
 كاملة رومانسية اماراتية رواية تحميل

 عايله بو ميثه 

 ✋ ابو ميثه : يحب عايلته وباالخص ميثه

 ام ميثه : تحب بناتها و تهتم فيهم 

ميثه : جميله ،خشمها سيف و واايد عبيطه و تحب تستهبل و تستظرف ع الناس بس 

 ️✌وااايد طيبوبه و تنحب بسرعه

 مهره : اخت ميثه و تحب ميثه وااايد 

 

 

 

 

 

 ف يوم االثنين قامت جميلتنا عسب تروح للجامعه 

 ميثه : امااايه يال انا بسيير

 ام ميثه : في حفظ الرحمن بنيتي 

 ميثه : يال مع السالمه 

 ام ميثه : هللا يحفظج 

 ايد راحت ميثه الجامعه و مستانسه بتشوف شاعر من شعاار االمارت والي هو ما

 ميثه : اقول شواخي متى بي هذا .. شسمه نسيت ؟

 شيخه؛ ربيعه ميثه الروح بالروح : يالهبله في حد ينسى اسمه ؟؟

 ميثه: وهللا نسيت 

 ..... شيخه : اسمه مايد

 ميثه : وهللا انا ما كنت اعرفه بس شفت صوره ف النت و طلع غاوي 

 انتي بس تقولين غاوي ؟؟شيخه و هي تضحك : اقولج كل البنات ميتين عليه و 

 ميثه : المهم متى بيي؟؟

 شيخه : اتوقع بعد جي عشر دقايق 

 ميثه : ك 

 د و جي تمت وقت طويل و من بعدها سارت تشوف ماي ✋سارت ميثه محاظرتها

 ️✌!يلست ميثه ع الكراسي و تمت تشوفه ودها تعرف شو بيسوي يعني 

 ف اذا ممكن يعني ؟؟ مايد : بسم هللا طبعاً ودي اطلب طلب من البنات

 البنات و هو متخبلين عليه : لبييه



 مايد : ممكن تخلون الرياييل جدام و انتوا ورى 

 البنات و بدون وعي : ان شاء هللا 

 ميثه ودها تعرف ان شالهدف من هالموضوع 

 مايد : انزين طبعاً اتوقع الكل يعرف ليش انا ياي هني

 الكل : هييه 

 و بدا مايد يقول الشعر 

 طبعا محد مركز ف الشعر الي يقوله غير ميثه 

 !! حست بأنه كلماته جذبتها حست بشي اول مره تحسه معقوله الشعر يأثر فيها

 و بعد ما خلص مايد قالهم الي يبا يوقعله كتابه ايي المكتبه ؟

طبعاً ميثه سارت المكتبه النها ودها تستفسر عن بعض الكلمات من الشعر الي قاله 

✌️ 

 يود اقول عادي تتزوجني م :....

 مايد : لو سمحتي اختيه لزمي حدودج 

 ميود حبيبي قول هيه  :....

 طبعاً ميثه كانت ورى هاي الحرمه و الحمدهللا راحت و بقت هي وياه 

 ميثه : السالم عليكم 

 مايد : وعليكم السالم هال اختيه تفضلي؟

الكلمات الي قلتهن ف ميثه : السموحه مب يايه اوقع بس عندي استفسار عن بعض 

 الشعر ؟؟

 مايد و مستغرب اول مره حد يسأله عن الشعر الي قاله : تفضلي قولي ؟؟

 و يلست تتفلسف ميثه عليه لين ما فهملها و راحت عنه 

 المهم خلصت محاضرتها االخيره و روحت البيت 

 و هي ف الطريج يلست تتذكر الكلمات و سرحت 

شيبه( المهم سيارتها ما يتها شي بس رضوض و فجأه دعمت سياره فيها لاير )

 خففيفه اما اللاير ف هللا يرحمه 

 سارت المستشفى ودها تعرف من هو هذا اللاير و اذا عند عيال عسب تكلمهم 

 بس انصدمت من قرت اسمه 

 حاولت تتذكر بس بعد فتره اكتشفت من هو 

 اللاير الي مات 

  (كان ابو مايد )الشاعر

ما توقعت ان مات صدمه يتها ما تعرف كيف بتقول حق مايد الي قبل شوي كانت 

 وياه 



طبعاً الشرطه ما قصروا خبروا مايد و ما كان مصدق الن الموقف جد جد ما 

 يتصدق 

 : وييينههه؟؟-بعصبيه-مايد و هو ياي يربع و دعموعه تطيح 

لغرفه الي جدامها و السستر من الروعه تصنمت وبعدها شاف ميثه تأشرله ع باب ا

 ... سار

مايد : ابويه مالي غيرك شسوي الحين ؟؟ ع االقل قولي شو بسوي قولي وهللا يايبه 

 شسوي الحين انزين يبا وهللا مب مصدق ، هللا يرحمك

 ✋يا الدكتور وقال :عظم هللا اجرك اخوي مايد بس اذا ودك تشتكي ع الي دعمه ؟

 ره خبث : هيه مايد و الشرار يتطاير من عينه و بنب

 سار الدكتور و لحقه مايد 

 .. سار لين ما وصل لميثه و قال الدكتور : هاي هي الي سوت جي

 ✋و بنبره ماينعرفلها : دعمتيه بالغلط وال بقصد ؟✋مايد و منصدم يطالعها 

: اسسفه اخوووي بس وهللا ما كنت منتبه و  -منزله راسها-ميثه و بحنان و خوف 

 علي ف أعترفلك اني غلطانه و ندمانه ع هالشي اذا ودك ترفع قضيه 

مايد و النار الي بداخله بدت تشب : شوفي هالموضوع خليه بيني و بينج اذا جد ما 

 .. تبيني ارفع عليج قضيه و اسجنج ف تزوجيني

 ميثه منصدمه : حرام عليك كيف اتزوجك و ابوك توه ميت انته ما عندك عقل ؟؟

  مايد : عفكره انتي الخسرانه

 ميثه منصدمه للحين

 مايد فر عليها ورقه فيها رقمه و همس ف اذنها : عندج اسبوع تفكرين 

 رجعت ميثه البيت و هي تصيح حست ان حياتها انتهت 

 ✋ام ميثه : هال بنيتي .!؟

 ميثه و بصوت مبحوح : اهلين يما 

 ام ميثه : فيج شي بنيتي ؟؟

 تعبانه و بروح ارقد ميثه و ودها تنهار : ال امايه ما فيني شي بس 

 ام ميثه : ال يكون مريضه ؟؟

 ميثه : ال امايه مصدعه و يوم برقد ان شاء هللا بيخوز 

 ام ميثه : اكيد ؟؟

 ميثه : هي امايه اكيد 

. 

. 

. 



راحت ميثه غرفتها و سكرت ع عمرها الباب ودها تصيح و تزاعق النها بتنظلم مع 

 ✨ مايد

 دقت على مايد 

 ✨منو وياي ؟ مايد : مرحبا مالين

 ميثه و بصوت مبحوح و خايف : ميثه ؟

 مايد : من ميثه ؟؟

ميثه و بتصيح : شوف مايد بال استهبال وهللا انا ما اباك ما احبك اكرهك بس وهللا 

 !.... ااسفه ع كل شي استوى بأبوك وهللا قضاء و قدر و انا مالي خص

 !. كمهمايد و الشرار يطلع من عينه : عيل خالص نتالقى ف المح

 ✨ ميثه و تحس بان خالص انتهت حياتها : خالص انا مواافقه

مايد كان يدور ف باله فكره ان بيعيشها ف جحيم ما بيخليها ف حالها و بيتم يعذبها 

 النها جتلت انسان كان يحبه 

 مايد : عيل تجهزي من باجر انا ياي بيتكم 

 ميثه سيده سكرته ف ويه 

. 

. 

. 

 ✨.. بسالمو الحمدهللا مر اليوم 

قامت ميثه من النوم و تذكرت ان سيد الحسن و الجمال ياي اليوم بس مستغربه 

 .. كيف بيقنع اهلها

 

 جي قرب العصر 

 المهم ميثه كانت منسدحه يالسه تطالع التلفزيون و فجأه في حد دق الجرس 

 ... ما توقعت ايكون لاير الن شيخه قالت بتي

 !.. شتقولاول ما فتحت الباب تصنمت ما عرفت 

 شافها و انصدم ما توقع ان ميثه بتكون جي

كانت فاتحه شعرها الي يوصل الخر ظهرها و لونه االسود الي يميزه من بين كل 

 .. الناس و كانت البسه تيشيرت شوي قصير

 .. اول ما شافته سكرت الباب

 تريا شوي و دق الباب و فتح ابوها الباب 

 ون ابو ميثه : هال وهللا بشاعر الملي

 مايد : اهلين ابويه شحالج 



 ابو ميثه: يسرك الحال 

 ️✌مايد :دوم ان شاء هللا 

 ابو ميثه : تفضل ..تفضل 

 مايد يلس ع الكرسي و تم يطالع ابو ميثه 

 مايد : ابوويه بغيت اطلب منك طلب 

 ابو ميثه : تفضل ...؟؟

و انا صراحه شهاده و قالولي ان عندها كذا  ✋مايد : قالولي ان عندك بنت والنعم فيها

 لقيت لها شغل بيعيبها و اذا ع سالفه الفلوس اكتب الرقم الي تبيه و انا حاضر 

و بين بنته بس الفلوس اغرته النه فقير و ما يقدر يربي  ✋ابو ميثه محتار بين الفلوس

 بنته مثل ما تتمنى

 فقال : خالص اعطيك اياها الحين اذا تبا 

 هز اغراضها و شغلها و تنزل مايد : عيل اذا الحين خلها تج

راح ابو ميثه عندها و اول ما فتح الباب شافها سرحانه حليلها ما تدري ان ابوها 

 باعها عسب وصخ دنيا 

 يلس عدالها و قال : بنيتي جهزي مالبسج ؟

 ميثه : ليش يبا وين بنروح 

يشين ابو ميثه متحسف : ها بنيتي ؟؟ ال ما بنسير مكان بس في حد يبوديج مكان تع

 فيه هالفتره و بعدها بشلج 

ميثه و تشاهق : ابويه ابويه ال وهللا لو اموت مستحيل اتربا عند حد غيرك انا احبك 

و ما اقدر استغنى عنك و اذا سرت عند منو بركض اصيح و ايلس ف حظنه اشكيله 

 عن همومي و يمسح ع راسي و يقول كل شي و له حل منو بيقولي جي 

انتي ما تستاهلين ابداً تعيشين ويانا نحن ما نقدر نعيش وياج الن ابو ميثه : حبيبتي 

 ما نقدر نصرف عليج 

 ميثه : عادي يبا لو شو ما يستوي ما بخيلكم 

 ابو ميثه : انتي سيري وياه و انا بشلج 

 ميثه و عيونها يغورقن : بترياك يبا بترياك 

 .. ابوا ميثه : يال حبيبتي تجهزي عندج عشر دقايق

 .... و طلع

 مايد : ها ابويه شقالت ؟؟

 ابو ميثه متحسف ع كل الي سواه : عشر دقايق و بتنزل 

 و بعد دقايق نزلت ميثه و رفعت راسها و طالعت مايد بنظره كراهيه و حقد و ندم 

 مايد و وال كأنه مكلمنها من قبل : هال ميثه انا مايد ؟



 معاي ميثه و بتصنع االبتسامه : وهللا لخليك تكره حياتك 

 !... مايد : يال ابويه نحن مروحين

 ميثه تطالع ابوها و كانها المره االخيره الي تشوفه فيها 

 ... و طلعت

 فالسياره 

 مايد و بابتسامه خبث : نحن بنسافر سويسرا 

 ميثه طالعته و صدت 

 قبل مايسيرون المطار ساروا عند ربيع مايد 

 مايد : هال بخليفه شحالك 

  بخير خيلفه : الحمد هللا

 مايد : ابا منك طلب جي صغير يعني 

 ✨ خليفه : ااامر

 مايد : شوف ابا اتزوج وحده 

 خليفه : يعني قصدك تبا تتزوجها مسيار 

 مايد : وهللا شكلك كل شي افكر فيه تعرفه

خيفه : تعرف السوق الي عدال بيتنا المهم في هناك لاير جي بتلقى بيته غريب لونه 

 كل شي خله علي المهم ادخل عنده و 

 ✨ مايد : شكرا

 و ركب مايد سيارته لين ما وصل عند بيت اللاير دخل و شل ميثه وياه 

 مايد : مرحبا اخوي اظني خليفه قالك شو الي اباه 

 اللاير : هيه تفضل ادخل 

 ميثه : شو بنسوي ؟؟

 مايد وقع الورقه و يا دور ميثه انها توقع 

 مااا تعررف انن حراام الشي الللي تسسويه ؟؟ ميثه بعد ما قرت الورقه : انتتتهه

 مايد سكت عنها و قال : وقعي 

 ميثه و بعصبيه: وهللا يا مايد ان فحياتي ما بحبك وهللا هالشي اسويه بس لعيون ابويه 

 دق مايد على ابو ميثه وخاله يوقع .. و بعد ما راح رد عليها مايد 

تدرين ان ابووج باعج عسب فلوس  مايد و بضحكه هستيريه : ههه ههه انتي ؟؟ ما

تعرفين شو يعني فلوس بس انا ما بسويلج شي الن اظن الي فيج مكفنج و الحين 

 وقعي و انتي ساكته 

ميثه و الحرقه بقلبها وقعت الورقه مع انها تدري ان الشي الي سوته حرام و 

 ... مايرضي ربها بس لالسف ما كانت تقدر تسوي شي



 مايد المطار و عدا كل شي ع خير بعد ما وقعت سارت هي و

. 

. 

. 

. 

.  

  ✨فالسويسرا

 مايد عنده بيت هناك الن كان دوم ايي هو و ابوه هللا يرحمه 

دخلوا البيت و كان جي قصر و ميثه فاتحه حلجها تطالعه مب مصدقه انها بتعيش 

 طول حياتها فيه

 مايد بحده : غرفتنا فوق 

 ميثه و بصدمه : شقصدك بغرفتنا ؟؟

 مايد : و هللا اظني سمعتيني 

 ميثه : ال ال مستحيل انام مع انسان وقح و يشتري االناس بفلوسه 

ضحك مايد و هو يعرف انها كانت تقصد ابوها : وهللا لو الناس عندها كرامه جان 

 الفلوس ما تغيرهم

 ! مايد تقرب منها و قرب ويه من ويها و قال : ال تنسين ان نحن متزوجين

نشق االرضو تبلعها , ردت ع ورى وقالت : ال تنسى ان نحن متزوجين ميثه ودت ت

 !!بالحرام

 مايد مسك اعصابه و قال بحده و بانت عصبيته : هاتيلي شنطنا فوق 

 ميثه : وهللا اظن اني انا مب خدامتك ...!!؟

 مايد : روحي هاتيلي وال بتشوفين شي ما بيعيبج 

 ميثه تحب تعاند : مثل شو 

يمسك اعصابه راح مسكها من ايدها و سحبها لين المطبخ و قال : مايد ما قدر 

 سلمي ع ايدج 

 و حطها ع النار 

 ميثه ما صاحت و ال زاعقت بالعكس استحملت الويع 

مايد استغرب من هالشي بس حب يخليها تخاف و قال : من بعد اليوم انتي خدامتي 

 !.. شي بأبويتفهمين شو يعني و انا تزوجتج عسب تندمين انج سويت هال

بس استحملت و راحت الغرفه حطت  ✋ميثه مسكت ايدها و ودها تصارخ من الويع

 .. عليها الدوا و لفتها

 مايد كان منسدح ع الكرسي 



 قال : ها عسى ما تعورج بس 

ميثه و بكل ثقه : ال اصال شي سخيف ما توقعتك بتحرق ايدي وهللا لو تحرقني و 

 ✨ حقير مثلك اموت احسن من اني اعيش مع واحد

 عصب مايد و قرب صوبها 

  – مكان الحرق –غرز اظافره ف ايدها 

 ميثه تطالعه و ودها تفج ايده 

 قالت : ماايد خوز ايدك الوصخه عني 

 دزته و راحت 

 انسدحت ع الشبريه و يلست تفكر لين ما غمضت عينها و رقدت 

ويبها جي بس النها بعد ساعه دخل مايد عليها وشافها راقده تنهد ما كان وده يس

 جتلت ابوه ف الزم يعذبها 

 راح و رقد عدالها 

انسدح , و يوم يا بيرقد شم ريحه عطرها الي ما يقدر يقاومه تعوذ من الشيطان و 

 .. رقد

. 

. 

. 

. 

. 

 قامت ميثه انصدممت اتفتت يمين يسار تدوره و الي صدمها اكثر انها كانت بحظنه

..!! 

 ت يها لين ما قامعشان ما يحس ف ✋تحركت بهدوء

 و نزلت تحت تسويلها ريوق  –و انتوا بكرامه  –دخلت الحمام 

 ✨.. بعد جي عشر دقايق نزل مايد و زعق عليها : سوويلي اكل

 ميثه تأففت و بعدها قالت : اوكي 

 سوتله اكل و عطته 

 شافها و ناظر االكل و قال : هذا اكل الحين ها و يزاعق 

 : شفيه االكل ؟ميثه و مب فاهمه شالسالفه 

 قام من مكانه و خالها تاكل منه شوي 

 .... قالت : اسفه بس ما كنت ادري انه فيه ملح وااايد

 قال : عيل النج سويته فالزم تاكلينه كلله

 قالت : بس انا توني متريقه الحمد هللا



 رد عليها : جب وال كلمه و الحين كليه و انتي ساااكته 

سدت نفسيتها ما ودها تاكله الن جد الملح وااااااايد كان ميثه اول ما كلت منه شوي ان

 فيه 

 ميثه حطت االكل ف الصحن و قالت : بسني شبعت 

 عصب مايد و قال بحده : كللللليييه كلللله

 تروعت ميثه و اطرت انها تاكله كله 

 بعد جي دقايق نشت بسرعه ع الحمام ودها تطلعه كله , تحس بلعوعه 

 بعد فتره ارتاحت 

 يد يناظرها عند باب الحمام : ها عسى طعمه حلو بس ؟ما

 ميثه و كرها يوم عن يوم يزيد : حلو تصدق بس ناس ما عندهم ذووق ف االكل 

 تقرب منها ماايد و مسكها من رقبتها و رفعها 

 ميثه بخوف : فجني مااايد فجني 

 وع منه مايد رص ع ايده اكثر ما كان يبا يجتلها بس الهدف من الحركه انها تتر

 دزته ميثه لين ما بعد عنها 

 بدت تمشي ميثه و تحس ريلها مب قادره تشلها و راسها يدور و فجأه طااحت 

 مايد حسبها تقص عليه او شي من هالنوع 

 راح لين عندها و تم يصكها بريله 

 مايد : ميثه ؟؟ , ميثه ؟؟

 و بعدها اكتشف انها ما تقص عليه 

ناظرها حط عينه ع مكان لسرير ( و بدأ يتأمل ويها و يا)  ✋شلها و حطاها ع الشبريه

 ✨ الحرق الي كان ف ايدها

 تنهد و بعدها قام يابلها ماي و قومها 

 اول ما قامت قالت بشبه صرخه : مااااايد 

 مايد التفت عليها و مشاعره متلخبطه و قال : هااليام بتتعذبين فيها واااايد 

بني من اليوم لين بعد سنه مستحيل انزل دمعه ميثه طالعته بنظره و قالت : لو تعذ

 وحده 

 مايد و بتحدي : اتحدااج عيل 

 ميثه : حتى انا اتحداك 

 ميثه تذكرت شي ف قالت : مااايد ؟

 مايد التفت عليها منصدم اول مره تقول اسمه : هاا

 ميثه : ابا اكلم ابوويه 

 مايد : هه تكلمينه بعد ما باعج؟؟

 مايد من زمان ما كلمتهميثه و تحظنه : ارجوك 



 مايد بعده منصدم من الي قاعد يستوي ؟؟

 ✨ ميثه و ترص عليه اكثر و اكثر

 ... قال:عندي شروط

 ميثه رفعت راسها تطالعه : شوو هي ....؟

مايد : اول شي مستحيل تخبرينه عن الي قاعد يصير هني , و موضوع زواجنا 

 بيني و بينج 

 ما يسوي فيها شي و بعدها تنفس باقوى ما عنده عسب 

 ✨ قالت ميثه : ان شاء هللا

ماايد حس بان ريحه عطرها تعلقت بمالبسه مب قادر يركز اال فيها هي وبس وده 

 يحظنها و يتأسفلها بس لالسف يكاابر 

مايد تعوذ من الشيطان و دزها عنه عشان ما يرتكب جريمه فيها و قال : التلفون ع 

 الطاوله

 و دقت ع ابوها راحت ميثه و مسكت التلفون

 ابو ميثه : الو منو وياي ؟؟

 ميثه : ابوويه انا انا ميثثه 

 ابو ميثه مشاق لصوتها : حبيبتي ميثه هذي انتي ؟؟

 ميثه و دموعها تنزل : ابوويه صدق الكالم الي يقولونه ؟؟

 ابو ميثه : اي كالم حبيبتي ؟؟

 وال ال ؟؟ميثه و منهاره : ابووويه يقوولن انك بعتني عسب فلووس صحح 

 ابو ميثه : ها يبا ؟؟ ال حبيبتي انتي من تردين افهمج كل شي 

 ميثه : ابوويه قولي هييه وال ال ؟؟

 ابو ميثه : بنيتي وهللا كان سؤء تفاهم 

 ✨ ميثه و بعصبيه : اببوويه قولي ههيه وال ال

 ابو ميثه : اسف بنيتي بس ههيييه

 عسب فلووس ميثه و تحاول ترخي مشاعرها : ابوويه تبيعني 

 يعني انا مب تااارسه عينك ...؟

 ... ابو ميثه : بس بنيتي

ميثه : وهللا يا يبا انك طحت من عيني اخخرتها تبيعني عسب فلووس هللا يسامحك 

 يبا هللا يسامحك 

 و بعدها مسك مايد تلفونه و بنده 

 ميثه شافته و الدمعه ف عينه : انته انته السبب 

 راحت و ضربته و ضربته 



هو كان وااقف يطالعها و بعدها حاوط ايده ع خصرها و شدها صوبها و همسلها  و

 .. : ال تخافين انا مستحيل ابيعج

رفعت ميثه راسها تطالعه مستغربه من الي يستوي شافته بنظره و حضنته .. و 

 قالت : مااايد ارجووك الا تتخلى عني ارجووك 

 ستحيل مايد و بدون اي تفكير : الال مستحيل اخليج م

و بعدها دزها مايد ع االرض و قال بصدمه : الال مستحيل مستحيل اقرب صوبج 

  ... انا الزم اعذبج

و حطت ✋و ميثه طاحت ع االرض و راسها ضرب ع االرض بقوي رفعت عمرها 

 ه ايدها ع راسها حست بأنها خالص انتهت حياتها ويا

 ✨ راسها و مالبسهاالمهم حطت ايدها ع راسها و شافت الدم يغطي ايدها و 

 مايد كان بعده ف صدمه , نزل راسه عليها و شافها

 مااايد بخوف : ممييثهه شفيييج ؟؟

 ميثثه و مش ف وعيها : هاا ؟؟

 ✨ ماييد بدأ يخاف اكثر و اكثر ما يبا يخسرها مايبا يفقدها يباها تكون وياه

ه الدم و يدور مسك راسها و حطه ع ريله و بدأ يمسح عليه بالماي ليين ما خاز عن

 ✨ اي شي يلف فيه راسها و يت عينه ع لصقه جروح ف شنطه ميثه

ربع ياخذها و يوم شاف اللصقه ابتسم و بانت غمازته كانت اللصقه فيها رسوم و 

 .. جي خضره فيها ارنب

رجع و شافها نفس ما خالها و حط على مكان الجرح اللصقه و بعدها شلها و حطها 

تقرب منها و استوى واايد قرييب و بعدها تم يلعب و  –سرير  –ع الشبريه 

 .... بشعرها و ريحته الي ما يقدر يقاومه و بعد ساعه رقد

 و الحمد هللا انتهى اليوم 

الساعه ثمان الصبح فتح عينه و بدأ ياخذ نفس التفت يطالعها و شافها بعدها راقده 

 مسح ع راسها و التفتت تطالعه 

 ق مايد بحده : يوعان ابا ريو

 ✨ميثه و راسها مصدددع : ها ؟؟

 ماايد : الي سمعتيه ؟

 .. مييثثه و يالسه تدعي عليه : ان شاء هللا

 ✨نزلت ميثه تحت تسويله ريوق و سارت فوق تعطيه اياه

 لقته البس بدله و التفت يشوفها 

 مايد : انا رايح عندي شغل 

 ميثه و تناظر االكل ؟؟



 مايد : مب مشتهي اكل 

 راحت حطته ع الطاوله يمكن يطالعه و يشتهي ياكل ...؟ ميثه تنهدت و

 ✨ تقدم مايد صوبها و قال : يال انا راايح

 ..... و طلع

 و يلست ميثه ع الكرسي و تطالع تلفزيون 

 فرحت النها بترتاح شوي من الضرب 

 وبعدها بساعات 

يته لين ختفت ميثه ع مايد الن بدا الليل يطلع و مايد ما شرف ايي البيت تريته تر

 الصبح و بعدها رقدت و هي تحاتيه 

 و باليوم الي بعده قامت ميثه من النوم تدور ماايد 

 نزلت تحت 

 ميثثه و بصوت عاالي : مااايد ؟؟

 ميثه : مماايد ؟؟

 بس ماشي رد 

 يلست تحاتي و ما تعرف كيف تعيش جي بروحها 

 ✨ بعد شهر

كانت ميثه تطالع التلفزيون و بالها مشغول ف مايد الي من شهر ما شافت ويه , 

 ودها تشوفه او ع االقل تكلمه , تسمع صوته 

 و بعدها جي استوى فليل 

 و االمطر يصب بقو و صوت الرعد الي يخلي القصر يخووف 

 سمعت صوت الباب ينفتح و هذا الي خالها تتروع اكثر 

 ✨ خل و المطر يغطيهو بعدها شافت مايد يد

شاافته و بعدها ركضت لعنده حضنته و قالتله : مااايد ارجوووك الال ترووح عني 

 ارجووك ما اقدر اعيش بدونك انا نا احببك 

 

 الفتت عليها و قال بصوت مبحوح : وخري عني 

 رفعت راسها تطالعه و قالتله : ماايد انتهه مرييض ؟؟

 مايد : انا بروح ارقد 

 ه : ماايد انته تعبان خلني اساعدك ميثه تناظر

 ماايد : ارجوج ارجوج ال تلمسيني الني جد اخاف ارتكب فيج جريمه 

ميثه خافت بس ما حبت تبين مسكته من ايده و حاوطت ظهره بأيدها و ومشت وياه 

 لين الغرفه 



و يابتله كمادات و مال الحراره و بدت تحطله  -سرير –و حطته ع الشبريه 

 كل شوي تغيرهن لين ما طلعت الشمس و غمضت عينها و رقدت الكمادات و 

 فتح عينه يدورها و بعدها شافها يالسه ع االرض 

 الظاهر انها كانت سهرانه تداويه 

 ما توقع انها تحبه هالكثر مع انه هو يعذبها معقوله تحبه 

 مايد قام من فراشه و راح تحت يسويله اكل 

كانها نزلت تحت و شاافت لووحه كبيره فيها بعد فتره انبهت ميثه و قامت من م

صوره مااايد ويا ابوه ناظرت ف الصوره و عقبها قالت : هللا يرحمك , وهللا لو 

 كنت عايش جان ماكنت هني ويا مايد 

 سمعها مايد و شافها تناظر الصوره 

و بعدها قال : ال تخافين بعذبج لحد ما تموتين و ✋تقرب ل عندها لين ما لصق فيها 

 ا عدها ابتعد عنهب

 تروعت ميثه منه ببس ما حبت تبين 

 مايد بحده : انا طالع 

 ميثه : ع وين ...؟

 مايد راح بدون اي رد 

راحت ميثه فوق تتسبح وانتوا بكرامه المهم يلست تشوف بنطلون و قميص يعني 

 جي طرر حبت تجربهن 

 كان البنطلوول وااايد قصير و حتى القميص 

عمرها ف المنظره : الال مستحيل اتخيل مايد يشوفني جي ميثه و يالسه تشوف 

 مستحيل 

. 

. 

. 

. 

. 

 عند مايد 

 مايد : الو خليفه 

 ✨خليفه : ها مايد ؟؟

 مايد : اقوولج نسيت نظارتي ف البيت دقايق و اتصل عليك 

 خليفه : اوكي خذ راحتك 

 و سكر عنه 



اول ما شافها فتح  دخل مايد الغرفه و شافها واقفه تشوف عمرها ف المنظره ,

 عيونه مب مصدق راح صوبها و حاوط ايده ع خصرها 

 تروعت ميثه بس بعدها اكتشفت انه مايد ف ارتاحت 

 ✨ مايد حاول يمسك عمره كثر مايقدر بس منظرها بلباس ها ما يساعد ابدا

 

 مر اليوم ع خير 

 الصبح قامت جميلتنا و التفتت تشوف الدريشه 

نفسه و جي  ✋✋️❄️❄️❄وااايد الن ف حياتها كله ما شافت ثلجشافت الثلج و استانست 

 ..يعني

 ✨ راحت توضت و صلت و بعدها يلست ع طرف الشبريه

 و بخبال وعت ماييد

 ميثه : مااااايد قووم قووم 

 قام مايد متروع خايف شي استوالها : هاا شفيج ؟؟

 ️❄️❄مييثه و بصريخ : ثثلللججج ثلللج طعع طعع كييف 

 يد عليها و وده يجتلها التفت ما

 .. قالها : شفففييج تخبلتي موعتني عسب ثلج

 ميثه و تناقز : طعع طعع كيف يططيح ططع 

 ️❄️❄️❄️❄️❄️❄و تحرك ويهه ع جهه الدريشه 

ميثه مسكت ايده و قالت : مااايد شوف انا فحياتي ما طلبت منك طلب بس وهللا ودي 

 اقولك شي و تسويلي اياه 

 شوو؟؟مايد و بلقافه : 

 ️❄ميثه : ياخ خلنا نطلع احين بكمل سنه و انا فالبيت 

 مايد : مستحيل اطلعج 

 ✨ ميثه و تناقز : ياخ وهللا لو خمس دقايق بس خمس دقايق

 مايد و بحده : عندج دقيقه تغيرين مالبسج فيها 

  ...ميثه و بال شعور : علي فدا هال

 مايد : احم شو كنتي تقولين الني الظاهر ما سمعت 

 ميثه و ترقع : ها الال ماشي 

 المهم طلعوا من البيت 

 سارو الحديقه 

 يلس مايد ع الكرسي و حط ايده ع الكرسي بما معناه ان يزقر ميثه تقعد عداله 

 ️❄مايد تنفس بقوه و طالعها ️❄



التفت مميثه عليه و الدموع ف عينها : م ممايد الل اللحين ككل ه هذا االل اللي 

 يني عسس عسسب ابووك ؟؟سسويي سوويته في

مايد استرخى و حط ظهره ع الكرسي و قال بكل برود :هه اتعرفين ابووي رباني 

 طول هالسنين بروحه 

 ✨ طالعته ميثه و اصطنعت االبتسامه و حطت راسها ع جتفه

تم مايد مهوم يناظرها وده يعرف بشو تفكر بشو ودها تقول , وده يعرف ببأن كل 

 .. مضت كاان صددقالي قالته الليله الي 

 

ن البيت , و اليهال و كل الي حواليها و كأنها ااخر مره تطلع م ️❄شافت ميثه الجو

كان ودها تروح عند ابوها و تقوله عن كل الي يستويلها و يحضنها و يقولها ان كل 

 شي بيعدي ع خير , كانت ودها تسمع هالكلمه من اي حد على االقل يرحيها 

 على ميثه و قالها : يال نرد البيت  و هي تفكر التفت مايد

 اكتفت ميثه بأنها تسكت و راحت حطت ايدها بايده و التفتت له 

 !... اما عن مايد ما كان مصدق ان هالعذاب الي يعذبها اياه يكون عباره عن حب

 طالعها و ابتسم و بانت غمازته 

 ا تدري ليشميثه ابتسمت النها اول مره ف حياتها تشوفه مبتسم فرحتت واايد م

.......! 

 

ردوا البيت راحت ميثه تفصخ جاكيتها و الشال و بعدها تسدحت ع الكرسي و 

 .. شافت مايد يالس فوق ف مكتبه

 ما سولتله سالفه و راحت برع عند حديقه البيت تبا تطالعها يعني

 و طولت و انقفل عليها الباب و هي برع 

ما تقدر تتحرك وال تسوي ايي  مكانها ️❄️❄️❄️❄️❄تمت ساعات واااقفه متجمده

 د الن عنده اشياء اهم منها بواااي✋شي و مايد ما انتبهلها 

ساعات قام مايد من الغفوه الي كان ماخذنها و انتبه ان ما سمع صوت ميثه  10بعد 

تغير لون عينه  , دخل الغرفه بس ما لقاها راقده بدأ يفكر و فكره توديه و الثانيه تيبه

 ععصبب يعني ميثه اليوم اااكييد بتنضرب و مبين عليه معع

راح تحت يتأكد اذا هي هناك بس مالقاها ما توقع انها بتتجرأ انها تطلع بس ممكن 

 تكون طالعه سايره المخزن , سار يركض للمخزن لقاها واقفه

فصخ حزامه و بدأ يضربها ع ظهرها مره و هنتين و ثالث و اربع و بعدها شافها 

من هالشي تم يصارخ عليها : مممننن قااالجج تطلعين من استغرب  , ما تحركت

 البيت هااا من قااالج ؟؟؟



 ميثه و الخوف يعتريها : ببببرررد 

 مراات  7ماايد و يحاول يمسك عمره : تعرفين انتي اليوم الزم تنضربين بالحزام 

دزها و خلتها تعطيه ظهرها و بدأ يضرب مره و ثنتين و ثالث و اربع و خمس و 

و سبع من قوه الضرب مالبسها تشققت و عاد هي ميييتهه من البرد من قادره ست 

تتحرك و ال تسوي شي , التفت عليها بكل برود و قال : ال تحسبين اني ما بخليج 

 !.. تندمين

 ميثه طبعا ما ردت عليه 

و من بعدها سحبها داخل و هي ف كل خطوه كانت تمشيها تتألم و العوار بدا يزيد 

 كثر اكثر و ا

 دخلها الغرفه و دزها ع االرض تم يصاااارخ عليها مره ثانيه 

 و من بعدها طلع عنها الن لو تم وياها كان بيجتلها 

 بعدها بساعه 

 رد رخل الغرفه شافها نفس المكان الي خالها فيه بس راقده 

حن قلبه عليها يوم شافها بهالمنظر و شلها و حطاها ع الشبرييه و يوم حط عينه ع 

ان الضرب قلبه عوره النه مستحيل بنت تتحمل هالضرب ال و بدون ما تصيح مك

 !!!... معقووله

 داوا الجرح و لف عليه قطعه من مالبسه 

 و رد و هو كان باله مشغول فيها

 الصبح 

قامت ميثه من الرقاد و كل جسمها يعورها حاسه ان خالص بتكون بعد ايام عباره 

 عن جثه 

 التفتت عليه  نزلت راسها و من عقبها

 و كانت اول مره تدقق بمالمح ويهه هالكثر 

ما تعرف شو كان شعورها , حطت ايدها ع راسه و بدأت تحركها ع خده و 

 ابتسمت كانت تعرف ان هو انسان طيب بس يبا يعذبها و بدأت افكارها تتلخبط 

المظهر انتبه و فتح عينه شافها حاط ايده ع راسه و مبتسمه اول مره كان يشوفها به

 مب مصدقه انها اول مره يشوفها تبتسم راح و حضنها و قالها : صباح الخير

ميثه انصدمت ما توقعت انه بعد الضرب الي انضربته امس يسوي فيها جي معقوله 

 معقوله هذا مااايد 

 مسكها من ايدها و سحبها معاه تحت يتريقون 

 هالمره ميثه و ماايد هم الي بيسونن الريووق 

 مايد بينزل لمستوااها و يسوي ريووق  ماتوقعت



و هم يسوون الريوق مايد بالغلط قص صبعه بالسكين ميثه ما انتبهت ع نفسها و 

سارت مسكت صبعه و تغسله بالماي و حطتله معقم و تم يصارخ و بعدها حطت ع 

صبعه لصقه لونها ازرق مرسوم عليها فيل , ناظر مايد اللصقه و من عقبها شاف 

 عنيه ان باهلل عليج هايي لصقه ميثه بما ي

 .. و الحمد هللا عدا اليوم ع خير

 باليوم الي بعده 

 

ف يوم اليمعه قامت جميلتنا و توضت و صلت الفير و راحت من بعدها تحت تطالع 

تلفزيون و جي و بعدها قام مايد و راح تحت , انسدح ع الكرسي و الفتت ع ميثه 

فها و يلس عدالها و تم يتأملها من عقبها قامت شافها راقده عليه , ابتسم و هو يشو

 ميثه و اعتدلت و شافته و مابينتله انها استحت 

 يلس عدالها و مسح ع راسها ميثه و هي تقول في بالها , الظاهر انه تخبل ..؟

 ابتسمتله و حطت راسها ع جتفه و قالتله : ماايد ؟

 مايد و بدون شعور : لبيه 

 ما كنت داعمه ابوك كنت بتحبني ؟استحت و قالت : الحين لو 

 رفع حاجبه و قصده بالحركه انها مشاعره متلخبطه 

التفتت تطالعه و هي تشوفه معقد حواجبه طالعته و حست ان مايبادلها بنفس الشعور 

جتلت  , ما كان يحبها ما كان يحن عليها حست انها مستحيل يحبها الن شي طبيعي

 ابوه , بس ابد ما كانت متوقع هالرد منه توقعته بيسوي اي شي ثاني غير هالحركه 

 قامت من مكانها و حست قلبها بيوقف مب مصدقه كيف بتقدر تعيش وياه 

وهي تمشي للغرفه كانت تحس بأنكسار حست بأهانه بظلم , حست انها قاعده تموت 

 .. ف الثانيه الف مره

عباره عن جثه بس تتريا انها تندفن يلست ساعات و ايام  وصلت للغرفه حست بأنها

ف الغرفه , ما تتاكل ما تشرب ما تتحرك , ويها كان متغير لو شفتوها مستحيل 

 .. تعرفونها

 دخل عليها مايد و نزل لمستواها و قالها : شفيج ؟؟

 ميثه ناظرته وصدت عنه 

 ؟؟مايد تنفس و حاول ما يفقد اعصابه : شففيج هاالسبوعين 

 ناظرته و التفتت عنه مره ثانيه 

مايد من الغيض الي فيه ضربها بقوه ع ويها و بعدين داسها ف بطنها , ميثه هني 

كانت اول مره تصيح ف حياتها تسدحت من االلم الي فقلبها مب من الضرب كانت 

تبا سبب عسب تصيح , صااارخت بأعلى شي عندها و مسكتت رقبتها و تممت 



 , : ماااايد مماااايدد ارججووك ما اقدر استحمل خالص , انهت تقوله و تترجااه

انسبيت , انضربت , تعرف شوو هذااا يعوررني و تأشر ع قلبها و تزاااعق عليهه 

تفففهممم شو يعني هذذااا يعورني قللبي قلبي يعورني و طالعته و عيونها كلها  :

 ... دموع .. و نزلت عنه تحت

 

يقول وال شي ما قدر يدافع عن عمره جدااامها راحلها  مايد انربط لسانها ما قدر

تحت و شافها تصيح بقوه و كانتت تشاااهق , حس ان روحها بتطلع , النها كانت 

 تصيح بقوه اول مره يشوفها بالمنظر

 حن قلبه مره و مرتين وثالث و يلس يفكر ف كالم يقوله حقها 

يلللل لو اممووت ما اعيش وياك التفتت ميثه تطالعه و الشرار يطلع من عينها : عي

ف بييت وااحد انا طالعه يااالسه ف الحوش و ان ييتني وهللا و هاي حلفه اني ما 

 .. اكلمك و طلعت

مايد كان على اساس يعتذر بس عاند و وقف عند باب البيت و قالها : عيللل مووتي 

وتين ف برد و حركات انج قو ودريها و عناد فيج ما بعطيج جاكيت خلج برع تمو

 .. البرد و الثلج و سكر الباب بقو و قفله بعد و سار

 .. راح مكتبه يكمل شغله و كل شوي يرفع عينه يطالع ميثه واقفه ف نص الثلج

راح مايد ينزل يشوف تلفزيون و الفلم كان واايد طويل ناظر الدريشه شاف القمر و 

 .. نجومه

 . عسب تتأدب بس قلبه يقوله العكس و مازالت ميثه مقاااومه البررد و الثلج , خالها

 

رقد و هو يطالع التلفزيون و بعدها قام و انتبه التفت يمين يسار ما شاف ميثه , 

الحين جد خاف عليها لبس جاكيته و طلع برد متخبل يدورها يربع يشوف وين 

 .. راحت و كان يفكر كيف راحت عليه نومه

و ويها التفت يمين و يسار يشوف اذا  لقاها يالسه ع المريحانه و الثلج يغطي شعرها

 في حد والال 

و من عقبها راح عندها ضربهاا بخفيفف ع خدها و قال بخوف : مييثهه , مييثثه 

 .. وااعيه

ميثه ابدا ال رد حط ايده ع راسها و يوم ناظر ايده شاف شعرها قاعد يطيح مب 

 .. مصدق ..ال يكون الي ف باله الال مستحيل

و تم يحركها يمين و يسار بس ما تحركت , مايد و يطالعها تخبل مسكها من جتفها 

ين ينونه من عارف شيسوي وال حتى شيقول .. راح بسرعه الغرفه و دق ع 

المستشفى ايووننه البيت . يلس عدالها و قالللها : مييثثهه امماانه احتاجج ال تموتين 



 .. , احبج يا ميثه وهللا ارجوج ال تموتين انا الي مب قادر اعيش بدونج وهللا احبج

 .. و يت االسعاف و ركبوا و ميثه مثل ما هي عباره عن جثه ما تتحرك

يلس الممرض يمسك ايدها , يبا يعرف انها حيه وال ال بس الشي الي صدمه ان ما 

 ... في نبض .. التفتت لمايد و حرك راسه يمين و يسار

اه , حاول المرض يساعدها و زااعق ماايد عليه بأنه يسوولها اي شي و يلس يترج

 ينقذ حياتها و بدا يستخدم جهاز االصدمات الكبربائيه 

سوى مره و ثنتين بس ما شي نبض مايد كان يالس عدالها ماسك ايدها و يالس 

 ... يدعي انها تقووم بالسالمه

ا االمل بدأ بعد ما فقدو,  ️❤و بعدها بدقايق الكل فقد االمل اال ماايد بس سبحان هللا

 لقلب يدق , رفع مااايد راسه مصدوم يطالعها مب مصدق ا

 .. رفع راسه لسما و شكر ربه ومن عقبها وصلوا المستشفى

  .. شلوها للغرفه و مايد وراهم

 حطولها مغذي و عالجوها من الحرق و الضرب و من كل شي 

  .. و بعدها تم هو وياها ف الغرفه نفسها

 ه يلس يلووم عمره و متحسف كثر شعر راس

  : يلس عدالها و تم يتأملها و قالت

و ما  , ااه يميثه .. ما تدرين اني احبج و اعشقج ما تدرين اني كل يوم اتم اتاملج

 تدرين اني اني وهللا متحسف .. متحسف ع كل الي سوييته لج 

 .. وهللا اوعدج يالميثه انج بتردين البالد و بتشوفين امج و ابوج

 ... و انسدح عدالها و رقد

 

  .. و مر اليوم

الصبح قام و التفتت عليها ,ش شاافها و كسرت خاطرته حن علينا وده يقولها بكل 

يحس انه  , ما يحس فيه وده يقولها انه يحبها من اول ما يت عينه بعينها بس ما يقدر

 .... مجبور يعذبها

 حط ايده ع راسها و تم يمسح عليه . و بعدها قالها كل الي بخاطره 

رفين ..؟؟ مليت من كثر ما اعاند نفسي و اقول اني ما احبج و احاول اقنع ميثه تع :

نفسي بالعكس بس وهللا مييثه تسمعين ...؟ وهللا احبج احبج .. وهللا من اول يوم 

  .. شفتج ف الجامعه

 تصدقين كنتي اول بنت ما تغازلني او حتى تقولي كلمه حبيبي 

ثر احبج و اعشقج و وهللا مستعد دخلت خاطري و دخلتي قلبي , ما تعرفين شك



اسوي اي شي عشانج بس انتي قومي بالسالمه و بعد اذا تبين ترا عادي بوديج عند 

 ابوج

و ايي مكان تبين تسكنين فيه بس انتي قومي وهللا ميثه احبج وربي احبج , حساافه 

 اني ما قلتلج من قبل

 .. نتي مش معايخوفي تروحين مني و انج تخليني و تروحين خوفي تعيشين و ا

 .. و تم يقولها كل الي فقلبه

 ... و مر اليوم و ميثه ما قامت للحين

 بالباجر 

 فتحت عيونها و استغربت من شي .. كيف وصلت هني 

مستغربه , التففت يمين و يسار تدور اي حد يساعدها بس انصدمت من شي ابد ما 

 و كيف انا هني ..؟؟كانت متوقعتنه , مااايد كيف وصل هني و ليش راقد عدالي 

 , بعد ساعد ونص فتح ماايد عينه و ما توقع انه بيشوفها بس فرح و بانت غمازته

ناظرته ميثه و ف راسها مليون سؤال عن هاي ااالبتسامه و بعدها بدأت تتذكر كل 

شي بتفصيل الملل بس في شي تذكرته ما يتصدق , يوم مايد اعترفلها بحبه ، ال 

 إرادي ابتسمت 

 حها رجعتلهاحست رو

اااييهه ياللههبلله خفتت علييج , ترىى مببب حلووه  : تقرب مايد من عندها و بزعيق

و تقرب صوبها اكثر و قال : اناا من دوووننجج جسسد  , تسوين عممرجج اناا القوو

 بال روححح ميثه تعرفين تعرفين انناا اننااا ... احبج ... و مستحيل اتخلى عنج 

لت اي شي بس ناظرته و مب مصدقه , ميثه و فبالها : معقووله ميثه و فصدمه ما قا

يا مايد و اخيرا مابغيت تطلع على حقيقتك ما تدري شكتر ترييت انضربت وانهنت 

 . تقولي هالكلمه اهه يماايد ارجوك عيدها ابا اسمعها مره و ثنتين و ثالث و اربع

 ميثه : بس أنا مستحيل أسامحك 

 ييه ابتسامه مايد اختفت من و

 ميثه ضربته ع كتفه و قالت : شفيك انا بدونك امووت 

 طالعها و ضحك ضحكه تسليك

 و بعدها بأسبوع طلعوا من المستشفى و جهزوا اغراضهم و رجعوا دبي 

 ميثه كانت بتتموت من الفرح النها بتشوف امها و اختها و ابووها

 اول ما دخلت البيت 

 !ميثه : ابببيويييه

 مهره : منووو؟؟

 ه و فاجه حلجها : مهووي اختيهه اشتقتلج ميث



 ️❤مهره و دموعها تارسه ويها : ليش تروحين بدون ما تودعيني و حضنتها 

 ميثه التفتت تشوف مايد 

 و بعدها دخلوا البيت 

 ابو ميثه : هال ببنيتي

 ميثه : ارجوك ال تكلمني 

 ابو ميثه و منزل راسه : سامحيني بنيتي اعرف غلط ف حقج و انا اسف 

ميثه ما توقعت ف يوم من االيام ابوها بيعتذرلها التففت عليه تشوففه : ابوويه 

 ارجوك انته راسك الزم يبقى مرفوع 

 انته تعرفه شكثر احبك وهللا انا الي ااسفه ع كل شي 

 ️❤ماااايد : احمم..

 بشاعر المليون شحالكابو ميثه : مرحبا 

 مايد : الحمد هللا بخير ، عمي ودي بطلب بسيط منك 

 ابو ميثه و مليون سؤال ف راسه : امرر

 مايد : وهللا انا مستحي منك 

 ابو ميثه : قول و انا بسويه ال تخاف 

 مايد حط عينه بعين ميثه و قال : وهللا انا اليوم ييت ابا اخطب بنتك ميثه 

 ه : ها؟ابو ميثه فاج عيون

 مايد: ليش شايف فيني شي ؟

 ابو ميثه مفهي : ال ال بس شسمه 

 مايد :شو؟؟

 ابو ميثه : مستغرب 

مايد : شوف انا بعطيك اياها كاش ، اوالً انا احب ميثه و اقولك انا امووت فيها و 

 . اعشقهاو وما اقدر اعيش اال معاها

. 

. 

. 

. 

. 

 فالعرس 

 ميثه ميته من الفرحه 

 بنت و القاعه كلها مصورين واعالمينن و معجبين بعد  انزفت مثل كل

 انزفت ميثه لين ما الكوشه و بعدها 



 بدقايق دخل عليها ماايد ومييت من الفرحه 

 التفتت عليه و همستله : ها ناوي تتزوج الثانيه

 الفتت عليها و بأبتسامه : ليش الفتت لنجوم و انا عندي قمر 

 النهااااايه


