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ابتسمت لمى وهً تصنع كعكته المفضلة، متذكرة ذلن الٌوم الذي طلبها فٌه منها 

عند دخولهما منزلهما بعد أربعة أٌام من الخصام؛ أثبت لها فٌهم كم ٌحبها و إنها 

ٌعد ٌحاصره كما كان ومنذ مدة الوحٌدة التً تسكن للبه و عمله وأن شبح ماضٌه لم 

و إنه ان ٌتذكرها ألنها لم تعد لها أي مكانة فً للبه، تذكرت كٌف انتظرها طٌلة 

األربعة أٌام أمام باب منزل أبٌها ٌترجاها أن تعود معه إلى منزلهما؛ اعتصم أمام 

، حتى إنه لم ٌتزحزح بعد أن صفعه الباب بملٌل من طعام و شراب حتى ترجع معه

عدة صفعات وهو دائماَ المعتز بنفسه، وبعد نهر أبٌها له حتى ٌعود دونها أخوها

وٌطلمها لكن هٌهات أن ٌستجٌب.....تنهدت بحب فهً لبل أن تتزوجه كانت تعلم 

بحبه ألخرى و لكن عندما تمدم لخطبتها لم تستطع أن ترفض فهً ال تستطٌع أن 

 بها نسٌانهتخاطر بالبعد عن من نبض للبها له، وال تمتلن من لل

 

 :طرق والدها الباب لائالا منذ ثالث سنوات 

 لمى، هل أنِت مستٌمظة؟ -

 تفضل ٌا أبً أنا مستٌمظة -

 جلس أمامها مبتسماَ ولال:

 لمد جاءنً خاطب ٌطلب ٌدن ٌا عزٌزتً -

 اذدردت لمى رٌمها بأسى ولالت:

 حسناَ ٌا أبً كما ترٌد -

 نظر إلٌها والدها بتمعن ولال:

 أرٌد، لن أُغصبن على شًء، لابلٌه وإن لم ٌعجبن فلٌرحلال لٌس كما أنا  -

 ابتسمت لمى ألبٌها ولالت:

 شكراا لن ٌا حبٌبً -

 ولف الرجل الستٌنً ممبالا رأس ابنته و خرج

 اغرورلت عٌنً لمى بالدموع ولالت:

 ٌارب ال تعلمنً بما لٌس لً، ٌارب أخرج حبه من للبً إن لم ٌكن لً -
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علها ترتاح، بعد انتهاءها من الصالة حاولت النوم، لامت لتتوضأ و تستخٌر هللا 

لكن كان بدون فائدة فأزاحت عنها الغطاء وجلست كالمرفصاء تبكً تارة و 

 تدعً تارة أخرى حتى ارتاحت

فً الصباح الباكر خرجت لمى من غرفتها لتحضٌر الفطورلوالدها وأخاها و 

 تنظٌف المنزل لزٌارة الٌومل

الٌوم ٌا أمً، لترشدٌنً و تزٌلً عنً عناء كنت أتمنى أن تكونً معً  -

الوجع الذي أعانٌه بلمسة من ٌدٌكً و دعاء خارج من للبن لً، لٌرحمن هللا 

 ٌا حبٌبتً 

 

 صباح الخٌر ٌا للب أخاكً -

 لمى بابتسامة ساطعه:

 صباح الخٌر ٌا أحمد الحبٌب، هٌا لتناول اإلفطار -

 الترب أحمد ممبالا رأسها ولال:

 غالٌتنا، هل أنِت مستعدة للٌوم؟شكراا لِن ٌا  -

 بخفوت لالت:

 نعم -

 هل تحتاجٌن إلى أي شًء ٌا لمى أحضره لِن أو أي مساعدة؟ -

ا فمط - ا، أحتاج توفٌما  ال ٌا حبٌبً ال أحتاج شٌئا

 ابتسم أحمد بحنو ولال:

أتمنى لِن كل الخٌر ٌا أختً، رغم إننً ال أرٌدن أن ترحلً أبداا و تتركٌنا،  -

 وأنا أفكر بتعذٌبه حتى ال ٌمترب منن أبداا  بأمر الخاطب منذ أن بلغنً أبً

لال جملته األخٌرة بعبوث طفولً، فضحكت لمى من للبها والتربت من أخٌها 

تمرصه من خدٌه و تمازحه بدالل أنثوي رلٌك، ورغم مشاكساته هو األخر إال 

 أن عٌنٌه اغرورلت بالدموع وغجأه احتضنها لائالا:
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ٌبن سٌصٌبن ٌا حبة للب أخٌكً، لولً لً كٌف أشعر هذه المرة أن نص -

سأحب هذا المنزل بدون ضحكاتن و داللن و مشاكساتن معً، سٌُصبح 

 الولت ثمٌالا بدونن ٌا لمى

 نظرت له لمى بحزن وبكت لائله:

 أشعر من كلماتن إننً سأموت حتى لو تزوجت لن أترككم أبداا، لماذا -

 ال تمولً هذا، فلٌبعد عنً هللا ألم فمدن -

 ابتسمت لمى ولالت:

الحمد هلل على أخٍ كرٌم ٌكرمنً و أب حنون ٌحتوٌنً، الحمد هلل على النعمة  -

 التً ال تحظى بها الكثٌرات

ُملمٌن الود و الحب، وكات لمى فً أشدلحظات  فً المساء حضر الزائرٌن

توترها، للمه من شًء فً للبها ٌأبى، وخجله كسائر الفتً فً نفس الولت ، 

دخلت مع أخٌها تتأبط ذراعه وحمرة خجلها طاغٌة و حركة ُخطاها متوترة، 

 فور دخولها ابتسمت السٌدة لائلة:

ا ٌتجلى عما شاء هللا تبارن الخالك،  - لى المحٌا، زٌن ما اختارت جماالا و أدبا

 ٌا بُنً

خارت لمى فً خجلها أكثر مما كانت علٌه بعد مدح السٌدة لها، فابتسم الجمٌع 

 وتحدثوا للٌالا ثم تركوهما بمفردهما لٌتحدثا براحة أكثر

مرت دلٌمتان فً صمت تام ودون أن ترفع لمى عٌنٌها للجالس أمامها، لكنها 

ا....هكذا شعرت!كانت تشعر بأن عٌنٌه مثبتتٌن عل  ٌها وُخٌل لها إنه ٌبتسم أٌضا

 ألن ترفعً عٌنٌكً؟ -

 اهتز داخلها عندما سمعت صوته الرخٌم ولالت فً نفسها:

 أٌعمل!، ال أنا أتوهم أكٌد -

فرفعت عٌنٌها لتحسم أمر توهمها، لتجد وجهه الوضاء ٌنٌر أمامها كممر اكتمل 

 ت:بدراا، فغرت فاها و فتحت عٌنٌها على آخرهما ولال

 مااالن! -

 كٌف حالن ٌا لمى؟ -
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 ِلما أنت هنا؟!!- -

ا عٌنٌه:  ظلت ابتسامته على حالها ولال مضٌما

ا إٌاكً -  جئت طالبا

 عكصت ما بٌن حاجبٌها ولالت بتعجب:

ا لً، كٌف؟!، ألست خاطباا ألخرى والكل ٌعلم بمدى حبن لها، لالتها  - طالبا

 بلوم رغم أن شعلة األمل بدأت تنٌر داخلها

 ابتسامته للٌالا ولال:بهتت 

 لمد تركنا بعضنا منذ سنة مضت -

 ال أرٌد التدخل لكن.... -

 من حمن أن تطمئنً -

 تنهد مستطرداا:

كل ما فً األمر أن الحب لٌس كل شًء، الرحمة و المودة و االحترام إن لم  -

 توجد بٌن الطرفٌن؛ فسٌضٌع الحب ال محالة

 

ا بعد، *لماذا أشعر بالغٌرة؟!، ال ٌحك لً أن أشعر  بالغٌرة وهو ال ٌمرب لً شٌئا

، اهدأي اآلن و اثبتً ولولً ال؛ فلن و أٌضاا كٌف و هو ال ٌكن مشاعر لً

 ٌتحمل للبن وجع شروده وحبه ألخرى، لن تطٌمً خٌانة للبه لنِ 

 لمى فٌما أنِت شارده -

 آآآ..ال ال شًء -

 نظر لها بتمعن و لال بحنو:

ا  - ا، خٌر معٌن، سند لِن ال ٌمٌل، ال تملمً ٌا لمى، سأكون لِن زوجا صالحا

 ٌحترمن وٌرعاكً و..ٌحبن

توردت وجنتاها و تبسمت وبدل أن تهتدي لمرار رفضه تاهت فً دهالٌز كلماته 

 األخٌرة
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*هل سٌحبنً حماا؟، هل سٌعتنً بً كما ٌمول و ٌحبنً، كانت هذه األسئلة تدور 

 نها وجدت غاٌتها:فً عملها، لكن أهم سؤال خطر ببالها والذي طرحته وكأ

ا؟ -  لماذا أنا؟!!، لماذا اخترتنً خصٌصا

 ألنن على ُخلك ودٌن وطٌبة و.. -

ا  نظر إلى عٌنٌها التً لم تكن راضٌه عن اإلجابة وكأنها تمول "لٌسوا أسبابا

 جٌدة، فذوات الخلك والدٌن موجودات

 فصمت ثوانً معدودة ثم استطرد لائالا ببرٌك ٌلمع فً عٌنٌه:

نسانة لمعت فً خٌالً كأنن نجم كان تائه منً و اهتدٌت إلٌه، ألنن أول إ -

حتى بعد صالة االستخارة تعلمت بِن أكثر، و ال أنكر ٌا لمى إننً كنت أراِن 

ا ما ا أن أتمدم لِن ٌوما  ممٌزه طوال الولت، ولكن لم أتخٌل ٌوما

- ..... 

 و هللا ٌشرفنً و ٌفرحنً أن تمبلً -

معاناة لمى فً االختٌار بٌن الموافمة علٌه أو رفضه، انتهت الممابلة ولم تنتهً 

ا لحبها الخفً له، الشخص الذي تمنته  فهً ال تستطٌع رفضه لدٌنه وخلمه وأٌضا

أمامها و لكن ال تستطٌع فً نفس الولت أن تمبله، لحبه ألخرى والذي شعرت به 

ا داخل للبه بطٌفها ، مازالت عٌناه تحلم فً جلستها معه، فمازال ٌكن لها حبا

 وتراوده....

 

لمد تعبت من التفكٌر، سأترن األمر هلل وأصلً االستخارة حتى ٌأتً الٌوم  -

 الذي سألول فٌه رأًٌ

مر الٌومان وها هً تنتظر دخول والدها علٌها لتخبره بموافمتها أو رفضها، 

 ولبل أن تحسم لرارها لالت فً نفسها:

فهً لٌست نصٌبه وإن كان  رأٌت فً عٌنٌه و حدٌثه مٌالا لً، إذ كان أحبها -

 نصٌبه معً فبإذن هللا سأجعله ٌحبنً أكثر منها

دخل والدها علٌها بعد أن سمحت له بالدخول، لٌجدها مبتسمة له فابتسم هو 

ا:  اآلخر ُمردفا

 بتلن البسمة أعتمد أنِن موافمة -
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 نعم، لكن دعنً أخذ مشورتن فً آخر لحظة -

 ما األمر ٌا حبٌبتً؟ -

لخطبتً كان خاطباا ألخرى و لكن لم تستمر خطبتهما مالن لبل أن ٌتمدم  -

، و كنت على علم بحبه الكبٌر لها، وأنا خائفة من أن ٌظل بسبب عدم اتفالهما

ٌحبها بعد زواجه منً، حٌنها سأتألم ٌا أبً، إذا لم ٌفً بوعده معً بإحترامً 

 و حبً سأتألم 

 نظر لها والدها بتمعن وابتسم لائالا:

ا أنه ٌنفر منِن أو ُمجبر على الجلوس معنِ هل شعرِت من جلست -  كما معا

 ال أبداا  -

 هل شعرتً بمٌله لنِ  -

 توردت وجنتاها و بخجل لالت:

 نعم -

ا تمٌلٌن إلٌه؟ -  هل أنِت أٌضا

 ارتبكت لمى وأصبح وجهها كالطماطم وصمتت

 ابتسم والدها بحب ولال:

لن أحسب السكت عالمة الرضا، ألنه لٌس كل من سكت راضً فمد ٌكون  -

 حائر أو مغلوب على أمره، لذا أي منهم أنتِ 

 لالت لمى دون أن ترفع رأسها خجالا:

 نعم أمٌل له -

 ابتسم والدها بحب ولال:

أنا أرى مالن رجالا جٌداا، شهم، نبٌل وذو ُخلك ودٌن، وماضٌه لٌس له معنى  -

ا، الحٌاة ملٌئة بالتجارب ٌا لمى ولد  طالما ٌمٌل لِن اآلن، واختارن خصٌصا

ربة وانتهت لذا ال داعً للتفكٌر، هو أحبها ولكن لم تكن من خاض تج

ا بإذن هللا سٌحبن إلهتمامن به و حبن  نصٌبه، لكن إن كنِت أنِت نصٌبه فحتما

 له

 انهى والدها حدٌثه فابتسمت لمى و ارتاحت
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مرت األٌام وتمت الخطبة وكانت لمى فً أوج سعادتها إلهتمام مالن بها 

وإهتمامه بتفاصٌلها الصغٌرة فً حدود الخطبة التً شرعها الدٌن، و مرت أٌام 

أخرى بٌن تفهم و تفاهم و توطٌد لوي لعاللتهما معاا حتى جاء المٌعاد 

لم تخلو من بعض المنتظر"زواجهما"، فكانت أٌامها سعٌدة و بسٌطة،صحٌح إنها 

الصعوبات والمشاكل إال إنهما كانا سرٌعا التصالح و التفاهم، وخالل هذه األٌام 

ا لم تترن أي فرصة شعرت لمى بحبه لها  واحترامه الذي وعدها به، وهً أٌضا

 للتمرب منه فً انتهازها

و فً ٌوم صحت من نومها على منام ُمملك لتجد جانبه خالً منه، فمامت من 

حٌاتً و كٌانً بحث عنه لتجده فً فً غرفة مكتبه وسمعته ٌمول "سرٌرها ت

" فكتمت أنفاسها المشتعلة حتى ال ٌسمعها وذرفت دموعها وكل ما أملن ٌا أروى

حارة على وجنتٌها، وذهبت لسرٌرها مكلومة وللبها ٌنزف، شعرت بأن العالم 

ا   ٌنهار حولها فنامت هربا

ٌها بحنو والترب ممبالا جبٌنها و نام ، دخل مالن غرفتهما مرة أخرى ثم نظر إل

ا و لم ٌجدها بجانبه، ناداها و لم تجٌبه، لام لٌبحث عنها  و لم استٌمظ صباحا

ا علٌها فأمسن هاتفه لٌهاتفها فلمح ورلة مطوٌة على  ٌجدها فاختلج للبه للما

الطاولة مكتوب بداخلها "سمعتن البارحه تمول لها كٌانً وحٌاتً وكل ما أملن 

روى ، اذهب إلٌها علن تجد ضالتن، ال تحاول أن تمترب منً مرة أخرى ٌا أ

 فأنت كاذب و خائن

 وكأنه فً سباق حتى إنه تعرق، وصاح لائالا:كان ٌمرأ و صدره ٌعلو وٌهبط 

 لمى هً حٌاتً وكٌانً وكل ما أملن ٌا أروى، جملتن ٌنمصها اسمن ٌا لمى -

طرق الباب كثٌراا حتى فتح له ارتدى مالبسه بسرعة واتجه إلى منزل والدها، 

ا ناهراا إٌاه وطلب منه تطلٌمها وبسرعه، و صفعة أخٌها  والدها الباب صائحا

 بصفعة آلمته بشدة و لكنه تماسن ورفع رأسه لائالا:

 اسمعوونً أرجوكم، هنان سوء تفاهم، لمد سمعتالجماة نالصة -

 فمال والدها:

ا كنت تهاتف تلن المدعوة أروى -  أي حما

التً هاتفتنً وأنا صددتها وللت لها أن لمى هً حٌاتً وكٌانً وكل ال، هً  -

 ما أملن ٌا أروى؛ لكن لمى لم تسمع الجملة من بداٌتها
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 نظر له والدها بتمعن وكذلن أخاها، فطرٌمته كانت صادلة وحالته ٌرثى لها

 فمال والدها"السٌد عماد":

ا ما للت -  حما

 وهللا هذا ما حصل ٌا عمً -

 د عماد وابنه ثم لال:النت مالمح السٌ

ا ادخل وسأنادٌها لنتحدث -  حسنا

 فظهرت لمى ولالت وهً باكٌة:

 ال أرٌد التحدث وال ممابلة أحد -

 لال مالن:

 أنِت لم تسمعً الجملة كاملة ٌا لمى، لمد أسأت الفهم -

ا:  فمال السٌد عماد ُمردفا

 لمد شعرت بصدلة ٌا لمى، اسمعٌه واستعٌذي باهلل من الشٌطان الرجٌم -

ا ولن أذهب معه إلى أي مكان ال -  لن أسمع شٌئا

 فمال مالن:

 و أنا لن أذهب إلى أي مكان بدونن -

ظل لابعاا خلف باب منزل والدها دون الرد على أي كلمة من والدها و أخاها بأن 

ٌتركها ٌومٌن تسترٌح وتمتنع، ظل هنان ٌنتظرها دون أن ٌأكل طعامه جٌداا أو 

حماه للدخول إلى البٌت لٌنام حتى تأتً هً ار ٌنام جٌداا، ولم ٌوافك على إصر

ا ترالبه من خلف الباب ولم تنم  إلٌه و تسمح له بذلن، ولم تخرج لكنها كانت دائما

فً فراشها وهو نائم بالخارج؛ كان للبها ٌأكله األلم علٌه، لكنها كانت تأبى حتى 

 التنعت بصدلة وخرجت له لٌأخذها وٌذهبا إلى منزلهما معاا 

ا بٌدها ولال:دلفا إل  ى داخل المنزل وهو ممسكا

 لمد أتعبتٌنً ٌا مهجة للبً، ٌا عنٌدة -

 ابتسمت ولالت:



 نصٌبً الذي أحببت
 بملم/ رحاب إبراهٌم عجم
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أكلتنً الغٌرة علٌن ٌا حبٌبً، ذهب عملً و غضب للبً عندما سمعت  -

 المكالمة، ولكن اآلن هدأت واستطاع عملً الفهم والتحكم بً

 لثم جبٌنها واحتضنها لائالا:

 تصنعٌنها، اصنعٌها ألجلًأشتاق لكعكة التفاح التً  -

 ألجلن تُصنع أفضل كعكة تفاح بالعالم -

 

 ماما ماما، هل انتهٌت من صنع الكعكة

 انتهٌت ٌا حبٌبة -

 أمسن مالن ابنته ولبلها ثم حملها والترب من لمى ممبالا جبٌنها ولال:

 تصنعٌن أفضل كعكة تفاح بالعالم -

 فنظرت له لمى بحب و ابتسمت

 

 انتهت


