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بسم الله الرحمن الرحيم  السلام عليكم ورحمه الله وبركااته انا اسمي غاده اتمني ان تنشروا قصتي كامله سوف اتكلم عن قصتي كنت في  سنه ثانيه ثنوي كنت متفوقه جدا جدا ونجحت  وكنت من الخمس الائوال ودخلت علمي وتوفقت في ثالث ثنوي وماما وبابا واخوني واهلي كلهم فرحو جدا جدا وطبعا لازم البنت تااخذ نصيبها   يعني زواج جاه ولد عمتي ففكرت في الامر الدارسه وقلقتلها اذ تزوجت سوف اكمل دراستي قااال طبعا لازم وهو بشدة الجماال جميل وكانت عينها بشدة الجماال وكل بنات اهلنا ميتين عليها يوم درو اقربااي اننني سوف اتزوج فزعلوا لانهم كلهم يبوني حق عيالهم فجاه نصيبي فخذت ا ولد عمتي فاقمنا الخطوبه وتوزوجنا ورحت شهر العسل فرنسا وناااسه مره ورجعنا وسكنا برياض وكنا جدا سعيدينا الحمدالله ومن هنا تبدا قصة حيااتي كاان زوجي مو زي اول يهتم فيني انا استغربن من الامر اندهشت فقلت لها هل انت تعباان فصرخ في وجهي قاائلا  وخري عن وجهي فان قلقت لها حاظرا وطبعا ناااام ورص وراح العمل يوجاه من العمل طبعا حملت بشهر الاول وتعرفت علي جراتنا مقاابلتني وجااتني وجها ابد ابد مو مريح يخووف جدا وخااصة زوجها يطاالعني بنظرات اعجااب فخفت جدا جدا يوم من الايااام  عزتمني عندها ويالتها مااعزمتني  فدخلت بيتها يخووف يخرع الا شوي افتح الغرفه شفت زوجي مع بنتها في الغرفه علي سرير هو اندهش وانا اندهشت وقمت  بصراخ والبكااء وهربت ودخلت البيت وقفلت الباب طبعا ودقيت علي اهلي وجااو اهلي وقلقتهم كذه كذه اخواني راحو اضربوه ودخل الانعاش وصح من الانعااش يبوس رجلي ويدي قاائلا ساامحيني فان طلعن من الغرفه وانا ابكي يوم خرج من المستشفي ماكلمان بعض تقريبا سبعه شهو ر تكلمني امها الي هي عمتي تقوول بليز حاالت عبدالله زفت تعاالي سعدينا يقوول جيبولي غاده جيوبلي غاده حتي في نوم وانا قفلت السماعه في وجهاه وحان موعد ولادتي  فولدت وجبت بنت سميتها جوري اله يخليها يااارب ورجعنا حق بعض الحمداالله وشكرا لكم 
