
 الدامور، أحب
 

 ،األولىفي الصفوف  دراسةلطفولة عمى مقاعد الا  حب األول،الدامور كحبي  أحب
 ...، حقيقية، خالدةوابتسامات بريئة ما زالت في ذىني صافية ىمسات 

 
 .ه والجنونر شاء القدر أن يفرقنا في ليمة الغدر والك .عشقتيا امرأة ألولالدامور كحبي  أحب

 
مع ما بقي  نة صورتيالمس جماليا ومقار  تامميا محاولً أرحت ف دفة.ص   ايتقيتال عد سنين طويمة،بو 

ىت ب و الكره عالمات كثيرة شو  صالغو ترك  ،الدىر أىمميا بامرأةفوجئت  . في ذىني من ذكريات
الشمئزاز  عالمات غصب عنيوظيرت ميا وتقبيل يدييا وشفتييا ضدعتني عن ر  ،جماليا

 نظرة لوم وعتاب . قيةً م  م   عني تد  ع  بت  إ ي.الدىشة عمى وجيو 
 

جمع شتات  تحاول أنيا وافقال .لت عنياأسف ألمرىاىتم أبنفسي  وفوجئت حاولت نسيانيا فمم أفمح،
 ،حمة بأحسنلظيور ا تحاولىا في ثياب العيد آمنيم من ر  جديد.حياتيا من  و بناء ،ما مضى

 إنيامنيم من قال لي ،  متسمطينالمتكبرين و ال ىزئما زالت ضحية  إنيامنيم من اخبرني 
 .شوىدت مع بنات اليوى تحاول كسب عيشيا 

 
 كثيرة. بأمور عنيا منشغال"لكنني كنت  ،النسيانعمق من حنين الماضي يخرج  أشيئا فشيئا بد

 .فعرفتني اقتربت منيا .وجدتيافعنيا  بحثت .الوطن إلىفعدت  ،تغمر نفسي الكآبةمر ت و  سنوات
كنت  إن سألتني. ىتم بشؤونياأو  وأرعاىا أزورىارحت  تشتك.فمم  أحوالياعن  و سألتيا ابتسمت

 أنعميك  ،لوردة تتطمب اىتماما" مستمراكاة أفقالت:المر  رأتني حائراً  ،من الجواب أتمكنلم  ،سأبقى
كان  فان ،تتألقحتى تنمو وتزىر و  الضارة األعشابتسقييا وتبعد عنيا العميق و  أنتعتني بيا 

و فاعتذرت منيا كالميا، أزعجني ترك الحال عمى حالو. أو  ،اىتمامك مرحمي ل تضيع وقتك
 خرجت.

 
 .و ىيامعشق  إلىالحنين في قمبي يتحول  أو بد األياممضت 

 



الرجل  إلي نظرف ،قتربت منيا بعزمإ يبت في نفسي الغيرة وعصفت.ف بين ذراعي رجل يوما يتياأر 
رمتني بنظرة ازدراء مديرة" لي و   فقيقيت عالياً  ،تسائالفي عينييا م أحدقني غاضبا آر  مستغربا

 .بذراع رجميا متعمقة" ت  د  ع  ت  ب  أو  ظيرىا
مرة ندمت  ألولو  ، بشعور غريب أحسست .نفسي الكآبةوعمت  بعد ىذه الحادثة القمق أصابني
 أقفذا لم جميمتي لما أخذكيف سمحت لممغتصبين  ليروبي.، ندمت إلىماليندمت  ألنانيتي

مساعدتيا عمى الوقوف و  أحاوللم  مال   ،ا عدتولم  . ليا من اجل حبي أناضلو  أتكمشو 
 .              ؟المغتصبينالطامعين و  ألىواءتركتيا عرضة  لما ؟سترجاع كرامتياإ

 
. جفليال طوال حتى  ،بكاء" مرا"رحت ابكي   ....رحتو ندمت وما نفع الندم  الدمع من مقمتي 

عمي  أطمتو   ففتحت ،وقرعت بابيا إليياىرعت  ،يا دامور ول احد يسمع حبكأ.....حبكأاصرخ 
من جديد  أعشقك أن أريد..... أعشقك أن أريدفقمت ليا  ،جراحيال اثر إي أر  فمم  الباسم بوجييا

 ... فيل تقبل؟فرأيت صفاء الطفولة وحنين الصداقة وىمسات الماضي  عينينظرت في و 
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