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ــرُها  ــِة التــي كان إنْجازُهــا ونَْش إنَّ اآلراَء الــوارَِدَة فــي هــذه الَمطْبوَع

ـــ )الُمَموَِّل  ِبَدْعــٍم ِمــْن »َمْعَهــِد الَعالقــاِت الثَّقافيَّــِة الخارِِجيَّــة )ifa(«ـ 

ِمــْن ِوزارَِة الخارجيَّــِة األلمانيَّــة( ــــ إنَّ هــذه اآلراَء تَُعبِّــُر، َحْصــرًا، َعــْن 

ــَن  ــْكٍل ِم ــأيِّ َش ــزُِم، ب ــي ال تُلْ ــِه فه ــرِها، وَعلَيْ ــا وناِش ــِة صاِحِبه ُوْجَه

ســاتيََّة ِمــَن  ــرورِة، ُمقاَربَتـَـُه الُمَؤسَّ األْشــكاِل، الَمْعَهــَد، وال تَْعِكــُس، بالضَّ

الَمســائِِل َمْوضــوِع البَْحــِث والــرَّأْي.
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ــؤوِن  فْـــتَر، الخاِمــِس فــي ِسلِْســلَِة  َدفاتــِر ُمـْنـــتَدى الَمْشــرِق والَمْغــرِب للشُّ لِهــذا الدَّ

ْجِنـــيَّة،)1( نََســٌب يَرْتَـــِفُع إلــى 2012. ففــي إطــاِر َمْشــروٍع َمــدارُُه علــى الَمْســأَلَِة  السِّ

ْجِنـــيَِّة فــي ُســوريا ِمــْن ِخالِل تَـْجـــِربَِة َعَدٍد ِمــَن اللُّبْنانِـيِّـــيَن الَّذين قََضوا َســَنواٍت  السِّ

ــى  ــْوَدُة إل ــا، والَع ــاُة ِمْنه ــُم النَّج ــْت لَُه ــمَّ كُِتبَ ــد، ثُ ــاِم األََس ــِن نِظ ــي زَنازي ــًة ف طَويلَ

ْت أَُمــم للتَّْوثيــِق واألبْحــاِث  لُبْنــاَن أْحيــاَء يُْرزَقــون ــــ بـَـْل »أْحيــاَء يُْرزَقــون« ــــ تََصــدَّ

ـ  ــْجِنيَّةـ  ــاِبقيَن على َشهاداتِـــِهِم السِّ التــي ائْـتَـــَمَنها َعــَدٌد ِمــْن َهــؤالِء الُمْعتَـــَقليَن السَّ

ــهاداِت لـــَوْضعِ »َمْســرٍَد« يُْحصي مــا َورََد على  ْت فــي ِســياِق تَْحليلِهــا لـــَهِذِه الشَّ تََصــدَّ

ــا  ــَع لََديْه ــان. وإْذ تََجمَّ ــبوها َوراَء الُقْضب ــَر اكْتََس ــْن تَعابي ــاٍظ وِم ــْن ألْف ــِهم ِم ألِْسَنـِتـ

َعــَدٌد ال بـَـأَْس ِبــِه ِمــْن َهــِذِه األَلْفــاِظ والِعبــاراِت، اْستَـْقـــبََحْت أالَّ تُْشــرَِك َمــْن يَْعنيِهُم 

األْمـــُر بـــَهذا الَمـْســـرَِد، فَـــَعِهَدْت إلــى َمــْن تَـِثـــُق ِبــِه أَْن يَْنَكــبَّ علــى ُمطالََعــِة َعَدٍد 

ــواِهَد  ــْن َش ــَر ِم ــا تَيَسَّ ــا م ــتَْخِرَج ِمْنه ــْجِنيَِّة الَمْنشــورَِة وأَْن يَْس ــهاداِت السِّ ــَن الشَّ ِم

علــى تِلـْـَك األلْفــاِظ والِعبــاراِت. وَهَكــذا لـَـْم يَلْبـَـِث الَمـْســـرَُد أْن تََحــوََّل إلــى قاُمــوٍس 

ــوري«. ــْجن السُّ َصغيــٍر كاَن نَْشــرُُه تَْحــَت ُعنــوان »َمفاتيــُح السِّ

ــْم يَْخــُل الَحديــُث ِمــْن  لِـــَنْحِو عــاٍم َخــال، فــي لِقــاٍء فــي بَـــرْليَن بــــأْحَمد ســعيد، لَ

ْجِنيَِّة في أبْعاِدها  وهَي ِسلِْسلَُة كُتٍُب وَكُتَيِّباٍت، ال َدْوِريََّة ُمْنتَِظَمُة لها، َمدارُها على الَمْسأَلَِة السِّ  )1(

ة. ْخِصيَِّة والعامَّ الشَّ

َسْهٌم في ِكنانة!
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ــى  ــرَّْجنا عل ــجونِه. وإْذ َعـ ــري وُش ــْجِن الِمْص ــؤوِن السِّ ــَد ُش ــفيَضٍة ِعْن ــاٍت ُمْستَـ َوقَف

َع  ــَوسُّ ــوري« وُمالبَســاِت َوْضِعــِه،  وعلــى نِـيَّـــِة »الُمنتــدى« التَـّ ــْجِن السُّ »َمفاتيــح السِّ

ْجِنـــيَِّة  ــهاداِت السِّ فــي هــذا البَْحــِث َمْشــرِقًا وَمْغِربًــا، ســواٌء باْســِتخراِج مــا فــي الشَّ

ــأَْن  ــَد ِب ــَد، وَوَع ــرَُة ألْحَم ــِت الِفْك ــرات، راقَ اكِ ــي الذَّ ــا ف ــِتْخراِج م ــورَِة أو باْس الَمْنش

ــَب َمفاتيَحــُه فــي ِسلِْســلٍَة َمْعِقُد أَحــِد أطْراِفها  ّـِ ــْجِنيَّة، وِبــأَْن يُرَت يَْســتَلِْهَم تَْجِربَـــتَُه السِّ

ْجِنـــيَّة، وطَـــرَفُها اآلَخــُر ُملْـــًقى علــى الغارِِب بـــرَْسِم َمْن يُريُد أَْن يُْمِســَك  ذاكِـــرَتُُه السِّ

ــَن الَمفاتيــح... ــلَُك فيــِه الَمزيــَد ِم ــِه ويَْس ِب

وَهَكــذا كاَن، وَوفَّــى أْحَمــُد بـــَوْعِدِه، وهــا إنَّ »كَـــالم َحبَْسِجـــيَّة« يُســاِهُم َســْهَمُه في 

ْجِنـــيِّ َمْشــرِقًا وَمْغِربًا! َمشــروِع القامــوِس السِّ
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ُل َمــرٍَّة رأيــُت فيهــا َمناًمــا باللُّغــِة األلمانِيَّــة كانــْت فــي »ســجن شــديد  أوَّ

الِحراســة 2«.

ـــُل فيــه، ال أشــكُّ بــأنَّ عقلــَي الباطــَن  ِعندمــا أســتَذكُِر األمــَر، اليــوَم، وأتأمَّ

قاَدنــي إلــى ذلــك فــي ُمحاولـَـٍة منــه ألْن يجــَد الطَّريقــَة التــي يُخلُِّصنــي 

بهــا ِمــن هاِجــِس الُمراقَبــِة علــى أفــكاري وكَيِفيَّــِة التَّعبيــِر عنهــا.

فـــلُِّت مــَن الرَّقابَــِة هــو نَفُســُه مــا  ــعَي إلــى التَـّ يَبــدو لــي أنَّ هــذا السَّ

ــجناَء إلــى ابْـِتـــداِع »لَُغــٍة« لهــم تَفِصــُل بيــن الواِحــِد منهــم،  يَدفَــُع السُّ

ــجِن  أو بيــن الَجماَعــة منهــم، وبيــن اآلَخريــن. وأقــرُب اآلخريــَن فــي السِّ

ّجانـــون! هــم بـــطَبيَعِة الحاِل: السَّ

ُن أفــكاري، كلمــا  ُرجـــوًعا... فـــَعلى إثـْــِر الُحـلـــِم باأللمانيَّــة، أخــذُت أُدوِّ

ــك  ــي ذل ــُت ف ــة، وَمضي ــة أو باأللمانيَّ ــرَص، باإلنجليزيَّ ــَي الُفـ ــنحْت ل َس

إلــى أْن وقــَع ِخطــاٌب كتـــبتُه باللُّغــة األلمانيَّــِة أيًْضا في أَيـــدي الَحـــرَس، 

فــكان األمــُر بـــَمثابَِة الحــادِث الَجلَـــل، ليــس فقــط ألنِّــي أخــرُِق الَحظــَر 

الَمفــروَض علــيَّ مــَن التَّواُصــِل مــَع الخــاِرِج وُخصوًصــا بالُمكاتَـــبَة، 

ْجن...خاِرَج الرِّقابَة... داِخَل السِّ
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ان؛ وهكــذا اْســتَحالِت  ـــجَّ ولكــْن ألنَّ الِخطــاَب كان بـــلَُغٍة ال يَفهُمهــا السَّ

اِن عــن  ــجَّ الجريمــُة إلــى جريمتَيــن، ولعــلَّ الثانيــَة منهمــا ــــ َعجــَز السَّ

فَـــكِّ الِخطــاب ــــ كانــت أخطــَر مــن األُولــى.

•

اللُّغــُة ُمنـتَـــٌج ُمجـتَـَمـــِعيٌّ تَفرُضــه الحاجــُة للتَّواُصــل،  لكنَّــه ليــس أداًة 

ــِج  ــَوى داخــَل الُمجتمــعِ الُمنـِتـ ــاِت الُق ــُر عــن َعالق ــو يُعبِّـ ــة، فه ِحياِديَّ

ــغة، وفــي الوقــت نفِســه تُعيــُد اللُّغــُة باســِتمراٍر إنتــاَج تلــك  لتلــك اللُـّ

ــخه. الَعالقــاِت بـــتََدرُِّجها وَهـرَِمـيَّـِتـــها بــل وتُحافــُظ علــى ذلــك وتُرسِّ

ــالٌن  ــِة وإع ــِن الهويَّ ــٌر ع ــي تَعبي ــتخدُمها ه ــي نَس ــَة« الت ــا أنَّ »اللُّغ كم

عنهــا ــــ أْي عــن َمكانِنــا فــي الُمجتمــعِ الــذي نَتواصــُل معــه ِمــن ِخــالل 

»اللُّغــة«. ِمــن ثُـــمَّ فاللُّغــُة أداٌة ِسياِســيٌَّة بـــَقدِر مــا هــي ُممارََســٌة 

ِسياِســيٌَّة أيًضــا. ومــا يَنطِبــُق علــى اللُّغــِة يَنطِبــُق ِمــن بــاب أَولَــى علــى 

ــه. ــاِب وُمفرَداتِ أَدواِت الِخط

ــي  ــُروراِت الت ــِل الضَّ ــن قَبي ــي ِم ــجوِن إًذا ه ــرَداِت السُّ ــن ُمف ــُر ِم الَكثي

ــجِن  ــجِنيُّ وأَدواتـُـه؛ وهنــا بَيــُت الَقصيــد، فـــفي السِّ يَفرُِضهــا الواِقــُع السِّ

أدواٌت ال تُوجــُد خارَِجــه، وهــي تَحتــاُج إلــى ُمفــرَداٍت َجديــدٍة للتَّعبيــِر 

ـــْجنّي،  عنهــا. كذلــك قُــْل عــِن األدواِت الَممنوَعــِة فــي الداِخــِل السِّ

والُمباَحــِة خارَِجــه ــــ هــذه أيًضــا تَحتــاُج للتَّعبيــر عنهــا، وللتَّحايـُـِل علــى 

ــا  ى به ــمَّ ــي تُس ــك الت ــر تل ــَوصِفها غي ــَدٍة لـ ــرَداٍت َجدي ــى ُمف ــا، إل َمنِعه

فــي الخــارج.
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ــجون«، هــو  يه »لُغــَة السُّ َل مــا لفــَت نَظــِري فيمــا نُســمِّ ولعــل أوَّ

ــدح  ــِن الَم ــر ع ــجِن للتَّعبي ــي تســتعمل خــارَج السِّ ــرَدات الت ــك الُمف تل

ــعبيِر عــِن الــذمِّ والتَّحـــقير؛ كالنِّـــداء بـــ:  واإلعجــاب وداخــل الســجن للتَـّ

ــس«  ــخِص تَحقيــرًا بأنَّه: »كُويّـِ كَـــلمِة »َجـــَدع« و»َحـــاْج«، أو َوصــِف الشَّ

ــوط«. و»َمظْبُ

الُمقاَومــِة  مــَن  نَوًعــا  الُمفــرَداِت  اســِتخداِم هــذه  فــي  أرى  كنــُت 

مـــرُِّد عليهمــا، بــل تَمــرًُّدا كذلــك علــى أخالِقـيَّـــِته  للُمجتََمــعِ ولَُغِتــه والتَـّ

وَهرِمـيَّـــِته، وُمحاَولَــًة لـــَخلِق بَديــٍل ُمضــادٍّ حتــى وإْن كانــِت الُمحاولــُة 

ــِتمُّ بــال َوعــٍي لَمقاِصِدهــا. تَـ

ــا  ــرَداِت كان مم ــذه الُمف ــن ه ــٌر م ــأنًا: كثي ــى ش ــرى ال تتدن ــألة أخ مس

يَقـتَـــِصُر اســِتخداُمه علــى »الِجنائِيِّيــن« فيمــا بينهــم وكذلــك َمــِن 

ــي  ــَن ف ــى العاِملي ــجون، وعل ــارِج السُّ ــْن خ ــم ِم ــى َدوائِرِه ــقَل إل انـتَـ

ــجن َدليــٌل  ــبع. كمــا أنَّ اســِتخداَم تلــك »اللُّغــِة« فــي السِّ ــجون بالطَـّ السُّ

ــًة  ــجون، وهــي خبــرة تمَنــُح صاِحبَهــا َمكانَ علــى الِخبــرِة فــي عالَــم السُّ

بـــِعيَّة ــــ فيما يُمِكُن  اِخــل، واسِتـــخدامها في الخاِرج بالتَـّ ورَهـــبًَة فــي الدَّ

ــواِبق« ــــ هــو َدليٌل علــى الُخطورِة  تَسِميَـــتُه ُمجتَـَمـــعاِت »أصحــاِب السَّ

ــرام.  ــِة واالحِت ــَض الَهيب ــا بَع ــي أيًض ــي تَقتَِض ــِة الت ــرِة اإلجراِميَّ والِخب

ياِســيِّين  ــجناِء السِّ الــرَّأِي والسُّ ـِة بـــُسجناء  ــجوِن الِمصِريَـّ امِتــالُء السُّ

ــُهم  ــو 2013 واخِتالطُـ ــن يولي ــث ِم ــي الثال ــالب الَعســكِريِّ ف ــذ االنِق من
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ــْن  ــكِل ِم ــذا الشَّ ــُدْث به ــم تَح ــاِبَقٍة ل ــي س ــين« ف ــجناء »الِجنائِـيِّـ بالسُّ

قَبــُل ــــ أدَّى إلــى نَقــِل هــذه اللُّغــِة ِمــن طَبقــٍة اجِتماِعيَّــٍة إلــى أُخــرى، 

وانتَقلــْت معهــم إلــى فَضــاءاٍت أُخــَرى منهــا الخــاِرُج الُمجتََمِعــيُّ علــى 

ــًة  ــا، إضاف ــرَّأِي ُخصوًص ــاُت ال ــا وِمَنصَّ ــيال ميدي وش ــاُء السُّ ــوم وفَض الُعم

ــْن عــاش واِقَعهــا إلــى َمــْن لــم يَِعْشــه لكنَّــه  إلــى انِتـــقالها، أِي اللُّغــة، ممَّ

ــياقاتِها.  ــرَداِت وِس ــك الُمف ــن خــالِل تل ــر ِم ــراه بوضــوٍح أكب ــح ي أصب

ــِم  ــك العالَ ــَفهِم ذل ــيلٌة لـ ــه« َوس ــجون أو »لَُغتَ ــرَداِت السُّ ــا أنَّ ُمف وكم

ــِة الُغمــوض  ــَكسِر حالَ ــٌة لـ ــك ُمحاول ــر، هــي كذل ــُوضوٍح أكب ــه بـ وُرؤيَِت

ــيلِة  ــِته كوس ــجن وفَعالِـيَّـ ــوِم السِّ ــن َمفه ــزٌء ِم ــي ُج ــي ه ــِم الت والتَّعتي

ــُكّل.  ــع كـ ــى الُمجتَم ــلٍُّط عل ــٍب وتَس تَرهي

ياِسيِّـــين لـــهذه  ــجناِء السِّ ــة، فإنَّ اســِتخداَم السُّ مــن واِقــعِ تَجِربَتــي الخاصَّ

ــجِن  الُمفــرَداِت بعــد ُخروِجِهــم، هــو بـــَمثابَِة التَّمـــرُِّد علــى َوصَمــِة السِّ

الُمجتَمِعيَّــِة ورَفًضــا ــــ ربمــا غيــر كامــٍل ــــ للَحــدِّ الفاصــِل بينهــم وبيــن 

ــم  ــم وبعالَِمِه ــاط به ــَن االرتِب ــه شــيئًا ِم ــين« ألنَّ في ــجناء »الِجنائِـيِّـ السُّ

ــعِ عليهــم.  واالنِتمــاِء للظُّلــِم الواِق

ـٍة ُمشــتَركٍَة  كمــا أنَّ تَــداوَل تلــك الُمفــرَداِت يُعتَبــُر بَحثًــا عــن ُهِويَـّ

ــجِن  لـــُمقاَومِة ُشــعوِر االغِتــراب الــذي يَختِبــرُه كُلُّ َمــْن يَخــرُج ِمــَن السِّ

ــٌك  ــُكُهم بـــتلك اللُّغــِة هــو إعــالٌن وتَمسُّ بعــد فَـــترٍة طَويلــٍة داِخلـَـه.  تَمسُّ

ــجين« كأنَّهــم يَقولــون بـــَفخٍر: »إحنــا الَحبَســِجيَّة«. تلــك  بــــُهِويَِّة »السَّ

ــجِن بـــَنفِس األداِة  الُهِويَّــُة التــي اعتــاد علــى أْن يُؤكِّـــَد عليهــا داِخــَل السِّ

ــلطَِة وأفراِدهــا الُمنَدرجيــَن  ــة، بـــَغرض الَفصــِل بينهــم وبيــن السُّ اللُّغِويَّ

ــم«.  ــِميَِة: »الحاك ــم تحــت تَس بأجَمِعِه
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ــا  ــِة وَدمِجن ــَمسِح الُهِويَّ ــيلٌة لـ ــو َوس ــجَن ه ــي أن السِّ ــدا ل ــا ب ــرًا م كثي

ــى  ــا إل ــِتمراٍر وتَدفَُعن ــه باس ــا ُجدرانُ ــد، تَضَغطُن ــاٍن واِح ــي كِي ــا ف جميًع

ــي  ــُر عندهــا ف ــي نَنصِه ــطَِة الت ــى النُّـقـ ــاِء الَمســافاِت إل ــِم وإلغ التَّالُح

ــا  ــى تَفرُِّدن ــٌل عل ــى َدلي ــال يَبَق ــجين« ــــ ف ى »السَّ ــمَّ ــدٍة تُس ــٍة واِح كُتلَ

ــام! ــخِصيَّة إالَّ أرق ــا الشَّ وُحدوِدن

لكنَّنــا بـــداِفعٍ مــَن الرَّغبَــِة البَشــِريَِّة فــي النَّجــاِة كُنَّــا نُقــاوُم هــذا بـــطُرٍُق 

ــا  ــة، كُنَّ ــة الَفرِديَّ ــِك بالُهِويَّ ــِة والتَّمسُّ ــذه الُمقاَوم ــي ه ــا ف ة، إال أنَّن ــدَّ ِع

ــِة  ــى مــع َرغبَ ــُفنا ــــ تَتماَش ــَرى تُؤلّـِ ــًة أُخ ــًة َجمِعيَّ َة ُهويَّ ــمَّ ــم أنَّ ثَـ نعل

ــِفُق  ــًدا ونَـتَـّ ــُم َجي ــا نَعل ــجين«. وكُنَّ ــُة »السَّ ــجن ــــ ُهِويَّ ان والسِّ ــجَّ السَّ

ـــّجان« وأنَّ كُلَّ الُحــدوِد الفاِصلِة  ــجِن ال آخـــر إال »السَّ ِضمِنيًّــا أنَّ فــي السِّ

ــة. ــَرى ُحــدوٌد فَرِعيَّ األُخ

 ال يُوجــُد َســجيٌن ِسياِســيٌّ لــم يَســمْع إحــَدى َمقولتَيــن: »إنــَت َمســجون 

ِجنائِــي ماَعنِدنــاْش ِسياِسيِّـــين« أو »إنــت ِسياِســي ُمــش ِجنائِــي« ــــ كُلُّ 

ولــُة،  ُجملــٍة مــن هاتَيــن وكُلُّ تَصنيــٍف ِمــن هَذيــن تَســتَخِدُمه الدَّ

ــي  ــا ف ــى م ــا ــــ عل ــراَءى له ــا يَت ــجون، كيفم ــي إدارة السُّ ــلًَة ف ُمَمـثَـّ

ــجناء.  الَمقولتَيــن مــن تَناقُـــٍض واضــٍح لـــتَبريِر طَريقــِة تَعاُملِهــا مــع السُّ

ــَع  ــا دافَ ــيًّا، وربَّم ــس ِسياِس ــه لي ــه بأنَّ ــن نَفِس ــيُّ ع ــَع الِجنائِ ــا دافَ وربَّم

ــيًّا.  ــه ليــس ِجنائِـ ياِســيُّ عــن نَفِســه بأنَّ السِّ

ــِشِط(  ــيِّ )النَّـ ياِس ــجيِن السِّ ــن السَّ ــى الَفصــِل بي ــُة عل ول ــرُص الدَّ وإذ تَح

ــا،  ــين خصوًص ــن الِجنائِـيِّـ ــتَجنُِّب التَّمــرُِّد، بي ــين، فلـ ــجناِء الِجنائِـيِّـ والسُّ

ــَة ال  ولَ ــنَّ الدَّ ــم.. لك ــات إليه يَّ ــوق والُحرِّ ــِن الُحق ــث ع ــقاِل الحدي وانِتـ
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تَفعــُل هــذا بالفاِعلِيَّــة الكاِفيَــة، وخيــر دليــل علــى ذلــك ظهــور »نـَـوٍع« 

ـــْت  ــجناء، وُهــم أصحــاُب التَّاريــِخ الِجـــنائِّي، الذيــن زجَّ آخـــَر مــَن السُّ

ياِســّي.  ولــِة البوليســيَِّة فــي أتــون االعِتـــقاِل السِّ بهــم ِهيســِتريا الدَّ

ــا ــــ وفــي  ــجون وُمْفرَداتِه ــُر دليــٍل أيًضــا مــا تََســرََّب ِمــْن لغــِة السُّ َوَخيْ

ــجون ــــ  َفحــات التاليــِة َعيّنــاٌت منهــا ــــ إلــى لغــِة الحيــاِة خــاِرَج السُّ الصَّ

ــادق!  ــٌز ص ــِن تَميي ــن العالََميْ ــَز بي ــراِض أنَّ التَّْميي ــى افت عل

ــِم  ــى العال ــٍد إل ــالِة تَهدي ــم ُمجــرََّد رِس ــد ُخروِجِه ــجناُء بع ــِد السُّ ــم يَُع ل

ــم.  اخــِل وعالَِمِه ــن فــي الدَّ ــاًل للباقي ــك رُس ــل أْصبَحــوا كذل ــّي، ب الخارِج

ــجناُء  ولــم يَُعــْد عالــُم مــا َخلــَف الُقضبــاِن َمجهــواًل ُمرِعبًــا، بــل يَقــوُم السُّ

ــا  ــه وإخراِجه ــرِح أدواتِ ــِة هــذا العــدوِّ وَش ــتَفكيِك َمجهولِيَّ الســاِبقوَن بـ

ــِتها ِمــْن َموِقــعٍ آخــر يَســمُح بالتَّفكيــِر الُحــرِّ فيهــا.  ــور لـُرؤيَـ إلــى النُّ

ــا لَخَّصتـْـه النَّاِشــطَُة الِمصِريَّــُة، ماهينــور المصــري،  هــو َشــيٌء قريــٌب ممَّ

ــجن: »مــا  الُمعتَـــَقلُة حالِيًــا للمــرَِّة الخاِمَســِة، فــي َوصــِف َعالقَـــِتها بالسِّ

ــجون، بَــْس مــا ِبْنِحبَّهــاش!«... ِبْنخافْــِش ِمــِن السُّ
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أَبَــلُونْــج
وجـــبُة الفـاصـولـــيا البـيـــضاء. وهــي مــن الوجـــبات األساســـيَّة فــي 

لسـجن. ا

أبو تريكة
من أسماء الحشيش.

انظر/انظري:  البني والوحش.

أبُـو َشـرْطَـة
رة. اسـٌم يُطْلَُق على نـوٍع ِمَن األقـراص المخـدِّ

ـبَــِني و أبُـو َصـلِـيـبَة. انظر/انظري: اللَـّ

أبُـو َصـلِـيـَبة
رة. اسـٌم يُطْلَُق على نـوٍع ِمَن األقـراص المخـدِّ

ـبَــِني و أبُـو َشـرْطَـة. انظر/انظري: اللَـّ

ألف
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األَْمـَبـلَـة

عمـليَُّة ُصنـع األَْمـبُول، وهو تـغـليف الممـنوعات تـمهـيًدا لـرَفـعها.

أَْمـُبـوبَـة

ــواجد داخل »ُربْـــعٍ« واحد،  ــض، يقـتـــصر على التَـّ َريُـّ هو نـــوٌع من التَـّ

بْـــعِ« ويُغـــلَق بابـــه، فـيُـــسمح  بــأْن تُـفـــتَح أبواب الزَّنازين داخل »الرُّ

ــَجوُّل فيه فـقـــط. للسجناء بالتَـّ

االنْــِفــَراِدي

ـجـين ُمـْنـَفـرًِدا. مكـاُن االْحـِتـجاِز الـذي يُـودَع فيه السَّ

اإليـــَراد

جـــناُء  لِـــيَّة فــي الســجون، يُـــودع بهــا السُّ ِمـــن أماكـــِن االحـِتـــجاز األوَّ

ــى  ــِهم عل ــحين تَـوزيِعـ ــن ســجوٍن أخــرى لـ ــون ِم ــُدد أو القادمـ الُجـ

يارة،  الزنـــازين. وال يُـســـَمُح لهم فَـتـــرَة إقامتـــهم في »اإليـــرَاِد« بالـــزِّ

ُة البـقـــاِء فيــه ِمــن ِســـجٍن آلخـــر. كمــا تخـتـــلُف ُمـــدَّ
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الَبــكِّــيـت
ــَر أمــره  جـــين صاحــب رأس المــال، والــذي يستـطـــيع تـدبُـّ هــو السَّ

جـــن عــن طـريـــق اإلكـراِمـــيَّات والرشـــوة. داخــل السِّ

الُبـلُوكَـاِمـين
هو ُمـديـر النَّـبـطـِشـيَّة مـن الُمـخـبرين وأمـناء الشـرطة.

الُبــنِّي
من أسماء الحشيش.

انظر/انظري: أبو تريكة والوحش.

باء
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ضاء يف األْصل
َبْي
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التَّــأِْديـــب
ــرَاِدي، حيــث يُوضــع  ــِس االنْـِفـ ــوًة لِلحبـ ــُر قَـْسـ ــورُة األكـثـ ـ هــو الصُّ

جـــيُن زيــادًة فــي ِعـــقابه بـزنـــزانٍة مـــعزولٍة متــر فــي متــر، بال أيِّ  السَّ

ـــياء، َمـــَع تَـقـلـــيِل  أغراٍض أو مالبـــس، ودون أيِّ قدٍر ِمَن الماء أِو الضِّ

ْعـِيـــين« إلى الحـــدِّ األدنَى.  نَصـيـــبه اليَـــوِمي مـــَن »التَـّ

ــجن،  ــأِْديِب _كـــُكلِّ شــيٍء آخر_ باْخـِتـــالف السِّ )تَـتَـــفاوُت ظروُف التَـّ

ـــيق، ال يتـــجاوز َعـــرُضها ِمتـــرًا  إْذ يكون في بعضها ُغـــرفًة شديدَة الضِّ

جـــين االْسـِتـلـقاء(. واحـــًدا، حيث ال يستـطـيع السَّ

الـتَّـــاَرة
ـــِص لُِكلِّ َسجـيٍن في  كَـلـــمٌة تُـطـــلَق على الَحـيِّـــِز أِو المـكاِن الُمخـصَّ

الزِّنـزانَـــة. وهي ُمـراِدفَـة لـ»المصلب«.

التَّــأِْزيــز
ـــص  بَـــوُُّل في زجاجٍة بالستـيكـــيَّة، في حالة امـتـــالء الدلـــو الُمخصَّ التَـّ

لـذلك. 

تاء

ثاء
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تـَأِْميُن األََساِور
غـط على اليـد.  التـأكُّـُد ِمن عـدم استـمرار الَكـلَـبْـَشاِت في الضَّ

رطة بـتَوِســـعِة الَكـلَـبْـــَشاِت ِبـــناًء على طـــلبك  )إذا لـــم يَقم أمين الشُّ

ـــنه بنفـــسك عن طريق  المـــؤزَّر بعلبــة ســجائر، فيجــب عليــك أْن تُـأمِّ

واِبـــق« كيف  عود ثـــقاب، احرِْص على أن تـــسأل أحد أصدقائـــك »السَّ

يُمكــن إجراء هذا التـــأمين للَكـلَـبْـــَشاِت!( .

تَـأِْميُن الكَـلَــْبَشات  
انظر/انظري: تأمين األساور.

الـتَّــْبــِديــر
عملـيَُّة رشِّ السجناء الُجـدد بـبودرة قاتـلة للحـشرات والميكـروبات.

التَّـْبـنيـد 
ــجيُن كالَم زَميلــه علــى أســوأ َمحاِملــه فـ»يُـبَـنِّـــد«  يَعـــني أْن يأخــَذ السَّ

كلماتــه ويَعتـــبرها إهانة.

التَّــْجــِريــد
ـجـــيِن وزِنْـزانـِتـه ِمن كُـــلِّ ُمـتـَعـلّـقاتـه الشخصيَّة وكُـلِّ  تَـْجـريـــُد السَّ

ما قد يحـــتاج إلـــيه حتى ولو ِعـــالج ألمـــراٍض ُمـزِمـَنـــة.

التَّــْخــِزيـن
إخـــفاُء الَمـمـــنوعات داخــل الزنـــزانة فــي مخـــزٍَن أو َمـخـبَـــٍإ خــاصٍّ 

ـجـــناء بـصنـعه. يـــقوم السُّ
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التَّـْخـِشيـَبة
انظر/انظري: الَحبْسخانة.

الـتَّــْخـِصــيـم 
هو تـصنـــيُف أحـــدهم َشــخًصا بـَعـيـــِنه َخـــصًما له وإعــالن ذلك بين 

ــيًّا إذا كان الطرفــان فــي  ــيُم« قانونـ ْخـِصـ الســجناء. وقــد يكــون »التَـّ

ِســجاٍل لــم يبــتَّ القـــضاُء فــي أمـــره، أو بـــتَّ ولكــنَّ الُحكــم لــم يُرِض 

ــا يـُـؤذن بطــرٍق أخــرى لالنـتـــقام. لذلــك فــإنَّ  أحــد الُمـــتخاصَمين ممَّ

بـْـعِ أِو  مــن القـــواعد أال يُـــوضع  خـــصمان فــي نفــس الزنـــزانة أِو الرُّ

ــجين فــي ســجٍن يحمــل فيــه ُخصومــًة  الَعـــنبر. وكذلــك ال يُوضــع السَّ

مــع أحــد أفــراد إدارتــه.

التَّــْخــِطــير
ــه  اللـــة علــى أنَـّ جـــين للـدَّ َعـــالمٌة حـمـــراُء تُـــوضُع علــى ِبـطاقَـــِة السَّ

ــيٌن ُمـشاِغـب. َسِجـ

جـين إلى »َعـنـبَـر الَخـِطـِريـن«. ويُـطـلَـق أيًضا على عمـلِـيَّة نـقـل السَّ

التَّرِْحـيلَـة
جـناء في العـموم بين أماكـِن االحتـجاز.  َعملـيَُّة نـقـِل السُّ

رِحـيلَـــُة« علــى مــا بهــا ِمــن صعوباٍت  فــي أحيــاٍن كـثـــيرٍة تـــكون »التَـّ

ــه بعــض  ــذي يتســرب للســجين من ــب ال قـ ــثابِة الثُـّ ــديٍر« بمـ و»تـكـ

ـــس ِمــن خاللــه بعــَض الهــواء النظـــيف الــذي يَخرج عن  النُّــور، ويتـنفَّ

ُسلطة بـــوَّابات التـفـــتيش، فـــيرى العالَم الحقـــيقيَّ ِمن نافذِة َعربـــة 

ــيه »األْسـَفـلْـت«. رحيل، ويطـأ بـقـدَمـ التَـّ
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الـتِّــِريــَسـة

ـيـَجا«. لُـعـبٌة تُـشـبه »الـداما« و»السِّ

التَّــَريُّــض

ُة التــي يُـسـَمـــح للســجناء فـــيها بالخــروج ِمن الزِّنـــزانة يومـــيًّا،  الُمـــدَّ

ــرويح،  ـــجناء ألنـفـــسهم من وسائـــل التَـّ ــره السُّ للتمشــية أو لمــا يُـوفّـِ

وتكــون فُـــرصًة أيًضــا لـــتجديد هواء الجـــسم.

تَـْسـِقـيـف

ـْفـرَة« في َسـْقـِف الَحـلْـق.   إخـفاُء »الشَّ

التَّــْســِكــين

ـجـــناء الُجـــُدِد ِمـــَن »اإليــــرَاد« علــى زَنـازيـِنـــِهِم التــي  تَـــوزيُع السُّ

َة الُعـقـــوبة. سـيَـْقـــضون فـــيها ُمـــدَّ

الـتَّــْســِيــيـف

ــجين على جنـبـــه، في سبـــيل توفير مـــساحاٍت  هــو وضعـــيَّة نَوم السَّ

أكـــبر وتـقـسيـمها على السـجناء للـنَّوم.

التَّــْشـِبــيه 

جين عن طريق ُمقارنَـــته بُصورته وبَـياناتـــه  ــة السَّ أكُّـــُد ِمـــن ُهـويَـّ التَـّ

ـتـه.  ِجـــلِّ الِجـنائِيِّ خاصَّ ِمَن السِّ
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التشريفة
جـن، ِبـدايًة من  جناء الُجُدِد ِمن ِقـــبَِل إدارة السِّ َمـــراسُم اسِتـقـــباِل السُّ

َضربهــم وتـجريـــدهم ِمــن مالبســهم وأغـــراضهم مــروًرا بإخـضاِعـــهم 

بِّـــي«  ثــم إلـــقائهم فــي »اإِليـــرَاد«. وربمــا تـــعرَّض  لـ»الَكـْشـــِف الطّـِ

الســجيُن لـ»تَـْشـريـــَفٍة« أُخــرى علــى يَــِد »نَـبَـطْـــِشي« الزنـــزانة 

وأعوانــه، إلخـــضاعه وإرغـــامه علــى دفـــع »النَّـبَـطْـِشـــيَّة«.

ــجريد ِمــَن المالبــس، ربمــا أجبـــروَك وزُمالئَك تحت تـــهديد  )بعـــد التَـّ

رب،  ــوا ُوجوهكــم للحائــط، ثــم ينـــهالون عليكــم بالضَّ الســالح  أْن تُـَولُـّ

ـــين  والـويْـــل لِـَمـــِن الْـتـفـــت أو أدار َوجهــه. وربمــا وقـــفوا فــي َصفَّ

َكـــمات  ـــون اللَـّ ير في طابوٍر بـيـــنهما تـتـلـقَّ ُمـتواِزيَـــين وأمروكم بالسَّ

ـَفـــعات وضربــات الِعـِصـــيِّ والخراطـــيم البالستيكـــيَّة  والــرَّكالت والصَّ

ــيب  ــه طـبـ ــول إنَّ ــٌل يق ــا رج ــيأتي بعده ــديَّة. س ــل الحديـ والسالس

ــجن لـيـسألَـــك إْن كنــَت تُـــعاني ِمــن مــرٍض مــا.. دون أْن ينـتـــظر  السِّ

ــن هــو فــي ِمثــل حالـــتك وموقـــفك.  ــَعها ِممَّ اإلجابــة أو يـتوقَـّ

ــُص  ــيش: فَْح فـتـ ــشف والتَـّ ــن الكـ ــوٍع آخــر ِم ــُض لِـنـ ســيخضع البع

ــَرج أِو اإلْجـــبار علــى »قـــضاِء الَحاَجــة« َعـلَـــًنا. لكــْن يجب  فـــتحة الشَّ

ــما بعضــه،  ــه، ربَـّ ــك لــن تـُمـــرَّ بهــذا كُـلّـِ أال تـفـِقـــَد األمــَل، رجـــاَء أنَـّ

ــما ال شــيَء منــه.. لكـنَّـــك فــي هــذه الحالة ستـــكون اسِتـثْـــناًء مَن  ربَـّ

القـاعـدة!(.

التَّـْصـِنـيـع
ــجن قابــاًل لــأكل، عــن طريــق إعــادة  هــو ُمـــحاولة جعــل طـــعام السِّ

ــوابل  ــرِت اإلمكانـــيَّات، أو إضافــة بعــض األشــياء كالتَـّ طـبـــخه إذا توفَـّ

والِمـــلح لـيصـــير طـعـــمه ورائـحـــته مقـبولَـــين شيئًا ما.
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كمــا يُـستخـــدم هذا الُمصطـــلَح لـــوصف عمليَّــة إخفاء الَمـمـــنوعات 

دٍة حتى يـتـــسنَّى إدخـــالها في الـزيارة. بـــطرٍق ُمـتـــعدِّ

يُـطـــلَق كذلــك علــى عملـــيَّة إخـــفاء بعــض الُمعتـَقـــلين فــي مــكاِن 

ــرطة لـــحين  احـتـــجاٍز مــا دون َسـَنـــٍد قـــانونيٍّ ِمــن ِقـــبَل أفــراد الشُّ

إيجاد قـضـــيٍَّة ُمـناســـبٍة لـــه.

التَّــْعــِيــين
جـــناء يوِمـيًّـــا، قـــوامه  عـــاُم الــذي يُـــوزَُّع كُـــلَّ وجـــبٍة علــى السُّ الطَـّ

األساســي فــي اإلفطــار علــى ســبيل المثــال: الِجـــراية، الحــالوة، الفــول، 

ــعاِم  وأحيانــا البيض.  ليس بَخـــفيٍّ أنه يفـتَـِقـــُر ألدنى ُمـــواصفات الطَـّ

اآلَدِمـّي.

يـها(. اْم ِوِبـْنـَعـدِّ )الـزَْم تَـارْتَـْك يَـا »زِِمـيـلِي« ِوبَـاَلْش نَـَوْش، أيَـّ

التَّــْغــِريـب
أِْديـب«إلى ِسجـٍن جـديٍد، يَـبـُعـُد عِن  جـــين كـنوٍع ِمَن »التَـّ نَـقـــُل السَّ

ة ُعـقـوبـتـه، وباألْحـرى يَـبْـُعـُد  ـــجن الـذي قـضى فيه بـعـــَض ُمـدَّ السِّ

عن مـــكان إقاَمـتـه. 

تَـْفـِتــيـُش َمـْصـلَــَحـة
ـــجون وليــس إدارة  تَـْفـِتـيـــُش الزِّنـزانـــِة تحــت إشـــراف َمـــصلحة السُّ

ـــجن فـقـط. السِّ

التَّـْفـخيد
ــثُر  ــدم حيــث يَكـ ــى الَقـ ــذ« وهــي أعلَ ــى »الَفـْخـ ــسوٌب إل ِفعــٌل َمنـ
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ــليل  ــى الرَّجــِل قَـ ــا عل ــذا شــاع إطالقُه ــسالى؛ ل ــا للـَكـ ــوُس عليه الجل

د َغـــضَّ الطــرف عــِن اإلهانــات، وكذلــك تَجاهُل  الُجــرأة الــذي يَـتـعـــمَّ

ــنٍة  ــريقٍة ُمعـيَّـ ــى طـ ــَقْت عل ــا أُطـلِـ ــا. وربم ــلَّف به ــه الُمـكـ واجبات

لـــتَهريب الَمـــمنوعات.

التَّــْفــِيــيـش 
ـِجـيِن وتَـصـويـرُه وإعـطـاؤه رَقَـم. أَخـُذ بَـَصـماِت السَّ

تقفيصة
انظر/انظري: قفص.

التَّـكْـِيـيــس
قـضاُء الحاجِة في كـيـٍس بالسـتـيكيٍّ لـعدم وجـود دورة مـياه.

َجــة التَّـلَّ
عذيب في أقـسام الشرطـة. تُطـلَـق على مكان االحِتـجاز الخاصِّ بالتَـّ

ــًة بالتعذيــب فقــط، يتـــمُّ نَـْقـــُل  َجـــُة قـــد تكــون ُغـرفـــًة خاصَّ الَّ )التَـّ

ــجين لهــا ليقــوم رجــاُل الشــرطة بـتَـعذيـــبه ثــم إعادتـــه للحجــز،  السَّ

وربمــا كانــت هي نفـــُسها مكاَن احـِتـــجاٍز و»تَـخـــزين«؛  )وال يـَــْخَفى 

أنَّ ال وجــوَد رسمـِـــيًّا لهــا(.

الــتَّـــَمـــام 
جـناء وُمـطابقـتُـه لِـَكـْشف األسـماء، كـُروتـيٍن  أكُّـــُد ِمـن عـدِد السُّ الـتَـّ
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يَـوِمـــيٍّ يحــدث نهايــَة اليــوم قـــبل إغــالق األَْربـَـاِع والَعـــنابر، ويتأكَّــد 

يارة.  باألْحـــرى قـبل وبـعـد لِـــقاءات الزِّ

ــنادى  ــجناء وُزوَّارِهـــم، وتُـ ــَصل بيــن السُّ ــارة، يُفـ ــهاء الزي ــد انـِتـ )بعـ

هـــم، ثـــم الَعـــودُة بهم إلى العـــنابر  جـــناء فَرًدا فَرًدا وَعـدُّ أســماُء السُّ

بعد تـفـتـــيشهم وتـفـتـــيش أكـــياس الزيارة التي يـــتوالى تـفـتـــيُشها 

ــجن بهــا. وربمــا يـــجد أحُد  ابة السِّ اِر إلــى بـــوَّ ِمــراًرا ُمـــنذ وصــول الــزُّوَّ

الُمْخـــبرين أو أمـــناء الشــرطة مــا يَحلــو له فــي زيارتك فـيأخـــذه بُكلِّ 

ـــَي« علــى  ــصرُّف األمـــثُل فــي هــذه الحالــة أْن »تُـَمـسِّ أريَـِحـــيَّة، التَـّ

هــذا الُمختَـلِـــس بُعـلـــبة ســجائر أو اثـنـتـــين حتــى تـتـجـنَّـــب هــذا. 

ــا  ــى أنَّه ــك عل ــب زيارت ــتصنيف غال ب لـ ــتأهَّ ــراض فـ ــرَّرَت االعت إذا ق

َمـمـــنوعات. ولعلــك تـــسأله: ألــم يُعـــطَك أخــي أو أبي مــااًل في قاعة 

الزيــارة حيــن كنَت تـــمرُّ فاتـــًحا كفَّ يـــدك بابـتـــسامتك السخيـــفة؟، 

لكنَّــك ستـــعلم بعــد ذلك أنَّ هــذه نَـْقـــرَة وتلك نَـْقـــرَة ثــم إنَّ »ِزيَاَدَة 

ــيِرين«.  الِخير.. ِخـ

ــغافل حتــى  َة بالتَـّ ستـتـــعلَّم أْن تـتأقـــلم وأنَّــك البــد أْن تـــمزَج الشــدَّ

ــك.  ــن زيارت ــْدٍر ُممكــٍن ِم ــر قَ ــدخل بأكب تســتطيع الُمســاومة لـتَـ

ثــم ســيأتي دور »المسيـــر« الــذي يُـــطالبك بـ»الِمــَســــا« هــو اآلخــر. 

ــضي  ــك، ستـقـ ــقة زمالئ ــك برفـ ــام أهل ــهَي طع ــد أْن تُـنـ ــرًا، بع وأخي

ليلـتَـــك تستـــرجع شــريط األحداث التــي َجـَمـَعـــتَْك بأِحبَّائك، وتـــنام 

ـــية علــى الزيــارة القادمــة( بينمــا تـعـــدُّ األيَّــام الُمتـبـقِّ
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َجـَدع
ــة  ــخرية واإلهان ــتخِدُمها الســجناُء للسُّ ــي يَس هــي أحــُد الكلِمــات الت

فــي نــوٍع مــن التَّوِريــة، لـتُـــؤدَِّي معًنــى غيــر مــا يُفهــم منهــا خــارج 

الســجن أْي فــي »الَملَـــِكي«. فـــتداوُل بعــض الكلمــات في »الِميـــِري« 

كـــثيرًا مــا يُضــادُّ المــراد منهــا فــي »الَمـــلَِكي«.

الِجــَرايَــة
هــي الُخـبْـــز، والِجـــرايَُة لــكلِّ ســجيٍن ثالثــة أرِغـــفٍة يومـــيًّا. وِجـــرايُة 

أديـــب« فـقـــط رغـيـــٌف أو نـصـــٌف يومـيًّا.  »التَـّ

الِجـــَنائِي
ـة قـضـيٍَّة ِجـنائِـيَّـة. ـجـين الَمحـبوس على ِذمَّ هو السَّ

ـَياِسـي الِجـَنائِيُّ السِّ
هــو َمـــن كان سجـيـــًنا ِسـياســـيًّا باألســاس، لكــن ربمــا ُسـِجـــن علــى 

خـلـفـــيَّة قـضـــيٍَّة  ِجنائـــيَّة؛ فهو نوٌع جديٌد من السجناء السياسيِّـــين. 

جيم
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ضاء يف األْصل
َبْي
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الَحاْج
وصــٌف ُمهيــٌن بـــجميع إطالقاتــه فــي ُعــرف المســاجين، لكنَّ أبشــَعها، 

وهــو الغالــب فــي االسِتـــعمال، اإلشــارُة إلــى أنَّ الُمخاطــَب بهــا فاقـــُد 

ــجن »راِجْل بَـــرَكَة«.  القـــدرة الِجنـــسية، وِمثلــه يُقــال عليــه خــارَج السِّ

يِه الَعرُب »ِعـنِّيـــًنا«!. وهــو َمــن تُـســـمِّ

الَحــاِكــم
ـلْـــِش  ـــرطة. »ماتـدخَّ ـــجناُء للـــداللة علــى الشُّ كـــلمٌة يُـكـــنِّي بهــا السُّ

الَحاكِـــم ِبـنَّا«.

الَحـْبـَسـَخانَة
هـمـين خالل فَـتـرِة االسِتـــْجواِب، داخـل َمراكِـز  مـــكاُن اْحـِتـــجاز المتَـّ

ـرطة.  الشُّ

س، وبــال تهويــة؛  )غالِـــبًا مــا تكــون »الَحـبْـَسـَخانَـــُة« شــديدة التـــكدُّ

ــا  ــاء، بينم ــهم الزرق ــم بمالبس ــوم عليه ــناء الَمحك ــرى السجـ ــث يُ حي

الُمحـتَـَجـــزون احِتـياِطـــيًّا بمالبــَس بـــيضاء أو بمالبســهم الَمـلَِكـــيَّة... 

ــا يعنــي أنهــم نُـــزالء ُجـــدد فــي أقـــسام الشــرطة، أو ربمــا قادمين  ممَّ

حاء



2829

ِمــن أماكــِن احِتـــجاٍز غير رســميَّة بعد فتــرٍة ِمن »التخزيــن« أو اإلخفاء 

ْخـِشـيـــبَة« ربما ســمح لك أمـــين الشرطة بـــزيارٍة  الَقـْســـري. في »التَـّ

ارَة«  ــضَّ ــن »الـنَّـ ــاب الحجــز أو ِم ــف ب ــن خل ــر رســميَّة ِم ســريعٍة غي

ي عليــه« بهــا بنفـــِسك أو يَـــتولَّى ذلــك  نظـــير علبــة سجائـــر »تُـَمـــسِّ

ْمـِسـيَـــة«، وربما كانت  عنــك ُمحاِمـــيك إْن كنــَت خالـــيًا ِمن تلــك »التَـّ

هــذه هــي فُـــرصتك الوحيــدة لـتـــبادل بعــض الكلمــات مــع ُمحاِميك. 

ــجناء الِجـنائِـيِّـــين ُمـــسلَّحون  رَك.. بعــض الس ال يفوتـــني أْن أُحـــذِّ

ـَفـــرَات«، وربمــا حــاول أحدهــم »تَـْنـِفـيـَضـــْك«. بـ»الشَّ

تـنـبـيه: ليس بالَحـبْـَسَخانَـة َدورة ِمـياه!( 

الَحـْجـز 
هو ِمن أماكـن االحـِتـجاز في أقْـسام الشـرطة.

)هناك دائًما غـــرفُة حجٍز رئـيـســـيَّة، يُـــجاورها ُغـــرٌَف أصـغر. الَحـْجـُز 

ة.  ٌس بشــدَّ كالعــادة ُمَكــدَّ

ينــام الســجناء فــي َدوريَّــات، وربمــا ال يجــدون أصــاًل مكانـًـا أو فُـــرصًة 

ــجين »الُمـْسـتَـَجـــّد« إال أمــام  ــر مــكاُن نــوم السَّ للنــوم. ربمــا ال يتوفَـّ

َدورة الِمـــياه  أو أْعـــلى الجــدار الــذي يفـــصلها عــن الَحـْجـــز، وربمــا 

ْجـــن«  كانْت هذه أوََّل االْمـِتـــيازاِت التي يَمنُحك إيَّاها »نَـبَـطْـــِشي السِّ

إشــارًة إلــى مكانـــتك الجديــدة فــي الَحْجــز، والتــي اكْـتَـَسـبـتَـــها بـــما 

ــا سيَُجـنِّـــبك الكثيــر ِمــن المشــاكل فـــيما  دفـعـــتَه لــه ولِـــرجاله، ممَّ

بعــد.  ولــو كنــَت ِمــن أصحــاب االمِتـــيازات الخارجيَّــة، ُربمــا ُوضعـــَت 

فــي حجــز آخــر، يُـــدَعى  »البَـَكـايْـتَـــة«، وســيكون عليــك حينهــا أْن 

تدفــَع هــذه المرَّة ألحــد أُمـــناء الشـــرطة أو الُمْخـِبـــرين(.



29

»َحـْد عاِيـْز ِيـْنـَسى اِللِّي َحـَبـُسه؟« 
هذا الِهـتاُف الذي يُؤِذن بإمـكانـيَّة شراء المخّدرات بـشـتَّى أنواعها. 

قد تـسمع أحَدهم يدور في الَحـبْـَسَخانَـة ُمـناديًا بهذا السؤال.

َحـْفـلَـُة ااِلْسـِتـْقـَبال
انظر/انظري: التشريفة.
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الَخـابُــور
اي،  زُجاجٌة ِبالستـيكـــيٌَّة سـمـــيكة تُـستـخـــَدم في تحضير القـهوة والشَّ

تُـوضع بـَقـْدٍر ُمـناسٍب على مـصـدٍر للـنَّار.

الِخــْدَمــة
ــجناُء القـــياَم بالكـثـــير مــَن األعمــال يُطـــلَق عليهــا  يـــتولَّى السُّ

د َمـــسؤواًل أو أكـــثر عــن كُلِّ  »الِخـْدَمـــة«، وتـتـــمُّ وفــق َجــدوٍل يُـــحدِّ

مهمــة علــى ِحدة، يَـــوًما في األســبوع أو يـــزيد بحســب عدد الســجناء 

ــلَّة امـتـيازاتهم.                      وِقـ

ــالم  ــاه، واستـ ــزانة، ودورة المي ــيف الزنـ ــْدَمُة: تـنـظـ ــمل الِخـ )تـشـ

عـِيـين وتحضـير األكـــل، وغـسل األواني والثـياب.. وغير  وتـصنـــيع التَـّ

ذلــك الكـــثير(.

 

ُخرْم
رطـــة  يــارة غيــِر الرسِمـــيَّة يكــون فــي بعــض أقـــسام الشُّ نـــوٌع ِمــَن الزِّ

ــين إلــى أهلــه دون إذن  جـ ث السَّ ــَخانَة«، حيــث يتـــحدَّ أِو »الَحـبْـَسـ

خاء
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ــرطة ِمْن خالل فُـتْـــَحٍة أو ُشـــباٍك صغـــير يُـــطلُّ على الخارج دون  الشُّ

أْن يـــرى أحدهــم اآلخــر. 
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كَـــن  الدَّ
عـبـــير عــِن المـــشاكل والِخالفــات التي تحدث  تـعبـــيٌر يُـستـــخَدم للتَـّ

ــجناء. داخــل الزنـــزانة بيــن السُّ

َواِعي الــدَّ
جـــن_  ـــٌص للَخـِطـــريَن _علــى حدِّ تَـصـنـــيف إدارة السِّ َحـجـــٌز ُمخـصَّ

ــون  ــْد يك َدة، وق ــحدَّ ــرٍة ُمـ ــْن دون فـتـ ــِب لك أْديـ ــيٌه بالتَـّ ــو َشـبـ وه

َواِعــي« عـْنـبَـــرًا كاِمـــاًل. »الدَّ

دال

ذال



3435

ضاء يف األْصل
َبْي

 



3435

ـاَرة َراِكــُب الـنَّــضَّ
َث ِمــن ِخـــاللها مــع  ارَِة« لـيـتـــحدَّ تُـقـــاُل لِـَمـــْن يقـــُف علــى »النَّـــضَّ

ـــرطة.  سجـــيٍن في زِنـــزانٍة أُخـــرى أو مـــع أحـــد أفـــراد الشُّ

بْـــع الــرُّ
ـجـــُن إلى َعـــَنابر، والَعـــَنابُر إلى أَْدَوار، واألْدَواُر إلى أَْربَاٍع؛  ُم السِّ يُـقـــسَّ

بْــــُع« هو َمـَمـرٌّ تَـتـراصُّ على جانِـبَـيْه الزَّنـازين.  و»الـرُّ

ِرْجل وراس
انظر/انظري: سانَْدِوتْش.

الرَّْفــــع
إخـــفاء مــا يـســـمح حجمــه وقـيـمـــته مــن الممـــنوعات فــي فـتـــحة 

ـــرج خشــية ضبطهــا، أو بلعـــها عــن طريـــق الفـــم. الشَّ

راء

َزيْن
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َسانْـَدِوتْــش 
ــجناء ُمـتـقابلـــين، بحيث تُـــواجه رأُس أحـــدهم  هو وضعـــيَُّة نَوم السُّ

قَـَدَم اآلخـر والعـكـس.

ـْتــرَة السُّ
ـجـن. هي الُجـزُء الُعـلـِويُّ ِمـن ِزيِّ السِّ

ِسجن َشديد الِحراسة 2
ــرة  ــجون طُـ ــع س ــي ُمجمَّ ــي ف ــة الثان ــديد الحراس ــجُن ش ــو السِّ ه

ــرب«. ــم »العـقـ ــه اس ــق علي ويُطـلَـ

السخان
انظر/انظري: السوستة.

سلك
نــوع مــن الزيــارة تَـــجري بفاصــٍل أهـــون ِمــْن نظائــره يكــون عـــبارًة 

جـــين وأهـلـه. عن ِسـلْـــٍك حـديـــديٍّ يفـــصل بـــين السَّ

سني
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ــَمــر السَّ
سلِـــية والتَّرويــح عــِن النَّـفـــس،  جـــناء عــادًة للـتَـّ ده السُّ وقـــٌت يُحـــدِّ

يكــون فيــه ِغـــناٌء ولـِعـــٌب وإظـــهاٌر لـــبعض المواِهـــب. 

ـَواِبـق السَّ
ــن مــرَّة؛ أمــا  ــثر ِم ــن أكـ ــه وُسـِجـ ــم علي ــذي ُحـِكـ ــيُن ال ـجـ هــو السَّ

ته فـيُـــدَعى:  ــْت ُمـــدَّ جـــين الــذي لـــديه الخـــبرة حتــى وإْن قـلَـّ السَّ

فَـْهـــَمان.

السوستة
ـُل بالكهـرباء ِخـلْـَســـًة بـطَـرَفَي ِسلـك، ثم  ُسـوْسـتَـــٌة َمـعـدنِـــيَّة تُـَوصَّ

ية المـاء. تُـوَضـــع في دلْـــٍو َمـــلِيٍء بالماء لـتَـسخـيـِنه، كـبـــديٍل لِـَغـالَّ

)هــل تُـريـــد االسِتـحـــمام بالمــاء الســاخن؟ أو علــى األقـــلِّ تـحـضـــير 

ــم  ــًدا ث ــطه جي ــاء، اربـ ــيًّا بالم ــًسا بالستـيكـ ــَأ كِيـ ــاي؟ اْم ــض الش بع

ـــلَة  ـوْسـتَـــِة« الُمـَوصَّ َضعـــُه فــي َدلْـــِو المــاء الذي يحـــتوي علــى »السُّ

بالكهربــاء. ال تَـْنـــَس أْن تَُخـبِّـــأها جـــيًدا بعــد انـتهائـــك، فـــهي ِمــَن 

أِْديـب«(  الَمـْمـــُنوعات الـــتي قَـــْد تُـدخـلُـــك »التَـّ

انظر/انظري: السخان.

ــَياِسي  السِّ
ـِة قـضـيٍَّة ِسـياسـيَّة. هو المـحـبوس على ِذمَّ
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ِشـْبـر وَقـْبـَضة
ِوحـــدُة ِقـــياس، تـــدلُّ علــى المســاحة الُمـــتاحة للـــنَّوم أو للـَفـــرَْشة، 

وتُـــعادل 33ســم تـقريـــبًا.

شبك
انظر/انظري: سلك.

َشـّد النِّـْمـرَة
ــة« أِو النِّـــمرِة وتحســين َمظهرهــا،  ــيَّة تـوضـــيب »الَفـرَْشـ هــي عملـ

ـــرير بطريـــقٍة احـترافـــيَّة  بـترتـيـــب البَطَّانِـــيَّات التي تـــنوب عن السَّ

ـــق. ـــٍد ُمـنـسَّ تُـظـــِهر جميع النِّـَمـــِر بـَمـــظَهٍر ُمـوحَّ

ن يستـطـيع  )إذا لم تكن تـــعرف كيف »تَـشـــدُّ نِـْمـرَتَـــك« فابحْث عمَّ

ُمـسعادتَك.. وَجـهِّـِز الُمـقابل(. 

ـْنــَبــرَة الشَّ
ــدامها  ــلٍة السِتـخـ ــيٍَّة ُمـهـَمـ ــعٍ َمـعـدنـ ــن ِقـطَـ ــدُث ِم أداٌة تُـسـتَـحـ

شني
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كـِسكِّـــين، تُـستـعـــمل بـَـاِدئ األمر في تـقـــطيع الُخـــضروات وِخالفه، 

لكنَّهــا ربمــا تـورَّطـــْت فــي تَـصِفـــية بعــض الِحـــسابات فـــيما بعـــد؛ 

لـــذلك هــي مــن الممـنـــوعات.
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صالة
ــِة  ــي القـاعـ ــجري ف ــث تَـ يارة حي ــزِّ ــعيُّ للـ بـيـ ــُع الطَـّ ــو الَوضـ وه

يـــارة.  ـــصة للـزِّ الُمخـصَّ

صاد

ضاد
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طَــْبــلِــيَّــة  
ــجين بـُمـقابـــلة أهله،  هــي ِزيــارُة طـــعاٍم ليـــس إال، فــال يُـســـمح للسَّ

بْـلِـيَّـة« هي  ــعام الذي يَجـلـــبوه لـــه. و»الطَـّ بل باسِتـقـــبال بعض الطَـّ

مائِـــدُة طـعاٍم خـشـِبـيَّـٌة ُمـستَـديرة، بـقـوائـَم قـصيرة. 

ــن  ــمرُّ بي ــذي يـ ــيَّر« ال ــع »الُمـَسـ ــا م ــارة صباًح ــشف الزي ــي كـ )يأت

العنابــر ُمـــناديًا األســماء ليـستـــعدَّ أصحابهــا للزيارة. ســيكون عليَك أْن 

تـســـتحمَّ بالمــاء البــارد ثــم ترتــدي »الــزيَّ األزرق« الــذي طـبَّـقـــتَه 

ووضعتَــه أســفل فَرشتـــك باألمــس لـيـــبدو َمكِويًّــا. تُـِعـــدُّ »الَفــَواِرَغ« 

وتـــضعها فــي الكيــس البالستـــيكي الكبيــر الــذي أتــت فيــه. ال تـنـــَس 

ــم  ــل، وال يه ــن ورق المنادي ــيَديَك م ــها بـ ــي هـيَّأتَـ ــورد الت َة ال ــمَّ ضـ

ــن  ــك َم ــم أن ــُعلبة ســجائر.. المه ــتَها بـ ــَت استـبـدلـ ــا إذا كن ــرًا م كثي

مها؛ تــرى اآلخريــن قــد صنعوا قـــلوبًا كرتونـــيَّة وأســاوَر وألعابًا  ستـقـــدِّ

مــن الكرتــون ألبنائهــم وبـــناتهم. يمنعــون أحــد زمالئــك مــن إخــراج 

رٌة  ــفَّ ــالة ُمـشـ ــا رس ــة أنه ــون بُحجَّ ــن الكارت ــه م ــا البن ــرٍة صنعه طائ

ــأَت بعــَض الرســائل فــي مالبســك  ــعجَّب. ربمــا خبَّ ــال تـتـ للخــارج ف

الداخليــة فــي محاولــة لتـــمريرها إلــى الخــارج ُمـتـمـنِّـــيًا أْن تَعبــر بها 

طاء

ظاء
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التـفـتـــيش هــذه المــرة. ربمــا كانــِت الزيــارُة عشــر دقائـــق فـــقط، 

ربمــا لــم تتـــمكَّن مــِن احتـــضان أحبابــك، ربما أفســدوا عليــك الزيارة 

دوك  التــي تـنـتـــظرها وتعــدُّ الســاعات التــي تـفـــصلك عنها، ربمــا هدَّ

بقـــضيٍة جديدٍة بعد أِن اكـتـــشفوا رسائـــلك الُمخـــبَّأة أو حرموك منها 

ــَك تستـطـــيع أْن تُـنـــهَي الزيــارة  ونـقـــلوك إلــى التَّأِديــب، لكــن لعلَّ

ا يحدث في  ، وتـعلم القـــليَل عمَّ ن تُحـــبُّ بـــسالٍم وتـــمأ ناظـــَريك ممَّ

الخــارج وتـــعود أخيــرًا بطعــاٍم جيــٍد لــك ولزمالئـــك(.

الــطــرَّة
ِمـــن أشــهر األلعــاب داخــل الســجون المصريَّة، وتعـتـــمد على ِقـــياس 

ـــل األلـــم لـــَدى كلِّ العـــب، حيث يـفـــوز َمن  مــدى القــدرة على تحمُّ

ـلِه. لـديه القـــدرة األكـبر على تَـحمُّ

الطَّــيَّــاَرة 
قـــٍة لـــضيق  جـــناُء باسِتـــخدام الِحـــبال في ُصنع أِســـرٍَّة ُمعـلَـّ يقوم السُّ

مـــساحة الزِّنـــزانة، عــن طريــق ربـــطها بيــن حديدتَـــين ثــم يُـــوضع 

ـــرير الواِحـــد طَـيَّـــارَة. عليهــا بطَّانـيَّـتَـــان، ويُطـلَـــق على السَّ

الطَّــِويــلـة
أداٌة يُـسـتـــعان بهــا إليـــصال األشــياِء ِمــْن زِنـزانـــٍة إلــى أخــرى، َعبـــر 

الُفـــرَجة أَسفـــَل بــاب الزِّنـزانَـــة. وهي مـــن الَمـْمـنوعـــات.
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الـَعــُجــوزَة

ـه، تجـنُّـــبًا ألي تَـعريٍض أو ُسخريٍة تـطال  جـــين عْن أُمِّ يُـَكـنِّـــي بها السَّ

جنابَـها المـــُصون. وكذلك يُـكـنَّى عِن األْهـِل بـ»األْهـلِـيَّـة«.

العصفورة

جناء على الحائـــط، وغالـبًا  أداٌة تُـستـخـــَدم لِـتـعـلـــيق حاِجـــيَّات السُّ

ما يـِتـــمُّ ُصنـُعـــها ِمَن الَكـرْتـون أو الِبالستـيك، تُـربَـُط ِبـطَـرَفَي ِقطـعة 

قـــماٍش مـثـبَّـتـــٍة ِبـتَـْكـِويـَمِة قـماٍش ُمـلصـَقـة على الحائط. وتُـلـَصق 

تَـْكـويـــَمُة القـــماِش تلك على الحائـــط عن طـريق مـادٍَّة الصقـٍة يـتـمُّ 

ابـــون أو لُـــباب الخـبـز. صنعها ِمَن الصَّ

الَعـْضـم

رة  ــدِّ ــنات الُمخـ ــراص الُمـَسـكِّـ ــى أقـ ــلَق عل ــي تُـطْـ ــن األســماء الت م

بأشـــكالها الُمخـتـلـــفة.  

انظر/انظري: الفراولة.

َعنْي

َغنْي
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الَعـْمـُبـوكَـة
ــت في السجون، وهي كـساِبـَقـتها  ِمن أْســـوء أماكن االحـــِتجاز الُمـؤقَـّ

خاليــًة مــن المــاء وِمــن مناِفــذ الهــواء التــي تُـــصبح أكـــثر ضــرورًة مــع 

س الحاصــل فــي »الَعـْمـبُوكَـــة«. إضافــًة إلــى خفــوت  زيــادة التـَكـــدُّ

ــاحب والــذي يَزيــد ِمــِن اْضطــراب نفســيَّة الســجين  َضوءهــا الشَّ

وإضعــاف نَـــظَره. وَدلْـــٌو حـديـــديٌّ ينــوب عن َدورة الِمـــياه.

ــرب  بالضَّ الســجناء  علــى  لـيـــنهالوا  صباًحــا،  األبــواب  )تُـفـتـــح 

ُمـستخـدمـــين الِهــرَاَوات واألســياخ الحديـــديَّة وألــواح الخـــشب 

ــي  ــى َمجــرى مائ ــاقوا إل ــسهم ليُس ــن مالبـ ــم، يُجرِّدونهــم ِم والخراطي

بَـــرُّز أمامهــم، لـــَفحص  ثــم يُجـِبـــرونهم علــى »الَقـرْفَـــَصِة« والتَـّ

دة في  ة وجودهــم الُمحـــدَّ بُرازهــم. ُروتيــٌن يَومــيٌّ حتــى تـنـــتهَي ُمـــدَّ

ــُشهور إن لــم يكــن سنـــوات(  ــدُّ لـ ــد تمتـ »الَعـْمـبُـوكَـــة« والتــي قـ

يسمي البعض عربة الترحيالت أيضا بالعمبوكة. 

الـَعـْنــَبــرَة
َث إلى الَعـْنـبَـــر كله في  ارَة« ليـتـــحدَّ ـجـــين على »النَّـــضَّ ُوقُــــوُف السَّ

إطـــاٍر ِشـْعـِرّي. يـبـــدأُ خطـيُب الَقـــوم »الَعـْنـبَـرََة« بـــُجملة: »َعـْنـبَـْر 

ِيـْسـَمـْع!« ْه  كُـلُـّ

)مقـطـوعة َعـْنـبَـرَة »شـديد الحـراسة 2«( 

ْه ِيـْسـَمْع  »َعـْنـبَـْر كُـلُـّ

َحـتَّى الْـَحـِديْد َهـِيـْسـَمـْع 

يْر ِفي َسـَماْه َهـِيـْسـَمـْع  ِوالطّـِ

َماُهو اَلزِْم َحـّد ِيـْسـَمـْع!«

..........
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ي َع الْـَمـَساِجـيْن  »بَـَمـسِّ

اْش  ى َما ِيـتْـَمـسَّ ِواللِّي َما ِيـتْـَسـمَّ

اْن اِللِّي إَذا ِبـِيـْنـَسى.. فَــَما بْـِنـْنـَساْش  ـجَّ ِوبَـَفـكَّـِر السَّ

يَّة ِوالْـُمـَساَواة  إْحـَنا بْـتُـوِع الْـَعـْدل ِوالُْحـرِّ

َحاْوطُـونَا ِباألْسـَواْر َعـَشاْن نِـْسـُكـْت.. ِوَما ْسـِكـتْـَناْش!«

..........

ي َعلَى َمـَساِجـيْن »َشـِديـِد الْـِحـرَاَسة اتْـِنـيْن«  »بَـَمـسِّ

ـْل َسـاَلْم ِواتْـِنـيـْن  ِولَـْو َساِمـْعـِني يَا قَـَمـْر.. َوصَّ

لِـُكـّل ُحـرَّة ِوُحـّر ِفي قَـبْـِضـِة الزَّنَـاِزيْن 

ِولْـُكـّل ِعـزِْوتْـَنا الْـَفـاكْـِريْن ِوِمـْش نَاْسـِيـيـْن«  

..........

ـْجـْن ِغـيْر لِلْـُحـّر  »يَا رِفَـاْق َماَعـْدْش َمـَكاْن ِفي السِّ

ـْجـْن لَـْو كَاْن َمـرَاْر.. قَاْل إيْه رََماْك َع الْـُمـّر  ِوالسِّ

ْر  اِلْـَغالِي ِبالْـَغالِي ِواللِّي اْشـتَـَرى ُمـضطَـّ

ـْجـْن ِخـيْر ِمـّش َشـّر«  تَـْك فَــالسِّ يّـِ ِواَلْجْل ُحـرِّ

..........

ـاِرْع  ارَة ِهـتَـاِفي ِفي الشَّ »بَـْهـِتـْف َعـلَى النَّـضَّ

َعـلَى كِـيـِفي أقُـوْل كِـلْـِمـِتي ِوالْـبَاْب َماُهـوْش َمانِـْع 

اْن َواَل إْذْن ِمـْن َشـاِرْع اَل إْذْن ِمـْن َسـجَّ

َشـْرِع الْـَعـَساكِـْر ُحـْكـْم َوانَا ِمْش َهـُكوْن تَـاِبـْع« 

...........

األُولَى بَـلَـِدي 

انْـيَـة اإِْلنْـَساْن  ِوالتَـّ

الْـتَـة ِضـْحـِكـِتي  ِوالتَـّ
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ِوالرَّابْـَعـة اأِْلْحـزَاْن 

اْن  ـجَّ ِوالَْخاْمـَسة اأِْلْزَرْق ِوَجَهالِِة السَّ

ـاْدَسة أْصـَحاِبي ِواْخـَواتِي ِفي الِْمـيـَداْن  ِوالسَّ

ـابْـَعـة يَا َســَمــا  ِوالسَّ

اْمـَنـة يَا زََمــاْن  ِوالتَـّ

اْسـَعـة اِلْـِفـْكـرَة  ِوالتَـّ

ِوالْـَعاْشـرَة اِلْـِجـْدَعاْن 

يْت  األُولَى بَـلَـِدي نَـَدِهـْت َوانَا لَـبّـِ

انْـيَة اإِْلنْـَساْن أْغـلَى كِـِتـيْر ِم الْـِبـيْت  ِوالتَـّ

الْـتَة ِضـْحِكـِتي ِبـتْـُقوْل أنَا اللِّي أَِبــيْت  ِوالتَـّ

ِوالرَّابْـَعة اأِْلْحزَاْن ِمْن ِغـيرَْها نِـبْـَقى َحـِديْد 

ِوالَْخاْمـَسة اأِْلَْزَرْق َساَوى الِْحـَداْد ِبالْـِعـيْد 

اْدَسة أْصَحاِبي َما ِبـيْن َسِجـيْن ِوَشـِهـيْد  ِوالسَّ

ـه ِبـِعـيْد  ابْـَعة يَا َسـَمـا الَْعـْدْل لِـسَّ ِوالسَّ

اْمـَنة يَا زََماْن اَلبُـّد بُـْكـرَة ِجـِديْد ِوالتَـّ

ْهـِديْد  ِوالتَّاْسـَعة اِلْـِفـْكـرَة َماتْـَخـْفـِش ِم التَـّ

ة لَِكْن ِبــتْـِزيْد«  ِوالْـَعاْشرَة اِلِْجـْدَعاْن ِقـلَـّ

.........

بَـْعـِد إْذِن اإْلَدارَة الَْجـبَّارَة 

ـارَة َهـْنـُقوْل كِـلْـِمـِتـيْن َع النَّـضَّ

يْل بَـْعـِد َمـَساِء الِْخـيْر َعـلَى َغـَفـِر اللّـِ

ِبـرِنْـِجي ِوِشـْنـِجي

ِوِمـْن بَـْعـِد َمـَساِء النُّــوْر

 َعـلَى َحـْضرِِة الَْمـأُْمـوْر
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ْه ِيـْســـَمـْع َعـْنـبَــْر كُـلُـّ

واااااِحـْد.. يَا َورْْد 

إتْـِنـيْن.. يَا يَاْسـِمـيْن 

ِمـيْن   تاَلتَـة.. يَا أْجـَدْع نَاْس ِمـَعـلّـِ

اَشة  َواِحـْد يَا بَاَشا.. إتْـِنـيْن يَا َماَشـة.. تاَلتَـة يَا أْحـَسْن نَاْس َحـشَّ

أْربَـْع أْربَـَعاْت.. يَا َحـرَاِمـيَّـة 

َخـَمْس َخـْمـَساْت.. يَا ِسـرْقَـة ِواْخـِتـالَساْت َمالِـيَّة 

ـِريَعة اإْلْسـالِمـيَّة  ِسـْت ِسـتَّاْت.. يَا ُمـَخالْـِفـيِن الشَّ

ـبَاِب الَْوطَـِنـيَّة  َسـبَْع َسـبْـَعاْت.. يَا زَْهـرَِة الشَّ

ِوتَـَمانْـيَة.. ِيـَودِّيِك الَْهــرَْم 

يْن  ِوتِـْسـَعة.. أُمِّ الَْمـْصـِريّـِ

ِوَعـَشـرَة.. يَـا كِـَده

ِوْحـَداَشـْر.. يَـا كِـَده وِكِـَده

ِوَســْعـــْد قَــاْل: َماِفــيــْش فَـايْــَدة!« 

ُعـْنـُصر
كـــلمٌة تُطـــلَق علــى الُمـنـتَـــمين للجماعــات اإلسالمـــيَّة الجهاديَّــة من 

رطة وإدارة الســـجن. ِقـــبَِل الشُّ
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ضاء يف األْصل
َبْي
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الفراشة
انظر/انظري: العصفورة.

الـَفـَراْولَــة
رة  ــدِّ ــنات الُمخـ ــراص الُمـَسـكِّـ ــى أقـ ــلَق عل ــي تُـطْـ ــن األســماء الت م

بأشـــكالها الُمخـتـلـــفة.  

انظر/انظري: الَعْضم.

َفــَواِرغ 
ــارٍَة مــن  ــعاٌم كـِزيـ ــي فيهــا طَـ ــي يأت ــيَُّة الت ــي البالستـيكـ هــي األوانِـ

ــة. ــها للخــارج فَـارَِغـ ــجناُء إلعادتِـ ــسلها السُّ ــم يَغـ األهــل، ث

فاء
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قاعة
انظر/انظري: صالة

الَقـرَْفــَصة
َوضـــُع جـلـوس الُقـرفُـصاء المعـــروف، وهو وضـع الجـلوس الرسـمي. 

ــن  ــتأكُّد م ــدد للـ ــجناء الج ــع الس ــجن م ــخدمه إدارة الس ــا تـستـ كم

رٍة أو آالٍت حــادَّة في فـتـــحة الشـــرج، كما  عــدم إخفائهــم َمــوادَّ ُمخــدِّ

ْشـريـــَفة«. يحــدث فــي »التَـّ

قفص
جـــين في قـفـٍص حـديِديٍّ  يارة بـُوقـــوف السَّ تَـــجري مـراســـُم هذه الزِّ

يفـــصله عْن أهـله.

قاف
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كابينة 
نوع من الزيارة تَـــجري بـــجلوس السجين في كَاِبـيـــَنٍة حيث يفـــصله 

اعٍة  ــمَّ ــق سـ ــن طري ــم ع ث إليه ــدَّ ــّي، ويتح ــوٌح زجاج ــله ل ــن أهـ ع

هاتـفـيَّة. 

ستـجـدها في »سـجن شـديد الحراسة« في طُـرَة.

الكَاُحـول
ـجـــن الزرقــاء. ويُـــعدُّ الــزِّيَّ الرســـميَّ الــذي ال يُـــخلع  هــو بَـــدلُة السِّ

حتى انـتـــهاء فـتـــرة العـقـــوبة. 

كُـَويِّـْس
ــجن  ــا فــي لُغة السِّ ـــيَّة المصِريَّــة تَـعـــني الشــيَء الجيِّـــد، أمَّ فــي العامِّ

ٌن بالَقـدر الُمـضاّد. فـــهي إهـانٌة وذمٌّ ُمبطَـّ

كاف



5657

ضاء يف األْصل
َبْي

 



57

اللَّــَبــِني
رة. اسـٌم يُطْلَُق على نـوٍع ِمَن األقـراص المخـدِّ

انظر/انظري: أبُـو َشـرْطَـة و أبُـو َصـلِـيـبَة.

الم
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الِمــَرايَـــة 
البُقـــعُة األفـــضُل فــي الزِّنـــزانة حيــث تُـــواجه البــاَب كاِشَفـــًة َمدخــل 

ــجين األكـــثر اْمـِتـــيازًا.  الزِّنـــزانة، ويَحـــصل عليهــا السِّ

الُمــرِْشــد
الســجيُن الــذي يـقـــوم بنـقـــل المعلومــات إلدارة الســجن أو ألمــن 

ــرف  ــي ُعـ ــطايا ف ــر الخـ ــي أكـبـ ــث. وه ــط المباح ــة أو لضاب الدول

ـجن. لسِّ ا

الُمـَسـيَّــر 
ــرض  ــا بَعـ ــطواًعا إلدارة الســجن، إم ــمل ِمـ ــذي يـعـ ــجيُن ال هــو السَّ

ــق اإلدارة. ــباقًا عــن طري ــيله اسـِتـ ــسه أو تـشـغـ نـفـ

عـِيـــين، وترتـــيب شـــؤون  علــى سبـــيل المثــال، يـــتولَّى تـوزيـــع التَـّ

ــدة.  ــيازاٍت عدي ــتَّع بامِتـ ــل، يتـمـ ــك. بالُمـقابـ ــر ذل يارة وغي ــزِّ الـ

ــات  ــة المعلوم ــقل كافَّ ــًدا يـنـ ــيَّر« ُمـرِشـ ــون »الُمـسـ ــا يك ــا م وغالبً

ــخص  واألحــداث. وليــس بـُمـستَـــغرٍَب بعــد ذلــك أْن يـــقوم ذاُت الشَّ

ميم
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عاون مع  بعـملـــيَّة تـــهريب الممـنوعات وتوزيعـــها داخل السجن بالتَـّ

ـــرطة.  أمـــناء الشــرطة والُمـخـــِبرين.. وأحيانـًـا ضبَّــاط الشُّ

الَمـْصــلَــب
ــُص كـ»تَـــارٍَة« و»نِـْمـــرٍَة« ألصحــاب  َمـْصـطَـبَـــٌة َخـرَسانِـــيَّة تُخصَّ

االْمـِتـــيازات فــي أماكــن االحتـــجاز، حيث ال ينــام صاحبُـــها وال يجلس 

ــيَّة.  ــل البقـ ــى األرض مث عل

)فــي »ِسجـــن شــديد الِحـــراسة 2« بطُـــرَة، كلُّ زنـــزانة تحـــتوي علــى 

ــة احـِتـــجازها باألسبـِقـيَّة بحسب  تـــسعة »َمـصالِـــب«، وتكون أولـِويَـّ

ــين،  ــن الِجـنائِـيِّـ ــجاز بي ــن االحِتـ ــي أماك ــْن ف ــد،  لك ائـ ــرف السَّ الُع

ـــجين صاحب النُّـفـــوذ وإْن  »الَمـْصـطَـبَـــة« امـِتـــياٌز يحصــل عليه السَّ

وَصـــل حـديـثًا( 

الُمَصيَّر
 انظر/انظري: الُمَسيَّر.

َمـظْـُبوْط 
ــخِريَة، استَـــدعى كونُهــا علــى وزن  هــي كذلــك تَـعـــبيٌر لإلهانــة والسُّ

»َمفـــعول« أْن يكوَن الُمخاطَـــُب بها »َمفـــعواًل به« أْي َمن وقَـــع عليه 

بْـــط«! واستَـــدعى كذلــك وجــود فاِعــل وهــو الـ»ظاِبـــط«.  ِفعــل »الظَـّ

فــال يَخَفــى أنَّ بهــا كذلــك إشــارٌة ِجنِســـيَّة. ويـتـــمُّ اســِتخداُم الِفـــعل 

ــْك!«  ــقال »َهـظْـبُـطَـ ــن حيــن يُـ كذلــك كـــنوٍع مــن التَّهديــد الُمـبَطَـّ

لكنَّهــا ساعـتـــئٍذ تكــون أكـــثر وضوًحــا.
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النَّــَبـطْـِشـي

ــلُها، يتـمـــتَّع بشــخصيٍَّة قـــويٍَّة وكلمــٍة  هــو َمـــسؤول الزنـــزانة وُمـمـثّـِ

ـيـــطرة علــى النَّـــزيل المستـَجـــدِّ  َمســموَعة، وهــو المســؤول عــِن السَّ

إلخضاعه ألوامره وبالتالي لـــحياة الســجن. تخـتـــلف طُرق تَـنـصـيـــبه 

جـناء، فالسـياسـيُّون يخـــتارونه بما يُـشـبه عمليَّة  بـــحسب نَوعـيَّة السُّ

االنـتـــخابات بـيـنـــما يفرِض نـفـــَسه بين الجنائـيِّـين تـبـــًعا لـُخطورته 

وخـبـــرته في الســـجون وعالقـتـه بالشـرطة.

نَـَبـطْــِشي َهـلْــُهـولَــة 

ــرطة أو  نَـبَـطْـــِشيُّ الَحجــِز الــذي يتـــمُّ تـنـصيـــبه عــن طريق أميِن الشُّ

ى  ــخريَة وعــدم االحترام لذلك يُـســـمَّ ضابِط الَمـــباحث. يَـحـــظَى بالسُّ

َهلُْهولَة أْي ُمـــجرَّد شـــيٍء ُصـــوريٍّ ال لـزوم له. 

النَّـَبـطْـِشـيَّة

هــي اإلِتـَـاوُة التي يدفـــعها الســجناُء لـــ »النَّـبَـطْـــِشي« لـــحمايتهم من 

نُون
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ــقاتهم الشــخصيَّة،  ـــوابق وعدم التـــعرُّض لهم أو لُمـتـعلَـّ الســجناء السَّ

وتُـــدفع أســبوعيًّا أو شــهريًّا حسب االتـــفاق.

الــنَّــْدب 
هـــو َدعـــوٌة للـِقـــتاِل ِمـــن سـجـــيٍن آلَخـــر. )فإذا قـــيل، بَـْنـِدبَـــْك: أْي 

ــوك لِـِقـتالي(. أدُعـ

النَّـْصـلَــة
ــيَّة  ــَن الَمـالِعـــق المعـدنـ ــيَّة، يَصـنـُعـــها الســجناُء ِم هــي أداٌة ِقـتـالِـ

عن طـــريق ســـنِّ طَـرَِفـــها، وأحيانا تُـَحـــدُّ مَن الخـشـــب أو البالستـيك 

ـْفـــرَة« وهي ُمـــوُس  إذا افـتُـِقـــد المـعـــدن.  وِمثـــلها في الخطر »الشَّ

الِحـالقَـة.

اَرة  الــنَّــضَّ
غـــيُر الــذي يـعـــلُو بــاب ُغـرفـــة الَحـبْـــس ســواٌء كانــت  ـبَّـــاُك الصَّ الشُّ

»تَـْخـِشـيـبَـــًة« أو زِنْـزانـــة. وهــو َمـنـَفـــذ تـــواصل. 

الـنِّــْمــرَة 
ُة بُكلِّ َسجـــين، وهي بَمـثابَـــِة َمـــوِضع نَـوِمـــه  هي »الَفـرَْشـــُة« الخاصَّ

وتَـْكـــِويِم ُمـتـعـلّـقاتـــه، وتـتـــكوَّن مــن ثــالث بـطَّانـــيَّات. وال يَـــحقُّ 

ألحــٍد أْن يجلـــَس عليهــا دون إذن صاحِبـــها.

ا َزْي ِمـرَاتَـْك(. ا يُـقال: نِـْمـرِتَـْك ِمـْن ُجوَّ )ِمـمَّ
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هاء

ياء
واو

الَوحـش 
من أسماء الحشيش.

انظر/انظري: البني وأبو تريكة.
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