٣

ن سجن انفرادي يعتن ي منته الكآبة ٣سني 
ن
 .رمضان ف

ي السنة، ودايما كنا بنشعر إنه شهر قصت  جدا 
ن
زمان وأنا صغت  كان رمضان بالنسبالي هو أجمل شهر ف

وبيخلص برسعة من فرط جمال الشهر وتالحق األحداث اللطيفة والعزومات واالجتماعيات وحالوة 
ي الج

ن
 .ميلالعبادات والجو الروحات

 .والوضع اختلف 2014لكن ابتداء من 
ي انه يخلص من أول يوم

 .رمضان أصبح كئييييييب وبىطء جدا وتقيييييل ، وببقر مستتن
ي ٣

ن سجن انفرادي يعتن ي منته الكآبة ٣سني 
ن
 .رمضان ف

ي النهار اثناء الصيام، وتسيب  ٢وبعد السجن 
ن
ي يوم مخروم وعمل شاق ف

ي المراقبة ، يعتن
ن
رمضان ف

ي 
ن
ي القسم وماتعرفش تعمل فيها أي حاجة الناس ف

ن
ي ليلة كئيبة ف

 نص الفطار وتجري، علشان تقضن
 .مفيدة

ي المراقبة، وسادس رمضان كئيب، ومش بس كده،
ن
 السنة دي ثالث رمضان ف

 .كمان دا أول رمضان من غت  أمي 
، ومن غت  صوتها وأكلها، ومن غت  نصائحها  ي أول يوم رمضان من غت  أمي

ن
ي اإلفطار ف

ي الزم  يعتن
ن
دايما ات

ي والد الحرام
 .أخلي بالي من نفسي ، ومنع غت  دعواتها بإن ربنا يبعد عتن
 .هللا يرحم كل أهالينا وأصدقاءنا وأحبابنا اللي فقدناهم

ي رمضان
ن
ي المراقبة( وخفف عن أهاليهم وأحبابهم ف

ن
ي السجن وف

ن
ن )ف  .يارب خفف عن كل المحبوسي 

http://bit.do/eRPZM 
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ات .. المفروض تروح السجن كة االلمانية البادة الحرس   . الرس 
ن لونها  ي غرفة انفرادية مجهولة وضيقة، تحوي بطانية وحيدة سوداء عطنة .. ال تستطيع تميت 

ن
أدخلوت

تعد وال تحض األصلي حيث تراكمت عليها بقايا " ردة العيش " و المرتر .. دهون طعام .. عرق برس  ال 
ي العطن .. ناهيك عما ينبعث منها من روائح كري  هة مختلفة

ن
 . مرت بها .. تكاد قدمك تغرس ف

ستارة الحمام نصف بطانية ال تقل قذارتها عن بطانية … زجاجات مياه مملوءة تحسبا النقطاع المياه 
  " النوم .. جردل وكوز وحنفية ماشية بمبدأ " يا بخت من زار وخف

http://bit.do/eTVpP
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ة شنطة زبالة ال يعلم اال هللا منذ متر تراكمت فيها أكوام النفايات .. تتدفق منها خلف البا ب مبارس 
ة النشطة ،، تزحف منها طوابت  وطوابت  من الرصاصت  كأنها خيوط  ي الصغت 

ن
أرساب الرصاصت  األلمات

ي كل األركان.. وحيث ال سجاير وال ونيس ال حل اال النوم .. وضعت 
ن
أكتر زجاجة الطاعون .. تنترس  ف

ي تتسلل داخل رجل البنطلون .. 
ن
مياه أسفل طرف البطانية وصنعت لنفسي مخدة .. الرصاصت  االلمات

تزعج وتستنفر عضالت وجهك .. تصحو من نومك لتجد نفسك وقد قتلت أحدهم دون أن تقصد 
ي خدك أو ظهرك.. أرجع وأقول أهم كانوا ونس بردك

ن
 ف
ً
 ! وتجده " مفعوصا " ملتصقا

ن يوميا#  ت_سجي 
http://bit.do/eScyd 

 
 

حيلة.. حكاية رسيعة  حب من شباك التر
ن نبص ع  حيلة من السجن لنيابة أمن الدولة، الطريق الدايري كان زحمة واحنا واقفي 

ي التر
ن
واحنا ف

للناس اللي برة  الشارع من الشبابيك ، حظنا كانت قضبان بس من غت  سلك فكانت وشوشنا واضحة
ن الشارع أحسن وأحل . . عدت جنبنا عربية نقل فيها عمال صعايدة " ربنا معاكوا ..  واحنا كمان شايفي 

حيالت ومد ايده ناولنا  ربنا يفرجها عليكوا " دعولنا.. سواق سيارة نقل أض عل مالحقة سيارة التر
ي س

ن
يارة مالكي رفعت ايديها بالدعاء لنا ولم نسمع عسلية وازازة مية معدنية .. أم تجلس إل جوار ابنها ف

دعائها لكنه وصلنا .. فتاة يتطاير شعرها من شباك مبكروباص تنظر إلينا وتضحك ، أطلقت علينا النار 
بإشارة من السبابة " بشو بشو " .. لم نعرف اذا كانت تقصد أننا "إرهابيون" بسبب دقونا الطويلة ام 

ت لها  بعالمة القلب .. ضحكت وفهمنا انها بالتأكيد ال تهابنا اذا كنا فعال  ماذا كانت تقصد .. أرس 
اق مساراتنا أشارت لنا  ن ، وأنها ال تقصد من إطالق النار علينا قتلنا .. عندما قاربنا عل افتر ارهابيي 

 . بالسالم
 حكايات_السجن#

http://bit.do/eSczy 
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ي  النار ك

ن
 الهشيم ف

هذة الرسالة وصلتتن من معتقل سابق  استغاثه من معتقل سابق
 الهشيم الذى 

ن
يتحدث عن واقع ماراه بخصوص موضوع تقرير كالنار ف

 المعتقالت المرصية
ن
 يتحدث عن نمو التطرف والتيار الداعس  ف

ن  واعتقد شهادته تتفق مع شهادات اخرى حصلت عليها من معتقلي 
ن وبال ن من ال يرى ذلكسابقي  ن السابقي   تاكيد هناك من المعتقلي 

 رسالته
ن
 : يقول ف

 
 
 

http://bit.do/eScyd
http://bit.do/eSczy


 اجن الحببب
 تحية طيبة وبعد

 بصفتر معتقل 
ر
 السجون المرصية فإليك شهادت

ن
ت منشور لك بخصوص تطرف بعض الشباب ف

ً
قرا

 سابق ومن هللا عًل بالخرو
 وذاك يدخل الشباب السجن فيجد خليط غريب جدا جدا من ايديولوجيات مختل-١

ن
فة فهذا اخوات

 سلقن والثالث ثورى واالخت  تنظيم الدولة ...الخ
 نفس الوقت( فيجدكل منهم -٢

ن
اقبهم عن بعد )وقرب ف يصطدم الشباب بفكر هوالء دفعة واحدة فت 

 متمسك بأفكاره ونادرا ما يتحدون مع بعضهم
اخل السجون التر كنت فيها اقولها واجرى عل هللا من واقع اعتقال لم ارى تجنيد او استقطاب د-٣

 
ر
 ولكن يحدث اآلت

الشباب معذبون ومقهورين وضاع مستقبلهم )حتر الكباريخرجون ال يجدوا عمال وال مورد رزق  -٤
 (ويتذكرون من فعل بهم

ن  ن لإلسالميي   االنتقام ليشاهدوا نموذجي 
 "االول يقول لهم "السلمية ه الحل

د اال   يقول "ما اخذ بالقوة ال يستر
ن
ن حركة طالبان التر أذلت والثات ن صارخي   ذلك مثالي 

ن
 بالقوة " ولهم ف

 االمريكان وحركة حماس التر أربكت الصهاينة وهم الذين طلبوا المقاومة
ش  اخر اجن الحبيب/ تجد االخوان المسلمون يتعاملون مع الحراس ومباحث السجن ب.... )لم 

ىا ما )اال من رحم رتر م
ً
نهم( عل الطرف االخر تجد اعضاء تنظيم الدولة استطع قراءتها(او ليونه شي

ن جدا مع الحراس والمباحث ويعاملونهم بنديةقوية  حازمي 
 حينها ال من يذهب الشباب؟؟؟

 بالطبع يذهبوا لمن وجدوه قويا فازدادت االعدادجدا جدا فعال
ة شباب االمة  انقذوا الشباب ارجوكم فكلهم مرصيون وال تصنفوهم فهم خت 

ا اصع ب ش  سيواجه مرص بعد زوال االنقالب هو خصومة االخوان وتنظيم الدولة ولن تكون واخت 
 سهلة عل اإلطالق
 واسف عل االطالة

http://bit.do/eScCR 
 
 
 أنتو شكلكو عامل كده ليه ياض منك ليه؟" "

/ات بليل عند جنينة سألنا  ن ي المثليي 
ر
ي وصديقات

ئ
طة كانت جنبنا أنا وأصدقات ظابط بدورية رس 

 منطقة الجاردين بمرص الجديدة
ن
  ."المريالند" ف

 البداية طلب مننا أي إثبات هوية وكنا 
ن
أشخاص وبعد كده بدأ يسألنا شوية أسئلة عن أسباب  8ف

 وقت متأخر فكان ردنا أنن
ن
 المكان ده ف

ن
ي تواجدنا ف ا زمالء جامعة واحدة، فبدأ يلمح عن مظهرنا الخارجر

الل وصفه بأنه ملفت لألنظار فكان ردنا بكل خوف وتوتر "شكلنا عامل ازاي يا باشا؟" والرد ده بالنسبة 
ام ليه وأتقبض علينا بدون أي سبب أو تهمة  .ليه كان بمثابة تطاول عليه وعدم إحتر

http://bit.do/eScCR


طة الدورية بقيا  الطريق لمركز الرس 
ن
ن منطقة المريالند ف دة الضابط ده كان بيعدى عل أماكن حوالي 

ن كان بيسيب الناس الل  ي حي 
ن
ي ف

ن
ن من غت  سبب قانوت وكان بيقومو بالقبض عل األشخاص الل واقفي 

 .بتبيع مخدرات
ن  قام الضابط بتفتيش موبايلتنا ولقر عليها بعض الصور العارية وتطبيقات التعارف الخاصة بالمثليي 

ي المريالند منطقة الخوالت بتاعة مرص الجديده بصلنا 
ن
ي الشارع ف

ن
ي بتقفولي ف

وهو مبتسم "اه انتوا بقر
عشان تتعرفوا عل بعض ياخول منك ليه عشان تظبطوا بعض وتتناكو من الل رايح واللي جاي، قول 

ي صور ازبار، أحنا جايلنا أ
، هي كل الصور بقر ي

ن
ي الل بيظبط التات

ن بقر موط مي  ي يارس 
وامر عاليا من لي بقر

بنا عل وشنا  فوق )سلطات عليا من الدولة( إن المنطقة دي هتنضف من أي خول شاذ"، بعد كده ضن
، ومنعونا نوصل لحد من معارفنا أو أهلنا ن ن ومقيديي    .وبرجليهم )بالشالليط( وأحنا متكتفي 

طة أمام حديقة المريالند  المحرصن الل أتسجل ضدنا كان بيتم إتهامنا فيه بأن "أثناء مرور سيارة الرس 
ن من عمرهم يغرون الماره بممارسة الرذيلة والفحشاء مقابل اجر  ي بداية الثالثي 

ن
,وجد الضابط شابان ف

اضهم ) رجال  ن معهم سالح ابيض , وبعض الزجاجات الكحولية، عندما قمنا بأعتر مادي، حاملي 
طة ( قاما الشابان بالتطاول علينا ورفضا االنصياع الوامرن ا، قمنا بالقبض عليهم وسيتم ترحيلهم الرس 

 "ال النيابه صباح باكر
ي انتظارنا. طلبوا من وكيل 

ن
ن ف ن الحقوقيي  لما أترحلنا للنيابه أتفاجئنا بوجود مجموعة من المحاميي 

ي مركز 
ن
النيابه بإجراء تحليل سموم و طلبوا بإثبات اإلنتهاكات اللي حصلتلنا من قبل الظابط والل معاه ف

طة،  وبات الكحولية وأمرت النيابه بأخالء سبيلنا من الرس  الل أثبت عدم وجود آثار لتعاطينا المرس 
طة  .مركز الرس 

طة خوفا من التعرض إل التعذيب مرة تانية، تم رسقة كل  ي من مركز الرس  ي هو خروجر
كان كل ما يعنيتن

طة من قب ، وبالرغم من إنه تم أثبات التعدي والتعذيب داخل مركز الرس  ل الظباط بس مفيش أي أموالي
ه بس   بيقولنا "دي حاجه صغت 

ُ
طة مستهزئا طة بل قابلنا ضابط الرس  إجراءات أتخدت تجاه رجال الرس 

ي المنقطه دول إحنا قرفنا منهم برصاحة
ن
ين ف  ." عشان قصة الخوالت إللي منترس 

اير   فتر
ن
ي النهاية  2014الكالم ده كان ف

ن
 مرص، ف

ن
عرفت: "عشان أنت بداية إنتشار اإلختفاء القرسي ف

ي بيتك ومتعملش أي حاجه ,ألن لو أتمسكت مش حياتك بس الل 
ن
ي مرص المفروض تقعد ف

ن
مثلي ف

فش بميول أو  ي مبيعتر
ر
ف ي مجتمع محافظ رس 

ن
ن معاك عشان إحنا ف هتدمر لكن حياة أهلك وكل المحيطي 

 . "هويات مختلفة
 قالك_فيه_عدالة#

#UnjustJustice  
#IDAHOT2019 

http://bit.do/eScFa 
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، ن ي السجن وسط الجنائيي 
ن
 أنا قضيت رمضان ف

ي مكان ياخد بالظبط 
ن
ي  15ف

ن
 ، أول أيام حاولت أصوم،45فرد كنا ف

ي بنموت طول الوقت وماقدرتش أكمل صيام بس
ي األيام كانت صعبة علينا كلنا كنا حقيقر

ر
بب لكن باف
 الحر،

http://bit.do/eScFa


ل علينا زي الشالل طول الوقت،كانت ناس بتنام وناس تفضل صاحية عشان مافيش  ن كان العرق بيتن
 مكان

ي الحر،
ن
ي نمت ف

ن
 لو نمت ساعة بكون بطل أت

ي النوم،
ن
 وعشان أنام ساعه كنت بقاوم كتت  وأفضل أتقلب وقت كبت  عشان أدخل ف

ه تهوية كافية لينا كان النفس صعب كل دخان كان الوصول للنوم صعب علينا، المكان كمان مافيش في
 سجاير ومخدرات طول الوقت،

ن داخل فرن ومقفول علينا، ي أضعاف، زي مايكون محبوسي 
ن
 ولما الكهربا كانت تقطع علينا كنا بنعات

نا، ة ألن ممكن تموت أي وقت وماحدش هيعتر  كنا بنقوم نهوي بأي حاجة علي الناس الكبت 
ي مسمينه نوم قرف وبنهرب فيه ووقت ما الكهربا بتقطع ا

للي نايم علطول بيصحي وياريت نايم ده حتر
 عشان نضيع وقت،

يط المنوم وصلت أن باخده ومابيعملش  لجأت للمخدرات جوه السجن عشان أعرف أنام، ألن رس 
 حاجة،

ي تقفل بس،
 وقت النوم كان أصعب وقت عليا كنت بعيط عشان أحاول عيتن

ن طول الوق ن بيقطعوا بعض والدم مغرق غت  خناق الجنائيي  ي اتني 
ر
ي نايم تالف

ت مع بعض بالشفرات تبقر
 الدنيا،

ل تلحقهم، ن  وعشان تنادي علي المباحث تتن
 قدامنا وقت كبت  عشان يسمعونا،

ي احنا بالتفتيش وتقطيع كل حاجة بتعلق عليها هدومك،
لوا الزم يعاقبوا كل الناس حتر ن  ولما يتن
ق بعض ماتعرفش هدومك من أكلك من حاجاتك الشخصية كله وتفتيش كل هدومنا ويرموها كلها فو 

 .فوق بعضة ولو راجل اتكلم
ي الجو ده وكنت بموت ومش قادر أخد نفسي بسبب الحر، 

ن
حيالت اللي ركبناها ف

عن عربية التر
نا  وماحدش عتر

، ي
ه جنية نزلتن ي القفص ولما اديتله عرس 

ن
طة اللي مرضاش يفتحلي أعمل حمام وانا ف

ن الرس   عن أمي 
، ي الفطار اللي بيجيلي

ي فلوس أو يمنع عتن
طة بتاع المحكمة اللي داخل خارج ياخد متن

ن الرس   عن أمي 
 .عن حاجات كتت  أوسخ من كده حصلت لسه فاكرينها ومش بإدينا حاجة غت  إننا ندعي عليكم

http://bit.do/eScEb 
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 يروي الطفل عزيز: 
ن دايًما شتيمة  ي القسم كنت مع الجنائيي 

ن
ن قعدتهم ف "أول يومي 

بوا كل حاجة مش سجاير بس،  طبًعا وسب دين وكانوا بيرس 
كنت أغلب الوقت مصدع وأول يوم أغم عليا ولما فقت 

ي معرفش أنام عل  مكنتش فاكر حاجة، وكنت بنام عل جنتر
ي القسم

ن
ي  ظهري وأول ليلة ف

ن
نمت جنب الحمام عشان مكنش ف

 ."مكان بعد كده دفعت فلوس وأخدت مكان أحسن

http://bit.do/eScEb


ي من سنة  ▪
ي خناق معاهم  ٢٠١٥والدة الطفل حسام "ابتن

ن
ن ودايًما ف موجود بالقسم مع الجنائيي 

 ."بسبب الدخان والسجاير
ن وكذلك حدد عقوبة لمن يقوم بذلك  يحظر قانون الطفل احتجاز األطفال مع البالغي 

ا، ما لم يعتتر أن مصلحة الطفل الفضلوتؤك
ً
 د اتفاقية حقوق الطفل عل حظر ذلك أيض

ي خالف ذلك
 .تقتضن

ي مرافق غت  مناسبة 
ن
ن ف ي ضي    ح هذه المادة باحتجاز األطفال مع البالغي  طة بشكل منهحر تنتهك الرس 

 لألطفال
http://bit.do/eSkQ7 
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ي شهر رمضان اللي فات اترحلت من سجن استقبال طرة لسجن وادي النطرون ودخلت زنزانة االيراد 
ن
ف

ي رمضان علشان مكنش مسموح لينا بالزيارة غت  بعد 
ن
يوم وعددنا كبت   11مفيهاش حاجة نفطر بيها ف

ي نعمل سندوتشات جدا كل واحد مساحته شتر واحد وقضينا الوقت ده بناكل اي حاجة بالجبنة ا لمت 
وناكلها وساعات كمان علشان نغت  طعم االكل كنا بنسخن الجبنة ونعمل بيها مورتا وكمان كنا بنسخنها 
اعات علي 

ي بالجبنة اهي كانت تجربة ونجحت وبنعمل اختر
ي حواوش 

مع العيش لحد مايحمص آل يعتن
ي ان كان عندنا شاي وسكر 

ي الزنازين التانية أكياس الحالوة الطحينية وأهم حاجة بقر
ن
من زمايلنا اللي ف

ن ايه ويبعتوه مع انهم ميعرفوش حد مننا لكن دي  كانو بيهربو من الشاويش علشان يشوفونا محتاجي 
ن من سجون تانية زينا كدة بتكون حاجتهم اتاخد   كلهم أن اللي بيكونو لسه جايي 

ن من أخالق المساجي 
ي التفتيش ومعناش اي حاجة بيعملو معاه

ن
م الواجب وقلوب  هم علي بعض عكس برة السجون منها ف

بس برغم الضيقة كنت بتعرف علي ناس كتت  وافكار مختلفة وناس عمرها ما هتتنسي من الذاكرة 
 .ومفتقدهم جدا

http://bit.do/eSkR8 
 
 

ي قسم قرص الن
ن
ي من النوم الصبح لما كنت ف

ن
يل وقالولي اجهز صحوت

ي 
ن
، طلعت لقيت يوسف ومروة علشان فيه ناس جاية تزورت

ة  ن برة يوسف جابلي كتب هو ومروة وقعدو معايا طول فتر مستنيي 
 اوي اللي بيسألو ، 

ن ي وقت كان قليلي 
ن
ي وي  هونو عليا ف

ن
الزيارة يضحكوت

ي كل حاجة زي مالك حارس 
ن
يوسف كنت دايما بشوفه مع مروة ف

تعمل المستحيل علشان ترجع حق اإلنسان  وطبيعي جدا أن مروة
ب . اللي كان حاميها وحارسها بالرغم من سنه الصغت   يوسف انرصن

ن والداخلية عامله  بوه هرباني  بالنار وهو بيلعب مع أصحابه واللي ضن
اب كامل عن الطعام من . نفسها بتدور عليهم مروة عملت اضن

ن يوم ولسه مكملة مش علشان حاجة مهمة ألي حد  ها هي علشان ده ابنها وصاحبها وكل أربعي  غت 
ي حياتها 

ن
 Z2http://bit.do/eSk  #حق_يوسف. حاجة كانت سنداها ف
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  دا كان ابأس منحوس قابلتهو 

يوم اختفاء قرسى وتلفيق قضيه جديده ووصول السجن ولبس بدلة السجن دخلت االيراد 20بعد 
 اكتر انس

ن
 يوم بشاب من سوهاج داخل عليا ممسوك وانا متخيل ات

ن
ان منحوس فمرص وفوجئت تات

به بالنار ودا بعد ما  ج يرصن وهو رايح ينتحر عن طريق تسلق سور وحده عسكريه كان عاوز عسكرى التر
دا لالسف العسكرى قبض عليه واتسجن و ضاق بيه الحال ومبقاش عارف يرصف عل مراته وابنه لكن 

 كان ابأس منحوس قابلته
http://bit.do/eSk7w 

 
 

ي شهر رمضان 
ن
  1اترحلت من سجن استقبال طرة لسجن وادي النطرون رقم  2018ف

ن الساعة  ي  8وبرسعة شديدة جمعت الشنط والبطاطي 
ن
الصبح ودعت اسالم ورمضان وكل زمايلي ف

ي قفص
ن
حيلة قعدت ف ي لحد الساعة  العنتر ونزلت اجهز للتر

حيلة وصلت كان  12حديد مستتن الظهر التر
ي منطقة وادي النطرون، اتحركت عربية  60معايا 

ن
ن لسجون مختلفة ف حلي 

مسجون سياشي متر
حيالت بينا لحد ما وصلت للمنطقة وبدأو يوزعونا عل السجون بتاعتنا ولما العربية وقفت قدام  التر

ي تبع سجن سجن ملحق وادي النطرون نادو اسمي استغر 
 1بت وسألت الظابط ازاي ده وانا قضيتر

 .مش الملحق قالي مش انت اللي تقول ده، سكت
ن لحد منطقة تفتيش الشنط جوة السجن نفس الضابط اول ما نادا علي  ي المساجي 

ر
وكملت مع باف

ي وه
ي حاولت أفهمه ان دا مش سجتن

ن
و اسمي وبص للملف بتاعي قالي انت ايه اللي جابك هنا؟ قولتله ات

ين هيتخصم منهم اسبوع  مسمعش رد عليا قالي انت عارف عملت ايه؟ انت خليت طقم مختر
 .بسببك، سكت

ين  ن مختر ي الضابط واتني 
ن
ي لحد ما خلصو تفتيش اخدوت

ن وبقيت مستتن ي المساجي 
ر
ي عن باف

ن
فرقوت

ي وانا عامل نفسي شايل حاجات تقيلة لكن مكنتش شاي
ن معايا الشنط بتاعتر ل ومامور السجن شايلي 

ي للسجن بعد ما  1غت  الشنط الخفيفة وشيلتهم كل الحاجات ومشينا علي رجلنا لحد سجن 
ن
وسلموت

 ظهرهم اتقطم من الشنط بعد أذان المغرب
ن  دخلت السجن وفتشو الشنط واخدو كل االكل اللي كان معايا ومعظم هدومي بالكتب والبطاطي 

ن دخلت زنزانة االيراد كل اللي فيها  3وسابولي  ن من الزيارات لمده بطاطي  ي وممنوعي 
ر
يوم  11زي حاالت

ي زنازين تانية 
ن
ن ف ن السجن وكان فيه مساجي  ن عل الجبنة والعيش والحالوة الطحينية وتعيي  كنا عايشي 

ي بتكون شتر واوقات 
ين وتبعتلنا اكل وشاي وسكر كان عددنا بيتغت  اوقات مساحتر بتهرب من المختر

ي ثالثة وكنا بنصوم كلنا وبنفطر اي ح
ن
ي بالرغم من قلته مكنش فيه حاجة ف

اجة مع بعض كل االكل بيكقن
الزنزانة تنفع لتضييع الوقت غت  الكالم وكوباية الشاي والنوم الكتت  أقرب فرصة للنوم بنجري عليها 
ي 
" رسقتها من ورا المختر وهو بيفتشتن  وكان معايا رواية لهاروكي موراكامي اسمها " كافكا علي الشاطئ

ي  يوم 11قضيت 
ن
ي مع الناس ورسمت اللوحة دي ف

ر
ي االيراد قرأت فيهم الرواية وكتبت كتت  عن أوقات

ن
ف

ي ال  2_ 13زنزانة 
ن
ي ف

ر
 يوم اللي قضيتهم فيه 11اول ما خرجت من االيراد لشكل حيات

http://bit.do/eSmaR 
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ي شهر أكتوبر 
ن
ي قضية أحداث كان عن  2014ف

ن
دي جلسة ف

سنة  15مجلس الشورى وكان وقتها محكوم عليا بالسجن 
ت الجلسة مع  ، حرصن ي ي  18حكم غياتر

ي القضية والقاضن
ن
زميل ف

ي 
ئ
أمر بالتحفظ علينا واترحلت لسجن طرة تحقيق مع زمالت

ي زهول تام هو فعال ممكن اعيش هنا 
ن
دخلت حوش السجن ف

ي  ي وسط غياتر
ن
ي حالة الزهول  خمستارس  سنة معقول ده؟ ف

ن
ف

ة  ي ستر
ن
حلقولي شعري واخدو كل هدومي األلوان ولبسوت

وبنطلون ابيض مكتوب عليهم كلمة،، " تحقيق" وبعد كدة 
ي عنتر 

ن
ي عن زمايلي ودخلوت

ن
مكتوب عليها  10زنزانة  2فرقوت

ي الشاويش بقوة شديدة جوة الزنزانة 
من برة " رسقة" دفعتن

ايما عندي مشاكل فوقت مع صوت قفلة الباب الصوت اللي د
بسببه لقيت نفسي البس ابيض والشعر مالي هدومي وسط 

ناس كتت  أجسامهم فيها عالمات ورسومات موشومة 
ووشوشهم مليانة جروح قديمة من آثار المعارك بتفرج عليهم وعلي شكل الزنزانة والوانها الدبالنة 

 وبعرق من كل حتة فعال دخلت السجن ومش هطلع خالص؟
 اسمك ايه؟ -
ن -  ياسي 
.. صح،،؟ شكلك بيقول كدة -  انت سياشي
 اه-
تعالي اقعد كل مع الناس دي عقبال ما الحمام يفضن وبعدين خد الفوطة دي والصابون والغيارات -

ختار اي وخدلك دش وروق عل نفسك كدة شكلك تعبان ولما تخرج ناملك شوية كلنا هنا واحد ا
فرشة تعجبك ونام عليها ولما تصح نتعرف بيك وايه حكايتك متخافش كل حاجة جديدة محدش 

ي انا خدت حكم
حيلة عشان بعيد عنك يعتن ي بتاعت التر

 لبسهم وهللا جايبهالك من شنطتر
 وانا كمان -
؟ - ن  امال ملبسينك ابيض ليه،، واخد اد ايه ياياسي 
 خمستارس  سنة -

 أة وبصولي بانتباه شديدكل الزنزانة سكتت فج
؟- ي

ن يابتن  عندك كام سنة ياياسي 
 عندي تسعتارس  سنة لسه بادئ فيهم من شهر-
ي احنا هنا اخواتك واي حاجة عاوزها متكسفش لحد ماتجيلك زيارة ولو مجتش مش فارقة  -

بص يابتن
ن احنا حرامية بس جدعان  كلها هنا كويسي 

ي ايه او -
ن
 ايه جه علي باله خاله يحبسك وال انت هنا ليه؟ الظابط وهو بيقبض عليك كان بيفكر ف

 معرفش-
http://bit.do/eSGpC 
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ي هللا أمرا كان مفعوال
 .حتر يقضن

 .،بطولة توم كروز war of the worlds كان فيه فيلم شوفته من كام سنة اسمه
ي لكوكب األرض ، وكانت الكا

ئ
ي البرس  الفيلم كان بيحكي عن غزو فضات

ن
ن يجمعوا ف ئنات الفضائية عمالي 

ة ي أقفاص معدنية كبت 
ن
 .ويحطوهم ف

ل لسان كده أو دراع، حاجةوكده شبه زلومة  ن ، ويتن ي
ن
ي أعل القفص المعدت

ن
وكل كام ساعة يتفتح باب ف

 .الفيل أو الثعبان
 .وتقوم ماسكة واحد من رجله، وتسحبه ألعل القفص

 .ه من الذراع اآللي اللي بيخطفه من وسطهموالناس يقعدوا يرصخوا ويحاولوا يسلكو 
ي االخر يلقوه كفضالت

ن
ي انقاذه، وتقوم الكائنات الفضائية بامتصاص دمه، وف

ن
ي االخر بيفشلوا ف

ن
 .وف

ي االخر هايتجاب، 
ن
ل، لكن ف ن ي دوره، يحاول يستختر من المصت  لما اللسان يتن

ي القفص مستتن
ن
وكل اللي ف

 .وهايتم امتصاصه
ن  ي مرص، وال احنا بقينا عاملي 

ن
ذكر ف

ُ
زي الوضع ده، رغم إن ماحدش بيعمل حاجة، وال فيه معارضة ت

 .حد بيحاول يتظاهر وال يكدر الصفو العام زي ما بيقولوا
ة كده تجيلهم الهوبة ويالال هات لنا كام واحد نعمل بيهم قضية  .لكن كل فتر
 مهتم باللي بيحص

ي حياتها وشغلها، ومحدش بقر
ن
ل وال مهتم بالشأن العام، ناس كتت  خالص ركزت ف

ي 
ن
ي دوره ف

ي يشفطه، كل واحد مستتن ي الذراع اآللي ييحر
ي القفص مستتن

ن
لكن برضه كل واحد قاعد ف

 .التنكيل
ن بعيد عن أي  ن عل ناس بقالهم سني  لو فيه شوية قلق ماحدش يعرف مصدرهم، يروحوا قابضي 

ي برضه يقوم الطقم الجديد 
ي جهاز أمتن

ن
ت ف عامل قضية ويجمعوا فيها ناس بقالهم حاجة، لو إدارة اتغت 

ي شغلهم وحياتهم
ن
ين دماغهم ومركزين ف ن مكتر  .سني 

ن بعيد تماما عن أي نشاط أو حتر اي اهتمام بالشأن العام، ودا عل يدي  بقاله سني 
 .مصطقن

ي المستشفيات وجلسات 
ن
ي ف

ر
الخمس أو الست سنوات اللي فاتوا هو اللي كان طول الوقت مع والدت

 . الغسيل الكلوي والتحاليل واألشعةالكيماوي و 
ة ، حتر الكتابة بطلها من فتر ن  .هيثم محمدين كذلك بعيد تماما عن أي حاجة بقاله سني 

ي 
 .بنتحاسب عل فواتت  الماضن

 طب والحل؟
 .مفيش حل

 .مش باين إن فيه حد عاقل هناك يوقف الهبل ده
ي السلطة واألجهزة الم

ن
ي نفس الدواير، اللي ف

ن
عاونة منترصين تمام االنتصار ، وهايقعدوا هانقعد ندور ف

ي يوم من األيام، حتر لو بعدوا عن أي نشاط أو حتر أي اهتمام 
ن
يتسلوا عل الناس اللي كان ليهم دور ف

 .بالشأن العام
ي ، 

ن
رة تزيد، والعائالت المدمرة تزيد، والغضب يزيد تات والظلم يزيد، والغضب يزيد، والناس المترصن

 . حتر لو كان مكتوم
ي هللا أمرا كان مفعوال

 http://bit.do/eSGsJ .حتر يقضن

http://bit.do/eSGsJ
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ي المحافظه عشان مظاهره اولي ثانوي ك

ن
ي واحد من المحافظه جالنا نت ممسوك ف

ن نهتف فقن وعملي 
ه بس يدخلو يتكلمو مع المحافظ دخلت انا وتسعه كمان اول مدخلنا قالو مش انتو بقا  وقالنا خلي عرس 

ن  ي الشارع طلعونا مكناش عاملي 
ن
بو فينا وب  هدلونا لوال الناس اللي كانت ماشيه ف  نفسكو ثوار وقعدو يرصن

 هنطلع واحتمال كونا هنتحبس جوه
 http://bit.do/eS9SJ 
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ي سجن استقبال طرة 
ن
ن دول كنت ف ي شهر رمضان اللي فات زي اليومي 

ن
الدور  4_ 1عنتر )ب( زنزانة ف

ي ازايز بالستيك 
ن
ي الزرع بتاعي اللي زرعته ف

الرابع كنت بنام من بعد أذان الفجر واقوم العرص اسقر
ي 
ن
ي اليوم بسبب الحرارة و ماسك ف

ن
ن ف أيدي بخاخ مليان  متعلقة علي سور العنتر برة كنت بسقيه مرتي 

ن عشان درجة الحرارة كانت عالية جدا واعل من درجات  مياه برش بيه عل وشوش زمايلي المساجي 
ة وانبسطو اوي من البخاخة  الحرارة برة السجون بسبب الحديد اللي مالي السجن واعدادنا الكبت 

ي 
ن
ي وبعد كدة بدخل الزنزانة تات

ر
ي حيات

ن
ي بعمل حاجة مهمة ف

ن
ي حسيت ات

 ادخل الحمام اخد دش بتاعتر
ي وشوش زمايلي بهدومي المبلولة وبعد ما ازهق وهدومي 

ن
ي العب بالبخاخة ف

ن
وانا البس الهدوم واطلع تات

ي وانام 
ي االنتخة عل فرشتر

ن
تنشف ادخل استتن الفطار ولما اذان المغرب يأذن نبدأ ناكل وبعد كدة ابدأ ف

 او اقرأ كتاب لحد بعد أذان الفجر وانام.  لحد الساعة اتنارس  بالليل اقوم ارسم واسمع مزيكا 
http://bit.do/eTnLG 
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ي ومعايا شن
ن كنت ماش  ة فيها اآلي باد وعليه استيكر "أنا ضد زي النهاردة من خمس سني  طة صغت 

"، كمحا  ن  مة العسكر للمدنيي 
ي ضابط علشان يفتش الشنطة، 

ي إسكندرية، وقفتن
ن
ن ف ي شارع خليل حمادة عند كنيسة القديسي 

ن
كنت ف

، بس لما شاف االستيكر، أول جملة قالهالي إيه ده إنت إخوان؟ قولتله هو أنا لو  وده إجراء طبيعي
ي مش

ن
ي مش إخوان؟ قالي إنت بتقول عل السيسي عسكر، قولتله آه ماهو مش  قولتلك إت

إخوان حبقر
 ..خري    ج سان مارك، وأنا يا سيدي مش إخوان وضد الحكم العسكري

قالي تعاللي هنا عل جنب، ونادي ضابط أعل منه، قالي بطاقتك طلعتهاله، إنت بتشتغل إيه، قولتله 
ي بتقول عل ال

، قالي إنت بقر ي
سيسي عسكر، قولتله آه، وانضم ليه ضابط من الجيش، كاتب صحقن

عساكر  ٣قالي هات شنطتك افتشها وهات الموبايل، قولتله أل مش من حقك، ليه تفتشها؟ اتلم عليا 
ي الشنطة فالشة 

ن
ي ف

ي بعنف واخدوا الشنطة والموبايل، لقر
ن
جيجا عليها كتب، بعت شخص  ٨ومسكوت

ب ي وبينه، يفحص الفالشة، حاولت أمنعهم الضابط ضن
ي بيتن

، وحصلت تراشق لفىطن ي
ي وش 

ن
ي بالبوكس ف

تن

http://bit.do/eS9SJ
http://bit.do/eTnLG


ادعي ودكتور عبد الجليل  ي صور ليا مع التر
المهم فتح اآلي باد ودخل علي الفيسبوك يشوف الصور، لقر

ن وعمال  ي لقية، شتيمة فيه وفيا وإنتوا اللي خربتوا البلد وخايني 
، وكإنه لقر ي

ن
ي وكام شخص تات

مصطقن
كوا وبيدفعوا لكن علشان تهدوا البلد، مكنش ينفع اتجادل معاه أو أرد ألمريكا وإرسائيل، بيستخدمو 

ي أدركت إنه حافظ مش فاهم، وسيبته يتكلم ومش برد عليه
ن
 ..عليه إلت

ي وقفت لوحدي قدام الكنيسة وهتفت يسقط حكم العسكر، وقولت السيسي 
ن
حرر محرصن ليا إت

ي باإلنضمام لجماعة إرهابية، وهو بيشوف 
ي مرتزقة، واتهمتن

ن
ي كتاب لجيفارا، فكتب ف

الفالشة لقر
ف إنه من  ٨المحرصن كمان إن المتهم ضبط معه فالشة  جيجا عليها أفكار جيفرا، وأن المتهم إعتر

ة أول، وهناك قابلت محمد عزب ن ، ورحت علي قسم المنتر ن   الديموقراطيي 
إن فيه ولد محمد عزب ليا معاه قصة طريفة، وقت حكم اإلخوان اتصل بيا مسعد أبو فجر وقالي 

ي مؤمن 
ي أي قسم، كان معايا صديقر

ن
ي عل البحر واتاخد تحري، فلو سمحت شوفه ف

سيناوي كان بتمس 
ين اتكلموا معانا بشكل وحش  ة اسأل عليه، المختر ن

دهب المحامي وعمرو السيد، فرحت قسم المنتر
، ومحمد ع ي

ن
ا، ومحمد عزب تدخل وتطاول علينا باأليدي وحصل شد وجذب، واحتجزوت

ً
زب قالي جد

ي قسم 
ن
ي محتجز ف

ن
 بالتعدي علي كل الضباط اللي هنا، فكتبت وقتها أت

وحياة أمي لهعملك محرصن
ة بينهم  ة، بعد نص تقريًبا ساعة شباب اسكندرية راحوا القسم وحاضوه، وحصل مشادات كبت  ن المنتر

طة. وقت محمد مرشي ولما ح ن القسم، والشباب بقوا بيهتفوا هتافات عظيمة ضد الرس  صل ده، وبي 
ة، وحد من مكتب النائب العام تقريًبا اتصل بيهم،  ي محتجز، وحصل دوشة كبت 

ن
كل الجرايد كتبت ات

ولما شافوا الشباب تحت بقوا بيتحايلوا عليا علشان نسوي الموضوع، وسويته علشان محدش من 
 ..الشباب يحصل له حاجة

ن ، وأول ك ي كتن
، حسيت إنه لقر ي محمد عزب وقت السيسي

ي لما شافتن
 ياباشا عايزك بقر

ً
لمة قالهالي أهًل

به بالنار، وكله بالقانون.! راح نادي  تنسي خالص أيام اإلخوان واللي حصل، لو أي حد جاه هنا حنرصن
ي عقيدتهم،  Vip عل المختر وقاله أستاذ صفوان

ن
محدش يعمل عليه حفلة، "ده الطبيعي عندهم وف

ب" وقاله وديه التالجة، و  ي بيستقبلوا الناس بالرصن
ن
ده أحقر مكان ممكن الواحد يقعد فيه خصوًصا ف

 ..الصيف
ي للكلمة، ال يتعدى أعمارهم 

ن
ي الحرف

ي الزنزانة أطفال بالمعتن
ن
سنة، اللي كان رايح الدرس  ١٢شوفت ف

ي زنزانة تسع 
ن
ي بالصدفة وقت مظاهرة واتقبض عليه، وكنت قاعد ف

 ٢٠بتاعه واتاخد، واللي كان ماش 
ي آدم، كنا بنام نص نومة، سيف، عل جنبنا، بعدد ساعات  ٦٠ شخص كان قاعد فيها أكتر من

بتن
معينة، علشان مفيش مكان يسع الكل للنوم، وهللا كان فيه ناس بتنام وهي واقفة، كان معايا ناس بقالها 

حلوا عل السجن، علشان يروحوا  ١٨أكتر من  ة، من غت  ما يتر ن
ي زنزانة قسم المنتر

ن
شهر محتجزين ف

ن من  ..األمراض والذل والقهر هناك خلصاني 
ي نظام السيسي يخليه يستمر، مهما طال 

ن
وقتها تيقنت إن مش ممكن كم الظلم والفجر والعهر اللي ف

الوقت أو قرص نظام السيسي إل زوال، وده مش بالهة ثورية أو عدم استقراء للواقع، بس مش ممكن 
ن مش بيتكلموا غت  بلغة الدم والقمع وبيخل قوا كل يوم عداوة مع قطاعات مختلفة لحفنة من المجاني 

ا لناظره قريب
ً
 .من الشعب، يستمر ألبد اآلبدين، وإن غد

http://bit.do/eT9Zr 
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ن  ٣قضيت  ي السجن، بيجيلي زيارات كل أسبوعي 
ن
ن ف  سني 

ن للغسي   ، تجهت   يوم الزيارة يوم قلق كبت 
ل والفوارغ علشان يخرجوا، وقاعد مش عارف هل كان بيبقر

عرفوا يدخلوا وال منعوهم ألي تلكيكة فارغة، وبعدين تفتيش دقيق قبل ما اروح الزيارة ، وخناقات 
 .وهري وجدال طويل لما يرفضوا خروج هدية لألطفال أو قصة كنت جيبتهالهم أو رسمة كنت عملتها

ي الزيارة الساعة كنت بسمع منهم انهم بيكونوا موجودين من 
ن
 ١الصبح بدري علشان يقدروا يدخلولي ف

ي السجن ٢أو 
ن
ي بتبقر اخر زيارة ف

ر
 .ظهرا، ألن كان المعتاد إن زيارت

ي 
ن
ي االنتظار ف

ن
كنت بستغرب ازاي ماما هللا يرحمها بتبقر واخدة جلسة الكيماوي قبلها بيوم، وتقعد ف

ي كام دقي ٥أو  ٤الشمس لمدة 
 .قةساعات علشان تعرف تشوفتن

ي الشمس، أشفق عليهم بسبب 
ن
بعد ما خرجت كنت لما بعدي عل السجن وأشوف طوابت  األهالي ف

ي أحيان كتت  بيبقر محبوس 
ن
المشقة والعذاب اللي بيواجهوه علشان يشوفوا ابنهم اللي اتحبس ، واللي ف

ي القضية بالصدفة أو حظه العرس قاده انه 
ن
ي حاجة مايعرفش عنها حاجة أو اسمه جه ف

ن
يكون موجود ف

ي مكان الحدث
ن
 .ف

انهاردة كانت أول تجربة ليا كزائر وليس ُمزار، فرق كبت  انك تشوف األهالي من بره أو تسمع شكواهم، 
 .وانك تكون واحد من األهالي اللي بيمروا بمعاناة الزيارة بشكل دوري حتر موعد غت  معلوم

ي نفس المشقة ٣
ن
ن ف ي كل أسبوعي 

ن كانت عائلتر  سني 
.. احساس سخيف برصاحةسجن طرة  ي

ن
 .الكئيب تات

صباحا، وطابور طويييييل علشان تسجل اسمك، علشان تبدأ تدخل  ٧تبدأ إجراءات التسجيل من 
ي صالة ضيقة جدا بالنسبة لعدد  ١٠الساعة 

ن
وتعدي عل مرحلة التفتيش، والزم تفضل واقف ف

ات عادية بدون سبب مقنع، العائالت اللي هاتزور، وتعدي عل أول مرحلة تفتيش ويتم منع حاج
الضهر علشان تبدأ مرحلة تفتيش تانية وممنوعات  ١٢لغاية ما توصل عل باب السجن الساعة 

 .جديدة
 .دا الطبيعي ألي حد

لكن أول ما اتقال اسم مصطقن ماهر وأخوه أحمد ماهر ، الدنيا اتشدت وبقر فيه توتر واجراءات مش 
 .مفهومة

ة ما يتم اجراء اتصاالت بجهة اخري علشان يشوفوا هل مسموح بالزيارة ساعة زيادة من االنتظار لغاي
ي 
ر
ي مكان منعزل عن باف

ن
، وتتم الزيارة ف ن يكون فيه تفتيش مخصوص بدقة أكت  وال أل، وبعدين لو موافقي 

 .الناس وسط حراسة مشددة وناس بتسمع وتكتب كل كلمة، وال كأن بن الدن هو اللي جاي يزور اخوه
ن عموما مصطقن   .بخت  الحمدهلل، بس متشدد عليه بزيادة شويتي 

ي كل أسبوع من مشوار بعيد ويقفوا تحت الشمس ويستحملوا كل  ي عون األهالي اللي بتيحر
ن
ربنا يكون ف

ي أقض تقدير ٤٥دقيقة أو  ٣٠هذه المشقة علشان 
ن
 .دقيقة ف

 .  هللا يرحمك يا أمي
93chttp://bit.do/eT 
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عن دومة اإلنسان الجدع اللي مبيقرصش مع أي حد بيتحبس جديد وهو داخل اإليراد، عن حبسه 
ن   اإلنفرادي ف غرفة وسط عنتر معظمه جنائيي 

ر لمجرد كلمات  السوشيال ميديا والكيبورد بيشوهوا إنسانية البرس  الحقيقة وبيخلقوا كره غت  متر
 و غضب أو غت  وعي أو قناعات عابرةاتكتبت ف وقت تهور أ

ي نختلف ف 
ن

، قالي عل دماع ن لمواقفك أيام الدكتور مرشي قولتله يا دومة أنا من أشد المعارضي 
  السياسة براحتنا ونتخانق للصبح عادي بس دا ميأثرش عل عالقتنا وقت الظلم وإننا ندافع عن بعضنا

إسألوا دومة" وأنا بسألك، قال طبعا حل، بس رامي اللي  بقوله يا دومة رامي قال "الثورة هي الحل وابقوا 

 �� قال مش أنا
ة  ي وردة صغت 

ن
ات
ّ
ي هقابل فاطمة ف النيابة إد

ن
تعاطف معايا جدا لما سمع عن اللي حصلي ولما عرف إت

  وقالي إديها الوردة دي وقولها الوردة دي أول وردة أقطفها من اللي زرعته ف السجن
ي دومة بيتقتل نفسيا بالب

ة ع وشه، قتلنا تعليقه ف مرة كنا بنغتن ء، ورغم كل الظلم االبتسامة حاضن ىطي
ي أقعد معاكم وسط الناس بدل م أنا قاعد لوحدي كدا

ي يوم يا ريتتن
ن
 بالليل قالنا تات

http://bit.do/eUyJC 
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ي فيه ساعات المراقبة و بالذات األسبوع اللي فات زادت ح
ي الكشك اللي بقضن

ن
ات ف ركة الحرس 

 .  الرصاصت 
ي بقوم من النوم مفزوع مش اقل من ست مرات كل ليلة عل ضصار 

ن
ي بنام عل األرض فالنتيجة ات

ن
و ألت

ي الزبالة و ارجع 
ن
ن انور النور و ادور عل الرصصار اقتله و اكنسه و ارميه ف ي عل، و يبدأ روتي 

بيتمس 
 .حاول انام عشان بعدها بساعة اصحي عل الرصصار اللي بعدها

و ألنه اسبوع العيد خالد ال عنده حضانة وال تمرين و عنده طاقة زيادة فبطلع من كشك الرصاصت  
ي اليوم بنلف زي النحلة بدورله عل أي حاجة تشغله و تسليه لحد معاد المراقبة 

ة عليه و نقضن مبارس 
ي أولها. طبعا الطبيعي انه  اللي بيخلص دائما بخالد 

ن
ي وسط اليوم و الفسح لسه ف

ن
ي هسيبه ف

ن
مصدوم ات

ي الوقت ده نطلع مصيف او نزور البلد او عل األقل ابقر بفسحه لحد معاد النوم
ن
 .ف

ن  ي ازاي انظم يومي حوالي 
ن
امبارح اصدقاء بتحاول تتفق معايا عل مواعيد اشوفهم فيها، مجرد التفكت  ف

ي بتسببلي هلع و بهرب من االجابة  مواعيد المراقبة و 
ي اجري عل اكل عيس 

ن
مواعيد خالد و محاوالت ات

ي بجد ثقيلة علي بجد. 
م بيها و بقر رؤية ناس بحبهم بجد و واحشيتن ن او ادي مواعيد متضاربة مش هلتر

ي أو بخاف 
ي فرصة بزعل و بحس كأنه متجاهلتن

ي عشان يديتن
ي نفس الوقت اللي من األحباب بيستتن

ن
ف

 .علتهماكون ز 
ن ابص عل  ن و في  عتر اليوم و انا بجري بخالد من فسحة لفسحة و من بيت لنادي لبيت كل في 

ي ايام كنت فيها بسهر لوحدي عل النت رايق و 
ن
الموبايل، اصدقاء اعتادوا التواصل المفتوح معايا ف

ن انا مش برد عليهم ليه، مهام شغل لناس اختارت تعتمد علي و ترا هن علي رغم فاضيلهم مش فاهمي 

http://bit.do/eUyJC


ي و مش قادر حتر ابص عليها، مقال بقالي شهر بكتب فيه و جاي تعليقات عليه عشان اعدله 
ن
ظروف

ه، كلها حاجات عايز اعملها و كلها بقيت كوابيس ثقيلة علي   .عشان نتنيل ننرس 
ي البيت و تبقر ساعات الليل فقط و مفيهوش

ن
اي  كل ده و قانون الزفت المراقبة بيقول المراقبة تبقر ف

ي بالشكل ده كل يوم
ن
ي من التليفون والنت و الالبتوب و ال انهم يعزلوت

ن
 .حاجة تسمح بأنهم يحرموت

http://bit.do/eUJbp 
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 يذكر، 
ً
 "السجن ال يوفر شيئا

ن  ي كل ما نحتاج من ساحة البيع المتاحة )الكانتي 
، ومن ليست لديها نشتر (، او تأتينا مع زيارات األهالي

أ منها أهلها، تعيش حياة طاحنة خلف أسوار غت  رحيمة  .المال أو تتر
ي يضطر أن يؤديها من ال تملك توفت  معاشها داخل السجن. مسح "

التصنيع"، هو مرادف للمهام التر
 من  حمامات وطبخ وغسل مالبس بمقابل مادي عبارة عن علب سجاير، وهي 

ً
العملة المعتمدة بدال

ر إدارة السجون الكثت  للسجينات، يضطررن 
ِّ
النقود داخل السجون. تقول ماهينور المرصي: "ال توف

ي سعرها خارج السجن، 
، يتم بيعها بضعقن

ً
ء من الخارج، الفوط الصحية هي األكت  إلحاحا ي

اء كل ش  لرس 
 عل أقل تقدير.. وعليه يصبح التكافل أ 30

ً
قرض من ال جنيه شهريا

ُ
، فمن تستطيع ت مر رئيسي
 من كان بال عائل

ً
 .تستطيع، هكذا تست  األمور بالداخل، وإال طحنت الحياة تماما

جميلة: السجن مجتمع خاص وضع قوانينه الخاصة وكثت  منها جائر، وال تتدخل إدارة السجن 
أس العنتر أو الزنزا نة، تحصل عل ما يشبه إلصالح ذلك، ف "النْبطشية"، وهي سجينة متمرسة، تتر

 "التصنيع". 
ن
 للعامالت ف

ً
"أتاوة" من السجينات المقتِدرات )سجائر(، وبالمقابل تمنح ما تراه مناسبا

ي الغذاء عن حبات من 
ن
 ف
ً
ي ال تزيد أحيانا

"، وهي الوجبات التر ن ات ينتظرن "التعيي  رأيت منهن كثت 
، يقمن بجمعها  ن ي وعاء  الطماطم والبطاطس الرديئة ورغيف من الختر

ن
طبخ ف

ً
من المستغنيات عنها، ت

تففن حوله حتر يسد جوعهن بعد يوم شاق
ْ
 .كبت  يل

ي العنتر 
ن
ي قلة الرعاية سواء. هي تعيش معنا ف

ن
ها، فالجميع ف تقول جميلة: ال خصوصية للحامل عن غت 

 للوالدة. هناك بالفعل إخصائية أمراض
ً
نقل لعنتر األمهات استعدادا

ً
نساء  نفسه، وبالشهر األخت  ت

ي أي رعاية. فمستشقن السجن ملف يحتاج ال الكثت  من الحديث عنه. 
بالمستشقن لكن هذا ال يعتن

ي حديث أو حتر  أطباء وفريق تمريض يتعاملون مع السجناء بمنته اإلساءة والعجرفة، ال كشف طتر
 تحصل متواضع، ال تحاليل أو أشعة، واألدوية شبه موحدة، مسكنات ألوجاع الرأس أو البطن، ال 

ي 
ن
 حالة إغماء إلحدى الحوامل نتيجة العمل ف

ُ
الحامل عل اي مكّمالت غذائية أو فيتامينات. شاهدت

ي مساء اليوم التالي المتناعها عن العمل تعرضت لعقوبة من "النبطشية"، أرغمتها وبطنها 
ن
التصنيع، وف

 .أمامها عل المبيت داخل الحمام
صة خاصة مع األمومة البديلة داخل السجن: "كان هناك عنتر وكانت لجميلة، وهي أم لثالث أوالد، ق

 بها بعض المراجيح، 
ً
 جدا

ً
ة جدا ي سجن القناطر، وعل الرغم من وجود حديقة صغت 

ن
خاص لألمهات ف

ي 
. لكنتن

ً
يض المسموح بها لألم اسبوعيا ن بساعات التر  ألنهم محكومي 

ً
ا فلم نكن نرى األطفال كثت 

يض بأ ي أحد أيام التر
ن
ي "عنتر المخصوص"، المكان المخصص ُصدمت ف

ن
 تحمل طفلها معها ف

ً
ن هناك أما

http://bit.do/eUJbp


ن ليلة  ي معه. طفل رضيع يعيش مع أم بحالة نفسية مدمرة تنتظر اإلعدام بي 
لإلعدام، فبدأت قصتر

ن واآلخر ضاخ أخرى تستعد لتطبيق العقوبة ن الحي   .وأخرى، وتسمع بي 
o/eU7oMhttp://bit.d 

 
 

 ما اضطرت السجينات إلرضاع صغارهن من الحليب المرصوف لهن رغم خطورته 
ً
ا عل معدة كثت 

كن لنا صغارهن  .أوالدهن. واعتدنا أن تذهب هؤالء إل "التصنيع" بعد أيام من الوالدة ويتر
ها الذي ال يزيد عن عام، وقالت إن ال أقارب لها خارج ال سجن وأنها تحدثت مع األم الشابة عن صغت 

ي موعد تسليمه لدار رعاية خارجية. وعليه اتفقنا أن 
ر
تتمتن أن يخرج من هذا العنتر المشئوم حتر يأت

ي أحمله معي خالل 
ن
ي إلرضاعه وزيارته، وتفرح ألت

ر
ي المحدودة بطبيعة الحال، وكانت تأت

ي رعايتر
ن
يظل ف

ي لي بالسجن
ئ
ي وأبنات  ."زيارة زوجر

http://bit.do/eU7oM 
 
 

 .
ً
 او يتعلق بالروح طفال

ً
ن يثقل الجسد حمال  حي 

ً
 تزداد الهشاشة أضعافا

ن الحياة والموت. وحسب الشهادات والتقارير  عندها تتحول االحتياجات الخاصة إل فاصل بي 
ن  اوح عدد نزيالت عنتر األمهات بالقناطر ال ما بي 

ي دمنهور امرأة أ 150و 130الرسمية المعلنة، يتر
ن
ما ف

 .امرأة 30أو  20فال يزيد عن 
ن أو المساعدات لتوفت  بعض المصاريف  نعم ال استثناءات، رأيت بينهن من تبيع حصتها من التعيي 
ي إحدى الليالي عايشنا إجهاض إحداهن نتيجة اإلرهاق 

ن
ة. وف ي الشهور األخت 

ن
حتر ال تضطر للعمل ف

، انرصفت وسوء التغذية، وبليلة أخرى كانت  ن حالة والدة، طرقنا باب الزنزانة عل مدار ساعتي 
"السجانة" دون ترك المفتاح لمسئولة المبيت، قالت لنا: ال حل لدي. وبالطبع لم يكن لدى السجينة 
اب شبح الموت  أقدامنا، لياليِ مرعبة كان بها كثت  من الدماء والبكاء واقتر

ن  .أي حلول، وضعت طفلها بي 
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ي مدينة نرص وسجن أبو زعبل  شهر  30وبعد  2016-6-16زي النهاردة 
ن
سجن لفيت فيهم علي قسم تات

ي اكتوبر
ن
ة وقسم تات ن   ووادي النطرون واستقبال طرة واالستئناف وتخشيبة الخليفة وتخشيبة الجت 

 حطيت رجلي علي االسفلت
http://bit.do/eVmmw 
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  استكماال للذكرى السنوية للخروج
ن من جميع التهم واالشكال 30قعدت علي مدار ال   . شهر سجن مع جنائيي 

ن بالظبط  . حبيت ناس منهم واتخانقت مع ناس ،زي السياسيي 

http://bit.do/eU7oM
http://bit.do/eU7oM
http://bit.do/eVmmw


ر كلهم عندهم حكايات وراء قناع االجرام والوش بتاع الشبحنة ،كلها حكايات مؤلمة ،وده مش م تر
ي اسمع الحكايات دي واتكلم معاهم وافهم اد ايه هم 

ن
لالجرام طبعا ،لكن كنت مهتم بشكل شخضي ات
 . ضحايا للظلم والفساد والفقر والجهل والوصم

ن جواه،عالم له منطقه وقيمه االخالقية ولغته الرهيبة  . عندهم عالم موازي تماما عايشي 
ن بشكل ما أو بأخر،سواء ي ان كلهم مظلومي  ي تلفيق المحاضن او بزيادة التهم واالحراز عشان مشاكل  رأتي
ن
ف

ي بس دا ال 
ن بحق وحقيقر ي االحكام،طبعا فيهم مجرمي 

ن
ي االستسهال ف

ن
شخصية مع ضابط المنطقة،او ف

ي 
ن
ن انهم يتعاملوا معامله ادمية وينظر للسجن كعوبة ف ي لو مذنبي 

ن حتر ي ادمي 
يمنع انهم يستحقوا كبتن

ي جدو 
ن
 . ي فكرة السجن من االساسحد ذاته،بالش نتكلم ف

ن لسه معلمه معايا لحد النهاردة وما اظنش انها  ، شوفت واتحكي لي عن اهانات لجنائيي  بشكل شخضي
ية وح مع الزمن،ومش عايزها تروح عشان افضل فاكر اد ايه الناس دي ظالمة ومفتر  .هتر

ن ،و  ي ان يحصل اعادة نظر لنظرتنا تجاه الجنائيي  ي من كل قلتر
ا،اتمتن ي طبعا ان الدولة تنظر لهم أخت 

اتمتن
ة دي ي االخت 

ن
ي أشك ف

ن بس يعتن ي ادمي 
 . نظرة مختلفة وتعاملهم علي انهم بتن

http://bit.do/eVmpr 
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د.. 
ّ
 لّما اتحكم عل قضيتر كلها باإلعدام والمؤب

د 
ّ
ي خالص, وبعد اإلحالة نزل حكمه للمؤب

ي زنزانة واحدة.. واحد من القضيه كان اتحال للمفتر
ن
نا كلنا ف

ُ
ك

ن من اإلعدام_ بدأت تبارك لهمعانا.. القضي  ! ة كلها _بما فيها المحكومي 
 ..باركوا له إنه فلت من الُمرجيحة _اسم الدلع للمشنقة داخل السجون

.. هوا إيه األرحم لإلنسان؟ السجن المؤبد وال اإلعدام, أو الموت بأي طريقة؟  ي
ن

ي دماع
ن
وقتها دار نقاش ف

ي دوامة من
ن
ي  إيه األرحم وإيه األقس؟ ودخلت ف

ن
األفكار والهواجس عن الموت.. ممكن أموت ف

ي حواديت عايز أحكيها ومشاعر عايز أنقلها ونصوص 
ن
ي حاجات لسه عايز أقولها.. ف

ن
السجن؟ طب أنا ف

نفسي أكتبها برة السور دا... أينما تكونوا يدرككم أكيد.. بس ممكن دا يحصل قبل ما أخرج وأحكي 
ي السجن؟ 

ن
ممكن يخرج ويموت برة وأنا ما اكونش خرجت ف ما واتكلم؟ طب ممكن أبويا يموت ف

أقدرش أبوس إيده آلخر مرة وال أقدر أصلي عليه؟ طب هوا موت حد فينا مش ممكن يكون الطريقة 
 الوحيدة عشان يرتاح من معاناته؟

ي 
ن
. كنت جنبه ف . اتكلمنا وقلت له كل إللي نفسي فيه وقال لي ي

أنا خرجت براءة. وأبويا خرج قبل متن
ا مرضه. 

ّ
ي من السيناريو الكابوشي إن حد فينا يموت وبين

ن
ات

ّ
يت عليه. والحمد هلل ربنا نج

ّ
غّسلته وصل

 ..سور سجن
_ بيصاحبه عزل  االعتقال بوجه عام.. وخصوًصا كمان مع الشخصيات العامة إللي ليها تأثت  زي مرشي

.. ومع الوقت بتحس أكتر بحاجة للكالم و  ي .. بس إنك تنقل تام للبنت  آدم عن الكوكب الخارجر الحكي
ي روحك من جوا

ن
 ..أفكارك ومشاعرك للناس بدل ما هيا عّمالة تاكل ف

.. ارتاحوا؟  ي السجون.. وزي حاالت عشت معاها بنفسي
ن
ات ف ي زي عرس  مرشي مات باإلهمال الطتر

هم ويحّبونه,  حبُّ
ُ
يجوز. بس هفضل كل ما افتكره, أحس بغّصة إنه أكيد كان نفسه يتكلم مع أهله ومن ي

أو حتر يقول حاجة بوجه عام للتاري    خ.. ومعرفش. هفضل أحس بغصة إن والد الوسخة دول حرموه 

http://bit.do/eVmpr


ا من حق آخر كلمة نفسه يقولها.. ومن آخر حضن ألوالده.. وآخر لقمة 
ً
ن كتت  جد ي آدمي 

وحرموا بتن
ن حواليه.. وحرموه من آخر نفس هوا  تناولها له زوجته.. ومن آخر ابتسامة من عيلته متجّمعي 

 ..ضيفن
 .ربنا يرحمه. ويرحمنا

http://bit.do/eVrvt 
 
 
 يونيو 18
 

 هللا يرحمك يا عم جابر. 
ي منتصف اغسطس 

ن
ي سجن برج العرب مات ف

ن
ة زميلي ف بسبب االهمال  2015المرحوم جابر ابو عمت 

ي صيف 
ن
ي العمدي ف ها بعد وفاة عم الرهيب اللي اتاخدت فيه مراوحنا وسمحوا بدخول 2015الطتر

ي المفصلة عن الماساة
ر
ي عتمة السجون. هانرس  شهادت

ن
ن ف  :جابر، اللي هو واحد من االف المجهولي 

. سمعت الزمال من زنزانة " بينادوا عل شاويش العنتر  12كنت سهران بالليل باصمم قطعة اوريجامي
نزانة اكتر من نص ساعة عشان يفتح الن فيه واحد تعبان قوي. فضلوا ينادوا ويخبطوا عل باب الز 

ا  ي العنتر صحيوا وقعدوا ينادوا، والشاويش يماطل ويطنش. اخت 
ن
)اظن ساعة اال رب  ع(، لحد ما الزمال ف

ة مات. طلع من الزنزانة  ي يوم كان عندي زيارة، قبل ما اطلع عرفت ان زميلنا عم جابر ابو عمت 
ن
فتح. تات

ي 
ن
ي العمدي. كان ف ، عنده القلب، وكان عنده استشكال ميت. ده اسمه قتل باالهمال الطتر ن  السبعي 

ي 
  .يومها، اترفض، وادارة السجن مكدسة الزنازين ومانعة دخول المراوح. كان الصيف ده جحيم حقيقر

ء، وبحد أقض  مراوح لكل زنزانة، وده وال حاجة  3بعدها بدأوا يسمحوا بدخول مراوح بالتدري    ج البىطي
 ات، هللا يرحمك يا عم جابر. اصال. عم جابر هللا يرحمه اتقتل مش م

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153853820477285&set=a.10153
type=3&theater&540671597285 

http://bit.do/eVrAi 
 
 

ن  ٤اتسجنت   سني 
ن كان اقضي اختيار ممكن اختاره هو ي االرب  ع سني 

ن
 ف
ب ايه النهردة)  (هاكل ايه النهردة_هرس 
 يش اختياراتفم

 مفيش احداث
 .يوم ممل ألقض درجة

ي تأقلمت مع اليوم جوة السجن بكل خراه بظباطه بم
ن
ينه بكل حاجةبس الغريب ات  ختر

 من يوم السجن
ن
ي انا مش قادر اتعاف

 دلوقتر
 مش قادر اتعود علي يوم النص حرية

 والسبب هو المراقبة
 مش قادر اختار أعمل ايه

http://bit.do/eVrvt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153853820477285&set=a.10153540671597285&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153853820477285&set=a.10153540671597285&type=3&theater
http://bit.do/eVrAi


ي أحداث كتت  بتحصل
ن
 ف

ي احالم كتت  نفسي احققها بس مش عارف اخد اي خطوة بسبب الوقت
ن
 ف

ي طاقة مكبوتة حاسس انها بتاكل فيا
ن
 ف

ي تعب
ن
 انحاسس إت

ي منهك
ن
 حاسس ات

ي الطبيعي بقا السجن
ن
ي مكات

ن
 حاسس ات

http://bit.do/eVrBQ  
 
 
 

ي من السجن بطريقة اهدى ي اتعامل مع خروجر
ن
 المفروض ات

ي خارج من اسبوع، بس الحقيقة انا مستعجل ومش قادر أسيط
ن
ي مستعجلش ألت

ن
ر عل ده الطبيعي ات

بشكل كبت  ، انا مش فاهم اي حاجة، مش حزين تماما، مش مبسوط تماما، مش اي حاجة تماما وال 
ء، مش عارف اتواصل مع حد  ي

ء، معنديش فكرة عن اي ش  ي
ي المنتصف، مش مستوعب اي ش 

ن
حتر ف

بشكل طبيعي .. اي حد وهللا وال عارف اقعد لوحدي، مش مستوعب المساحات الواسعة، ولحد 
ي مش عارف اعدي الشارع لوحدي، العالم الجديد غريب ومربك وغت  مفهوم وغت  مري    ح دلوق
تر

 .وصعب التعامل معاه
ء،  ي

السجن تجربة سيئة وممكن ميكونش ليها اي فايدة والم ممكن ميكونش ملهم او ينتج عنه اي ش 
، والناس اللي عشت مع .. ألم خالص مصقن ء رومانسي ي

اهم سنة تجربة مفيهاش اي بطولة او اي ش 
ي وبيعانوا ازاي وهيعانوا  24ونص وشنا ف وش بعض 

ساعة ف اليوم، عارف هم بيعملوا ايه دلوقتر
ي 
 .. ازاي لما يخرجوا ومش قادر انساهم وال اتخطاهم رغم كل المحاوالت يعتن

http://bit.do/eVPsT  
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ه جنيه وبريزه لو كنت بسجن  !! طره .. فثمنك عرس 
 اللي فعال 

ن ن السياسي  ي ناس جوه السجون بتموت كل يوم يمكن بنسمع صوت هنا او هناك للمساجي 
ن
ف

ي السجن بيحاول يعمل 
ر
ي نتيجه الدوشه والمعافره فتالف بيحصلوا علي قدر بسيط من االهتمام الطتر

ن  نفسه بيتابع مع السياشي مره يروح ي مره يدخله عالج . ومرات يقول ممنوع .. اما الجنائيي 
المستشقن

 .. فال اهلهم يستطيعوا الزياره وال بالطبع الضغط للعالج .. وال بداخل السجن لهم اي حق
ي اليوم بتاعك 

ي لو تعبان استتن
ي االسبوع .. يعتن

ن
ي الخروج للعياده يوم ف

ن
ي كل عنتر لهم الحق ف

ن
ن ف المساجي 

شام ماومش هتخرج للعيا ن لتر  �� ده اال لو عندك كارثه.. والعالج واخد للجميع حبايه او اتني 
اما لو تعبت بالليل انسي ان حد يفتحلك الزنزانه عشان تروح العياده .. وياما كنت بسمع شبه يومي من 

 اي زنزانه افتح زميلنا بيموت
ه ي الغالب مش بيعتر

ن
ي ف

ئ
  وهنا بيكون قرار الشاويش لو جنات

http://bit.do/eVrBQ
http://bit.do/eVPsT


ي ان زم
ئ او حتر د او القر ات عالجيه باقل االمكانيات لزياده الحراره او التر ن كانوا عندهم ختر ي الجنائيي 

ئ
الت

 .. الضغط المنخفض وكله اجتهادات
ي 
ن
ن ف طبيب السجن كان يتحدث معي باعتباري مسجون سياشي وكنت لما اكلمه عن حق المساجي 

ي ناس تعبانه اوي فكان رده ان دوول مش من حقه
ن
ي العالج وان ف

م حاجه ولو بايده ينيمهم ويمس 

طه  ��.. عليهم بالدبابه .. هذا طبيب ظابط رس 
ي تهديد الظباط او 

ن
ا ال احد يتم حسابه علي عدم عالج المسجون .. وكانت الجمله المتدواله ف واخت 

ة جنيه وبريزه .. وهي قيمة ثمن البطانيه اللي بيتلف  ن .. ثمنك عرس  ين للمساجي  الشاوشيه او المختر
ي العالج .. ويجب ان يدفعوا فيه

ن
ي اهله الستالمه بعد موته من التعذيب او االهمال ف

ر
ن يات ي حي 

ن
ا المتوف

 .. هذا المبلغ .. من اجل استالم الجثه
_جريمة# ي  االهمال_الطتر
 اهمال_عالج_المسجون_قتل#

http://bit.do/eVPpT 
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 سجون مرص ٥٠٠٠٠قاب جماع ألكت  من ع"

ن
 "معتقل سياشي ف

ي تقريًبا 
ن
ي بيتعرضوا لحملة عقاب جماعي بقالهم  ٥٠ف

ي السجون دلوقتر
ن
أيام بعد  ٥ألف معتقل سياشي ف

ة، ومحدش بيتكلم عنهم وال بيقول حاجة  ..اإلعالن عن وفاة الدكتور محمد مرشي مبارس 
 مصلحة السجون 

ن
 :خدوا شوية إجراءاتأول ما الدكتور مرشي توف

ي الزبالة  ٢٤إغالق الزنازين مع عدم فتحها نهائًيا عل مدار  /١
ن
مي ف

 اللي بيتر
ن ساعة إال إلدخال التعيي 

 ..أصال ومحدش بيعرف ياكله
ي  /٢

ن
ن مع العلم بوجود مئات الحاالت المريضة والحرجة ف يض نهائًيا عن جميع المعتقلي  منع التر

 جميع السجون،
هاأمراض مثل الرس )  .(طان..الكبد..القلب..الضغط..السكر، وغت 
ي مع الحر الشديد وسوء التهوية /٣ ه السلتر  كل الزنازين والذى يزيد تأثت 

ن
 .التكدس الكبت  ف

 كل السجون فال دخول لطعام وال مالبس  /٤
ن
ن ف ن منذ يوم االثني  منع الزيارات تماًما عن كل المعتقلي 

 .وال ادوية
 المرضن وغلق العيادات وعدم السماح بذهاب المرضن إل المستشفيات منع العالج الدوري عن /٥
 وقف كل الجلسات للمحاكم والنيابات /٦

ب وال أدوية وال تهوية وال زيارات وال أي حاجة خالص،  الناس حرفًيا بتموت جوا .. ال أكل وال رس 
ين  . باإلضافة للمعاملة السيئة من المختر

http://bit.do/eVPCV 
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اب وادي النطرون افهموووووووووووو  محدش يقولي الف سالمه اتكلمو عن اضن
ي 
ن
ي كنت تعبان المهم انا اللي صورت

ن
وهللا انا مكنتش حابب انزل الصور دي وال حابب اعرف حد ات

ي الوعي خالص 
ن
ي وطبعا انا مكنتش ف بس لما عرفت واخدتهم منو بداعي الهزار الصور دي اسالم صحتر

ي السجون بسبب 
ن
ي واللي حصلي ده الناس اللي بتموت ف ي تعتر

ن
ي قررت انزلهم وسبب رئيسي ف

بس دلوقتر
ي 
ن
ي السجون وااليام دي تم منع زيارات ف

ن
ي وقتل متعمد منهم للشباب وكبار السن والبنات ف اهمال طتر

يض ومنع  ي التر
ن
اب سجن وادي سجون كتت  ومنعهم من الخروج ف العالج وانا كاتب بوست عن اضن

اب  ر ياريت نتكلم عنهم ادعموا اضن ي او شت  النطرون واحد ياريت الناس تهتم بجد وتاخد البوست كوتر
 معتقلي وادي النطرون

http://bit.do/eWRC8    
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ن من غت  اي مناسبة عاوز  ي آخر خمس سني 
ن
ي ف

ر
 افضفض عن حيات

سنة  12الف جنية ومراقبة لمدة  200سنة وغرامات  22انا كنت واخد أحكام بالسجن لمدة 
ي 
ومعظمهم أحكام غيابية ودخلت السجن بكمية األحكام دي ومتفائل جدا أن كل ده كالم فاضن

ي  19وهيعدي برسعة وكان عندي لسه 
ئ
الخطر والسياشي سنة لفيت سجون كتت  وعشت مع الجنات

ي 
ر
بت واتعذبت وحيات والدواعش ودخلت تأديب وعشت لوحدي من غت  هدوم وال غطا وال اكل وانرصن
ي عمري ماطلبت 

ن
 ايد سجان بيفتحلي الصبح اشوف الشمس ساعة وادخل للضلمة تات

ن كلها واقفه بي 
ي احسن من كدة وكل اللي معايا ك

ي كنت بطلب منه يخليتن
ي تعبان ويريحتن

ن
نت عايش مع من ربنا ات

ي بيفكروا ازاي 
ي ستن

ن
كائنات اتعودنا عل اللبس األبيض واألزرق واألحمر بتاع اإلعدام معرفش اللي ف

ي 
ي حياتهم الطبيعية وبتخيل ده وبحاول اعمل وبرسم اي صورة كرتونية تضحكتن

ن
وبيعملو ايه ف

ي واعمله ش ن الحديد واقطع البنطلون المت  ي وبازرع نباتات بي  ت المت  ي عالتيرس 
ن
ورت عل اساس ات

ي الزيارة ولما 
ن
ي وبرسم للناس صور عيالهم علشان يبسطوهم ف روش طحن واهرب من الحالقة المت 

ي قاعة الزيارة 
ن
اشوف امي وهي بتحكيلي انها عرفت تهربلي أقالم الرسم وتحكيلي وانام عل رجليها ف

ي  ي الحمام بالساعات وصاحتر
ن
ي وأيام السهر ورا الباب والعياط ف ي  واصحاتر

ن
ي اللي قابلته ف اللي مات وصاحتر
ي 
ي اللي كانو بيستنو ميعاد جلستر ي اللي كانو بيبعتولي زيارات مع اهلي واصحاتر زنزانة التأديب واصحاتر
ي اكتشفت نفسي فيها وبرغم كل المشاكل اللي 

ن
ة انا عيشتها ومبسوط ات ي كل دي فتر

ن
علشان يشوفوت

ي عدت عليا انا كويس وبعرف افكر وارسم واكتب كل 
ن
ن ونص بس ف ي قضيت ثالث سني 

ن
اللي حصل ات

 . ي
ي بيتر

ن
 http://bit.do/eWdiL السجن بتعلم من كل حاجة وخرجت واشتغلت وقاعد مبسوط ف

  

http://bit.do/eWRC8
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ي تجميع شنط الز حسن"

ن
وره بيشتغل ف ن ي " مفيش حد بت 

ئ
بالة " شاب مريض باالضطراب العقلي النمات

من قدام كل الزنازين وبيشيل شنط الزيارات علشان اخر اليوم يجيب حق علبة سجاير واكل يكفيه 
ي أعاده المحاكمة اخد 

ن
واتحكم عليه بالسجن المؤبد بالرغم من شهاداته الصحية اللي بتثبت مرضه وف
ي السجن " اللوحة يظهر فيها خياله من نظارة باب الزنزان

ن
ة بينادي لحد براءة بعد ثالث سنوات ف
  "يبعتله سيجارة ووالعة

http://bit.do/eWdzL 
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ي خالص اتحفظ علينا  3زي النهارده حوالي الساعه 
 العرص عرفنا ان القاضن

 .... بنت وبمرور الشهور الحمد هلل كلنا خرجنا ماعدا امل وصفا وهبه 12كنا 
ي السجن ، و هم بيقضو مده حكم 26-6-2019النهارده "

ن
" امل وصفا وهبه يكملو سنه كامله ف

ن   ...سنتي 
ايام  4ونص تقريبا وتعرضو لالختفاء  7لما تم القبض عليهم الساعه  5-5-2015الحكايه بدات يوم 

ي اطفال ، صفا كان  وبعدها 
ي نظر القانون كانو قرص يعتن

ن
اترحلو لسجن بورسعيد مقبلهمش النهم ف

ه اترحلو قسم  17وامل وهبه  16عندها  ، رجعو عل قسم كفر البطيخ وهناك عانو جدا ، بعدها بفتر
 ثانوي عملو اللي عليهم واجتهدو منهم اللي قدرت 3ثانوي وامل وهبه  2كفر سعد صفا كانت بتمتحن 

 .. تكمل ومنهم اللي كملت لما خرجت
ي بعد شهر و 2015يونيو  24يوم 

يوم النيابه ايدت اخالء سبيلهم وخرجو ، مكنوش بيعملو اي  19يعتن
ن  و دروسهم ولما خلصو ثانويه بقو ف كليات كانت حياتهم مابي  ي حياتهم غت  انهم بيحرصن

ن
حاجه ف

وح ي ايام االمتحانات كانو بت 
ن
و يحلو وييجو برسعه عشان يلحقو الجلسه، اخر الكليه والجلسه حتر ف

ي 
ن
ن لتات ي تحفظ عليهم واترحلو لقسم كفر البطيخ ، احساسهم كان عامل ازاي وهم داخلي 

جلسه القاضن
يوليو اترحلو لسجن  3مره ، كل الذكريات بتتعاد وكان الحياه وقفت عند اللحظة ده ، بعدها يوم 

ن وتاري    خ افراجهم يونيو اتحكم عليهم بالس 25بورسعيد ويوم   ... 10-5-2020نتي 
ي بقر عندهم 

ي البنات دول اتبهدلو جدا الوقتر
ي  21و  20هي ده الحكايه باختصار حقيقر

 4سنه يعتن
ن من عمرهم مشافوش فيها غت  المحاكم واالقسام عشان تنتهي بيهم الرحله للسجن  !! سني 

 (ادعولهم
http://bit.do/eWkVp 

 
  

http://bit.do/eWdzL
http://bit.do/eWkVp
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  انا_اتعرضت_للتعذيب#

  اليوم العالمي لمناهضة التعذيب
ي االزهر وكان يوم جمعه وكانت هناك ١٤وانا ستن تقريبا كان 

ن
طه كنت ادرس ف عام من قبل الرس 

ن تنديدا بمق ي مسجد االزهر مظاهرات لفلسطي 
ن
تل محمد الدرة تقريبا وكان عندي درس تسميع قران ف

ي معاهم
ئ اسمه المظاهرات ولقيت نفسي ماش    لم يكن يخطر ببالي ان هناك ش 

ي وكنت ارتدي الجلباب فتم 
ة عند مقر الحزب الوطتن ة الي التحرير وتم التصدي للمست  ووصلت المست 

ي القبض علي واقتيادي الي مكان غت  معلوم ث
م الي قسم االذبكيه وكنت ابكي بجنون الن الضابط يحرقتن

 اللي انا معرفهمش اصال
ن ي بكل وحشية الرشده عن الباقي 

بتن   بالسجاير وضن
ي علي مسح سلم 

ن
ت ي اجتر

ي وهي عندي امتحان بكرة عندي امتحان بكرة لم يسمعتن
ن
وكانت كلمه علي لسات

ي وجلس طفل من اطفال ا
ي علي بطتن

لعقابيه علي ظهري وقالي ازحف وهو ماسك القسم والحاجز نيمتن
ب   الحزام وبيرصن

ي  ٢٠١٣
ي ايضا بشكل وحس    تم القبض علي من امام قرص عابدين وتم تعذيتر

ي 
ن
ي السجن ٢٠١٧ف

ن
ي صعقا بالكهرباء والتاديب ف   تم القبض علي انا وارب  ع اشخاص وتم تعذيتر

ة االختفاء القرسي  واثناء فتر
http://bit.do/eWQ66 

 
 

ن ايه اصعب حاجه فالسجن  .... عارفي 
د وال الحر ... كل الحاجات دي بعد  ي وال التر شهور بالكتت  بتبقر  6مش النومه الضيقة وال األكل المت 

ي الفول نفس طعم اللحمة، والنومه عل األرض نفس النومه عل ريش نعام ، و 
المايه زي بعضها ، يعتن

 الساقعه زي المايه السخنة
 اصعب حاجه فالسجن فعال لما تخرج من السجن ، 

ه ، الناس اللي كانت قريبه منك والزقه فيك بقر بينك وبينها أميال ، النتا  ي كل حاجه متغت 
ر
بتخرج تالف

 فاهمهم وال هما فاهمينك ، و وال أي كالم هاتقوله هايفهمهم انت جواك ايه
و   سنة ،  100ا كل سنه سنه ، انت كنت بتكتر كل سنة هما كانوا بيكتر

انت بتنام تشوف وشوش الناس اللي كانت معاك وتفتكر لحظات الثبات ولحظات اليأس اللي عشتها 
معاهم ، هما ماشفوش الوشوش دي أصال وال عاشوا معاك اللحظات دي ، ومهما حكيت عمرهم ما 

 هايحسوا بيها زي مانت حسيت بيها
نك فمركب فوسط البحر وعل الشط ناس كتت  قاعده بتنادي وتزعق وانت مش فاهم بقيت حاسس إ

هما عايزين ايه ، فلقيت ان األفضل انك تخش فالبحر اكتر عشان ماتسمعهومش ، بقيت بتشتاق 
 ألوضه مقفوله مافهاش فرش وتتكعتر فنفسك كده وتفصل عن الدنيا لحد ما تاخد إفراج

ن #  إحساس_سجي 
http://bit.do/eWRnA 

 

http://bit.do/eWQ66
http://bit.do/eWRnA
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 ضحايا التعذيب داخل سجن العقرب
ي اليوم العالمي لدعم 

ن
".. ف ن ي كل حتة ومتغميي 

ن
فيديو: "دخلت القيت ناس متعلقة والدم سايح ف

" ن  ضحايا التعذيب معتقل سابق بسجن العقرب يروي معاناة المعتقلي 
http://bit.do/eWRwb 

 

http://bit.do/eWRwb

