 انا فتاه ابلغ من العمر29سنه تقدم لي شاب وانافي اخرسنه في الثانويه وكان هدا الشاب من قبيله معروفه وهوزهراني وكان ممرض وعمره وقتها22سنه وانا21سنه وحصل قبول من اهلي وتمت الشوفه ومن وقت مادخلت وهواعلى طول قال موافق وانالماجلست حسيت اني تضايقت شوي بس وافقت عليه وبعدفتره اتصلت عليه وقلتله اناما ابغاك قال ليه قلت ماارتحتلك قال لاكن انامن يوم ماشفتك وانا حبيتك مستحيل اسيبك ولوتسير السما اقرب من الارض مارح اقول اني ماابغاكي اناما افشل الناس اللي جومعاياقلتله ليش انت مورجال وحده تقولك انا ما ابغاك  وتقولها اناابغاكي ورحت وقلت لي ابوي اناماابغا الادمي هدامومرتاحتله قال ابوياليش موانتي اللي وافقتي عليه قلت ايوه بس ماني مرتاحه واهلي مارضيوانه يسيبني وبعدكده جاهوا واهله وسوينا الشبكه وكان طيران فيا من الفرح واعطاني بطاقه الصراف حقته وخلها معاياوقلي انا مره احبك واصرفي زي ماتبغي وقلتله طيب واخدتها وسرت اصرف منهاوطلعلي جوال بي فاتوره وكان دايم يتصل علياويسمعني كلام حلووانا ماكنت اتكلم معاه ولا كنت اقوله اي كلمه حلوه وسوالي بيتي من احلى البيوت كله عشان اكون مبسوطه بس برضو ماقدرت احبه ولمافكرت قلت حرام هويحبني لي الدرجه وانااعامله كده قلت في بالي خلاص ولما بديت احبه واول كلمه قلتلوهياحبيبي في نفس اليوم دق عليااخوياوقالهداماينفع خلاص رح نخليه يطلقك هدا في عرق اسودلوتاخديه رح اتبرامنك واقنع ابويا واخواني بي الشي هداوكلهم كانو واقفين معاه حتى ابويا وهوياحرام كان يتصل علياويقولي الله يخليكي اناموكده ولما اهلي خلوه يطلقني جاعند بيتنا وجلس يبكي ومن يومتها وانامااحد جا خطبني وكانت نفسه فيا وقفلي نصيبي وبعد 6سنوات رحت لي شيخ وقال فيكي عين عن الزواج واحد نفسه فيكي وتعالجت عنده والحمدلله انخطبت بعدها بسنه وسارت الشوفه والملكه وحبيته حب بجنون كنت انا دايم اتصل عليه وهوبصراحه طيب بس ماكان يبادلني نفس الشعور كان يحترمني بس جاف شوي معايا بلكلام بس اناعشان حبيته خلاص كنت اشوف حتى عيوبه حلوه وبعد 3شهورمن الملكه قال انا ماابغا زواج خلاص خلاني اتعب نفسياوسرت بحاله لايعلم بها الاالله وسرت ادق عليه واقله ليش كده انا احبك وبعدين جا عندي على البيت وسار يتئسف على كلامه لياوقال خلاص الزواج في موعده بس انا كنت شوي مضايق لاتزعلين وانتي حبيبتي وانتى لياوانالكي وانتي ان شاءالله ام اولادي وبعد يومين قال رجعتلي الضيقه وما ابغاكي رسلت له رساله وقلت فيها ليش تسوى كده انا احبك وانت زوجي حبيبي وادا فيه شي قلي وادا انت صح زي ما اهلك قالوفيك عين روح لي شيخ لاتستعجل بقرارك وتضلمني انا مااقدر اتخيل حياتي بدونك انت حياتي قام ورسل رساله وكتب فيها اصلا انا ماحبيتك من البدايه وانا اكرهك وانتي انسانه موعاقله ترفعي الضغط وتخلي الواحد يكرهكي وكل شي قسمه ونصيب وانامافيالاعين ولاسحر بس ماابغا اجرحك انتو ناس استغفلتوني وخلاص ماعادفيه نصيب بيني وبينك وساريهرج فياقدام اهله ويجرح فياويقول غشتني بصباعهااخاف كمان ماتكون بنت وقايللي انا بنت انا هنا انجنيت لماسمعت هداالكلام معقول الانسان اللي اناحبيته كل هل الحب يسوي فياكده يسيبني عشااصباعي مقطوع وبعد3ايام رجعت وكلمته وقال خلاص انا قلتلك مستحيل انتي تكوني زوجه ليا مستحيل اناوانتي ان كون في بيت واحدوهدا انا كنت اللي اجبله الهداياوانا اللي دايم اسمعه كلام حلومع انه هويقدريتكلم حلوبس خلاص كرهني ماعاد يبغاني عشان كده ماكان يتكلم بس القهرولي موراضي يخليني اناانه كان يجي ويجلس معايابي السعات وهوامايبغاني ومحسسني انه يبغاني ويتصل ويتفق معايا على شهرالعسل وموعدالفرح وهومبسوط وفي الاخريقول انامن الاول ماكنت ابغاكي بس اهلي قالولي لا خليك ولا انا مابغاولما قلت ليش سواكده لي اخته مادام مايبغاني تقول عشان مايجرحك بالله موقهر موشي يخلي الواحد يتعض خلاص انامن بعده كرهت كل شي حتي الزواج ماعاد ابغاه مااستفدت منه الا انه طلعلي ورقت طلاق ثانيه حسبي الله ةنعم الةكيل عشان كده اقول لي كل وحده تنتبه انه لماتنخطب ماتندفع بي حبها لي الرجل عشان لا يسير فيها اللي سرلي وكنت رح اموت من القهراااااه تعبت من الدنياهده يارب ريحني واسأل كول وحده من الاخوات ان تدعولي بتيسيراموري  وبالتوفيق وراحه البال
