بسم اللـــــــــــه الرحـــــــــــمن الرحـــــــــيم


انا شاب في عمر 18 سنه  بداءت قصتي حينما اشتركت في عضوية( شاطي الغروب)  في يوم ن الأيام ذهبت كعادتي يوم الخميس الا الشليهات فصادفت اني رايت الذي لم اعتد ان اراه في هذه الدوله دولة الإسلام التي شرفها الله بل الكعبه المشرفه التي يقصدها الناس من جميع انحاء العالم 
رأيت بنات هذا المجتع الطاهر بنات الاسلام لم يكونو في الصوره التي اعتاد الناس ان يرو بنات(الســــــــــــــعوديه) في هذا المضهر كانو لايلبسون العبايات بل كانو يستبدلونها بلباس الغرب  هذاك المجتمع الكافر كان يلبسون ما سموه(البرمودى) وتنورات القصيره التي كانت تضهر محاسن ومفاتن المرأه   
هذا غير قصات الشعر الغريبه والتي لم يعتاد مجتمعنا على رؤيتها وكانا الشباب يمشون مع الفتيات وكان هذا الشي طبيعيا بل التي لا يكون لها صديه يسمونها الشاذه ذهبت الى صالةالبولينج  ودخلت ورأيت الذي لا يطري على البال رايت الشباب والفتيات يرقصن على الأغاني التي كانو يستمعون اليها بصوتن عالي (الديجيه) وقفت في زاوية الصاله وانا اتفرج اليهم وفجأتن؟؟؟؟؟؟ نضرت الى النافذه التي كانت تطل على (الشاطى) ورايت تلك الفتاه التي كانت تجلس وتنضر الى البحر وعيناها تملوها الأحزان  استغربت لأمرها؟؟؟؟؟ وذهبت اليها وسألتها مالكي جالسة لوحدك ولا تشاركين معهم في الرقص واللهو معهم 
نضرت الي بتعجوب؟؟؟ وقالت لقد سئمت من هذهي المسخره الي يعيشون فيها تعجبت لأ امرها وقلت لها لماذا قالت لي من انت قلت لها انا (ح.ر) من انتي قالت انا (م.خ) عندما قالت لي اسمها فوجئت لأسم والدها انهو احدالرجال الأعمال المهمين في الدوله(هاي هاي) ثم سالتها مالك على هذي الحال قالت لي انا منذصغري وانا كل ماأطلب شي من والدي او من والدتي يعطوني اياه دون سؤال لماذا
اي (مدلعه) واليوم قد وصلني هاتف من اخت صديقتي انها ماتت قلت انا لله وانا اليه لا راجعون ولاكن لماذا ماتت قالت لي ودموع تفيض من عينيها (انا اقولك السالفه بالتفصيل)

صديقتي هذي كانت مثلي نفس حالتي وفي الصيف الماضي قررنا انا وهي ان نسافر الى كندا لكي نتمشى سالتها انا لماذا اخترتوا كندا بتحديد قالت لأن صديق صديقتي بيروح هناك ايوه اكملي قالت ذهبنا  
وسكنا في فندق من الفنادق ال5 نجوم وفي اليوم التالي ذهبنا انا وهي لمقابلة صديقها وقابلته وبعد مرور اسبوع تقريبا اتصلت بي والدتي وقالت لي اريدك ان تاتي الي في ولايه ......قريبه من الولايه التي نسكنها تبعد تقريبا 120 كيلو  
قلت انا لصديقتي سوف اذهب في الصباح الا والدتي هناك وسوف اعود في المسـاء قالت لي لابئس لا تتأخري علي إننا في المساء سوف نذهب الا صديقي(عازمنا على العشا)  ذهبت انا وعندما اتىموعد عودتي الا صديقتي كانت هناك امطار وضباب لايكاد المرء ان يراء شيئا اتصلت على صديقتي وقلت لها انا سوفا اتي في الصباح وشرحت لها الموقف وقالت خلاص انا سوف اذهب مع صديقي للعشاء قلت لها خذي حذرك منه فقط تعشي معاه وعودي على الفور(الرجال هذه الأيام ما يوثق فيهم ) قالت لي خلاص وعد
عندما اتى الصباح وعدت الا الفندق ودخلت اذا بصديقتي لم تنم وكانت تبكي..... اسرعت اليها وقلت لماذا  تبكين يا عزيزتي قالت لي ودمع تملأ عينيها لقد فعلها الكلب وقلت ماذا فعل قالت بعد ما تعشينا اوهمني بكلامه العذب والمعسول وقال لي سوف نذهب الا قهوه في البحر لكي نتقهوى هناك لاكن سوف نمر اولا على شقتي لكي اخذ الجكيت لانا الجو بارد قلت  مافيه مانع  ذهبنا الا شقته وانتضرت تحت وقلت له  اذهب احضره  قال تعالي معي تحت برد عليكي وانا اخاف عليكي  قلت له حسنا ذهبت معه كنت متردده عند مدخل باب  شقته  قال لي ادخلي وعنما دخلت اغلق باب الشقه
واخذني الى غرفة النوم  وحصل ما كان لا يتوقع وعندما انتهى ادخل علي سته من ربعه الذي استفردو فيني ثم رموني عند باب الفندق وانا مكسورت الجناح...... 

ثم انهارت صديقتي وضممتها الا صدري وقلت لا عليكي ومن كثر مابكت  اتاها انهيار عصبي حاد ذهبت بها الا المستشفى ومكثت هناك ما يقارب اسبوعين ثم نقلناها لمستشفى السعد في الخبر ونتج عن الإنهيار العصبي الذي اتاها فقدها  الكلام ومكثت على الحال هذه حتى ماتت في المسشفى وهذه هي قصتي يا (ح.ر)

قلت لها لا حول ولا قوة الا بالله 
                                               فهذه القصه خذو العبره منها وهذا وصلى الله على محمد





