أمي و أبي العزيزين ..
أتساءل عما إذا ستكونوا سعداء بسبيب يوما ما ،ال أقوم باقرتاف األخطاء عمداً مثل نسياني لواجباتي
املدرسية أو عدم اإلنصات لكم عندما تطلبون مين الييام ببع

األعمال و لكنين دائما مالم بسبب ذلك و

اعلم بأنكم غاضبني و منزعجني بسبيب ،أمتنى أن أصبح طفل طبيعي لتكونوا فخورين بي.
ال استطيع الرتكيز على أي شيء حتى عندما أحاول جاهدا الييام بذلك ،عندما تطلبون مين
الييام بأمر ما ,اعلم متاما أن من الواجب علي فعله و أحاول تذكر ذلك ،و لكن أفكارا أخرى تتزاحم يف
ذهين فأنسى أو أقول لنفسي" سأقوم بذلك الحيا" و تتالشى مع الزمن.
عيلي كالشالل اهلادر فتتسارع أفكاري لدرجة أنين ال استطيع متابعتها ،أفكر بأكثر من مئة مسالة
يف الثانية و يف كل ثانية يتغري مسار تفكريي فأنسى ما كان قبله ،صدقاً أحاول جاهداً أن استمع و لكن
يوجد الكثري مما جيول يف ذهين لدرجة أنين أصاب باحلرية و الذهول ،من الصعب الشرح و ال اعلم إن كنتم
تصدقونين عندما اشرح لكم ,و رمبا تعتيدون أنين أقدم أعذاراً.
اعتذر ألنين أقول وأفعل الكثري من األشياء و لكنين ال استطيع شرح ما حيدث ،افتح فمي فيط وكأن
صوت شخص آخر هو ما خيرج من فمي ،و أعلم أن من الواجب علي أن أفكر قبل أن أتكلم أو أفعل فعندما
استمع لألشياء اليت أفعلها أحس وكأني أمسعها للمرة األوىل ،أشعر وكأنين إنسان سيئ ألنين أقول وأفعل
أشياء سيئة و أعلم أنها جتعل من حولي غاضبني مين ،و أنا ال أريد إغضاب أي شخص وخاصةً أنتما.
أشعر بأن لدي طاقة عجيبة ال ميكن إستيعابها يف جسدي ،وكأني أمتلك العديد من احملركات
اليت تيودني بال تفكري للييام بأفعال حتى أنا لست راضٍ عنها ،أحب التددي وفعل أشياء ال يستطيع أحد
أن يفعلها ،ويف كل مرة أندم على ذلك ،وأعتيد بأنين لن أكررها ولكن لألسف أعود وأعود وأعود.
أحتاج إىل مساعدتكم بدايةً يف تفهم ما أشعر به ،وأمتنى لو مل أكن كذلك وآمل أن يتباطأ تفكريي
وأال اشعر أنين أرك

طوال الوقت ،و لكنين أعلم بأنين ال استطيع ،ألنين حتى و إن حاولت فان عيلي

وجسمي ييومان فيط مبا ييومان به دائما ،أعلم أنين أغضبكما دائما و أمتنى أن أتوقف ،أريد فيط أن تكونا
راضيني عين.

