
 زميلتي 
 

عاما وأسكن في مدينة تسمى ڨرافيتي وأنا حديث السكن فيها 17سمي جون،أبلغ إ . 

إنه أول يوم لي في الثانوية،كنت متوترا جدا من التغير الجديد الذي طرأ في حياتي فجأة،لكن لم أتوقع أن أتعود عليه 
األيام و الحظت في قسمي وجود زميلة غريبة األطوار  بسرعة،مرت . 

صامتة جدا حزينة و منعزلة عن الجميع و أحيانا الحظتها تبكي و األسوء أن زمالء القسم يسخرون منها و ال أحد يهتم  
 .بها وال يكنون لها اإلحترام

ما بها و ما أصابها لعلي أستطيع  أشفقت عليها و وددت اإلقتراب منها قصد التعرف عليها و لما ال اإلستفسار عن
 .المساعدة

في يوم من األيام و عند خروجنا من الثانوية قررت التقرب منها و محادثتها و فعال سألتها عن حالها وسبب  
حزنها،ترددت في البداية لكنها أجابت بعد ذلك و في صوتها نبرة من الخوف،أصريت عليها بإلحاح فانفجرت باكية وقالت  

تاحت لي أن أبوها متوفى و تعيش مع أمها التي طالما تشتمها و تضربها ألنها دائما تأتي إلى المنزل في حالة  بعد أن إر 
يرثى لها من تعاطي الخمر و المخدرات،و أنها دائما تعاني من أمها المعاملة السيئة و بينما نحن نتحدث،فجأة خرجت أمها  

لمسكينة مسرعةمن المنزل و بدأت تشتمها و تصرخ عليها فذهبت ا . 

في تلك الليلة لم أنم من كثرة التفكير بها،ومرت ثالثة ايام و لم تأتي إلى الثانوية،قلقت عليها كثيرا وذهبت أسأل عليها في  
 .منزلها،فإذا بأمها تبكي وتقول أن إبنتها في المستشفى ألنها حاولت اإلنتحار 

نجت بأعجوبة ذهبت مسرعا ألتفقدها،الحمد هلل أنها لم تفقد الحياة و . 

حالة هذه المسكينةهي حالة من ماليين الحاالت في العالم نتيجة العنف اللفظي و الجسدي،فيجب علينا أن نتحد و نتكاتف و 
 .نتعاون لفتح جمعيات الدفاع عن المعنفين وتنظيم مظاهرات لتفادي هذه الحاالت
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La meva companya 

Em dic John, tinc 17 anys i visc en una ciutat que es diu Gravity. Fa temps que hi vivim 

aquí i tot és estrany. 

Era el primer dia d'institut i estava nerviós pel canvi d´amics i del lloc, però em vaig 

acostumar ràpid a la nova classe. A mesura que passaven els dies vaig adonar-me 

que una companya estava sola al pati. Era molt callada, trista, i a vegades plorava i 

els companys es reien d'ella. Em va fer pena, volia apropar-me per saber què li 

passava. 

Un dia, quan vam sortir de l'institut, vaig decidir parlar amb ella. 

Li vaig preguntar com estava i va tardar a respondre i quan em va respondre ho va 

fer sense ganes. Però igualment li vaig seguir preguntant per saber com havia arribat 

a aquesta situació. De sobte va començar a plorar. Van passar minuts i va començar 

a parlar amb comoditat. I em va explicar que el seu pare havia mort i que vivia amb la 

seva mare. Sempre tornava drogada i borratxa a casa i començava a insultar-la i, fins 

i tot, a pegar-la. A més en l’institut es burlaven d’ella, i per això sempre estava 

deprimida, sense ganes de fer res. I em va fer mal al cor que una noia d’aquesta edat 

hagués de passar per aquesta situació. De sobte va sortir la seva mare cridant, dient-

li que entrés a casa i la pobra se’n va anar corrents. Sincerament, no vaig poder dormir 

aquella nit perquè estava pensant en ella.  

Passats tres dies no venia a l’institut i em va preocupar, així que vaig anar a casa seva 

per saber què li passava. La seva mare em va obrir la porta plorant, i em va dir que la 

seva filla estava en l’hospital perquè s’havia intentat suïcidar, tallant-se les venes. Vaig 

anar corrents a l’hospital per veure com estava i per sort es trobava bé. I vaig pensar 

que aquest cas de la noia és un dels molts que hi ha en el món per culpa de la 

violència, i que hem d'ajudar-nos i unir-nos amb associacions i manifestacions perquè 

no hi hagi més casos com aquest. 


