انا فتاة ابلغ من العمر 23 سنة عشت حياة جميلة وراقية في ظل اسرة متكاتفة ومتواصلة ومتدينة ولكن القدر هيمن على سعادتي وكان للشيطان طريقا لتغير مجرى حياتي فعندما كنت في ال 17 من العمر وهو عمر الزهور تعرفت علي شاب كان يكبرني بالسن 4 اعوام وكانت صديقتا لي هي سبب تعرفي به احببته حبا صادقا وتعلقت به لدرجة اني لا اقوي على فراقة دقائق كنت اعيش معه كل لحظاتنا وكان يبادلني هذا الشعور وكان لعئلته دورا كبيرا في علاقتنا فكانا علي علم بمايدور بيننا وكان يتم اللقاء بيني وبينه في منزلهم ومع مرور الايام والسنين بدانا نميل الي بعضنا كثيرا واصبحنا لا نقوي علي بعدنا البعض وكانت تملكنا مشاعر جميلة 
الى ان جاء اليوم الذي اقترح علي فكرة الزواج مني ولمعرفتي التامة بان عائلتي لاتوافق علي اتمام هذا الزواج لسبب ديني بان مذهبنا مختلفة تماما الي ان استسلمت لفكرتة وعرضتها علي والدتي التي بدورها رفضتة بشدة وعندها اخبرتة براي والدتي تظاهر انة لن يياس وسيحاول مرة اخري الي ان يوافقوا 
وبعد بضعت ايام طلب مني المجئ الي منزلة للضرورة القسوي للتحدث بموضوع خاص بزواجنا فذهبت دون ان اعلم بانةلا يوجد احدا في المنزل فحدث ماحدث وسلب مني اعز ماملك وبعدها قال لي اذهبي لا اريد منك شيء لاني ساتزوج بواحدة اخري تقبل بي دون رفض اهلها وانت انتظري من يتزوجك وانت بهذه الحالة فلم استطع اخبار والدتي او احدا من من عائلتي اوصديقاتي وتزوج هو وانقطعت اخبارة عني وانقطعت علاقتنا 
وانا مازلت يائسة من الحياة محرومة من كل ماتتمناة الفتاة في هذه الدنيا من زوج واسرة واطفال فماذا افعل الان وانا ابلغ من العمر 23 سنة وعندما يتقدم لخطبتي شاب ارفضة دون سبب واضح لعائلتي ولكني بحاجة لمن يهتم لامري واني اتمني زوجا صالحا وتعهدت علي نفسي ان يسامحني ربي علي فعلتي الشنيعة وارجو من كل فتاة ان تتخذ قصتي هذه عبرة وعضة لكي لاتقعي في مثل هذا الجحيم وهذه المصيبة  


