اروي اليكم قصتي حصلت لي ارويها ع لساني
بعد تفكير طويل قررت ان اعرض عليكم قصتي حتى جميع البنات يا خذون احتياطهم ويعرفون ان جميع الرجال ذياب بشرية الا ما ندر ..
وهذي قصتي
في البداية كنت ادخل لعبة بالنت اسمها لعبة القيمزر 
وكل ما ادخل العب الا الشباب لازم يطلبون ايميل او رقم جوال المهم انا ما اعطيهم وجة ابد وع طول ارفض
والله فيني ثقة بنفسي واقول مستحيل شخص يوصلني انا بنت مو سهلة كنت اقول كذا لكن الي فية شر فية شر مهما كان.
بعد تقريبا شهرين فتحت النت ودخلت العب بلياردو لعبت مع شخص عرفني علية قال انا اسمي محمد و عمري 22 ادرس جامعة  من جدة.
المهم كان في البداية محترم واخلاق عالية كنت اسولف معة وكان يقول لي  احبك واشتاقلك وعمري ما حبيت بنت مثلك وما ادري ايش
 
 
قلت له انا عندي رقم ثاني ما استخدمة وراح اعطيك رقمي حتى ترسل مسج ونتواعد وندخل نلعب لكن بشرط ما تراقبني .. قال طيب 
 
وصار كل يوم يرسل رسايل حب وعشق  
 
قلت في نفسي مسكين راح ادلعة 
المهم تطورت السالفة وصار يدق وانا ما ارد 
قال: مرحبا 
قال: احبك
قلت: لا تدق عندي الظروف ما تسمح
قلت: ما ادري
قلت: ما اقدر
" لكن حسسني قلبي ان كل واحد يلعب ع ثاني"
 
 تدرين وش سويت
 
 
انا ما رديت
المهم ارسلت له في وقتها قلت ليش داق قال لا بس بشوف انتي مقفلة جوالك ولالا " خبيث ".
 الصباح جاني رقم غريب دق مرتين ولا رديت ارسل قال ردي انا حنان انتي بالكلية ولا باقي .
 
جاء لي 7 رسايل ع رقمي الاول لحظو 
فتحت الرسالة الاولى وهنا الصدمة لقيت المرسل رقم غريب 
 
انا الصديق المقرب لمحمد واعز اصدقاءه
انتبهي منه هو انسان مخادع
 
وعمرك 22 ساكنين بالدمام بحي كذا عند شارع كذا وساكنين جنبكم عمانكم وقدام بيتكم سيارتين
لاني اعرفة زين صار يراقب بيتكم عن طريق 
 
تدرين يقول لي بالحرف الواحد 
 
 
 
ولا بعد مخطط يصورك اثناء المكالمة
وخفت عليك لا يضيع شرفك مثل غيرك تدرين الي قبلك كانت مثلك طيحها بكلامة المعسول والمسكينة صدقتة زيك ورفضت تطلع معة وقام هددها بتسجيل والصورة لما استسلمت لة وطلعت معة قال لها اطلعي بس مرة وراح اشق صورتك وننسى بعض وطلعت معة في شقتة وكان معة صديق  له والله افترسوها كانهم ذيابة والمسكينة ضاع شرفها والى الحين يهددها
والضحية الثانية مثلك لقاها بقيمزر " بلياردو " ولعب عليها وصدقتة بس والله ما تحملت اخذت رقمها وحذرتها منة وجبت لها كل المعلومات الي جابها هي انصدمت ولا صدقتني والغبية راحت قالت له لانها عمينة بحبة وواثقة فية وطبعا قدر ينكر وخلها تصدقة مثل اول والحين يحاول يطلع معها لكن رافضة ويقول لو ما جاءت بالين اجيبها بالغصب
تدرين اذا ارسلتي له يقراء علينا رسايلك وهو يمسخر ويقول عنك مسكينة صدقت
< يقصدني انا > حسبي الله ونعم الوكيل علية
يقول لنا هاه ماتبون تشاركوني فيها
 يقول الشخص الطيب والله لو ماني خايف عليك كان ما حذرتك منه تراه خبيث ونصاب ومو اسمة محمد وعمرة 30 ولا يدرس بالجامعة
 
 اذا تبيني اساعدك فا انا حاضر
واذا مانتي مصدقة زي الاوله بكيفك بس حبيت اذكرك تر ثلاثة مخططين عليك 
" شرف عائلتك بيضيع اللهم اني انذرت فاشهد "...
اذا كنتي مصدقة واتمنى ذلك قولي لي راح اساعدك واخلية يبعد عنك لاني اعرف اقنعة وامسح كل الي يخصك في جوالة ولاب توب حقة
انتظر ردك بااقرب وقت .
 
وهذي رسايل الشخص الطيب كاملة ..
 
حتى ببكي والله ما قدرت من قوي الصدمة 
انا ع طول رحت لشريحتي الثانية وكسرتها.
 
قالت: اية الله يجزاك خير ساعدني بس وش لون
 
قال"احمد ربي والله شوفي امسحي اي شي يتعلق فية ولا تدخلي القيمزر ابد واي رقم غريب لا تردين
 
 
 
وهذا الشخص الطيب كيف جاب رقمي الاول علما ان رقم الاول باسم رجل اختي .. كيف جاب رقمي ما ادري
حتى الرقم الثاني مو باسمي كيف جاب الخبيث اسمي كامل ما ادري لكن الي فية شر فية شر .
 
 
 
 
ارسلت لشخص الطيب قلت راح اكلم الهيئة وما اجيب طارك راح اتفق معة يجي لدمام واتواعد انا وياة في سوق واتفق  مع الهيئة ..
 
ادري انك متوترة انا ما الومك لكن اذا قلتي للهيئة بتوهقيني انا
لا تعقدي المسالة ترى مو من صالحك.
 
 
ارسلت لشخص الطيب قلت
 
لكن اختي ما شاءالله عليها قالت لي لا تخافين ان شاءالله هذا الشخص فية خير وراح يساعدنا
 
جاء بكرة وارسلت لشخص 
ممكن طلب ارسلي رقم لوحت سيارتة.
 
ارسل قال الصراحة دورت في لاب توب حقة ولا لقيت شي
لا تفكري تسوين شي هيئة ورقم لوحة وما ادري ايش ترى مهما كان يبقى صاحبي وخلينا ع اتفاقنا ولا بطلع من السالفة
 
ارسلت قلت لا خلاص ما راح اسوي شي
 
 
 
 
بعد اسبوع ارسل الشخص الطيب وقال:
شكلك بنت ع نياتك والشباب يدورون الشكليات ذي اهم شي يكون درس لك
وامسحي رقمي ...
 
يوم قريت الرسالة بكيت وصليت صلاة الشكر
 
 
 
والله بغيت اروح فيها لكن الحمد الله احمد ربي الف مرة
 
والله يحفظني ويحفظ بنات المسلمين من هذي الاشكال ومن كل شر
 
 
والي صارلي ان الحيوان يراقب بيتنا با الاقمار الصناعية
 
 
 
اسال الله رب العزة والاكرام ان الله ينتقم من هذا الشخص الي بيطيحني  عاجلا غير اجل وجعلة ما يبتل كذا يسعى في خراب الارض ويلعب باعراض المسلمين
 
 
كم اتمنى لو ان هنا رادع وعقوبة صارمة مثلا القصاص لمن يتسبب باغتصاب البنت 
