نهايه الظلم والندم قصه حقيقيه من معاناة فتاه
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وكل واحد يبيني له واهلي طبعا يرفضون لاني صغيره مع العلم انو كان فيه واحد منهم انا احبه وطبعا هو خطبني واهلى رفضوه لانه مايقربلنا وبعدها خطبني ولدخالي وامي ماصدقت انو ولد اخوها خطب وحده من بناتها امي وافقت واابويه وافق ومنتظرين ردي
انايومها ما كنت ادري كيف جاني الخبرfile_2.gif

 انا اقولكم بنت خالي وزوجت ولد خالي الكبيرجوعندنا وشافوني وانعجبوفيني مع العلم انهم ساكنين في الشرقيه و انا ساكنه في جده  يعني ما كانو يجون عندنولااعرفهم وبعدين قالو خلاص اخطبوها وبلفعل جت بنت خخالي الكبيره وهي ساكنه اصلا بقرب بيتنا وقالتلي اخويه يبيكي يبي يتزوجك انا انصدمت لانو محد من اهلي فتحلي سيره الزواج وانا باقي اعتبر طفله فاأول شي خطر ببالي الدراسه شوفو البرائه
طبعا كنت افكرارفض ولا اوافق لو حتى رفضت مالي كلمه اهلي رح يزوجوني طبعا ما حسيت بنفسي الا وامي تقولي قومي اتجهزي ولاتحطين كحل ولاتسوين شي بوجهك البسي واطلعي انا استغربت 
وكل ما اسئل امي ليش تقولي بعدين بتعرفين لين اتجهزت وطلعت قالتلي اليوم نظرتك يعني بيشوفك انا طبعا جتني صدمه كيف اليوم يشوفني وانا لسه  ماقررت ما وافقت عليه قالت انتي شوفيه وبعدين يصير خيروشفته وشافني وقال انا موافق انا ما لي كلمه الأ اني اوافق لان امي قالتلي لازم توافقين وكانت فرحانه وانا بعدها كنت افكر بالفستان والطرحه والزفه ما كنت افكر انو فيه مسئوليه بس انا كتبت شرط انو ما اتزوج الين اخلص على الاقل المتوسط بس خالي رفض الزبده تملك علي وانا عمري 12وتزوجني بأجازه ثالث متوسط يعني درست ثالث متوسط عندو ودحين انا عمري18وادرس ثالث ثانوي الحمدلله مشى الزواج بس اهلى ندمانين لين دحين لانهم زوجواني انا الوحيده من اخواتي تزوجت وهي صغيره طبعا صارتلي مشاكل وانا ملكه اول ما انتشر الخبر اني ملكت كان دايم تجيني اتصالات من ارقام غريبه والله كان يتصلون شباب ويسئلون عني ويقولون اسمي لدرجه انهم كانو يدقون على اهل زوجي والله يقولون اني موزينه واني اصاحب شباب واطلع معاهم والله حتى يدقون على زوجي وعلى اخواتي ياالله واهل زوجي عارفين انو ذولي الشباب يبغون يخربون زواجي يبوني اطلق باي شكل من الاشكال والله انهم استمرو يتصلون على زوجي واهله حتي بعد الزواج تخيلو انا بشهرالعسل يدقون على زوجي يقولوله انت نايم على نص جلدك انت ماتدري اش يصير ببيتك انت اصلا ما تحب زوجتك زوجتك دايم تطلع معنا يعني زي هاد الكلام بس الحمد لله تخطينا الموضوع هاد بس بيني وبينكم كل اللى صار سبب لزوج الشك صار يشك فيني بس الحمدلله قل شكه الين قبل زواجي يمكن باسبوع اواسبوعين صارتلي مشكله وامي كرهتني بنفسي شكت اني انا اطلع مع شباب وانا والله والله والله شريفه ولا اعرف هادي الاشياء والله اني بريئه لدرجه انو امي قالتي بنروح المستشفي انا استغربت وقلت ليش من مريضfile_3.gif

على نياتي ولله قالتلي لا ما فيه احد مريض بروح اكشف عليكي file_4.gif

والله والله والله اني تجمدت بمكاني ولاقدرت اتكلم كنت احس ان امي تمزح بس هى ماكانت تمزح والله انقهرت وبصراحه حسيت اني اكره امي بس من يكره امه وبعدين قلتلها مستحيل قالتلي ليش مستحيل يعني انتي فيكي شي شكت فيني اكتر انا قلتلها خلاص خلاص بروح امي الله يهديها راحت وقالت لزوجي وزجي قالها لالالالا ياعمه انا بكشف عليها بنفسيfile_5.gif

 لكن انا احمد لله مليارات المرات والله والله والله اني فرحانه فرح تخيلو بعد الزواج ماقدر يسويلي شي طلعت مختونه ولازم يكون في المستشفى يوم قال لامي امي اصلا تدري بس اش اللى خلها تشك الله اعلم  طبعا حزنت على نفسها بانها شكت فيني وزعلت على نفسها الين اليوم هي ندمانه وتحبني اكتر من اخواتي واخواني  لانها ظلمتني حتى زوجي ظلمني بس امي تغيرت الله يحفظها لي والله ياجماعه انوصرت اصحى من النوم من كتر ما تبوس فيني وتحضني وانا نايمه حتى وانا صاحيه تحضني واحيانا تبكي مع العلم انا تزوجت وسافرت الشرقيه بعيد عن جده  يعنيfile_6.gif

 ادا بدي اسافر العندهم لازم في اجازه طبعا الشاب اللى كان يحبني وانا كنت احبه لين دحين ماتزوج وساكن ببيت اختي الكبيره لانه يصير اخو زوجها وهم مايقربولنا وانا احيانا اصادفه بدرج  احيانا يسوي حركات عشان اشوفه الله اعلم يمكن باقي يحبني بس انا خلاص صار حبي لزوجي انتهت علاقتي معاه مع العلم انو عمري ما كلمته بس كان بنات اخوه يوروني صوره ويقولولي تراه يموت فيكي اتزوجيه بس لما تملكت على ولد خالي بنات اخوه كرهوني لاني وافقت على ولد خالىfile_7.gif

 
هدي نصيحه مني لكل ام لاتزوجون بناتكم وهم صغار لاتزوجون بناتكم غصب عنهم خلو بناتكم يكملون دراستهم كونو صحبات لبناتكم على فكره حتى الاب يدخل بالامور اللى زي كدا ارجوكم انتبهو لامعاملتكم لعيالكم لاتظلموهم انا ترى انظلمت في اشياء كتيرررررررره لكن الحمدلله مظلومه ولا ظالمه واتمنى ان تكون قصتي فادتكم                                                                                                 file_8.gif
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