
هناك
الكثير من

أجلي
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هناك الكثير من األمور التي تجري اآلن. وقد يكون األمر محيًرا جًدا.

يحتوي هذا الكتاب على بعض األمور التي تساعدك على فهم ما يجري. 
هناك معلومات حول:

األمور التي يمكن أن تحدث بعد ذلك	 

األشخاص الذين قد تراهم أو تتحدث إليهم	 

طرق معرفة ما تشعر به وكيف تشعر بتحسن	 

تحتوي هذه الرواية المصورة على قصة أليكس وجمال وجيسي وإيمي 
وآري—مراهقين مّروا ببعض األمور. ستكون بعض تجاربهم مختلفة عما 

تمر به، لكن قد يساعدك البعض اآلخر.

وهناك عدة طرق للحصول على المساعدة والدعم.

 يمكنك االحتفاظ بهذا. يمكنك الكتابة فيه وقراءته وما شابه. 
ونأمل أن يساعدك.

بغض النظر عما يحدث، يجب أن تعرف أنك لست وحدك.
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الجزء األول

أليكس
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نعم، عمتي جريس. حسًنا، 
كانا يتشاجران الليلة الماضية 
وكانت األمور سيئى للغاية...

...أتى الضباط.

ماذا يجري معك يا أليكس؟ تبدين محبطة 
هل علّي أن أخبرها؟إلى حد ما. هل أنت بخير؟

هناك خطب ما.
احكي.

 هل تتذكرين عندما أخبرتك أن عمتي 
لديها صديق جديد؟

العمة التي تعيش 
معك اآلن؟

أنا أعرفك يا أليكس.

إلى منزلك؟ هل 
كنت هناك؟
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أجل، مع أمي.
هل أنت بخير؟؟؟

أعتقد.

بعض الكدمات فقط.

ماذا؟!

ال، أعني أنني 
فقط مررت بهم 

فطرحوني أرًضا.
ألمر ليس 

كبيًرا للغاية.

ماذا؟ 
إذا قلت هذا…

على أي حال، وجه الضباط إلّي أنا 
يا إلهي، هذا قاٍس.وأمي الكثير من األسئلة.

قطة برية
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أجل.

 أنت تعرفين أن بإمكانك 
دائًما التحدث إلّي عن 
أي شيء، أليس كذلك؟

أجل.أعرف.

 كانت محرجة 
ألن جيراننا رأونا. أجل.أخبرتني أمي أال 

أخبر أحًدا.

أعتقد أن األمر 
سينتهي اآلن.

ولكن غًدا سيكون علي أن أذهب وأتحدث 
 إلى أشخاص آخرين عن األمر. 

 تؤلمني معدتي عند مجرد 
التفكير في األمر.

 ولكنني أشعر بشيء من 
الخوف. شعور غريب أن 

يكون الضباط حول منزلنا، 
وفي عملنا. أتعرفين؟

أوف، هذا مقيت.
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هل تريدين أن ترسلي إلي رسالة 
بعد ذلك؟ يمكننا أن نخرج؟ سأقّلم لك 

أظافرك. ألجعلك تبتهجين.

ماري، عديني أال 
تخبري أحًدا؟ علّي أن ألحق بالصف.

بالطبع لن أفعل. 
أراك الحًقا!

أليكس، هل أنت اليوم التالي...
مستعدة للذهاب؟!؟

أجل.بالتأكيد.

رينجرينج
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أجل!!! أعطيني ثانية!!!

لقد كنت هناك عندما 
حدث األمر.

تحدث رجال الشرطة مع أمي واآلن 
سيوجه إلّي أحد العاملين مع األطفال 

بعض األسئلة أيًضا.

أعرف أنك ال 
تريدين أن تتحدثي 
عن األمر، ولكننا 

مضطرون، من أجل 
عمتك جريس، حسًنا؟

إنهم فقط يحاولون 
معرفة ما حدث.

والدي، لماذا يريدون 
التحدث معي؟

اعتقدت أن هذا كان من 
المفترض أن يكون عن العمة 

جريس. لم ارتكب أي خطأ!
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كيف من الممكن
أن يساعدها هذا؟ 

أنا حتى ال أفهم
 ماذا يحدث!

مرحًبا، هل أنت 
أليكس؟

ماذا؟ 
نعم هي أنا.
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أهالً أنا تيا 
أنا مناصرة...

...وهذه طريقة رائعة ألقول لك إنني 
أعمل مع األطفال مثلك لمساعدتك 

في كل هذه األمور التي تجري.

هل تريدين أن تأتي معي حتى 
نتحدث أكثر؟

أجل.وقد أخذت دورة وفعلت كل 
شيء، ولكنه اتضح أنه من الصعب 

حًقا، حًقا رسم هذه الصور الصغيرة! 
كانت ترهقني كثيًرا. آه!

بالتأكيد.

لن تصدقي ذلك، ولكنني 
كنت أريد أن أصبح 
رسامة كتب هزلية 

عندما كنت طفلة.

هل الكتاب الذي تقرأينه 
كتاب هزلي؟

ماذا؟ آه، أجل

حًقا؟
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إًذا، أليكس، أخبرتني 
الشرطة بشيء مما حدث.

وظيفتي هي مساعدتك خالل 
هذه العملية والرد على أسئلتك.

هل هذا منطقي؟

بم تشعرين اآلن 
تجاه كل هذا؟

أنا بخير. لقد 
انتهى األمر.

أجل.
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نعم. أعرف أن 
هذا قد يكون 
فوق احتمالك.

لدي القليل من 
األسئلة ألطرحها 

عليك.حسًنا؟

في أي صف 
بدأت للتو السنة دراسي أنت؟

الثانية.

هل لديك مادة مفضلة؟

لماذا يسأل الكبار فنون؟
دائًما عن هذا؟
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لقد عانيت كثيًرا يا 
أليكس. هل تريدين 

أخذ راحة؟

ال أعرف ما إذا كنت 
تريدين تجربة هذا، ولكن 

هناك تمرين تنفس يستفيد 
منه الكثير من األطفال ممن 
أعمل معهم عندما يشعرون 

بالتوتر أو أو اإلحباط.

هل تريدين تجربته؟

نعم. 

وجهت إلّي تيا أسئلة أخرى أيًضا، عن 
المدرسة والمنزل...

كانت تيا لطيفة، ولكن كان األمر أسخف من 
أن أتحدث عنه...

إنه محرج جًدا…

...وعما حدث الليلة الماضية....عن عمتي جريس وصديقها...
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التقط نفًسا عميًقا

فقد يشعرك التقاط أنفاس عميقة بالهدوء.

يمكنك القيام بذلك في أي مكان. جرب ذلك في المرة القادمة التي تشعر فيها 
بالتوتر أو اإلرهاق.

 التقط نفًسا عميًقا ببطء، وقم بعد 
1 - 2 - 3 بينما تمأل بطنك بالهواء.

ثم أطلق زفيًرا ببطء وأخرج الهواء 
الموجود واشعر بطنك فارغة.

كرر هذا ثالث مرات.

 ثم احبس أنفاسك 
في أثناء عد 1 – 2. 

يمكنك محاولة إغماض عينيك أثناء 
التنفس، أو وضع يدك على بطنك 

لتشعر بدخول األنفاس وخروجها إذا 
كان ذلك مفيًدا.
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أليكس، هل لديك أي 
أسئلة لي عما يجري؟

أجل.لماذا يجب أن تظل أسرتي 
تتحدث مع الشرطة؟ لماذا هناك 
الكثير من األسئلة الموجهة لنا 

جميًعا؟

 شعرت بمزيد من الهدوء حًقا.

على رجال الشرطة أن يحققوا فيما حدث في 
الليلة الماضية. سيتحدثون إلى أي شخص رأى 

أو سمع أي شيء.

إنهم يحاولون معرفة 
ما حدث كجزء من 

التحقيقات.

ولكنهم قبضوا على عمتي 
وصديقها، ثم أطلقوا سراحهما. 

ألم ينته هذا اآلن؟

حسًنا، ال يزالون يريدون مزيًدا من المعلومات 
لمعرفة ما إذا كانوا يعتقدون أن عمتك أو 
صديقها قد اخترقا القانون وما إذا كانوا 

 سيوجهون لهما 
انتظر! هل يمكن أن اتهامات.  

يضعها أٌي مما أقوله 
في مأزق؟!
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لم ترتكبي أي 
خطأ.ال شيء من 
هذا خطأك، حسًنا؟

 بعد التحقيق، إذا لم 
يجد رجال الشرطة 

أدلة كافية، سيتم 
إغالق القضية.

ولكن إذا وجدوا 
أدلة كافية، فقد 
يقبضون على 

الشخص ثم سيتم 
تصعيد القضية.

ولكن ماذا 
سيحدث لعمتي؟ 

هل ستكون بخير؟

لست متأكدة، ولكن 
جزًءا من وظيفتي هو 
أن أبقيك على اطالع 

عند حدوث أي تغيرات.

سأدعك تعرفين بمجرد 
أن أسمع أي شيء. 

وإذا احتجت ألي شيء 
في الوقت الحالي، 

فيمكنك االتصال بي.

نعم. 

يبدو أنك جائعة. 
مكثنا هنا كثيًرا.

لنحدد وقًتا نتحدث 
مرة أخرى في 
األسبوع القادم.

تذمر
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أراك األسبوع القادم يا 
أليكس. وال تنسي أن 

تحضري معك أي أسئلة لديك.

هل يمكننا 
المغادرة والذهاب 
لتناول الغداء؟ ال 
أريد التواجد هنا 

بعد اآلن.

 قريًبا. 
سًنا. أراِك

ماري: ح

اشتريت طالء أظافر جديد 

ألسعدِك! ملمع!!!

س: لم يكن 
أليك

األمر سيًئا. 

لنتحدث عن هذا 
الحقًا.

ماري: كيف سارت األمور؟ هل 

أنِت بخير؟

كيف سارت األمور 
يا أليكس؟

حتى لو كانت تبدو سخيفة..... 
أنا هنا من أجل ذلك.

نعم. 

شكًرا تيا.

تذمر
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ماذا يجري؟

إذا خالف أحد األشخاص القانون أو ألحق األذى بشخٍص آخر، فإن على الشرطة 
محاولة معرفة ما حدث. وهذا ما ُيسمى تحقيًقا.

سيتحدثون إلى عدة أشخاص لمعرفة المزيد، وقد يطرحون عليك العديد من األسئلة 
حول ما تعرفه.

في قصة أليكس، بدأت الشرطة تحقيًقا للحصول على معلومات حول ما حدث مع 
عمة أليكس وصديقها.  وكانت أليكس "شاهدة" ألنها رأت ما حدث و"ضحية" 

ألنها تأذت. وقد التقت بالعديد من المسؤولين ممن يعملون على حل القضية وقد 
أجابت عن األسئلة بخصوص ما حدث.

وإذا لم تجد الشرطة أدلة كافية، فسيتم إغالق القضية. وإذا انتهت القضية، فهذا ال 
يعني أنها لم تحدث رغم ذلك.

 بينما إذا وجدت الشرطة أدلة كافية فقد تعتقل الشخص )إذا لم تكن قد عثرت عليها 
بالفعل(، وستستمر القضية.

هل سبق وأن اضطررتم للتحدث مع الشرطة؟ وبم شعرتم تجاه ذلك؟

تحدثت أليكس مع تيا وماري حول ما حدث. من يساعدك عندما تمر بأمور صعبة؟
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الجزء الثاني

جمال
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أوه، أنت هنا!

هل أنِت 
جادة؟ مجدًدا؟

3 مساًء.أمي: الموعد يوم الجمعة 

 أمي:أ درج الموعد في 

جدول مواعيدك، من فضلك.

أجل.وصلتني 
رسالتك. من 
سنقابل اآلن؟

مع المدعي 
العام الذي يعمل 

على القضية.
من ذلك 

الشخص؟

هل التقينا به من قبل؟

طنين
طنين

طنين
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لقد قال إن المدعي العام 
هو الذي يقرر ما إذا 

كانت األدلة كافية لإلحالة 
إلى المحاكمة أم ال.

إًذا، سيقرر هذا الشخص 
ما يحدث لنسيم؟

ال. سيقرر ما إذا كان سيذهب 
إلى المحكمة، أعتقد ذلك. يجب 
أن تسأل عمر. ال أفهم كل هذا.

أوه، جمال. أعرف 
أن ما يحدث مع أخيك 

صعب. وليس سهالً 
علّي أيًضا. إنه ابني، 

مهما كان ما فعله.

لنتحدث مع المدعي 
العام حول هذا 

 الموضوع، 
حسًنا؟

انتظر. ماذا لو كنت ال أريده 
أن يذهب إلى المحكمة؟

نعم. 

إممم.

 حسًنا، اتصل عمر. 
 هل تتذكر عمر؟ 

مناصرك؟

طنينطنين

طنين
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علي: مرحًبا حبيبي، أما 
في أمر المحكمة.أتحدث إلى أمي بعد 20 دقيقة. سأكون هناك  جمال: نعم زلت تريد أن نلتقي؟

زلت تريد أن نلتقي؟علي: مرحًبا حبيبي، أما 

جمال: نعم سأكون 
هناك بعد 20 دقيقة.
أتحدث إلى أمي في 

أمر المحكمة.

علي: أوف. عذًرا. 
حسًنا، راسلني عندما 

تقترب.

مرحًبا آنا، أنا 
زوجة السيد 

عوض وهذا ابني 
جمال.

مرحًبا، جمال. سعيد لرؤيتك 
مجدًدا، زوجة السيد عوض.

يوم الجمعة...

أهالً.

 مرحًبا، ال بد أنكم عائلة عوض. 
 أنا آنا ووكر، المدعية العامة في 

القضية.  

ال شكًرا لك.

حسًنا يا جمال. ال علي أن أذهب يا أمي.
تتأخر في العودة.

 سعيدة لمقابلتكما. 
هل أحضر لكما شيًئا؟



24

شكًرا لك على الحضور. أردت 
أن أجلس معك اليوم للتحدث 

عن قضية نسيم عوض.

آنا، قد يكون من المفيد لعائلة عوض لو 
أخبرتهم قليالً عن مكتبك وعما تفعلين؟

نعم، سيكون 
هذا لطيًفا.

بالتأكيد.أنا أعمل لدى 
الحكومة.

إذا رأت الشرطة أن شخًصا ما 
قد ارتكب جريمة، حينها ُتحال 

القضية إلى مكتبنا.

مهمتي هي مراجعة األدلة في القضية 
والتحدث مع جميع األطراف المعنية...

...وأقرر ما إذا كان مكتبنا 
سيقاضي المتهم بارتكاب 

الجريمة أم ال. وفي هذه الحالة، 
المتهم هو السيد عوض.عوض.

بالتأكيد.في بعض 
األحيان نعتقد أن ليس 

هناك أدلة كافية، أو 
نعثر على أدلة تجعلنا 
نعتقد أنهم لم يرتكبوا 
الجريمة، أو قد تكون 

هناك أسباب أخرى.

إذا حدث ذلك، هل يمكن 
لنسيم العودة إلى المنزل؟

ماذا يعني هذا، "اتهامه"؟

هذا يعني أننا سنرفع دعوى 
قضائية ضد السيد.عوض.

اتفقنا.

هل سبق أن قررت عدم اتهام أحد؟
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هذا يتوقف على عدة 
أمور—

بالطبع.

جمال سيكون معك.
دائًما يقول المحامون 

"على حسب".

ولكن إذا وجهت له االتهام، 
هل هذا يعني أن نسيم 
سيذهب إلى المحكمة؟

اتفقنا. عادًة عندما 
تكون لدينا قضية، نقابل 
المدعى عليه ومحاميه 
لمناقشة خيارات أخرى.

حسًنا، في بعض األحيان نتفق على 
أن يوافق المدعى عليه على اإلقرار 

... ويوافق على توقيع عقوبة بالذنب لتكون التهم أقل خطورة.
معينة عليه مقابل ذلك، بدالً من 

الذهاب إلى المحكمة. ويسمى هذا 
"تفاوض لتخفيف العقوبة".

حًقا؟
مثل ماذا؟

هذا صحيح. على أي حال، 
معظم الحاالت ال تحال إلى 

المحاكمة بالفعل.
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ولكن إذا لم يكن هناك أي "تفاوض"، 
نعم، ثم سيكون هناك فهل يذهب نسيم إلى المحاكمة؟

سيكون هناك مجموعة من محاكمة.
الناس تسمى هيئة المحلفين...

...الذين يستمعون إلى 
ما يقوله كل شخص 

في المحكمة، بما 
في ذلك آن ومحامي 

السيد عوض...

... ويقررون ما 
إذا كانوا يرون أنه 

مذنب أم ال.

وهذا كل شيء؟

إذا كانوا يعتقدون أنه ليس مذنًبا 
أو إذا لم يكن هناك معلومات 

كافية ليعرفوا، فستنتهي القضية.
حسًنا، إذا رأوا أنه مذنب، 

فسيقرر القاضي بعد ذلك ما 
يجب فعله مع ذلك الشخص.

اتفقنا.

ثم ماذا؟
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ولكن إذا ثبت أنه 
مذنب، فقد يذهب إلى 
السجن، أليس كذلك؟

اتفقنا. من المحتمل
 أن يذهب السيد عوض إلى السجن.

ولكن هذا طريق طويل جًدا. 
وال يزال من الممكن حدوث 

الكثير من األمور المختلفة—

هال توقفت عن 
مناداته السيد 

عوض؟!

أنتم تتحدثون عنه 
وكأنه غريب.

إنه أخي!

آسف يا جمال. معك حق. 
سأدعوه نسيم من اآلن فصاعًدا.

وماذا لو لم أرغب في أن تتم 
نعم لك رأي. أريد أن مقاضاته؟ ماذا لو كنت ال أريد ذلك؟

أسمع بالتأكيد ما ترغب 
في حدوثه منك أنت 

ووالدتك. لكن لألسف، 
ال يمكنني أن أعدك 

بأن قرارنا سيكون ما 
تريده.

 أنا الضحية، صحيح؟ هل 
لي رأي في هذا؟
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ولكن كيف يكون هذا عدالً؟ أنتم تأخذون 
معلومات مّنا ولكن ليس لنا قول في 
النهاية... لم تكونوا موجودين حتى 

عندما حدث كل شيء... فكيف تكونون 
أنتم أصحاب القرار؟

جمال!

ال بأس في ذلك. لقد عانيت 
كثيًرا يا جمال. أنا آسفة كان 

هذا كله مثيًرا للتوتر.

لنرتح قليالً يا جمال. يمكننا 
العودة وإنهاء هذه المحادثة 

خالل دقيقة، أليس كذلك؟
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ويمكن لتحريك جسمك أن يكون طريقة جيدة 
لتخفيف التوتر.

قام ُعمر وجمال 
قصيرة. بنزهة 

كما يمكن للقيام بأشياء مثل القفز أو الركض 
أو التمرين أو حتى الرقص التخلص من الطاقة 

الزائدة ومساعدة جسدك على االسترخاء.

حّرك جسمك
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نعم. بم تشعر يا جمال؟

شكًرا ألنك 
أخرجتني من هناك.

بالتأكيد.وظيفتي هي 
مساعدتك يا رجل.

لكني ال أعرف ما 
إذا كان يجب أن 
يدخل السجن من 

أجل هذا أم ال.

لكن آنا عليها 
اتخاذ قرار.

ما زلت أفكر فيما حدث...
لم يكن ذلك عادالً.

كانت تلك الليلة مخيفة للغاية - 
لم أره من قبل بهذه الحال.

أنا فقط مشوش 
بسبب كل هذا.

ستستغرق األمور منك 
بعض الوقت حتى تتمكن 

من تسويتها بالكامل.

األمر معقد للغاية.

من الطبيعي أن تنتابك الكثير 
من المشاعر المختلفة.

فهذا عملها. عليها أن 
تفعل ذلك بغض النظر 

عن شعورك.

لكنني أعتقد أنه من المهم 
بالنسبة لك أن تستمر في 

مشاركة ما تشعر به معي ومعها.

أعلم أن من 
الصعب سماع ذلك.
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أجل. سأفعل.

أعتقد ذلك.

نعم. شكًرا لِك 
يا آنا.

أوه؟ حسًنا، سأنتظر بالخارج.

ال بأس في 
ذلك. 

هل أنت مستعد للعودة؟

أعتذر عما بدر مني 
يا جمال.

عفًوا، شكًرا لكما. لقد 
مررتما بما يكفي وآمل 

أن يصبح األمر أقل 
توتًرا وإرباًكا فيما بعد.

أعلم أن لديك مشاعر 
معقدة بالفعل بشأن ما 

حدث وما يحدث مع السيد 
عو— أقصد مع نسيم.

زوجة السيد عوض، هل 
تمانعين إن تحدثت إلى 

جمال قليالً بمفردنا حول 
الخطوات القادمة؟

لقد تحدثنا كثيرا بالفعل. لم 
ال نكتفي بذلك اليوم؟ يمكنني 
التواصل معكما إذا كان لدي 
أي أسئلة أخرى. وأنتم كذلك 

يمكنكم االتصال بي أو بُعمر إذا 
كان لديكم أي أسئلة، حسًنا؟
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هل أنا في ورطة؟

 ال يا جمال، إطالًقا. 
أردت فقط أن أخبرك شيًئا.  

لقد الحظت اختالًفا في 
الرأي حول القضية 
بينك أنت ووالدتك 
وما يحدث لنسيم.

هذا أمر طبيعي، 
أتعرف ذلك؟ جميع 

العالقات مختلفة.

حسًنا... ال 
أعتقد أن والدتي 

حاولت فعل شيء 
من هذا القبيل، 
لكني سأخبركم 

إن حدث.

لكن... ليس من المقبول أن 
يحاول أي شخص إقناعك 
بقول، أو عدم قول، أشياء 

معينة في المحكمة، أو 
الضغط عليك حتى ال تتحدث 

إلى الشرطة أو معي.

 إذا شعرت أن الناس 
يهددونك أو يطلبون 
منك أن تقول شيًئا 
مختلًفا، اتصل بي 

أو بُعمر على الفور، 
حسًنا؟

ال عمك وال أحد من جيرانك وال 
حتى والدتك.

أعلم أنك ال تريد سماع 
هذا، ولكن يجب أن تعلم 

أن الناس قد تتحدث 
عن القضية على وسائل 

التواصل االجتماعي.
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 الشيء المهم هو أنك 
لست مضطًرا للتحدث 

عن هذا مع أي شخص 
ال ترغب في الحديث 

معه، ال عبر اإلنترنت 
وال في الحياة الواقعية. 

مفهوم؟

 نعم، لألسف دائما 
ما يحدث ذلك. 

ولكن ال ينبغي أن 
تنشغل بهذا.

ربما عليك تجنب وسائل 
التواصل االجتماعي إن 

حدث ذلك.

حسًنا هذا كل شيء. 
شكًرا مجدًدا لقدومك 

اليوم يا جمال.

 لنعد إلى 
والدتك.حسًنا؟

أجل.
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حسًنا...أمور من ماذا قالوا لك؟
قبيل األشياء التي 

يجب عليَّ مراعاتها، 
كن حذًرا على وسائل 
التواصل االجتماعي، 

هذا النوع من 
األشياء.

نعم. 

 على أي حال. هل 
أنت جائع؟

ما رأيك في آنا؟ رأيتك 
غضبت قليالً اليوم.

لم ال تهتم بما نريد؟

اعتقدت أن آنا ستكون 
في جانبنا أكثر.

لم أفهم يا أمي!

أجل.

لكن...ال أعتقد أن هذه 
هي وظيفتها. فهي ليست 

محاميتنا. إنما ُتمثل 
الحكومة؛ لذا فاألمر ال 

يتعلق بما نريد...

أنا سعيدة ألنك تحدثت 
مع عمر. كنَت بحاجة إلى 

شخص ما للتحدث معه.

هل ستذهب لمقابلته 
مرة أخرى يوم 

االثنين؟
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حسًنا يا جمال. 
تجنب المشاكل...

مرحًبا، يا عمر.

غير سارة، يا رجل. 
خسرنا مباراة مهمة 

هذا األسبوع.

نعم... ما زلت 
أعاني من 

اضطراٍب في النوم.

ال أستطيع حقا أن 
أنام. كل ما أفعله 

هو االستلقاء 
والتفكير.

 وإن غلبني النعاس، 
يكون ذلك لمدة 20 

دقيقة تقريًبا.

إنها بخير... آسف لسماع 
ذلك. هل ركبتك 

بخير؟

وكيف تجري 
األمور في 

المنزل؟

نعم، لكن لدي موعد 
مع علي وال أريد أن 

أتأخر.

مرحًبا، يا جمال!

بعد ثالثة أشهر...

أراِك الحًقا، يا أمي؟

كيف الحال في 
كرة السلة؟



36

أسمع أمي تتحرك 
في أرجاء المنزل 
طوال الليل أيًضا.

أجل؟

حركتين شهيق 
وثالث حركات زفير، 

صحيح؟

حًقا؟

ال...ال أريد حًقا أن أثقل 
على أمي بالمزيد.فهي 
تواجه الكثير بسبب كل 

ما حدث مع نسيم.

هل تحدثت معها 
بهذا الشأن؟

إذا استمرت مشكلة 
اضطراب النوم، فهناك 

بعض األشياء التي يمكنك 
تجربتها لمساعدتك على 

العودة إلى النوم.

يمكنك تجربة طريقة 
التنفس العميق التي 

فعلناه في المرة 
السابقة. هل تتذكر؟

أجل.يمكنك أيًضا 
تجربة الكتابة أو 

الرسم لفترة قصيرة.

نعم، مجرد شيء يساعدك 
على إخراج أفكارك. فهذا 

يمكنه مساعدتك على التخلص 
من بعض األمور التي تبقيك 

مستيقًظا.
أو ضع سماعات 
الرأس واستمع 

إلى بعض نغمات 
الموسيقى التي تجدها 

مريحة. قد تساعدك 
كل هذه األشياء.
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يمكن للكتابة أو الرسم أن يمثال طريقة لمعالجة أفكارك ومشاعرك وإخراجها حتى تشعر 
بالهدوء.

 أما إذا كانت هناك أشياء يصعب قولها بصوت عاٍل أو كانت هناك الكثير من األشياء التي 
تدور في ذهنك، فحاول تدوينها أو ارسم فقط ما يتبادر إلى ذهنك. اضبط مؤقت لمدة خمس أو 

عشر دقائق، واكتب أو ارسم ببساطة.

 إذا كنت تحتفظ بمجلة فيمكنك الكتابة أو الرسم عليها. أو حتى كتابة هذه األشياء في رسالة، 
وال داعي لمشاركتها مع أحد. فقد يساعد ذلك على معرفة ما تشعر به لمجرد إخراج ما 

بداخلك.

أو يمكنك كتابتها أو رسمها في هذه المساحة الخالية إن أردت.

الكتابة أو الرسم
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مهالً، اسمع، لدي 
بعض األخبار لك.

عقد أخوك تفاوضاً 
لتخفيف العقوبة مع 

المدعي العام. ولن ُتحال 
القضية إلى المحاكمة.

حسًنا، شروط االتفاق تقضي 
ما شعورك نحو ذلك؟بالسجن لمدة 3 سنوات.

أجل.

ستغضب أمي للغاية.

ماذا؟

أوه. عجًبا.نعم. 

سيسجن؟!

ال أعرف. 

وماذا حدث 
لنسيم بعد ذلك؟
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ماذا عنك؟

أعلم أننا تحدثنا من قبل عن 
الذهاب إلى استشاري يا جمال.

وأعلم أنك لم ترغب 
حًقا في الذهاب.

 لكني أعتقد أنه قد يكون 
أمًرا مفيًدا حًقا أن يكون لديك 
شخص محايد ليس جزًءا من 
القضية أو العائلة لمساعدتك 

في هذا، هل تفهمني؟

إن أردت يمكنني أيًضا توصيلك 
بمجموعة دعم حتى تتمكن من 

التحدث إلى أشخاص آخرين 
مروا بظروف مماثلة؟

لست متأكدة. 
أنا..ال أعرف.

هل سأضطر لقول 
كل ما حدث؟

ا  لست مضطّرً
إن لم ترد ذلك.

لكن، قد يفهمون 
ما تمر به.
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وحينها لن 
تشعر بأنك 
تتحدث فقط 

إلى كبار 
السن مثلي.

الحقا تلك الليلة...

أجل.حسًنا. 
سأتفقد األمر.

ها
ها
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ماذا يجري؟
أحيلت القضية بعد انتهاء تحقيقات الشرطة إلى المدعي العام. المدعي العام 

هو محام يعمل لصالح الحكومة، ويجري مزيًدا من التحقيقات.

د ما إذا كان لديه أدلة كافية لالستمرار في القضية أم ال. فإذا كان  ومن ثم يحدِّ
لديه ما يكفي من األدلة فسيوجه االتهامات ضد الشخص وتستمر القضية، 

وإال أغلقت القضية. ولكن حتى إذا أُغلقت القضية، فهذا ال يعني أن الجريمة 
لم تحدث.

قد تحدث أمور مختلفة إذا استمرت القضية.

غالًبا ما يتفاوض المدعى عليهم ومحاموهم مع المدعي العام. قد يقر المدعى 
عليه بالذنب في بعض التهم ويوافق على تنفيذ عقوبة معينة. ويسمى ذلك 

"تفاوض على شطب الدعوى" أو "تفاوض لتخفيف العقوبة".

إذا لم يوافقوا على ذلك، تنتقل القضية إلى المحاكمة. 

 بماذا ستشعر لو كنت مكان جمال؟

َعّلم ُعمُر جمال بعض الطرق للتغلب على التوتر ومواجهة صعوبات النوم. ماذا 
يمكنك أن تفعل عند الشعور بالتوتر لمساعدة نفسك على التحسن؟
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الجزء الثالث

جيسي
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المحكمة!!! 9:00 ص تذكير
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ستكون بخير. 
ستمر من هذا.

مرحًبا يا جيسي، مستعد 
للذهاب إلى المحكمة غًدا؟

أوووووف. 
ال أعرف يا 

ستيفن.

نعم، أشعر بالتوتر حيال 
...وماذا لو ناداني الناس باالسم ذلك. األمر مربك للغاية...

الخاطئ في المحكمة؟  

ينتابني شعور غريب 
عندما يحدث ذلك.
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هل يمكنك أن تسأل 
المناصر الخاص 
بك عن ذلك؟ أو 

المدعي العام؟
كانت ليز جيدة حيال ذلك. أنا 

فقط ال أعرف جميع األشخاص 
اآلخرين هناك...

ولكن معك حق... 
سأتحدث إليها.

أقصد إذا لم يتم تغيير موعد المحاكمة 
مرة أخرى. لقد سئمت من االستعداد 

لكل شيء، ثم ال شيء. مزيد من 
االنتظار.

تعلم كم أكره رؤية عمي مايك. إنه 
آخر شيء أرغب في فعله.

لذا أستعد لرؤيته في المحكمة وبعد 
ذلك ال يحدث؟ أكون متوتًرا طوال 

الوقت بال سبب.

نعم، أتفهم ذلك. 
أنا آسف يا أخي.
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هل هذا مناسب؟

قم بكّيه.

مرحًبا يا ليز. كنت سأتصل بك 
حاال بخصوص أمر ما.

أجل. أعني على 
األقل علقه في 

الحمام أثناء 
االستحمام للتخلص 

من هذه التجاعيد.

حًقا؟
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مرحباً يا جيسي، كيف حالك؟

شكرا لتحدثك بشأن ذلك يا 
جيسي. سيتعين عليك ذكر 
اسمك القانوني قبل اإلدالء 

بشهادتك، ولكن يمكنك إخبار 
الجميع بأنه يمكن مناداتك 

باسم "جيسي"، وسأذكرهم 
بذلك أيًضا.

لكن...كنت أتصل لهذا 
السبب... تم تأجيل 

المحاكمة مرة أخرى.

أنا بخير. أجهز 
مالبسي فقط للغد.

ماذا؟؟ مجدًدا؟

كيف يمكنهم التأجيل 
مرة أخرى؟

في الحقيقة، أردت أن 
أسألِك عن الغد.

أنا قلق من أن ينادوني 
باالسم الخاطئ في 

المحكمة.

أنا متوتر للغاية بشأن رؤية 
عمي و...سيكون من الجيد 

أال أقلق بشأن ذلك أيًضا.
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كيف ُيسمح 
بذلك؟

ماذا! الخامس من 
أغسطس؟!؟ شهر 

آخر تقريًبا من اآلن!

هل هذا يعني أنني 
وأخي قد نراه؟

في المنزل؟ أم 
في الشارع مثالً؟

أنا متأسفة. 
يحدث هذا كثيرا 
في المحاكمات.

األمر محبط للغاية.

يؤسفني أن 
تحديد المواعيد 

أمر صعب للغاية.

لم نتمكن من 
تحديد موعد 

يناسب الجميع 
من قبل.

 أرادوا تأجيلها 
شهر إلى 

أغسطس... هل 
أنت متفرغ في 

الخامس من 
أغسطس؟

ليز
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أجل.نعم. 
هل أنت بخير؟

حسًنا، أمر الحماية يعني 
أنه ال ُيسمح له باالتصال 
بأي منكما. لكن، نعم، ال 

يزال بإمكانكما رؤيته.

لكن ليس مسموًحا له بأن ينظر 
إليكما محاوالً تخويفكما بأي طريقة 
كانت. كما أنه ليس من المفترض 
أن يتحدث إليكما من خالل وسائل 
التواصل االجتماعي أو األشخاص 

اآلخرين أيًضا.

إذا حدث أي من ذلك، فاتصل 
بالشرطة على الفور أو 

أبلغني بذلك، ألنه بذلك ينتهك 
أمر الحماية ويمكن أيًضا أن 

ُيمثل ذلك تهديًدا للشهود.

أجل.أنا بخير.
لدي سؤال آخر.
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هل سيكون هناك مترجم للغة 
اإلشارة من أجل ستيفن؟

أريد التأكد من أنه يشعر 
بالراحة. بالتأكيد.ما هو؟

أهالً يا جيسي. 
أريدك أن تتذكر 

أن ما حدث ليس 
خطأك. وال حتى 

خطأ ستيفن.

حسًنا! شكًرا لتذكيري بذلك. 
سأتحقق من هذا األمر.

هل ما زلت تريد أن 
نلتقي يوم األربعاء؟

نعم. شكًرا على 
كل هذا يا جيسي

أعرف...

ماذا؟ أوه. أجل. شكًرا 
لِك يا ليز إلى اللقاء.

أجل.
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ال تحال القضايا إلى المحكمة مباشرًة، فهناك خطوات كثيرة بين تحقيقات 
الشرطة ووقت بدء المحاكمة، وقد يبدو أنه ال شيء يحدث لفترة طويلة.

 كان على جيسي اإلدالء بشهادتها، ولكن تم تأجيل موعد المحاكمة. 
إجراءات المحكمة معقدة وقد تستغرق فترة طويلة. ومن النادر إعادة جدولة 

مواعيد المحكمة.

يمكن -في بعض الحاالت- تقديم تسهيالت في المحكمة لمساعدة الشهود 
على الشعور براحة أكثر أثناء اإلدالء بشهاداتهم، وقد تصدر المحكمة كذلك 

أمر حماية للشهود مثلما حدث في قضية جيسي، للتأكد من عدم تعرضهم 
للمضايقة أو التهديد من ِقبل المدعى عليهم.

ماذا يجري؟

بماذا ستشعر إذا تكرر تأجيل قضيتك في المحكمة، مثل قضية جيسي؟

يحصل عليها جيسي وستيفن في المحكمة حتى يشعروا براحة أكثر هل 
هناك أي شيء تحتاجه لتشعر براحة أكثر في المحكمة؟
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الجزء الرابع
إيمي وآري

الجزء الرابع

إيمي وآري
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هل كان مخيًفا؟
هل أتى المحامي إليك، كما نرى على التلفزيون؟

ال، كان األمر 
مخيًفا، ولكن 

ليس هكذا.

هل سيكون والدي 
موجوًدا عندما أدخل؟

أجل.سيكون جالًسا 
مع محاميه.

سيقتلني.

ال أستطيع.

  كنت خائفة. ولكن كان األمر غريًبا. 
لقد شعرت أنني أفضل بعد ذلك.

كما لو كان علي أن أقول ما حدث من 
وجهة نظري...

سيرينا، السيدة التي تعمل هنا 
في المركز، ساعدتني بالفعل.

حًقا؟ 

لقد فعلتها. 
وأدليت 

بشهادتي في 
المحكمة.

أنا حًقا خائفة من أن أبكي أو 
من أن أضطر إلى أن أراها مرة 

أخرى.

أنا فقط ال أريد أن أذهب إلى المحكمة.
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أعرف أنه أمٌر 
صعب، ولكن من 

المهم أن تسمع هيئة 
المحلفين والقاضي 

ما ستقولينه.

أشعر بالقلق.

ماذا لو رمقني أبي 
بنظرة مخيفة؟

 جدتي لم تعاملني بنفس 
الطريقة بما أنني...

نعم. 

…لم أرى أي أحد منـه 
بجانبه…لكني أعلم أنهم جميًعا 

مستاءين…

 كان يصرخ عندما غادر المنزل 
في تلك الليلة. ماذا لو صرخ في 

وجهي مجدًدا؟

ليس من المفترض أن 
يقول والدك أي شيء لِك 

في غرفة المحكمة.
ثمة العديد من األشخاص الذين 

يوفرون لِك الحماية في المحكمة، 
بما في ذلك ضابط المحكمة.

اسمعي، سأكون في قاعة 
المحكمة أيًضا. إذا شعرت 

بالخوف أو التوتر، فما عليِك 
إال أن تنظري إلّي أو إلى أي 

شخص آخر تثقين به.

هل ترغبين في استعراض 
ما سيحدث من جديد؟
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سأدخل قاعة المحكمة مع ضابط المحكمة.

 وسأجلس في الجزء األمامي 
من القاعة بجوار القاضي.

وماذا يحدث إذا كنت 
تريدين استخدام الحمام؟

هل أحتفظ بها 
بداخلي حتى أنفجر؟

ال!

واآلن خذي شهيًقا من بطنك  سأطلب راحة.
واحبسي نفسك لثالث ثواٍن...

علمتني طريقة تنظيم أنفاسي 
 لمساعدتي على الهدوء عندما 

كنت متوترة.

لقد ساعدتني حًقا.
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إًذا، هل كنت في المنزل 
في تلك الليلة؟

ال أفهم سؤالك.

إًذا، هل تقولين 
إنه كان هناك؟

ثم ذهبت إلى المحكمة.

 في إحدى المرات، 
حاول المحامي اآلخر أن 
يربكني أو شيء من هذا 

القبيل.

كنت خائفة جًدا. مثل، ماذا لو قلت شيًئا 
خطأ؟ شعرت بالغثيان...

ولكني تذكرت حقوقي.

...ثم المحامي....أوال المدعي العام...

جلست ووجه لي 
المحامون األسئلة...

فقط نظرت إلى سيرينا وقلت الحقيقة.

غادرت. ثم انتهى األمر.
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لقد قمت بعمل رائع. 
بم تشعر أنت؟

حًقا؟ هل شعرت بأنك أفضل؟
نعم، أعني أنه كان من الصعب حًقا القيام بذلك.كنت قلقة 

جًدا في البداية لكني كنت مسرورة بأنني قمت بذلك.

أجل؟

ولكن ماذا يحدث اآلن؟

أجل.يبدو أن الجميع كانوا 
يستمعون وقد سمعوا كل 

ما قلته.

ال نعرف بعد، ولكن 
لنتحدث عن األشياء التي 

قد تحدث.

ال أعرف. أمر 
غريب. ال أزال أشعر 
بالتوتر قليالً، ولكن 
أشعر بارتياح ألني 
قولت ذلك بصوٍت 
عاٍل، أمام الجميع.

أهالً أنا سيرينا.

مرحًبا يا إيمي. 
سررت برؤيتك 
مجدًدا! هل أنت 

بخير؟

أجل. أنا 
بخير!

 ديريك؟
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اصطحبت سيرينا إيمي لرؤية قاعة المحكمة قبل الذهاب لإلدالء بشهادتها وأخبرتها 
بجميع األشخاص الذين سيحضرون إلى القاعة وأماكن جلوسهم.

 قد يختلف شكل قاعة المحكمة عن القاعة التي كانت بها إيمي، ولكن يمكن استخدام 
الرسومات أدناه للتعرف على من سيجلس أين، إذا كان عليك الذهاب إلى المحكمة.

تصور قاعة المحكمة
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ماذا؟؟ لم يكن اإلدالء 
بالشهادة ممتًعا على اإلطالق. 

لم أكن أريد أن أفعل هذا.

ال... ال، أعرف. 
لم أعن هذا.

لم يكن علي أن أدلي بشهادتي. 
ولكني عندما سمعتك تتحدثين 
عن هذه األمور بدأت أرغب 

في ذلك نوًعا ما.

...ربما كانوا من 
الشرطة والمناصرين 

والمحامين...
لقد التقيت بمجموعة 

من األشخاص

...شعرت بوجود 
العديد من األشخاص، 
لكن لست متأكًدا من 
أنني أتذكرهم جميًعا.

أنت فقط...تحدثت عن مشاركة 
مشاعرك واستماع الناس إليك.

ثمة شيء حدث مع 
جاري تايلور. لقد تحدثت 

إلى شخص ما ثم...

لكن ذات يوم، التقيت بالمناصر الخاص بي وقال إن 
القضية قد انتهت بشكل مفاجئ.

ماذا؟؟ماذا تقصد بقولك 
انتهت؟

لقد قرروا عدم إقامة 
الدعوى.
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مرحًبا يا 
موسى.

أراِك الحًقا.

أجل. أراِك 
الحًقا.

لكن... لماذا انتهى 
األمر هكذا؟

بالطبع….لكن األمور على ما 
يرام اآلن. اليوم هو آخر لقاء 

لي مع موسى لكني ما زلت 
أذهب لزيارة طبيبي المعالج، 

و...الوضع يتحسن قليالً.

قبل ذلك، كنت أظن أن الذهاب 
إلى المحكمة هو الخيار الوحيد 
والطريقة الوحيدة التي تجعلني 
أشعر باالرتياح تجاه األمور….

لكن تبين لي بعد لقائي بموسى أنه 
يوجد سبل أخرى يمكن سلوكها 
أيًضا. لكي نشعر باالرتياح تجاه 

األمور و... لكي نتمكن من 
االستمرار في الحياة على ما أعتقد.

عجًبا.هذا األمر 
صعب للغاية.

نعم.. بالطبع…  
أعتقد ذلك.

مرحًبا يا آري. 
كيف حالك اليوم؟

أعلم أن من الصعب عليك 
يا آري سماع ذلك. ولكن 

هذا ال يعني أنه لم يحدث أو 
أن المدعي العام ال يصدقك.

في بعض األحيان، ال يرون 
أن لديهم ما يكفي من األدلة 

إلقامة الدعوى.

أو من الممكن أن تكون هناك 
أمور أخرى ال نعرفها قد تبينت 

في التحقيقات التي أُجريت.

 ولكن يمكنني أن أوصلك ببعض 
األشخاص الذين يمكنهم أن 

يقدموا لك الدعم للمضي قدًما.

ويمكنك االستمرار في 
زيارة المعالج النفسي إذا 
كان هذا ال يزال يساعدك. 

حسًنا؟

ألن نذهب إلى 
المحكمة إذن؟
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وّضحت سيرينا إليمي العديد من األشياء التي يمكنها فعلها لتقلل انفعالها، وبعض األشياء التي يمكنها فعلها لالستعداد 
للمحكمة،

وشجعتها على وضع خطة ليوم المحكمة. إذا كان عليك اإلدالء بشهادتك، فيمكنك استخدام هذه الصفحة لوضع خطة 
ليومك في المحكمة. وقد يساعدك ذلك على الشعور بمزيد من الهدوء والثقة.

االستعداد
حاول أخذ قسط مناسب من النوم في الليلة التي تسبق المحكمة.	 

وحاول أن تأكل شيًئا قبل الذهاب إلى المحكمة. فسوف يساعدك هذا على الشعور بالتحسن وسيمنحك 	 
الطاقة الالزمة.

ليس عليك التهندم، ولكن ارتِد شيًئا ألطف من مالبسك المعتادة إن أمكن. ارتدي شيًئا يشعرك 	 
بالراحة.

من المحتمل أن تقضي وقًتا طويالً في االنتظار، لذا أحضر معك شيًئا تقرأه أو تلعب به أو تفعله أثناء 	 
االنتظار.

إذا كان لديك شيء مميز يساعدك أن تهدأ، فأحضره معك.	 

االنفعال
إذا شعرت باالنفعال، فجرب أحد هذه األشياء:

جرب أن تتخيل كيف تريد التصرف إذا حدثت أشياء مختلفة. قد يبدو األمر سخيًفا، ولكن تصور 	 
األشياء قد يساعدك على الشعور بالهدوء.

حاول التنفس بعمق شهيق وزفير عدة مرات. سيساعدك هذا كثيًرا!	 

شد عضالتك ثم أرخها. افعل ذلك عدة مرات.	 

إذا كان بإمكانك، تمّش قليالً أو حرك جسمك للتخلص من بعض الطاقة الزائدة.ويمكنك أيًضا أن 	 
تجرب المشي سريًعا لعدة ثوان، ثم التنفس بعمق والمشي ببطء لعدة ثوان، ثم المشي بسرعة ثم 

ببطء، بسرعة ثم ببطء لعدة مرات أخرى.

إذا كان لديك دعاء خاص أو أغنية مهمة لك، جرب أن تقوله أو أن تغنيها سواء بصوٍت مرتفع أو 	 
في رأسك. 

التخطيط ليوم المحكمة
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الحصول على دعم
فكري فيمن يمكنه مساعدتك على معرفة ما تشعرين به ومن يمكنه مساعدتك في المحكمة.	 

 هل هناك مناصر أو صديق أو أحد أفراد العائلة يمكنه أن يأتي إلى المحكمة؟	 
إذا كان األمر كذلك، فيمكنك أن تنظر إليه إذا شعرت باالنفعال.

تجاوز األمر
من الممكن أن تشعر بالراحة في أن تفعل شيًئا تحبه عند االنتهاء، مثل مشاهدة فيلم أو تناول وجبتك 	 

المفضلة أو قضاء الوقت مع صديق. فكر في شيٍء ما يمكنك التطلع إليه. 

يمكن استخدام القائمة أعاله -إن أردت- لمساعدتك في وضع خطة خاصة ليومك في 
المحكمة.

ما سأفعله لالستعداد:

إذا انفعلت، سوف:

سأتحدث عن مشاعري مع:

بعد ذلك سأقوم بعمل:
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كان على إيمي اإلدالء بشهادتها أو الذهاب إلى المحكمة للتحدث عما 
حدث. إذا أحيلت قضيتك إلى المحكمة فقد يتعين عليك اإلدالء بشهادتك 

كذلك. وإن حدث ذلك، يمكن للمدعي العام والمناصر الخاص بك 
مساعدتك على االستعداد وفهم كيف تجري األمور.

ر المدعي العام  على الجانب اآلخر، لم تحل قضية آري للمحكمة. قرَّ
عدم متابعة القضية. هذا يحدث أحياًنا، لكنه ال يعني أن المتهم بارتكاب 

الجريمة لم يفعلها في الواقع، أو الناس ال يصدقونك. ما زال بإمكانك 
طلب الدعم من المناصر الخاص بك.

ماذا يجري؟

بما ستشعر إذا كان عليك اإلدالء بشهادة؟

بما ستشعر إذا لم تحل قضيتك إلى المحاكمة، مثل قضية آري؟



الجزء الخامس

جيسي )مجدًدا(
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كيف كان شعورك بأنك 
أخيًرا ستدلين بشهادتك؟

  لكن يا آنسة بارك 
قد يريدون مني أن 

 أفعل ذلك مرة 
 أخرى، رغم 

ذلك!

ال أعرف. قالوا شيًئا 
حول بيان تأثير 

الضحية؟

هل سينتهي األمر 
أخيًرا؟ لقد استغرق 

عامين كاملين!

مذنب أم غير 
مذنب، صحيح؟

وإذا كان غير 
مذنب، فسيذهب 

إلى المنزل؟

نحن نتوقع أن تتخذ هيئة 
الُمحّلفين قراًرا قريًبا.

أجل، إذا قررت هيئة 
المحلفين أنه يوجد 
ما يكفي من األدلة 

لجعلهم متأكدين 
من أنه فعل ذلك، 
فسيصوتون بأنه 

مذنب.

إذا لم توجد 
أدلة كافية، 

فسيصوتون بأنه 
"غير مذنب".

أعلم أنك سئمت من 
ذلك يا جيسي. هل 
ترغب في مناقشة 

النتائج المحتملة مرة 
أخرى؟

في األسبوع الماضي، عندما كنا 
نتحدث عن الحكم...

أعني أنه كان أمًرا صعًبا 
ولكنه انتهى. كان علي أن 

أقول ما حدث. شعرت أنه تم 
سماعي إلى حد ما.

هذا رائع.

ماذا تعني بذلك؟

هل كان األمر... 
على ما يرام؟
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السجن، أليس كذلك؟

لكن هذا لن يحدث، أليس 
كذلك؟ أعني ما احتماالت 

عدم ذهابه إلى السجن؟

حتى لو عاد إلى 
المنزل، يمكننا الحصول 

على أمر حماية آخر، 
ما يعني أنه ال يزال غير 
قادر على التحدث إليك 
أو التواجد بالقرب منك.

حسًنا، إذا ثبت أنه مذنب، فستكون هناك جلسة 
أخرى تسمى بجلسة النطق بالحكم وفيها 

سيستمع القاضي إلى آراء أشخاص مختلفين 
ويقرر العقوبة.

من الممكن أن يقضي فترة في 
السجن أو قد يكون غير ذلك. 
كأن يكون بإمكانه العودة إلى 

المنزل ولكن عليه اتباع بعض 
القواعد أو الخضوع لبعض 

البرامج. وقد يضطر إلى 
مقابلة ضابط مراقبة السلوك.

إذن ليس من 
المحتمل أن تعود 

األمور إلى ما كانت 
عليه. كما يمكننا 
التحدث عما تريد 

القيام به وما تحتاج 
إليه للشعور باألمان.

وإذا حدث ذلك، 
فيمكننا التحدث عن 

الخيارات المتاحة 
أمامك وما الذي قد 

يساعدك.

وفي كلتا الحالتين، إذا 
ثبت أنه غير مذنب، 

فهذا ال يعني أن األمر 
لم يحدث، حسًنا؟

فنحن نصدقك. وأريد 
منك أن تعرف هذا.
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جيسي، أحد األمور 
التي سيضعها 

القاضي في 
اعتباره عند إصدار 

الحكم هو مدى 
تأثير هذا فيك.

أعني، لذلك أدليت 
بشهادتي، أليس كذلك؟

أوه، مستحيل! لقد 
اكتفيت من الجلسات!

أنا ال أعرف بماذا 
أشعر! أنا سعيد للغاية 

ألن األمر سينتهي 
أخيًرا. ولكن ما يعنيه 

ذلك هو أنني اآلن 
متأثر بالفعل.

حسًنا، ما حدث 
لي لم يكن إنصاًفا. 
ولكن هل الذهاب 

إلى السجن هو 
أفضل شيء؟ أشعر 

أنني أفعل هذا به 
وأجعله يذهب إلى 

السجن...

أنا أعلم وال أريده أن 
ُيطلق سراحه وكأنما 

لم يحدث شيًئا.

بلى، ولكن هناك 
ما يسمى بيان تأُثر 

الضحية، حيث يمكنك أن 
تخبري القاضي بمدى 
تأثير هذا فيك وكيف 

يجب أن تكون العقوبة 
في اعتقادك.

تستطيع أن تكتب ذلك 
في صورة خطاب ثم 

يمكنك قراءته في 
جلسة النطق بالحكم—

أو يمكنني قراءته لك.

من دون ضغط. يجب 
أن تفعلي هذا فقط إذا 

كنت تريدين، ولكن 
بعض األشخاص 

يجدون هذا مفيًدا...

بم جعلك هذا تشعرين؟
وماذا يعني ذلك 

بالنسبة لك؟

هذا ليس خطأك 
يا جيسي.

من الصعب أن تحملي كل 
هذه المشاعر. وخصوًصا 
عندما تكون متناقضة مع 

بعضها. أنا سعيدة ألنك 
أخبرتني.

أعتقد أنها كانت 
موجودة طوال الوقت، 

ولكن التحدث عن 
القرارات أصبح حقيقًيا.

أتعرفين؟

بالعودة إلى مكتب األستاذة بارك...
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أبًدا على اإلطالق. 
سأكون هنا عندما 

تصبح مستعًدا.

بالطبع.  ثمة الكثير من األمور التي 
تجري اآلن ويبدو أنه يوجد تطورات 

في حياتك.

بمجرد أن ينتهي هذا –مهما 
حدث – ستظل كما أنت. فهذا 

الحدث ال يمثلك.

هناك الكثير.

هل لديك مانع إذا أخذت 
استراحة وذهبت للمشي 

بضع دقائق فقط؟
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غير مذنبمذنب

نرى بأن الُمدعى عليه....
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بعد بضعة أسابيع...

لم أكن أدرك كم سيكون هذا 
الشعور غريًبا عند انتهاء كل هذا.

لقد بذلت الكثير من الجهد من أجل هذا. أن تكون قلًقا وغاضًبا وخائًفا 
وحزيًنا. أعلم أن األمر سيستغرق وقًتا طويالً قبل أن ينتهي.

 أنا لست مجرد ضحية أو شاهد ...ولكن األستاذة بارك على حق... هذا ال يمثلني.

عجًبا!

هل تشعرين 
بتحسن؟

همم؟أوه. أجل.
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...أنا أليكس...أنا جيسي
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...أنا إيمي...أنا جمال

...أنا آري
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أليكس وجمال وجيسي وإيمي وآري كان لديهم أشخاص يدعمونهم في حياتهم. قدم لهم 
أصدقاؤهم وأفراد أسرهم ومحاموهم ومناصروهم وغيرهم سبل المساعدة بطرق مختلفة.

قد يفيدك تذكير نفسك باألشخاص الموجودين في حياتك الذين يمكنك طلب المساعدة منهم. 

من في دائرة الدعم الخاصة بك؟

أنت

العائلة

األصدقاء

دائرة الدعم
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قد تراودك مشاعر متناقضة حول ما يحدث، هذا أمر طبيعي.

حتى بعد انتهاء القضية، فهذا ال يعني أنك ستتوقف عن 
التفكير أو لن تراودك مشاعر حيال ما حدث.

لكن ال شيء مما حدث كان خطأك. أنت لست لوحدك، وال 
ث دائًما  يمكن لهذه التجربة تحديد مصير حياتك بأكملها. تحدَّ

مع المناصر أو الطبيب المعالج وأفراد األسرة واألصدقاء 
الداعمين لك وغيرهم ممن هم دائرة الدعم الخاصة بك.

خاتمة



يعتبر مشروع مواد األطفال الشهود التابع لمركز إبداع المحكمة جهًدا مشترًكا بين مركز إبداع المحكمة ومركز 
علم النفس الحضري، وهو مدعوم باالتفاقية التعاونية رقم VF-GX-K011-2016، الممنوحة من وزارة العدل 
في الواليات المتحدة مكتب برامج العدل، مكتب ضحايا الجريمة.  إن اآلراء والنتائج واالستنتاجات أو التوصيات 

المذكورة في هذا المستند خاصة بالمساهمين وال تمثل بالضرورة الموقف الرسمي لوزارة العدل في الواليات المتحدة 
أو سياساتها.

يعمل مركز إبداع المحكمة على إنشاء نظام عدل أكثر كفاءة وإنسانية عن طريق إجراء أبحاث أصلية والمساعدة في 
بدء عمليات اإلصالح حول العالم.

www.courtinnovation.org

مركز علم النفس الحضري هو مؤسسة غير ربحية تستخدم قوة التصميم والرسم لزيادة المشاركة المدنية الهادفة، 
بالشراكة مع المجتمعات المهمشة تاريخًيا.

www.welcometoCUP.org

الرسوم التوضيحية: ريان هارتلي سميث

التصميم: أنابيل بانج

يعرب مركز إبداع المحكمة عن امتنانه لشركاء المشروع وأصحاب األسهم؛واألطفال ومقدمي الرعاية والعاملين في 
نظام العدالة في جميع أنحاء البالد الذين ساهموا في تطوير هذا المنتج. 

NCJ 300650

يلتزم مكتب ضحايا الجريمة بتعزيز قدرة األمة على مساعدة ضحايا الجريمة ولتقديم الريادة في تغيير 
السلوكيات والسياسات والممارسات لدعم العدالة ولعالج جميع ضحايا الجريمة.

www.ovc.ojp.gov

مكتب برامج العدالة هو وكالة فيدرالية تقدم الريادة والمنح والتدريب والمساعدة الفنية وغيرها من الموارد 
الفيدرالية لتحسين قدرة الدولة على منع الجريمة وتقليلها، ولمساعدة الضحايا، ولتعزيز قواعد القانون عن 

طريق تقوية األنظمة الجنائية وأنظمة قضاء األحداث. كما أن مكاتب برامجها الست– مكتب المساعدة 
في مجال العدالة ومكتب إحصاءات العدالة والمعهد القومي للعدالة ومكتب ضحايا الجريمة ومكتب قضاء 
األحداث ومنع الجنوح ومكتب إصدار األحكام والمراقبة واالعتقال والتسجيل والمتابعة لمرتكبي الجرائم 
الجنسية – تدعم الجهود الدولية والمحلية في مكافحة الجريمة وتمول اآلالف من برامج خدمة الضحايا 

وتساعد المجتمعات على التعامل مع مرتكبي الجرائم الجنسية وتهتم باحتياجات الشباب في النظام واألطفال 
المعرضين للخطر وتقدم أبحاث وبيانات مهمة.

http://www.courtinnovation.org
http://www.welcometoCUP.org
http://www.ovc.ojp.gov









