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تونس ،دمحأ
.“مثل آل الناس،  عاديانأ”
لبنان ، تالة  
إني طيبة، من ال يجدني ودودة وخفيفة الظل    ”

.“فهو قطعا مخطئ
، لبنان لين 

. “ لدى اآلخرين عقدًاثيرأالمعة وأنا ”
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مصر  محمد، 
. “ي الجسمي هو آخر اهتمامات          يأن مظهر   ”
 مصر ،بسام

ولكني أحب الناس وال أظلم أحدا،                 ،"فتوة    "صحيح أنا        ” 
وأدافع عن ضحايا             ومن يتعدى علي فإني أفقأ له عينيه،                  

.  “الظلم والناس يحترموني ويخافون بطشي في الحي                          
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الجزائر منى،   
أعرف ما هي خصالي؛ أما العيوب فال أظن أن لي عيوبا                            ”

 .“لم أتمكن من اآتشافها           ... 
 المغرب  ،عائشة 

. “ّيال أستطيع أن أحدثك عما هو سيئ ف             ”
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الجزائر   ، اء سمي 
عيبي هو أني ال أفكر في نفسي آما يلزم، بل أفكر في                    ” 

   .  “اآلخرين   
اليمن   سوسن،      

عيبي هو الصراحة، أريد أن أعبر عن رأيي دائما،                    ” 
 ولكنهن يغضبن، فأجيبهن بأني ال                    . وإسداء النصح للبنات            

.  “أفعل ذلك متعمدة اإلساءة     
.“  لي أفكار أريد التعبير عنها           . أنا هكذا، سبحان اهللا          ”
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البحرين    ، عبارة   
 عفوية     ي ثرثارة، وخصوصا أن          ني  الكبرى هي أن    يعيوب    ” 
 ال أحتفظ بأي      ا بتلقائية، وأن          يفكر فيه في أعماق        أقول ما     أ

.“ي شيء لنفس   
المغرب  ،ابتسام   

أخالط األوالد،      . ” صبي في هيئة بنت         "  إني   : يقولون عني      ” 
ألبس مثلهم، يقولون لي إنني لست بنتا، بل بنت لديها                               

   . “مظهر ولد  
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البحرين    ،  محمود  
إنني انفعالي للغاية، لكني ضعيف حين أتلقى ضربة                            ”

.  “وأنا صريح جدا وغامض            . قاسية   
.  “أما والداي فيريان أني وقح، غير مطيع وولد سيئ                     ”
في المجال الجنسي يبدو لي أني غريزي واندفاعي،                      ”

. “وأمارس العادة السرية بكثرة       
حين أآون وحيدا في غرفتي تتغير شخصيتي وأقوم بكل                              ” 

 . “ما يشبع غريزتي من األآل إلى الجنس             
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 مصر   ،نرمين   
هكذا يقولون عني        ،  إني عصبية قليال وأنفعل             ”

إال .  رغم أنه ال ينقصني الصبر وال التحمل               
أنه توجد أمور ال أطيقها، ماذا يمكنني أن                 

 “أفعل؟  
أمي آذلك غاضبة مني ألني لست متدينة                ”

 .“آثيرا، وال أذهب إلى الكنيسة بانتظام                 
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، البحرين    سبيكة  
أنا لطيفة ويمكن أن أآون سيئة جدا وفظيعة، وأخطر                         ”

عيوبي أني أنانية، فال أتحمل أن يتمتع غيري بشيء ال                            
.“أملكه  
“ مصر  ،فاروق   

،  )أرآبه  (عندما أجد شخصا ضعيف الشخصية أريد أن                   ” 
آلما تمكنت من ممارسة سلطتي على أحد فإني أفعل وال                       

لكني أحاول تقويم هذا العيب وإصالحه منذ أن                       . أحترمه   
. “نبهني أقاربي إليه وأعلموني به                   



 الجزائر   ، ةلاه
أتوتر بسرعة، وحينذاك            . . . نوعا ما     "  سيئة الطباع      " أنا    ”

أصيح عاليا، وهذا يحزن األشخاص الذين يحبونني، ولكن                               
.“دون أن أقصد ذلك، أقول آالما ال أفكر فيه             

تونس   تحي،    ف
. “ ي هم المرآة التي تنعكس فيها صورت               ين أهل  إ ”
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.
اليمن همية، ف

طاف   ن اآلخرين بإمكانهم أن يقولوا ما يشاءون عنا، ولكنهم  في نهاية الم      إ”
 . “ال ينفذون إال إلى جزء من حقيقتنا  

يمكن أن نتظاهر بالفرح والسعادة وإخفاء حزن عميق دون أن يتفطن          ”
.“اآلخرون لنا    

تونسسمير، 
تارة أآون جديا، وتارة أآون مرحا ومازحا، وأحيانا أآون            ”

 .“  منضبطا، وقد أخرج في أحايين أخرى عن السلوك العادي           
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 البحرين     ،محمود  
ال أريد أن أقلد غيري حتى ال أصبح تابعا له وال أريد أن                   ”

. “يكون غيري نسخة مني           
أعتقد أني شخص قوي، قادر على مواجهة الصعوبات                       ”

. “وأن ما يعترضني من مشاآل يجعلني أزداد قوة                    
. “أريد أن أتميز عن اآلخرين وأفرض شخصيتي                    ”
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.
، لبنان    دانا  
ال أريد فرض رأيي على أحد ألنني أآره أن يفرض علي أحد    ”

 . “رأيه
    : الجزائر   ة،  ور م

:أعطيكم مثال  ، إني أتسامح في آثير من األمور ”
فأنا أقبلهما صحيح أن هذه    . ..ممارسة الجنس المثلي، أو الحجاب     

. “الممارسة غير عادية إال أنني ال أرفضها     
ال أريد أن ألبس مثل اآلخرين، أرغب في أن يكون ”

    . “ لي أسلوبي الخاص، وببساطة ال أريد أن أقارن بهم    



حسام، اليمن    
وال أخالط   " القات    "إني أعتبر نفسي مهذبا، ال أدخن وال أخزن   ”

.“أصحاب السوء    
، الجزائر    ة يالغ 

شبه اآلخرين سواء في الهندام أو    أ لكي ال يفعل آل ما في وسعأ”
 “في غيره من األمور

   . “أريد أن تكون لي شخصية متفردة”
.“ ما فإني أبذل قصارى جهدي لتحقيقه    ؤمن بشيءعندما أ ”
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تونس   جهاد،    
.“لنا الحق جميعا في الحلم ولكل الناس أماني وأحالم              ”
إذا آان لك مال تحصل على تقدير الجميع، وإذا لم يكن                      ”

.“لك شيء فأنت ال شيء       
 تونس    نجاح، 

حلم أ آون امرأة جاهلة وقابعة بالبيت، و           أرفض أن    أ نا  أ”
. صبح مصممة أزياء    أ بأن   
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نجاح، تونس     
. “القبح والجمال من شأن ربي   ”
على اإلنسان الرضى بما يعطيه وعدم السخرية ممن له نقيصة        ”

.“أو عيب ألنه غير مسؤول عن ذلك 
 تونس    جهاد،   

   .“”جميال وال قبيحا "يرى نفسأ ال أنا ”
إني أعتبر نفسي شابا وسيما وهذا من فضل ربي   ”

الذي خلقني وإن ميزتي هي أن اهللا هداني إلى الطريق       
.“المستقيم فال خمر وال بنات وال محرمات    


