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لايعب•.ما ترى الرء إّلأم حن ص مبدأ٠ تطبٍق ااضءسءل 
حاك،أصف وممي أحدأ، اف مل ننكي لا نمن - أزى لا - سا أنا 

•عبد بمجرم إلا بلتنا ٌالأ العيد الكان ذللئا ق واح*" ممد هذا وْع 

•• مدهثنء ميء 

الكتابهذا صفحات ق دهثض أنار ما ملامح لكم أكثف لن 

خاتتمغموض'، بدون الخقيقة ٠ الكتاب ، ، eljlAjbl*،الكتاب لتجرية، ا٠ 

عايشتها,الش الدهشة يمعايشة أول 

أذإلا يق حمل•.ولم واصح باصلوب الحقيقة تفاصيل ٧ عصام نقل لقد 
منكم عند افلفقودة هوالحوهرة فالوعي وبصيرة، بوعي القاريء يقرأ 

الزمان.اسينلينوا 

الكتابهذا طور من طر ولكل وإاقاريء للاكانب نمي 

الثإويصالح عيدالرخمن 

طمحًِ









الخم؟.كن الخام بالدعي الاتصال بالإمكان هل 
.؟ به خاص اتصال رقم تملك ل ه~ 
.١٠٠٧٥١^تبل عل شكرا تفضل، . عم.. نس 

عندماينفه العام الوعي إياها سلمني الي التعريفية البهلاقة سلمته 
أحاسسهورهافة النبيل الرجل ذلك روعة الترحيل، سجن ليلا زارف 

الإنسانأتيا شكرا ثم فشكرأ ، جراحي من بعضا داوت الش وكلقاته 
حلأءتق وتقول ا الغربير الإنسان إنسانية تحكي معي فمواثفك ، الطس-ا 

آخر.ثيء ونظامه ، ثيء إنه 
الكعائامن قطعتان ومعه المسن الرجل جاءف ثم معدودة لحظات 

....Donutاليونان 

منكويا لك وسأحضر C الكعك من قطعتك قفل ت —
الساخنة.الأمريكية القهوة 

وحمدافه شكرا اليوم هذا أصوم إش الطب، الرجل أبما كرا، ش~ 
هيرللبوسمهلن صحيفة أجرت بالأمس نعمه، عل 

الحصّولالمكن من فهل معي، صحفيا لقاء  1BOSTON<سء11 
منها؟.نسخة عل 

-بكل
المكتوب.القال يصورة جاءف ئم الطيب الرجل عني عاب 

رائعا٠تبدو ا الحريدةا ل صورتك محلهرت فضل.. ت~ 

\كراا.شكرا.ش— 

بظهرا،وثوع
.؟ آخر شيئا تريد هل عصرا، الثالثة الهلائر٥ 



الطيب.الرحل أط الشم عن ءاجز إش -
اس.-لأعلك...مع 

السلامة.ع م- 
ولمسؤ أحد رخقة ل لهت بوسطن بتوقيت صباحا عشرة الحادية 

المجوحةالكررة الأسلة بعض طرح التعاون طاليأ الطار 
محاموأحوبتي أسلته أتم ولما الحاسوب، جهاز عل إجاباق يدون وأحد 

أوالرقص بإمكاف وكان عليها والتوقع مراجعتها مي وطلب بطاعتها 
حليةالحقيقة لأن أيل ب ولكض ايحامتة، ور حف وطلب الاعتراض 

النيبصإق أحقيه،أحدت ما لدي وليس الشمس، وصوح واصحة 
السؤالسخف فمصدرها صحكش أحف وم منه صحكت سؤالا 

إلالرجؤع تفضل أم السيامي اللجوء تطلب هل ل: محال والساتل، 
رأسهبلدي،أطرق إل أرم بل القلب عن نابعة إجابة أجنته إ إ بلدك؟ 
رجلأحاسيس عن سافرة الصارمة؛صراحتها الصادقة كالماق من حجاي 

المقاعدعل جلت، ط وعقيدته ومبادئه بدينه مؤمن وأهله لوطنه محب 
أخذتظهرا والنصف الواحدة إما لملاق، تائيتي عم، الخارجية 

يقومونوهم الخ،ارك شثى إل وأنفر القادس انرين المإل أنظر 
نحويأقبل الحال هد0 عل أنا و؛ينعا السافرين حقانس، بعضر بتفتيش 

..٠ نحاطبا ابتدرته المدق، زيه مرتديا الطيب الحإرك رجل 

هده.ملأبسلمد ق أنامحة أكثر بدو ت~ 
عبرةبأيام مررت لقد ، أقول ماذا أعرف لا وحجل( بحزن )ّ 

*البلد هذا ق طيبين أناس هناك صدقني سثن، وأناس 
كلمن رغأ التسامح إلا قلبي ق أخمل لا ..أنا أحدهم أنت، و- 



غإرهاوخاض شّخصيا  ١٦٢مررت الش والمنغصات الصعوبات 

الورودفتها الدنيا إن الطب الرجل لآ • وصص وولدي أهل 
أنالملمن نحن ، الشر وفيها الخير فيها الأشواك وفيها 

،له خيرا فكان شكر مراء أصابته ،إن خثر له كله الومن أمر 
له.خثرا فكان صير صراء أصابته ؤإن 
—مصافحا — حزن ق يده مد 

-رافقتال؛^اJلأئ.

لكأض قلي أعاق من أضل، ظروف ق بجمعنا لقاء إل ل ب~ 
م،محد•

ولنذهبت ما تعامله ذكريات أن غثر وذهب المسن الرجل ودعني 
•داكرق من الأعوام تمحوها 

والرحالثانية الساعة عند العام المدعي هامة يعيد من لاحت 
منشهرين مدة منها حرمت اللذين وجواري سفري تذكرة يدم ل بجمل 

تهلمثنتيمحمد أم الحبيبة من ورماله ومحففلي معطفي سلمني الرمز، 
حجوزاتمن صورة العام الدعي ملمتي كا ، ووالدها نفسها عل 

زوجتيجاءت الله صبحان ، الأحد عدا مغادرما موعد -٦١ السفر 
إرادقغثر من وأتركهإ أسافر وهانذا ا معا افر نأن نيتها وق وأبوها 

طابتمعها ومن أهوى من فارقت فالقد يصمت قلبي بكى ..عندها 

بابوعند سعيدة، رحالة متمنيال العام الدعي ودعني وأحلامي، أيامي 
وجهتيوتذكرق، السفر جوار تسلمت السوولقن أحد برفقة الطاثرة 

الألمانيةالسفر حطوط مر بألمانيا  Frankfortفرانكفورت مطار إل 



العربتةالملاقة بلدي إل رحني لتدأ  Luftunhansaلوشهانزا 
جدة،حلسثاالأحمر الحر مرورآبعروس الرياض مدية وإل السعودية 

متنعل الركاب وفود تكامك ولما ، ل الحصص القعد عل 

قاليدقات ايع ثنومعها مسرعة تنحرك ،وهاهي الدرج نحو انحهت 
وأحيتالأرض عجلأما غادرت فشيئا شيئا ، وجهي أ'ارير وتهلل 

..مضيتأحضّانه فن وترتمي السحاب لنخزق والأرتفاع كحليق اي 
بعضمتأملا الأطلسي الحيهل عل الطالة بوصطن مدينة إل أنفلر ملتفتا 

ومكتبالهتار من القريبة موم جوزيف جون محكمة رأيت معالهاط 
ك1نكم والشاحنات، بالسيارات تغص الشوارع رأيت الفيدرال الدفلع 

قبلافه حول..يا من الكاj دفء فاق المشاعر دفء وكن ! بارداالخو 

أدريلا الدفاع ومكتب الحكمة بن ما أتردد كنت ساعت وعشرين أرع 
تمات؛رئتي حطاب فيه فلرفا يدي ق احمل والأن ؟أ محنتي سسهي تحف 
حقائب.أحمل ولا أمتعة أمل ولا إل تب 

بجلسبجانيدرسالكالوريوسألكاري حبل قطع 
باحثايعمل ببوسطن، العصبية العلوم فا الملسنة ودكوراه والاجستار 

العاهدأشهر أحد  MIXوالتكلونوحيا للعلوم ماساسويتش عهد مي 
الريرةالظروف ولا أكون من يدري لا وهو حيني ١لعالم، ل التقدمة 

الأميةالإجراءات كثرة من ١^ العالآ سئم فقد ض. مررت اكي 
الفاصيللبحث إليها؛ عائد وهو بلده من عمل عرض تلقى مدة وقل 

معهم،اتفق إن بوسطن إل يعود ولن العرض، له قدمت التي الخهة مع 
وأحبهواءها وتنفس فيها عاش الي بوسطن عن الألماف العالم سيتخل 

والتقدمالعلمي المستقل بشان يقلقه فيإ أشركني معهم، عمل مجن 



مدينهإن ، حاصن بشكل ولبوصطن عام بشكل لأمريكا الصناعي التقني 
حامعةأو كلية أو ممهد من جوانبها من جانب نحلو يكاد لا كبوسهلن 

مبتبمممن عشر الحادي أحداث العالم،عمات أنحاء شتى من طالآ-أا 
منالكثتر م عل الأمريكي الريس إدارة كارمها التي الأمن وهلوسة 

وأوروبابريطانيا إل وجهتهم تنير ؤإل بل قصدها من الدراسة راغبي 
إلوستودي الاقتصادي الحاتب عل سلبا ذلك سيؤثر وحتإ ، وأسزاليا 

.الأمريكية التحدة الولايات من العقول هجرة 

العميقةورزيته بعلرحه وأعجبت ، ياهتإم لكلمه إل أصميت 
ومجلوعمله بوسطن عن بالحديث الوقت، قضينا الدقيقة.. ونحليالآته 

التركيبةوتناولنا صناعية كدولة ألمانيا عن اتحدثنا الحلمى إنجازاته 
عليهتطغى الذي الأمثركي بنطتره مقارنة الألماق للمجتمع الاجتإعية 

أكثروبعد والواضح القضايا من ممر ل حضنا الأسري، التفكك صيغة 
الأراضيفوق مررنا ، ألانيا إل وصلنا التحليق من محاعات سع من 

غادرنافرانكفورت، أرض عل الطائرة لتهيط والفرنسية السويسرية 
الحربيةالحوية الخطومحل مكتب تضم التي الصالة إل واتجهت اله]ائر0 

منألمانيا بتوقيت، صباحا السابعة إل ماعتن عقارب تشر السعودية، 

بقيتمحرم، من للماع الوافق يناير من والعشرين الثامن الميت يوم 
جدةمدينة إل المتجهة المعودية الطائرة إقلاع موعد عل محاعات ثان 

والدايْع تكلمتح .٠ ٠ هاتف بطاقة واشتريت الحلان أحد إل توجهت 
لتمضيهمحاولة ق الصحف إحدى انتريت . ووالدها.٠ وزوجتي وأخي 
قرابةوأحداثه العالم عن انقهلعت فقد ، الأحبار بعض ومعرفة الوقت 

الأحداث.وشرك الخثر تصغ بلد ق شهرين 



عمري،من رمب مرحلة ق الوثر الذكريات شريهل أمزم حلت 
مرتالريانية، وتسهيلاتها ومف-احآتها يمعاناتها متتابعة الأحدان ومضت 

بحرل أغرق حول من بالأحداث أشعر ولا أدري لا وأنا الساعات 
السإءق تشمح الطائرة الوحش، الظلم وظنات ، الأليم الذكريات 

حدتU أصدق أكاد لا ،!! الوط؛imالأبيض المحر أطالها ومن 
عل~ وحل عز ~ اممه حمدت لأحر موثق من ثذاكرق انطلقت فكلمإ 

ولأُتحهى.تعد لا التي ونمه وتيسيره أفضاله 

والعشرينالتاسع الأثنين يوم اء ممن الحاشرة إل الذكريات ي عادت 
المعدةذي من للسادس والموافق الميلاد من وثلاثة ألمن لعام ديسمبمر من 

ه—١٤٢٤/١١/٦وعشرين وأربعة وأريعإتة ألف الهجري للعام 
الأولرزضالرحمنسنى اء الم-ام-فيذلك ا،آ/آا/أ'

بالمولودةهتاف ، عبداش المهندس المباشر برنسي التال اليوم ق التقيت 
الولاياتإل سفري وهي ألا ؛ بانتظاري عاجلمة مفاحاة بآن وأح؛رق 

بالرياضالأمريكية الشركة ممثل ص للتو حاءه فقد ، الأمريكية المتحدة 

الشريهلمضاعف جهاز عل للتدريب الحديد الموعد الحهمري ووكتلها 
السفربفكرة ترحيبي حال ق يومجتن بعد السمر موعد وتحدد ط الوراثي 

ثصثرةالتدريب فمدة الفكرة استحنت وبالفعل ، المذكور لتوثيت، اق 

فترةأهلها ضيافة ل زوجتي ومتتتقل أيام تسعة محملها ل تتجاوز لا 
عاداتنا.ل هوالحرف كإ يوما أربعن 



قالتخصصة التدريبية الدورة هده لانعقاد الأول الوعد فاتتى 
الأمريكيةالسفارة إل تقدمت ٦إ٢'\إT**٦؟,<ذ\ دسمبمر من السادس 

طلبنموذج تعيئة وبعد شعبان، شهر آخر بالرياض الدبلومامي بالحي 
طلبيامتقبلت الأمريكية، الأراضي ال الدخول تأشيرة عل الحصول 

....عمرهامن الأربعينات مائة ق أمريكية موظفة 

؟.الأمريكية التحية للولايات زيارتك مثب ا جم~ 

فيها.أعمل التي الستشفى اشترته طي جهاز صيانة عل لتدربب ا~ 
تهلبيقاتهي وما ؟ لدحا التي^٦، ستتلقى الكب الشركة اسم ا م~ 

•الحهاز؟ 

علالحهاز حديثة،يعمل تقنة ذا جهازا تصغ أمريكية شركة نها إ~ 
الحيوي.التشخيص محال و  DNAالوراثيالشربمل ضاعفة 

سوامحت،العثر حلال الأمريكية اكحدة الولايامحت، بزيارة قمت ل ه~ 
الأصٍة؟.

....مهللقا.ال— 

ّ؟ أهلفال لديكه وهل متزوج أنت ل ه— 
حلفلأن.ولدي عم ن— 
،iljjJأحرى،هل مقابلة لإجراء الحضور فارة المنلئ، تعلاو_، بإ ر— 

ماغ؟.
أوإمافئة أسئلة أي عن للإجابة امتعداد عل إش لأء. القلع ب— 

متطلبة.معلومات 

مزولمن ء1ثك الري. ن<نرق يةبوله،قد يعني لا العللب تقديم ن إ— 

أسابحث،انية قرابة الأمريكي الأمن ومؤول الأمريكية الخارجية 



عوم■
تقريبا.اصابح خمسة يعد موعدانعقادتدري،ي لكن و~ 
الإجراءاتوفق أوراقك وسيو الأمر، سرع بامتطامحي يس ل- 

السفارة.ل ما المعمول والتعليإت 

التأشثرةبمنحي الرد يات ولآ ا التدييب موعد وحان الأيام، مرت 
الأمريكيةيالغارة شخصا مفادها أسابيع خمسة بعد مكالمة ،تلقستج 

،المارك الفطر عيد إجازة بعد إليها حضوري يطلب باسل يدعى 
باسلالمدعو عن سأث السفر، جواز ومم المنارة راجعت وبالفعل 

بمنحيأوصت اكعليإت بأن أخثرف آحر موظفا أن إلا أحد يعرفه ل؛ 
واسلمعام لمدة الصلاحية سارية الأمريكية الأراضي يحول تاسترة 
لأسالمه.أسبوعا ل وحدد سفري جواز 

لحضور~ تردد بعد ~ الرأي زوجتي توافقي أن الرل حكمة شاءت 
منوالمهتية العلمية استفادق الأول ؛ لمثبين الونن، ذلك، ق اكدري-با 

ونحميليمل بنغمي ودرايتها العطاء الوطن لخدمة المتخصصة الدورة 
مقولةتردد مجا وعادة والاطلاع، للمقر الكيرّ حي نايها لتخصحي، 

قأبحث زلت ومجا للمقر بشغفي مرا أحقيكم ولا C فوائد سع للمقر 
٠المن!! ومرور الأعوام انقضاء من الرغم عل الأول وفائدته فوائدْ 

ومجنوالهنسقه وعل امحمدء أحيها عادة عل ءومنء صغثرق وهاهي 
السواءعل والأمجهات الأباء وشكوى الأطفال حال هدا يبدو ما وعل 
علمحلول لا كا لوالدما يروق لا ما باللميل،وذلك وسهر بالنهار فنوم 



ساقوتركتر يقظة إل طييعته تحتاج الذي ئالسل ملء فترمي الإطلاق 
•أذف فوق الدؤية وصيحاما اللتلة *وسن٠٠ مواويل ْع 

٢٠بح هابمJس١٤٢٤/١١/٩مماص٠٤/٢/٢
وأخرنيا السعودية ببلدي الأمريكية الشركة ثركته تمثل حيث محمد 

وسبلغنيالمفر تداكر منتظرا لإقامتي العد الفندق حجوزات أنم بأنه 
زيارةننتخلر وواإد<تؤا وزوجتي أنا اليوم ذلك مساء حلمنا ، يستلمها حالما 

عملتلقد ساما، المباشر ورئيسي بالعمل زميل عباس أسامة المهندس 

قأسامة تميز خميمة، وصداقة قوية علاقات به ربطتني ، آعوام ثانيه ٌُه 
إعادة٠ نفلام تطوير إل قاد0 الطبية المعلومات ونظم المعدات هندسة محال، 

يعرفبإ التوريد® وسلاسل الصحبة الرعاية نظم ق الأعإل، هندسة 
المستشفىعل نظامه وفر 'لقد الصحي، القطاع ؤ، الإلكترونية بالحكومة 

كرىبإنجازه أشائن كإ سنويا أمريكيا دولأرا ملايثن أرثعة من أكثر 
المعودية.الإعلام ووكالأت الصحف 

والصفالخامة حدود ق الأمريكية الشركة ممثل س اتصالا تلقيت 
بحداللقاء عل واتفقتا w الفر تداكر تسليمي يود أنه ليخبمرل عصرا 
الفندقوحجوزات الذاكر منه سلمت وفعلا اتصاله س ساعة نصف 

الرشحالشخص أنه المفترض فمن اسمه تحمل أما عدا إيامتي همل 
الومتق التأشيرة عل الحصول من يتمكن وب ، التدريب، لحضور 

علية.واستفادة سعيدا سفرا ل متمنيا ودعته ااناس.ب،.. 





انمالفر JdDها و1دتان ممريان 
oJI  الأمريضةاا0لدد0 ال9لاوان



أنما وبالفعل النزل إل متوجها عجل عل وانمللقت سارق ركت 
رمحانأبو سعود اليد زوجتي عم رأيت حتى الدار أمام صيارق أوقفت 
ابمىومعهم الأولاد أحد بالود مفعم جو وق وصهره، ابنه ْع ومْه 
بالنساء—الخاصة الضيوف وغرفة المعيشة صالة ؛؛ن ~ ويلعبون يلهون 

يلعبونويتناغمون ينشدون سمعهم كنا الريئة، الصغار فرحة تغمرهم 
وسرورأوحبورأزينة حجة تملأالدار يلعون وهم صرحاخم ويمرحون، 

واحداالزوار فاستأذن مفى قصثر وقت والمرور، الفرحة تغمرنا وكلنا 
دونالخميلة الأوقات تتقفي وهكذا مريعا الرت وانقضى تلوالأحر، 

—الساعة الموم عرفة إل توجهت ، بمغادرتما الإذن أوتهللب تشعرنا أن 
ووالدتهازوجتي مفر موعد الخمعة فغدا اء مالعامرة وقتداك" 
مفري،موعد أيضا— — هو كإ وصغثري 

الشركةمهندس أخرف أمركا، إل الخيال حملني الفراش عل أتقلب وبينا 
كساء،المكان تكو اكلوج إن بل حدأ، بارئ بوسطن مديتة ملقى بأن 

أحمدالدكتور القدير أستاذي تدكرت الأبيفر، الخناء عل نمى نحبلت 
افرحمه — كان الأمريكي، والشعب، أمريكا عن المسهب، وحديثه ناصفج 

التيالمدينة تللئ، مغرما؛حب، تكساس بولاية هيوستن مدينة ق عيش ي— 

٢٢• • ١ و/ / \ ١ ستمر س عثر الحادي أحدايث، قبل حا المنية وافته 
متكةعل القبلة الخمسة للأيام الهلقس أحوال توقعات عل اًللعتح ،

بلبارئة العلمية التوقعات رأيت، ما وبقدر — الإنرنت، — المعلومات 
تللئجعبايبج أثق كنت، *وبيتا • توصفج. لا معادق أن إلا ية وجليل ثلجية 

عميق.هادئ نوم إل حلدت والأفكار الخيالات 



شعورتملكني جديد. يوم يؤذن الفجر أذان صوت عل صحوت 
الأنفاّى عل يْلق شديد بضيق إحساس بالقلب، وانقباض غريب 

وجدق~جدي زيارة إل النمس أشرقت ئا توجهت، ؟ سه أدرى؛! 
حارآبكاء فقد؛كيت، ولاأدري! الرياض  ijJuل قرتا-،ا ق اش~ رحمها 

الزماني فرجع القبر نضر عل وقفنا بعيد... زس مناو عليهإ بكه أب 
بعاميمغرف الذي ~ ، يوسفوأحي أنا عثت حيث، الذ.كريات وأحدتتي 

منوكم أ • ■ أحببناهما وكم ا .. أحباناالصانر،كم عنذ كنفهإ ق ~ واحو 
حاصرةوأغراضنا محابة ٠لالباتن١ كانت، ، لقينا..!الخاصة والعناية الخنان 
والإرشاد.٠المح لفا والدلال، الحب، ،لقيا 

زلئؤوما الخاْع، إل وتوجهتؤ الخمعة لصلاة أستعد النزل، إل رجعثؤ 
أضلاعي..١عل شدنه س يطبق يكاد صدري ل بضيق أحس 

اغريهزمانه عن تلي كان  ٠٣٢٠بلا وحشة أحس مال 
يرادص محي اكام 

محاأبا ُع دجث أودعه كي والدي؛ منزل، إل الصلاة بعد ثؤ مر 
أمريكال!إل تدهبر ألا وددت ل: حديثه صمن من قال الخاصة غرضه 

لتخل"مصالحلثؤ ؤ، الرحلة تكن لولر استدرك ثم مطمثنة غير iالأوصاع 
استتكرتلماسمحنمتؤب—فرك٠كنشديدالحذ.ريابني.. وبنيوطتلث، بلدلأ 

عقبؤغربي، بلد إل فيها أسافر التي الأول المرة تؤ ليفهده إ إ حديثه 
واليابانوألمانيا هولندا إل سافرت ثتمؤر، ّمن عشر الحادي أحداث 

والدي"يا " أترك، القول اليوم،هممت، فحل ك،ا المح والدي ولريندد 



ولاسكت ولكني ؟ تأجيله أو التدريب حضور عن الاعتذار تقديم 
رأسهقالت . ٠ اكوفق. والدي ل دعى ا أسكش؟ الذي ْا آنذاك أدري 
بيديةالصغار اخوي فاجال لنا، ونحفظه يبقيه أن اطلول وسالت ويده 

مغادرا،أتتوودعتهم الهليية لفتتهم عل شكرتؤم حملا مصحفا كريمه 
الصدري ل والضيق الانقباض ذلك إلا عادية محملها ل الأحداث 

تبل.من أعهدها لر بسرعة الأمور سر ثم ؟! سببه أدري 

حنتالهنار إل وطفل ووالدتبما زوجتي آحذ م النزل إل انصرفت 
محمدأم لاحظت الطاف، بمدينه أسرما إقامة مقر إل سفرهم موعد 
سيارقالحمتع أقلت وجهي،• ملامح يعلو ووجوما زاجي مض 

بوابةالخقاتب،وعند أنزك وحين صالاته.. وصالنا نحوالمار وتوجهنا 
محمدأم إل تلتفت العادة وق الخمح ودعت الطائرة لباب الخالية المر 
أنباغير الطائرة باب مايته الذي الممر داخل توغلها قبل أحثرة بنفلرة 

كإالسبب يكن وب الحديثة، بهلفالتها بانشغالها فعلها فسرت فعل تإ 
؟أ إ أمريكا ق نفسها محمد أم عنه حدثتني 

القبلالأحد يوم أن كذكري والدي منزل أريد بسيارق انطلقت 
الأمرتوكيل فأردت عقيقتتها، وهت ءوسزو لابنتي الساع اليوم هو 
صلاةأدائه بعد السجل. من قائما كو0 أدركته افه— حففله والدي~ إل 

وقفالسبب، فاحيرته ظهرا ودعته وأنتي خاصة بحثي العشاء،استغرب 
ولكننيتفسيرها أملك لر غريبة بنظره يرمقني الدار عتبه عل والدي 

بأمريكا.بعد فيإ تذكرت؛ا 



حالشوهد0 بوحشة أحست إليه دخول وبمجرد منزل نمدت 

ولكماووسن محمد وطفل زوجتي الخقشتن سلكما من الدار خلت إذا 
يضحكونؤيصرخون يلمون بالأطفال وتموج تعج البارحة لكنت ما 

الزينةولا بالأئاث ليت الدار إن ؤينشدون يتناغمون ؤييكون 
خلاوطفل..... زوجش بيانه للدار الحقيقي الحعال إن والديكورات 

فراشوذاك لحمد، لمة فهذه ذكريامم، من إلا ثيء كل من النزل 
زوجش...شنيات بعض وهده الومناا، 

الشنمح؟و العذب الضجج أين 
اللعب؟شابه التدارس ابن 

اتوقدهو ة ولفالطأين 
والكتب؟الأرض j ال—دمى أين 

غرضدونما اكى اكئأين 
_؟ه لا ماكس التئأين 

jرامحاحلئ، اكي البأين 
والدم،؟والحزن ا، معوقت، 

رحوافإدا )يايا( م يدهثفن
واغضبإذا )بابا( م وومده

اسعدواإذا )بابا( هم افوهت
وااقربإذا م)بابا( هونجي

اْتزلمملء انوا كبالأس 
جواذمد قيوم الؤيح والوم 

يمكنهمذموا ل أجذميا 
ربواقا ومشهلوا ا مب، لقلال 



اكفتتا مأينم أ;اهإني 
واونبسومحي وا سكنوقد شي 

نزعواوند اردا مإذا حض 

هميىسمأْدضىب
ةعاطفكالطفل يتني ألف

ا-كافثبمثم،؛—إذاب
رحلن مانمذال سصثبخ د ق

فالعجبك أبم لو وليكى 
ورحا الٍكل كما مهان 

أبرجال العزم ي وبإني 
الأممىالدب. بما• خممر الشاعر 



الدول0م المالك  jihDالالظااف1ل0 
1واواذللهاسمة اض 



وحقيضالمفر لباس - عادما اش..عل رعائ - زوجتي 
ملابسيلبت دالء حمام ويعد بثومتن، السفر قبل أعدتما اش الموداء 
لوالديبملو كإ العودة أو  ١٠الكثرى عمتي دار قاصدا حقيبتي وحملت 

أنإياها موصيا عجالة عل ودعتها الوسطى عمتي وجدت مناداتياُ، 

ْعموعدي حنث المتثني إل وانطلقت وعمي لعمتي ملامي تبلع 
واطمأننتبزوجتي اتصلت الطريق وو الهندبن، زٌلاش س جع 
سالمن.وصولهم عل 

نصفقرابة انتظرت اء مالتاسعة الماعق عقارب قاربت 

آلةنسيت أنني حننها ندكرت عباس أسامة الهندس الاءة،تاواوت 
والصورةبالصوت لقطات فالتمهل رحلاق ق ترافقني التي التصوير 
لدكرأتالأطم.أسجلها 

وانحهتالمتثفى بمواقف أوقفتها التي سيارق ل حفتى تركت 
ألةطوياد..تناولت أمكث لر  ٠٠•منزل إل أسامة الهندس فقه رق 

بالهندسنالتقينا وهناك المتثني، نقصد راجعين قفلنا ثم التصوير 
وبحسسبجالوقت من فترة معا حلمنا الفارمى وفيصل الحيان محمد 

أسامةالهندس أن إلا الدول خالد اللك مطار إل سويا سنتجه اتفاقنا 
إلالفارمى الهندس ثرة وأقلتنا تسته،ودعناه موعدا لتذكره استأذن 

وودعتالفارمي، الهندس ودعنا الأجنبية الخطوط صالة وأمام الهتار 
حالياللك مجهيار صالات داخل إل وصاحبي ومشيت الرياض مدينة 

الدول.



هاشارالفارمى الهندس مسارة داخل المرة هده التصوير آلة نست 
قفلعل أفعل ب أق غثر لاسعادما بزميلنا بالاتصال الحيان صاحي 

وقيللوفتنهانزا الألمانية الخهلوط موخلف قصدنا أعلمه، لا خثرا الأمر 
""السينية بالأشعة الفحهس جهاز حماتينا عيرت الموظف إل وصولنا 

السفرخطوط حيث القابلة الحهة نحر الموظف أرشدنا ~ اكس أشعة 
الفحصجهاز عر للفحص حقائينا نحمحع الثانية وللمرة الألمانية 

مقاعدق الخلوص الألمانية الخطوط موظف من طلبنا السينية، بالأشعة 
تغصفالطائرة طلبنا توفر بعدم ءأح؛رنا الطائرة متن عل متجاورة 

الحيانصاحبي الهلائر٥..رافقني صعود عل حصلنا بالركاب، 
طارئلأي تحبا أصيفه— مبلغ إل بحاجة كنت فقد الأل الصراف إل 

القدمن كقاض عل حصول وبعد معي الأمان بطاقات إل مائي- 
الخوانات.موظف إل معا توجهنا 

داهمتيحتى جلنا إن وما الليل منتصف بعد والنصف الواحدة إنأ-ا 
ثبوىممن فلت عميق سبات ق ذهبّث الحيان، صاحبي وكيلك، النوم 

وآصحومبكرا أنام مبكرا، الفراش إل الذهاب عائق ومن ، الهر 
قدمالآ3م ;رتبة الأمن رحال من ;رجل نوم م سهن مكرآ، 

استعرابنظرة إليه نظرت متويامار•• يقش السوداء حقيبتي فتح 
الأسشساراتهذه كل رأى وعندما ، يستاذق لآ كا يوقفلني لآ فهو 

أريدموصحا تكلم وجهي صفحة عل والاستغراب والتساؤلات 
نعاس،ل زلت خإ تقفل أن رأمى الحقيبة،فهززت محتويات تفتيش 

بالفيعليه رد ؟ المساعدة تريد هل طارق ملازم مناديا الأفراد أحد جاءه 
بعيننأرقيه وكت دقيق.. يدوي بحث ق الحقيبة تفتيش يكمل وهو 

طلب، عليه ّاأتدرب الذي للجهاز الإرشادي الدليل أجرج إ ناعسنن 



الغروجهة ص سألي بنده الخوان وإل وجهي إل نظر ثم مفري جواز 
اسمْع وظيفتك اسم يتفق أن جيل ثيء تمازحا علق ، محاقصدها التي 

الابتسامة.....بائك عائلتك، 

حمةمتش وراح يرام ما عل ثيء كل بان اطصن لما الخوان سلمني 
آخر.اهر محقيبة إل توجه م الحيان المهندس زميل 



oJUqJIطائر  pUbعاوي اص 



بضعإلا هي ما و دقيقة وأربع؛ن وحمى الثانية إل الساعة عقارب تشر 
اصطفالألمانية الخوية الخطوط طائرة إقلاع موعد عن أعلن حتى دقاثق 

وزميلفضلك ا المعنية السفر بوابة أمام الانتظار صف ق الركاب 
نحوتوجها الركاب معظم لحل وعندما الزحام، حوض عل الانتظار 

وإلداحل١لطاترة.البوابة 

العينالمقعد فوق شاغر مكان عن فتشك بالركاب مزدحمة الطائرة إن 

شاغرمأكان اقرب وكان أحد، فلم حقيبتي لأصع علميه لجلوس ال 
أودعتحلفي مقاعد حمسة بنحو يبعد فيه حقيبتي وصع من تمكنت 

بالخلف،فمقحده الجان السيد زميل أر لآ ، الأثناء تلمك ق ، حقيبتي فيه 
ما^٤، ٥١١هادئ آصيا شرق من أنه ملامحه تبدو رحل بجاني محلس 
قورحت الكرمحى عل حسدي رمتت وإعياء*• بنعاس أشعر زلت 

حمسقرابة نمت أنتي علمت الساعة إل ونظرت أقمت ولما عميق ممات 
زميللحت عودق طريق ول المنام دورة ال توحهت متواصلة، ماعات 

اص.أحد عل محلى اين 

علثيء كل بأن فاحاررا أحواله، عن وسألته السلام ابتدرته منه اقرست 
كدتوما حالما الفجر صلاة أديت مقعدي، إل متوجها تركته يرام ما 

الإفطاروجبة ان الركاب مؤذنة الأنوار أضيئت حتى صلاق من لأفؤخ 
يوديكل الطائرة مادحو الهناترة، أرجاء إل الجاة فعادت موعدها حان 

الإفطارلتناول مستعد بين والركاب الابتسامة، وجوههم تعلو واجبه 
ومنحوله، يدور ما يدري لا ونائم المياه دورات إل وذاهب عائد وبين 

وجعلتقهوق وشربت إفطاري آسيوي،تناولت المرق الراكب بينهم 



السحابفوق الشمس إشراقه النافاJةامنظر حلال من السإء إل أنظر 
الشمسعفلمى..حّوءل آية والأرصن السإوات ملك ملكوت حيث 

تمنيتشعاعها.. الفسيح الأفق ل لتنشر السحاب عياب تشق الذهبية 
النظرحمال آلتي عدسة تستوعب وهل • • التصوير. آلة بمحورق أن لو 

المتاملأ منبهرا شاخصا الوقوف سوى الإنسان يملك فلا أ الخلاب! 

العاقوكل الألمافل وحميل الأوصاف ورائع الكليات عذب من محي 
الأكوان.ليع والتبجيل اكبح إلا أويصمه يه ينطق ما اللطاف 

محلياتمن وتحيرت الغيوم أكوام مزته حتى طويلا النظر دم يب 
أعذبالأرض تسقي السياء شلالات ئم ونحات، وبروق رعود الزن 

الكلمات،وصفه تستطيع لا آخر منفلر الرشفات، وأطيب القهلرات 
أرى.مجا فرمحل من بالوقت الإحساس به أضعت وقت وانقفى 

الأحومةوربط مقاعدهم إل العودة الركاب لحمع الطائرة قائد أعلن 
الدولبالأراضىفرانتكفورت بمطار الطائرة وهبطتب للهبوط، استعدادا 
الألمانة.





فة uuخافت هظارما1لظفوا0 ض



الوسطى،الخهة ل الخلفية نحوالقاعد توجهت الطائرة استقرت عندما 

خارجالباب نحو وانجهت ظهري  ٠٠فأمطيتها السوداء حقييش تناوك 
الرياضيمن رحلتتا مدة ساعات سح محليلة السإء ق بنا ماج الذي الطائر 

لألمانيا.التجارية العاصمة فرانكفورت إل 

المطارصالة إل معا توجهنا الطائرة مجن حرج ولما الحيان رمتل انتظرت 
عنّألا0 الأرصيثن لوفتنهانزا الألمانية الخهلوط ملاحي، أحد قائلنا 

الحيانزميل وجهة فرانسيسكو سان إل المتجهة الطائرة حيث صالتينا 

محنحش وجهنى،ماعتان حيث بومعلمن إل المتجهة الطائرة وعن 
مواصلةمجوعي عن تفصالتى ساعات وثلاث صاحبي مواصلة مجرعي 

الوين،نفخي الحرة السووا إل مريا توجهنا بوسهون إل السفر 

يالساعة الدائن، المطار صالات من الرغم عل بارد الحر 
والأحرى،الفينة ، juوثمهلر غائم الحو ألمانيا، بتومت صباحا والنصف 

يتحدثوهذا تارول وهدا بجري ذاك نائمون، وآحرون ذاهبون أناس 
التحفبمحلات مررنا ينتهي لا وصخب وصجثج عانإ يضحك وذاك 

العاليةالماركان ذات والساعات المجوهرات بعض إل نظرنا والهدوا، 

الدولارمقابل المستمر ونحف اليورو وارتفاع الأسعار ناقشنا الشهيرة 
نعمواليابان، دبير ؤإل وألمانيا ا فرنإل معا مقراتنا تذكرنا الأمريكي، 

السفرعل تعرينا ، محتلكن وجهتثن إل نسافر الش الأول ممرننا إما 
ونصفساعة وبعد الحرة؛المطار السوق نجوب مرنا عديدة* مرات مجعا 

رافقتهفرانسيسكو صان إل المتجهة السفر بوابة رفثقي، أراد بجوالنا مجدة 
طريقيتضخ وخفت الهلريؤ، طال ولما الوقت، من متسع لدي يزال فا 

وتمنيتصالي...ودعته إل لأعود بركه الصديق واستاذث توقث 



بأرقهاوالأمنيات بأحسنه السلام فيادلتي متميزا وتدريبا ممتعة رحالة له 
وأخملها•

وطولالثى ْن وكلتا تمتا قدس بأن عودو طريف و شعرت 
الأمريكيةالديثة نحو التجهة السفر بوابة إل التوجه فقررت الوقوف 
جهازداخل حقيض أودعت، الألمانية، التفتيش بشلة مررت بومطن 
أخرىتفتيش بمنطقة مررت ثم بحوزق ما وأفرغت، ، الميتية الأشعة 

ء

بدخولل سمح إ ا تفتيش! إل وشي حقيبش أخضع السادسة وللمرة 
الانتظار..صالة 

الرحلةركامب، عل ينادى أن قبل قليلا تزيد أو الساعة قرابة جى 
...لوفتتهانزاالألمانية الخطوط متن عل بومظن مدية إل التجهة  ٤٢٢

.فضلت،الدول. لرغان معلمار إل فرانكفورت من مباشرة الرحالة ار م

القائمةبمبح الطائرة عل راكبا  ٥٣٤ الزحمة... امضاض إل الانتظار 
حقيبتياصطحستح قليلا الزحمة انفضت.، ولما ، — المنافيست — الرسمية 
مقعدي،إل الملاحون أرشدق الطائرة، داخل إل وانحهت، الوحيدة 

بلل، المخصص اكعد فوق السوداء لخمتي شاغرا مكانا أجد لر 
توجهتإنم حقيبتي، فيه أودعت، أمامي، مقاعد بعشرة يبعدق وجدته 

عثرةالحادية إل الساعة عقارب، سر ، ] ٣٤الكرمي عل لأجلس 
لتختفياستحياء عل الشمس أشرقت، ألمانيا بتوفيتنج صباحا والنصف 

استعدادامقاعدهم الخمح وأخي الركاب، اكتمل الغإم، خلف أحيانا 
الخوية،الأحوال سوء عن الناجم التأ-محر عن الطائرة تائي لالفر،اعتال.ر 

ساعات■ثاق قرابة رحلتنا تستغرقه سوف الدى بالزمن وأخترنا 



هيوما بالإيلاع للقائد الإذن وأعطي المدرج تحو الطائرة توجهت 
والماءفوقنا السإء ، الأطلمي المحيط فوق رحلتنا ، وسدأ دئاثق إلا 
أوروبيةفتاة نحلس يمض قس جيدأ، أنامله لر منفلرا من له ويا تحتنا من 

وعنا الراح المنظر حلفه من الذي الشباك بجانب نحلس اللامح 
قسطيأحدت الأفروعربية، الملامح ذو الأسمر الشاب قبلس يساري 

لألمانياالتجارية العاصمة إل الرياض العاصمة من رحلتي ق النوم من 
آياتهأتلو وأحيت إحوق~ هدية ~ مصحفي تناولت فرانكفورتا 

للحديثساحة فرصة ووحدتما الغداء وحية موعد حان حتى الكريمة 

•• • الأهمو■مية اللامح ذي جيي مع 

.عصام. اسمي حالك كيف الخيرا ساء م~ 
.مرحبا الخثر ساء م~ 

التخصمىفيصل الملك بمستشفى الطبية للأحهزة مهندما عمل أ— 
بالرياض.الأبحاث ومركز 

العمل.إصابات تعويضات ق ومتخصص المحاماة بمهنة أعمل أنا و~ 
حجراتداخل أحداثه نحري الذي الرئي، المرض يحجك ~إذن 

ايحكمة.

i؟ أنت البلاد أي من تقول، كإ حقا نه إ— 
السعودية.العربية المملكة ن م— 

عامحدة مدينة وبالتحديد أعوام عثرة قل السعودية زرت قد ل~ 
٣١٩٩٤.

عمرانيةمضة تشهد فهي كثثرا الملكة تغيرت لقد أءوامأأ شرة ع~ 
الشغير أخرى صورة ق تراها فسوف زرما النفلير،إن متقطعة 



رأت•
لليك.إل نريبة لزيارة تشوش نت أ~ 
؟أتت البلاد أي من صيانتي. ل وستكون نا، ح- 

نحملإريرية والدف بمومهلن، ( ٠١٩٧٥موالي من أمريكي أنا 
القوميهللشؤون كمزولة أبيدنحان ق وتعمل الأمريكية ية الخن

العودةرحلة بدأت أريميا، ق الأمريكية التحدة الولايات لرعايا 
بنرانكفورتمرورا مصر إل العاصمة أمحمرا من زيارما" ~دعد 

وأح؛راإلبوسءلن•
مروراالرياصن من رحلتي فبدأت أنا أما شاقة، رحلة اكاكيد..إما ء~ 

طيجهاز عل لأتدرب بوسعلن إل معك وهانذا بفرنكمورت 
متخصص.

القرآن؟.أهو يدك ين نحمله كتاب ق تقرأ أيتلث، ر~ 
عرفت!كيف عم، ن- 

رأيتهوقد المسلهنر من كثثر فيه بلد ق تعيس ءأْي لك ذكرت ا ك~ 
هناك.

تعكسوابتسامة لعلف ق الهلعام أطاق الضيفة ناولتنا الأثناء لك تق 
الفتاةأما صاحبي، وكيلك الغداء طعام تناول ل بدأت الضيافة، حسن 
ناولتهبالطعام.. الكلام عن انشغلنا نائمة، فإنبما الأوروبية اللامح ذات 

حدثتهالطعام مائدة وعل سرور، أيا ومر كثثرأ شكرف  ٠٠٠دجاجتي 
أكثرمن فهو الأبحاث ومركز التخصمى فيصل الملك مستشفى عن 

تلقتلدينا الوطنية الكفاءات من فكثثر تقدما، العالية القلية الراكز 
بشكلوأوروبا وكندا أمريكا وق عام بشكل الغرب ق والتدريب العلم 



نحمعغتلمة جنسية خمسين من أم العريق الصرح هذا يقم 
وتكيفانسجام قلل ل والعادات التقاليد وشص الثقافات غتلف 
القابلول ، يسهع مما واصحة الأمريكي صاحي دهشة يدن النفلر، 

الزيد.طالبا بشغف يستهع جعل 

بدلا ام والشواهد العالآ وأفضل بوسطن جغرافيا عن حدثني ثم 
ماساموسيتشومعهد العريقة كامبمردج جامعة إل بالإصافة نيارما من 

والأماكنالتارعنية التاحف وبعض الشبمرآآس والتكنولوجيا للعلوم 
عنوحماريا ثقافيا و تاركنيا بعدا الزائر نطي الش والثقافية السياحية 

بوسهلنأن مجيينا ج؛ة  Dilccالفيح العير عن كشرا حيلي وأهله، البلد 
ازدحاماوشهدت إليها، والوافدين السكان عدد ل مرة نيادة واجهت 

يربطالأرض تحت نفق بنق قرار إل موولواللدية فتوحه رقها، طق 
كلفةوكانت الزخمة، حناق وفلثا نحفيف ل لياهم التناثر؛ المدينة شعث 

علمثرؤع أكير ثالث ويعتبر دولارأ، مليار وخممثن مائة قرابة الشرؤع 
يبدوما فعل لعلومجاته سعدت الأمريكية، التحدة الولايات متوى 

تلكوزيارة الأمحاكن هذه وروية لزيارة فرصة الأسبؤع مائة إجارة أن 
الواقع.

والكشرالكشر  ١٦٠كبيرة مجديتة بوسهلن أن الأمريكي الشاب أحبرق 
سأسكنأنتي وأخبرته التعليمية، والخامجعات والكليان الراكز من 

ولما، أسإء عدة ل ذكر الواو~ ■" W بحرف اسمه يبدأ حي ل فنيفا 
مقعديمن نؤفت وحالا— الوقت— بعض يمهلني أن طلت تحرن 

مندحشتي أفتح التي الأول الرة وكانت وفتحتها حشتي إل وانحهن 



مسرعاعدت الفندق، حجوزات ورقة منها لأتناول ؛ البارحة صفري 
وعدقوعنوانه، الفندق اسم نحمل التي الورقة إياه مناولا مقعدي إل 

ركوببعدم نصحني كا الفتدق، إل التجهة الخافلة حنث إل بإرشادي 
منتبقى ما يتاع تركته نم لطفه عل شكرته ثمنه.. لغلاء الأجرة سيارة 

العرض.أحداث 

يعفىأتاع وجلت مقعدي عل صلاق وصليت فتوضأت ذهست، 
ك1نعليا منصة عل كمحلس ثاصتا الشاشة،رأيت عل العرض أحداث 
أحرىمصة منصته وأسفل القاصي، اي ييل فخا حوله من الأثاث 

محلسمنضدتان التمة يمحاذاة عليها يتناوبون —التهود— أشخاص بما 
ضجرتلذاك وأحرى لذا تارة الحديث يتناوبون شخصان حلفه،ا 
ضرنوم ل رحت وأظنني الهناسة تلحمت العرض س مريعا ومللت 
المجاعت،ن.أو الساعة محارب عميق، 

jإياها ملمتنا الش الامتاع ساعات تحمع بالضيفة ؤإذ اصيهغلت 
للهبوحلاستعدادا المقاعد إل بالرحؤع تعلمياته القاني أملن الرحلة، بداية 
المهللةبوسهلن الأمريكية بالمدينة إنآرناشيونال، لوعان مaلار أرض عل 
نحو— مشرابيده الأمريكي الشاب نحوى الأءللى،التفت، المحيهل عل 

المدينةأحراء ل يثرح أحذ المهندس، سعادة بومحهلن هذه — النافذة 
للمدينةالاناروس المتفلر روية القائد لتا يتح لر والحنوتجٍ(ا منها الشال 

علب3لائرته الهيوٍل محيل المدينة عل العللترة قائد بملوف ما محعادة 
ءلال،رحلة ق اّويلة الحلة أتعبتنا بنا كا أنه ويبدو ، الأرض 
الأوراقتعبئة س فرغتح إن وما متواصلة، ساعات ناف فيها التحليق 



هبطتحتى — اكسفة إياها ناوكتي التي ~ والخإرك يالخوازات الخاصة 
دقيقةوثلاقن وخمس عشرة الثانية الساعة تمام افلطار أرض عل الطائرة 

ء

بومطن.بتوقيت ظهرا 



التوو0لونان 



الإجراءاتس بالطادبعدالنر؛غ نلتقي أن الأمويكي الشاب >ع اتفقت 
ام ٤٢٤>/ ١ ا/ • _ آم ٠ ٠ ٤ >/ v/ الست يوم كان اللازم 
التوقيتفارق ، ماء دقيقة وثلاثون وخمس الثامنة بلدي ق التوقيت 

الخواناتموفلفي إل توجهت محامات، ثان وبوصش الرياض بض 

لوحةبمطفون، رجلاوامرأة أواربعون ثلاثون •• طابورُلويل أُاس 
حامحلعليهالغير مكتوب زرقاءاللون افلكان محقق من متدلية ارمحادية 

الخشيةلخامل عليها مكتوب اللون حمراء وأتمحرى ، الأمريكية الخشية 
الأخر.بالخانب الأمريكية 

حيث^إل انمف بتا اقرب اعتدط اسياييا صيرا يير الaلادور 

:١٢ • يثيرإل المالة ق الحل التوقيت رأيت موقلفوالخوانات 
بآلةتصويره نم الراكب بسؤال الخوانات موفلفي قيام لاحنلت ٠^١، 

عثراليهرى السبابة يصمة وأحن. الإل، يالجاصب موصولة تصويررقمية 
رحالمحق ق قرأت أش تدكرت بالحاصب، موصل صوش مامحح 

إثراJرمال اللون إل -الخلوارئ- التأمب حالة الأمريكية اللطات 
توجهتجاءدورى ولما أراصيها، داخل محتملة لهجإت تلهيهاتراJياJات 

ءل١بورق الأمريكي الشاب رأيت أتذكر— قيا — أو٧ ٥ رقم الشاك إل 
صريعا،الصالة مغادرة لم أتل،اأتاح ءاJد وقيه الأمريكية الخشية حامل 

ألةيامجاه النظر مني مللب الخوانات، موظف، إل محقري جواز صلمهتؤ 
يعدعاالضوش، الاّح عف اليرى سبابي ووصع الرقمية التصوير 

تتْللبحفجتسي إصافية إجراءات لإكإل معه التوجه مني _؟، 
إلّنري جواز فيها سلم أخرى منلألة إل معه الإجراء،مرت ذللئ، 

Secondaryالثانوي الفحص منطقة نمى بمتظتة أحر موظفء 



Inspection Area  - أمرق- اللون أصفر مفلروف ق وصعه بعد
معطفي..فخلعت بالحرارة مناداق،شعرت لحثن بالأنتفلار الوظف 

بعدهاالنطقة هد0 إلا يتبق فلم باس لا •٠• والإرهاق باُيؤع أحت 
الرحالةتحب من ءأرسريح الفندق إل لأتوجه الأمريكي الشاب أقابل 

الطويلة.الشاقة 

قليلعدد فيها الحجم صغثرة صالة ق الأسذلارس من ساعة نصف بعد 
ينادىأن ينتفئرون أقدامهم عل الواقفين مجن ممر وعدد الكرامي من 

حقيبيضاوك الموولن.. أحد طلني الوخضن- أحد قبل من عليهم 
بالخارجحقيبتي ترك إل يلهلفا أرشدق صيقة، حجرة إل حلفه وانحهت 

عددبه عام مكان إنه ا مطلقا الفعل ذلك افعل لر إ ؟ حقيبتي أترك وكيف 
حنالأمن رحال يصادرها أن يمكن ألا ثم والعابرين، الخالين من 

محتملألا !!!، وحدهاا،لروكة الحقيبة صاحب يكون من يحلمون لا 
أتحولكنني وترددت وتحرت فكرت نعم أ أ ؟ المارة أحد -يا يعبث أن 

أسندتأناقشه.. لآ ، تحديداالأمر بيدا مقح عثر كنت ؤإن الأوامر 
متطلبتسجيل بانه أمحرف الخرقة الكرا'-ي"وفي إحدى إل حفسي 
التقليدJةتالأسئلة بحقس كوحيه وبماج 

.؟ اسمك ا م~ 

الهندءس.محمل عمام سمي ا~ 
بوسهلن؟.ق تقضيها سوف التي المدة طول ا م~ 
الأّبوع.تياية ؤإحازق اكدينب مدة أيام، سعة ت~ 
المدة؟.هده طوال محتكن نا،أين ح~ 



. Walthutnوالثم حي ل —امتض إث تكون -
؟.التدريب سيغني فأين تتمعس، تدريب لخضور ها أنك كرت ذ~ 
٠الركة مصغ ق ~ 
ممللبإذا إليك التوصل يمكننا الش الاتصال أرقام ماعي يد، ج- 

الأمر؟.
الوراثيالثريط الصاعق اكثمة الأمركيآن الثركة اك نع~ 

أكونيرفقتهإمعفلمالوقت.موف 

منالحاسوب جهاز مر العالومات إدخاله ي بْليثا الوقلف كان 

الشكر،بادلته إ! ّعياوة إقامة ل وتمنى شكرق االقا؛لة *أاية وق امامه 

ا،لكتؤث،^ا الروي عل يان أخترق الغرفة مغاليق وفل واقفا مضت 
أحلهاالش التسجيل ورقة نفى لتسليم الأمريكية الأراضي مغادرق تل 

التوجهملي وءلاJ؛، - الكتب ورقم اللحويلة دونت، أنسى لا حش و- 
المغل.والح،اركباس القش مغلقة إل 



1سااةومرارة اك0الك.س هالة 



اكبأعٍاهما اللذين ومعطفي نحوحمش مرورأ مرعأ اتحهت 
مدهدقائق ثإي قراة محهإ الآةراّي،ءأت إحدى ٍلرف عل فاسدا 
الشالمدينة يمننر لأسمنع القلميل إلا ل سق إ ايوول، •ع •مايلمش 

عوالآومناظركثيرةبرؤية شي منيت اللماترة هيومحل جرءامنهاقيل رأيت 
صأمتنشقاشمإض ناصع نحناء الأر^٠٠ تكسو الثالجية الأمطار سأرى 
وانتعاشانشاطا والروح ا-بمد ق ليبث التي الأتموجيتي الهواء 

ستكونالقندق إل ~ النفس حديث وكان ■" أمحل عندما ٠ محدود. غير 
بلدي،بتونت الليل .نتمغ، عشرة الثانية عصرأ، الرابعة الساعة 

وأنامدافئ خمام ياحد سأقوم بعدها وزوجتي بوالداي اتصالا سأجري 
ءادق،ةفيعي كإ بق الفنالحول استكشافية بجولة أقوم ،عقيها ماعة 

وأمحرهمبالثركة سأتصل الاستكشاف وأهوى التجوال أحب سفري 
هذاكل يدلل الاث؛تن، غي بمد التدريب جدول عل لأتعرف بوصول؛ 

ومرافقةغرفه وكم، الفندق؟ هوشكل ما ترى اأنا وأكثر لوي حي 
السلمنحو محلون بأفكاري الزمن أسق بحق حعلمت وخدماته؟ 

الأ،ريكي،تطعماحيي عل كثيرا احرت فلقد مسرعا سلالمه نزك 
نحيلاللون كحلية بدلة يرتدي رجل صوت أتدا*ي خلوات استرسال 

ابتسامةتعلوشفتيه الدماء، فرسي البثرة ابيض القامة متومعل الخم 
الخإركمئتثي أط فيها رأيت وهلة لأول شعوري ذلك له، أرح ل! 

•• قاتلا صوته رفع مرية، بتفلرة ر*قنى أن وبمد يالطار 
جوازك.-أعطي 

-تفضل!!!.

الوقت،بعض لصفحاته وتتلييه تفحصه وبعد 



~ابض•

-أحل!!!.

نحوسمانحهنا حلفه، أمحخ وأنا حشتا متمهلا مشأ يمثى الفتش أحذ 
لالسودمحا وبعض دض منه إلا حالة شبه الأمعة،النطفة تفتيش 

إأحد! يوصهم لر الذين القادمين السافرين من ال١رة وبعض مكانهم 

•أحرى؟ حقائب لديك ل ه— 
-لا.

دولار؟.عثرة١لأذ، ءالاكأكترمن -هل 
-لا.

١؟ أمريكا إل لتوحله شيئا ما شخص أءطاك ل ه— 
-لأّ.أ;اوآإ.

ّ؟ أمريكا تزور اذا ل— 
حدث•طي جهاز يل التدرب أحل ن م— 
١؟ هو ا م— 

المزيايةالواحي بعض باحتمار له وشرحت الخهاز، اسم له ذكرت 
الأولالرة أما وجهه تعابم ل فرأت الخهاز لعمل التشغيلية والفلريات 

ؤمحه فيها سّمع الش 

؟نحيتك شيش تسمحل ل ه- 
تفضل.عم ن- 



الطائرةمن عل ترأته محايا مها أحرج الخفة، فتح اشر ثم ءفا3ين لس 
تطبيقاتيتناول .. للتسامح عملية تطبيقات للتسامح فكره ١ * ٠ عنوانه 
العلاقاتؤإصلاح للتسامحح تهلبيقات وهي العصبية اللغوية الرمحة 

الشرحأثناء ل نظرته أنس ولن لا ، يالكلية اكلوعة أو اكطربة 
منأحرج قلته، ما شتتا يفهم ب أته واصحا بدا ، تيمته الذي المختصر 
للجهاز،حملقالتوضيحية المطويان وبعض وكريا الشعر فرشاة حقيبتي 

ّمخم، جتعأ ووصعها أحرجها التي الأغراض بقية مع وتركها مها 
يعصوأحرج للحشة الأمامي الحب ق يدم ألحل ذللت، بعد التفتيش، 

بنزلأتالخاصة العلاجات بعض أحد عل أحرص مفري ففي - الأدوية 
إلوضحها خمعا، وفتحها حدا تفحمها المتامنات، وبعض الثري 

والكريم•الشعر وفرشاة الأوراق وتلك اتكتاب جانب 

عيناتثلاث وأحرج السوداء حقيبتي حتب داحل يده الفتس ألحل 
ونصفإنشا منها الواحدة طول يتعدى لا الشأكل اسطوانية صفراء 

تمنها بواحدة أمك . . صم— ٣ , ٥ حوال ~ الإنس 

؟.هده  ١٠٠ببمرود( ر — 

.١١زيتية!رسم تلاؤين أما تبدول فيإ باستغراب( )- 

قاصداتوضيحية وصفية حركات ق الهواء عل راسأ يدي وأشرت 
الاستخدامطريقة 

.؟ هد0 ما ك تلت حادة( سرة )ّ 



ذلكتقول السؤال إعادة ل فهلريقته له، مقنعة غير إجابتي أن إشارة ق
صامتاالتفتيش سير من جاب عل أف إض الشك. عنالخه لا بوصوح 

وصشضالخابا،لقال.محارالأأدريب،اذاأجب!!! 

مكأردت قليلا تزيد وتد السير عرض هو انر نصف قرابة بيننا يفصل 
وأحيتالتفتيش محير فوق من العينة فتناولت مرق ييدْ الش المنة 

كيفيةله مبينا عليها ّأرسم~ ألون حتى الفندق حجر ما اش الورقة 
أدركتمني مقربة وعل بندي الينة أمسكت وعندما الت-لوين، أو الرسم 

أرىي ؤإذ الفتس نحو رأّي •رفعت • ظننت كا زيتية تلاوين ليت أنما 
بودرةمحنها وتناب انكسرت بيده العينة رأيت أكثر، منه ارتعبت مجنفلرا 
٠٠اللون، موداء 

؟.أحب . شذه ما اكالئ4،أ،ألك للمرة ا!( وأنوى أحد )سرة "" 

!!!!صامتامذهولا.... ونفت 

مسعور..جاتع كفع أو مفترس كدب بدا لبا تقدح نثلراته كانت 
سكغعيناي، وجحظت، شفتاي بعضها عل وانطبقتا قدماي تمرن 

لجعلني— وما المنان مائية أعرف —لا بالفعل — فأنا جوابا أجد وب 
;سببان نيتتة، بتلاؤينرمم أصفها الأمر" بداية 

الأحرجب والزيتية. تلاؤين شكل للعيناُن، الظاهري الشكل أولها 
أنواعها.بنش الرسم أت.وات واستعال، الرسم ءوى ممن زوجتي 



السوداءالمائة هي وما ؟ انمنات تلك تحوى ماذا ترى يا أفكر مرحت 
الغبوبةظل وق ؟ حطرة بيولوجية مادة أم ؟ تغدران اتراها ؟ النكبة 
التيالمشاعر وكل التوير غم والموقف الخيمة والصدمة الفكرية 

الحركةبعدم الفتش أمرل وصفها، أستطيع لا أل غم ييا أحسسسنه 
القامةطويل رجل برخقة وأتى للحهلات عني غاب ٠ المكان والتزام 
لهجةوز الساعدين، مفتول الشارب حفيف البثرة أحمر البنية ضخم 

بالصراخ...تمتزج أمريكية 

؟.هده ما تكلم صارخا( انفجر ثم يتفحصها وأحد العينة تناول )— 
.التفتيش( سم عل العينات إل )مخرا 

العيناتمن واحدة الخإرك مفتش أمساك بالتفصيل( شارحا ) — 
ثم3يتية.... رمم تلاؤين ندو فاحمته عنها والني 

هراء...تلأوين ليست طْ وشدة( قوة لكلرعد بصوت مقاطعا )— 

الd لا  ٧١تكدب أن ل!! تقوله \ض U هراء 
أصدئك!!.

ءرصة،أحدل يتح لر اكنه والإيضاح التبيان حاؤك الثرح.. حاؤك 
قي•عل حشيت إش حتى وجهي أمام يديه كلتا يلوح 

نحرهاأشار غرفة إل يالترحه - المتش -ريس الخارك مشرف أمرق 
التيانمنة عل الآحرين ابارك مؤول وبعض هو اطلع أن بعد 

فقدضلربا حانقا الغرفة نحو تحركت، ، الخإرك مفتش  JLانكسرت؛
وحفقلبي دقاينؤ وسارعتا عيناي ثخهت، مبلغه، مني الخوف باغ 

دقًنموم غم مميرّ إل توجهت •• عروش ق الدماء وتحميلنا حلقي 



للجلوسحديدية دكة -٦١ مربعة أمتار ثلاثة تتجاوز لا مساحتها غرفة 
مرائاحارمأ الباب عل وأوف ني أحل، الخديد من ومنضدة عليها، 

الساكنة.لخركاق 

اسرجاعأحاول تتناوبني، الهلع وأكف، تنهبني والأفكار حلتج 
فليل،يعد منه سأفيق كابوس أنه أم ل محمل ما أحقا ذاكرق، ثريط 

والديوقفة تن.كردتف نحم المرة، لهن.0 والدي اطمثنان عدم استرجعت 
موف!س له يا معانيها الأن وأدركت، نثلرته، وتدكريت، الدار عتبة عند 
وضيقةأحاسيسي تدكريت، ■ محاوفذزوجتي. تدكرُت، لخثلااّتحا من لها ؤيا 

جداي،ئري عند بكائي تدكريت، أنفار.،يااا عل أطيقت، الش صدري 
متلاطموثائقي كفلم ناُلري أعام فر النل ما -اُثح أحارمرُتح نعم 

اون.يما ا ! ؟ ل سحديثؤ ماذا نفي ق الكبم التساؤل ولاح الأحدان،، 
ومكيدةورطة ق أنني تيقنت، أنني عدا لثيء أهتد لر أأ ؟ معي سيفعلونه 

•اراُمح، أرحم إلا منها نحلمني ولن بإتقان ل حيكت، 

منسم، أن الدمع وأوشلئ، مستغيثاربي..ريي الماء إل رأسي ٠ورفعت، 
•ليال" ئلى س بل ملف 

النتونكويل» فراد 

وتوجسحوف، بض وناول ح؛رة ب؛ن وجدب شد ين حال و؛ين،ا 

ماووضع حداتي بخلع أمرق الجارك، مسوول أحد نحوي توجه 



ومصحفيالفر وجواز تذكرة فكانت الخديدية، النقية عل بحوزق 
أوراق،من باواحاله1 وما نقودي ومحفظة الكومة مكة إل الانحاه وبوصلة 
ومارئٍامنزل ومفتاح ، اللاحظات تدوين ويفر اليدوية اعش 

واحدة....واحدة يممحمها حلى الجوال، وهانفى 

عنمحورو تم، ل! إذ التحفز الحارس مع وتركتي المؤول انمرف، 
وجهازالهدإا.ية القيود وبعضي وعما يس مق للحظة، بيه 

هروليعلم القابل وإخافة لإرهاب، ؛ مقصود منفلر ق لاطم اتصال 
مصحفيأحانهم إن ؟ ولاأدرى ولامسدصه عصاه نحفتي ل! أنه وأتاعه 

ديته••• ووجهتي هويتي فها ••• بوصلتي، الهلع ءلو:م ق وأدخلت، 
ماترى ..فيا الغيِ مع ونبطه وباطنه ديتيأ صاحة يعرفون وليتهم 

؟!!.نلوببمم ؤ، الرشح وأدخل وأفنيهم أخافهم الذي 



Ccnrrfcirp inorfp ؟ميآآ(ا 



وامرأة..رحل الغرفة لحل قليلا تزيد وقد عصرا الرابعة حوال 
Immigration andالأنظمة ؤإنفاذ الهجرة إدارة من أنا رحبا.. م— 

Low Enforcement  ّالإدارة بقس معي يعمل زميل وطا
-مرحبا.

لأمريكاقدومي وصيب اصمى عن التقليدية أسئلتها عل إجابتي بعد 

مكررة.أسئلة وعن بوسئلن إل الرياض من ورحلتي 

•؟ حمسك من ابارك مفتش أحرجها التي العينات عن دثني ح— 
داخل؟! وضعها من أدري ولا ؟ا ج—اءت كيف أعرف لا نا أ— 

محملهاورقة ل أقول ما يدون الذي مرافقها ؤإل إليها أنظر وجعلت 
•نظر 

•أ أنا وليس سأل من فهي السيدة إل كلامك جه و~ 
كنتعادية غير وفظاظة قوة مطالقا، إليه الفلر بعدم منه ثارة إق 

ولكن!!!.....بعفوية وأتلفت أتكلم 

•؟ أحقا ٠ • بنفسك الحقيبة بتجهيز محام من باك الحإرك لفتش كرت ذ— 
—يكرأن لا كإ مطالقا ذلك أذكر لآ ا أنصحيح ير غيدا، أ— 

•إ أ حمتي ونجهثر بريب قام عمن مواله 
!٠؟ حقيبتك ونحهيز بترتيب قام من باستنراب( )— 



بثوٌين*السفر قبل بإعدادها قامت زوجتي ~
؟.آخر شخصا نحص أم الحقيبة نحصك ل ه~ 
كانتلقد ، مهللقا الغر حمائب أممر لا أنا ، نحصتي تاكيد كل ب~ 

ماصية.محمرات عدة صحبتي ل الحقيبة 

!.؟ قبل من العينات تلك رأيت أ~ 
العجان.ظك مها أرى الي الأول ازة إما ، ال- 
ماهيةعن الوال بتوجيه ام قا عندمللمفتس ذكرت ساذا ل•ّ 

•؟ نيتيه رسم تلاؤين يأما وصفتها لاذا ؟ العينات 
الخارجي.محكالها ق التلأوين تشبه حقا تر-ا أل" 
وأهلك.زوجتك ْع التحدث أود بوالديك الاتصال ريد أ" 
الممالك.ةدي بلارة فس-بمرق أحو لحبيا تفعل.. لا •• الّ 

السعودية.العربية 

كبيران..شيخان.. فوالداي وزوجتى بوالدي اتصالها رفضت 
حبمرسيور وحتإ الحمل بعد ما فترة تقخى متعبة وزوجتى مريضان 

الصحية.حالتهم عل كهذا 

الباحثحمحققي ْع الأول اللقاء جرى مساء والنصف السابعة وال حل 
مزولرضها  Federal Bureau of Investigationالفيدرالية 

State Trooper Massachusettsمامحامحويتش ولاية شرطة من 
أحواثمجن حول يدور ما أصدق لا ومازلت أنفسهم الخمح قدم 

ضغطتحت استجواب ل متهم إل للتدرب جاء مهندس فمن ومحريات، 
•وترقب تفحص وملاحفلة مراقثة وأجوبة أسئلة شيرهيب■• 



حشخطم؛ ص الورس الهدم ؟!! البات ■_ نحمل ترى 
الهجرةموولو وكذلك الخدود، وحماية الخ،ارك موظفوا يتجوبض 

الفيدراليةاقلباحث هيثة ممثل ْن امتجوايير وبم الأنفلمة ؤإنفاذ 
FBIالفيدرالية الماحث محقق ملمض الولاية، شرطة ممثل ومعهم 

بقراءما\زفي  Advice Of Rightالجقرق لاتحة عليها مكتوب ورنة 
الخمح....يسمعه موت 

•علينا؟ مامرام وتفهم نص ل ه~ 
تماما.وأفهمه أدركه عم ن- 
تقرأها.فقرة كل ثأاية اسمك اكتب الأن و~ 

•حنا 

تيل ما فيها مكتوب الخقوق لائحة فقرات إن 

ّحقوقك معرفة من لك لابد سؤال أي إليك نوجه أن نبل 
ساكتا.نمى أن الحق ا-لك 

قصدك كدليل تخلم يأن المكن من تقوله شيء أي ~ ٢ 
المحكمة.

سؤالك.ئل المحامي مشاورة طلب ق الهق لك ٣" 
معك.التحقيق اء أثنمحاميك محمر أن الحق لك ~ ٤ 
سوففإنه عنك، للمدناع محام تعي؛ن بمقدورك يكن لم إذا - ٥ 

٠أردت إذا محام لك يعتن 
بدونإليك الوجهة الأسئالة عن بالإجابة تقوم أن ررت قإذا ٦- 



أردت.ْا مى الإجابة عن التوقف حقك ْن فإنه محام وجود 
ناولأي عن للإجابة استعوادي وأبديت قرأتيا عبارة كل أمام وقعت 

صاحبهويدون اافالرالةسأل الباحث محقق بدأ إل، يوجه امتفسار أو 
•الماعتن حوال امتجوابيم زمن واسغرق إجاباق، 

تفراأمالك فلا ، الثيء بعض متوترأ الأعصاب مشدود جلت نعم 
منحول يدور ما هل اللح السؤال إن ويإرص، معي بميت لما عقلانيا 
؟أويقفلة صحو أم ؟أ وكابوس حلم أهو ؟إ ل حنا أو حقيقة أحداث 
■• إلهي حنتذاك أتبينها ب أحرى ومشاعر اّسغرابإ وهنيأ ذهول! 
الدفنالأموي الحقد إنه أم الحنون، أصاحم هل دهاهم ماذا مولاي 
إ! ؟ افام\ن نحن نحونا 

تتجاوزلا التي الغرفة حارس حامسنا إن إذ الخمسة بل الأربعة تضمنا 
إضاءتياالرمادي، وبابما الصفراء حيهناما بلون أمتار، ثلاثة ساحتها مق 

يتجاوزلا الخيار عل مشتة ودكة حديدية منضدة  ٠٠.خافتة يضاء 

برودةنم السعلبة برودة إن متر ربع وعرضها التر، ونصف مترا محلولها 
فأموإرهاق نعب أطرال، إل تترب ~ حداتي من جردا ~ الأرض 

منوأم فرانكفورت مطار ق وانتظار طيران ُ؛ن ماعت عثرة سع من 
الثانويالفحص ومنطقة الخوانات يومحهلنبين مهنار ق ساعات ئ،ان 

ولملر الفلروف تلك كل المحقمى.. أيائي ب؛ن وأمحرآ والخإرك، 
ناوبثمن الفضيلة، وطالى الأنانية حقوق حماة قبل من ستشعر 

ظهورمن بد لا نفى ل أردد وكنت الأحر، تلو واحدأ امتجوابير عل 
بالذهابل محون وس العينات، -؛ذ0 ل علاقة ألا وسيعرفون الحقيقة 



بلدي،إل ترحل متم الأحوال أمحوا وعل أسرح م الفندق؛ إل 
حاااJي...ق دار ما أنمى ذلك 

أصاحاذاكرة ل والبحث والظلم باكيدي الإحساس أصهب ما آه 
الحاجرل تحجرت لقد إ الوقف؛! وقداحه الصيبة هول من الذهول 
تحريا الأفكار وتبعثرت الخروف كل الحناجر ل وحنقت ا الدمؤع 

إنسانْع التحقيق بجرى فكيف انية الأنالمشاعر أدنى من التحقيق 
حامداالنظر حاد الفيدرالية الباحث محقق كان السفر، حلول أمكه 

شاحباالوجه عابس ابوالحيط كثرودة باردا والكرّّى النصية كجمود 

تجهأ•

؟.عملك حلبيعة وما ؟ تعمل وأين ؟ عمرك وكم ؟ اسمك ا م~ 
أعملم ١  ٠٩٧ a/ مآ/ مواليد من الهندس محمد عصام سمي ا~ 

الرياصرربمدينة الأبحاث ومركز التخصحي فيصل الملك بمستشفى 
أجهزةمهندس وظيفي بممى السعودية العربية الملكة عاصمة 

طة.

؟. NickNameحا تعرف أوثميه لقبا تحمل ل ه- 
-لأأبدأ..لأيوحد.

تبلغوكم ؟ أطفال لديك وهل ؟ مش ومنذ ؟ متزوج أنت ل ه~ 
أء،ارْم؟.

وثإنةعامان •محمداوعمرْ طفلان ولدى ؟ أعوام مندأربعة تزوج م~ 
أيام.واومزانمِرعاخمسة أشهر، 

.؟ الطبية الأجهزة هندصة ق تحمك درت أين بجمود( ر- 



الريامحي.بمديتة معود الملك بجامعة درسته '

بزيارةقمت وأن سبق فهل وقراءة، تحدثا، الإJجاJزية الينة تحيد نك إ■ 
امكتة؟.انمدة لأولايات 

والتوسطالابمداتي الخلقة التعلم مراحل عبر درامض ولكن • • ال■ 
أنكإ الإنجليزية، اللغة إجادة تستدر الخامعية خاصة والثامحوي 
بيننافيإ الاتصال وسيلة جنسية حمسن من أكثر تضم المستشفى 

الإنجليزية.اللمنة 

؟الأمريكية اضدة الولايات فيها تزور التي الأول الرة هذه ذن إ" 

٠تحصصك؟ يعني وماذا طية أجهزة كمهندس عملك طيعة لتا شرح ا" 
نحصميمستشفى وهو التخصعهمر فيصل المالك بمتشفى عمل أ "

التشخيصية،العلاجية الأجهزة من الكثثر محوي الثالثة الدرجة من 
وصيانتهالتشغيلها ؛ مدربة أيادي الطورة التقنية وجود ويستدعي 

يفوقوالدي نحصمي من بعض هذا الأمر، تطيب، ما إذا ؤإصلاحها 
الدور.ذللثح 

•؟ المذكور المستشفى ق تعمل وأنت، السنن من مفى م ك" 
التاسع.عامي إتمام وشلثح عل نا أ" 
.؟ الأمريكان نحو ملبية أو عدوانية بمشاعر تشعر ل ه- 

-لا.

.؟ منهم العكرين لا و- 

-لا.

؟.سع^^ أم سنى ملم ااJحا "" 
سني.ملم نا أ" 



الخيشلحول بعد بالعراق الأحداث حول ممن رأي لك هل 
١^؟•

العراقلتخليص جاءوا أنم الأعلام وسائل عبمر وقرأت صمعت 
أكثر.أعرف ولا سياسية انحاهات أو ميول ل وليس 
؟.المرئية باليك ق الأمن كيف، 

منأمنا أكثر أر ول؛ وأفريقيا وآسيا أوروبا ل لدول ممرا صافرت 
بلدي.

•؟  'بلينة مارات إل ننتمي ل ع■ 
ديني.تيار أي إل أنتمي ت، ل.. ال■ 
؛؟ بم هلة أللث، ؟ الوهابيى عن تعرف، اذا م■ 
سيثا.عنهم أعرف لا ■ 
؟الصوم وجه عل يعاملون وكف بلدك ل الأمريكان مع تتعامل ، ٍفك• 
يسهموالكي حازوا بلدي ل هم من وحموصأ الأمريتكي لشم، ا •

حوليالالنم، نحن ، تشهدهاالتي والتقنية العلمية لنهقة ال 
نعاملهمؤإحلاصهم، جهدهم لهم نقدر والتقدير الاحترام لهم نكن 

أمرنا.ولاة من وتوجيه ديتنا من بأمر العاملة احن 
 ■ U ؟.إليها سافرت التي الدول هي
،تركا ، الأردن ، ممر ، البحرين ، الكويتح ، لي إل افرت س- 

اليابان.، هولندا ، ا فرن; ، سنغافورة ، ماليزيا 

،افغانتان إيران، باكتان، من أي إل الغر للث، سبق ل ه- 
؟.الفاJين الردان، الخزائر، ليبيا، 

-لألمسم،لذلك•
؟.مشبوهة بتتفليإت اتصال للث، ل ه- 



توهة.تظيإت ولا بأفراد علاتة عل ك لا.. —
٠؟ الطرفض أو الشيئين من أتت ل ه— 
متشددا•ولا متهلرفا وليست واللام، والير ماجة الدين ينتا ل— 
؟.ممرا العادة أمكان عل تتردد أو تصل ل ه~ 
•بالوم مرات خمس عم ن~ 
؟.جدا ممرة باليوم مرات خمس أن تعتقد لا أ~ 
ديتي.تعاليم أنع وأنا بال*لكا، كمسلم مأمور نا أ— 
.؟ أمريكا إل اثناءسنرتلئ، وحدك سافرت ل ه— 
محمدالهندس برفقتي فرانكفورت إل اض الريمن رحلتي ل — 

الحان.

ضرْ؟ّ-ومن 

فقط.وهو أنا بدا أ~ 

الحيان؟.محمد هو من و~ 
وبياتنفه يايتثض معا نعمل بالعمل زميل الحيان مد حم— 

والشعة.الخم 
؟٠تعرفه وأنت متى ند م— 
معه.عمل مدة منوات خمس ند م~ 

.؟ عنه تعرف اذا م— 

ومنرن.ذكى طيب شاب و ه~ 

■؟ سياسية ميول أو تطرف لديه ل ه~ 
-لا..أبدا.

.؟ السفر قبل ؛4 التقيت يف ك— 

المهتار.إل توجهنا ثم سارق، أوتفت حيث المستشفى ب— 



؟.الخيال محمد بسيارة ~

وأحدنابالمستئس التقينا الفارمي نمل الهندس زميلنا برفقة بل 
الطار.إل سيارته 

.؟ الماعت لكنت وكم يوم أي ل " 
يتوقتالليل متصف نبل عترة الخالية حوال الخمعة أمس اء م- 

السعودية.

.؟ حقيبك رتب ن م~ 

•ؤاعدادها بزسها قامت من وجتي ز- 
المواد؟.وضع من -وص 

-لا..بائح.
؟ضل لم أنبما عرفت كيف و" 
هدمل تضع ب أنما وس مها من و،تآكد معللممة، نقة حا أثق نني أ- 

المواد.

ّ؟ المواد وضع من هو إذن الحيان مد حم" 
بائح.-لا..

.ايلمار؟ إل بتوصيلمكم قام الذي الفارسي فيمل تتهم أنت ذن إ■ 
ذلك.-لأ..لأضلماقل 

تتهم؟■-ص 
وصالت<كيف أدري لا أنتي اعرفه ما ، الامحللاق عل أحدأ أتبمم لا " 

قاممن أعلم ولا أضعها ب أنا بالخع ، حشتي داحل إل المواد 
ما، امتخداسما طريقة ولا طبيعتها ما أدرى ولت بوصعها 

ونمطشالرياض يمطار تفتيش نقاط با'ر.؛ع صرت أن-ي أءحّفه 
نحوالتجهة الطائرة إل صعودي قيل فرانكفورت بمطار تفتيش 



ولابالطائرة نمت عندما ناظري عن الحقيبة غابت لقد بوسطن، 
الثانويالفحءس يمنهلقة فتهحت، أو الركاب أحد فتحها إن أدري 

الحقيبةبرك الوظف، أمرق عندما ببومطن هنا لوغان ب٠ءلار 
حوالفيها مكوثي امعرق التي الغرفة ق معه والدخول بالخارج 

ث،افدقاس•

؟.بالمْلار أوالأمن الخارك مؤول إل الأمام بأصابع تشتر ل ه~ 
ل.حديث، ما أسرد ولكني أحدا أمم لا ~ 
بوسهلنؤإل الأمريكية ٠ النحي الولأيايتح إل زيارتلثح تح ٌبا م~ 

بالتحديد؟.

وأناما أعمل التي التشفي اشرا0 جهاز عل تدريب، رحلة ق نا أ— 
التدريب،.لحضور الرئح المهندس 

ؤ؟ استقثاللث، ق الشركة ممثل يتواجد أن المفترض من ل ه~ 
..لأأحليم-لأأبدا

.؟ مؤكد حجز لديلث، وهل سكن ين أ~ 
ؤمزكي حجز ولدي والثم، بحي أسكن س- 
وليسآخر باسم بحوزتلئ، ق، الفني• حجز أن ر تفإذا ب~ 

؟.الهناوس عصام باسم 
حجزتسليمي من بالرياض الشركة مهندس يتمكن ب للأسف، 
حجزاوجود مؤكدا ورقته وأعطاق اسمي فيه الدون الفدق 
الذكور.الفندق ق باسمي 

بزملائكالتقيت أن مند بالترتيب الأحداث عل قحز لأن ا~ 
أأ ؟ الغرفة هذْ ق سويا تمايلتا أن إل بالمستشفى 



الناشرربي قبل من بالممر إّتحاري منذ جرى با أحدثه وبدأت 
قدمايحطت أن إل بالرياض واشنطن لمنارة أوراقي وتقديم بالعمل، 

وكيلك، الأمور بعض مستوصحا قاطعني ما أكثر ما ، بوسْلن مطار 
والامتطادعاتوالأسضاحات ا،لقاطعات من بسيل والشرطي زميله 

والتساؤلات.

أعتصركنت إنتي حتى والتعب الإعياء من درجة آنذاك بلعتا لقد 
وتكرارامرارأ أتاني ، الب المنهكة وحروق ماق وأراقب ذاكرق 

المكنمن كلمة فكل الحقوق لائحة عل وقعت لأش ، نهلقها قبل 
مسؤوليةعن يتحدث عمن سمعت أقصدها، إ ؤإن صدي استخدامها 

ووعيتالقولة حقيقة وأدركت أحسست ، الأثتاء تلك ق الكلمة 

يالإنجليزيةوأنحاور الإنجليزية أنحيت حياق ق مرة ولأول ، أبعادها 
إماعات! من لها ويا مو3ف\\ من له يا ساعات محت جاوزت مدة 

عنالتوقف ق الحق ل طويلة، عبرة عصيبة صعبة ودهورا أياما بل 
حتىذنبا ولا حرما أقترف فلم أحقيه، ما لدي ليس أنه عدا الاسترسال 

والأستفزازيةتارة، المخيفة أسثلتهم عن والإجابة محاررتيم عن أتوقف 
مراوغةفيها لئيمة أسئلة أنؤا شك، يداحله لا شن عل كنت أخرى، تارة 

ظلمناهم..وما أكرمناهم..آنصفناهم لقد ، الدئاب وحيث الثعالب 
فلمإداقسونا وما معهم الحديث *ألنا عيسنا،. وما وجوههم ل صحكنا 

الحنجهيوالأسلوب ، الفظ التعامل ولماذا والمف النزر هذا كل 
التشهمأحرى جهة ومن جديدة مم لإصافة أسئلة الأعمى، والظلم 

الع١لمفلر ، وعطاء ^ الأصقاع ملأ الذي بلدي وسمعته، بلدي باسم 
والأدبالراقي والتعامل الأمريكة العدالة أخمعها الدنيا ولتحك بأمره 



اهرامحريمت4 ، مسالم أعزل ْع الأزمان عر الأمثل والسلوك الرفح 
،الحقائق وتبدلت ، الأعراف موازين فيه احتلت بلد إل العلم قاصدا 

الحملحلد الدب ولبس ، العلاقات فيه وتكيلث ، الفاهم وتعثرت 

الودع-

الحيشقائد مرض لآ ، الأيوبط الدين صلاح المغوار القائد الله رحم 
أنتمفاين يعالحه كي ، الخاص طبيبه له أرمل محاربه كان الذي الصيي 

هوهدا ؟٠ التعامل ق السمو هدا من أنتم وأين ؟ الأخلاق هذه من 
الزيفةحضارتكم وليست حضارتتا هده ، الس-لمين وعفلمة الإسلام 

•والثريا الثرى بتن ما وشتان 

وصسوولالفيدرالية الباحثج لمحمس كاملة قصتي مرد من انتهيت 
لأبدونفسى عل تحاملت ، اءا موالنصف التاسعة الولاية شرطة 

البرودةوكيلك ، ميلنا مني بالخر الإعيأء ولكن ، صليا راسخا متإسكا 
مماأكثر تحمل ولا الاحتإل أستطع لا حسدى، ق ذرة كل إل تغلغلت 

سردمن انتهاش لحفلة الصبر بفاؤغ اللحفلة هذه أنتثلر حلست . . مضى 
وماعلاقة ماله كل عن تحدثت ، أعرفه ثيء كل قلت فقد ، ثيء كل 

أناما تأون أوما يرق ما أسمع أن رجاء الوصؤع بأ-دا صلة أي له ليس 
وكرب•هم ٌن فته 

٠٠..متسائالآ الفيدرالية الباحث محقق تكلم 

.؟ تشريه أو تاكله شيثا لك نحضر هل ~



•ثيء ناول ل برب أشعر لا فانا لا... —
المروتك—كلمائة محي حوزتك ق وحدت الش أن تعلم ل ه~ 

Pyrotechnical Device ّ

منحلط عل يطلق مصطلح أما آنذاك أدركت وما قال— ما سمعت 
ولررأمى هززت ~ والانفجار للاشتعال نابلان ومواد الفسفور أملاح 
بإطلاقيكمل أن أنوح مازلت ولاأبعادها الكلمة هن0 نعتي ماذا أسأله 

.فقال...أكمل ولكنه بلدي إل بإرجاعي أو سراحي 

•بمهممح،•• متهم أنت المهندس صام ع— 

الطائرة.متن عل متفجرة مواد حمل الأول: 
الإدلاءيمعلوماتحاطئةممدالموظفالخ،ارك؟الثانية: 

الامتهال.رهن أنت المهندس عمام 

٠بدنياي الخزن غيوم وتاوا.ت الأمل بصيمن فانهلفا نطقها 

كالصاعقةمدوية عنيفة كالومحاص ثقيلة سمعي عل كلمإته نزلت 
عارمحزن وتولاق مكال، ل مرت ت الفجيعة وهول الصدمة ولهول 
لعفلمى زلزلة كلياته أحدثت الصراخ،لقد ل بالرمة ممزوج حزن 

مصيِيj الأرض زم وأطرةترأّى وتمال وروص أتماش 



إلامنه مفر ولا وجل عز اف قضاء إنه !! ؟ غربتي ق ألقى عاي فإذا 
إليه.

فلماكبمس، مطؤع سأؤلمة الصّح كفلق الواضحة الحقيقة أدركت 
يمحرفةولا الحقيقة لامحشفاف الأستلة ووابل الهلويلة الساعات تكن 

والصليلوتلفيقها الكائد ونديم التهم لكيل كانت ما بقدر الأحداث 
محاكمهمدهاليز ق ضدي تستخدم حتى والكليان بالألفاظ والتلاعب 
خموطعليم مهلإ الحاكم؛ن فأحكم مقاصدهم، يبلغوا هيهات وهيهات 

وغرهاا وكيف؟! وأين؟ فلياذا؟ إل! توجه الاعتقال كلمة أنوي! لي 
رأمحيمحيعل ل تدور والاستنكار والاستغراب الاستفهام أسئلة من 

وتحقيقسفر بين قضيتها ساعة وعشرين خمس من أكثر بمد التعب 
تحريةحياق، ق مرة لأول لها تعرضت التي الضغوط ممارسات وشتى 
فكيفالحجز أو للتوقيف حياق ق أتعرض فلم مضنية ومعاناة قاسية 

شيئاعنه أعرف لا محهول وبسبب ؟!! الوطن أرض خارج بالاعتقال 
٠لوغان بمطار مسبقين وتحهليعل علم عن ل نصب فح أنه سوى 





vjudfjl cujuuJI  اتدانوتوالت



شخصىإل الوجهة التهم قائمة الفيدرالة الياحث مؤول مرد عندما 
قليإل ومري يتزلزل بكتاف أحت الاعتقال يخر وأتبعه المسالم 
ماماسويسولاية شرهلة ممثل فقام يشويه.. بل محرقه، راح حريق 
الباحثمسوول ْع وسار معصمي، عل الخليلي القيد بوصع 

الخارجية.المطار ساحات إل الخلفي الباب عثر الفيدرالية 

المء1رةالمحب الثرودة، شديد الخو الأرجاء، حميع الفللأم حيم 
اللءالهتار ساحات ق الشرطة سيارة ينا انطلقت الدية.. سإء تطوق 

البتلةبوسطن مدينة سوارع محوب الطار حارج ؤإل بالطائرات، 
الضباب،من -هالات محاطة خافتة الأنوار ، النهمرة الماء بشلألأت 

صمتالمدينة عل أطبق بل ، المكون إل أقرب الشواى ق الحركة 
نافدةزجاج خلف من الشاهد وأشاهد الناظر تلك أرقب رهيب، 

ومراتمرات الدنيا ي دارت ؟ وجهتتا أين إل أدري لا الشرطة، سيارة 
سحول يدور ما هل شى ل رددت موجا تحتي من تموج الأرض وكان 

معالهأتبثن لم مبنى أمام المياره بنا ومحقت أ! ؟ كابوس أم حقيقة أحدات 
إلالشرطي تحدث واصحة، روية تثتح لا الغزيرة والأمطار فالفللأم 
خلفنا،من الباب وأغلق الميارة وعثرت الباب لنا ففتح البني، حارس 

ومحققئالشرطة ممثل نزل الخصص الومحمر ق الميارة ومحقت ولما 

ولأولالبني، داخل إل معيتهم ل مقتادا مرت الفيدرالية، الباحث 
أرتديإنني يدي، كلتا بصات ورفعت فوتوغرافية صور ل توحد مرة 

وقبلالثلجية، المدينة برد من محميتي ومعطفا اللون أزرق وقميصا الخينز 
ومعهلفيحدائي الشرطة ممثل تعليات قضت الزنزانة إيداعي 
فقمل.مصهحفي ل؛اصطحاب وسمح 



صفراءانارتبما أمتار ثلاثة ماحتها تتعدي لا الش الزنزانة أدحلتح 
ومسيطةمرحاض بالزنزانة يوجد للمراقية تصوير آلة فوقها ومن خافتة، 
يالهاخلفي، من الباب للجلوس،أص تكهي، الحائط عل مشتة خشبية 

علجلت بالزمان... الإحساس أفقد بدأت للغاية حرجة لحفلة من 
بإالإحساس فقدت عقل، ل الأفكار نوقمته محتارا، الخشبية السهلية 

الأولوللمرة الأرض إل رأّى أءرقت نمى، عل تكألكت حول 
بيبومحلأحنا كالمطر، عيني ْن الدمؤع ذرفت حارا... بكاء بكيت 

دوامةثم ومن والانتظار الرحلة ومحلول لا؛ كف أمحابمي ودوحة 
والألأماللوعايتح بمللئ، بتعورى كفيلا •٦١ مررت التي التحقيقات 
مدتها.أدري لا إغفاءة ق ورحت الخائهل. عل رامي أمندمت، والأهات، 

pLإن  Jt > .منحرفشة صوت ... الليل متتمفح نحاوزت ؛التاكيل
منوصع الجان إنه الأمر لأسنمن عيني؛ فتعنا الزنزانة بابا حلف 

ولرمكانها، تركتها غازي ومشروب، اللحم- -من وجة الباب، تحت 
إحساسيمن الرغم عل تناولثيء ل لاأشعربرغبة نحوهما، لأّاي تمتد 

التيالحنة ستنتهي كيف أ النهاة! هو يشغالتي ما أحشاني، يمزق بجؤع 
أواجهها؟

غتدمالك-ليل اتجم عل وطغنه ا يدهأغثي ليلاء يلة لل 
وهموملوعة بتمي وسرت مكتومة آهة بصدري ماجين 
محيدبملوعض بذكي أس والييلقني والظلام أبكي وطفقت، 

نُ—وممثدْ لغالخشؤع إن مهابة الكريم ف عتؤ وحئ
اسءء-ممح



أمأكثر محاعات ثلاث ماعت؛ن محاعة ونمت أحرى *رة عيني أغمضن، 
تحققها،التحل من الكان ذاك و والوقت، الزمن س>الم أدري، لا أيل 

أعايشه،وواغ حيال، لا حقيقة فيه أنا ما يقينا أدركث، عيتي فتحت، عندما 
•• وجل م المول إل أمري سلمتا 

مكانفهي الخشبية، الطبة إل ورجعت، فتوصألتج مكان من نمضتج 
علفنزلت، الرحمن أتلوآيات وأحييت، مصحفي فتعت، ونومي، حلوّي 
للقرآن،تاليا مضى الونت، من كم ولاأدرى قرأت والهلمأنينة، السكينة 

،أعرفلا الفجر صلاة وقت، يدحول، إحساس أنال الأثناء الك، نق 
الفجر.صلاة أداء ناؤيا يرلم، أوالسعلة الدكة عل وقفت، مصدره 

أرجوهأدعوه دأبكي، أبتهل الكريم إل يداي رفعتا الصلاة وبعل 
حيلتي،وقلة نوق، ضثج إليلث، أشكو إي اللهم ) ... إليه أتضرع 
؟تكلك، ٌر، إل ربا وأنتا الضفغ،، ريا أنت، الناص عل وهواي 

علغضب، بلن، لريكن إن أمرى، عدوملكته إل أم يتجهمض بعيد إل 
كأشرقتا الذي وجهلن، بنور أعوذ ل، أر-ع عافيتلتح أن غبر أبال فلا 

أوأنغضبك،، ي بجل أن من والأحرة الدنيا أمر عليه وصااح ١لئللإرت٠ 
إلابلن،(ولانوة ولاحول ترضى حش الخض للئا سخهللث، ب بمزل 
أعلها•من الأذى أنواع من لأم بعدما الطائف من عاد ليما وسلم عليه اض صل الني دماء 



بدمضول ، لقلم، مللحم، دق ، دئزل، أ*ز، ارياض، ق إن 
•والجد• واكلب اروح ممزق إنك، جدك، 

حديم3، ود٠وءي ترام *ولأي أنت 
ائعالاولأئّي.اائسبُحدي

مرادحمن محي 

الدقائقكأن، احمؤ تاتلة وحدة .ئسان.. مملة. دهماءطويلة ليلة وكانت 
الزمنمن ي،ردثرة الزنزانة باب، ،فح تحذبك، تحتم، آنمة أنال والتواق 
ام*؛*ُر، غرفة دق سه، المد الشرطة رحال، احل. مك، طلب طالت،، 
لوغانبمطار بالأمى تابلما الأذين الغيدرالية ١^١^، رحل تابلت 
ضاونلث،لساعدتلث، اليوم جننا ت احدمم ثال، بالجومى، أمراق الدول؛، 

وأمحرتكممجاأعرفه فالت، بالأمس ث حازمة نثرة ق كثيراآحيت، ساعدك 
هموبوءاإفي،طسأتولخه،االومطعوللأ

بتغييرأقوالسأقوم أرجوألاثصوراانم، ايادحت، وتكرارلماتك لءادة 
المجاورة•الغرفة إل وذما وحدتمر، تركال منهابالأحرنم نفلركل، 

دكانايرالاحلسرفيهاساترزجاحؤرمئللل الش الغرفة j، يوحد 
منيالمحمول..طلبا أحدهم،ياهم، نحمل، حضرا يقامر سي. أرهما، ولا 

منالجويان، برجة فهمت، الهاتمه، بتاتمة من وأسإء أرقام إءءلاءهما 
الأحرمحن،اءلل، ١^١^٠ سجل يحلكرأحدمم الإنجلزية، اللغة إل الرمحة 

وبمدمجاأفرغاماقسإته، كآن،ايقراشينامكتوباعل وجهير، إل ينفلر 
معهأناتش محام بوجود ؛رغتي، لهيأصرحت أمثلة، منر جمتمأ فٍ، 
موفغدأعوالأكنر، أن أحدهم من الرد ؤجاءل قضيتير، شزون ؤ، 



طلبواْلكزا ، موكل حونيف جون الفيدرالية الحكمة عل أعرض 
فيهأنا ما عل اش وخمدت الزنزانة إل أعدت ا عني الدفاع يول محاميا 

.وتماسك ثبات من 

معرفتيلجرد معيدا كنت وكم ٠ الأحد، يوم صباح العاشرة إما 
ذكأدرك ولم .٠  ١٢تنعمت لءلالا نعمة ملت أنني وأدركت ا بالويت 

قكاملة سورة أنزل بل بالوقت وجل عز الول أقسم ، هذه محض ل إلا 
الحياةيعني الوقت الناس، حياة ق الحفنمى الوقت لأهمية تنزيله محكم 
حلالهمن والسنوات والشهور الأيام وهو الإنتاج يعني النظام بمي 

بلاجد وقت بلا وحياة والحاجات الصالح وتقفى الواجبات تتحدد 
قضيتوالعشاء، الغداء وكدك فرددما الإفطار وجبة ل قدمت روح، 

ل.سيحين فيإ وتفكير ذكر ق الوقت 

الحكمة،هي وجهتنا الزنزانة، من وأحرجتآ الأنمن، يوم فجر وطاع 
الشرطة،سيارة أركست، معصمي ق القيد وبع ومعهلفي، حذائي لبست، 

الصباحشمس تشرق ب إ الديتة يغطي الأييفس الكاء ثالجيا.. الحو بدا 
علأحيانا تطل كانت، إن ، العيون عن الغيوم حجبتها بل ، رأيته كإ 

جلتالغثوم، أكوام محن م، الخجول العدراء إطلالة الدينة أرجاء 
الخو،برودة من الرغم عل وحيوية نشاطا الفعمة الدينة منفلر أتأمل 

متجرهيفح هدا ، الشواؤع؛الار٥ وتعج ، بالسيارات تردحم الطرقات 
تعجدنيا بحق إما الحافلة، يعدوليركب وذاك ا مدرسته إل متجه وآحر 

بلدل الظلم أقبح وما إ! الحرية أجل ُا بحرية.، تتحرك وأناس بالحياة 
ادعىإ الحريةإ بخنجر الإنسانية ليدح ؛ الحريات عن الدفاع منم 



الحرية،تمثال أسهرء تمثالا نصبوا ، الحرية حماة أتمم يزيفا زورآ بمضهم 
شعاراتوكفاكم سخرية كفاكم : لقال اكثال؟اأ تكالم لو ترى 

٠تريدونه ما حلاف محكي وواتعكم 

الماخة،القهوة ؤيرتشفان يثهإ فيإ الحديث سائلان الشرؤلة رجلا 
و١اعثرين،المائعة الدئقة إل تقلتا التي الميارة ساعة عقارب تشير 

كرض عن اله عوم، جونف جون مقرمحكمة يلوأننااترينامن 
يحوليهح والذي الخلقي الياب نحو اكرؤلة ميارة انحهت حدا، 

—الإرشادية الالوحة عل عكتوب كإ — الرسمية الهوية ذات السيارة 

حلفامن الرآب باب وأغلق المحرك، وأءل٠ئ ثمامأ، السيارة توتفت 
مسموحفغير سلاحيهإ، وصعا حاصن صندوق وق الشرعليان، نزل 

العلمة—اللوحة إرشادات بحسب اكلةة~ هذْ بعد الأسلحة بدخول 
تعلحفنات الإنركوم—بعد — الداء جهاز صر اياب أحدهم *لري 
ٍلوقوقأن بعد السيارة من وأنزلاق نحوى الثرط؛ان انحه لهيا، اياب 
دفقصأق ٌرت ادم٠ين، كار من حهلد كمجدم ا"راس من بملوق 

تحوىالمدآب ياب مجاورة غرفة إل ي امجها الحكمة، بى داخل إل 
بماقرغ وتم عوض ص التحقق جرى بالحكمة، خاص أمتي مكتب 
أعكت- القاضي عل مرضي لخض - للحجز لحدة إل أخدي ينل 

قضيتي.شؤون بتول محام مل الخمول ق يغض 

كانواقضية الحجزين،في من حجزفيهاعددكر وحدة إل أحدت 
حيثإل الأمن رجال أحد مع توجهت، الحكم... فيها وكانوا الخصم 
الساعةولماثارفت القضية، وملفؤ شؤون سول الدى الحامي مكان 



مقيدتانويدماي تحركت الظهر، قبيل والصف عشرة الحائية عل 
بالكادتحش من والأرض تحقني وانمرة تعصرل والحرة JالحJيال 

جهازوعثر مريعا، مترا ساحتها تتجاوز لا غرفة ل ^^ي،أدحلي 
لالتهم إن أمريكثة لهجة ل تال الغرفة حارج الحائط عل مثبت اتصال 
زجاجيةنافدة أمامي حالفه، من الياب أنفل دلف، ثم واحد رقم الغرفة 

يوجد، جيدامحنها لا روية حلفها من لترى الحديد مجن شكة تحوطها 
للمحادثة.فتحات بالافدة 

مشارفعل القامة تصيرة الشعر، سوداء البشرة بيضاء امرأة يحلن 
مقعدعل جلت ابتسامة، محياها يعلو عمرها من الادس العقد 

إلنظرت بيدها تحملها حقيبة ووصمت مجعهلفها، حلحت أن بعد أمامها 

ساعتها***

اللفاعأمر سأتول آلفيدرال الدفاع بمكتب الحامية أنا الخير، باح ص~ 
المهندس*حضرة عنك 

كرا.ش— 

مال تشرح هل العام، الدعي من المقدمة الأوراق ل قليلا رأت ق- 
شديد.باحتصار معك حدث 

جرىمجا عليها أفص بدأت الثري، من ترتعد وأطراف متهدج بصرت 
كايسمح مكان ق بأننا أحثرتتي لما محريات ص حصل وما حداث، أس 

الحاميةفاجأني حش فرغت، إن وما أحد، يسمعنا أن دون بالحديث 

،أصدقك أنا واثقة( بلهجة )~ 



•الأجمرة حملتك أعيدي شالك من ا قالت ماذا )باستغراب( —
.أصدقك أنا الهندس، فرة ح~ 
منكل ، العينات لتللثج معرفتي عدم يصدق ب قبلك قابلت من ل ك— 

التيالحقيقة ما أدرى ولمت الحقيقة، قول متي يطالب قبلك قابلت 
بموت1امني•

•سمعتها أن مند تلبي ي شيثا قضيتك لامت واضح( يتعاطف )— 
العيناتوصلت كيف أعالم ولا القوانثن، نحالف عملا أعمل ب ~ 

•حقثسي إل 
مشهدوافتعال قضية لخلق مناسبة سروط فيك بساطة...توافرت ب" 

عربالم مأنت الأمريكي الرأي عل بعرقه جدير إجرامي 
القاصىْع اليوم جلة المآزق، هدا ل لزجك يكفي وهذا سعودي، 

الضالامامات برئ القاصي سيقوم اّتءإع ة جالالاجساروت 
لإقامةالأدلة كفاية الحلة ق وسيتحدد ، إليه العام المدعي أحالها 

.عدمه من صدك الدعوى 

المستعان.افه حقاأ!, أ— 

الممة.بقاعة اقابلك اللقاء اءة(والآن...إل -)تفلرإلال
اللقاء.إل -حطا 

نيارأيبما!!! إبداء ل وجريئة صادقة الأمريكية الحامية كانت لقد 
الحاقدونالظلمة أنها نيا المفترون، المئسون اشاء أبما لكم تأ ئم 

مكائدكاسفة والحق الصدق، بشهادة تصدح الشريفة الحامية فهاهي 
اذالمالحمل بلباس تظاهر طالما الذي الديم، المفترى الغاشم النظام 

أحفىلطالما الدتاب، حيث محفيا الأمثن، الول الناصح و الضعيف 



مساواةمن الزيف شعارات رافعا والتقدم التحضر ش>اع القيتح وجهه 
لحاكوا أن بحد ا سجوبم غياهب ق بيي زجوا لهم تبا وحرية، وعدالة 

وباي؟ ^^ ٥١ماذا .. ؟ انترفت ماذا حسيسة.. وموامرة مدبرة تممة 
الإنسانمثال الحامية كشفتا لقد ؟ غرة حين عل أحدت ذنب.,. 
الأمريكيالفنام نمة كشفت الءلاهر، اللجب آلإنسان ^bJ \مي 
وحبحاالنية سوء يضر الذي النظام ا والشعوب الإنسان بحياة القامر 
أنديتي علمى لقد ، شكرا نم فشكرا اللأإنسانية، والعاملة الطوية 

فجراء، أسان ؛ وللمسيء ، أحنت I للمحسن فمي بملء أمحول 
بالثل.الرد عن واازني الإعراض الإساءة وحزاء الإحسان الإحسان 

القنابلألقى نظاما •إن . هوياتمم ومحلمس ، الحمر الهنود أباد نظاما إن 
.إنويتمت. ودمجرت وشردت ا الألوف مئات فقتلتا اليابان عل النووية 

ومشهد، ملفقة متاهة ق بمثل يرج بأن لجدير ونعف ونجر دمر نظاما 
محبوكة.وقضية مفتعل 

اليشكل دافنة وجيما السابقة الحجز وحدة إل أرحعتي من حضر 
والتيالمحامية أح؛رتتي كإ الحرارة درحة الخارجي، الجو مطلقا يعكس 

 vدقائقيعد المثوى، الصفر نحح< الأربعون هي فراتصى ارتعاد لأحظت
مغلولتانوقدماي يداي معه، بالأنمللاق وأمرق ادجان^ن أحد حضر 

المصعدأمام وقفنا آحر، أمن رحل ويرافقنا يرافقه ، الحديدية بالأكبال 
الحكمةقاعات أحد إل لأحدي السإح طلب بجانبه اتصال جهاز وعبمر 
ممنعدد لحبس بمساحة محهز إنه المصعر .أدحالت، العلوية. الأدوار باحد 



إلدخول وتبل الحكمة قاعة فيه الذي الدور إل بنا صعد ذلك، لهم يراد 
*؛UjJIنحومضيه ي توجها الحديدي، القيد ْن قدماي حررت القاعة 

(Defense ) - الحاميةاعظأري - الضدة عل صموة لوحة حب
يالديكورومزينة فاخر بفرش مقرونة الحكمة اكحية،ةاءة تبادلنا 

منضدةيجانبتا والحإل، الفخامة من الكثير القاعث عل أصفى مما الخشبي 
منصةمنضدنا بمتن عل ، ( Prosecutorالعام)المدعي عليها محالس 
شقراءفتاة عليها نحلس منضدة أمامنا ومن الشهود، منصة هي علوية 

الذيالقاصى منضدة القاعة تعلو )الماحسميش( القاصي سكرتيرة هي 
نحالسكرامي عدة منا بالخلف تاما، إشرافا الحكمة قاعة عل يشرف 

مقاعدهمالخمح أخد ولما هوياتم، أتبين ب الناس، من عدد عليها 
امتعدادهماعن والدفاع الإدعاء ممثل من كلأ القاصي سكرتثرة مألت 

معدودة,يقاس بعد سيحضر فالقاصى 

أمجردالدماء.. حمرة نحالعلها البثرة أبيض )الاحساريت،( القاصي حضر 
يرتدينظارة، عينيه عل الخم.. ضخم الشعر.. ••بني القامة متوسط 

العروضيق أرا0 كنت، الث-هثر~والدي الأسود القضاة رداء دل.لته فوق 
مجنبنا التجهة بالطائرة مومخرا عرض الدي الحرصل وق ، الثنائية 

حلسولما بالنهوض الحامية ل أثارت بوسهلن- إل فرانكفورت 
القاصي!سكرتثرة نهلقت، القاصي 

والقامة، PBS-04أ  004م رقالقضية ق للتفلر اليوم هنا حن ن- 
عصامالسيد ضد الأمريكية التحدة الولايات حكومة تبل من 

بشخصيهإ.التعريفج الفرشن من اطلب، الهندس محمل 



القضية.ق الهندس ممام اليد اللفاع مملة أنا —
القضية.ق الأمريكية التحد.ة الولايات حكومة ممل نا أ- 

القاصيلمن أقل ثمانية درحة ومحي - )الاح.سترت( القانحى تكلم 
الدظع...منضدة نحو كلامه موجها 

تيتهمتين يتهمك الادعاء ن إ~ 

٠الطائرة محن عل موادمحفجرة حل الأود: 
.عمداحاطثة >معالومات الإدلاء الثانية: 

٠؟ بالذنب تقر ل ه— 

مازب.مر أنا القاضي تبما أ" 
ّ؟ الدفاع نفقات نحمل عل القدرة لديك ل ه- 

دنائقلمع ايحامية مع الأمر بعدمحانثة 

القضية.نفقات تحمل الحكمة من أطالب نتي إ- 



الزورس



شاهدالعام الدعي الحكومة ممثل طلب القضية، 1ل ١لأصتع^ع بدأ 
■• محاورته ق وثممع الإثبات 

.؟ بنفسك تعرف أن المكن من ل ه— 
عاماالعشرين عل تزيد لدة التنفيدي الحإرك مسوول نا أ— 

الفيدراليةاحث الببمكتب الإرهاب مكافحة ة لحنعن والموول 

بموسطن•
.الهندس عصام يدعى شخص يامم سممت ل ه— 
.سمعت عم ن~ 

.؟ الاسم هدا فيها تسمع مرة أول كانت متى " ■
م.٢ ٠ • ٤ وأربعة ألضن لعام ياير شهر من الثالث ق — 
عنتعرف ماذا المتعن والسادة القضاء هيئة إخبار بإمكانك ل ه— 

٠؟ المهندس عصام السيد 
الهندسعصام المدعو ا مفادهمنزل ق هاتفية مكالة لقيت ت— 

بمنهلقةتفتيشه أثناء بحوزته وحدت مضّوطات بشان يستجوب 
الرجلةمتن عل الطائرة مغادرته عقب الدول لوغان بمطار الحإرك 
منوالنهللقة بألانيا فرانكفورت س القادمة وعشرين واثنتين أربعإئة 

•الرياض 

الياشرورثيه الحإرك مفتش عليه قصها التي المصة يقص بدأ ثم 
محكمةقاعة أرض عل ، الرة يرد0 إلا به ألتق لر ، السوولين س ومحموعة 

ؤثتهمبحاس ويدا؛ع القصة برد جلس لكنه موكل، جونيف جون 
له.وحكي ونقل سمع كن لا وشاهد حضر لو كا أشل بحإس 



الحامية..مألته 
.؟ العينات بعينك رأيت ل ه~ 

؟.العينات أتشبه ييدهات الطباشر أقلام إحدى رفعت أن بعد سألته 
الهزليةالعربية المسرحيات إحدى تذكرت شيئا، ين فهوب ليجيب كان رما 

.؟ شيئا ير وب يشهد يشاهد فكيف 

علللأستعبع المحدد الوقت وانتهى عاتمة وأحوية كثثرة أمثلة دارت 
الطريلأسذيال ظهرأ ب/>/أبآماكانتة نحود؛يومالأر؛عاء لقاء 

يا0...أتيت حيث إل الأمن رجال صحة ي وأحيت ، القضية تفاصيل 
الأصواتفيه ارتفعت وحمحام وحيل وجدب وشد صخب من ياله 

بقاعةالحارى ١ام١ر فوتثرة حدت ما أستوعب لر ، الأراء واحتدت 
حدثما أبعاد لأستوعب الأحدان ^^٤ ٠٠١حاولت سريعة، الحكمة 

فالمحاميةالأمن رحل نداء الفكرية الدوامة قهي الخال تلك عل أنا بينإ 
حلفي،من الباب أغلق ولما معه ذهت معها، بحمض لقاء ل تريدف 
٠.. تنهدت الكرمى عل وحلت الوقور السيدة لحلنا 

حصل.!مما مستاءة نا أ— 
لأراهاكنت مجا ومقاطعات مشادان مجن المحكمة بقاعة رأيته محا ن إ~ 

إلأJالأفلأمابئية!.

تقلبوأحيت حقيبتها من صخإ كتابا تناولت ثم المحامية ابتسمت 
قالت..ثم صفحاته 



متإنهما العام الدعي ما يتهمك التي التهم محمؤع إن 
دين؟ا-ماوعقوبمها الهلائر٥ متن عل متفجرة مواد خمل الأودت 

؛اشهرأ.
أشهر٠ وعقوبتها عمدا حاحلثة سالومات الإدلاء الثانيةت 
مسعبقاترتكب ل؛ لأنلث، شهرا ١ ٤ ~ ١ ٠ ين ما العقوياُت محمؤع 

علممة كل وحسمت نحهع ز حال ق هذا القانون، ماعئالف 
الدةفتصسمح بعضها مع خمعها عل العام الدعي وافق إذا أما حدة، 

ويمكنلثاالصادر، الحكم تنفيذ إيقاف مع أشهر وستة صفر بن ما 
وطنك.إل الرجؤع 

-uذا؟؟!.

فاححةل.مفاحئة العلومالت، حاءين، 

قالتفاهة هذه تنتهي أن الفترض فمن جهدى قصارى أيذل س- 
الحكمة.إل أحضروك هم بأنفما ولأمر الطار 

لبد لا بعدها أيام التسع محملها ق تتجاوز لا عمل رحلة ق نني إ~ 
ليتبب قد أطول مدة وتعيني مكوثي إن عمل إل العودة من 

عمل.فقدان 

لكح.حصل بإ ؤإحبارهم الاتصال اتول م— 

اإساءةعقارب، أتيت، حيث من الزنزانة إل وأرجعت اللقاء وانتهى 
علأذ أدر وم أنتفلر حلست، أنني ءصرآ،أذكر والنصف اكاكة إل شر 



اءمالسادسة شارفت والا حلساتم، من الحمح يفبنأ حتى إلأنتفل١ر 
ذاالوحي الزى يرتدون انم مكبلا، المحتجزين من محمومة مع أحدت 

مى،لأحافلة حوانتتامووأريا أسرى بزي ذكرف مما الرتقال اللون 
ا.؟ الآل أين ولاإل ا ؟ الوجهة ستكون أين إل أيدي 

الخطواتمحطم سربدأ وحدي ومرت 
اقلفتتحقني اّى انفمزق 

دريبيي لك—«—ارب 
بمفين أبأد ن أين م

الشارياكامكا.ل 

القدير،المول إل حرى دفينة..وشكوى .وآهات محوقة. أنات وكانت، 
الختلق أنفا وحدنا حتى آحر إل ٠لريق من الخافلة بنا انْللقتا 
هدأتاء مالسايعة وءنال٠ دقيقة أربع؛ن الرحلة استغرقتا الريع، 
كوؤيكثسنلاويث، ميل إصلاحية بوابة أمام ّرءتها من السيارة 

لهاوأذن ( Ply-mouth Correctional Country)رق وك 

المارةدحلت، اللون، أيض بكساء المكان تغقلي الثلوج بالدخول، 
المنافلرتللث، بصعوبة ألحفل كنن، الكبمّ، المنى مرآت داخل إل تقلنا التي 
الميارةمحركات ولماتوقفت، المائق، مقمورة عل تعلل صغ،رة نافدة ء،ر 

كلj رمادي اللون الني، داخل لأل بالنول وبدأنا الخلفي، اياب ئتح 
ضيقة.ومنافد كثيب، لون الانحاهات، وشتى الأنحاء 

البطنمنطقة تحيتل التي القيود من تحريرنا جرى الاستقبال نطقة مل 



اامني لسبب يعضها ْع مقيدين انمن فكل ، الأشخاص شة ومن 
حلنامميدلإن، واليدان القدمان زالت وما ، أير صالة إل أيحلنا 
ومكاتبتلفاز~ ~ وراش حائطيه ماعه الصالة ترين الوقت••• يعصر 

الحديدية،القيود من وأوحلنا أيدينا حررت ومحت يعد الأمن، لرجال 
وحداءوقميصر سروال اللون برتقالية ملابس ببما سلة علينا ووزعت، 

تحتاجهزيلة ووسادة حقيقة بطانية ، الياه بدورة حاص وآحر ط رياصي 
يغليكاد لا قلته— ومعجون~من أسنان فرشاة ، توسدها وسادة إل 

منوزوج إ منشفتان بلاستيكي، وكوب صايونتان طفل، أسنان 
الدنياأنبمار تغسلها لا بمرارة شي وبثن بيتي صحكت الحإم مناديل 

الخارجيةملأبمي جح ؛٠٥^ أمرت الصالة من قريبة غرفة ول كلها، 
ويبدووالحشمة، والحياء الإنسان حقوق لأدنى حففل دون والداخلية 

وعلبرمته، والمجتمع بل المكان هدا قواميس ل غريبة الكلمات هده أن 
إجراءاتإممام أنتفلر الصالة إل ورجعت، المهتز التفتيش حصل مضض 

وصورقاسمي، عليها بهلائة استخراج جرى دوري حاء ولما التسجيل، 
الماسحجهاز عر يداي يصإت رفع وتم نحمني ورقم ميلادي وتاريخ 

إعدادلحثن الحلوس الأمن رجل مني طلب بالحاب، الوصل الضوئي 
فيها.سأمجكث، التي الزنزانة 

وجوههمتعرف لا الأمن رجال كب حولما من ثيء كل 
واللمز،والغمز التهكم ومحنون الحرية ثمحيدون ولكنهم الأيتامة، 

أصحابكابة وكئيس، صاو؟إ ثيء كل ، الصلبة الخرسانة مجن الحيران 
الصلدة فولاذية الأبواب والكرب، والحزن الهم تحلب الألوان المكان، 

الرودة"ٌمن يشتكي حديدي كرصى عل جالست، نباتية حياة ولا نوافد 



يعضبجاني بجلس أمامي، من الرائي إل أنفلر وأرتص أرتحد جث 
أدرىلا زنزانة مم بل نزيل مصثري، نفى ينتظرون الأشخاص 

وعصيرشطبرة العشاء وجبة وزعت، مها؟ الرمق ومن تكون؟ ، كيف
منمحلرفة ق تطيره التهم أن بعد وحتى إل أحدهم نفلر وتفاحه، 

يرميما فهمت، لاحقا؟ محأدحرها أم الثطرة ساتتاول كنت، إن سألي 
لاحقاأكلها لعل ؛التفاحة واكتفيت، والحصر، ئطيرق له فقدمت، إليه 

البلد.^ا ماى ئ، حتلتخ منذ الأول وجبتي فتكون 

ب،نومن النشرة يقرأ الذح وأحد اء مالثامنة أحبار نشرة بدأيتح 
السعوديالمهندس موكل جوزيف جون محكمة أمام اليوم مثل الأخار٠ 

منقائمة طارة متن عل متفجرة مواد بحمل متهم المهندس محمد عصام 
حائكةسعلومامته وبإدلائه الدول لوغان طار إل فرانكفورت طار 
أقغير سمعتا، كإ الخير بالصالة ص حمح سمع الخإركاأ لوحلف، عمدا 

إئباإ! ؟ أنا واسمه حمْ أذيع من أن أيعقل سممتا مما وذهلت، تفاحأت 
سمعالمه ًلممس يريدون إبجم الإسلام، عل اكلفيث، مرحبة من جزء 

يتمأن إلا اممه ويايى النفوس، بشاشة حالهل حين نوره وإمحلفاء القلوب، 
بعل، لامحالة دينه وناصر أمر0 عل غالبا فالألة ، المتآمرون تآمر ولو نوره 

المقصود،أني الخالون عرفه الأس رحال بعض س ونفلرات إشارات 
إ!إ للئ، تبا أحدهم وقال أدهم، ليل س أسرد يوملث، منهكا بعضهم ^، 

وسخرية،ضحلثح س؛قائلئج... خر الموت آخر وقال ، متقبللئ، انتهى 
—موجهاصوته ياعل صاح غاصبة.. بنفلرة الأس مؤول أحل إل نفلر 

ألحليمتوعدا، مهددا مزمحرا وسارنج، امص، صراخهإل~ بل كلامه 
ماأدرى ولا المحرفة ق مكئت، خلفي، س ال-ايط إقفال وأحكم غرفة 



وثاهلءتسمعت ما غير حجزي اسباب أتبثن ولآ ، غضبته سسب 
قميصj*؛؛^ وأمراق ، الماب أمن رجلا فتح دفثقة عشرين وعقب 
التعاملهذا أمحهم"لر أن حاولت ، اللون ذي والروال السجن 
لتناقش،لا لتنقذ ؛ الأوامر مع تهنا أحدهم رد نحاهي والخفاء القامى 

ونحتمعك، العنف لاستخدام تضهلرق لا اللابس آمرك الأن أنا 
الداخل،سروال وبقيت حلعت الخسإبن، البنية وفارق التهديد وطاة 

الانتظار.وحلال كثيرا وانتفلرت ئلجية بل بارئة غرفة ي وضعت ثم 

ولاصباحا، السادسة حتى مساء التاسعة من حالش عل مكثت 

نشرةبحسب الخارجية" الحرارة درجة إن وأعاق، أقامى با يابه احد 
القنفذيلتف كإ شي عل تكاكآت ~ مرية درجة ٤ ٠ ~ اّبموية الأحوال 

منوالأحرى المنة ين يطل من وكان ، مكروه داهمه ما إذا نفسه عل 
منامحتريت هملغه الإعياء مني و1غ ولما ، الباب عل الزجاجية الشرفة 

المسؤولجاء حتى جنباته عل بندي أحلرق جعث نوة وبكل الباب 
....الباب حلف ومن المناوب 

-)؛ففلافلة(قذاتريد؟.

الهثة؟.ا1كانءلهذه بواى -لأذا 
لك،الحدة الزنزانة إل بذهابك ونأذن اللباس إءهلائك أردت ن إ— 

منجوفك، حلو من نتأكد حتى اه الي-لدورة تذهب أن فعليك 
المتفجرات.

اساعات! تسع مدة عريانا أظل فقهل، السبب لهذا أ~ 

•٣"



الفحصأجهزة عم التأكد بإمكانكم بداك،كان أحد محرف لر ~
.بالتحديد السينية الأشعة جهاز ويراسهلة الطبية 

بغيضةحاقدة..محرمة.. عنجهية بتبح٥ معي يتحدث إنه بكلامي، يبال ل؛ 
إليهترمي ما وجود عدم من وتاكد ، الكثرفة الماه دورة إل ذهبن 
منبثيء وشعرت لبسته ، الرتقال اللباّس تسليمي وتم ، السيثة ظنونه 

وطلببالقيود ورجلاي يداي قنيت ابو، برودة من الرغم عل الدفء 
نهدزنراض، إل مثدانض الذي الأمن رجل يأو حى الانتظار مني 

نمقيسوف قال بشكل، -مأ أحدهم قام الكان حراس من عدد الطر 
مالغثر أسمع وكنت، هنا، إل بالجيء لأمثالكم مح نلن المة علكم 

...قائلا...استطرد ثم يردد بإ 

محمد.من الساعية اطلب , . يا ه~ 

أحتملب وهنا — وسلم عليه اض صل ~ الله رسول يقصد العاج وكان 
جلياالخمر بدا وهكذا . وسلم عليه القه صل افر رصول مقام عل محرؤْ 
طبعه.ولوم أحلاقه شراسة عن وكثر 

جدا.قريبا سياعدف محمد رب إن نعم بحدة( رددت )~ 

محاولونحقيقة كلماته وأبانت طويته حبث عن الخبيث نفس لقد 
نتعحتى الصارى ولا اليهود عناك ترضى )ولن حقيقة ودسها إحماءها 
١١٢٠^ّودءالفر؛، ملتهم( 



عثرأربعة قبل الأزمان قديم ل وأسياده أحيائه بموقف وذكرق 
وكانتالنورة الوينة إل والملأم الصلاة عاليه نيينإ هاجر عندما قرمحا 
الأساءحاتم ب محرج زمان أظلهم بانه والخزرج الأوس توعد ت^ 

عداهمما ؤيهلردون وميقتلون وينصرونه سيتبعونه وبأبم ، والرسلن 
عبرالعداء يناصونه بيم إذا حنسهم غثر من ؤلهر هلعا ا الدية مكان من 
أجدادهحقد يرث حما،هم هو وها ، الأمصار كل وق ا الأزمان كل 

وخستهم.ولومهم 

أمنرجل وجاءف -الوغد- وذهب والوجوم الوجل وجهه عل بدا 
٠زميله.٠ من صدر عإ يعتدر ولكنه لهليفة هادئة ة ينثرإل محدث آخرا 

إلزنزانتك؟.لأخذك ألماتأحد -أأتها!!

إلاهي وما أحثرق، ك،ا فيها سأستقر التي يالوحده اتصالا أحرى 
طويل/ عثر معه مرت بمرافقش الموكل الأمن رجل جاء حتى دقائق 
■• الطريق• ول ورجل يدي ل بالحديد مكلا أغرامحي أحمل 

•؟ الجرمين كبار وحدة ق توصع حتى فعلت اذا م— 
م-لأأدري!!

وستلطأحدا تولى لا حتى ~ وحدك ~ معزولة وحدة ق صعوك و— 
.أحطر! أنت مراديتكب بعرض تصوير آلة عليك 

مطلقا.قضيتي شأن ق أتحدث بألا محاميتي صحتني ن— 



أمرقأن غعله ردة فكانت الصم-تا لزومي من واغتاظ إجاض من اصتاء 
امرغيمكتني ولا مقيدتان وقدماي طويلا المر كان الخهلى، إّ-رإع 
ل،ارّةوأحرى الملة كرة للعب بمالة طريقي ل مررت الخش، 

لدروسوأحرى العلمية الحاصرات لإعطاء محصصة قاعة المباحة، 
أمرالش المرافق ل نظرى أقلب حعلت، للقراءة، ومكتبة الأل الحاسب 

صخمباب محح الثمال المم ج الوحدة إل وصلت حتى عبرها 
،١١٠رقم الوحدة نحو مرنا اللون، رمادى المة فولاذي الحجم 

المكانتصميم حاء إ المجاورة الوحدات ق من أغلت، نفلرات أحاطتتي 
الوحدةتكفي وحدات، عنر دور كل فا وعلوي، ّنز1 دورين؛ من 

منوسريران ُ؛اْ دورة بما ٌرع المحمين مساحتها تتعدى ولا ثخمتن، 
القليةالوحدات محوط يعلوالأحر، أحدهما الخيار؛ عل مشتان الحديد 
أحدوعل مربعا، مترا وخمثن مائة مساحة إحداها" أقطن "وأنا 

طريداحاتعا متعبا القوى منهاكر وحدق يحلن هاتف—،، يوحد الحوانب 
بانمتاءالمرير غطمت، مرمحا، لريكن ؤإن الفراش عل جدي رمي أريد 

الذياللحاف والتحمت، المرير، عل الهزيلة الوسادة وصعت، الأبيض، 
القبلةانحاْ لأعرف اجتهدت يدفئه كي أحر؛ لحاف عن يستغني لا 

ياري ودعوت طويلا، بكاء وبكيت الصلاة، وأديت، فتوصأت ونمت، 
•مناحاق مع محيمكاف يرى من يا إخمح، يا ••• •• إلمح،• 

اقهليتالحليد مازال الخارجي، الفناء عل تهلل نافدة عبر نفلرت 
للنومنقمي وأسلمت، فراثى إل عدت • بديعا• أبثض لونا الأرض لنكر 

الفرجحبرأفلعله واستبشرت ، الزنزانة باب فتح حتى لأئعس كدت وما 
محاورةوحدة إل مؤقتا نقل فيتم أغراصى جع مني الجان تح طل• • 



للمناماعة، والعشرين الأرع مدار عل لراقبتي تصوير آلة تثبيت لخين 
ماعادوحمي بارئ ..الخو الجان أحذنر حينا إل وانحهتا أغراضي 
أنتيغير بالومت، الإحساس عمرا، يعمرق الخؤع ليحمل، 

وأ-محرلالمجاورة الوحدة لحالت، الليل، وعتمة النهار ضياء تماما أدرك 
محتُن الصيانة فريق جالمايفؤغ  ١١•رنم الوحدة إل بعودق الجان 

فيها.المراثية آلا 

فرئيسالجان، صحبة ل أسر أن فيل مفى ما الومتا من مفى 
والرحلناليدين مقيد معه تركتي معي، واكحدمثا رؤيتي يريد الوحدة 
مكبلإلا أحر إل مكان من الج،ن ينتقل ألا عندهم ١لفلام إن ومضى، 

عنمالني السؤول.. غرفة ق اكعليإ>تح هده فرأيتح ، والرحين اليدين 
محاميتيبرغبة صرحت، الامرمحال أراد ولما وجنتي، وباليي اسمي 

وزمحر،أخرتهممرا قفيتي،تفايق ثان ق أحد ْع بث، الحل عدم إل 
مأمورس و٠لدv ممرأ اغتاظ التعالي،اين، أنع وأنا ، محاميتي تعليإُت، بأما 

يتملحن ال—ابقة الوحدة إل الجان احدن ، الزنزانة إيداعي الجن 
قعلعةالغداء وحبة وزعتا مضى وقتا الراقبة،؛عد. آلة محتح من الخلاص 

عاس(ي(ساضعبمأينالأدذحيرو؛ذللسالأرز 
ورددت، الإصلاحية دخلت ها أول بما احتفظن التي التفاحة وأكلن 

إللأحدي آخر سجان وحضر برهة مضت ا مسسته مجا الطعام باتي 
حرارق•وناص صغطي بفحص قامت الش السجن ية 

٠؟ هيحية مشكلات من تعاق وهل ؟ محلولك وما ؟ وزنك ا جم~ 
وضمتقرة الصمة وحالتي امم  ٩٣وطول كلغم  ٧٤قرابة زن أ- 

الحمد.



؟.بانتظام الأدوية بعض تتناول هل ~
.-لا..أبدا

•؟ الأحرى الواد أوبعض الأدوية بعض من تحسس ل ه— 
أعرفه.ما ..بحب ال— 
.؟ الخيرات تتعاطى هل ؟ الخمور تشرب أ— 
الحمد....وف ال— 

-ولماذا؟!.

ااسلمين.نحن علينا محرم وذلك بالإسلام أدين طم نا أ~ 
دخلكالمكان هدا إل مثلك يشاب أتى الذي ما ترى حيرّةا؛( ل )~ 

إ.مرموقا! منصبا وتشغل أمرة! ولك جيدا 

*مي مظمثتة قالت الإجابة عن إحجامي رأت وئا 

.ؤإسانة!!! طيبة إش نم نقوله ما يسهع أحد لا 

شديد..,باختصار محصتى بعض لها محصصت 

محشيثا،ولأشيثا أمريكا ل الحرية نفقد يانا بأننا يبدو بحرة..( )— 

أوفر.حظا لك أتمنى الهناوس، حفرة ايتقجل، لتا كنبئ ماذا أدرى 

ممةل أمرى عل المغلوب اكهور الظلوم الحيس أنا أقول ماذا 
عدالتهاوصف التي أمريكا أين ؟ السواد حالكة دهماء ليلة ل دبروها 

الملبيبة..أيتها أنت مسكينة ؟ المتكلمون حريتها عن وتشدق الواصفون 



الوفوعتالشعارات كل الأمورعكس الأسودتديردفة المن عصابة م
الملة.والإرادات 

كانتكم معهابالإنجلٍزية، حيض دعثتهابطلاقة الفة لرنحف 
سلديؤإنإ بلندن ولا أمريكا ق الااغة تعالت ما أش عرك نا مماجأما 
ششق تشهدءبلدي الذي التطور دمثتهامن كانت وكم إ ؟ المودية 

؟إمنه جاب عل أطلعتها حين الناحي 

؟نفك تكلم أوبدأت ؟ الأصوات بيهفس تحس بدأت ل ه~ 
•الأءراض عدء لثل الساعية الأدؤية بعض صرف بإمكاي 

وتعاظلأ،ععي.شكرالكلماتك اا لا! -ربحرة( 

الماطةللاوم الواسعان الفدان هما واكراغوالأوuم »إنالوحاة 
وألأمها،لابوحزها صريعا فمط الخر؛ح تثخ؛ه حش الإنسان تلم، إل 
ولامثرب:•تأبمأكل دلا الخياة، مخ من ولابمس؛ثيء أراا٠ ك يم 

مشكغصمضجعه، الرمة الأحلام أثناء، ؤإياممابه لوم ولايطمتن 
فلاحوله من كله أمردالع١لم ئد الرأي، مت،ود القوى حاتر الخسم مغهلث، 

أمامهاياللث، حح إلاوترTاى وجهة ولايتجه يمرإلاقللأمال؛للأم، 
بإرمت،الأرض عله وتضيق الخ؛رة عليه كتول وجهه، ي مسودة 

الأوواخز. الاومات- سراح س الخام، حد الآءيّ، 

مءالمجاننل طويل وفت ومض الوقة، الوحدة إل ولماأرجحئ 
١١٠الوحيآء إل ذمت، إن وما لأسشال، مهيأة الوحاو،ة بآن ليخرل 



ب؛نمشاعري لكنت الصلاة أديت حتى الشمس غروب من ويقت 
حشحارأ يلكة أبكي فتارة وطموح أمل ولن الصم، جهل من خوف 

الأربعاءيرم موعد أمل عل أهدأ وتارة الدمؤع، كثرة من الدمؤع نحف 
أطل،وتارة العام والدعي )الاجسميت،( والقاصي محامتي ٍع موعدي 

الأشجارحين، الحيطة الأفية من فاء عل الهللة الافدة فتحة حلال من 
أنهغم أحداث، تتخلله لر ثقيلا الثلاثاء ومضى الحلقة، والهليور العارية 
منبتازمن، لساعة بالوحدايتج الحيهلة الساحة ق ؛التجوال ل ّمح 

ونتمن ماض ولرأكمل مدي، ةدُي، ل، مقيدأبالحييي نصرة مدة 
ولرباهل، الاتصال حاولت، ؟!! بمثي التمع مثل بمكبل فكم، متاح 

وحيدأ.وحدق داخل الوقت، بقية أتممته أتمكن 

طعاممعه محضرا الجان حاء الرابعة حانت، وئا الأربعاء فجر بنغ 
مسلوقوبيض حليس، الافهنار الحكمة، بموعد وأخ،رق الإفطار، 

الباني،ورددتا التفاح قهلعة تتاولت، أنتي أتذكر وخز، تفاح وقطعة 
منأخرجني الحديدية، القيود معه محمل وعاد دقائق الجان تركتي 

شباكبالبابح يوجد أذكرها— خاصة طريقة ق مغلولا— مكبلا وحدق 
اليدينتكبيل يتم خلاله من وأيضا الوجبات، الجان يقدم منه صغهر 

ححللمن، الثايبط، الجان فتح الرجلن، تكبيل ليتم الزنزانة؛ فتح قبل 
إلمعه ومرمتح ط إياها سلمني بلاستيكية حقيبة ل ووضعتها الأغراض، 

تقييدناجرى السابعة، حانت، حتى غرفة ق حجزى فتم الاستقبال، محالة 
البابفتح وئا مهن، لتفتيش تعرضت، ولكنني محا، أشخاص ثلاثة كل 

الروية،شدة من تتكسر تكاد بل تتجمد باطراق أحسست، الخارجي 
الحاولأتكل تفلح ولر معملفي ارداء السوول مع -عبثا- حاولت، 



جوزيفجون محكمة إل بنا السيارة انطالذت،ا أعدائنا تكاملت ولما معه، 

Ply Mouthماوث ي من واس طرأ ص الخو كان موكل، 
يديأطراف ازرقت مزدحما، المدينة يوسهلن إل إنجلزية— مدينة —اسم 

التدفثةبتشغيل السيارة قائد تعطف من الرغم عل الرد من ورجل 
بوسطن،بانحاه الريع الطريق نمر إننا تقلنا، الش الخاصة؛المقصورة 

وأستمتعالسيارة محائق مقصورة عل تطل فتحة حلال من أرى كنت 
والسياراتالإرشادية واللوحان والمياق والأرض السإء ألوان برؤية 

وماالحياة عن ءزإت١ وقد الحياة عل باختصارأطل إش العابرة، والناس 
إصلاحيةل الرمادي اللون إ الحياةا وجنيات هامش عل العيش أصعب 

المتساقطالخلميد لون هو الأييفى أما بتا، محيْل ثيء كل لرن محاوث ييل 
جامدةفيها الحياة إن زراش، بل غرض عل الطل الفناء يكو الدي 

علميناقبصتها تحكم التي الحديدية الأبواب وصرير أزيز أصوات من إلا 
فأوامرالكلام أما محسوبة والهمسة معدودة الأنفاس ، شديداإحكاما 

الطريق،جبان عل عيناي تصادفه لما حملقة ل أنا وبيتإ لتنفي، يعطى 
الوديةالبوابة بعور الحراس له وأذن الحكمة مبنى أمام السائق وتف 

سيلأأكادأرىإلأجزءJسماسهمرناقJة،الضخم المش داخل إل 
واحدآالخارجي،أرلأ المحيط أو الحياة عال؛ عل U الوحيد اظل هي 
بينكيثرا الفارق كان ولكم الحكمة، إل أدخلنا نم وس الأخر، تلو 

وصعأطرال، ل تتدفق الدماء بدأت والخارج، بالداخل الحرارة درجتي 
تبعدزنزانة باب ل فتح معه، بالمر المجان وأمرق زنزانة، ل الحمتع 

زنزانةغابمه، أدركت حض خلفي مجن الباب أقفل أن وما الأخرين عن 
المدفأة.الأخرى عن خلافا اليرودة شديدة انفرادية 



الثانيةأتذكر— —فتإ وموعدي ، صباحا التامعة الساعة قارن 
والاستغفاربالدكر نمى أونس حلوة ق حلت ، حلهرا والنصف 
الالتعاببمر صامت المكان الكريم، المول يدي بين والتفميع والدعاء 

تحوياللون رمادى حدار عل ميتة مراقبة آلة بل فتحات، ولا نوافذ 
قتزيل لا حديدية ومطة الحاجة، لقضاء ومرحاض حديدية قضبان 

توقعتمثامر، عثر بدنيا وآخر نفسيا ألين ١^ إش بالصقيع، شعورأ إلا 
حدلهاومن تعرضت الش التلمس تغيران من لحفلة أي ق المرضى نزول 

.اسام!!اوس الراحة س حاجته س القليل إلاأنل بمال لا 

عيومالاحظك ؤإذاانماية 

الخا>كلهنأمانذنم 
ثرمأحمد الثعراء أعبمِ 

الحالقمعية يستشعر من يذو محس أو يوهن كيف بل يمرض؟ كتف 
!؟! والأمور الأحوال كل عل المطلع الأكوان وم 

بدلا التعليإت حسب به، باللحاق السجان أمرق الزنزانة باب يتح 
قيودلثقل حلفه؛؛aلء من أسر فكنك الظهر، حلف اليدين وضع من 

الغرفإحدى إل وأخذق معي تودابلرس الحامية أن أخثرف القدمثن، 
لحظاتمتعثرء، روية حلفه من ترى شبلث، أمامي من كرمي عل حلت 
ييلإصلاحية ق وضعي عن بسؤال بالرش ، الحامية بعدها ودخلت 

وعنلها تعرصتؤ التي والقوة المعاملة سوء علميها وقصمت، ماوث 
حمدتهالذي تمنعي وعن قمتي، عن الحديث، 3، لامتدراحي محاولأتبمم 



صوتيالج\ت ق استياءها ك حصل، مما الحامية اساءت! ، ممرا ل

دهاليزل -يا ؤيتعامل معي، تمارس التي وة والقالظلم كرهت لقد 
حيدليل ثمة ولت يدها، ليس والأمر حيلتها ما لكن ، سجوتيم 
عنفر يانساق شعور الشعور هدا منها ويكفيتي ، به محاجتهم تتظع 
يرضىلا شعرر ، الغري والإنسان الغربية الشخصية جواب من جاب 
خريعن حدتها ... الاحرين حريالت، عل السافر والتعدي الفللم 
معنعامك الإعلامية الأوسامحل إن قرئن، ... الراثي ق ّمش الدي 
ولا، الصحف، صفحات عل تعرض لر نموري جيد بشكل الحر 

تحاولإتيا الرد فجاء ؟ مأحرج مش صالتها ، القنرات شاشات 
دولارألف، خبن قدرها مالية كفالة نحت، لإحراجي القضاء أمام اليوم 

—سعوديا ريالا ١  ٠٨٧ ٠ • يقارب ما أي دولار ٥ • ,*٠ • - أمركي 
حضوريولضإن ، الحاكمة بدء لحن مالية كفالة ولكنه ممر ^^ ٠١

الزنزانةإل الجان أرحعني وظي، إل ذهاي، عل القاصى وافق لو فيإ 
قاعةدحلنا العتاد، المعد عم صعدنا الوعد حان وئا الحلييية، 

جلوّيونيل القاعن لحول نيل القيود من قدماي وحررت المحكمة 
ابتسامةوجهها يعلو التحية ونائلنا بالحامية أيضا،التقست، ياا-اي حررت 

ولمابقدر، عند، ثيء فكل وجل عز الول فرج ص واثقا جلتا ، تقاول 
وعرف،)الاجسزبتا( القاصى لحل والادعاء الا-فاع ؛ الفريقان اكتمل 

قاظة:الحامية وقفت، قضتي، ق للتنلر بنفسه الفرضن كاد 

وسرتهموم بنزاهة المتعلمة الرسائل س عددا بالأمس ستلمت، ا- 
والدممن وأحرى وزملائه، روسائه من الرسائل محتمعه، ل الحسنة 

وجيرانه.أهله س ويعفا وشقيقه 



موصؤعحاء منها، ببعض وسشهد الرسائل هذه من جانبا تقرأ أخذت 
بقاعةوالتقائتا صعودنا تبل عنها تحرف فلم ل سارة مفاجاة الرسائل 
باقتراحها..٠الحامية تقدمت ئم الحكمة 

وجايادالسعودي المهندس ص الإفراج أقترح إض القاصي دي م~ 
مقدارهامالية كفالة مقابل محاكمته ق البدء أوان حتى يلده إل 

دولار.ألمآ خمسون 
...معترصا العام الدعي وقف 

لجردمراحه نطلق أن يكفي لا ...أبدا القاصي دي س~ 
لجردولا الدفاع، محامية قدمتها التي وملوكه سيرته حن شهادات 

مشحضوره تضمن مجوكده صإنات نريد الوعود، الكفالة يخ 
الأمريكية.الحكومة رأت 

ممتلةلتصرمحات الإدعاء واجتل k العام الوعي لداحلة الحامية انفعلتا 
.الهلرفن.. لتهيئه القاصي )الاجستريت( تدخل وهنا ،  ٤١٠٠٧١

مبلغتوفر من للتأكد ائمة القالحلمة موعد حش الأنتذلار رى أّ 
الدفاعاقتراح ئول من ماغ لا أنه الحكمة ترى ي القزح، الكفالة 

الوعدق الهند>س السد عودة العودية الحكومة صنت إذا 

.الحاكمة لدء القترح 

ولكنسم\لطمك{ولرتيسم...



يتمكنولن الدفاع، اشرة الهجرة إدارة ألغت لقد القاصي سدي —
الأن.غادرها إذا انماكة لإتمام أصيك1 يحول من 

.>امأ. القاصى رد وجاء 

الأراضيويحول بالعودة للدفاع يمح أمر إصدار الحكمة إمكان ب— 
المحاكمة.إجراءات إتمام بغرض الأمريكية 

الخمعةيوم الماحثات إكإل القاصي اقترح المحدد الوقت انتهى ولما 
ترتممحياها وعل الحامية السيدة نحوي نظرت أم 

•القاصي قاله ما العام للمدعى يرق ولر ، عادة والالارتياح عائمات 

...السفل. المقابلة؛الهنابق غرفة ل محاميي ْع تقابلت ولما 

سأقوم، القلق ولا الْللق ؛الأءلمئنان توحي لا المؤشرات ن إ —
أهلكوحمح والديك تحية ييلغك يوسف—الذي ياحيك ال بالاتص

مبلغبتوفر يقوم كى معهم؛ وهو بجانبك ووقوفهم وأصدقائك 
لأبحثاالسعودية؛ فارة الاتصالا؛مممحامية جرى ومحا الة الكف
وخمتابالكفالة ملغ توافر من بل- لا الضإن، خطاب معها 

الحمعة.— غد بعل. قل— الضإن 
القدير.-)؛اهتإم(أطنكالول 

.؟ أهلك ْع الحديث من تمكنت ل ه— 
-لأ..للأّفلمأتمكنءنذلك.



-وس؟.

النانمة.الورقية الإجراءات بعض ناك ه— 

محاوث.بيل إصلاحية إدارة ْع الأمر سأتدبر بأس لا ~ 
•؟ جهود من ماندلمه عل شكري اندم يف أعرف ال- 
اللقاء.إل حنا قويا، .ك ريالأ~ 

منومخ العودة وقت، حان ولما عمرا، والصف اكاكة الكاء انتهى 
وأوحىالميارة، بنا وانطلقت، ، الإصلاحية إل معنا الرحؤع له تقرر 

المشدودةأعماي معه ارمحن بومطن، مدينة أرجاء عل ميوله الظلام 
حمىمقر إل ءردق طريق ول فجرأ، الرابعة أحداثه بدأت يوم طوال 

المجافني،ن قضيتي اشتهرت فقل ، الجانن وبعذس القيت يالزنزانة 
مستهزئ،أوصاحلثح محلُث، لما مستقر يئ ما قابلته من وكل والماجن، 

الجناحوصلت أن إل أولك، إل ولا هولا، إل لا امتاما أعم أكن ولر 
العشاءصلاة من ؤإل ، الغرب، صلاة أصل اممللمتخ ، ١١'لزنزانة اج 

أشكوبثيرأ متح متألما الأكرمح؛ن وأكرم الراحم؛ن ارحم يدي أنطرح؛؛ن 
قلق.مئات ل رحتإ ثم اش، إل وحزل 

حوالالإفهنار يوزعون وهم الجانن حلبة عل أصحو ما عادة 
الخطبجن ولما ١لاغدة حلال ومن الشص، شروق قبل فجرأ الرابعة 

الفجر،صلاة موديا أقف، ١ الفجر س الأموي الجعل س الأبيض 
تثرقوهي الشص شعلع انتشار إن الخميس، يوم شص وأشرقت 

هدالحول مند بل أيام منل. الثمس نر إ ونحن لا! ، كيفحيل منفلر 



والنمس من أس ولا أحمل النمس نحت لس ٠ الكان 
ألمابالمرام؛در الشاعر 

منعاريت ... بعفا بعضها عل التلهلمة الكيفة الأشجار مطر أما 
الاءظرات تتساثط ئا مهر منظر الأبيض، بالثلج ملهلخة الأوراق.. 

..زاْأخضر بالون الأغصان لأرى الأرض، عل تناثر لزلؤ كمان 
القضبان،خلف من مطرمانع حماعات... الماء ل تحلق الررس طتور 
بيرثناف، وملكوته، ووحدانيته وعظمته محلوقاته ل التفكر اه نعم ومن 

راجعتاخثري، سمعوا بعدما حائم كيف، أهل وجح والدي إل الخيال، 
موعد.سابق ولا تحليهل غثر عل خلوة ل نمي مع حاباق 

الهاتف،عر إليلث، التحدت تريد محاميتلث، إن قائلا الجان حاءل 
بحيسججن المامور مع قت، نإنيا ت ل قالت، مكتبها ق حادثتها ولما 

رئيّيمع تحا.ثت، أما أمحثرتتي كما ، أمرق بافراد الأتمال( يمكتني 
المائيةاياظ؛ أنولع بشتى ق اعد ملاصتعدادْ وأبدى ، بالعمل 

وحميعوالزملاء الأصدقاء ومشاعر مشاعرْ بقل أوصاها ك،ا والسوية، 
تحتاتميلغونحم، الخمح إن ، لا وثمن بمرy؛/، ممن التعاطضن 
بجانكحووتوفهم ايتثفى محوقم،إيءارة بلغها ما إ الصادقة ودعوامم 

إنهط أومال، حهع. من الأمر ا كلفمه،ا الغمة وانكشاف انمة زوال، إل 
وكم٠ الواحد الخسد وشعور والتالف، الحبة يعكس متثرف موقف، بحق 
أنل،الدي العان فإما للمزيد متعتلثا الأخيار، هده لملع سعيدا كنت، 

زنزانتيإل ورجعتا أولأوأحرأ، عل اممه فضل وهذا الصثر وحياض منه 
بنا،الخوالحيهل برودة من الرغم عؤ، جدي أنحاء يري بدفج. أشعر 



القصمالسروال يرتدون الماجن بعض أرى عندما دهشتي هي وكم 
تزالوما ؟ الخثر تلقت وكيف زوجتي ق أفكر مرحت ~، ~الشورت 

وبنتيامحمدا ابمي C المغير؛ن طفل حال وكيف نفاسها، أيام ول أل 
غمالفة غرفة إل بملقي الجان نداء أفكاري ثريط قطع ؟ 'ومن• 

عم PPDالرتوى الدرن احتار بإجراء فقات الأول، الرة قابلتها التي 
وحدقإل وأعدت يوُين، بعد النتيجة لري الخلد تحت بلقاح حقني 

الحمعة،يوم شص وشروق الخميس يوم شمس غريب أنتنلر دزرام 
آويثم غليلا أحلس عائق هي وكا صلاق، أديت، الشمس غريتظ لما 

وأظلأصل، حش أترقبه فجرا الرابعة حوال القيام اعتدلت، النوم، إل 
اء...مأنام حتى متيقفنا 

ادرأهامع المعل تراني ا فأن
جاثيااة الماجبمحراب وحينا 

جدأ ١٠صلاق ل ري أمحي 
ادعائيالماء أبواب ويقؤع 

لديمعروف صر الشاءر 

وحدقليونس ؛ مصحفي ياصطحاب ل سمحوا أمم تمنيت وكم 
فالكتا؛انلأكتي، وقلم؛ الأوراق بعض تمنيته ك،ا إ ملوق ولتكون 
الكاتب.روح عل بمللالها ترحي وارفة ودوحة متنفس 

يومآحر أنه المقرض ُن ئمى، بلا الخمعة يوم شمس أئرفنذ 
برطلنإل أجله من أتيت، الذي الملي ابهاذ ءل، التدريب يام أس 



حاءفعل، ثاء وما اف قدر ولكن - - الأحد يوم الغال الوطن إل وءودق 
لالاسحإم ل وكيف ؟ الاتحام ل رض عن لثألي الجان؛ 

منحجلا ولا الخالق من حياء فلا الخمح ف؛ه يراك أ إ مكشوف حام 
أغراضيفيه لأم ؛ وعاء الجان "يض  ١٠٢^*الرابعة - إل الخلونتن 

إذاإفطارا أدحرها التفاحة إلا —كعادق— الإفطار رددت فراثي، فيها با 
أودعنيوهناك ، الاستقبال منطقة إل الجان انتادق الثمى، غربت 

وحانتالحكمة، ق موعد عل هم ثمن المسجونض بقية تكامل لخن غرفة 
بالجانوتفاحأت الانتظار، عدا شيئا أمري من أملك ولا الأمة 

متبشرالبته ا،لكان هدا أد-خلى يوم منه جردهمتلأ الذ-ي لبامي بمتحرل 
القيودإحكام ل ومبالخة تقييد من المعهودة الإجراءات وبعل- مرورا، 

القلريقموكل، جوزيف جون محكمة إل متنقلنا التي السيارة أركبنا 
ومعطفي،ملابمي ء دف، جومن ل اغري، أسي إلا والخوبارئ مزدحم 
القهوةيرتشفان يرافقه ومن السيارة نركبها،ناتد التي السيارة ودفء 

مندزمن.حرمتها متعة وتلاك الخوانمقيمي، هذا 3، الساخنة 

منفرد أعوام، بعشرة القاصى عل حكم قاتلا بجواري من تحدث 
أشهرثلاثة أول إلا هي ما ، تقلؤ، فلا أعوام ثلاثة بالجن فضيتح بجواره 

إماوالأفكار الخواطر ي جالت، الأثخاصى، وتأنس المكان تعتاد بعدها 
الإجراميالتاريخ من الاع هدا لهم أناما بما أجالس التي الأول المرة 

محاربهعن الأخر محديث، منهإ كل دمفي المترفة، غر والسجلات 
عنهاشي أشغل وذمتا يروقال،، ولا حديثها يعجض، ب ومغامراته، 

حتىالتلريق معالي إل السائق مقصورة عل تهلل فتحة خلال من بالنفلمر 
وللمرةاكاخل إل وأنزلنا الحكمة، مبنى داحل بارة البتا استقرت 



دونوحدى الثلجية الزنزانة إل بأحدي السوول يقوم ~عمدا~ الثانية 
اا،هوأخمد شخصيته، ق التغلغل و١للؤم الأسود الحقد إلا يدكر سبب 
الزنزانةبرودة من ممرا حققت ارتدي|ا التي وملأبمي فمعشي صرأ 

الثلمة.





1 والعودة الإطااة« شرودا  OlJIلوظث



بدورهازنتالتي يمحامتي التقيت القاصى ْع موعدي أوان نيل 
وندرهبمبلغ الأمركة الحكومة باسم مصرفيا شيكا سلمها بتلبثرى ال 

الحصولبصدد أما كإ يوسف، أحي أرسله أمريكيا دولارأ ٥ • , • ٠ ٠ 
القضاءأمام ؛لهوري تضمن عودين البلدي سفارة من  v-jlias"عل 

صعدكم؛، افه وخمدت بكينه تقررت، متى الحاكمة لإجراء الأمريكي 
)الا-بمزيته(القاصي وحضر الحمع ..كامل الحكمة ناعة ل إي 

محاميتي..ونفت، محاوها 

المرقالثيلث، بآن الحاصرين وكل الونرة محكمتكم أمام علن ا~ 
الحكومة،حزانة تمرق نحت، أمريكيا دولأرا ألفؤ ين بخمسالقدر 
اليديلهور يضمن السعودية الحكومة من حهلا؛ا الم تبصدد ونحن 
القضاءمحل.ده الخى الوقت، ق الأمريكي القضاء أمام الهن،ءس عصام 

الحاكمة.لدء 

بهذهالكفالة مبي؛ توفر أن اصي القمحييي أرى معرضا( الادعاء )~ 
وتتوقعوأهله، للد0 التهم رحؤع نثلير الملغ زهد يعكس رعة ال

دفعاتعل وأهاله لأسقائه اللغ تسديد سيقوم التهم أن الحكومة 
لدابالكلية الثلغ دال من بإعفائه أوسيقومون ميرة، اٍل وأق

٠٠٠٠٠ءبJى

استخدامق تورط أو تهمة عليه نشت لآ موكل إن غاصبة(ت )الحامية ~
إلنستمع إ إننا ثم القضاء، من بالهرب يلوذ حتى حقيبته ق وحد ما 

النيتان.بشأن الخراء رأى 



الحكومةوممثل  ٤١٠٠٧١ممثلة الأصوات وتعالت 
..٠ ٠ القاعة أركان جلجل موت العام المدعى صدح 

وحلص-تاوالق-وانين الأنغلمة الحكومة راجعت القاصي، ميدي حم~ 
لوالأمريكية السعودية الحكومتثن، بن تفاهم مذكرة وجود عدم إل 

سلمهالأءرع^ه طلهت ف نط لأنمف^اء ١^٧^^بمن تسلم 
لضإنوجيه سبب محاكمته لحين التهم لقاء أن الحكومة نظر ول لها، 

لها.وتحقيقا للعدالة انتصارا الحكم؛ وإصالار ظهورْ 
......الحامية صوت وتعال 

وأناالسعودية، السفارة ق الوولثن ®ع تحدثت لقد القاضي، يدي ص~ 
السعوديةالحكومة من الضمان خ3لاب عل الحصول وشك عل 

المحكمة؛ءلالست، ما مش القضاء ام أمالمهندس السيد ظهور يكفل 
.الأحداث استباق يعدم وأطالبها ، الشث الحكومة أناشد لدلك 

العامالمدعي أما )الاجساريت( القاضي استحسان الحامية رأي لقي 
الخطاببشأن الحامية تقوله فيها وشكك ، م3لالقا حديثها له يرق فلم 

أوقفهالقاضي أن إلا اكري الشيك فضية إل الرجؤع وحاول~عجا~ 
عنتدهامحددة، شروحي بحب مراحي بإطلاق وأمر الاستمرار، من 

)الماجسميت،(القاضي حكم تفض ي حقه باستخدام العام المدعي هدد 
وجهالانتهاء عل الوقت شارف ولما ، الأعل القضاء إل القضية وتحويل 
مشترك.اتفاق إل ليصلا فيالحالوسسا الدفاعو١لمدعي القاضي 



التاليت;النروط وفق لليي وعودق سراحي إطلاق مذكرته ل أمر 

ووجومهبمثوله ~ معلنة مفتوحة— محكمة ل كتابيا الدناع يتعهد —١ 
عوديةوالالأمريكية الحكومين، ْع اكام والتعاون مودية المن 

القضية.أحل من الحكمة أمام للمثول 

ألفخمون مقدارها - ضإن - مالية كفالة محل الارذاع يوقع -٢ 
الحكمة.مجلات في تقيد أمريكيا دولأرا 

 _-T زالقاء مليه يتمن مودية، الالأراضي إل الدفاع مودة
إذنعل الحصول دون من اكحول وسم الحال ّكمم منوان 
مما.

الرابعةمل الأستتاف، ئل ما حدمات مكتب عل الدفاع يتصل ٤- 
أسلعكل من أربعاء كل ~ الأمريكي التوقيت، بعا - اء م

الفارةمقر إل أسوعيا حضوره إل م،؛الإضافة معهباكبق 
بالرباض•الأمريكته 

الأمريكيةالمارة لوول صفره جواز سليم الدفاع مل يتعن ٥— 
إلعودته بمجرد 

الإطلاق.فترة وظيفته عل الحافظة عل سن ٦- 



الإطلاق.مزة جراتم ق الورط عدم الدفاع عل سن ٧- 

أوأحرىأونحرييت يدوية أسلحة حيازته عدم الدفاع عل سن ٨" 
الإطلاق.فرة حشرة 

إلالرجوع إلالغرض السعودية حادج الفر عدم الدفاع عل سن " ٩ 
ا1لحاكة.أصيكالأّثتاف 
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أصدرهْا عل والادعاء ااد3اع يتفق لآ إذا موعدا القادم الثلاثاء حدد 
أمراالقاصى يصدر فكيف الضبابية بصورته اللقاء انتهى )ا.لاحسآرت(، 

الغرفةتدخل لآ بايحامية التقيت ولما ونقضه؟ رفضه حق العام وللمدعي 
عرفتتيآخر شخص معها حضر ؤإنإ وحدها مقابلتها اعتدت اش 

حلسةق بشهادته امحّتعاف أما وأتذكر ، التحقيق ق مساعدها بأنه به 
منهوتثع ذكاء عينيه تلمع لطيف عشريتي شاب إنه قبل، من الأستيلع 

البقولها ايحامية تابعت وشخمى، لقضيتي متعامحلف والشاحن الحيوية 

فدرحتهالقضية ق التهار الحكم )الماجستريت( الأستإع قاصي يملك 
نقصق الحق العام وللمدض ، بدلك له تمح لا القضائية وصلاحياته 

األطالقة،ثمالصلاحية ذي القاصى إل القضية تنقل ثم ومن حكمه، 
لحينبلدك إل وعودتك لإحللاقك موعدا الثلاثاء يصريوم ربإ أضافت 

حونبمحكمه القاصية إل القضية تحال وربإ ، محاكمتك بدء امتئتاف 

سأسعى.. الحامية أكملت ، باحلمئنان يبشر لا وهدا ، موكل حونيفا 
السعوديةالسفارة ْع وسأتحديث، الضإن حهل-اب عل للحصول جاهدة 
ولكنللغاية معي متعاحلفة المحامية وأحلفال، بأهل بعمل ذكرما اليوم، 

.كان مما أفضل عل الحصول بالإمحكان ليس 

عشتكوش فاسيلتي كوريكشيل ماوت ييل إصلاحية إل أرجعت 
الإحساس؟ السبيل وما ؟ العمل ما شديدين,. وضيق كرب الة حق 

اكهمةإثبات محاول وهو العام الدعي من أراه ما إن فظيع تيء بالظلم 
إلدخلت وعندما وحارق، لمولآ دووبة محاولات ل بالجن وزجي 

ذيالموحد اللباس وأعطيثا أخرى مرة لبامى من وجردمتا الإصادحية 
متوجهاأ>اصي حا التي اللامتيكية الحسة البرتقال..وحملت، اللون 



القيبقابلت ١ ١ ٠ رنم الزنزانة ج الوحدة إل ءلريقي ول زنزاش إل 
سراحكيطلق ألر الأم ما ت وقال اسوشي المن- تمم ~رجل التائب 

ماذاأدري لا الشعور" محوهن متعبة ية نقعشت حقا الأم؟— ق ماذا 
متهدهدأ،الأرض نحو رامي مهلرقا حائرا طريمي أكملت ا له! قلت 

بكاءبكت أش أذكر حلفي من الباب وأغلق غرفتي إل وصلت وئا 
ولحانمتوصئا وجل عر الول مستغفرا مضتا الوقت، من مدة ساختا 

احتإعتذكرت محوالخمعة، ال؛وم لأن وألي؛ ويالحرق ري ماحاة إل 
ويبصرهمالناس ليعظ ؛ النير يعلو الخْليب وتذكرتا بالمسجد الناس 

لهذهأدائهم بعد منتشرين الناس انصراف وتذكرت ، دينهم مور أل 
وسعادممالحبيب لوالدي وطفيب وزوجتي فائق وتذكرت القرمة 
ورغدوأماما بأمنها الرياصل بمدينه تحوال تذكرت ، معا بتواجدنا 

وانقفىالمٍة، هذه الوعد ط\د ... وصحي عمل العيشاتذكرت 
رتيبةحياة ل حسي من الثاو الأسبؤع من والأنمن والأحد السبت 

نشاطأنمى هذا ، الفناء ل بالمثي فيها يسمح باليوم محاعه تفصلها 
ْعللحدث المجال يتاح ولا يكلمك أحد حا،لأ أقوم فسحة وأنمى 

سلمشالتي القضية أوراق قراءة ل الونت بعض أنمى رحت ، أحد 
بالةعطل الأنمن يوم حصل الأحثرة، الحلمة انتهاء بعد محاميتي إياها 

بأحذيقام الذي السجان يصحبة الصيانة فريق وأحصر بغرفتي الراقية 
بالحكمة.مجوعي نزيليها فلدى  ١٠٧رقم الجاورة الزنزانة إل 

لضالخارجي الفاء زوايا من اح-دى زاوية عل الزنزانة تعلل 
علالأخر فوق أحدهما حديديثن مريرين من إلا فارغة الإصلاحية 

مراقبةآلات توحد لا كإ ، واحد حديدي مرير حا التي زنزانتي حلاف 
عينايتتفحص وبينإ لأحقا~ علمت كإ الغرف بقية ولا الغرفة— ده هق 



صاحبإل موجهة رمحالة لأكتب ، أحدهما تناولت رأيت الغرفة 
أريد١ ١ ٠ رهمم الغرنة أسكن جارك أنا ُاعريري الغرفة وصاحب القلم 

يالفتاءا؛التجوال ل تتاح التي بالساعة غدا أرجعه رّوف الظم استعارة 
إصلاحبعد زنزانتي إل أرجعت ولما ومرور، سعادة وكل القلم أحدت 

الأمبؤعأيام يوصح جدول يتخطيهل انشغلت، الفور" ~عل الراهبة آلة 
عنعبارة القلم ~ والتوارخ بالأيام العرفة فقدان من خوفا والترارخ 

رأسهو صغثر معدل ؤلريج بنهايته مثبت المرن اللأستياثح من أنبوب 
الكتابةيمكتلث، لا ~ الشكل حدا تصميمه جرى أمنية ولأسباب ، القلم 

صتتيأوراق تراءة ل أمعن اليد،ويي-ءا لأصاع مؤلم به فالكتابة طويلا 
أحففلإني الاتصال؛المحامية، مي وطلب زنزانتي باب السجان نح 
الفورعل أرقامها، بطانة بل، أفجع لا حض قلب فلهر عن هاتفها رقم 

..بقولها بادرتنى -با واتصلتا الهاتفا إل توجهتؤ 

باهللثج.الاتصال من نتمكن لآ أنلث، علم أ- 
•أهل همع أصوات دّءإع ومتلهف والدي إل مشتاق نا أ~ 
'حالا بهم يتوصيلك أقوم س~ 
حقا....أ— 

.بصحبتهم وستكون لحظات عم ن~ 

كنتأصمع•■-لقد مما طربا توسعتي تكاد لا والفرحة تتكلم جعلتا 
وأمليتهاوالداي إل التحديث، ق برعيي لها أنحرق...مرحستج 

دقاتكانتح الهاتفح رنات إل أصغي كنّتج وعندما هواتفهم، أرقام 
ارض؛السإعة رفعته ولما متسارعة بوتتره وتدق بشدة تعصفا قلي 

صول...



.وبركاته اض ورحة وعلكم اللام —
.من...؛٤^٤ اللام عليكم و— 

متحدرة.و-بماق عل سابق جرت دموعي مع لرأسطع 
•والدي يا عم ن~ 
ولدي.يا وأحوالك حالك يف ك— 
؟أهلتا وحمح أمي وحال حالك؟ كيف بضر أنا والات.ي يا لاه حل. أ— 
فمويٍتهلون اللام يلغك منا الكل بضر، أنت مادمت بضر حن ن~ 

الحقونور ءللءأت غالفللمم وتصر اصبر بني يا حين، كل ل بالدعاي 
ٍلال.ؤإن الأيل نللمة يدّه لا أبلج 

ممه.فه.؟الحمد -الخملو 

أء،امكاوءءاتائ،بضروكدلاث، لكلهم •أبناؤك • •زوجتك • مك أ~ 
.بيتناوجودك سوى ينقصنا لا ؤإحوانك 

حميعا.وحففلكم ذخرا فا اطه دامك أ— 
٠بالكريم ظني حاب وما اطه بفرج نقة عنا حن ن~ 

الآلأفمئات بل وآلاف الأحرى، اكاحية من وأمي أي صوت حاءق 
ولدىيا تصبر ■' يقولان كعادته راسخ نوى صوت تفمالنا الأميال من 

الدربر٠يوL القواد دثار يومف نقيقي مع نحدتت ، آسرك اطه وسبقك 
الحاميةبذن المتسق المجهول والفارس الأ.هر نوالس، عل المعين الصاحس، 

منإن إحفاءها. الخميع حاول ؤإن ، واصحة الحزن نبرة ؛دن، ، وأهل 
فكيفوحبرته وعرفك عرفته ان إنعن المشاعر ممم الأمور أصعب، 
بعلّوتيقنت، والصداقة؟!! والزوجية والأخوة والأمومة الأبوة بمشاعر 

الإعلامنال متهم كثاب بلدى ل وانتشاره خبرى صيهمع الكالمات هده 



إلاشوا كتاب بعض من الخرف انة أملتضيح ؤيا ، نال ما مني 
ويبعالظلومض وصرة والحمقة الحق نقمي ل والعناء النرف مهنة 

فقداثياإل ؤإنإ فحب للمخاؤلر ليس حياتهم تعرصت ؤإن الظالخن 
يريد•أملام • ( ٢٠٧^الناس وفللم والتزوير الضلال يريد باعلأم فكيف 
هم،أنفعند س وكيدا حدا الوحل ق اسمه تالوي*ثا يريد ببلدي الكيد 

ماآلتي لقد السإء مريعة بثريعتها متقيدة الدواان هذه يروا أن ماءهم 
أريكةعل الفللأم جنح تحت تكب التي الخمامئة الأقلام بعفر حطته 

تثتدون الصحافة صفحامت، عل أمإئها تلمع الأوحد همها نحملية 
الكيانهدا أعداء رممها ، المحتوى حييثة لأهداف وتدعيإ تمجيدا 

أوبقلمهبموته وينعق يصفق س كل الصفيقة حطواتها وبارك الرامح 
الدامس.الظلام وحفافيش الخامس الطابور واد رس 

العزيزعبد بن ناف بن محمد الأمثر الملكي السمو صاحب، قابل 
إنمحة، البكلمإته وثرفا كرمه إل كرما فزادنا بمكتبه المن والدي 
ولرونباح، عاو كل ألقمه وحجرا لخراحه شاف بلسإ لوالدي حديثه 

أحيأحذ الوفاء، ديدتهم بعمى من بعضها قدرية ّموْ عل غريبا ياكن 
قولوأحاسيسه مموه قول كفال فقد وحبور فخر وكل الأحبار بمدثتي 

كتفنقيقي حدثك، • تحتس الشهرة عن باحنح حال! رخيص قلم كل 
أجعها،الأمرة عل وقعه دوي كان وكيف، مسامعهم، إل الحر وصل 
سمعتهمما فرحة ؛غ! اليوم ذلك، ومر مكاف إل الجان أرجعتي بعدها 

ؤإحوقوالدي عل واطمأننت، اكلاثاء، غد يوم من وقلؤ، أحبار من 
عض.شيثا تدر لر الخي زوجي عدا أمرق وأفراد 
الوصيالباب حلف من التقين ل متاحة ساعة ول جولي ثناء أل 



استلامهرقص الملم، إعارته عل شكرته ١ ٠ ردم٧ الزنزانة بصاحب 
أدونفلعلني ومعروفه كنيعه صعدت ءاJهاوكم الإماء مص وطلم، 

يفيدالحامية عل اقصه حدثا أو موقفا أتذكر لعالض أو اللاحفيات بعفن 
متأحر..الوقت زنزاض، إل ورجعت التجوال ساعة انقضت القضية. 
ومعهالسجال حاءق فجرآ الرابعة كالعتاد ، قلق.. نوم إل حلدت 
حانتولما الانطار عرفة إل انهللقنا مجقتتياق، فيه ،لأجع ووعاء الإفطار 
الأفكارموكل، جوزيف جون محكمة إل السيارة بنا انطالقت السابعة 

ايدشسراحي إطلاق يوم النوم ثرى يا هل الثقل عقل عل تتزاحم 
والتقاتيسفرى يوم اليوم تري يا ،هل محاكمتي؟! مجوعي محن أن إل 

منه،حرمت حميل ثيء وبكل بالحرية أحلم واسترسالت بأحّتي؟ا 
مجعيحراسه يتعامل الكثيبا الحكمة ميض داحل السيارة بنا وقفت 

للمسووليروق التي العزولة الحليدية الغرفة وق وفظاؤلة، بغلاظه 

•• • • الحارس بسؤال تجرأن فيها رصص 

!٠؟ الثلجية الغرفة ءأد0 وحدي أنا اذا ل— 
.وتنفيذهابإتباعها أقوم الaُلا٥، الأوامر تبما إ~ 
المستعان.وافه جيل، ر ص~ 

أجلسالحيرة قارعة عل _اأنا ات..هالثبحس على ري وحمدت 
يبددهاالكان تملأ والعجز الألر سينا،راتحة أحم أن دون القرفصاء 

الأقدار.مدبرالأكوازومقدر سر مر التفازل 





لورالالظ0ض اسمم القاظية....القاء 
الدث(ااسمهة كان 



اخرتتىالنشيط الشاب الحمق اعدها مويرفقتها يالحاميه التقيت 

القانحيأصدرها التي مراحي إطلاق لدكرة العام المدعي بقض 
عدمعن الحامية ل عبمرت اصية، القنظر محل وقضيتي )الماحزيت( 

قضيتيملف سلمت الش فالقاصية نحاوفها وأبدت ، محدث مما تثJاؤلها 
للاعتياراتالنظر دون نصا التكتوJة بالأنظمة يتقيدون وممن مرنة عير 
عنحدقها السطور، يئن ما وقراءة الأمور بواطن إل النظر أو انية الأن

شديد..بطء ق أنتفلر وأنا الوقت مر الكبير، وأمل تقاول 

امرأة، القاصية يحلن الحكمة قاعة قدماي ووطشت، الأوان حان ولما 
عباءةترتدي قصير، شعرها القامة متوصهلة البشرة بيضاء الخد نحيلة 

مقتبلق شابان يرافقها اللون سوداء الأكام واسعة الشهثرة الئضاة 
القضاة،يظهره الذي والوقار التؤدة من نؤع أي القاصية ثظهر لآ العمر، 

محاميتي.محفظات من بالرغم نحوها قلق ولا بخوف أشعر لآ 

الإدعاءيراه ما هدا محاكمته، لخن التهم إبقاء من لابد فقالت،ت نهلقن، 
مبلغبأن الحكمة وهيئة القاصية مذكرة الدفاع ،ثلمة العام،تدحلت، 

تكفلالخصولضحطاب لأمريكيةوأماضوشك 
مناسباالحكمة ترا0 الذي الوقت، ق موكلها بمثول السعودية الحكومة 

مصرابلدي إل مغادرق فكرة معارضا الإدعاء الحاكمة،تدحل؛ثل لبدء 

قاطعاالرأي وحاء الحاكمة، لحن الأمركية الأراضي داخل بقائي عل 
محتإحراجي القاصية من الحامية السيدة حللستح القاصية، من بتاييد 

علحهلورة لا وأنه حاصة الإلكترونية المراقبة بوجود الخرية الإقامة 
منأحرى حولة وراحت القضبان حارج وحولي من الأمريكي الشارع 



يعدالحامية لصالح الخولة حمت لله والحمد والعارضان الداولأت 
علالقضاء وافق نقيتي من أموأ بحالة والادياء القاصة فاجأت أن 

الألكتروية.واراقة الجرية الإقامة إل إحالتها 

العام،الإدعاء وحنق ويغصة مضض عل بموايقة الثلاثاء حالة انتهت، 
الخاصالكتب ْع التنسيق حلال من الاقنراح عل القاصية ووافمتؤ 
الإحراءامت،تنفيذ ل بالشرؤع الأمر الأ'صتئتافإوأصدرت يشوون 
الحاميةيع مابالت، القضية، صبر لتابعة موعد الحمعة يوم وحدد اللازمة 
-|منيأردفت ثم يسيهل تقدم إنه قالت،ت السفل، العناية؛الهنابق بالغرفة 

،الحاكمة ق البدء موعد تحديد بسرعة والهلالة السجن من إحراحالث، 

منيهلالستا القضية ويسسح لجاح توئعات٠ا ••وعن ...ناقشتها حاورتما 
الاحت،الأت،فكل لاحق وت القاشوالخوضفياكاسملإل ناحل 
واردة.





٢٠اسةيوم  م٠٤/١/٢٣



الخنفاسلتي كوركشنل كونتي ماوث بل إصلاحية إل آرحث 
شيوازداد حيرة مرني - ازدادت جدي، من جزء كل نحلد بارد 
أكيوالظلم، الخور أبكي أي غم ضمي لن وجل عز الول بان فا 

وعدالةحرية من الراقة الشعارات رغ وأبكي الظهر ل والهلعن الخدر 
،وحد١٤ومكر رندليس كذب إنه الإنسان، حقوق وخماية ومساواة 

اقلوحشالجن وكرهت الانطلاق ..إل الحريةإل ه..اشقت اا 

،قابلني بداخله من وجفاء وغضاضة تعامل أمي فا القامى اكفر 
طيبالتعامل حسن من رحل السائقة المرة قاباكه الذي نفه القس، 

الممة...

حالا.أحسن تبدو المهندس، حضرة الخير ساء م~ 
نعمه.عل لله الحمد القيب، حضرة الخير ساء م— 

؟.اليوم حدث ماذا ح؛رل أ~ 
الحمد.ولله بإمحابية تسير الأمور ن إ~ 
٠؟ أهلك من رماتل تلقيت هل هذا.. لسءإع سعيد أنا يد، ح~ 

-لا.

بنفسي.إياها وتسليمك باستلامها إرمالها،ومأةوم منهم حللب ا— 
القيب.حضرة منك لطف، ذا ه— 

حتإ. مذنبا. أظنك ولا مثلك مهندس وهو صنلثه ق ابني تعرف، أ— 
حهلآ.هناك 

ظنك.حن عل كرا ش— 
الملامة.^سماوسلكباس،ع 

القيب.حضرة السلامة ع م— 



دالختويةالحاص من سل دس ل وجرى ئاته حرارة أوصال ل دبت 
وأحرىلكلثهد كلمة من فكم وب|جة مرعة أكثر حطواق وأصبحت 

أولدتوأحرى دض لصا•مها قالت كلمة من فكم إ الم من أفتك 
العال!صاحبها 

أذقل ترد المحامية ولكإت القيب ومات زنزانتي أنمد ومضيت 
حراسس كل ب بمقتي التي المعاملة عكس عل ومواساة رئة تسيل 

لوزجي يدي ق الحديد لوصع الحاهدة العام المدعي اومحاولة افلكان 
قفلأحدق وعدت ، يوصف دم من الذنب كبراءة براء منها أنا قضية 

برئسجتن من كم ترى نفي، أسائل المنظر ناحة من رغأ الزنزانة 
الأياديلهذه نيا نم محتا، والحور الظلم أيادي لصته السجن ياهب غل 

الأثمة.

اشتكتالذي الحديدي السرير عل أجلس وبيتإ الأربعاء يوم مساء 
رجلالباب حلف ونف صلوعي، منه وتوجعت، وانت، روحي، منه 

المتهكمينالعابرين من أحدهم حبته الأمر بادئ ل اللون أسمر 
المستهزبن•"

٠وبركاته افه ورخمة عليكم السائم أحي متكسرة( عربية لكنة ق )~ 

فمنبالباب الممقت عين طرفة ول مكال!!! من كالملدؤخ قمت 
تلكبؤا أسمع لآ يوما عشر تسعة من أكثر ل السلام، يقرأق الذي عساه 

هوالسلام إن احضته.. لو أق تميت، الطيبات، الطاهرات اللكيات 



٠والأمان. بالاطمتنان الشعور 

؟,حالك كيف وبركاته، اش ورحمة السلام عليكم و~ 
ض.الأمر وبع ونجلي اصر بخر، ض لحمد ا~ 

الأحوال.كل -الحUJضعل 
لإءلالةصلأطالأ-الأمحدثاْ.

يغادر...أن وقل 

٠؟ فيه تقرأ مصحف لديك ل ه~ 
حرزتم•ل أغراصى فكل لأسف، ل- 

دينالإسلام رممه اللغت ولا الترق ولا الوطن رابملة به بطني رب 
فأصحتم٠ الأفئدة شغاف حالج إذا والإيان القلوب جامع اللام 
ممسلآ ؤإن قلوبنا تصافحنا كد ، ١  ٠٣آية محمران، آل ّورئ اخواتاء بنعمته 
الفاحاةوكانت الحدث، بسامر الشفاه تنبس ب ؤإن وتكلمنا يعفا أيدينا 

ايحاففلةراجيا الباب تحت من إياه واLّ٠مني مصحفه حملل لما السارة 
افهودعوت شكرته الصحف.. أحدت منه، فرغت إدا ؤإرحاعه عليه 
الاراءةعن توقفني الكريم اكرآل آيات أرتل وأحيت سجنه، فك 

وكيففيها نمت ليلة ألد وهي نومي موعد حان حتى والصلاة الصلاة 
حليمي!!والقرآن لا 

بالزنزاتةالسالم الأخ عل مررت التجوال ماعة نر الخميس يرم صباح 
زنزانةi أعرفه. ولا يعرفني لا يوما عشر تسعة من أكثر ل ، ١ ٠ ٨ رقم 



العامالدعي ويعرف قضيتي عن عرف أنه أحبمرق ا تفصلنا واحدة 
لوتمنى القامحي الصعب الإنسان قضيتي ق الرافع 

السجن،إدارة من الإسلامية الكتب وبعض مصحف طالب بإمكانية 

أنهإلا الدوام، عل يزورهم الذي ببوصهلن السجد إمام نيارة وطلب 
إلاآكل ولا الطعام أرد أنتي الشاب أمروكا،لأحظ خارج الأيام هنْ 

لأكرمالأمر وترك صحي الامحام ورقمه هو مني وطلب القليل النزر 
الأكرس•

هذابجعل بان رجاء وم الخمعة•• فجر ومخ الخميس ليل وختم 
واادار،عادرتوالأهل الوطن إل للعودة والسييل الخلاص بداية اليوم 

منأتمكن ولي زنزانته باب نحت صاحبي مصحف واضعا الإصلاحية 
انطلقناثم امي لبلمستا نائم، وصاحبي مبكر فالومتا توديعه 

بالخلفنحلس الحكمة.. قاعة دخلتح موعدي حان وئا الحكمة إل 

المحامية،اعد مبينهم من اح،تا أعرفهم لا الأسخاصن من عدد 
الحامية—مفاجأةوقفت وهتا سكرتيرها، برفقة القاصية حضرُت، 

ومطابقامناسبا مكانا وحدت يا-أا الحكمة وهيئة القاصية نحثرة ل" 

أثناءالخم تح؛رزا لآ بالحكمة، التنسيق مكتب، يريدها التي للشروط 
حميعبثن، الإنفاق وجرى الحكمة، قاعة إل صعودي همل المعتاد لقائنا 

قبلتالأن، من شهر بعد بالمحاكمة، البدء موعد بتحديد الأطراف 
ياكأجيللمتطالمج ؤإلأ قبلها من الخام الامتعداد شرط عل الحامية 

المجانيضعني ب الرة وهذه الزنزانة، إل الصعد عم أنزلث، آخر، لشهر 
طويلةفرة وءمبs غفر، م ببما زنزانة ل وضعتح ؤإنا الخلجية بالزنزانة 

سراحىبإطلاق الخاصة الورقية الأعإلط نحليص محاميتي حلالها بجري 



طالساظهرا عشرة الثانية وعند الإلكترونية، والمراقة ابترية الإقامة تحت 
وإالحديدية القيود محن قدماي حرر ارة هذء به، اللحاق السجال محني 

منفيأمام نجب إذا فتحها، لما بوابة حلفه من ممر وعثر يدي ل القيود يضع 
للحظاتمكاي ق تسمرت اعدها، ومالحامية استقبال ل وقف كبير 

حديد،من المنهك دي حق لتسري الحياة دماء أنتظر وكأنني 
كيهمافيه تقلب انمان لها فاطلقت اات5ال تكشف أن إلا عيناي وأبت 

طليقحر اللحفلة أعيش الحمق،أحقا دور النفس حديث وأحد ساءت 
غمرتتىلقد أ، أ أ الحياة عن غيبت أن بعد الحياة قيب ق أعيس أحقا 

سمعيعن ستغيب حقا هل قيد... بلا اسثر حقا هل محنوقة، سعادة 
سينتهيحقا •هل • ٠ ماوث؟ بيلي إصلاحية أبواب وصرير أزير أصوات 
وحرجت؟دخلت كليا السحن حراس به محفلني الذي الفظ العامل 

والمعنوية،اللففلية المضايقة ألوان وبشش شاءوا ما ومش أرادوا كلما بل 
منالأبيص الجليد ثار نحوي، وجريا ومساعدها المحامية نحو جريت 

الدهشةوكانت القتال ماح ق الخيل غبار كتع عليه حهلواق وع 
تغمرناوالضحكات والفرحة بقوة الساعد احتضنت الموقف، ساهدة 

والمرورالوقور السيدة عل سلمت وقلي، نفي إل طريقها عرفت بل 
ملامحها.عل واصح 

السإء..ق محلقة (.الطر مشرقة الشسى حميل حول من قيء كل 

تلامسالثلجي الهواء ,.نسائم السإء زرقة المحيهل.. أمواج صوت 
الحمدفلك الخرؤج سلامة عل يأتثني جاء الوجود وكأن وجهي صفحة 

اف.يا الحمد لك افه... يا 

مكتبإل معا اتحهنا الثري، من لحعايتي وقفازاي الرأس قبعة لبت 
نسلمتالشخصية، أغراصى حمح فيها حقيبتي وتسلمت القضايا متابعة 



العودة،وتدكرة سفري بجواز الاحتفاظ وتم الامحإنية ويطائاق نقودي 
سضبمضموطاشلأدساشد

الحاميةاطانمت أن بعد إصافية، عقوبة ؤإيقاع اعتقال فبم ؤإلأ  ١٢
ماتصدق ألا عيناي كادت باكرتح، إل أشارت الإطلاق شروط عل 

حزءعل بملل ممارية تحفة إنه راتع أحمر حجر من الحكمة محمبش ترى 
بداحلوأنا لأتصور كتت ما المهر، بالرمر مكسوة أرصاته الحيهل من 

مماريدوتصميم الألوان زاهي المحكمة من الأحر الوجه أن الحكمة 
الزيفالحفارة وجه إ أمريكا صورة المبنى يشبه *كم • ياء الجال ق غاية 

الإنسانيةعل تعتدي موحش مظلم أسود ولكنه رائع فخم راق ميتى 
*إ أ الدوليةأ والشرع الأعراف تقوله مسوغ دون حقوقها وتنتهاث^ 

يتناولانومساعدها المحامية وجلت الحكمة مطعم ق نا جل
—اافتقدم التي باعتي أمسكنت حقيبتي فتحت، العداء، طعام 

 sيديأودعتها يم مليا أتأملها جعلت، الوقتية، دلألأما قيمة وءرفت
واحتفالهافقدها يعد إلا  ١٦٠نحس لا نعمة مجن وكم منها، حرمت التي 
باشحتهاترمي والشمس برودته من الرغم عل صحو حياتنا!إاالحو من 
مسجونا—-قضيتها يوما وعشرين واحد حلال الدنيا كانتج المكان عل 

غلاظأفظاظ أمن ورجال مصفحة وسارة كثيب رمادي لون عن عبارة 
وذرفتهاالماء تاملمت ثملمة، ومناظر موحد لون ذات حشنة وملابس 

إلأنظر جعلت الحري، والأشجار وتحليقه والطثر وأمواجه والبحر 
إلمعا ذهبنا غداتهعا، تناول من فرغا وحيما حولنا، من الناس وجوه 

طالبتفمحدودة، أمتار بضعة الحكمة عن يبعد والذي المحامية مكتّب، 
الحقيثة.فصورت التصوير آلة إحضار مساعدها من 





انمألألأسانوالله سممهؤ5ت 



نهسأمكن الذي مكني مفر إل الأجرة سارة والحاسة 
740 ثقة كوبل إمكان ~ نيوتن شائع غرب 2  15العنوان عل 

215 Newton St Coply House  إلاعثردقائقا56آ\اوماهي
الجهازترتمب عن والويل ن الموكل الحكمة مؤول نابلمنا حتى 

الإلكتروف•

الشقةخميعنا ويحلنا إثامتي مقر إل كوبل إمكان موظف أحدنا 
ؤإذاارأ يتتجه مرة  ١٠٠الدحول باب مقابل صغر مطخ من الكونة 

طعامطاولة ساره يعل V للجلوس صوفة أمامه من مزدوج ير رب 
الغرنةاJمين، عل نقلة ممياه دورة وآتى.. يتومعلهإ بكرسي محاطة 

دولابابموي كمخزن تستخدم صغيرة غرفة المرير بجانب مدفأة.. 
تهللالغرفة ومدياعا ومنيه ساعة يوحد للملابس كي وطاولة ومكواة 

أمجارالدوام؛الارة، عل يعج النهلقة لأهال ومصر فسيحة حاو.يةة عل 
—الياركيه — حشية الثقة أرضيات ، جرداء وأغمانيا كرة الحاويقة 
ريالاوألف دولار ٥ ٠ ٠ أمظك إش دولار خمسائة الأسوعى إمحارئ 
للأسّوعال>ني دفعت الأل، الصرف وبطاقة ائتإن وبطانة نقدا معوديإ 

١^١^.وتمرح اكس رح سة 

علالإبحار ْمروظت دولار/،١^ ثلاثةآلاف إل بحاجة إش 
ظهراالثانية الساعة القائمة^ أسابح الته حلال الحاكمة انتهاء افتراصى 

اسمةحلال اسةإلأمن تر محآ 
الذيالحكمة مسوول فامحرت — الإنرنت — للمعلومات المكبوسة 

الحاميةنالته ما هذا الثمن غالية الثقة ؛مناسبتها، الحكمة رباع عاينها 



لالعيشة الجن،كالض من إخراجي مرعة عل حريصة ولكنها 
المركزبأرقام متزودى بأ-|ا الحامية احبمرتتي لقد غلاء، أكثر بوصهلن 

موولمن ؤللبته ك،ا أرخص ثقة عن خلاله من للحن، الإملامي 
احتياجاقبشراء أقوم كي الركزي• الوف، إل اصه؛لحابي الحكمة 
التيالنهود بتحويل أقوم كي ممرفه؛ إل أرثائي منه وطلبت، الغدائية 

مشرياق.ق حتاجها ما 

احتاالقضية، محريايت، ق تارمحي ومنعهلف جديد يوم الخمعة يوم 
وأصحأريد بمن الاتصال، غامرة؛إمكاز| وقرحة آخر بإحساس 

ظهرأعشرة الثانية الخمعة يوم أراد، وقت،ا ي الاتصال يريد من بإمكان 
عاجلبومطن بتومتذ ام ٤٢٥;٢ا/١٢الموافق ٣٢• ٠٤;\/٢٣

بدءلخثن غرفة داخل وسجني الجن من مراحي بإطلاق النرى 
لقائهاعل ايحامية ودعتني قضيتي، ل الهائي الحكم وصدور الحاكمة 

مكتبها.إل الهلريق ، تمنورقة وناوكي صياحا اكامعة الأنمن يوم 

أربعمدة أسبوعيا ؛المحامية الكاء إتاحة عل الإطلاق قرار نص لقل 
المعيشةتموين على الحصول بغرض وق التل يتاح كإ ماعامتج، 

ماولكن قصثرة مدة إنبما ساعاُته، لثلأيث، أصبؤع كل س الثلاثاء يوم 
حيث،المحكمة وول ممع وانهللقت، الصعب، الركّب، إلا المضهلر حيلة 
عننيحن،  The Predentalالريدنتال الكبر اكوق مركز إل مشنا 

الهللويتح.القد تحويل بغرض مصرف، 



ياللتةالحديث جرى ولما الصارف أحد ق العربي الغرب من بمثاة التقيت 
قاتلاوتدخل الحكمة مؤول امتاء يدلك~ يوحي ~فمْلهري الُربية 

إلالكلام توجيه أرجو الحكمة مندوب أنا الرسمية" هويته إبراز ~بمد 
الفتاهإليه أرشدتنا الذي الصرف إل انمللقتا الدوق، قلة منتهى ق وكان 

قرابةفقضينا  Shs-Wisشاوس الكببمر التموين مركر إل بعدها الغربية 
تكفينيالتي حاجتي أحدت جدا.. غالية الأسعار قليلا، تريد أو الساعة 

٥٠بقيمة أمبؤع مدة  تغمرهاالتي والثركة بلدي تذكرت دولار، ٠ 
ماعديعل ثقيلة الأعراض الكثير، تحلب بلدي ل دولار فخمسإتة 

بالأحمالمبالاة دون أمامي يمثى فاخذ الحكمة مسوول أما التعسن، 
وصلنامشاعره، ونيلي إحساسه قلة للشك محالا لأييع يإ وتأكد دي يل 

ذاتالأمريكية بومعلن مدينة من جرء برؤية عيناي تمتعت أن بعد الشقة 
الخميلة. ٣١

الحديثة،بومهلن مدينة أحياء وأحمل أرقى من فيه أسكن الذي الحي إن 
دورجاء بالشقة استقرارنا ؤإئر الاتحاهات حميع من الخدمات به تحيهل 

محناالحهاز ويثرمح يضط ال~ؤول وبدأ الإلكروف، الحهاز توصل 
منمخ إن وما الركزى، وق المن اشريتها التي الأغراض أرتب 

وئتهاالمرى، يدي ق الإلكروف المراقب بوضع قام حتى توصلاته 
أوالعيثالغادرة من بتحذيري وقام حادة بآلة إلا قهلحها يمكن لا بحيث 

العقوباتأشد وإيقاع بالسجن أخرى مرة احتجازي فسيتم ؤإلأ يالحهاز 
القدمأو الرمغ عل يثبت جهاز عن محارة الإلكتروف المراقب وأقساها، 

—علفإنه معينة، بمسافة عنه أبتعد ما فإذا الهاتف بجهاز موصل وجهاز 
قيهال؛رمج بالرقم ليتصل الهاتف عثر إشارات بإرسال سيقوم الفور— 



الكوثالفرض الكان الإلكرونية الراقية تحتآ الشخص مغادرة ين 

لإيداعهعليه والقبض عه بالبحث الأمنية الأجهزة وسموم فيه، 
الإلكرونية.الراقية ظل ل الحمية الإقامة تعنيه ما هذا السجن•• 

حديقةعل العللة شرفتها عل وقفت الشقة، الحكمة مسوول غادر 

أوالندوف الأيينض القطن تنثر السماء .بدأت الناس. فيها يكثر عامة 
الأمبؤع..مائة إجازة لقضاء يستعدون الناس وبدأ ٠ ٠ الثلجية الأمهلار 
أبيضلونا والأشجار الأرض الأفق...اكتست من الشمس احتفت 

الناسوحتى والإسفلت والشاتان السيارات أبيض لونه ثيء كل حيلا 
يتقاذفانبالحل.يقة يلهوان لها حلقين ْع امرأة منفلر شدق العابرون، 

ذاتوصن وبنتي ونصف السنتين ذا محمدا ابني تذكرت الثلج، كرات 
كيفحرن دمعة عيناي ذرفت أمها، وتذكرت يوما والعشرين الأربعة 

~يوموالدها أح^رق الوفية الزوجة محمد أم ٠• والرحمة• الوله وهم لأل؛ 
الرأي،ووافقته صحتها عل حرصا حبحي بجرها لر أنه اضرم~ الاثنتن 

وأحوالوحنق نحي j احاسي وتشم نحس أما بمدثكا قلى 
اتصلتالهاتف إل وانحهت الشرفة تركت حدمي، صدق وقد كلها 

ممرأوجل عز الول حمدا صوتا سمعا لما صعادمإ هي وكم بوالدي 
اللهيعجل بأن بالدعام وابتهلا بالفرج البشرى عاجل اتصال و١ءتبحا 
تلقىفقد اتصال الروح شقيق انتظر وما كربتي، وتفريج أسري حلاص 

أزريمن ؤيشد كعادته يْلمثنني وأحن الحامية من الخم يوصف أحي 
هارون.بأحيه السلام عليه موصى ميدنا علاقة وتذكرت 



منالرغم فل نفيسة غالية وثروة نادرة عمالة الزمان هذا ق الأخ إن 
وواجباتهدراسته محن الرغم وعل السفر *كثرة تممللب الش وطيعته عمله 

عهيالث،يوصف أحاك، إن المحامئة~ مساعد — شهد كإ أنه إلا الأسرية 
علاضالت يك، اهتإمه شدة من ممارأيت ل أخ لقدممنيته حياشديدا، 

فيدرالية،محاكمة أنتفلر شقة ق أقيم الأن بأني وأخرته زوجي والد 
أمبعيد من القادم الخنين صوت سمعت حتى نمثر ومت، هوإلا وما 

.وعلوحناما. عل تنكب دمجعاما إل أنثلر وكال صكها مما تفلهر محمد 
الرغم■••وعل الكل،ات تعايثر ل اياديت والقلق التوتر نثر؟ من ارغم 

حروفوهج مجن الرغم عل تض:يا■-■ لر الش الكمرة التساؤلأت من 
■• ءاستها■ التي والأحزان دام الخترة من الرغم •عل • • الودية 

ومنصبرها من إل حاجتها من الرغم عل وتواصيثي تصرق شرعت، 
ريخمدت والأيتلأء، المصيبة عل الصبر يأجر جعلت،تذكرق يواصيها، 

صوتالخمعة اليوم سمعت، فقد كرمه، ومنتهى نعمه وافر عل كيرأ 
أهلمن وجع وعاق وزوجي أحي وصوت الول دعاهما والدي 

آيلرتيل شوق ق أنا وكم كثر، اتصالات الاتصال هدا بعد وتلقيت 
كيفالخراح وتشم٠ا الألأم وتندمل الرحة وتعم المكية لتنزل ، القرآن 

يغضالهنجاق الدي ض الخمد لملي، رييارا القرآن أصتثعر وأنا لا!! 
تتجاورشقة إل اشن مساحتها تتجاوز لا غرفة من انتمالت ؤإحسانه، 
تطلوشقتي الخياة أرى لا محروما عشت مريعا، مرأ الثلأين مساحتها 

وثلؤج.وأمطار أشجار ؤيدهيون بجثون أناس الحياة، عل 

أرسنمن أكثر تلقيت الخمعة واليوم ياحد الاتصال ل يسمح كن يب 
غموناعات مسموحة الزيارات واليوم ثمتوعق، الزيارات اتصالا، 
حال.إل حال مجن غم الذي ف فالحمد محددة، 



لمةمأمريكية أخت اللام ردت يوطن الإسلامي بالركر اتصلت 
نسخةيإرسال ووعدني الصلاة ومواعيد القبلة إنحا0 عن سألتها فاصلة، 
أتقلبجعلت أنني أذكر الأخر العناء صلت ولما وف^رايرا يناير لشهري 

خلالعليه اعتدت مما ونعومة راحة أكثر الفراش لأن قلقا؛ الفراش عل 
فضلهعل المنعم المول أخمد أخرى نعمة وهده ا مضت أسابح ثلاثة 

أصليوما وعشرين واحد مجند مرة ولأول الفجر لصلاة وأفقت ونعإئه، 
ترىالأفكار بعض تتجاذبني بدأت وقته، دخول من متيقن وأنا الفجر، 

بلإصلاحية من الخروج فرحة وثابت مص؛ر؟ من سيواجهي ماذا 
وكيفيةالقضية مستقبل قلق الفرحة ثابت بالشقة، واستقراري ماوت 

الأمريكية،الولايات ي القضانية الفلم تماما أجهل إش معها، التعامل 
جانبكل ق الإسلامية الشريعة تطبيق ونعمة الإسلام نعمة استشعرت 

الملكةيلدى ونعمة الرباقر، الحكم السإوى الحكم الحياة، جواب من 
افهشع ما وشيعتهسا الإسلام دستورها متخدة السعودية الحربية 

الحرمثنبلد اش حمى مضاجعهم وأقض الأعادي اغافل ما وهدا ورسوله، 
وحقدالحاسدين حد من الرغم عل خفاقة رايتها جعل قائما، وحمى 

الحاقدين.

لبدءاستعدادها بعدها تعلن شهر مهلة القاصية من المحامية حللت، 
لولايآخروأمحرشلأحقاأنما 

ستحاولولكنها البداية، مند الشهرين لاختارت وعمل أمرق حلروف 
يفصلهلا نغل ل والأحد البت فقست، مصلحتي، أجل من جاهدة 

المجابصديقي لأرى الشرفة عل الوقوف أو الصلوات أوقات إلا 
منفبحان المر.. منقطعة براعة ق ونزولا صعودا الأشجار متلقا 



وصحيوأصدهاش، واهؤب والدي اتصالات عل الرد أويفصله عالمه 
والمائيةالمعنوية لمواقفهم اممر، مشبع الكرم من بوابل 'كمروف ممن 
والتأم،الأير أسد لها البلسمة بكلهاتيم شعورهم عن به عروا وما 

دعواتهمإن الساعية، يريد كلهم حوله يالحمع المرء يشعر أن فجميل 
قلتومهإ تكلمت فمهإ يوم بعد يوما آثارها لت الصادقة وابتهالاتهم 

-محرا.اممه جزاكم تول من بأبغ إيفاءهم أستملح فلن ووصفت وكتت 





أما؛امفيبمى-آمالواءقإ/أا/ أ'صاحالإنمنا-مآ/ا/ 
لأداءاسعدادا عكة ويقصدون يتوافدون الحرام اه بيت حجاج بدأ 
بوطنبتومحت والنصف الثامنة حاث ولما ، حجهم امك من

السنجاب،لصديقي الخبر شرائح بعض وخعت، الشقة مغادرة وفل 
الأولالرة فهده أتلفت الخطى مرعا ■ - ■ أترقب مضطربا حانقا انطلقت، 

•لحدي أحرج يوما وء~رين أربعة منذ 

الييدنتالبثايع — مروالأنفاق ~ الأرضية اكئار محطة إل توحهت، 
Predental Commercialالتجاري)البحيدنتال مركز من والقرية 

Center ) ثاوص ومركز(للتموينShawis ) ،القطار وركبت Eمن
القطاروتوقف ( Park STإزت)بارك إل ا متجهالخضراء ايطقة 

Brain)تري براين بانجاْ الأحمر الخط إل وانتقلت، محطامت،، أرع بعد 
Tree )أثمون(،تAshmont ) اتاوثصد نونفت، محطتين ؤإئر

الأطلنطي٤ ٨• طريق أول ووصالتح ( South Station)إمتنن 
اكلجي،الأبيض البساط عل ماشيا المحامة مكتب، مايته ل الذي 

طريقي.أحش فلم اش حمدت 

أمامالثالث، الدور ق وأنا إلا بوطن بتومحيتؤ التاصعة حانت، وما 
حلت،( Federal Defender Officeالفيدرالي)الدفاع ب، مكت

بابتامنهاامتقثلتش وصالت، ولما الحامية وصول أنتفلر ال بالامتقب
المهللةغرفتها أدحلتنىإل والنشاط، بالخيوية المفعمة وحركتها المعهودة 

ملبداالخو شاهدت النافدة حلال ومن الأطلسي، المحيعل عل 
الأبيض،اللون يكوها والثأوارع توقف،، بلا مطل والأمطار بالغيوم 



مكتبهاوعل الخميلة، والصور الطيعة النايلر بعض الكب، حاط يرين 
وعلفتوأماها، الطفلان أما الحامية زوج هو ورحل، لطفلن صورة 
;عكسالأطلى عل محا إطلالة أن إلا المركزة التدعة ُن الرغم 
أناأما معهلفها، لبس إل اصهلرما مما الخارجية الأجواء حرارة درجة 

محامتيمحل عرصت الجو، برودة من أتلموع لكض سلفي أننع فلم 
أنتفك؛ري فجل محنها اعثدرت أنتي إلا الساحنة القهوة من كوبا 
الإثتينالحاكمة استئناف وموعد قضيتي، ار متفاصيل محنها أسمع 

ثمصمتت قليلاثم 0\ةاهمدت ١; Y/ الوافق  ٠٢٢ ٠ ٤ ٢; ! ٦٢
تكلمت...

سيتملأمحريكي، ا الفيدرالي القضاء أنظمة عض أشرح عني د— 
عاديونأناس مقدم، مائه بين من شخما عشر اثنا اختيار 

سيستمعونالطعم.، الكتااسوعامل وربإ والهندُس فيهمالطبسبا 
إليهمالقضية مجلف يسلم ثم بأكملها القضية مرافعات تفاصيل إل 

القضية،ل موحد رأي إل ليصلوا والمشاورة احث والتيللتداول 
إثرالأمر من عليهم اختلط ما خيبتن القضاء موال ق الحق ولهم 

والادعاء...الدفاع فريقي استدعاء 

حديثها....إل يستمع وحلس الساعد دخل وهنا 

إجابةص واحد رأى عل عشر ا الإنثالحلفتن حمع اتفاق من ~لأ؛د 
٠؟ مدتب غير أو مذنب القضية مثار الش٠حمل هل لسؤال 



٠أشياء وعيت وما شينا وعيت لقد هذا، كل •ما • ياْ• 
مالكل التفصيل من سيء صاتهلرق لاحقة لماءات ففي تقلق لا ~ 

وزيادة•ذكرته 

الحكمةبمبنى خمعنا لقاء أول ل رأيته مجكتها عل كتابا الحامجية وتناولت 
وأسهبت٠٣٢ • ٤ / ا الأس>،/ ملمضضاكاص)الأجمرت( 

فاكما مسمعي عل وآعادت واحتالأما وتفصيلها العقوبات رح شل 
الحاميةفرأت ... تقوله لما يستمع مساعدها حلس الأول، اللقاء ل ل 

متعلقومستقبلها القضية مصر أن دهشتي وجهي.. صفحة عل الدهشة 
فريقأو الدفاع فريق يطرحه بإ وشا-محهم شخصا، عشر اسي براي 

ويراهين،دلائل ْن الفرشن أحد يقدمه ما على معتمدا العام الادعاء 
الظاملكنه شافيا جوابا أتلق ب للقضية، الخقيقي الواغ تعكس ب ؤإن 

شرحتهما هو والأم الأدهى إن بديل، س دلس ١^؛^، الفيدرال 
...بوضوح الحامية 

تعليقنحري فإنه أحدهم، أو حميعهم الحلضن اتفاق عدم حال ل ~ 
ؤإعادةآخرين محلفا عشر اثني وانتخاب ١^^^،، هيئة خربق 

جديل..مجن والرافعات الإجراءات ؤإعادة الحاكمة 

استدركت....ثم 

العمليةحياق ول ١^١^ ل عشرعاما اثني من أكثر مند أعمل نني إ" 
فيها.انتخاب أعيد واحدة فضية أمجل لر كلها 



الخ_اذةينالمحامين من الكير أعرف باستغراب..( اعدها ")م
ما.قضية ق لمحلفن تعليقا م'حلأبإ سجلت 

النوملقاء أردت، إن التاكد وبإمكانك فلا، أنا إلا الواثقة( ترة )- 
بإحّاركأقوم سوف لقاء كل ق متتابعة للقاءات استفتاح هوإلا ما 

المحاكمةلدء تمهيدا مستجدات من محدث وما القضية بتطورات 

تاجيلها.أو أسابح أربعة بعد 

أوياس ذاك رما والأسري الوفليفي مستقبل بشأن قلقي عن لها مرت 
التأجيل•لا اكُجتل ق برغبي والدح الخال لمحان قوط' 

؟.لديك الوفرة العطٍات وفق توهعاتك عاص رى ث~ 

ممتازة....محاورة كانت 

والحثالعمل من الكثير امي أممقا، الحكم الصعب ن م~ 
والتمحيمى.والتحضير 

حتىالسّاعة قرابة الوقت من يقي وقاك؛ محاعتها إل المحامية نفلرت 
قأحدثها أن ء؛للت اليوم، هوجدول يا ثقتي إل قافلا مكتها أغائر 

ممري•مل ذائق عمن التاح الوقت 



يمطارنزول إل زوجتي ولادة مند بتقابله الخبر أحدثها وأحيت 
يومأ،وهمنرين أربعة ئل :،ا المميغ حتى أحداث من م وما بوسطن 
الحاميةخمنت يدون والساعد بأسئالتها نقاحلختى جعلت 

ولماآحر، بعض ل وخالخها بعض ل واسها الش الاحنإلأت بحض 
جيبفيها يوجد التي ممري حقيبة يدي ق حامالأ مغادرق، وقت حان 

قلوصعتها الفاعل أنغي لو مينا لها كشفته بسهولة يكشف لا حفي 
ذكائيولأستخدمت اكشن وأعتن أيادي عن والعيد الآْن المكان 
إشعاعي،كشف جهاز أي عتر تمر لر لوغان بمطار حقيبتي وأن خاصة 

سنقدمهالأما الحقيبة، بحففل إل وأثارت المعلومة بمده المحامية معدن 
المحاكمة.كدليلأئناء سكن 

الأمبؤعلقائهإ أمل عل اعدها ومجالحامية مودعا مكاق من نمت 
المقابلةيوم لإحماري الموعد قبل اتصال عل معي واتفقت ١لقبلا 

القطارمحلة إل قافلا وانمللفت العودة طريق وصف منها طلبغ ووقتها، 
محلةعند ونزلت ( South Stationالحنوية)بالمحهلة ااسءاة الأرنحى 

كوبلنحو أتاءخر- لا حش مرعا جريت ( Predentai)الريدنمال 
لقلومكناق تحركاق تراقب وباعين شديد بخوف أشعر ماوس~ 

أوتزيدمتر لأJءاثة قرابة المحتلة عن شقتي تبعد قلي، ذ الخوف زرعوا 
تمالأبراحة شعرت حلمفي من البات أوصدت ولما شقتي دخلت قليلا، 
لأداءإلا عنه أنفك لا مصحفي عل وعكفت وصليت توصأت قلي، 

ؤإليهامنها يعتر التي الحديقة إل الشرفة عثر قليلا، الفلر أو الصلاة 
وزوجتيوالدي من الاتصالات من عددا تلقب والغادي، الراح 

وكماسب، من وجع وخالاق وأحوال وعاق وأعامي ؤإحوق 









لالسإح عل الإلكرونية الرامة نحت الإطلاق شروط نص 
الظهربعد الثانية وحتى صباحا عشره الخالية من الثلاثاء يوم بالخروج 
للتضعبالأمبؤع اعات ثلاث ، الضروؤية الحاجات وشراء للنوق 
ولكنها، ضر زمن حاجيات من الإنسان يتطاليه وما اللابس ولغل 

معطفيث الوثن أزف ولما بالمرصاد، الخلاد فوط ؤإلأ الشروط 
هاوسكوبل بض الثالث الدور من نزث والقفازين، الرأس ونعة 

(Coply House ) ومشيتمرارآ، نقى باب محل ص أن'اكدت بعد
وحركاقمرائة حطوال بان أشمر جاب، كل من محوطتي والخدر 

كبتالتي التقارير يقرأ فمن أتكلم، ب ؤإن مؤع موصول مسجلة، 
وتاريخاع بذي الهرة س وماهر محرف؛الإجرام أمام أنه با ليح

التجارينتل الربد مركز إل ارع الش•مرث، عريق•• إجرامي 
(The Perdental ) يحلن،العلوي بالطابق مكتة إل الفلر شدق

ثةافيا،قفجتامريكي  ١١١المجتمع ولأرى الكتب، عناوين لأقلب، المكتبة 
المنومة،والكتب محتص؛المجلات ركن فياك الساعة قرابة بالتكتبة 

الطبحق دقيقة نحصصات ذايت، وعلمية واجتإعية وسياسية اقتصادية 

ألحفلجلتح الأطفال.. تعليم ركن إل العلوماانتملت١ وشتى والهندمة 
طفلهايناب ما باختيار الأم تقوم أطفالهن، رفقة ل الأمهاين، من كثثرا 

إلىامتممح التي الكلامية والحوارامحتح الناقثاا-تا بعض تدور ما يح،. 
لتهجتحلثلتة دلردية ، الييثة الطقولية ا مونم لaلرافتها بعضهسا 

يتصدرالكتب، س الحديد ركن المنفتح. المجتمع هاوا ق الأطفال تربية 
الساعةحدود مكث صرمحة، صارحة عناوين س فيه بإ الكتبة واجهة 

طالأول الزيارة من الكبة أركان بجمع والإحاطة الإلمام ص أتمكن ولر 
سكيم ~بكم الزاخرة المكتبة لتللث، الأخثرة الزيارة تكون ألا وقرريت، 



التراميالركن أرجاء ق ممث مرمة جولة ول منها حرجش - الكب 
ايةوالنالرجالية الأنياء محلات من مددا أركانه بض صاما الأطراف 
~ثاوس ~ الكبثر التموين بت إل انتقلل يعدها الأطفال، وملابس 
للاطلاعالخولة هدْ إل حاجي الأتان، باهظ بطيي مقارنة الأمعار 

سعرآ،للاقل لتوقي ونحهلط معرية مقارنات ُإجراء الأسحار عل 
مقتنياقضع عل حرصت السابقة بالرة تقبلا، مبالغرض يفي وما 

الألبانومنتجات والكريات والشريان الخضروات ففيها الغذاية 
كاملةساعة و؛قيت، الساعتين قرابة جولتي دامت، والفواكه، والأماك 

الخوأن من الرغم عل الشقة إل العودة شلنؤ ثم سعرى نممت، .. 
لدرجةيتملكتي الخوف أن إلا الانزعاج، وعدم ليفاول يدعو حول 

خلفي.ثقتي باب، أشuاط٠أنتإلألأأمح 

إطلاقموعد السابقة الخمعة فلته ما أول إن .. دافتا حاما أحدت 

والتمتعالأستحإم هو الأمني الحكمة مؤول مغادرة عئبه مراحي 
حبسي؛الإصلاحيةمحارة طيلة الاستحمام حرمت، لقد الدافئ، باتاء 

تعجبتجعرياناوكم يرولث. أن الجميع مكشوفاوبإمكان الخممى فالحإم 
علن، جلالتمر!!، رفقي من يتعجبون وكانوا استحإمهم! من 

كليوميا أرى للحج،—،!! ويا الحل.يةة، رواد إل الشرفة من أنفلر القعد 
إلكله بمر من الكان~ عل الصباح نور ينخ أن -ومحل باكر صباح 

أحدهممعه، اللعب، يتخللها الساعة عن تقل لا بنزهة ليقوم الحديقة؛ 
منالحل.يقة يقوم؛تنفليم، وذاك بلاستيكية عفلم قهلعة وهدا كرة له يرمي 
وجهته،حيث، إل منهم الواحد ينْللنر تم محضاها!!! التي ب، الكلحاجة 

مانحا0 ه وأحاميتعابيره لأسجل أحدهم؛ مع حلست أل تمنيت، وكم 



أمرإليهم والإحان عامت والحيوانات الكلاب عل العطف إن ا يفعله 
نمةوئ ؟ بمكيالض والكيل الخاص لماذا ولكن الأديان، إله تدم 

أنمرارا المحامية رددت لقد ؟ علمأ الحاري الانتهاك قلل ل الإنسان 
الأمريكي؛والتايع العام ارأي اك ؤإربكقضيتي، فضية إثارة سح 

لقدقاطة، سلمين والالإسلام قلة من قادما ل،ا مكوق ْوإلا  ١٠
الهجرةؤإدارة ابارك إدارة ٌن بداية أمنية جهات عدة لقفيش تحرك 

الفيدراليةالخحقيقات ومكتب الولاية؛ شرهلة ؤإدارة الحدود وحماية 

الأمريكةوالقارة الولاية محكمة ؤإدارة الفيدرال اادفاع ومكتبح 
علقتنم والمقروء، والممؤع الرئي والإعلام الأمريكية والخارجية 

ير؛محموعق حوزته ل المنصرم العام *لحل نائلة الفاضلة محاميتي 
الثان ايشيس، من شيئا وبحوزته البارود من لكمية الفرقعات من 

اتهتيل فيدرالية محاكمة إل لرتحل وقضيته عاما، العشرين ءمرْ يتجاوز 
ولرأمريكيا؟! شايا كان أمريكيءا.. دولار ٥ ٠ • الشاب بتغريم القضية 

٠٠* معوديا عربيا لمإ ميكن 

وتتقلاتهالسنجاب حركات أراقب الشرفة بجانب جالس أنا وبين،ا 
أفزعش،الشقة باب عل تلمرقات تركيزى قطع الشجرة أغصان عل 

الحكمةزول مصوت حاءق يكون... تراه يا ومن يزورن تراه فمن 
قاتلا:أردف ثم بنغلراته يتفحصها وأحو الشقة لحل 

النوم؟.رحلتك -كتف،5ا;ت 

يرام•ما ■••عل يدة ج~ 
؟.الشقة غادرت تى م- 



٠واوءاس عشرة الحائية إثر ~

الخلاقة،صالون ؤإل النوانمى بعفى اثارت التسوق مركز ل إ~ 

قالأسعار دولأرا، وثلامح، بت، شعري حلقته لقد ؟ تصدق هل 
.غالية بوسعلن 

الثراء؟.-١ينماتثر 

-تفضل.

.للتدنيق نحتاجها قد -fI احتفند نا..حناط ح- 

٠فهمت، عم ن- 

•؟ الخارج ؤ، صعوباتا واجهتك ل ه~ 
-لأ.ءأبداا.اّارُت،الأمرذكلف.

.؟ اراُته أواسممظؤلأُت، لديك ل ه- 
.؟ الساحنة القهوة س كوبا للثج أصنع شكرا،يرل .. ثيء٠ ال~ 
دي-من عجلة عل شكرا،إش • • ال" 

الراقبةتحت الإطلاق شروط وبحسب ، المحكمة مسوول غادر 

حقهومن شاء متى مفاجئ، بشكل زيارق ل الحق له فإن الإلكترومحة 
منأن الشروط تنص كإ الليل،، منتصف بعد ولو شاء مش الاتصال 

نحالفةتعنمر ؤالأ إجابته، يريد سؤال أي وتوجيه المْللمق التفتيش حقه 
والزوجةالوالدين اتصالات من نصيبه اليوم لهذا كان عليه، وفت لما 

نقمي،ق آحر وغ له الأصدئاء أحد اتصال أن إلا والأحباب والإخوان 
الخواديدي بين فالوقوف وصدق الدعاء، وسهام الليل بقيام نصحتي 
.والتنمسير والتشيت التصبثر ق ألمسها عفليمة اثار له الكريم 









وأملالقائم الستمل من خوف بين ما تتقلب وأحوال الأول الأمّوع 
أناسفيه كالدي يلدا إن باليي، من الأحباب صوت يأق عندما خاصة 

كإللأخرين الختر يتمثون اش رصول محمد اف إلا إله لا قلوبم سكتت 
أناسمن بالدعاءل تلهج الألسن أن المول ضل ومن لأنفهم، يتمنونه 
قفنحن الأيام هده ق خاص الدعاء إن قابلوف وما ، بقضيتي سمعوا 

أحبالأيام هذه ق والعمل ، الحجة ذي شهر من الأوائل العشر أيام 
نزولونت اض إل أبتهل كنت الأخرى•" الأيام من مرها و اف إل 

قريباض فرج أن نفسي لأعلم الإجابة ات أوقوأنحرى الأطار 
دعوةوأسشعر بيته عند اش حرم ق ووالدق والدي دعوة امتشعر كنت 

الأصدقاءوخمتع وأ-مافي وأء،اس وأحواق يإحواف وزوجتي نقنقي 
الحسدعئل وماطفهم وتراحهم توادهم j الؤ>ثن مثل ار والأحباب 
والحميءيالسهر الحسد مائر له عضوتداعى منه اشتكى الواحدإذا 

لم.رمالخاري ضرررا• الخان؛ن ص شريف ءد؛ث 

لألامكوهدا بأحاسك يشعر فداك لحاسإا من أحمله وما 
التاسعةالأربعاء يوم معها بموعدي تحرف الحامية من اتصالا تلقيت 

منالأنمللاق ويامكاف المحكمة وول ممن الإذن صباحاوئامااحدت 
بالالتزاممحامتي سهني يلما دقتقة، وأدبعثن بخص الوعد مل النزل 

إلبقليل عشرة الحادية بعد وانء!لالقت\ والخروج، الدخول بمواعيد الدقيق 
مجنينقصني ما أخذت ( SH^wisساوس)الغدائي التسوق مركر 

برنعوءمتv السلة• من ملأبمي أخدن الثقة إل حلريقي وق حاجات، 
ولستالناسثة الشقة أحد لآ الأن فال والثالث الثاف للأسوع الإبحار 
الثلاثاءيوم وحاء لا؟ الأنأم مجن بعدأمبوعين ستيدأالحاكمة هل أدري 



صيصصوربأهلوءل)ارهم جع 
وكعادقالول بتايتد تلهث وقلوبم المحاب مقابلة إل حرجت بالمن، 
ومحدْاالفيدرال اادذ1ع مكتب دخث ولما ، العتاد الطريق سلكئ 
...مكتبها المحامية _اوتا دحدقيقة وعشرين امعة التالساعة حانت، 

•حماس• ل نحدثت ثلجي ~كعادته~ الخو 
^^خلظرالاسليصسق؟.

—التلفاز—الراش ل اهد تثول؛ بالصحف تنشر لآ صورتلئ، ن إ~ 
متملا ا هنالناص عام ويشكل عليك أحد يتعرف فلن ولذلك 

بالأخبار.
-الخمدض.

ساشأرلجاكمراJسد؟
قرماكلها.-بالطع 

الباحثومحققو الخإرك ومسوولو الفتش ه كتبفيإ حظت ال~ 
مامعرفتك! عدم جواك جاء العينة انكسرت •،لما الفيدرالية 

.إيجابية نقطة إما لاحقا، أقوالك مع يتعارض مالأ وهدا 

وهىمعها أحضرما الش الشمعية التلأوين بعض الحامية تتاوك 
عليجفي لا نفسها والعينة الرفقة الصورة كبير تشابه لهناك معيدة 
كلامهاتابعت ، تأكيد بكل ومحلمأ لبص يجصل أن الممكن ومن أحد 
توصلتلما إعحسابنا اعدها ومآنا أحف ولآ حماس ل مسترسلة وهي 

ايطقيالتحليل عل افية وتعليقاما تحلثلأما ئل ايارجة الحامية إليه 
الذكي.

٠؟ ثيء ينقص أل؛ ... ؟ كاملة حقيبتلث.! محتويات جيع أ~ 



العودة.وتدكرة سفري جواز عدا نعم ~
.الحكومة حوزة ل ا مه~ 

سم\تبيو1\لأ\ي\

منيطلت العام، الدعي يقدمها لفاجآت تتحسب وكأما مهلمثنة، بد تم 
التحدثتريد فهي السفر، ليلة زيارتنا ل حفر من حمح هواتف أرئام 
عنالحامية نحب ب للشهادة، منهم عدد طلب وتنوي فردا فردا إليهم 
سؤالعن نحب ب كإ أس-وءان؟ بعد الرافعة ستبدأ كانت إن موال 
أسئلةعن نحب لآ يدبما؟ لن التي العهليات بحب نوفعاما حول 
لديبقولها واكتفت ونشاط بجد الحمل من لابد بقولها واكتفتا ممرة 

قاستشعرته مجا سلت تلك وباحاباما أسئلتك عن جواي قيل الكثير 
بأنعيارما أعادت لكنها والتفاؤل، بالعادة أحاسيس من اللقاء بداية 

فقدالعام الرأي أشغلت، وكإ الأول، اللحغلة من قلبها استعالثا القضية 
سألتهاولما ليرن، مكية بأن نومن فهي الشص عل ولكن أشغلتها، 
صراحةوبكل الفذة الحامية نالت، رأت|ا عن الصحافة 

دورةلحضور أتى الهندس اليد أن سآريكم القضية هده أن )أتوقع 
فيه(.يعمل الذي يافشفى عمله يطيعة تتعلق متخصصة، تدرييية 

منأتمكن فلم ذهني أما قدماي، بالكاد تحملنى مسكني إل رجعت 
شقتيلحالت مشوشة، مشتتة أفكار من محيطه ل يدور ما عل اليهلرة 

بفكالكريم إل وتتضرع الأمر تستوضح اتصالات بوابل وأمطرت 
بقصةإياي ومذكرا مواسيا الأحباب أحد اتصل سالآ، وعودق أضرى 
٠الفللم. عانى ٠ الطوال. التن بالسجن ولبته يوسف اش نبي سيدنا 
افهرخمة من يقنط ولآ ووالديه••• وطنه عن تعرب عرصه.. ق وأمم 



الاتصالاتهده مثل وسلاما، برئا ملي عل فنزلت ••• محسا صابرا 
نلي.عل السكينة وتنزل عضدى وتقوى أزري من تند 

البارعة،الحامية هكب أفنية داخل محدث ما أدري ولا الأيام رممفي 
ومساعدها،الحامية وفارساها قضيتي مجثارها مدأ لا عمل ورشة لكنها 

علحرصا الهاتف صر ثيء أي معي تناقش لن أما محاميتي أخ؛رم، 
.بمكتبهانحري التي القضية بمباحثات أكتفي وكنت شخمى، 

ئالت;جدا، مبشرة الأمور أتت الثالث الأسمع بالحامية قائي لل 
منأمحبؤع بعد الرافعة ق البدء واستءل1عتي ثقة بكل القول يمكنني 
قبالشهادة ارتياحه أبدى الذي الدكتور الأستاذ وحدت اليوم، 

بروفيسورإنه القضية، خبير بوصفه كفيلة الدانية سترته إن القضية، 

تنتجمصاغ لعدة التفجرات محال ق مستشارا عمل بالخامحة يدرس 
أنهوحل عز الول تقدير ومن النارية، والألعاب والتفجرات الفرقعات 

لوغانبمطار عليه تبقى الذي السعودي الهندس عن المنثور الخبر قرأ 
الشركةبمراسالة اوروفيسور فقام العينات، بعص وبحوزته الدول 

الصياحهدا ق لاحقا، ثهادته أيل ما واكتشف المواد عن مستوصحا 
البروفيسوروحدت فقد أحد عل نحفى لا وفرحتها المحامية سعسادة 

سخافةومقتنعا العينات..٠ ماهية بالتفصيل لها شرح الذي الخبثر ١لعالم 
الوعدوتحدد القاضية مع موعدا الحامية طلبت كإ حولها، الضجة إثارة 

أبويثندعوة وراءها سارة وبشرى معيد خبر من ياله الخميس... يوم 
بخ؛نمحن•





وطلبتالإجراءات، إماء سرعة أمرا وأصدرت القاصية وقباو1!ا فبهتوا 
الحاميةطلبت يم العقبات، وتذليل يمكنه ما ^، ٥١يذل العام الدعي من 

المرتذاكر لتشمل الشهود يمهاؤيف الأمريكية الحكومة تكفل 
قامتوهنا قبل من الأمر هذا تفعل لر بأنبما القاصية فعلقت والإقامة 
يتكاليفالحكمة تكفل يوصح سائقا بيانا بتسليمها البارعة الحامية 
قاتمةمصلحة حضورهم ق طالل ، التحية الولايات خارج من الشهود 
مرةالعام والدعي القاصية يد ق وأّقهل العدالة، بميم يإ القضية لصالح 
الشهري.يمصاريم، الحكومة بتكفل أمرها القاصية فاصدرت أحرى 

التهيلعل دجل م الول حامدا متهجض الحكمة من حرجنا 
اعدهاممعيتنا وق او_ارءة الحامية مكتب إل ا وانطلقنوالتسثر، 

الفيدرالوالتيالدفاع الحقوقوالتدربةبمكتب طالبة وزميك النشيهل 
عاحلاحت،إع حمل الفور وعل اهتإمها أثارت القضية لأن حضرت، 

لرحلةالحامية حسن الاحتإع وق i القضية ات ترتيبحول دار 
الأuكنلخميع صورأ لتلشل الدول لوغان مطار إل القادم الأنمن يوم 

أنبعد ودعتها ،  ٠٣٢ • ٤ يناير من بالثالث اعتقال تبل بما مررت التي 
لاحتيارالتدربة وزميلته ها اعد مبرفقة السوق إل الذهاب متى طالبت 

إلئلاثتنا انمللقنا القادم، الأصبؤع الحاكمة لبدء استعدادا رسمية بدلة 
منمعرمحىتنقلنا السوق، واثنهلنحيث قاصدينشاؤع الدينة وسهل 

الاختيارق الحقوق طالبة دور وظهر اياب وحدنا حتى معرض إل 

شقتي.إل عاندا ودعتها انتهينا وئا حليا، 

يليهمأقص وأحمح، وزوجتي، بوالدي بالاتصال ونما نقتي دحلثا 



لوالدي واستمرت والتحيات بالجريان وأحبمرهم الأحداث 
الدعيأخر • ٠ الحاكمة بدء عل واحد أسّوع بقى فقد غريب عرض 

مقدمامكتيه إل — ينميي —وكان موكلها حاء لو فيإ الحامية العام 
وبالتالالتهمتين إحدى بإسقاط سيقوم فإنه أ إ منه! بدر عإ الاعتدار 

معأسهر ستة مدته حكم عل للحصول التقدم الحامية بمقدور يكون 
أبدتالقرار، هدا ق اندما بمانمام المدعي سيقوم و التتفيد وتف 

وفضلتاهتإم أي تعره ب كإ بكلامه الوثوق من محاوفها الدكية الحامية 
الرص•••أو بالإبجاب عليه الرد قل مشاورو 

والدي.يا الحامية ل قالته ما بالتحديد دا ه— 

ياعصام.شنع ظلم بالظلم الرصى ن إ~ 
وأهل•وطني عن ابد مللت لكنني و~ 
ولدي.يا  u^iيعالج هل و~ 

٠-لأياوالديولكنأناااا
٠والضعف الضعة إل والركون الانهزام اذا ئ— 
القامي.تعاملهم من وتمت ملمث ولكنني ضعيفا,. ت ل— 
•وبواطنها الأمور خفايا عل الظاع ومحو لبالرصاد ربك ]ن ابتي ي~ 

.ياوالدي...-ولكن 
فهييشجاعت مجصثرك فواجه يتهمونك ما فعل0 إن ,١ ياعصام تي ب— 

قافهرأسك نحن ولا ابدآ، الدنية تقبل فلا تفعل لر ؤإن غلطنك 
ناصركلأمحالة.

غر>الئا.تعرف وأنت تربيتك أنا والدي ا ي— 
فإنالصثر عل أحمللثه إل بتي يا عن•• محلرفة فيك شككغ ما افه و~ 

ثريب.



إلأمرما ،ع انمملت، بدورها واش محمد أم زوجتي ْع مكالمة أجرت 
الفارةمن التأشرة عل والخمرل الفر أمور لترتب الرياض مدينة 

عملإل موجهة رسالة كتب الخمعة- -يوم الوم هذا ل الأريكة، 
بتجديدزوجتي مهمة تسهيل منهم اؤليثا السعودية الخوانات وإل 

إعجابهيخف لم شقتي إل الحامية اعل محضر وحين صفرها، جواز 
الإسلامعن حدثته وجهي، تعلو تقاول وبابنامجة وصمودي بتإمكي 
وأفرادوالدي عن حدثته ترابطنا، وعن وتقاليدنا عاداتنا وعن والقرآن 

عممعي، ووقوفهم ض ساندة اسمرار من تعجبه محق ولم أمرل 
رسالتيالساعد أحد .. المسامين يعفى وأخلاق بالإسلام إعجابه عن 

هذامن تلمن، روحتيجلقد والد إل يرملها لكي مرعا متحمسا 
منهتلسن، أنني لاحقا وعرفت، معنوي ودعم واحترام تقدير كل الأب 
أمرقوتكفلت الكفالة ميع شطر دم عل أصر فقد كبثرا، ماليا دعا 

رنمالحامية أعطتني ، حييت، ما أبدا أنساها لا وقفة وحاءت ؛الباقي، 
باحتحكإ مطلقا، العمل أغراضي ل تستخدمه لا أنها رغم الخاصى جوالها 

حنارئ.خلرف أي تحت، وقت أي ق حا الاتصال بإمكاشه وذنة جمل 

العموأخوه اعد مالوالد ووالدها زوجتي توجهتا المستا يوم 
وبعديوسم، أحي معيتهم ول الخيال محمد العاناة ورفيق الرمحان صعود 
الفارةبأن الخثر جاءهم بالرياضى الأمريكية السفارة أمام انتظار طول 

يشأبم•توجيه أي تستلم لم 

واشنهلنسفارة أمام من يوسما وأخي مساعد زوجتي والد اتصل 
نومهأي وجود بعدم السفارة رد من استعراحا يظهران بالرياض 



تا'ك؛دمن الرغم عل الأمريكيت، الأراضي إل الدخول تأسرة لنحهم 
ففصلالصحراء برودة بالرياصى الجوبارد ا التوجيهات بصدور المحامية 

نوحشتقاوم السعودية، العاصمة أجواء تعيشه الذي الموسم هو الشتاء 
يومل الحامية مع فورا نحدثت ؤإعياءها، وآلامها إجهادها محمية تعبها 

إجراءبدورها التوأمثن،حاولت وطفليها زوجها مع وراحتها إجارما 
يإحازةفنحن فائدة لا بأنه تحرق الاتصال عاودت نم اتصالات، عدة 

صاحالحكومة ق يالسوولن اتصالأما بتكثيف ووعدت الأمبؤع نبماية 
أحبمرشأتصرف؟! كيف أدرى ولا صريعا يمضى الوقت اللائنتن، يوم 

المقبلالاثنتن يوم من ابتداء بمكتبها لها ريارال من ستزيد إثما محاٌيني 
سويعاتل النتهي جوازعا فتجدي زوجتي أما ساعات، لأربع يوما 

الأمرالسموالملكي صاحب رامحهم وعل المرولن امام الأمر ولاقى 
نايفبن محمد الأمم الملكي السمو وصاحب العزيز، عبد بن نايف 

■ط0م\\ط.

كلوكعادق ، البارعن المحامة مكتب إل توجهت الاشن يوم 
بالمحامئةالتقيت اللذيد، الخبز من محيتا السنجاب لصديقي أقدم صياح 

هيثةاختيار وؤلريقة المحكمة بقاعة سيجري ما ل مرت ومساعدها 

للشهودأمحثك بملمرح العام عي للمد يمح التي والكيفية 
متنعل صحبته الذي الأمريكي الشاب إل توصلت بأما "حبمتتي أ، 

لتمنالرحلة قرة بومحعلن إل فرانكفورت من المتجهة الهلائرة 
شهادته.

ندماىمحل التي الأول المرة إما الدول بوسعلمن معلمار إل محا توجهتا 



ولماالعام، المدعي حضور تنتظر نا جلللمطار، الأمامية المالاصت، 
مملرحهسؤال أي عن الإجابة بعدم المطار لمسوول ت*لءات* أعش حفر 

انمملتاالطائرة، باب< إل المودي بانمر بدأت جولة ل وانْللقنا الحامية، 
رتمية—— تصوير آلة بيده المساعد محمل الحوازايت،، لصالة الممرات عثر 

الفحصصالة إل انمللقنا الحامية، سليإت بحسسا المواقع بمور 
تمالش الغرفة ناحية للمحامئة أنرت الخءاركج صالة ؤإل الثانوي 

سممن والقرب منه أحرجت الذي الخلفي وايات مها استجوابي( 
الطار،وشرءلة الحدود وحماية الخارك وول مبعض ا يرافقنالعفش، 
فل،االمسن، الرجل الملمة اللامح صاحبا الحائك رجل موقفا أتذكر 

بحملالحإرك رجل فقام اليطارية، فرغت، لقطات عدة المساعد أحد 
المراشنمن لكشر الأمر يرن، ولمر إليه، وسلمها الحديدة البء1اريات بعض 

عملهالحامية اعد مأتم وحقن وجوههم، تعابم عل جلما بدا كا لما 
اللمتقطةاكور بما التي الرقية 

إغلاقه.وأحكم مثلمروفه ؤ، ووضعها 

داحللانتقال متكامل محلمتل رسم للهلار زيارما من الحامية بمدف، 
رويةمن الوقت، نفس 3، وكتمكن الحلف؛ن، لهيئة تشرحه حتى صالاته؛ 

الذيالكاي، رؤية المهئار- مغادربما نبل - طلبتح بعيتها، الأماكن بعض 
منلعينة اره اختبالفيدرالية المباحث، من المتفجرات خبير فيه أجرى 

هوالاختبار أو المجربة فمكان أ محاميتي!! ودهشت، الملاث ات العين
علمقتحإ المكان! لهذا لقهلة أحو عل وأصرت المدرج أو الهناترات ماحة 

أمنعل العينة انفجار يوثر أن الخبم نحش ألر ي نفداخل ؛استغرايب، 
عربيانا مأكن لمر لو ترى المهلمار!!! ساحة ق ومحن الئلمائرات وسلامة 



ثمالعاملة!! وتبدلت العائلة وانفلت الأوراق اختلفت أتراها سعوديا 
اطكاحمعاإلاسم

وأوصتتياتصالأما بعض اكحفزة الحامية أجرت 
دونوالأربعاء والثلاثاء الأنمن مخي السفارة، إل التوجه لسرعة بأهل 

مائةإجازة والأحد والستا والحمعة الخميس وكان تدكر، أحداث 
محصلوم الأيام ومضت التوال، عل وأمريكا السعودية لدى الأسمع 

لقاءأمل عل السفارة أمام واشن صباح كل يدهون الخمح أن عدا ثيء 
التأسارة٠أوراق لتسلمهم الأمريكي القنصل 

كب؛رةمسوولة إل الوصول البارعة استلماهمته الأحد يوم مساء 
الساعدةبتقديم الاستعداد وأبدت الأمريكي، الدبلومامي بالسلك 

التتفيدية،الصلاحيات تملك التي الوحيدة بابا لحاميتي وعبرت 
نحْليطوفق سير فالأمور استغراحا، وعن سعادما عن الحامية أعريت 

عجيب.وتزامجن متناغمة ومجنفلومة دقيق 

إلالخميع وتسابق حم اتصلته كإ بأهل الحامية اليدة اتصلت 
وصديقيوعمها ووالدها زوجي سفر عل الأمر واستقر المارة 

فلمالحيان محمل الصديق أما ا حاصة؛ لأسباب بعضهم واعتدر أسامة، 
محاولأحد ل، حكي كإ حزينا كان وكم السفر، تأصثرة السفارة تمنحه 
فانيةولا القضية مسار عل وأثره سفره بأهمية السفارة مؤول اتنلع 

والديمني طلب التأشيرة، منحه عدم تستلزم الأمريكية فالتعليإت 
الأبوةمشاعر إما الشهود.... قائمة صمن اسمه إدراج ق الحامية إفلع 

ولأتصفهاالكالءات.الحروف اشلأتكتبها 







٢٢• • ٤ t/ ! ٦٢مراض س والعشرون الثالث الإثت؛ن يوم صاح 
حكومةقل من اكامت القضية صفحات تاؤخ ق عقلتم يوم بداية 

إلذهابي! وقل ال-الم، لم المالواُلن صد الأمربمة الحدة الولايات 
ومحيبالحاجات وقاضى الأمر مدبر يدي بتن وقنت الحامية مكتب 

المجيب.الع للقريب صادق بقلب وتوجهت يعوم، إذا المضطرين 

التيالأول المرة وكانت صباحا، والنصف، السابعة ثقتي تركته 
السنجاب،لمديقي يكفى ما تركت، البكرة، الساعة هده مثل ل أغائر 

إلتوجهت، ، أجرأ رمحلبة كثي. كل غفي لديه المفضلة الخبز شرائح من 
والرعالثامنة تمام لحاميه يا التقيت الفيدرالية، التحقيقات مكتب 

الحاميةاإرياض،اجرت بتوقيت عصرا والرح الرابعة بوسطن بتوقيت 
طريقتاوق روجها؛ عنق ربطة أعارش كا الأجمرة الاستعدادات بعص 

التاسعةق ستتم الحالمن هيئة اختيار عملية بان أحبمرتتي الحكمة إل 
الثلاثالعينات مجن عينة رأيا اعدها ومأم-ا احترس كا صباحا، 

القضيةإثارة السخافة ومن العينة لصغر الشديدة الدهشة وأصابتهم 
وآكملت،هادئة بابتسامة اكتفيئ صجة، مجن أحدثته ما تستحق لا الي 

•مسمي 

يتبقىوفيإ ١^^^، هيئة اختيار حديثها.*.يعد الحامية تا؛عتأ 

وصديقىوعمها ووالدها زوجتي أمجا الخلة، افتتاح سيتم الوقت مجن 
الثلأتاء،غد يوم من عصرا الرابعة بوسطن إل سيصلون اض فبإذن أسامة 
الهنابقإل وانتقيا الهللوب التفتيش إجراء بعد الحكمة مبنى إل دخلنا 

الدعيحيثوجدنا المحكمة قاعة أ-ذكر،وإل فيا السائس أو الخامس 



الذيالرحم باستماكا وجدنأ ا ~ مرة لأول ~ مساعد0 وبرفقته العام 
بمصفهم ■*j اسمممى لو نا محابي، من طلب الحكمة بته 

الخنسيهمحمل أرمّي، أصل من لبّامحا بنفسه عرفني *ا الصهللحات 
لأكثربأ-ريكا عاش المع... ضمف المن.. و طاعأ الاريي.. 

متكسرة،وتراكيب ركيكة بلكنة العربية يتحدث إنه عاما عشرين من 

الوالغرنجا، الري الجتمع؛ن بتن الاتصال صرر من صورة محكي وكأنه 
اصتمعحينإ قضيتي مع متعاطف هو ، لتديله سل ولا لتنيره وقت 

الاصتعجاليعدم النصح إل أسدى عندما جليا ذلك يدا منها طرف إل 
برفقةالقاصية وحضرمت، الخمح جلس لحظات وبعد بالإجابة، واكأف 

وعاليإتأاالقاصية بدأت الحكمة، وهيئة والكاتية سكرتيرها 
والسوولالمحكمة مندوب، سلم كإ والدفاع الادعاء ، الفرشن لكلا 
ماضيةأمابح أربحة لقرة عني تقريره الإلكترونية الراقية ثرناٌج عن 

.الحمية الإقامة محت ل كمرام، 

وحينهاللقانون، محالف بثيء قتامي عدم السوول محرتات أثبتت 
محلفمائة عددهم واليالغ الحالفين هيئة بائحال القاصية أمرت 

القاعد،عل الادة الأشخاص وتكامل لهم احراما الحمح وقم، ومحلفة، 
تحاليإتماووجهت القاصية محدنتؤ نا وجلحلموا وئا النظرات، تبادلنا 

صاعهنصف، من لأكثر تقوله لما واستمعتا المائة، الحلضن إل وإرصاد١ت٠٠ا 

يرددونهحميعا وهم بنفسها القسم أملتهم حديثها نماية ول الرُ>،ج من 
بجانبيمقصورة ل محنا محلس والدي الرجم أما واقفون، 
حتىسخيرْ وارضر عميق، سبات ق غط فقد الحامية السمية وبجالمح 

قاتلامبشمأ نحوي التفت فايقفلته.. لدللث، انتبهت متصتها ل القاصية إن 



.؟ تمت أنا صحح هل 
اشوالإرشادات اسإت من ك مأ للجن القاصية أمالت 
القضيةتفاصيل كامل إل امتعاعهم إثر السليم القرار أحذ ق ناعيهم 

وحمعوالدقاع الإدعاء أقوال إل و شهودها إل مبنمعون وملأبساما، 
الأشخاصأصّإء نحمل ورقية نسخة محاميتي ناولتتي المعنية، الأطراف 

عشرتادثة ا-حتي1ر مداولات ستبدأ السكنية، وعناوينهم ووظائفهم المائة 
المحلفثنهيثة تمثل واحد— واحتياطي أماسنن عشر ~اش شخصية 
إبداءئم ومن كاملة، تفاصيلها عل والاطلاع القضية لمرافعات للامتعلع 

وقف، مذنب غير أو مذسس، القضية صاحب فحوا0 بالإخماع، راتيم 
الفريقثنوتوجه تدير التي القاصية منصة يمن عن والدفاع الادعاء فريقا 

شخصاثلانن من أكثر استثناء تم ، هيثة اختيار لُمالية استمدادا 
صاحبهاأو القضتة نحاه ملبية أحاسيس أو خاصة ظروف لدييم ممن 

قانونينص كإ الادعاء فريق لصالح الاختيار بداية جاءت حاص، بشكل 
هيئةعضوق أول لاختيار ومساعده العام الدعي فوقف، الفيدرالية الحاكم 

عمليةإن والدفاع، الإدعاء الطرفن العضوكلأ عل يتفق أن محب الحلف؛ن، 
الاختيار،محل للشخص الارتياح عدم سوى محكمها لا الرفض أو الاتفاق 

مطلقحفل مسألة المحكن هجة أعضاء اختيار عملية الحامية السيدة ترى 
وجلعز دعوته يشاء، كيفا يشاء لن سخرهم ض جندأ هناك أن وأرى 

كلمجن سالآ أهل إل وعودق بمراءق ينطقه جنوده من جندأ ل يخر أن 
,مكروه 

يوجلساعات— دامت والتي الأحتيار~ عملية أثناء حصل ما ظريف، من 
اليمكا— الشهثرة الهلماقية يلبس مثلهره ق ي|وديا ثابا الرشحن بين من 

أشارتاليهود، متطرق لدى الشهبمره الشعر ظفيرق كتفيه عل تت،دل و— 



شعورياولا ال1حالفين هيئة أعضاء صمن بوجوده ترف لا أتيا الحامية 
اسقهاماتممرات وذكية لماحة هي اتنراب،وكم نظرة نحوها نظرت 

غثيلكنتي بمودية أش صحتح فأجابت وجهي، صفحة عل الاستغراب 
المرشحينضمن فن الأحر الظريف الموقف أما بمتعمبة، ولمت متحيزة 

حبتهنحوها، نظرت كلمإ تتم غريبة نفلمراما اللون.. حنطية امرأة 
عدداكتمل ولما الحكمة، >قاءة المحبلمة التوتر لأحواء الملاطفة بات من 

سخطهاعن ملحوظ يثكل صرت اختيارها يتم ولر عثر، الثلاثة المحلضن 
الوكي،المحامية هاعد ملاحظها التي الحركات ببعض ترعي وأحن.ت> 

؟؛إ!١لعربي القش أتيا الأمريكية بالثاية فعلت، ماذا بقوله بعد فيا وعلهم، 
استغرقاوفعلا وهمزاتما، حركاتما وعن ء-ها شاغل شغل ل كنى قد و، 

الأحت؛اروءتاطولأّعملية 

الرجالمن ستة الأمريكي، الدستور وفهم، المقرر النصاب اكتمل حنن 
المحلفينفريق ضمن من فاحتياطية—، عثر الثالثة —أما النساء من ومتة 
قبوجودها محاميتي استبشرت الن كبيرة اللون شقراء كايوليكية امرأة 
اسمإحداهما سمراوين، امرأتين الفريق يضم الرئيسة، المحلفين قاثمّة 

لدرجةلباسها ل متبنّلة أما إلا لم- مأجرة -ّاتق العزيز عد زوجها 
مسلمة،أما يوسفني بقولها فعالقّت,ج الثديي استياءها نحف، لر الحامية أن 
واولأفاعجالمحاماة علوم ق عالية علمية درجة فتحمل الأحرى الّيدة أما 

الدرسينهم من الأ٠ريتكبةإ الحاكم بإحدى سابقا قاضيا زوجها عمل 
كإعجسبح تنؤع إنه حقا العادي، والمواطن والمهندس الخامعي والطالب، 

يإخوةمحين شتخع، أبوين، ودءوْ رباننا احمحادأ وأراه ءابمحc، مرت 
الحكيممثتهلأإل يديه فرفع قضيتي سمع ممن المسلمين، وصالحي وزوجة 
القدير.العزيز 



مناكل وأحد الأول، من حجمها ق أصغر أحرى قامة إل انتقلنا 
والادعاءالدفاع فريقي عل التاكيد القاصة عاودت المخصص، مئعدْ 

اد|ءلفينهيئة أعضاء إل حديثها ووحهت المشروحة، بالقواعل بالالتزام 
والاحتجاحاتالاعراصات من كثير إل صتتمعون اوساده أيا،ا إنكم 

وفريميالقضاء هيئة ين الحانية الاحتإعات وكثيرمن والتوممات، 
معارضعل بالاْللاع الحق كامل ادة ايأبما ولكم والادعاء، الدخ 

وتدوينبكتابة وأنصحكم العينية، والإثباتات القضية 
القضية.أحدان عل الصحيح الحكم ق لاحقا تساعدكم حتى رواكم 

الموقفيثرح العام المدعي الرافعات،وقف، ببدء القاصية أذنت، وهنا 
الأفاعدور حاء ولما دقاتق، عثر قرابة افتتاحيته ق واستغرق الادعاء لهيثة 

ؤإبماءاتوانفعالأما ماما ل( راتعة وكانت، ارعة، البالحامية وقفت، 

قالتهحميعهم،وثما المحلفين وجوه عل الانعكامحات تلمك قرأت ها، جل. 
لقضية إل متننمعون والسادة يدان الأيها إنكم ١) ٠ ٠ حيدا. وأتل.كره 

متعرفونالختام ول أوالفاعل... الخال معرفة من تتمكنوا لن مايتها 
إلتستمعون ّوئج أنكم أزكي بالفاعل، وليس المتهم يكن لر موكل أن 

أعذنفي وقرأت ت، حل، ٠١الحقيقة سوى ثيء ولا والخقيقة الحقيقة 
.ئكست،ما ليتها قولهم المحلفين هيئة أعضاء 

اتفقتوضيح بقراءة العام المدعي السيل ل ممثلا الادعاء فريق امتاذن 
شخصيعن نلم-ة التقرير محكي والادعاء، الال.فاع كلأالفريقين علميه 

التحققالتأشيرة ونؤع الأمريكية، الأراضي إل سفرى وبت، ووفليفتي 
والشركةالفتادق حجوزات عن التقرير يتحدث كإ ، قانونيتها من 



المعلوماتمن وغثرها فيها التدريب تلقى المفترض من التي الصنعة 
مدفالحكمة لهيثة الميعة الحامية قدمته اتتراح وذلك عليها، المممق 
اختصاره.يمكن ما واختصار الرافعات أيام إطالة عدم 

علبالدهاب الترحم واصتاذن الحاكمة أيام محن الأول اليوم انتهى 
منلزوجتي. بالترجة لقوم الخميس، يوم أو الأربعاء يوم محقر أن 

الافتتاحة حالحضر الفيدرال الدغاع مكتب محامي من ممرا أن الثير 
بطرحإعجامم محقوا ولآ والادعاء، الدفاع كلمي بالغ باهتام وناح 

الأولاليرم أحداث الأميكية الصحافة غطت اuرءة، الحامية 
ولمايوسطن، بمدينة الشه؛رة اليومية الصحف تمثل من عدد بحضور 

وفرحتهمالثناء ورئيسها زملائها من الحامية تلقت الكتب إل عدنا 

اعدموأععلى بايته إل بدايته من اليوم أحداث ناقشنا الأحداث، إزاء 
احداثمن يلاحظه ما يدون أدرانه وب وملاحفناته، تةرور0 الحامية 

نتكلمبالا توصى المحامية تحليإت إن المحكمة، قاعات داحل ومحريات 
تقللا بمسافة خارجها ولا المحكمة، وممرات ردهات داخل لقضية ال 

اءمالسابحة غرفتي إل رحعت، أتدكر، فيا مترا الخمسين أو الثلاثين عن 
ولماالقدير، الول إل سرءين مبتهلتن والدي اتصل إخطاري، وتتاوث 

بالأحداثملء يوم جهد بحد نوم ل رحت واجبات من عل ما أديتا 
فريدةوتحربة جديدة خيرة إما محرياما، ق الحديدة وتثرما ل المتسارعة 

شنيع.وفللم وقسوة ألآ من فيها ما عل 



حانتوحن • • • الملك أناجي كنا الثلاثاء يوم فجر برؤخ فبل قمت 
حونمحكمة قاعة إل لننطلق محكتيها، ق محاميتي لقابله انطالقتر الساعة 

إلنصل أن وقبل المعتادة، التفتيش إجراءات وبعد موكل جوزيف 
نحملالتي العربة أدفع وكنت القضية، هاز0 لمرانمات المخصصة القاعة 

والمتدربةالحقوق طالبة وزميلته المحامية ماعد وررءقتتا قضيتى ملفات 

الحاميةللسيدة حديثها وجهت والتي الميدرال، الدء-اع يمكب 
القضبةانتهت يقولل سعيدا مبتهجا عصام السيد منامي ل البارحة رأيت 

قولهاعن الكف منها طالبة المحامية -يرما حامحلمة وبسرعة و... لصالحه 

.منامها!!!!!قصة مرد إكإل وعدم الاستمرار عن فورآ والتوقف 





برفقةالقاصية حضرت بعدما الرافعات لتتأنف ناعتا دحالما 
هيثةأعفاء لحول المحكمة،وقسل وهيثة وكاتية سكريرها 

منالأسلوب وهذا جانيا اجتإعا القاصية من الحامية السيدة محللهن 
منكل أخد الأمركة. الفيدرالة الحاكم ١ناحةص٠نأتفلمة الأنظمة 

ولماالحالفن، هيئة وأدخلت وهوفا مواصعهإ والدفاع الإدعاء فريقي 
٠الفرضن وكلأ القاصية حلت حالسين أمكنتهم أخذوا 

أدائه—بعد الإثبات شاهد وبدأ الأول شاهده حضور الادعاء محللب 
إلتستند لر شهادته أن بن له، الحامية مناقشة وأثناء بشهادته المم— 

مجاأنني ويكفي آخرين، ومثاهدات أقوال إل ؤإنإ ، شخصية معاينة 
يناير.من الخامس ق الحكمة بقاعة إلا يرل ول؛ رأيته 

فرسي-أصل من الخنسية -الأمركي الخعارك ممتس الثاف الشاهد 
الثلاثالعينات أخرج من وهو ، عاما الثلاث؛ن عمره يتجاوز لا شاب 

أخذيراه، من عليه يشفق حالة ق المم أداته أثناء بدا حقيبتي، من 
سألهإحاباته، من واثق غيرّ مترددا متلعثعآ العام الدعي أسلة عن نحيب 

فعلهردة وكانت شخهي؟أ عل التعرف بإمكانه كان إن العام الدعي 
سألتهأ أ جلوسي ناحية النفلر يتحاشى أنه واضحا بدا فقد أ أ متوثعة عثر 

تضاربوعن ، كتبه الذي التقرير عن الهارعة الحامية السيدة 

واكتفىالتقرير، كتب من هو ربه أن وبن يشاق كبها التي الملومات 
محاميتيعليه أحهزت وهنا حدث، عإ الحالومجات ببع،ض بتزويد0 شل 

رباسملث،؟ الكتوب التقرير تراحع أن عليك الفترصن من كان بتعليقها 
دائرةمن اقتربوا إذا الناس بعض يتلعثم وهكذا يه!!! يرد ما الشاهد نحد 



فحانا الكذب دائر من اقتربوا إذا آخرون قوم ؤيتلعثم ، الصدق 
واكتفتلينا، واصحآ الصبح مملق فجاء الخق وأبلج أركانه زلزل الذي 

هيئهأعضاء دهش آخر، سؤال أي له توجه ول؛ الأسئلة بتلك الحامية 
إمحابيربانسياب الأمور ومقت سخصيا، أنا الأمر وهالي الحلفن 
وآخرا.أولا الحمد وفه لصالخي 

تحاوزالذي الرجل الثالث الادعاء لشاهد للأستاع الأوان وآن 
مماالضتلرية بإجاباته القاصية الحارك مثرف حير والخمسان، السادسة 

الحالفينهيئة أمام والوقوف الشهود منصة ترك منه تطلب لأن اصهلرها؛ 
إرباكهإل إرباكا الأمر فزاده بالتفصيل، لوغان بمطار حصل ما وشرح 

ظنهحتى ريقه يّتالح بالكاد إنه الحو، برودة من الرغم عل عرقا وتصيب 
الذيوالخوار النابلة شرح الشرف يستطع لر ... سكران ثمل الخمح 
الشهودمنصة وترك الخإرك صالة ق لوغان بمطار وبينه بتني جرى 

سؤالاالحامية له توجه إ ؤإن لثهادته اصتمع من كل تساؤلأدت، ^^4 
واحدا.

كي، ماعدها وذهب مكتبها إل الغداء استراحة ق الحامية ذهستا 
عباس،أّامة والمديق وشقيقه ووالدها زوجتي استقبال يرتب 

الفضلصاحب إل لأتوجه ٠ الحكمة جوانب، من جانب إل وانصرفت 
؛الدعاء.

مباحتانأستونمتح الحميع، وتكامل والنصف، الواحدة حانت ولما 
كانفقد ، الأنظمة ؤإنفاذ الهجرة موظف، شاهده الادعاء وطلب، القضية 



ايرينمن الثالث ق الدول لوغان يمطار ا،تجوابي أثناء ورفةةرئسته 
الأربعيناتبداية ق الأنظمة ؤإنفاذ الهجرة موحلف ، ٠٣٢ ٠ ٤ / ا مآ/ 
منصةعل وجلس المم أدى القامة متوسط اللامح ءربي • • عمره من 

منهي زوجتي أن ولريسثه له ذكرت تأش شهادته اقتضت الشهود، 
أخرجهاالتي بالعينات معرض أنكر وسمعني الحقيبة بتربب قامت 
تشبهبأنيا لهإ قلت أئي وأكد ، ~ الأول الشاهد ~ الحإرك مفتش 

إثباتاشهادته جاءت شمعية، تلاؤين بأتيا أقل ولم الشمعية التلاؤين 
كتبهإاللذين القريرين بأن الحامية ل أكدته ما وهدا مقولاق، لصحة 

منخيهإ لما كبثر بشكل القضية سيفيدان الأنظمة وانقاد الهجرة موظفئ 
.الفيدرالية الياحث ومسوول ~ سابقا ~ للمفتشن قلته لما تطابق 

قشهادته ملخص الختبمر، محلل الخامس شاهدء الادعاء طف 

العينة،وزن وعن إليها توصل الخي واكائج تحليله ل اتبعها الي الطرق 
الحامية؛أذن ق همس والدي ، البروفيسور الخيبر الشهادة لهده استمع 
الخياللاحظات عل الإطلاع ق للخم اذن 1ن الحكمة من فطب 

تقنيةبتفاصيل الختم محلل حديث العينة،اتم وزنه أثناء الحلل دونها 
والحاميةالموفسور ولكن أستوعبه فلم ، الصطلمحات متخصصة 

حافلاالثلاثاء يوم محريات انتهت، الشاهد شهادة وبنهاية بالرصاد له 
البشائر.من بالكثم 

ألاواحد شاهد سوى للادعاع يتبق لر إذ للقضية حعلم نحطف، مل 
حتراءثلاثة شهادة تقديم ق العام الدعي حهلعل الفجران، وهوحبم 

اعتراصنبمدكرة تقدمت، التمرسة الحامية أن غم ، الفجران يمجال 



عددتقليص القاصية من وتهللب تحج الحاكمة ل البدء تاريخ قيل 
هيئةأعضاء عل الأٌر يلتبس لا حتى واحد، شاهد إل الشهود 

الشهودمن ثلاثا الحكومة تقدم واحد شاهد بتقديم الدفاع يكتفي ففيإ 
النفلرةتعميق عل سيعمل وحتأ محتلمة، بتعابثر الكلام نفس يعيدون 
والتكرارالوقت ؤإضاعة الحكن، بعواطف والتلاعب الملية 

•الاعتراض القاصية نلت أن اف صل ومن البغيض، التهجن 

أسابقالأمريكي الدفاع مكتب إل حلريقتا ق الخهلى أسؤع ثرت 
برياتلمسار سعادما عن محاميتي ل عثرت عليها، أمش التي الأرض 
غثرالحامية القالوب..كانت مقلب سبحان نضى ل رددت  ١٠القضية 

ولكنالقاصية إل )الماحستريت( القاض من القضية إحالة من متفاتلة 
مجالكاللوكلخbنآر...

الروحشقيقة مقابلة أنتفلر وأنا لا كيف توصف، لا سعادة أعيش إنني 
المصعدغادرت ولما أحل، من ها تفمجفادية أتت الش الدرب، ورفيقة 

بابفتحت ولما الثالث بالدور الفيدرال الدفلع مكتب قدماي ووحكت، 
الإسلامتحية الملام ألقي بعيد زمن مند مرة ولأول ٣ ٠ ٣ رقم الكتب 

أنبتنفلم والبكاء بالصراخ ممتزجا محمد أم صوت جاءف ابنة أهل تحية 
الممن.حلوق بشدة. الخلوب ^فقت 

والأشواق..الشوق كوامجن عن الدمؤع عثرت الموثق••• والنحيب 
مؤثر،معتر مشهد ل حولنا من ا وأبكينممرا وبكينا حلويلأ.. تعانقنا 
ايعينرأت الألمن، عن نيابة الدمؤع وتحدك الكلام فيه صكت 

زوجتيوالد مساعد العم احتضنت الحنون، الصسابرة الوفية محمد أم 



الوقفاتاحب صرمحان أبا العم واحتقنت الكبثر، القالب صاحب 
علالمشوار رفيق الصدوق أدق الص—الصديق احتضنت تنسى، لا التي 

كلاللقاء حرارة .وحركت عباس.. أصامة الهتدس أعوام تسعة محيى 
وحلالبةومساعدها الحامية عينا ...دمحعت الحافل الاستقبال حضر من 

الأسرةألفة عايشوا ، الحضور وكل بل ١^۶۶ بمكتب المتدربة الحقوق 
الحالان ويوالصديق القريب وحضر الزوجة حضرت فقد التلاخمة 

ديننا!أحمل ما الصادق، والشعور بالإخلاص يسض واحد قلب عن محر 
إذاالواحد الحسد إحماس حولكأ من بأهلك الإحساس أحمل وما 

■والحمى بالسهر الحسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى 

والديعن نتحدت فتارة نبدأ؟ أين س أدري ولا نتحا-ث جلسنا 
عنوأحرى الطقس، برودة عن وتارة الأشواق، عن وتارة وأهل، 
أسامةالهتدس س وحلليت الحامية حديشا قطعت القضية، مجريات 
الأربعاء،غد ليوم تمهيدا معهإ، قبلس حتى الاستعداد رمحان ش والسيد 

الاستعداد.س بد ولا يسابقنا الوقت إن 

التيالشكر كالعات وكانت جبارا، جهدا ال؟ارعة الحامية بدلت لقد 
بأنافه أدعو قلتي أعإق من لجهودها،ومازلت وافية عثر لها قدمناها 

وأخاهاعد مالعم المحامية اعد ماصطحب ، أنواره مشكاة إل يدلها 
دقائقحمس بحد عل الفتدق إل أسامة السيد وصديقي رمحان أبا السياو 

إلزوجي واصطحبت الفيدرال الدفاع مجكتس، س الأقدام عل مشيا 
جيداأتدكر قليلا، تزيد أو ساعة نصف بعد عل هاوس كول إسكان 
حدثتنيطويلا، جلنا خلفنا س الباب وأغلقنا الشقة إل وصلنا عندما 



ارتاحهابعدم وذمش وقوعيا، قل بالشكاة إحساسها عن ممد أم 
التماسهاوعدم لها، توديعي بموقف الفر يوم وذكرني فرق، ل

عنحدسي الغامض، بإحساسها واليتما نحدث كانت، وأتما كعادنما، إل 

عنها.لحظة أغب ب وباش أحلامها 

أستغربولر وصدفها، غلبها بمليبة شفافيتها  ٠٠وأعرمحمد أم أعرف 
والديأشواق بلغتي غيري، يسمعه لن حيال من لأغرب ؤإنه قالته ما 

وجمراق،أصدقائي بحص مواقف، عن وحدثتني ، وحالتهم وأهل 
،تتكشفوالشدائد ، الواقفففي حقاتقهم، تكشف، عل افه وخمدت 
منمحمد أم عيي ل التعب، أحسسته معادنمم، لتحكي الرحال أحلاق 

وتعب،عصي وشد مهر ق السفر قيل أسبوعا عاشتح فقد الرحالة حلول 
قلمن الفظ والتعامل السفارة، منى أمام الوقوف طول من حدي 

عنحدثتني بالرياض، الأمريكية الخارجي؛السفارة الاستقبال رجال 
بش،وعن أشهر، ومنرة عاس العم من يلغ الدي •محمدا ولدي 

عمرها،من يوم حامى j تركتها وقد الشهرين أتمت، التي »وّن" 
لينيوتوتطمئتي، تصرف ومضته كثثرة وأشياء أشياء عن حدثتني 
الرقراق.بكلامها 







ذهبنا، محمد أم أحضرما التي ملابمي لسس1، الأربعاء يوم صباح 
وأنناالقينا أننا نصدق لا ، بيدها يدي الفيدرال مكتب إل معا 

الصمزؤع محاولتها من الرغم عل حائفة محمل أم ... بعضنا هع نير 
اعدمالعم بانتظارنا كان ، الحأش برباطة وتظاهرها ، قلبي ديقة حل 

تبادلناأن وبعد ، وماعدها وايحامية أسامة والصديق سعود والعم 
القاصة،وحضرت الخمح تكامل ولما المحكمة قاعة إل اتمملنا اكحايا 

بقاعةالباحثات زاوية ي القاصية مع والادعاء الدفاع فريقا وتباحث 
هيئةفريق بادحال القاصية وأذنت مكانه الفرشن كلأ أحد المحكمة، 
المحلفن.

الخثةصخم الأحير، شاهده اسدعاء ق العام الادعاء ممثل اساذن 
ولايةبشرطة صابطا أعوام عثرة مدة عمل الثكل مريب الرأس كبير 

ثإنيةمند لوغان بمطار الضجرات إتلاف عن ومؤول ماساسومجش 

منطلب ٢ ٠ ٠ ٤ / ١ V/ البت يوم حاءف الشاهد يقول تقريبا، أشهر 
الرأيلإءءلاء الدول؛ لوغان بمطار الدولية بالصالة الخإرك مؤول 
اللونصفراء عينات ثلاث ل الضجرات محال ق الفنية حيرق بحب 
والرمجوزالأرقام بعض الأسود باللون عليها مكتوب الحجم ، صغيرة 

دسأثناءششهيواسطةأحد̂ أ
والأملاحالسفور من حليهل أما عرفتح إياها معايتتي وبعد المؤولين، 
مجنولأ-اكد  Pyrotechnic Mixture-؛ثروثتجكل الكيميائية 

الحالما فاشتعلت بإشعالها ونسح الهنار مدرج إل العينة أحدت خلتوف 
أوالضجرة الواد بتحريف، وقام صريعا، انهلفات ثم الثقاب ود عت 

بمويبماأو نجتوي مادة اُأي  Websterوييسر قاموس بحب الحارقة 



وشلااواتلأئابلأللأنمال صب ادة للانكاريضن وئءقابل 
الاتقداححل عل القدرة الفتل لدى فإن يقدح ■صتدمأ مواد أية من يتكون 

شخصيوامهلة حمله ويمكن للاشتعال القائلة الصالة أوالادة السائل إل 
منفردا؛٠.واحل شخص بواسهلة أورميه وحد0 

دوروجاء انتهى ولما الفنية ياكطيحات ويتلاعب ؤيزيد يعيد أخد 
العيناتأتشبه له؛ قالت إحداها ل الأصئالة بعفى ألتنه !سالبارعة الحامية 

العادية؟النارية الفرقعات الخارجي شكلها ق أتشبه وجربت رأيت التي 
فتوهل ؟ صنعت وأين ؟ الشمعية التلأوين أقلام تشبه بالفعل أما أم 

الاشتحالية؟وآلارها اثادة ئه؛ة عن لتقر الصانعة بالثركة بالاتصال 
علالتكوم الضخم تقلمى كيف للعجب ويا ؟ الاشتعال مدة وعن 

سألتهأوداجه، وانتفخت وجهه.. واحمر ملامحه.. وتعثرت الكرسي 
؛الضثهليعرف فلم ؟ بالحرام ووزنه الممحوق كمية عن الذكية المحامية 

وأنىيرة، الكمية بآن هيئة لإمام نميثة متعمدة ركة حل 
لأهي ت قالت الفور وعل محنكة محامية أمام فهو ؟ يراؤخ وأنى ؟ هب، ين 

كميته،ل أقل إما بل محرجات محرأ فقال الصغرى؟ الشاي ملعقة حجم 
يوالتتجاوز لا قصبرة زمنية مدة إما فقال؛ الاشتتحال مدة عن مالتته 

علقنتخثم السابق، التعريف قراءة منه ءللثّنتج بالفيهل، محدد وإ معدودة 
إلتودي أن المكن ومن لالآث1عال قابلة الشمعة تعتتثر قرأ0 ما عل 

يجارة،الوكللالث٠ التعريف؟ صمن إدخالها يمكن فهل حريق إشعال 
برأيهاكتفى ؤإنما ، علمية حقائق إل تسّتند لا ركيكة إجاباته وجاءت 

عليةعن البارعة سألته الذ.ي الأخير السؤال العمالية، وخيرته الثخمى 
باكنائر؛حملها المكن من أليى السجائر وولاعة - ١^^^، — الثماب، 



بعضإل فأثارت الأنظمة، حسب الض ردم خكان امحّتخداسمآ دون 
واكضتاشهادته نقيض ين بوسطن مطار عن الصادرة الإحصاءات 

منوسبحان الحلمن، لهيثة التقاط مض لثييان ، تلك بأسثاكها الحامية 
الذكية.الأطة هJ٥ألهمها 

الحاميةممثلابالسيدة الد٠١٠٤ يستعد السادس الثّاهد امتتجواب وبتهاية 
الواطنالأول شاهدها يطالب واصتتاذنت ، التقى شهود شهودها طلب 

بوسطنإل فرانكفورت من الرحلة قصة الشاب حكى الأمريكي، 
مدار0وسه سى نقاش من دار وما وتصرفاق الرحلة أنماء وسلوكي 

منأب|ج طريف موقف عن نحدث jشاقلها، التي ووظاتفنا أعإلنا طيعة 
التجهةبالءلائرة الغراء موعد حان عنتدمجا الوقف حصل الحكمة، يقاعة 

وأتذكرنصسى، من التي الدحاج مملمة يإعطائه وثنها تمت بوصهلن إل 
المحلفانهيئة أمام الوقف لهذا ويكره عادي موقف إنه وغبطته، سعادته 

تدعوبحركات قيامي يلاحفل إ أته شهادته ق ما أهم وكلمه، طيبته دليل 
لإحضاروأحرى الياه لدورة مقعدي مغادرق وأن والشكوك، للريبة 
تاحذقالش المناسبة الوسيلة إل بإرشادي يقوم حش الفندق حجز ورقة 

٠الفندق مقر إل 

شهادتهتميزت عباس أسامة الصد_س الشاهد الحامية استدعت 
تقاربمدة أمامه التلقائية،عرفني الخميلة وإحابته ظلها وحفة بثلرافتها 

ماالمحكمة لهيثة أسامة حميمة،ذكر علاقات فيه وتربعلني ، أعوام سعة 
أرعمدة عني المسوول المشرف كونه قرب عن احتكاكه حلال مجن فه يع 

سائقة.صءثوات 



بالخامعتيأ|اساوذق ذكرق الخبثر، الروفور اكالث، الثاهد تقدم 
اليشرة،أبيفى الأطراف شعر حفيف الرأس وسط ^٤ ٠١القامة طويل 
توحينظارة عيتينه رصين،عل نوى مئع أملوب ذو الطع هادئ 

الفجرانعن مقدمة البروفيسور أعطى متمرسة، عالمية بشخصية 
ومصنعامصمإ العلمية حبرته وعن ، النارية والألعاب والمرقعان 
وجه ٠٠اّرية الألعاب محال و العالم ل الصانع لأير وامشآيا 

قالحادثة عن النشور الخبر لالمحامية....ةرأت حديثه البروفيسور 
الملوماتشكة عبمر إلكروق بريد بإرسال فقمت مصادفة الصحف 

الفضولباب من الواد ونؤع ماهية عن لأستفر ، الصانعة الشركة إل 
شرحالقضية، هد0 ق أشهد صوف أنني أتصور ولآ غبر، لا العلمي 

ماعل موثقة علمية ردود طياته ق واضحا مستفيضا شرحا البروفيسور 

أكثرالبروفيسور شهادة اصتعرمحت الأحثر~، الشاهد ~ الادعاء حبير قاله 
والتحاليلالأوراق بعض الادعاء عرض وهنا دقيقة، وأربعن خمس من 

لهاليتنى ، قبل من عليها تتطلم، لر كونها محاميتي فاعترضت الخبرية، 
استدعىؤإن إ الوقت، من مريدا وطلبت البروفيسور، الخببر رأى أحد 

الجس.غد إل اجيله الأمر 

لهاغرفة إل البروفيسور ْع الحامية وانطلمت، الغداء.. فترة حانت 
صارتفيها" رأيه الخبثر وليبدى الأوراق  ١٠لقراءة الحكمة بنفس 

.الصلاة لأداء نحن وصرنا الرتت، تسابق أمرها من ق المحامية 

الغداءطعام لتناول دعوتنا عل — الصلاة بعد — أسامة الصديق أصر 
بانما المسافة بمنتصف الواع ا،ةأأ لصترآءأ5ظ0ا رد بمهلعم معا 



لتقديموالشهور ١لفيدر١لا الدفلع وهمكتب موكل جوزيف جون محكمة 
مطعمإنه حقا البحرية، الفواكه وشربه والخيارة البحر سرطان طبق 

يهتشتهر الذي البحر سرطان عن نبذة فاعaلانا صاحبه مع جلنا حل، 
بوطن-

القفسثةمحريات لأستثناف استعدادا المحكمة، قاعة إل ساعة بعد عدنا 

،ثفرتيإ تعلو والابتسامة والروفتسور المحامية استقبالا ل فوجدنا 

واكتفيعليه الرد أو الاهتإم يستحق قيء قرأنا فيإ ليس المحامية قالت؛ 
الشهودمنصة عل الخبثر ..جلس الخمع تكامل ولما ونوقش، طرح با 

الادعاء.تساؤلات عل محبا دقائق عشر من لأقل 

بعدعن الاتصال عن والسوول الفني الحكمة لفريق القاصية سمحت، 
الحكمةقاعة إل الاتصال أجهزة أحفرت بالسعودية، الاتصال ليجري 

محاولاتبدأت التحكم، وأجهزة والاتصال النقل وآلات يرى شاشة 
إماما حللا هنالك أن يبدو ما وعل الشبكة، عثر الرياض بمدينة الاتصال 

بدأالرياصرإ.٠ يتومت، ليلا عثرة الحادية بوسطن، بتوتيت عمرا الثالثة 
الاتصالمحاولة بعد قلي إل يتسلل القلق وبدأ صره يفقد الفني الفريق 

الأمريكيةالفارة إن عصيبة.... ساعات من أحلكها وما عشرة الخامة 
الحيانمحمد الحنة ورفيق الصديق الأخ مح رفضت من هي بالرياض 

الادعاءوحاول الأمريكية، اقحدة الولايات أراضي إل السفر تأشبمرة 
منالحامية ءاس وكم الفضائي، الاتصال أجهزة عم القابلة رفض مرارا 
ول؛بالمنارة ممثله الأمريكية الحكومة قبل من جاء فالرقض القضاء! إقناع 
وجودْعل حرص والدي الحيان-نفه محمد الهندس الشاهد- من زكن 



الحكمة.لهيثة الدفيع قدمها التي النهود قائمة ضمن 
ماشةامالأت ءد٥ ...أجرينا محاولامم ؤإل إليهم أنفلر جعلت 

لإنجاحاللامحدود وليمهم وتتهم س بذلوا الذين الرياض j بالزملأء 
وأكدا اللامحدود الدعم السرولن توصيات أكدت فقد ، اللقاء هدا 

بمدينةالسعودية العريية المملكة أرض عل المعدات جاهزية لنا الزملاء 
قاموالشية، القشة حالأما وأكل الاستعداد أتم عل وأما الراض، 

الإرشاداتبعض الأمريكي الفتي الفريق يإءءلاء بالرياض القي الفريق 
الفنيالفريق أصوات سمعت العثرين يعد الخامة المحاولة وق الفنية، 

رأيت، الحنان محمد بينهم ومن زملائي رأيت يقاس وخلال السعودي، 
وأحلمصوالتحايا اللام تبادل حرى الأحبة، ورأيت يوسف شقيقي 

الأمنيات.

خمسمفى يعد الحلمن مئة وفريق القاصية ~ الفور عل ~ استل*بت 

سهلالممنية القاصية علقت اهjه، فرج وكان المحاولات من دقيقة وأربع؛ن 
المحاميةءلالست، محرجة، مواقف ق تنسب، وريإ الساقان، وتقرب الأمور 
منعل نحف ول؛ الحيان ، محمد السيد لشاهدها أسئلتها بتوجيه لتبدأ الإدر| 
البثأجهزة شاشات عل لظهورها وغبتلتها القاصية مرور الحكمة يقاعة 

وألا، بالرياض القابلة ؛قاعة من حيع بخروج القاصية أمحرت الفضائي، 
رقمالقضية بصدد نحن إليه• كلامها موجهة نالت ثم الشاهد سوى يبقى 

٦4000 40~PBS  الأمريكيةالتحدة الولايات حكومة قبل من القامة
كيته،ق شاهدا طالبلث، وقد المهندس، محمد عصام اليد صد 

الأسئلةتوجه المحامية وبدأت يردده وصديقي الشم يقول الرجم بدأ 
بإيصالناقام ومجن التقينا وكف رحلتنا حول أسئلتها تدور الحيان.. للبد 



القابلةاتمتح حلالها، مررنا الش التفتيش ونقاط تصرفاق وعن ا،لطار إل 

باللغةيتحدث وتارة  ١٠الإنجليزية باللغة يتحدث فتارة بالطرافة أوالثهادة 
أرادتيبدو فيإ ولكنها ٠. أمرها. من حرة ق القاصية جعل مما العريية 

راحته.عل تركه 

الرجمترخمة موء هو اللغتين؛ بين يتنقل الحيان السيد جعل الذي إن 
ترحمتهاأو الصحيحة، الحربية الحمل تراكيب من كثير إل وافتقاره 

الإنجليزية.إل الصحيحة 

واللفقةتارة الشرة والجريان بالأحداث الزاحر الأربعاء يوم وبنهاية 
وأحيهوالدها برفقة وزوجتي أنا معا حرجنا أحرى، تارة والظريفة تارة، 

آمنةافة مابتعادنا وبعدما مظفرا— تاييدا الله أيدها ~التي والحامية وأمامه 
وجاءتالقضية نحاه ومشاعرها انملياعها عن الحامية ماث الحكمة عن 

منحيدْ، سق وفق تسير ®الأمور بقولها واكتفت واضحة غير إجابتها 
وترك، الواجب عل الركين تحب أما عرفت بالحامجية احتكاكي حلال 

لبر هومن الأصّباب فمسبب سؤال عل نقمي لت، حينها، إل التاج 
وصلناالتاج،وحينإ عل كثثرأ افه وحمدت يال بأن وأحق ، الأحداث 

أيالسيد مع تحلس أن الحامية طلبت، الراحة، مجن ةسهلا وأحدنا الكتب إل 
محمر.أم زوجتي طلبتؤ معه اللقاء ان|حؤ ويا زوجتي— —عم رمحان 

أحدبعد الفندق من ساعد العم اتصل تقريأ والنصم، السائمة وعند 
طريقهإل أسامة والصديق أنه الحامية مساعد وأحم الراحة من معل 

لفتحللمني الخلفي الدحل مجن الزول مجني الساعد طلم، الكتب، إل 



الرسمي،الدوام ماعات يعد يقفل للمض الرئيس فالباب لهإ الباب 
أسامة،الصديق أو مساعد الوالد يصل ول؛ وقت ومضى أنتظر وقفت 

علأنا ويينإ البني، حارج أنتفلرهما ووقفت ينغلق لا حتى الباب أصندت 
ولمانحوي طريقها ق نتجه شرطيان -٦١ شرطة سيارة أبصرت الحال هذه 

ماذاسيارته من مترجلا صوبير متجها أحدهما صاح بمحاذاق وصلت 
كلامهطريقة من هلعت لقد ؟ مفتوح الباب ولماذا المبنى؟ هذا أمام تفعل 

بالحجزؤيودعني السيارة ل معه يأحذل أن حفت شدة، كالرعد فصوته 
خري..أمحرته أحرى، امامجات دوامة ق لألحل محاميتي علم دون 

أمنيمكتبها، ل الثالثؤ بالدور بأنؤا فأجبته محاميتي عن سألني 
حصلمجا للشرطي فشرح المسأعد إل وتوجهت محلفي من وهو أمامه 

•النزول مني، محللمب هومن أنه له وض حرى مما واعتذر 

الحوهذا ل عرقا تصببت قول، صدق وعرف اقتغ جيرأا الشرطي، عاير 
زوجتيوالد حضر ولما آحر، عصيب موقفا غار أخوض وهأنذا البارد 

بالحسبان،ليس ما وقؤع من خوخا خإ الباب المحامية مساعد فح والصديق 
الوالدوانطلق المحامية مع لقائها من اء مالسابعة زوجتي فرغت 

ْعوانطلقت الفندق إل محمد أبو والصديق رمحان أبو والعم مبارك أبو 
القضيةعن ومحدثنا ل جرى عإ حدثتها شقتنا، إل محمد أم الدرب رفيقة 

فلقهامصدر الشهود.. منصة عل صعودها بثان قلقة محمد قام ومحرياما، 
الاس؟إمن الشر الحمع ستواجه فكيفا الهل١هرة.. وتربيتها حيازها 
الخهلوةلهذه متحمسة أتبا غير صعبا مجوقفج إنه فيها، محدق الكل ونظرات 
النوم.غلبنا حتى طويلا ومحدثنا معا جلنا •• ٠٠بأهميتها لوعيها 







جيعآالتقينا الدفاع مكتب إل وانطلشا ا نحهزنالخميس يوم صباح 
الحكمةإل ومشينا دقيقة وأربعن وخمس الثامنة تمام الحامية بالسيدة 

.سمانا قد اعد0 ومالادعاء ممثل وجدنا الحكمة قاعة لحلنا 

أسنداالقضية، حول الحديث الادعاء ممثل ْع الحامية تبادلت 
فاليومالحلضن، هيثة عل عرمها بمض الفلتن من لوحة بجانها 

حطةبحب وعمتها عمها و محمد أم زوجتي إلا يتبق ول! الأمحر هر 
وأبدتاللوحة عل مكتوب هو ما الحامية ئرأت الختام، ثم الحامية 
حميعانا حلفقراما، بعض عل معرفه العام الدعي كب مما امتياءها 

ال،سهاممنميها عل العام الل■ءي جلس كا الرجم جاني إل 
تتميرأيام أربعة مدى عل اف سبحان الأم.... ل أتفكر وحك 

،اعدة مدون وحدها بالمرافعة وتقوم ، رحلن ومحاتمة مواجهة الحامية 
ولوحتها، أحرجثها ذلك ومع العام الادعاء دور الرجلان يتناوب بيتا 

برئهاالفحمة بالعلومات الفعمة بحجتها أحرجتهإ، اعتراضاتها، بكثرة 
وسرعةوالصر القوة وأعطاها وهيا أنهلقها من وسبحان القغ، وعرضها 

الرقاداوالحإس بالنشاط أمدها من وسبحان التيقفل! والمهم اJديأة 

لهمداعبا الترجم إل التث الحلمن هيئة وغريق القاضية يحول وقبل 
إياكيدي لك اليوم، تنام إياك بيض صاحبي ٠ اللبنانية باللهجة فحدثه 

والتنبه.اليقغلة عل أستحثه وكنت صاحيء، 

الحاميةانتهزت وهنا اعدوها ومالحكمة وهيئة القاضية دخلت 

ولماءا،إة، آة3 الحانبية بالنصة اجتإع ل القاضية فهللبت الفرصة 





اكتفينائلة اذق ق الحامة اكهود،همست منصة زوجتي غادرت 
وأريدأخته، ر سعود السيد شهادة عن وصاصتنتي ادات الشهبمده 

يبدوفيإ القضية إن ؟ الشهود متصة عل الخلوس ق ترغب هل إجابتك 
القولأصتهلح فإنني النصة وصعدت الزمام أحدت لو أما بصالحنا أبما 

مرةلأول مسويابا، أعل تحقق والتوفنز النجاح احتإلأت أن ب
لقدجل بوصوح وتعلنها تحففلها عن وتتخل بتفاؤلها الحامية تصرح 

محياها.عل الفرح نسإت ارتسمت، 

الواثقةنظرامم أنسى ولا وصاحص وأهل محمد أم زوجتي إل التث 
•ناصرك محالة ولا معك افه فإن محمد أبا تقدم ءيوئ|مت قالت 

المهندسعصام لدخول الإذن المحكمة من لتهلاو_إ المحامية وقفت 
دعواتمستحصرا المنصة إل ومشيت وهمت، الشهود، متصة إل 

بنصرْثقة وم اف بتوفغ أمل وم وأبي، وأهل ؤإحواف والدي 
وأممت،جلت، الظلومين، ناصر وهو الحق وهو العدل فهو وتثبيته 

وحصالابتدائية مجن تعليمي عن بحوار أسئلتها ايحامجية بدأت المم.. 
المللتابمستشفى معهم وعمل الأمريكان نحو مشاعري وعن الماجستثر، 

وسفريحياق مجن ممرة جوانبم، إل الحوار وانتقل التخصمى، فيصل 
دقيقة.عشرة خمس الحوار واستغرق 

واستغرقالحكومة، ممثل نصي من فوقمح العام، المدعي دور جاء 
كبؤيريد الأخثر، كنت، دقيقة ثلاثين من أكثر مص واراته حق 

حدرتهوتكرار، إعادة هر فيإ الإطالة وأراد ١^^!،، طال ولما اللقاء.. 



يأصاليبمكررة أسئلة عثر تذكر فائدة دون الوقت إضاعة من القاصية 
ويعد.. محاميتي قل من الاعراصات مآن الكشر واجهت ، محلفة 

والإيقلغوالصطلحات بالألفاظ للتلاعب كثيرة ومحاولات وفر كر 
،بالرصاد له ايمحامية يقظة ثم الغيوب علام نايي ولكن التعمد، 

رائعمنخفض بصوت الحامية همت مكاق، إق ورجعت اللقاء انتهى 
ومكنة،حركة كل ق ل افه توفيق أنه تدر ولر رائعا، بحق كنت • عصام• 

 jبعد.ومن قبل من الحمد فله لكمة ل ك

هيئةتدم بإعادة العام الادعاء زيق قيأ الختام مراسيم جاءت 
منوكل ، والأمريكي؛ن أمريكا سلامة عل الحاففلة باهمية الحلضن 

أليم،موجع وعقابه وحتم مصرْ فإن بالأس اس المأو العبث محاول( 
الشات الحلمتللئ، س فائدة لا انه نلننتا حتى ويزيد يكيل وأحد 
وملالخوف، جزر ؛؛ن أعيش ، بقلي الخوف ودت أيام أربعة طالت 
ؤإحوانروالدي دعوة أستشعر كتا العالن، وب رحمات وفيض الأمل 

وكلوجمّاذا وذملائي وأصدقائي وخالأف وأحوال وعاو وأءءاس 
فضتي،عن وقرأ بقمتي سمع س وكل الصادقغ، والتعاطغين المن 
أحداتإن قائلة المحالفين لهيثة كلامها وجهت . البارعة. الحامية وقفت، 

المختصينوآراء الشهود شهادات إل واصتمعتم عليكم عرصت، القضية 
قوالعاطفة العقل نحاطب، وأحيت القضية، صاحي، إل واستمعتم 

لمداولأتالقضية ملف، سليم القاصية أعلنت الختام وق حدر، توازن 
(Deliberationاكلاول<)فترة وبدأت المحلفين محبة فريق ومباحثات 

٠الحكمة قاعة غادرنا المحاكمة ختام مرامحيم وبنهاية 



وأصرالتوفيق، لنا متمنيا وده جهعل ١الآرحم السيد شكرنا 
مهلعمالشهثر الطعم بنفس الغداء لتناول دعوتنا عل اعد مالوالد 

(Red Lobster ) وزميلته،ومساعدها الحامية دعوة عل وأصر
محمدالذهنية أحوالها أحس ل القديرة الحامية رأيت حيعا، فحضروا 

لتقل؟،إ الأحداث وتفاحثها الوقت، تسابق جعلت، قضية من انتهت 
العليم.الخكيم أقدار ولكنها والترتييات.... احسابات وتعيد الأوراق 





حضورهم١^؛^ ومن لهيثة القضية سلمت المحامية^ قالت 
ومنأمسوع، بعد يأتون ولربا بالقضية، رأتم لتقولوا الخميس النوم مساء 

وحيثالراخعات، مدة نمق والباحثات التداول مدة أن خرق حلال 
يومين،بعد حضورهم أتوغ أيام أربمُة القضية مرافعات استمرت 

والصفالرابحة وعند ايحلمن، هيئة حضور ننتفلر الخميس يوم ومجغى 

مناوراتمجن انتهوا الحلقين هيئة بأن الأكيد الخبمر حاءنا عصرا 
صباحا.التاسعة الخمعة غدا حلسامم وسستأمون اليوم، ومجداولأت 

وقصباحا الثامنة مند الحامية مكتب إل الخمعة يوم حميعنا حضرنا 

الحلقينفهيثة والدفاع، الادعاء الغريقين كلأ استدعاء تم الحاشرة حوال 
متنعل متفجرة مواد حمل حول بوال الأول التهمة عن تستفسر 

رأتيمسعنع توقعنا القاضية.. توجيهات بحسب الإحابة وتمت الطائرة 
حدودوق سيئا تسمع ول؛ الوقت وحان ، الغداء فترة قيل القضية حول 

العلوماتطيعة حول للاستفسار ثانية مرة طلبنا والصفs الواحدة 

المحاميةمساعد اقترح عصرا الرابعة شارفت ولما الرد، وتم الغلوطة 
متجهينحميعا التدكاريةانزلما الصور يعص المماط الحقوق طالية وزميلته 

حونومحكمه الفيدرال الدفاع مكتب عل يهلل الذي الأطلسي نحر 
قغرقت البحيرة ضفاف عل تنزهنا وأثناء الصور التقطنا موكل جوزيف 

زوجتىبوالد فإذا الأطلمى، صوب أنظر بفكري محلقا عميق تفكثر بحر 
الحاميةاعد مسألي أبدا، ثيء لا له قلت، ا ؟ تفكر فيم • بمي• يا ل يقول، 

أنملقنيالذي ما أدري ولا له فقلته بيننا دار الذي الحوار له أترجم أن 
هوومجا اقترب، الكريم خرج أن روعي ل، وقذف جيلا جمرا ستسع • • • • 

وعليناقرارهم إل توصلوا المحلفين هيئة أن الخر حاء إذ قصثر ونت إلا 



أنفاسناصوت إلا سهع لا نمثى حمعا مرنا وأتم، لأصّتءإع الحضور 
قالحكمة قاعة وصلنا أحدا أحدنا يكلم لر الأرض، عل أقدامنا ووقع 
٠معدودة دقائق 

بجانبهاوأنا بالحامية ممثلا المريةين كلأ وأحد القاصية دحلت، 
السكرتيركيلك ومساعده العام بالدعي ممثلا العام الإدعاء فريق و، 

بزوجتيالقاعة واحتشدت القاصية، اعدو ومللقاصية الخاصى 

واكتفلتأسامة، والصديق معود السيلآ وأحيه مساعد السيد ووالدها 
حفركإ وغرهما قلوب وبومطن الهثرلد جريدة من أيضا 
الساحتامكتب من وفريق الميدرال، ١^٠۶٤ مكتب محامي من عدد 

٠الولاية ١لفيدراJةوثرطة 

الرجالمن ستة عثر الإثني الحلمن فريق بإدخال القاصية أمرت 
إلوصل ولما التداول فرة أثناء وافد تقدم الماء، من وست 
إلوعاد مغلقة قرارهم فيها كتبوا الي الورقة سلمها القاصية منصة 

كلأالقاصية نكرت حوامي■• كل بل الوقن، تراقب عيتاي ^١^، 
اصتغرقوالتي الحاكمة، إجراء سرعة عل والدءاع الادعاء الفرضن 
وتنسيقاترتييآ أسابيع ثانتة مايتها إل بدايتها من لها والترتتب الإعداد 
بدتالدي بالفلهر كظهر الإجراءات سهل من حميع وشكرت واقهاء، 

دامتالتي اجهودا"ءم الحلفض هيئة لأعضاء الغامر شكرها قدمت فيه، 
المنتدبالعضو قدمها الي اكلوية الورقة القاصبة تناولت ثم أسبوعا، 

كاتماJمكاني تسمرت فتحها ق وأحيت أمامها، المنضدة من المحلفن لهيثة 
قلبي...مجنأعاق الكريم اش داعيا أنفاّي 





اليوميةالهيرلد بجريدة الكاتبة ورنس لا. السيدة الصحفية صوي انحهغ 
أحمترمحإ بتتصرمحاق ادلمث JالولأJة، الصحف وأعرق أكبر إحدى 

وتعالسبحانه الائه فضل يعد القفل لها التي اجلحامية وصرحت ظلم من 
براءق.عن سائقا قالته يإ الصحافة تدكر 

كلامهوجه الذي اعده، ومإياه محييا العام الدعي السيد تحو اتحهغ 
مريعاترمماوحرج إإإ ١^١لك، وترق تذهب حتى تحوناءلقدترمماك 

تكادفلا وجهه قسإت عل جليا ذلك قرأت والحرة، الخيبة أذيال محر 
•ذاكرق عن تغيب معالمه 

وفرمكرم إصرار من أبدى ما رغم طيبة العام؛ووح الدعي نحل 
قاعاماخمعتا الش المح؛ىة قاعة ق التهم لإلصاق المضنية ومحاولاته 

لبقاكان حدث ما كل رغم ولكنه الحكم صدور وحتى الحاكمة مدة 
شخصيةنوانع لدي ولمت عمل أيدي كت أر قائلا صمتي عتدار اق 

وأطيبهابأحسنها الأماق بادلته ٠، معيدة حياة لكم أتمتى نحاهك طبية 
عرفهاوالتي اللام، يلد الأصالة بلد بلدي لريارة الدعوْ له وقدت 
نفسه.أحبرف كا الزمن من فترة أرصها عل وعاش 

الخبرإليهم يزف أهل وبجميع بوالدي فاتصل روحتي والد صبر يع 
السوارلإزالة الحكمة مكتب إل ايمحامية ْع وانطلقت والبشرى، 

طيلةلازمتي والدي الإلكترونية الراقية جهاز سوار بمعصمي المحيهل 
مابقة.أمائع خمسة 



أصقاعالحق وجلجل الثراءة وأعيت العاناة وانتهتs الحاكمة انتهت 
وظلوكمدا حرة إلا ينالوا ب الكائدين، كيد اف ورد الأرحب الكون 

س؟ دت الش الأنمة اليد من ؟ الفاعل ترام من بانا الحائر الموال 
انمهت؟ ذنب بلا الخْليثة براثن ل لفص حاولت التي الحاقدة النفس 

ولكننيحقتبي، ل الوأد وصع ْن بماسب وب يقاض وب الحاكمة 
نعمالمجون، غياهب إثرها عل أرج كيلت، التي فعلته عل أمرْ أفوض 
الحساب.يوم تعال افه إل الحساب.. يوم تعال ف أمره أفوض 

طريقتاوق موكل جوزيف حون محكمة أسوار خارج جيعا حرجنا 
اذهبوالنا~ "ممازحا أحدهم علق الحلفان، هيثة أعضآء يحض التقست، 

الصء'ءفيينالتقطتآلات الحكمة حارج ا بحياتكم واستمتعوا بلدكم إل 
وتحنبتثاء ما افعل طليق حر أتت ت الفاصلة الحامية ل قاك صورنا 
الراءةصك، لإصدار الأتنين يوم لقائنا إل الْلران حجوزامت، إجراء 

برفقةالفيدرال الدفاع مكتب، إل جيحا ذهبنا الكفالة، ^ ٠٠وتحصيل 
الرمحانمعود والعم عباس أسامة صديقي أما ، الحقوق وطالبة الحامية 

وعدمالبقاء عل أصرا لقد الطار، إل الحامية مساعد برفقة فودعناهما 
لهإ.وكان الفرحة ويشاركانا الخبر يسمعا حتى الذهاب 

حالمعيد أصبؤع نماية لها متمين القديرة الحامية اليدة ودعنا 
بوسطن،شوايع نجوب ووالدها زوجتي ْع وذهت المنغصات، من 

اعدمالوالد يسك4 الذي الفندق إل ذهبتا بعده الأقدام، عل مشيا 
العاشرةشارفتا وحينإ مسرورين، فرحتن معه الونت، بعض قضينا 
عليناأشار شقتي، إل الذهاب ق والدنا استأذنمح بوسطن بتوقسن، ماء 



ومنالثقة وتسلم حقائّنا حرم ل ربي له فبيت معه الليلة بقضاء 
لإماءا الحامية ْع موعدنا ، الإئن؛ن يوم إل عنده Jالمتالق نجتمع الغد 

حيناالغالية،صا بلدنا إل السفر حجوزات وعمل الإجراءات من بقي ما 
الضعهليشأ ولر معه، البيت ق رغبته مكررا الفندق باب إل الحنون الوالد 

الغد.صاح الكاء وعد عل ودعناه إرادتنا، عل 







الأكلj، ورغة بابؤع أشعر مرة ولأول نكن حث إل ، jjiiliغادرنا 
إلالعشاء طعام ساولما بعد زوجتي هع انطالقت تمرسا، شهرين مذ 

(The Perdental)اJردبت١ل الكب؛ر التوى مركز من بالقرب شقتا 
افلوليشاء افه سبحان لها قالت فيه.. ينزهة ووعالت٦ا ازكز عن حدئتها 

يوماءق بر وعلان ويوم حمعة يوم الحرية الإقامة محت، مراحي إطلاق يوم 
القريبةالتموين محالآرتc باحد طريقنا ق مررنا والشكر، الحمد فاله حمعة.. 

الشقة.إل غامرة وفرحة سعادة ق وسرنا الشقة من 

الناسؤييدوأن والسيارات، ا،لثاة بحركة تعج تزال ما الشواؤع إن 
بعددمررنا والمخبا، بالسهر الأمثؤع مائة إجازة باستقبال تحفي هنا 
لتضيعإلا لشيء لا الثوانع محوبون الدين والشباب الكاري من 

أحدصوت حاءق الهاتف،، بجرس ؤإذا ثقتي باب فتحت الأوقات، 
انتهاءوبعد الفرحة، ؤيثاركتي الحق وظهور الراءة عل الأصدقاءمتني 

عنمشاعري وأحفيت، التيء.. بعض ئلقئ، الباب.. حرس دق ا،لكالة 
بضيكون ريا أحدأ، ، أعر؛ولا يزورنا أحدأ أتوقع لا .إش زوجتي. 

هيوما ا ليال! الواحدة إل تشير الساعة ائارة.. من التمييز الحابثن 
بصوتفإذا السإعة رفعن، ،.. الهاتفجرس ممعت، حتى لخفنات إلا 

فإذاالثاب فتحت، حالا، الباب بفتح آمرا الشقة باب حافا من يأتيني 
وء؛تييداتما رفعتا وجهي، ق مدمامم يشهرون أشخاص بسبعة 

قمثله أر لر موقفط إنه الفنع، أشد الوقف افزعبما التي زوجتي عل 
•• • مثإٍ، لأعزل وليس الهوليودية، الينإتية الأفلام ل إلا حياق 

■النوم براءق فلهرُتؤ لقد ؟أ فعلت، اذا م- 



.أ أ ماء السادسة منذ Jانتظارك نحن ياحتجارك أوامر لدينا ~
لروجشمحفظتي أعطيت معهم، بالانطلاق أمروق هم.. من أعرف لر 

...السإعة رفعت الهاتف.. جرس رل بالذهاب هممت ولما 

يوسف.أخي ؟ عليكم....من للام ا- 
.iأخي يا سلامتك عل فه دا مخ— 
الأثخاصى سسعة بأن سا وأخبمرهبالمحامجية اتصل رجوك أ~ 

و..بالثقة وحدها وزوحتي أحرى مرة احتجزون هوياتم أعرف 

•يدفيمعص-م—ي..زوجيسادض. 

أفلياممام؟!!كفأمرف؟!!-ماذا 

وشدةالأحداث وتيرة تايع وسهل لساق انعقد فمر بكلمة أنملق لر 
ءء

تسمّأخذت مصفحة سوداء سيارة وأركستا أنزلت نفى، عل وتعها 
السيارةودخلت الأبواب فتحت كبير، بى أمام توقفت ثم وتثر 

المينىداحل إل وأدخلت، مجتها أنزث حلمها، من الأبواب فأغلقت 
منفترة الكرامي إحدى عل حلستإ تصويري، و بصإق أخذت حيث 
مكالإل ورجعت ارتديتها اللون، بيضاء ملابس تلمن بعدها الزمن 
زوجتيعل بال انثغل مي،؟■• يراد ما ولا هنا أنا لماذا أدري لا جالسا 
الفجع؟!!الاقتحام جراء من وحالتها حالها وكيف ستتصرف؟ وكيف 

بالعل خهلر ٌقابلي، يريد زائر بوجود السوول أخيرل ساعة مفتر لما 
المحامة



.؟ ، iLحاء الذي ما العام، الدعي السيد من )متفاحثا( -
فعلمن لت، حصل..صدقي عا اعتذر •إنتي • عصام سد عم ن- 

٠غا،ريأأ وإنإ الفعلة هده 

•زوجتي؟ فعلت اذا م~ 
زوجتكحرجت، تقلق.. لا بنهبتي( الذي الهلع مقدار أدرك وكأنه )~ 

^لمكزابيدنتال)إا3لأا3أه6س?€ه(،

الحاميةبطاقة سلمته يس، رجل مع تقابلت أما لها افه توفثث، ومن، 
.ها عد ا مأرمحلت، وبدورها حا بالاتصال فقام 

.وأم،ابخروصحة والدها؛الفندق أمامع ح؛رإبلغك، كلياته أراحتك، 

فيه؟أنواحي الذي الكان هذا وما أنا؟ أين قفله، علي كثيرا فه لحمد اّ 
الولاياتدحولك، اشثرة تإثرإلغاء الرحيل، بإدارة نلئ، إ~ 

افحدالأميكية.

•؟ ترحل، مثتم ومتمح، ؟ الوقت م>، ّامفءا م ك~ 
بت،الغدأ بالمقر وأعدك إحراءاتلئ، بتعجيل حاهدأ أسعى س- 

رحلة.كانت، إن 

هواتفهأرقام ا فيهالمحمية انه بهنوسلمني يد، مد نحرج أن ونل 
وغادر.أحرى مرة العام الدعي اءتنّر منزله، ورقم والكتب، الحمول 

قت،نم.ثرممربعد،ثرءرتنالخثةّ.



انمادة؟إل بك -اذهب 
صحي.عرض بأي أشعر لا ؟ لاذا و- 
الكان.هدا يدخل لن اعتادي إجراء نه إ- 

وبعدالعيادة، وصلتا حتى منى إل متى ومن فناء إل فناء من وانْللقنا 

إقفالهوأثناء راجعا، معه عدت العامة صحتي عن وموال عل الكشف 
الأبواب..لأحد 

.مني بالفرار تفكر لن متتاكدبأنك نا أ- 
مرددأ.٠منتسا إله نظرت 

اجاب؟ كل من تحيطني وأنت منك أهرب كتف و~ 

قويةصحكن صحك نم منتشيا، إل نظر .. جسمه ضخامة أعني وكنتا 
إجاض.ستحسنا م

منأكثر ضلته الخابر، أحاو إل عبرها يحلنا كتثرة صالة إل قائل 
الراذثل~س ~ بنمه أحدعم عوض *كاف•• أحذلم> نزيلا، عشرين 
بالغتلقد .. فجرا الرابعة إل تشر الساعة إن حلويلأ، نتحدث وأحدنا 

الذيالحديدي السرير إل ظهري أسندت ٠ والإرهاق• الإعياء من سلخا 
كوض،اشهئفاسلتي كوديكشنل ماوت محل إصلاجمة بايام ذكرف 

وانحهت؛وصليمته فتوصات الفور عل مضت صباحا السادسة فإذا 

الخطعل العابرة السيارات أرقب حعث الشارعا عل تطل ناقده إل 
ولالحس زنرانات عن معزولة مياهه دورات ا،لكان يميز ما السرع، 













عرفتهاالتي حدة معالر هدْ سرة، ولا يمة تحيد لا عيناي سمرت 
إماأبادها محكي شامخ معلم وبكل بمانورما ونحتها بعيادبمها ببحرها 

حديرالمزوحة القمراء لياليك أحمل وما ، أحملك ما آ0 حدة وحاء حدة 
الأمواج!

دحلت،الدول العزيز مد الملك مئتار مدرجات عل الءلائرة هبطت، 

منإلا يعرفه لا وقع له حدة وعهلر حدة اريخ وتحدة مق المحالات 
إلأهلها،توحها وساطة وحوارحا أزفتها أحضان ل وعانى عرفها 

ساعةقضينا الريافى إل التوجهة الداخلية الطائرة إل ئم الخوانات 
حهلأن قيل حياق ق محاعة أطول وكانت، الأجواء ل دقيقة وعشرين 

الإنجازات،رياض الخم رياض التناثر اللؤلؤ نور ساط عل الطائرة 

.رجل. أسابق ركضت، ؛الغادرة لنا وسمح ال2لائرة أبواب، فتحته وحالما 
والتن...تحمليالشوق أرض عل أسم وإن،ا .. الأرض ملني حتب 

صالاتسلألم نزلت، المرة هده الفراق طال نعم والأفراح.. اللقاء رياح 
يومفجأحي القواد ثقيق أمامي لأمقبل الدول؛ حالي الللثح مطار 

يإحوافوماف وهاهم الفاصل، هووالد.ى وها • طويلا. تعانقنا 
ابتساماتوجوههم عل م ترت، أهل وحمح وذملأتي وأصدقائي 

ولااعر المشتزييفخ يعرف، لا الأى الخقيقي والوفاء الصادق الفرح 
وأءن.ب،الأمال أجل فيه زفت بي، حافل استقبال وجاء الكلمات تتميق 

بالكان.يعبق الشوق أرج وفاح التهال 

الشكرترديد من لمانبمإ سكن ما اللذين والدي أحضان ق ارثميت 
ورفاقبأصدقاش التقيت والجد، والإحسان الثناء لأهل الحمد وسابح 

مواقفهمأثمن ومارات حروف، وبأي بل كتفه أدري ولا وأحبتي دري 







—الكتاب دفتي السطور" هذه وخط القلم لامتثاق لعاف ما إن 
لمنها استفدت وتحارب الكرى، الأيام جامعة مجن تعلمتها دروس 

ماومنها محددة، نقاط ل بوضوح إليه أشير سوف ما منها الدنيا عراك 
•* * السهترر لي فاا ل نحده محوف 

محرجاله بجعل اف يتق من أن وأيقنت وأبصرت ولمست تعلمت نعم — ١ 
وأمجننيصعق بعد من افه قواف فقد يمتب، لا حيث مجن ويرزقه 

منل وسخر ورحمني آواف لقد فقر، بعد من ورزقي خوف، بعد من 
جعلت،ءودياط أم نصرانيا أكان سواء لماعدي يعرفتي، لا ومجن يعرفي 

إذااكطر يجس، ؤيعطني)أمن يجيتي وجل وهوعز اللوك أدعوملك 
حياةيردهما فلم يدي إليه رفعت ،  ٦٢سررةالمو.آة المرء( ؤيكشف دعاه 

صقرا.إليه رفعها إذ عبده يدي يرد أن وكرما 

معإن بمرا العسر ح إن ) وأيقنتا ولمت وأبصرت تمالمت، لقد ٢— 
سرين،عسر ممل غلب فإ وآ، آيهء ٠ الشرح ّودت C برا الٌر 

إبراهيمسيدنا نجي من أن وأيقنت ولمت وأبصرت تعلمت لقد ٣— 
إبراهيم،عل وسلاما بردأ كوف نار يا أثلنا النار من الملام عليه الخليل 

منالملام عليه يونس النون ذا سيدنا نجي من وأن ،  ٦٩آية الأن—اء، سورة 
وأن، ١ ٤ ٦ آية ، الصافات سورة يقطن( من مجرة طيه )وأنتا الحرن بطن 
قريشكفار من آدم ولد صيد وسلم طيه افه صل محمدا سيدنا نجي من 

وجلعز فإنه ، ٩٥آية ، الحجر سورة المتهزهن( كفيناك )إنا والمشرين 

وشرورهم-وكدهم مكرهم من سجيي 



ربير..ربي(•■• ستعيثا مناجيا تذرفان وعيناي إليه أبتهل رحت 
موممىسيدنا رددت وكإ لأبيه الملام عليه يوصم* سيدنا رددت كإ 

لأيمحيب يا قريب يا سمع يا تردف أن لأمه اللام عليه الكليم 
برحمتكونجنا الظاين للقوم فتنة تحعلنا لا )ربتا وادعوه ألح وأمي 

ملكنجاف أن الغوث فجاء ا و٨٥٦٨آية يونس• -رئة الكافرين( القوم من 
لقائيبشراي عاجل وجعل وغم هم كل من الحاجات وقاضي الملوك 

 jووامحنمه عل أتم ثم وصديقي، وعمها ووالدها بزوجتي وسْلن ب
غلهوصحي، وأهل وولدي بوالدي، فجمعني كرمه ومنتهى فضله 
والشكر.والثناء والقفل والإحسان الحمد 

بمشن عمل عن يعتذر وألا بتكتن وألا ؛نضع ألا لم العل ~ ٤ 
اجثمعت،ولو الباؤلل من موثقه يغيِ لا مبدأ صاحب الملم إن يفرقه، 

اشصر ل ولما أمر0 وياI؛، ناصرْ اممه فإن معا، الطغيان قوى عليه 
الثل.أبقر واللام الصلاة عليهإ محمدويوّفح 

وامتياحةالإسلامية الأمة جسد تمزيق ق حثيثا سعيا افه أعداء يفتأ ما ٥~ 
الهالكة.الخاهلية والعصبية البغيضة الطائفية جذوة إمعال عر بيضتها 

ملتهم(نتبع حتى النصارى ولا اليهود عنلث، ترضى ردلن ٦" 
مرئاومئ،آة'أا

بقولهاتالبارعة الحامية ونحرد صا.اق بكل صرحت لقل 

جديرمشهدإجرامي أوافتعال قضية لخلق مناسبة شروط فيلث، ارتوافرت 







هاسامثاكر

بعفرق وكتب قالت، ما وقالتv القفانية القنوات بعفر أذاعت 
الأفوا0وتناقلت الجالس تحدثت ثم ونشر، كب ما والمجلات الصحف 
كيثرهم— الغري الإعلام جاءهم ترث، ولا تنبت دون الألن ولأكت 

صحفيمّق نشرا، أمع أبمم يتهافتون القوم فبادر ببا " علمهم الذي 
الخرف.وميثاق الكلمة أمانة تنامحموا يل ونسوا خرال وختر 

٠٠٦٠٧١ الحجرات سورة فتبينوا( بنيأ فاسق جاءكم إن امنوا الذين أنها ريا 
.١ ١^٥ الور، سورت عظيم( اف عند وهو هينا )وتحبونه 



الريالهه(تد تظهر الشدق 1،[^ 

لتثبتالرحال، أفعال لفلهر العصسة والساعات الشديدة الواقمؤ إن 
اكدىصديقه أسي اظهرل صاحب من فكم رحال، أتم العمل بالقول 

سينإنسان من وكم أ أ الشدة وفت، وتنمل الرخاء ق والنفسرإ بالنقص 
هبنمحاء من وحدت مواقفه!! وصدق محرم ؤإحلاص معدته فاء صل 

والولدولسانالأهل القفاءتاركاحلفه أعام بشهادته لييل بومعلن، إل 
إلليسافر حاهدأ سعى من وحدت مقاله، لسان صبق الوفاء من حاله 

تمحولكن محاكض ق الدء موعد م ٢ • • ٤ / Y/YT•فل يوصلن 
لالحيلولةعائقا وقمت، — محاميتي أممتها كإ ~ الأٌن وهستملهيا السفارة 

للجنعرف من الرغم عل المجيء، 3، الصائنة رغته وبع، محنه 
نبراتهائة؛، الموحدت الدخول، تأشبرة وإلغاء والظالم ن، والتع
دعواتهمشاف، م بلكاوإتأم بالهاتف،، معي تكلم كل،أ دععاته عنها تسفر 

ومحكناقحركاق ق أنارها ورأيت، لمثها، الليل سحر ذ وابنهالأتبمم 
متجابة.دعوة الغيب، نلهر ل المسلم لأخيه السلم ودعوة أ لا؟ كيف 

ومنأعرفهم من الأوفياء الإخوان من الدنيا ق ل جعل الذي ث فالحمد 
نصربجرتهم أن وأساله ليعرفهم والشهادة الغيب ءالم ؤإن أعرفهم، لا 

أحسنالثواب،.وشهم الحناء 



٢اكدث هن بماوةفهمم(ر الأسرة تهاعو ظن ضم نرة 

فاوأهل إحول دشة وأتماس دءاق وثقتمي وزوجتي والداي 
تومليلهم ماوا النهار كان وما ليلا الليل كان ما ؟ حالهم ما أدارك 

محنابوما زاد لهم لهنئ ما دووب سعي ومناجاة،-|ارهم قيام ودمؤع، 
مامكلومة، ةاو«رم مكومة صرحاتمم مكان، مم ومااستقر عيش، لهم 

والخص؛ن حصنهم نالصم ذللت، ومع ودياء، ذكر من ألتهم سكنت، 
وءودقبثراءق بمنهم اكن، ملاذهم يموت لا الذي الخن عل توكلهم 
برؤيتهم.عيناي وأقر فصدقهم اض صدقوا أحل، غر عاجلا 



الأف

الحدث...عذب الخصال. كريم • القلب• طيب • الرجل• ذلك والدي 
الصعبالوقف يزد0 !٢ الرامخ.. الحبل الخبمرات.. بحر التجارب ممر 

ونعمالته حسي يردد ما ممرا الراجمن، أرحم برحمة تعلقا إلا العصيب 
ولااض ذكر من وأكثر والصلاة، بالصر وامحتُن اصثر بي، يا الوكيل 

أسرك،فك الول ياذن قريا بتي•• يا وصاياه... هى هد0 تقنط، 
ذلكوجل عر بخالقه ويقينه ظنه هو ذلك محالآ، وردك كربتالثا وتفرج 

و•}م 



اوا0أ

المكوية..الدمعة صاحبة الرحيم.. الحنون واإقد_، • الرووم• الأم أمي 
علتحاملت الخار~ سست أن منذ مرصها من الرغم عل —فيكفي 

تتعلق— الخج —موسم الحرام افه يت زحام فتخوض ومرصها، نفسها 
الهاتفعم توصيتي أمي كاث عني، يفرج أن الول داعية الكعبة بأستار 

ووصاياهاكلياما وحهك..تلائا يريي أن اف أسال وتقول• بالصبر، 
أمي.آمال ومنتهى وعباراما 

ؤإخفاءالكلمة م ببالعني التخفيف ووالدق والدي حاول كم 
افلكلومالصوت حنرحة ق أسمعها كنت والتي الدمعة••؛ انسكاب 

بردآومشقة وعناء فجيعة من لقياء ما اجعل فاللهم المحموم، ب، والقل
ر,ذمء1لدرجتيهإ واّف*ة الطاْرين، ثليها عل وئاتا وا٠لمثنانا وملاما 

.٢ أين٤ ، الأرا، محورة صغثرا( ربياق كإ ارخمهإ رب )وقل بالحنة ومتاعا 

اثنجاف نعم إلها• الوفاء قلمي ف واقذفح برهما ارزقني رب نا 
هماصحو ق قيامها ل وسجودهما ركوعها ق دعوتيها بثركة نجاف إذ 

والإحسانوالثناء ربير الحمد فلك انه، يتنفءل١هر نفس كل وق ونومها 
اعنيربط فيا • • والوفاء• الر ولوالدي كلها، والمنة كله الفضل صاحب، يا 

•آمان ^^،•••• ١٥١١ءبادل؛• تحففل با واحففلهإ كنفيها بدافئ ومتعنا 



وةف0فاةاترداو

ثلأنحي الروح؛ ولباس الخد.. دثار الغالية زوجتي عند قليلا أف 
مغاليةأتت ممد - المائي الدعم أنولع تقديم ل لمة المالمرأة دور عن 

النفيالدعم وأنولع حصل~ وقي. لها محمل بإ مبالية، غ؛ر ها نف
أحلالس.—، بن معيد بنت فاطمة بقمة ذكرتني محمد أم والمعنوي، 

فوعيتهافه كتاب قرأمت، ياأبت، ت ممالت، والدها سألت عندما ١لتابعان 
الدنياj آتنا )رينا تعال: نوله إنه نالت فاطمة؟ يا ذاك وئ نال ية آم 

أبتيا ٢ •  ١٠٧١، القرة ّورة التارآ عياب وقنا حنة الآحر0 ول حنة 
المرأةالدنيا حنة نية أي قال الدنيا؟ حنة ما الختة هي الأمحرة حنة 

غبتؤإن أطاءت،ن،، أمرما ؤإذا ّرتلث،إ إليها ننلرت إذا التي المالحة 
الرفقةونعم العلية، الوفية الزوجة فنعم ومالها، ها نفل حففلتالث، عتها 

بكمحمعني أن السعلة هلم.، عل بلن، حمعني يا المول وأمال والمحبة 
١^^،قرة ودريادتا أزواجنا من لنا هب رربتا نعمته ومستقر رمته ار دل 

٧١ ٤ آة ٠ ال؛أرقان رر؛ إماما( للمتقإن واجعلنا 





١٥٥شفر 

الخ—/jول أنالدكتور 
كئمثريأمغا الدوفرد 

الويريملطان الدكتور 
،انمحمدادالدكتور 

اا.لهنفت—وان الدكتور 

براكالد أحمالدكتور 
ارثيمحمدالحالدكتور 
ندالحعالأساذّ

ريعالهمدالرخمن العم 
سارحسن العم 

صالحد أحمالهتدس 
احسينأدمحمد الدكتور 

؛دالرفسمداف المهندس 
الصسبداف عبالمهندس 

السؤيلممحمد المهندس 
انجالرملطان -المهندس 

ةرحمة لاممالمهندس 

الشءسس^ارخمحمد الأستاذ 
ازيحجرامي المهندس 

ريعالدي معاذ الأست







وسلمءاليaJJI oiLd  0اس سلدءرسول  ١٠١٥٥اّ - ١

ومبعوثالبشرية، ياهادي ولدآدم ميد يا اممة يارمحول وحبيبي محييي 
'■فصدقت محييي يا محك هين.. يعدك مصاب كل الرحمة}العالية، 

أصابتهؤإن صر صراء أصابته إن محر كله أمرْ إن الومن لأمر جا ع) 
لم.رداءعثريف حدث للمؤمن( إلا دلك وليس شكر مراء 

عنقرأت وكم إ التاريخ.. مر سمعت كم اض يارمحول وحبيبي محياي 
وأمهاتيموآياتهم بأرواحهم يفدونك وهم اممه رخوان عليهم صحابتك 
وأهل،ومال شي فديتك، أمتك من فرد محييي يا وأنا أحمعن، واهليهم 

افه.رمحول يا حبيبي يا عتدي غال وكل 

اكابحوننح وإن ماصون الدرب عل إنا اممه يارمحول وحبيبي ّيالي 
الحوضوالموعد وآمروا محخْلوا ؤإن يرضوا ب ؤإن المزمجرون، زمجر ؤإن 
منابيض اليوثر ماء من نشرب، الثريفتن يديك من افه— ثماء —إل 

منوفيضا كرمه حول من كرما المول أل ونالعسل، من وأحل اكلج 
يالخنة.مرافقتك فيضه جليل 

مااممه عليك وصل الخاتم رفرف ما الهدى، ياعالم افه عليك فمل 
إلالتسليم وأتم الصلاة أقفل اممه ءليائ، وصل والنهار الليل تعاقب 

أحمعجن.وصحبك آلك وعل الدين يوم 



|لاهربثدالرئبس - ٢

محرق،ذ،ا إشراكك غأحّبغ أعري من جمرة ق ومازث كث 
المئاتوبعض قواميسكم ل التعريفات بعضن عن أسالك أن أحبت 

1ومنكم عنكم سمعتها التي والشعارات 

مملم؟بماض؟وطذ1سنميكم
حضاراتكم؟.علها نامت، اش والحرية والعدالة المساواة شعارات 

؟انية والأنان الأنوامتهان الإهانة نعتي ؟..ماذا عة JJالأانعى ماذا 

التعدييحني uذ١ ؟ الامتداد بمي ماذا ؟ والإذلال الذل بمي ماذا 
والاعتداء؟.

عنتلمي يئربع صفحي تتوهمها لن التي الصطلحات من وممر 
الكريم.القارئ حس حرصآعل كتابتها 

عللكنتي هذه، أسلتي عن الإجابة تمللث، الريس سيادة أظنالت، لا 
وليكنجؤابا للسؤال فأعل. وحدك عنها للإجابة ستقف ما يوما بمن 

نفعكآنذاك.لن الدبلوماسية ص.وابأئلأحوبة 



قارعوااومحر التجارب وحاض الفن نمر أب وصية هذه صغاري يا 
سزول.قريب وعإ غرور فإما الدنيا تغرنكم ولا بسمعكم، إل 

وتفاخر(وزينة ولهو لعب الدنيا الخيام أنإ اعلموا وحل) عز الحق يقول 
إلافيها أنا ما وللدنيا مال الكريم) نبيكم ويقول آة*أ. الخلد، سررة 

سيئبن ■مداه عن نرق حدث وتركها( راح ثم شجرة نحتا استظل كراكب 

يلمعما كل وما شحمت بيضاء كل رما العرب قاك وثديا . رئاء

براطنهاإل والنظر الأمحور يفلواهر الانخداع لعدم عربيريضرب مثل ذهباأ؛. 

صلمحمد أمة ثباب عل ؤيتامرون محيكون —مابرحوا— الأعداء إل 

الأممعتاد بنيتي ويا بض يا اب الشبالإسلام، شباب وسلم عليه اش 
أبنائييا حدار ثم فحذار ، ورفعتهاوعزها وإلهامها قوما ومصدر 

شراكهم،j الوقؤع من حذار ثم وحذار تيارامم، j، الانجراف من 
ويومحرات، وافه فإما لذات، من لكم يصورونه فيا والانغاس 

.تياهان اش يدي بان الوقوف 

قالغرب تقليد قا يتسابقون شابنا من بيض شاهدت لعلك بتي 

•مشغ،• ثيء كل و مهم لها ل كلامهم و مم حركا 



ماوإظهار السفور، ق يتنافسن فتياتنا من يعفى شاهدت لعلك بنيتي 

■علك■ بمي لا مما الأمور ميء من عنه ورمرله اف نى 

الانبزامقلدنكم..فل،اذا الغرب وفسات تباب تشاهدا ولن لر ولككإ 

الإسلاماعلأم نقتدي لا ل1ذا ؟ القس والاعتزاز الاعتداد وعدم 

!؟ والياصرين منهم ؛^ ٥٧١

العزكل والعز القوة كل فالقوة ، ومدكرا ومحدرا مشفقا رمحالض أوجه 
الشرورومن محرمكم النه فالله ديتكم، وتماليم نبيكم، هدي بإتباع 

بمنكم•









UNITED STATES DISTRin COURT
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UNITED STATES Or A,VIERICA

CRIMINAL AaiON
NO, 04.I0IM4-PBS

ESSAM MOHAMMED ALMOHANDIS

JUDGMENT OF ACQUITTAL

The Defendent was found nol guilty on Febm^y 27. 2004. IT IS ORDERED that the
Delcndtint it uequitied on nil count؛ In the Indictment, discharged, nnd tiny bond excneiaied.

ذئتسذلإا
Si^iaiurc of Judicial Officer

IhsHonorable Patu B. Saris

Name and Tide  ؛٥ Judicial Officer

Dale Iبض

ؤ/

ببوسطنموكل جوزيف جون من الصادر الراءة صك 



U.S. Department of Justice

MichaeiJ. Sullivan

UnitedSuites Attorney
DisMaofMassachu_s

CiMftkom  سسJohtJostph MwMty
٠٢٠٢  / CourtiouK

0ا،تءئس
0BtuMn, Musadamosاتده 

(617) 74S-)IM

February 28, 2004

To Whom It May Coricern
Miniatry of Interior
The Kindom of Saudi Arabia
Riyadh, K.S.A.

:»يعسهقسس 

To The Interested Officer:

This letter accompanies Essam Mohammed Almohandis, who I
expect to be returning to his home in Riyadh, Saudi Arabia on
Sunday, February 29, 2004 aboard a Saudi Air flight originating
from Frankfurt, Germany.

Mr. Almohandis traveled to Boston, Massachusetts in the
United States on a validly-issued U.S. business visa, entering on
January 3, 2004. While being inspected that day at the border, a
U.S. Customs and Border Protection Inspection Officer found three
small firecracker-type devices in Mr. Almohandis's carry-on
luggage. As a result, Mr. Almohandis was placed under arrest and
charged in the United States District Court for the District of
Massachusetts with carrying an incendiary device aboard an
aircraft, and with making false statements to a U.S. Customs and
Border Protection officer.

Mr. Almohandis exercised his right under the United States
Constitution to trial by jury, and the court and this office
brought the matter to trial in the shortest time possible under
American law. On Friday, February 27, after a five day trial, a
jury of six men and six women, all citizens of the United States,
determined that he was not guilty of either of the offenses with
which he had ^een charged. He was thereby released from further
obligations to the court. A formal judgment of acquittal will be

الحكمةمن الصك، صدور لحين براثني يؤكد العام الدعي من رسالة 



Ministry of Interior
Februdry 28, 2004
Paqe 2

provided to Mr. Aimohandis through his American attorney, but
given the late hour at which the jury returned its verdict
yesterday, no such document could be provided to him at the tine.
Please accept this letter in its place.

Should you have further questions, please do not hesitate to
contact me in writing or by telephone.

Very truly yours,

MICHAEL j. SULLIVAN

United Staذ

Attorney
617-748-3370

cc: Miriam Conrad, Esq.
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fireworks
سآآأأه

A Saudi Arabian biomedical engineer
wept and tijanked Allah yesterday after a
jury acquitted turn of federal charge
stenuning from tljree tiny fireworks
found in hi،؛ bag by customs officers.

"1 tiiank God to save me," said Essam
AI-Moliandis, 33, whose testimony con-
vinced jurors he did not know lie Ivad the
sjarklers and did not lie to U-S.cu.st0m.؟
when they qu^rioned Jiim after his flight
landed at u>gan Intemationai Airport on
Jan. 3. Al-Mohandis still doesn't know
how the fireworks got into his backpack
but understands why officials arr_cd
bim in a jx>st-،>/ll world, he said.

The lanky fatlier of two hugged federal
prosecutor. Gregory T. Moffatt, wlio ai:
most sent him to prison for a year, and
announced. "Ihis K the man who is tak-
uig care of America."

Jurors said they believed Al-Moh_dis,
who came to Boston for medical rese^
training, told the truth to ^nts when he
first idwitified the fireworks as his wife's
"artist pens."

"We believed he did not know dtey
were in the bag," said juror Seth Hirs-
choinof Ashland.

Ai-Mohandis' wife, Trifha Ai-Rayhan,
came front Riyadh, Saudi Arabia, to show
the jury her crayon.؟ and a drawing She
aLso testified she did not pack fireworks
in her husband's bag.

Al-Mohandis spent rtv،) months in fed-
eral custody, including 20 days in solitary
to protect him from other prisoners.
*They think I'm a terrorist and a darker-
ous person," Al-Mohandis said.

Al Moltandis' court-appointed attor-
oey, Miriam R. Conrad, questioned why
the case wasn't resolved in the customsSTAFF PHOTO BY ROKSTENG office. *^Cnowii؟ how credible he is, I

MO TERRORtST: Essatn Al-Mohandis, wtw was acquitted of fed- worjder why it didn't stop there. This لألو
srai charges, holds artists* crayons that bear a resemblance to is no more a terrorist than Pope John
fireworks found in his bag by customs officials. Patil," she said.

لورنسحي.إم. الكاتية غطته الأمريكية الصحم، ق الراءة حبمر 
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Saudi engineer says he didn't
put firecrackers in baggage

and lying to federal agents. If convieted, he
could face a year in prison.
He said he passed through airport sccur-

ity in Riyadh Saudi Arabia, and in Frarrk-
hirt, (؛errnany, without difficulty. His back-
pack was x-rayed numerous times, he
testified. While in the baKKage inspection
area in Boston, he left hisbackpack unat-
tended for seven to ei^rt minutes while he
was interviewed by officials, be $ald Other
defense witnesses yesterday testified Saudi
children play with firecrackers and several
children were in Al-Mohandis' home the
night before he left for Boston

Friends and relatives had come to see
the family's new baby. AFMohandis' wife,
Ttifha Al-Rayfaan, testified yesterday she
packed her husband's bag. *٦ did not put
any firecrackers in my husband's bag," she
said, according to a translator.

By_,IAW1IENCE

Testifying in-his own defense, a Saudi
Arabian biomedical engineer told a federal
jury yesterday he did trot put firecrackers
in a bag be brought to Boston on a busi.

Essam AIMofaandis, 33, said he did not
know the three tim iteins were in 1لظ
backpack lanSwhen he agreed toasearch
by VS. Customs. When _ agent pulled
them from his bag he thought the items
were his wife's "drawing pens." But when
a black powder spilled out, he became
"afiaid" and clammed tip,

٦ keep silent hecsuse I try to answer
myself what is this," he said t am aftaid it
is a drug or something dangerous." Al-
Mohandi؟ is charged with carrying an in-
cendlary device on an airplsne on Jan. 3

ه-رلديوسّطن جريدة ق آخر خبمر 



United States District Court

District of Massachusetts

U.S. Pretrial Services Office

Eiectronic Monitoring Conditions

I have been placed in the elecbonic monitoring program as a condition of my pretriai
release. I further acknowledge that I will comply with the rules of this prtigram as well as
any additional condilions set tiy the Court as requirements for my pretriai release.

I shall reside هدءدسمسهح_|ه^^ telephone
number_gl2_؛SQQ2 _, until I receive permission of the Court to change my residence.

I acknowledge the lolowing conditions:

١. imusthaveoteiepharieatrrtyresidenoe. luitdersiand^^
phone sarvices/oquipment (i.e. cal waitiitg. call forwarding, answering machine,
cordless phone, etc.)

2. I undersland that I am required to remain at the above address at all times unless
granted prior approval (48 hour advance notice) by the Prelrlal Services Officer in
the following circumstances:

^سوأهء—

In the event of on erTtsrgency, I wM attempt to notify Probfoi Services at <617) 746
92t3or1.6067S9 88S8 (PIN prior to leavi^ Iwi
contact Pretrlol Services immedlolely about this emergency upon the earilest
opportunity. I will be expected to provide documented proof of the emergetKy.

I vrlll provide Pretriai Services with copies of medical appolnlment verifications and
such documentation as may be required.

I understand that to insure compliance with the profyam I will be monilored by a
lamper-proof, nort-remotmblo ankle bracelet which I agree to wear 24 hours a day
duringtfieentireperiodolmypattidpotm^ luriderslorfothatthismoriitoringwinbe
occompfisfted by a reoetver attadted to my reshlence Mephone oortnected
etectnonically by common carrier to 0 computer at Secuticor EMS, Inc. I may also
recoivo random telephone cols and personal visits by a Pretrlol Services Officer
which I agree to respond as directed.

.to notify Prelrial Services immediately of telepttone or equipment failure ا

الإلكترونيةارانة بر;امح محت شروط!لإطلاق 



ا...■>.،، 
ثئئض4نصف

-بمءه،

٠٠٠*ل <ن 

PRETRIAL REIXASE REPORTING INSTRUCTIONS

DOCKETMO

0،.tOOM-fllS
DOTllCTCOUKr

TCUnitMNtMWDI
ا7ا6(741.9لا}

CAttsumvnot
^س\ءامهصأهأا0

>امأءخهو001

REPORT AS FOLLOW؟،;

Copley Hm

أءاء-7ء|%1ءمأ
OOSK'VTO

CUECTROrOC MON1TCMI
HMV9 Ifltt
WATCHE MIU

AtMlitan■، liiilrHclhHi،;

ELECTRONir MOMITORlNC.CtM_o
•'^^•(ءءسح^سس«ي0ا*جسهسا

ا،0اا■ ٠٠٠٠٠٠١
SMa(y_Moa«fnlnK

■*.orcaiplojrMMOrwIiaM،

Home vMti will bt cenducud dwoughoui your pwlod of •upervlsioa

_،y}wP_alS__OfteiiMi،_

Y0i_M_a_Af_0r_aM_vibe ٠٠١٠٥ «fn

DEI^DANTS STATEMENT

undcfMand ilM •bove suiied inttnictiom Mid WMtaMMKl Ibat ،•ilw* lo comply wlll be npocied 10 dw Coun Mid may reniii in Ihe ا
revDcaiia^^ ami my deienlion pending Iba oulcome of my caac.

لأءأءم

لاه

NrawMNr ح*سِكsiGNAT_opoanMOANr
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-عجمجم>سمتإم
ءسّسصمدمبمسسر

س-ستآ•

ة،محسهم،بمح

؛،مئ.رسم،سممرأ سهلأ-دستر.ئّ,ا 

مد،دسء-«ُ واّمّ . ٠٠م.صّ،.ءي 
,...,,;IVK  ..ر.سمأي,ءسر.,.,.ّ,.

ٌثهح ١
تنم«سءمعممئ

ّهضصء،ءىبم،م،ل :

،ة'مو؛مُّممملأطئا ١
مبميبم-سسمع

؛مءمرآص ٠٠سح،ئمش 

تيلإ،أآم٢ 
طآؤأأآأى سمّ صمسدصأكّب;حلتمحا

.ء1ت؛سلبم.محم !
دما'ويممحم1ع سب 

'اا،مصاسبمغ• 
''مْءتاورءمسمعم»ء'ي 
ا...>ّصسممحمم؛سممء 

م؛ىسمص
سصه 

أ،ءء؛دُرا،،_ااد،.ِا-ي

SSSS
سلبمأصمحسءو-ءأ.-ا

سا|سيميو،؛

١

■1رمحءءا'سساس محتنمصّ.ْلمضأ 

؛تت.نآس.سوسفةملممم؛تمأ^غ س 
س-سّممبمشءدممسبمهمصّمممص ش؛ 
،سء,اعسيسس.■ ن
|سمصسسميىو-ءد*ء،سس،ّلأءءمحاض||. س,.دء> م ,
س،س.،ممهءءصمسا؛اسصار.صّ م/ 
ّءمءصممحّب_ضم صمهّ،صمحسد دد 

■'__ مسء ء: 
سأدبممسص،ممهمت«،عمحرمحتتك'ةئ. • ،



Essam Al-Mohandis Tells

All About His Ordeal in u

room and asked ine to Kcort,ihem. They
old me they were from the immigration؛
Department," he said.

He said the offlceis did not,aiiow him to
call either his lawyer or his father. "They
did noi csen allow Iiie to lake my clothes.
The؛' later took me to the deportation cell,
where ؛ was treated much better," he said.

He said prosecuting US Attorney
Gregory Molfait collected his wallet and
credit cards, and brought them to liiffl
in jail, along with a personal apology.
"He said the decision  0؛ arrest him tvas
taken by a colleague." lie said.

The Customs offtaals in Boston also
called him for a meeting before his
departure for Riyadh. They asked him
several questions including whether he
was afraid of returning to the Kingdom
and whether he had any problems with
the Saudi government. "1 told them no."

٠٠٥

(Read thefuU report in tomorrow's
٨٢٥٥ News)

MmmffakAlMmaiser
د-ممجس,

RIYADH — fissarn Muhammad Al-
Mohandis, a Saudi biomedical engineer
recently acquitted in the US of smuggling
explosives, has described the vindictive

,behavior of us immigration authorities.
, ,■.lD,;:.an, ,,,exclusive interview, -Al ز

,Mohandis, an employee of King 11د
Specialist Hospital ,and Research Center
in Riyadh, spoke of how federal agents
maltreated him during his ordeal.

He said Ids lawyer Miriam Conrad was
succe.؟.؟fu؛ in diiiproving all the charges
against liini. The charges - possession
atid smuggling of explosives and lying to
Customs authorities —were enough to
sentence him for 15-year prison with a
fineofSRDSO,000 ( أ250«,00 ). ,

Al-Mohandis was arrested for car,
rfying three small sparklers on a flight
from Germany to Boston.

Al-Mohaiidis, who had flown to
Boston for a five-day training seminar
on how to use DfiA equipment pur-
chased by the Riyadh h0.؟pital, .؟aid he
never thought his journey would end in a
US prison for dangerous criminals.

US police arrested him again eight
hours after his acquittal,for not having
a valid visa. AI -Moliandis did not have a
current visa because tlie federal officers
had revoked his visa after the arrest.

"While 1 was receiving congratula-
tioiis for the acquittal, seven gim-vvieid-
ing seanity officers came to our hotel

نيونعرب جريدة نشرته لقاء 
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UNITSD STATSS  7ء1اأ15تت COOAi*
3:S7?.:CT ٥٠ KASSACHUsms

CSnCNAL NO. 04':' ي-هه0ت35

JKITTO STATSS OF MOAZCA

SSSAK ALMOHAKDIS.
.ءصل(عءءهتآ

ORDER UtOARDim HITMlEREfi

PRbruary 12. 3004

.O.S.D.J .<فءهه

7 هئ؛أ تءد'0ه  schadultd ٠ crial 07 ة February 33. 2 ،3ههده آذت  •

crial may laat two waaka. The defense intends to 0 تته ssvera3

witnassas whose testimony Is relevant, necessary and exculpatory

Defendant arguea that fedaral regulations permit aliens to enter

the country to testify at trial.  8 هؤق C.F.R. 4(}هأق.ت12ء )

poverring parole of aliens who will be witnesses at judicial

proceadinga.

I^ase witnesses reside in Saudi Arabia. Two people on thia

list arc males who are not witnesses, but I'm told it is

necessary for males to accompany the female witnesses because of

the lew of Saudi Arabia. One person is the infant child of a

witnass.

By this Order, the Court hereby advises the Department of

هسم1بما،هة  Security that the following individuals will be

الشهودطلب مذكرة 



necessary for the trial;

1. Sao-Jd Al-Rayher., 3ate 0؛ sirth 30؛- B■) 5اء/ت،

Trtfha Ai-Rayhan, DOB inns .ت

3. Kusaid a: Rayhar.. DOB 5/ة/ء،

Kasa-. 03 ءتءص-ه؛-:ءق0ت /وت/,تث

Mohaittred Al-Hayar.. DOB 7/27/75 .؛

٥. Hay"a Al-Marzook, DOB 6/28/7؛

7. 2ara:-.:.- Al-Kholifi. DOS 2/9/70

8. Osaaea Abbess, DOS 8/2،/8ة

2 an requestir-s That Che applications for enr-y fi'Bd hy These

vitnessas be e^edited so that  ْظء trial can go forvard as

scheduled.

,يلاح,
PATTI 3. BASIS
United states District Judge



Embassy of the United States of America

Riyadh, Saudi Arabia

FebruafylS, 2004

Mr. Bssam Mohammed Y. Almohandia

Clinical Engineering
King Faisal Specialist Hospital and
Rescmch Centre

MBC 42

Riyadh, Saudi Arabia

Dear Mr. Almohandis:

The U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Visa Services Janice L. Jacobs has
signed a Certificate of Revocation on February 04, 2004 revoking any and all
nonimmigrant visas issued to you for travel to the United Slates. The following text is
quoted from the Certificate of Revocation:

"This is to certify that 1, the undersigned Deputy Assistant Secretary of State for Visa
Services, acting pursuant to the authority coofened on the Secretaiy of State by Section
221(i) of the Imm^ration and Natio_ity Act (8 U.S.C. 1201(0), which has been
defied to the Assistant Secretary of State for Consular Affairs and to roe by
Ddegaiion of Authority no. 74 and Redelegation of Authority no. 740'A, hereby revoke
any and all nonimmigrant visas issued to Essam Mohammed Y. Almohandis; DPOB, 03
August 1970, Saudi Arabia..

This ticlion is based on the fact ihat subsequent to visa issuance, infunnalion lias come to
liglit indicating that the alien may be iitadmissible to the United States and ineligible to
receive a visa under Section 2l2(aX3Xh) of the Immigration and Nationality Act, such
that the alien should be required to re-appear before a U.S. consular officer to establish
his eligibility for a visa before being permitted to apply for entry to the United States.

This revocation shall become effective immediately on the dale on which this certificate
is signed unless the alien is present in the United Stales at that time, in which case it will
become elTeclive immediately upon the alien's depaittuc from the United States."

Sincerely,

الاعتقاليعد الأمريكية السفارة من صادر التأشيرة إلغاء حطاب 



CLINICAL ENCQ17:23 11ءء9 144ءد7أء F.u 1ه/ءا0ء

KINQDOM OF SAUDI ARABIAالمص

KINO PAtSAL SPECIAUST HOSPITAL

AND RESEARCH CENTRE ِ

اداهرء|بجإص*ءءئئمح

الأىسمى٠۶بمانUلفيمءKخم؛

دهمقمبىاسُصسمنمىف*ممامه 
ممحبشبآضمح>،بيُد

ضمءرمدشسمضسبى
همبمأدامعططمحبجفسس
ماقبأابمبمزذمحيأبمفاخومزد•

طمممههبمارببمرذباب■

ميج\ئ\شمyصسئرّم.
صإادممم؛أس7ا/ا/أ"م

مسربربمأرضموباإمسحاف<ومو،|ا
نرئبيماا.ط1رر.

وض/يم•

MT»»_UI_..-.مم,،».،.|،ِ.ء ٌض،يءع1-ا1(را-1-\آا ب. م0ٍءمسم  .TT»l
SWMM؛M>'.'4M.7Sn C«W |.صا،ء أاءاا و8ءآءس؛ْء<اسس :،ر«ء س4-ا44»ا-ء«|ا ١٠٠٠٠> MM.٢٠. ٠٠

IftMISIWS ء|.ساا،>1.بم،1سء

الخارجيةوزير الملكي السمو صاحب إل موجه حطاب 

المستشفىإدارة من 



Ml2004؛ B3:4 <68 0.: ء6ء7؟7لء€ NOاءFROM : ISLFMIC SXtETU OF BOSTON

Islamic Society of Boston
Prayrr SctuduUfoT BosUm,

2aHCE./1424.1424Hljra
4}}،'KLaa_i>narW_eT_>C_-M،QA_aMai-^

EBRUARY؟

.ّمججد

٠٠٠٠

6:17
6:20
6:21
6:21
6:23
6:24
6:26
6:26
6:28
6:29
6:30
6:30
6:33
6:34
6:34
6:35
6:37
6:38
6:38
6:41
6:42
6:43
6:43

آ466
6:47
6:47
6:48
6:50
6:51

57
00
01
01
04
05
06
06
09

28
29
29
30
33
34

2:35
2:37
2:38
2:38
2;,41
2:42
2:43
2:43
2:45
2:46
2:47
2:47
2:49
2:50
2:50
2:51
2:53
2:54
2:54
2:56
2:57

11:59
11:59
11:59
11:59
11:59،
11:59'
11:59
11:59
11:59
11:59
11:59
11:59
11:59
11:59
11:59
11:59
11:59

11:59
11:59
11:58

6:59
6:57
6:56
6:56
6:54
6:53
6:51
6:51
6:49
6:48
6:47

أ426
6:44
6:43
6:43
6:41
6:38
6:37
6:37
6:34
6:33
6:31
6:31

39
37
37
37
35
34
33
33
30
29
28
28
26
24
24
23
21
19
19
17
15
14
14

3:00
3:00
3:01
3:03
3:04

11:58
11:58

11:58
11:57

6:27
6:27
6:25
6:22
6:20

11
09
09
08
05
03

5
5
5
5
5

ق
5
5
5
5
5

i
5
5
5

5
5

1
2
3
4

6
7

9

11
12
13
14
15
16
17

وإرمْ«ا

'؟20
21
22
23
24
25
26
27

29

Sun.
Mon
Tue
Wed

- Thu
,Fri

Sun
vMon

Tue
Wed
Thu.،؛

■Fri
■xSat
.-'Sun
_Mon
-Tue

Wed

,Fri

,-Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

بوسطنق الإسلامية الخميعة من الصلوات أوقات نثرة 
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لهأ|ة

؛0

■ :'t'■ \شC

م٠

الفيدرال،الدفلغ كتب مق 
المهندسوعصام المحقق الحاب مساعد اليمن من 

٢٦٤



٠٠٠٠

٠٩٠٢٢

ءم

٠١٠٠

صم

،Red Labsterالردلمسر بمطعم الغداء طعام تناولنا بعد 
الرمحان،مساعد العم زوجتي والد اليمين من 

ا1هتاسس،عصام عباس، أسامة الصديق 
الرمحان.سعود العم زوجتي عم 

؛0

٢٦٠







٩وطن أغل •وإل حرية•• وذكريات أخثدة لحظات بوسطن■•• وداعا 
٢١الولايات إل 

٢٧الرياض العاصمة ق الا-ول حالي الملك مطار إل الانطلاق 

٣١إقلأعءل-بماحطائرألان 
٣٥نمّة ٧ لكنت فرانكفورت مطار ل

٤٣الدول لوجن مطار و كس 

٤٧. ... العاناة ومرارة الخإرك..... صالة 

٥٥الافتراء ومرحية التحقيق 

١٧ الكثيمّا الست أحداث وتوالت 

٨٣الزور شاهد 

١• ٩ الوطن إل والعودة الإطلاق شروط 

١١٥الإصادحية أموار داخل الأحوال ثر تكيف 
١٢٣وإصدارالختكم الحاكمة لحن بوسطن ل التهم إبقاء • • • • مارس باق 

١٢٧يوم 

١٣٥التعان واه موثت -كن 

١٤٣الفيدرال الدفاع مكب ق بكونراد الأول اللقاء 
١٥١___ متوقعة الغثر والزيارة النوق 

١٥٧الحامية ْع تكلفة...اللقاء أقل شقة عن البحث 
١٧١^ة 

١٧٩الشهود الثاق.....اليوم 

١٨٧الثاك الرافعاتب.بااليوم امتمرار 
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