
 

 
 

 

 

 

 

 

 .مكان كل في لمضايقات أتعرض أنى العاشرة إال اآلن يتعد لم عمري أن من بالرغم 

 ما كل ة تجاهتغضببببببوة يعديان  المعرفة مدى تمام أعرف لوالدي فأنا ذلك أذكر أخاف أن

 عرضببب ات الكورى عن شبببق قتي اشبببتكت ل  أتذكر ح ن زلت أن ي ما كما.. .بسبببو  يمسببب ي

امرأة كاملة  أصوحت إنذار أن ا سابق يدين فجأة أكتشف ان  المرعى ك ف في لمضايقات

 زوج"     يقول الذي بالمثل ح   ا صرخ عشرة. الحادية تتعد لم الوقت ذلك في أن ا رغم

 ".الضمان وعلى الثمان بنت

يقة للمضبببببا تعرضبببببت دامت كلمة مضبببببايقة. يما مع ى دامت أدركت ما يعتقد أن ا كان 

ستودأ شاف ف سقط جسدها يباختواره باكت ستط ع هو ال ف ما ذلك بعد لت س  ي  التفك ر على نف

 .زيج ة ما ب ت إلى بصر بإرسال ا لمح في فأسرع عل ا. أي سرا ب 

 كل من يأخاف.. .صببببب  رة زلت ما، المصببببب ر ي ت رني نفس أخوره ألجد أن أخاف ك ت

 األغ ام جم عا. أكره م ك ت بي، رعاةال تحديق يمن حولي. من الكالب عوا  من شبببي .

 .جسدي تدرس ن رة بأي أحس ع دما يالسما  يالمرعى يالجوال
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 شبباغرا م ذ الراع ة مكان أن أصببوح بعد الثالث الصببف المدرسببة في من يالدي أخرج ي

  قصار. سور بعض أقرا  أن استطعت أن ي يكف   كان.. .زياج شق قتي

 .العمر مر على عواداتي ب  أمارس ام اآلن أملك أصوحت أن ي ح   ا قال

 طوال ت ل أن عل  ا ييجب.. .كذلك كون ا من تخجل أن عل  ا يجب أنثى. كوني كرهت

 طو عي بشببكل ح اتي في أسببتمر أن أسببتط ع ال كوني يكرهت... .الدفاع موقف في الدهر

 .يحب بح ان المدرسة تعط  ا الدريس أشاهد يأنا رايدني الذي الحلم محققة

 دائرة  ي فيتجعل أن هي الوح د هدف ا المضبببايقة تلك يكل هذا الضببب ق كل أن أحسبببسبببت

 نفس سبب عشببن المسببتقول في يحتى حف داتي ال سببا  من حولي من ف  ا يكل أع ش مفرغ 

 .المستقول لردا ة المص ر ييا
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