أحب الدامور،
أحب الدامور كحبي األول ،حب الطفولة عمى مقاعد الدراسة في الصفوف األولى،
ىمسات وابتسامات بريئة ما زالت في ذىني صافية ،حقيقية ،خالدة...

أحب الدامور كحبي ألول امرأة عشقتيا .شاء القدر أن يفرقنا في ليمة الغدر والكره والجنون.
وبعد سنين طويمة ،التقيتيا صدفة .فرحت أتامميا محاولً لمس جماليا ومقارنة صورتيا مع ما بقي

في ذىني من ذكريات  .فوجئت بامرأة أىمميا الدىر ،و ترك الغصب و الكره عالمات كثيرة شوىت

جماليا ،ردعتني عن ضميا وتقبيل يدييا وشفتييا وظيرت غصب عني عالمات الشمئزاز
والدىشة عمى وجيي .إبتعدت عني ممقيةً نظرة لوم وعتاب .

حاولت نسيانيا فمم أفمح ،وفوجئت بنفسي أىتم ألمرىا فسألت عنيا .فقالوا أنيا تحاول جمع شتات

ما مضى ،و بناء حياتيا من جديد .منيم من آرىا في ثياب العيد تحاول الظيور بأحسن حمة،
منيم من اخبرني إنيا ما زالت ضحية ىزئ المتكبرين و المتسمطين ،منيم من قال لي إنيا
شوىدت مع بنات اليوى تحاول كسب عيشيا .

شيئا فشيئا بدأ حنين الماضي يخرج من عمق النسيان ،لكنني كنت منشغال" عنيا بأمور كثيرة.

سنوات مرت و الكآبة تغمر نفسي ،فعدت إلى الوطن .بحثت عنيا فوجدتيا .اقتربت منيا فعرفتني.

ابتسمت و سألتيا عن أحواليا فمم تشتك .رحت أزورىا وأرعاىا وأىتم بشؤونيا .سألتني إن كنت

فقالت:المرة كالوردة تتطمب اىتماما" مستم ار ،عميك أن
أ
سأبقى ،لم أتمكن من الجواب ،رأتني حائ اًر
تعتني بيا أن تسقييا وتبعد عنيا العميق واألعشاب الضارة حتى تنمو وتزىر وتتألق ،فان كان
اىتمامك مرحمي ل تضيع وقتك ،وأترك الحال عمى حالو .أزعجني كالميا ،فاعتذرت منيا و

خرجت.

مضت األيام و بدأ الحنين في قمبي يتحول إلى عشق و ىيام.

أريتيا يوما بين ذراعي رجل فيبت في نفسي الغيرة وعصفت .إقتربت منيا بعزم ،فنظر إلي الرجل
مستغربا رآني غاضبا أحدق في عينييا متسائال ،فقيقيت عالياً ورمتني بنظرة ازدراء مديرة" لي

ظيرىا و أبتعدت متعمقة" بذراع رجميا.

أصابني القمق بعد ىذه الحادثة وعمت الكآبة نفسي .أحسست بشعور غريب ،وألول مرة ندمت
ألنانيتي ندمت إلىمالي ،ندمت ليروبي .كيف سمحت لممغتصبين أخذ جميمتي لماذا لم أقف

وأتكمش و أناضل من اجل حبي ليا .ولما عدت ،لما لم أحاول مساعدتيا عمى الوقوف و

إسترجاع كرامتيا؟ لما تركتيا عرضة ألىواء الطامعين و المغتصبين؟

.

رحت ابكي بكاء" مرا" ،ليال طوال حتى جف الدمع من مقمتي .و ندمت وما نفع الندم ....رحت
اصرخ أحبك.....أحبك يا دامور ول احد يسمع ،ىرعت إلييا وقرعت بابيا ،ففتحت وأطمت عمي
بوجييا الباسم فمم أر إي اثر لجراحيا ،فقمت ليا أريد أن أعشقك .....أريد أن أعشقك من جديد

ونظرت في عيني فرأيت صفاء الطفولة وحنين الصداقة وىمسات الماضي  ...فيل تقبل؟
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