
 

 
 

 

 

 

 

  إهانة. أو مضايقة أي نفسها تقبل على من أنا فلست سهله. أنى يظن من يخطئ

شددددخ   أي أطعن ما ودائما الفرار ينشدددد  أمامي من تجعل أشدددد  بإهانة اإلهانة أرد مادائ

 .ذكورته وهو منه يهينني ان اراد الذي المكان ل يه وفى شيء أهم يضايقني في

 كهربيا ج ارا أمامه يتق م يج  يحاول أن شددددددخ  وكل.. .الشدددددد ن هذا في كثيرة تقنياتي

 .عنى بعي  مترات الكيلو مئات ليهرب يصعقه

الخجوالت  يج ني كالفتيات لم باحتقار. اليه أنظر ليج ني شددخ  ضددايقني يوما ما أتذكر

 تجمع صددددار ة فتاه يج ني ولم الطريق. يواصددددلنينظرن إلى األسددددفل   يسددددكتن اللواتي

 وج انه ليهرب دا ل الى وصددلت احتقار نظرة فقط.. .االسددفلت به وتمسدد  الشددار  حوله

 .يكن لم وك نه ويختفى سريعا

  لق على كن... .أبني يا مالك معه. بالح يث ب أت حتى يضددددايقني. ب اء أن يافع ما وأ ر

 رجال نفسددده اعتق  الصدددبي الذي يجن كاد... .طفلي يا أمك ك ني الى انظر.. .صدددييري يا

  طفل. مجرد.. .طفل الى يتحول به فاذا كامال

 ابدد اء اليددامقددة انااللو وذوي فدداألسددددددمر بخبددث. االحيددان بعض في وأهدداجم. وأهدداجم.

 الذي التمييزية للح  ببعض االلفاظ وأنعته قمامتي. يخرج أن منه وأطلب منه بالسددددددخرية

 تعاملأ الفاتحة االلوان وذوي االبيض.. .الحضدددددديض في وكرامته ويذهب يتوتر يجعله
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 له اقول تمادى إذا ....أ تي يا يعطيك هللا أجيبه. حتى هو يب ا أن وما أ وات. ك نهم معهم

  بإمراه. إمراه اجتما  في نفع ال

 !!!اذانهم وتت لى وجوههم. يتوترون وتحمر

 لبعضهم ردود أكثر لؤما.. لكني دائما ما ارف المنافسة الى ح ود السماوات.

 دائما افوز.

 أضددددددع  بمثلها فذلك الطعنه أرد وأن كرامتي في طعن هو مضدددددددايقتي ان أدرك كثيرا

  لي. بالنسبة االيمان

 الناس من أح  حولي جمع أن ب ون ور ي  ضددددددئيل هو كم يحس منى يقترب من كل

 من ي  لني ما فكل المستقبل. في المزي  لتلقى ب ا لي وأمضيها إهانة أتلقى أن دون ومن

 .وجه صاحبه به في وأقذف فورا بإ راجه سوء أقوم

 


