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»اذهب للسجن حاًل« هذه الجملة التي إذا صادف حظك وجاءت من نصيبك 
الثبات.  الحركة إلى  اللعبة من  الحظ، سيتحول موقفك في  في لعبة بنك 
اآلن، وبعد مرور ما يقرب من عشرة سنوات كاملة على ثورة 25 يناير، أصبح 
من الممكن أن »يذهب للسجن حاًل« أي شخص. ليس السبب مهًما، قد ل 

يوجد سبب حقيقي من األصل، فالسجن أصبح أقرب للجميع.
خلف أسوار السجن عالم مواٍز، أشخاص يختلفون عمن دخلوا وعمن سوف 
يخرجون. مئات الكتب والقصائد واألغنيات ُكتبت هناك لتحكي عن ذلك العالم، 
لكن تظل التجربة هي أبلغ طريقة للتعرف على هذا العالم. هذه التجربة التي 

ل نتمنى ألحد - في مصر بالذات- أن يمر بها.
كتب هذا الدليل مسجون سابق، كان في الشارع عندما فجأة باغتته قوات 
الشرطة دون سبب حقيقي بجملة »اذهب للسجن حاًل« وعندها توقف زمنه 
لسنوات. يحاول كاتب هذا الدليل أن يعطي لمحة عن تجربة السجن، يحكي 
عما اكتسبه من كلمات وما تعرف عليه من مصطلحات خالل أربع مراحل مر 
بها، بدًءا من القبض، ومروًرا بانتقاله بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم. 
إلى جانب دخوله أكثر من سجن، يخبرنا كيف تعلم لغة جديدة، لغة لن تفيد 
المسجون أبًدا بعد خروجه من السجن، لكن التعرف عليها سيمهد لنا كيف 

ستكون الحياة في حال صدر قرار بدخولنا السجن.
تنشر الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان هذا الدليل ضمن مشروع مرصد أماكن 
الحتجاز، وذلك للتعريف بأوضاع السجناء والمحتجزين في السجون المصرية 
السابقين  المحتجزين  شهادات  فهم  على  سيساعد  الدليل  هذا  المختلفة، 
التي توثقها الجبهة المصرية، إذا ما ورد فيها أي من مصطلحات الدارجة بين 

المساجين في مصر.

تقديم
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»بين بره وجوه«

المرحلة األولى: بالهة 
البدايات

في  تفكيري  بسبب  مهموًما  رآني  عندما  الجنائيين  السجناء  أحد  لي  قال 
والدتي »خلي اللي بره بره واللي جوه جوه« هكذا ببساطة يقسم المساجين 
الدنيا إلى عالمين منفصلين عن بعضهما البعض، عالم »اللي بره« وعالم 
»اللي جوه« صحيح أنني لم أستطع في بداية سجني اعتناق هذه الفلسفة، 
ولكن ل أستطيع أن أنكر أنها ساعدتني في تقبل مصيري عندما طالت مدة 
الحبس، فقسمت العالم لقسمين وبدأت العيش في عالم السجن بقوانينه 

ومصطلحاته وهذه األخيرة هي موضوع السطور القادمة.

»بعد إذنك يا حج« أتذكر هذه الجملة من عالم »اللي بره«، كنت أقولها كثيًرا 
لكبار السن ممن خط الشيب رؤوسهم، ولكن عندما قالها زميلي لرجل مسن 
في إيراد سجن وادي النطرون لكي يناوله الولعة قامت الدنيا ولم تقعد، 
وأخرج الرجل سالًحا وكاد أن يقتلنا، نبهه أحد المساجين أننا عيال ملكي »من 
العالم اللي بره« فهدأت ثورة الرجل والتمس لنا األعذار. فهمنا  فيما بعد 
أن كلمة حج في عالم »اللي جوه« ُتطلق على من يشتهي األطفال الصغار 
عيال صغيرة«.  »بتاع  الشارع  بلغة  أو  )البيدوفيليا(  بهم  جنسي  ولع  ولديه 
وهكذا اختلطت علي مصطلحات العالمين حتى نسيت مع الوقت مصطلحات 

»اللي بره« تماًما.

لم يعتمد هذا الدليل المبسط  على أي مصادر سوى تجربة الكاتب فقط، 
والتي  امتدت لقرابة تسعمائة يوًما في سجون وأقسام مصر المختلفة، 
فإن كنت ممن خاضوا تجربة السجن في مصر فسيفتح عليك هذا القاموس 
من مصطلحات »اللي جوه« بابًا من الذكريات في غالب ظني ذكريات تعيسة 
هذه  يخوضوا  لم  ممن  كنت  وإن  الحلوة،  والصحبة  الضحك  بعض  يتخللها 
التجربة بعد، فمن الممكن أن تعتبرها نوع من المعرفة التي ستفيدك في 

المستقبل ألن السجن علينا حق في عصر عبد الفتاح السيسي . 

لن تتعلم المصطلحات دفعة واحدة، فهي عملية تشبه تعلم األطفال للكالم، 
كل مرحلة لها كلماتها الخاصة التي تسمعها ألول مرة في بالهة متناهية، 
المساجين  على  أيًضا  أنت  األقدم، وستضحك  المساجين  عليك  سيضحك 

الجدد فيما بعد. 

مثلي  كنت  وإن  عشوائي،  بشكل  أو  المنزل  من  عليك سواء  القبض  عند 
تعيس الحظ لم ُيفرج عنك قبل تحرير المحضر، ستمر بالمرحلة األولى، وهي 
مرحلة قسم الشرطة ، وبعد السب واإلهانة، ستوضع في »التالجة« لحين 
النتهاء من اإلجراءات ثم تنتقل إلى الحجز، لو كنت ميسور الحال، ستوضع 
في حجز »الباكيته« أما إذا كنت فقيًرا أو لم يعلم أهلك بعد بالقبض عليك 
للحجز سيستقبلك  الجبل«، وفي لحظة دخولك  »بطن  فستوضع في حجز 
»نبطشي« الزنزانة ويطلب منك »النبطشية«، وستنام في وضع »سيف 
والحم« على مساحة »شبر وقبضة« وستستيقظ من نومك على خبط الباب 

من أجل »التمام« و ستتعرف على »البلوكامين«.   

الحجز
غرف مخصصة الحتجاز المسجونين داخل أقسام الشرطة قبل ترحيلهم إلى 
السجون، وتختلف عن زنازين السجون في أنها غالًبا ما تكون أصغر من حيث 
فصل  وعدم  الشديد  بالتكدس  وتشتهر  أكبر.  عدًدا  تضم  بينما  المساحة، 

المساجين الجنائيين عن السياسيين. 

البكايتة
حجز مخصص لذوي المكانة االجتماعية واألثرياء، حيث يدفع المسجون فيها 
كميات كبيرة من السجائر أو المبالغ المالية للشاويش لضمان عدم دخول 
سجناء آخرين عليهم والحفاظ على عدد صغير داخل الحجز، والسماح بدخول 

أدوات النظافة والتعقيم.
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سيف والحم

بطن الجبل

البلوكامين

النبطشي

النبطشية
شبر وقبضة

طريقة النوم في الحجز، بمعنى نام على »سيفك« جنبك و«الحم« التصق 
في من أمامك.

الحجز األسوأ في أي قسم شرطة، ويكون أكبر في المساحة قلياًل من غرف  
الذين ال يستطيعون  المساجين  الحجز األخرى، ويحتوى على عدد كبير من 
دفع سجائر للشاويش، ويشتهر بوجود مسجلين خطر والفقراء، معروف عنه 
عدم النظافة والتكدس الشديد، ويصل األمر في أحيان كثيرة  إلى اضطرار 
بحيث   ، مختلفة  فترات  النوم في  إلى  الكبير   عددهم  بسبب  المساجين 
ينقسم المساجين إلى مجموعات للنوم وأخرى للوقوف بجوار الباب لفترة 

من الوقت ثم يتم تبديل المجموعات.

هو أقدم أمين شرطة داخل أي قسم أو سجن والعارف بجميع أسرار المكان 
ويستطيع أن يقدم أي خدمة أًيا كانت، لمن يدفع له أكثر. 

زعيم الزنزانة، وغالًبا ما يتم اختياره في حالة الجنائيين عن طريق األقدمية 
أو شدة الخطورة، وفي حالة السياسيين يتم اختياره عن طريق االنتخابات 

وأحياًنا من خالل اختيار األكبر سًنا.

عدد ثابت من علب السجائر أو األموال يدفعه المسجون في كل زيارة مقابل 
بعض الخدمات ومقابل الحماية أيًضا من بعض المسجونين.

إلى  سجن  من  وتختلف  للنوم  للمسجون  المتاحة  المساحة  قياس  وحدة 
آخر، فتصل في بعض السجون إلى شبر واحد فقط وقد تصل في بعض 

السجون األخرى إلى شبرين.

التمام
لكشف  العدد  مطابقة  من  والتأكد  المحتجزين  لعد  يومي  صباحي  طابور 
األسماء داخل األقسام، ويمارس فيه الضابط المسئول عن التمام اإلهانة 

والسب و الضرب.

التالجة
غرفة االحتجاز المؤقت داخل قسم الشرطة، وتستخدم لحين إنهاء إجراءات 
المحاضر، وفي بعض األحيان تستخدم لإلخفاء القسري ألنه ال يتم حساب 

المتواجدين بها ضمن المسجونين داخل الحجز.
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عربة نقل لها صندوق من الصفيح األزرق مخصصة لنقل السجناء وتحتوي 
بداخلها على مقعدين طويلين على جانبي الصندوق، ترتفع  درجة حرارتها 
في الصيف بشكل كبير، التهوية بها ضعيفة والروائح سيئة، لها شبابيك 

صغيرة يغطيها طبقة من السلك السميك.

المرحلة الثانية: العالم من 
شباك عربية الترحيالت

إذا استمر حبسك لقدر الله ستذهب للنيابة ليتم التحقيق معك وإخالء سبيلك 
أو صدور أمر بحبسك احتياطًيا 15 يوًما على ذمة التحقيقات، سيوقظك أمين 
النيابة وتتعرف  الشرطة من نومة ليست هانئة على اإلطالق لتذهب إلى 
على قرار النيابة بشأنك وتتعرف أيًضا على بعض المصطلحات الجديدة في 
عالم »اللي جوه« ستركب ألول مرة »عربية الترحيالت« التي كنت تشاهدها 
في األفالم، وسترى العالم من شباكها، وسيخطر على بالك المرات العدة  
التي مرت فيها عربة ترحيالت بجوارك دون أي اهتمام منك أو تفكير في أنك 

في يوم من األيام ستكون بداخلها.

التأمين من  أن ضابط  وتخيلت  حاجتك  الطبيعة لضرورة قضاء  إن اضطرتك 
الممكن أن يوقف السيارة من أجل ذلك فأنت مخطئ تماًما، سيخبرك حينها 
أحد المساجين القدامى أنه ل حل أمامك سوى أن تـ »قزقز«. وعندما تتوقف 
السيارة ستتأكد أنك وصلت للمحكمة أو النيابة، فال يمكن أن تتوقف قبل 
ذلك، و سيأخذك الحرس للبدروم ويتم حبسك في »الحبسخانة« حتى يأتي 

دورك في النيابة. 

قزقز
عربية  داخل  فارغة  مياه  زجاجة  أو  بالستيكي  كيس  داخل  التبول  عملية 

الترحيالت. 

عربية الترحيالت

المكان الذي ينتظر فيها السجناء بدء المحاكمة أو العرض على النيابة وتكون 
في بدروم  المحكمة، وهو عبارة عن غرفة متوسطة المساحة بها شباك أو 
اثنين على األكثر. بعض الحبسخانات ال تحتوي على حمام، وتشتهر بكثرة 
الرسومات والرسائل والشعارات والتواريخ التي يرسمها المحتجزون على 

جدرانها.

الحبسخانة
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المرحلة الثالثة: الطريق إلى 
الميري

بعد بضعة أيام في حجز القسم قال لي أحد السجناء القدامى »لو فيشت 
هتروح سجن«، هذا ما حدث بالضبط، فبعد يومين من عمل الفيش والتشبيه 
تم ترحيلي ألحد سجون مصر الكثيرة، أثناء تحرك عربية الترحيالت المتجهة نحو 
السجن، سيأتي على ذهنك كل األفالم واألشعار والروايات التي تحكي عن 
السجن وتتخيل أنك تعيش في إحداها. في تلك األثناء ظننت أنني تعلمت 
من المصطلحات ما يكفيني للتعامل داخل  السجن، لكني كنت مخطئ تماًما. 

من اآلن انقضت أيام »الملكي« وحلت أيام »الميري«. في البدء يستقبلك 
متعلقاتك  جميع  يأخذون  ثم  »التشريفة«،  بـ  السجن  وعساكر  مخبرين 
الشخصية ومالبسك الملكي ويضعونها في شكل »أمانات«، أما األموال 
»بونات«، سيأتي ضابط  ُتسرق ستأخذها على شكل  لم  إن  بحوزتك  التي 
المباحث ويأمرك بـ »القرفصة«، قد تنجوا من هذا الفعل الشنيع إذا كنت 
»سياسي«، فبعض السجون ل تستخدمه تجاه السياسيين. سيتم تفتيشك 
في حال كنِت  »الُشل«  في حال كنت ذكًرا، و  »الَكُحول«  بعناية ثم تستلم 
أنثى. لو حالفك الحظ سيتم إيداعك في زنزانة »اإليراد« أما إن كان حظك 

عثًرا فستدخل »العنبوكة« لمدة 11 يوًما. 

اسم حفلة تعذيب وضرب المساجين الجدد لحظة دخولهم من باب السجن، 
ويقوم بها المخبرين والعساكر وأمناء الشرطة في حضور ضباط المباحث 

وأحياًنا في وجود مأمور السجن.

لبونات  بتحويلها  يسمح  لكن  السجن،  داخل  األموال  بتداول  مسموح  غير 
من  بها  الشراء  المسجون  ويستطيع  العمالت،  فئات  نفس  تحمل  ورقية 

كافيتريا السجن.

.

األمانات

مسجون سياسي

الميري

القرفصة

مسجون جنائي

الملكي

تؤخذ جميع المتعلقات الشخصية من المسجون أثناء دخوله من بوابة السجن 
وتوضع على شكل أمانات، وغالبا ال تسترد أبًدا.

أو  النشر  أو  بالتظاهر  تتعلق  بتهم  عليه  المحكوم  أو  المتهم  السجين  هو 
اإلرهاب.

مصطلح يدل على كل ماهو داخل السجن )أكل السجن، لبس السجن، 
كالم السجن(

على  إجبارهم  يتم  حيث  الجنائيين،  خاصة  الجدد  المساجين  مع  متبع  إجراء 
شرب مياه مخلوطة بصابون وجلوسهم القرفصاء لقضاء حاجتهم، للتأكد 
من خلو بطنهم من أي ممنوعات. أما بالنسبة للسيدات فيحدث ما يسمى 
بالتفتيش المهبلي، حيث تجبر السجينات على خلع مالبسهن أمام السجانة 
التي تقوم بوضع يدها داخل المهبل وفتحة الشرج للتأكد من خلوهم من 

الممنوعات.

أو  السرقة  أو  بالقتل  تتعلق  بتهم  عليه  المحكوم  أو  المتهم  السجين  هو 
المخدرات أو اآلداب.

مصطلح يدل على كل ماهو خارج السجن من أكل وشرب وملبس وكالم.

التشريفة

البونات
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الشّل

زيارة طبلية

العنبوكة

الكحول

مالبس السجينات وهو عبارة عن عباءة بيضاء خفيفة وخشنة تقدمها إدارة 
السجن للسجينة فور دخولها. 

زيارة يتم السماح فيها بدخول األكل والمستلزمات فقط دون رؤية األهل.

مياه،  دورة  على  تحتوي  ال  أنها  في  تختلف  ولكن  أيًضا  إيراد  زنزانة  هي 
ويقضي المساجين حاجتهم في جرادل أو أكياس بالستيكية.

مالبس السجن، وهو عبارة عن قطعتين من قماش البوليستر الرديء، لونه 
أبيض في حالة التحقيق وأزرق في حالة المحكوم.

التسكين
عملية توزيع المساجين على الزنازين الخاصة بهم والتي سوف يقضون بها 

باقي عقوبتهم أو لحين إخالء سبيلهم أو نقلهم إلى سجن آخر.

اإليراد
الزنازين  أيًضا  به  ويقصد  السجناء  من  الجدد  الوافدين  على  يطلق  لفظ   
المخصصة الستقبالهم لمدة 11 يوًما إلى أن يتم توزيعهم على الزنازين.

المرحلة الرابعة: حرز مكمكم
قلياًل،  الصعداء  ستتنفس  العنبوكة  أو  اإليراد  في  يوًما   11 قضائك  بعد 
ألنه عقب عملية »التسكين« سيتم السماح لك أخيًرا بزيارة قد تكون »طبلية« 
وقد ترى »أهليتك« ألول مرة منذ دخولك السجن، وتنتقل من زنازين اإليراد 
إخالء  أو حتى  باقي مدة حكمك  بها  لتستقر  قبًحا  أقل  زنازين  إلى  القبيحة 
ورقم  والدور  والربع  »العنبر  الجديد  عنوانك  على  حينها  ستتعرف  سبيلك، 
و»المسير«  الدور«  و»شاويش  العنبر«  »مخبر  مع  صداقات  وستكون  زنزانتك«، 
وتهتم بنظافة »نمرتك« أو لو كنت من سعداء الحظ ستأخذ »ملة« بدًل من 
زمالئك  مع  وتتحدث  و»الخابور«  »العصفورة«  تصنع  كيف  وستتعلم  النمرة، 

في الزنازين المجاورة عبر »النضارة«. 

ستعرف أيًضا ما هو »التعيين والجراية والتهوية والتريض والمتصنع والشخشيخة 
والتأديب والتجريد والتغريب«، وستتعلم معنى »دكن« وكيف تتجنب صحبة أي 
»حرز مكمكم« وستعرف وربما تتعلم أشياًء لم تكن تخطر على بالك كـ »الرفع 
والبلع«، ومن الممكن أن تحصل على »ترقية« وتنتقل »للمصلب« أو »المرايه« 

قبل انتهاء مدة حبسك، وربما يتم إخالء سبيلك قبل الترقية.

األهلية
أهل المسجون.
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شاويش الدور
العنبر، ويعمل لمدة يومين  هو الشاويش المسؤول عن دور كامل داخل 
كاملين ويتم تغييره في ظهر اليوم الثالث، وخالل اليومين يسكن بغرفة 
تنظيم دخول  و  للتريض  الزنازين  فتح  العنبر،  ووظيفته هي   في مدخل 

األكل وخروج الزيارات والنزول لمستشفى السجن.

مرشد
هو مسجون يتم تجنيده من قبل األمن  لإلرشاد على زمالئه السجناء مقابل 
امتيازات وخدمات، مثل خروجه من الزنزانة في غير أوقات التريض والسماح 

له باقتناء بعض المتعلقات الممنوعة على السجناء اآلخرين.

عنبر
الزنازين  تضم  التي  المباني  من  مجموعة  من  سجن  أي  يتكون  ما  غالًبا 

وتسمى العنابر ويتم ترقيمها إلى أ - ب- ج أو 1 - 2 - 3.

النمرة
هي مساحتك المخصصة للنوم على األرض، والتي من الممكن أن تكون 

شبر وقبضة أو شبرين حسب العدد والمساحة.

الربع
يتم تقسيم الدور إلى أرباع، كل ُربع يحتوى على عدد معين من زنازين لها 

باب واحد بمفتاح خاص.

الطيارة
تشبه األرجوحة وهي عبارة عن بطانية ُتربط في شبابيك الزنزانة بواسطة 

حبال، وتستخدم للنوم.

العصفورة
عبارة عن حبل ُيربط طرفه األول في شباك الزنزانة والطرف اآلخر ُيربط فيه 
عصا أو والعة فارغة وتستخدم في تعليق الحقائب بهدف توفير المساحات 

داخل الزنزانة.

الملة
سرير يتكون من عدة طوابق وغالًبا ما يكون من الخرسانة المثبتة في الحائط، 

ويستخدم هذا المصطلح في السجون التي بها أِسّرة وهي قليلة.

المصلب
في كل زنزانة يوجد ثالث زوايا تسمي بالمصلب ويمتاز بكونه بجوار الحائط  

وهو مكان للنوم ُيمنح للسجناء القدامى. 

المراية
هي النمرة التي تكون في واجهة باب الزنزانة.

الباكية
هي المساحة الخالية بين كل ملة والملة المجاورة.

مخبر العنبر
ويكون  السجن  لمباحث  إدارته  ويتبع في  العنبر  عن  المسؤول  المخبر  هو 

مسؤواًل عن كشوفات الزيارات، والبحث عن الممنوعات داخل العنبر.
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الدورة
دورة المياه.

النضارة
لفظ يطلقه السجناء وأيًضا رجال الشرطة على فتحة مستطيلة في أعلى 
باب الزنزانة، وهي الوسيلة الوحيدة لتخاطب السجناء مع بعضهم البعض 

في الليل، ومن خاللها يتشارك المساجين في إلقاء الشعر والغناء.

التعيين
الطعام الذي تقدمه إدارة السجن إلى السجناء دون مقابل مادي، وُيقدم 
مرتين في اليوم على شكل إفطار وغداء. وتختلف محتويات التعيين من 

سجن آلخر، كما تختلف جودته أيضا من سجن آلخر.

التريض
الفترة التي ُيسمح فيها للمساجين بالخروج من العنبر والتعرض للشمس 
استبداله  ويتم  الحق  هذا  من  المساجين  ُيحرم  ما  وغالًبا  واللعب،  والجري 

بالتهوية فقط. 

مرة  السجناء  إلى  ُيقدم  الذي  األسمر  الدقيق  من  المصنوع  البلدي  الخبز 
واحدة صباًحا، ويحصل كل سجين على ثالثة أرغفة، وقد يختلف هذا العدد 
من سجن آلخر، ويتم خبزه في معظم السجون بشكل ردئ، ويلجأ معظم 

السجناء إلى طلب خبز خاص بهم في الزيارة . 

الجراية

المعيشة
طعام يعده بعض السجناء ويتم بيعه بمقابل مادي، وهو نسبًيا أفضل من 

تعيين السجن.

التهوية
عملية فتح أبواب الزنازين لوقت معين والسماح للمساجين بالخروج للتمشية 

داخل الربع أو داخل الدور فقط.
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أداة تسخين، وهو عبارة عن شرائط من القماش المغطاة بالزيت والتي يتم 
لفها وإشعالها، توضع زجاجة من المياه داخل لفافة القماش لتسخين المياه 
وعمل الشاي. ويستخدم الخابور في األيام األولى للمساجين بسبب عدم 

توافر سخان كهربائي. 

الخابور
مــــــسجون يتـم توظيـفه داخــــل الســــــجن لتــــــــسيير بعض األعمال الكتابية 
واإلدارية، مثل خروج الزيارات والتسكين، وفي المقابل يحصل على كميات 
كبيرة من الـــــسجائر مقابل خدمات يقــــــدمها للمساجين مادامت في حدود 

استطاعته. 

المسير

مسجون يتم توظيفه داخل السجن ليقوم بأعمال الطبخ أو الصيانة، حسب 
ما يجيده وغالًبا ما يكون من المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة، ويحصل 
حصص  زيادة  مقابل  أو  الصيانة،  أعمال  مقابل  السجناء  من  سجائر  على 

طعام التعيين.

المتصنع

زنازين صغيرة، عبارة عن متر عرض في متر ونصف طول بها شباك واحد 
وال تحتوي على حمام، وتستخدم لتأديب من يخالف قواعد السجن، ويظل 
أو  المباحث  رئيس  يحددها  التي  المدة  تريض طيلة  بال  بداخلها  المسجون 

المأمور.

التأديب

المخصوص
المكان المخصص لزنازين المحكوم عليهم باإلعدام. 

الشخشيخة
قفص حديد ينتظر فيه المساجين قبل دخولهم غرفة الزيارة. 

محل  عن  بعيدة  أخرى  محافظة  في  سجن  داخل  ووضعه  المسجون  نقل 
سكن ذويه.

التغريب
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حبل طويل مصنوع من قماش مالبس السجن، ُيربط في أحد أطرافه حذاء أو كيس بالستيكي، ويستخدمه السجناء في زنازين التأديب لتمرير السجائر بينهم عن 
طريق تمرير أحد المساجين للحذاء من نضارة باب الزنزانة إلى الزنزانة المجاورة لُيّثبت السجين اآلخر السجائر داخل الحذاء أو الكيس ثم يقوم السجين األول بسحب 

الحبل  مرة أخرى.

الطويل

تفتيش تقوم به إدارة السجن أو مصلحة السجون بهدف تجريد المساجين 
الُمهربة، باإلضافة إلى مصادرة األغراض الشخصية وأحياًنا  من األغراض 
للسجن  الدوري  التفتيش  عن  التجريد  ويختلف  والبطاطين،  الطهي  أواني 

في كونه يعتبر نوعا من أنواع التكدير والعقاب على فعل ما .

التجريد
هو فعل عقابي تقوم به إدارة السجن حيث تنقل السجين من زنزانتة إلى 

زنزانة أخرى أو إلى عنبر آخر.

التشريد
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عن  استخراجها  ثم  التفتيش،  لتفادي  الفم  طريق  عن  الممنوعات  بلع  هو 
طريق التقيؤ.

البلع

حشر الممنوعات في فتحة الشرج إلخفائها، ويتم استخراجها فيما بعد عن 
طريق التبرز.

الرفع

لف األشياء المهربة كالبرشام والحشيش والتليفونات بأكياس بالستيكية 
بشكل محكم جًدا بهدف إخفائها عن طريق البلع أو الرفع.

األنبلة

من  انتقاله  مثل  الحالية،  نمرته  من  أفضل  نمرة  على  المسجون  حصول 
النوم بجوار الحمام إلى داخل الزنزانة.

ترقية

ُيستخدم هذا المصطلح في السجون التي ُتنفذ بها عقوبة اإلعدام لإلشارة 
إلى المنصة التي يقف عليها المحكوم عليه لتنفيذ الحكم قبل شد الحبل.

الطبلية

تختفي في السجن كل عبارات التحية مثل »صباح الخير« و »السالم عليكم« 
ويحل محلها المسا »مسا عليك يا زميلي« »مسيلي على فالن«

المسا

الزميل هو اللقب الرسمي للسجناء، حيث تختفي أيًضا عبارات مثل صديقي 
أو أخي أو رفيقي.

زميلي

جملة تطلق عند تطاول مسجون على مسجون في زنزانة أخرى عبر النضارة، 
وتدل على أنه بيننا حديد أبواب الزنازين يحجب أحدنا عن االخر.

الحديد جدع

اسم يطلق على السجين الذي يقوم بتهريب قدر كبير من الممنوعات بهدف 
اإلتجار.

السفينة

الفاصوليا البيضاء، وهي من الوجبات التي تتكرر في تعيين السجن. 

أبلونج

كلمة تطلق على أجواء التوتر والشحن والخناق بين المساجين.

دكن

لقب المسجون الغبي أو كثير المشاكل التي تورط المساجين اآلخرين.

حرز مكمكم

جملة يطلقها السجناء وتشير إلى عراك وشيك يستوجب إخالء طرقة الزنزانة.

فضي طرقة
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هي إحدى قوانين المساجين، وهي عدم دخول إدارة السجن »الحاكم« في 
أي مشاكل داخلية.

ماتدخلش الحاكم بينا

والتهمة  والسن  كاالسم  المسجون  بيانات  جميع  عليها  ُيدون  ورقة  هي 
والحكم، باإلضافة إلى  تواريخ زياراته.

التذكرة
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في ليلة خروجك من السجن سواء بعد نهاية حكمك أو إخالء سبيلك ستقف 
على النضارة وتطلق العنبرة. 

هو الخروج من السجن عقب انقضاء مدة الحبس أو بالعفو عن باقي العقوبة، 
من بوابة السجن إلى المنزل مباشرة دون المرور على قسم الشرطة.

إفراج بوابة

العنبرة أشبه بالغناء أو إلقاء الشعر من نضارة الباب، وتحدث في الغالب 
ليلة اإلفراج عن المساجين كنوع من أنواع االحتفال، مطلعها ثابت وال أحد 

يدري من هو مؤلفها وتبدأ كاآلتي:

العنبرة

عـــــنبر، كـــــله يـــــــسمع، حـــتى الـــحديد يسمع، بـــعد إذن اإلدارة الجـــبارة 
هقول كلمتين من على النضارة، بعد إذن جناب المأمور هقول كلـــمتين 
وامـــشي عـــلى طـــول، واحـــد يا موحد الواحد، اتـــنين يا جد الحسين

بشكل شعري في  نجم  فؤاد  أحمد  الشاعر  ، وقد صاغها  الرتجال  يبدأ  ثم 
قصيدة »العنبرة«1.

https://www.youtube.com/watch?v=mRGrqkEV- العنبرة، أحمد فؤاد نجم.  مرفق 1: قصيدة   1

ZZk&t=4s
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مرفقات
مرفق 1: قصيدة العنبرة أحمد فؤاد نجم

يــــــــــــــــسمع كـــــــــــــــــــله   .. عــــــــــــــــــــــنبر 
مرة وال  مانصفنيش  بالزهر  شــــــــــخشخت 
مرة على  والبقشيش  بالمهر  وراهــــــــــنت 
.. مرة  وال  مر.  كان  وان  للُحر  والســــــــــجن 
فـكرتنى بالتوبة من دى النوبة .. وال مرة !
بــــــــــعد مــــــــــساء الخير على حراس الليل
وشــــــــــــــنجي بــــــــــــــــرنجي  كـــــــــــــــــنجي 
كــــــــــله لبط و لومانجي بس البدلة بتفرق
و الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيب ع المخزنجي
االوله للـــــــــــنبي .. والتانية ايـــــــــــــوب ..
والتالته غربتـــــــى .. والرابعة الـــــــــمكتوب
والـــــــــــــــــــــــخامسة .. اللى افتــــــــــــــــــرى
حتمًا يبات مغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

االوله يا نـــــــــــــــــــــــــــــبى يا محرر اإلنسان 
يا بلسم الــــــــــُمبتلى يا نجدة الــــــــــــغلبان
الحيوان البشر عن طايفة  كـــــــــرمت صنف 
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ورفــــعت سيف الهدى عالى على الطغيان
وغـــــــــسلت أرض العرب من بقعة األوثان
االزمان سائر  فى   .. امتى  يا  وزعـــــــــقت 
الظلم يوم لو حـــــكم .. والحق يوم لو هان
والعمران والفى  الـــــــــمطر  عليك  يحرم 
تسرح بحورك عطش .. فى الزرع واإلنسان
.. الغربان  وتحوم  الــــــــــــــحنش  فيك  ويجر 
والوديان والسهل  الجبل  ع  الخراب  ترمى 
يبان ما  القمر  .. وجه  السما  يغور م  النور 
والشوف يضيع فى العما والضلمة واالحزان
والخوف يطيح فى البشر من قسوة السجان
السلطان وتخوف   .. بعضها  تخاف  الناس 
مثلين وانا  آيوب  أنا  قولت   ، والتانية 
آيوب ومهما ابتلى .. آيوب يروح لي فين
ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب صبر كم سنة
ايوب صبرله يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومين
باالسمين واتنادى  القصص  عليه  طلعت 
عــــــــــــــــــدوه من االنبيا والصالحين االتنين
صبرين الُلمان  جوة  هنا  صبرى  اللى  وانا 
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والبين عزوتي  من  خطفتى  على  صبرى 
عين يا  الزمان  حكم  على  تانى  وصـــــــــبر 
الــــــــــــــــــندل فينا حكم .. والندل حكمه شين
حــــــــــــــــــكم البقر ع البشر .. بشريعة القرنين
وحـــــــــــــــــــــــــــق تربة نبى طه كحيل العين
اتنين.. الميزان  بدال  يتنصب  يوم  هالبت 
وانظر بعين الرضا للعدل فى المـــــــــيزانين
والتالته، غربتى فى عالم االنــــــــــــــــــــــدال
الندل فيه احتمى .. والُحر فيه انطــــــــــــــــــال
والــــــــــــواطى لما اعتلى .. أجرله كام طبال
الشــــــــــــــــــحط والبلطجى واللص والمحتال
ومـــــــــين يحب النبى .. سقفة كمان يا عيال
بطال على  عمال  البلد  فى  دار  الرقص 
واللحم لما اتكشف .. غطى على اللى اتقال
ال سمعنا صوت فى النغم .. وال شعر فى الموال
خنقوا الكالم فى الُغنى .. والرنة في الخلخال
واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يا موحد الواحد
اتنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يا جد الحسين
تالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يا سو الشماته
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اربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا حبر المطبعة
خمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا عزمى يا حى
ستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يا بكرة يا جاى
سبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا قلبى يا مايل
تمانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا شوق الزمايل
تسعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يا دنيا يا واسعة
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة يا خاين يا حشرة
اعــــــــــــــــــــــــــرفكم جميعًا ان السجن سور ..
اعرفكم جميعا ان الفكرة نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
وعمر السور مـــــــــــــــــــــــا يقدر يحجز بنت حور

وعمر الـــــنور مـــــــــــــــــــــــا يعجز يقزح ألف سور 
اعرفكم جميعا ان الظلم شايــــــــــــــــــــــــــــــخ
واعرفكم جميعا باب السجن خايــــــــــــــــــــــــــــــخ
واعرفكم جميعا ان ما لوش اكــــــــــــــــــــــــــــره
واعرفكم جميعا انه هايبقى ذكــــــــــــــــــــــــــرى
وابشركم جميعًا .. أن الوعدة بكـــــــــــــــــــــــــــرة
والـــــنور عـــــندنا وعـــــندكم .. يـــــا حـــــبايب

أحمد فؤاد نجم، قصيدة العنبرة
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