
 

 

 .. أمي و أبي العزيزين

مثل نسياني لواجباتي مدًا ع األخطاءباقرتاف  أقومال  ،عما إذا ستكونوا سعداء بسبيب يوما ماأتساءل 

دائما مالم بسبب ذلك و  و لكنين األعمال الييام ببع  لكم عندما تطلبون مين اإلنصاتعدم  أواملدرسية 

 رين بي. نوا فخووطفل طبيعي لتك أصبح أن أمتنى ،بأنكم غاضبني و منزعجني بسبيباعلم 

ندما تطلبون مين  ع أحاول جاهدا الييام بذلك، ى عندماال استطيع الرتكيز على أي شيء حت

ن أفكارا أخرى تتزاحم يف و لك لي فعله و أحاول تذكر ذلك،لواجب عالييام بأمر ما, اعلم متاما أن من ا

 تتالشى مع الزمن.  و ذهين فأنسى أو أقول لنفسي" سأقوم بذلك الحيا"

كر بأكثر من مئة مسالة أف ،نين ال استطيع متابعتهافتتسارع أفكاري لدرجة أ كالشالل اهلادرعيلي 

أن استمع و لكن  اول جاهدًاأح صدقًا  فأنسى ما كان قبله،  مسار تفكريييف الثانية و يف كل ثانية يتغري

لشرح و ال اعلم إن كنتم من الصعب ا صاب باحلرية و الذهول،أ جيول يف ذهين لدرجة أنينمما يوجد الكثري 

 .عذارًاتصدقونين عندما اشرح لكم, و رمبا تعتيدون أنين أقدم أ

فمي فيط وكأن  و لكنين ال استطيع شرح ما حيدث، افتح ءالكثري من األشياوأفعل اعتذر ألنين أقول 

عندما فأو أفعل أتكلم  نأعلي أن أفكر قبل  من الواجب علم أنصوت شخص آخر هو ما خيرج من فمي، و أ

نسان سيئ ألنين أقول  وأفعل إكأنين شعر و، أاألوىلعها للمرة مسأ كأنيو أحس أفعلهااليت  لألشياءاستمع 

 . اوخاصًة أنتم و أنا ال أريد إغضاب أي شخصمين، ني غاضب من حوليعلم أنها جتعل أشياء سيئة و أ

حملركات ا يف جسدي، وكأني أمتلك العديد من اميكن إستيعابهأشعر بأن لدي طاقة عجيبة ال 

ستطيع أحد  عنها، أحب التددي وفعل أشياء ال ياليت تيودني بال تفكري للييام بأفعال حتى أنا لست راٍض

 عود.أكررها ولكن لألسف أعود وأعود وأ أن يفعلها، ويف كل مرة أندم على ذلك، وأعتيد بأنين لن

مل أن يتباطأ تفكريي آأمتنى لو مل أكن كذلك وه، وبدايًة يف تفهم ما أشعر ب أحتاج إىل مساعدتكم

حاولت فان عيلي  ألنين حتى و إن أنين ال استطيع،طوال الوقت، و لكنين أعلم برك  وأال اشعر أنين أ

تكونا أريد فيط أن  توقف،أغضبكما دائما و أمتنى أن أ علم أنينأ ييومان فيط مبا ييومان به دائما، جسميو

 .راضيني عين


