
رابطه پنهانی

فصل دوم

از اون روز به بعد بود که رابطه پنهانی منو محسن شکل 

گرفت..

منکه موبایل نداشتم برای همین معموال محسن میومد جلوی 

دبیرستان و یکم باهم حرف میزدیم و بعد محسن میرفت و 

منم میرفتم خونه.تا اینکه بعد از یکی دو هفته محسن یه 

موبایل ساده برای من خرید!

منم اون موبایل و از خانواده ام مخفی کردمو فقط آخر شبا 

موقع خواب برش میداشتمو به محسن پیام میدادم بعدم 

دوباره یجایی که عقل جنم بهش نمیرسید قایمش میکردم!

دوسه ماه از رابطمون گذشت و همه چی خوب و عالی پیش 

میرفت.محسنم همون طور که بهم قول داده بود پای حرفش 



موندو دوستیمون فقط در حد حرف زدن بود نه چیز دیگه 

ای..

اما بعد سه ماه حس کردم محسن آروم آروم داره عوض 

میشه!!

بهم میگفت میخواد دستمو بگیره اما من قبول نمیکردم!

شاید تو رابطه بین یه دختر و پسر گرفتن دست خیلی چیز 

عجیب غریبی نباشه اما من دوس نداشتم چون میدونستم با 

دست گرفتن شروع میشه و بعدم چیزای دیگه...

البته بعد از اصرارای محسن بالخره قبول کردمو وقتایی که 

باهم میرفتیم بیرون دست همو میگرفتیم!اولش واقعا یه 

جوری میشدم!اما بعد یه مدت گرفتن دست همدیگه یه چیز 

خیلی طبیعی شده بود برامون برای همین محسن ازم خواست 

بزارم منو ببوسه!!اینبار هرچقدر اصرار میکرد قبول نمیکردم و 

بهش میگفتم تو بهم قول دادی!!محسن بهم میگفت بوسیدن 

تو این رابطه ها یه چیز خیلی معمولیه!!اما من حرفشو قبول 

نمیکردمو محسنم وقتی میدید ناراحت میشم بیخیال میشد 

ولی باز دفعه بعد که همو میدیدیم سعیشو میکرد و هربار با 

مخالفت من روبه رو میشد..



گذشت و گذشت تا یک چشم به هم زدن دیدم نزدیکه یکساله 

باهمیم!!

شب تولدم به بهونه بیرون رفتن با دوستام با محسن رفتیم 

یه رستوران خیلی شیک و مجلل!!تا حاال تو عمرم همچین 

جایی نرفته بودم!!همه آدمای توی رستوران ازون مایه دارا 

بودن!!لباس پوشیدن و حرف زدنشون  زمین تا آسمون با ما 

فرق داشت!!

موقع شام محسن یه جعبه کادویی کوچیک از جیب کتش 

درآورد و گذاشت رو میز..

پرسیدم این چیه!!؟

بهم گفت بازش کن تا ببینی!؟

منم در جعبه رو باز کردم..شوکه شدم...یه حلقه ی طال تو 

جعبه بود!!

برداشتم و دستم کردم!!دستمو گرفتم باال و گفتم این چیه 

محسن!!

خندیدو گفت؛حلقه اس دیگه!!!

منم خندیدمو گفتم میدونم حلقه اس!!حتما خیلی 

گرونه..برای چی گرفتی!!؟



دستمو گرفتو گفت؛برای اینکه میخوام بیام خواستگاریت!!!با 

من ازدواج میکنی!!؟؟

چشمام گرد شدو باوتعجب گفتم؛چی!!؟جدی داری ازم 

خواستگاری میکنی!!؟

محسنم با لبخند گفت؛آره چرا که نه...خب نظرت چیه!!؟

گقتم؛راستش نمیدونم چی بگم...انتظارشو نداشتم..شوکه 

شدم..

محسن ناراحت شدو گفت؛نکنه دوسم نداری!!!؟

اخم کردمو گفتم؛این چه حرفیه دیوونه معلومه که 

دوستدارم!!فقط انتظارشو نداشتم ازم خواستگاری کنی اونم 

امشب...

محسن گفت؛خب حاال چی میگی!!؟

زل زدم تو چشماشو گقتم؛تو پسر خوبی هستی محسن...منم 

دوستدارم..معلومه که باهات ازدواج میکنم!

محسن خیلی خوشحال شدو گفت:پس من فردا مادرمو 

میفرستم بیاد از مامانت اجازه بگیره واسه خواستگاری!!

چطوره!!؟

با تعجب گفتم؛به این زودی!!؟

محسن خندیدو گفت؛االنشم دیره!!!



خندیدمو گفتم؛ای دیوونه!!باشه بفرست...

شامو خوردیم و بعد شام محسن منو رسوند نردیکای خونه و 

خودش رفت.

روز بعد وقتی از دبیرستان اومدم خونه مادرم گفت که یه 

خانومی اومده در خونه و گفته که برای پسرش میخوان بیان 

خواستگاری!

فهمیدم که مادر محسن بوده!از مادرم پرسیدم خب شما چی 

گفتی!!؟

مادرم گفت؛بهش گفتم باید با پدرش حرف بزنم بعد بهتون 

خبر میدم!

رفتم تو اتاقو گوشیو برداشتم و روشن کردم.

دیدم محسن پیام داده و نوشته که اونی که اومده در خونه 

مادرش بوده.

اونشب مادرم با بابام حرف زد و بابامم گفت حاال یه جلسه 

بیان تا همو ببینیم مشکلی نیس...

مادرم به مادر محسن زنگ زدو گفت که آخر هفته میتونن 

بیان برای خواستگاری!

 پنج شنبه شب از راه رسید...



ساعت ۷ شب بود که محسن به همراه پدر و مادرش خواهر 

بزرگش و دامادشون اومدن خونه ما..

باباش زنگ در خونه رو زد و بابام درو براشون باز کرد..

بابام و مامانم پشت در ورودی خونه ایستاده بودن منم با 

کمی فاصله پشت سرشون ایستاده بودم.

بابام درو براشون باز کردو یکی یکی اومدن داخل..

اول باباش با یه جعبه شیرینی تو دستش اومد و با پدرم 

دست دادو با مادرم احوال پرسی کرد و بعدم من بهش سالم 

کردمو خوش آمد گفتم..

نفر دوم مادرش و خواهر محسن و دامادشون اومدن و نفر 

آخرم محسن با یه دست گل رز اومد داخل..

یه با پدرم  دست دادو به مادرم سالم کرد  دسته گلو داد به 

مادرمو منم بهش خوش آمد گفتمو محسنم رفت توی پذیرایی 

مامان و بابامم باهاشون رفتن منم رفتم تو آشپزخونه تا بساط 

چایی رو آماده کنم..

اونام توی پذیرایی نشسته بودن مشغول گپ زدنای معمول 

مراسم خواستگاری بودن..

آشنایی اولیه و صحبت در مورد گرونیو قیمت ملک و شغل 

داماد و از اینجور حرفا..



من چایی رو گذاشتمو یکم سرمو بند کردم تا آب جوش بیاد 

وچایی رو بریزم..

تو این فرصت هر ازگاهی زیر چشمی نگاهی بهشون می 

انداختمو حرفاشون گوش میدادم..

چشمم افتاد به پدرم که یه جور خاصی به محسن نگاه میکرد!

طوری که انگار محسنو قبال یه جایی دیده..نمیدونم شایدم 

من  اشتباه میکردم!!

ولی بابام همینطور که مشغول حرف زدن بود یا به حرفای 

بقیه گوش میداد هر از گاهی برمیگشت و یه نگاهی به محسن 

میکرد!شاید طبیعی بود چون بالخره این آدم اومده بود 

خواستگاری دخترش!!ممکن بود داماد آینده ش بشه پس باید 

کامل بر اندازش میکرد..به هرحال چایی حاضر شدو ریختم 

تو فنجونا و سینی رو برداشتم و بردم توی پذیرایی..

اول برای پدر محسن بردم بعد مادرش و خواهرش بعد برای 

دامادشون و نفر آخرم خود محسن نشسته بود..سینی رو 

گرفتم جلوشو گفتم بفرمایین...

نگاهی کردو لبخندی زدو فنجون چایی رو برداشت و ازم 

تشکر کرد..

منم سینی رو بردمو مامان و بابام چایی برداشتن..



سینی چایی رو گذاشتم رو اوپن نگاه کردم دیدم جا نیس که 

من بشینم!!

مامانمم سریع متوجه شدو گفت:یاسمین مادر برو از تو اتاقت 

یه صندلی برای خودت بیار..

این حرف مامان باعث شد همه بخندنو مادر محسن به شوخی 

و باخنده گفت؛بفرما همه جاهارو ماگرفتیم دیگه جا نیس 

عروسمون بشینه!!دوباره همه خندیدن و یکی این میگفت و 

یکیم اون!!

منم رفتم از تو اتاق خودم یه صندلی آوردمو کنار مبلی که 

مادرم نشسته بود گذاشتمو نشستم..

سرمو انداخته بودم پایین و بیشتر به حرفاشون و گوش 

میدادم..هر از گاهی سرمو باال میکردمو یه نگاهی به جمع 

میکردم و همچنان نگاهای پر از معنی بابام به محسن ذهنمو 

درگیر کرده بود...

بعد از کمی گپ و گفت؛بالخره مادر محسن پیش قدم شدو 

گفت؛خب اگه اجازه بدین این دوتا جوون برن یه گوشه ای و 

حرفاشون باهم بزنن و سنگاشون وابککنن!!

مادرم نگاهی به بابام انداخت و بعد گفت؛بله اصلم همین دوتا 

جوونن که باید باهم حرف بزنن..اشکالی نداره پاشو یاسمین 



جان برین توی اتاق خودت مادر..

چشمی گفتمو از جام بلند شدم..

از اونطرفم محسن از جاش بلند شدو آروم اومد سمت من..

من راه افتادم سمت اتاق درو باز کردم و رفتم داخل..

یونس توی اتاق بود و داشت تکالیفش و مینوشت..به یونس 

گفتم داداشی شما چند دقیقه ای برو بیرون من و اقا محسن 

میخوایم اینجا صحبت کنیم.

یونسم به حرفم گوش دادو از اتاق رفت بیرون محسن جلوی 

در ایستاده بود..یونس که رفت محسن کامل اومد تو در اتاق 

و نیمه باز گذاشتو کامل نبست..

حدودا یه ربع، بیست دقیقه ای  باهم حرف زدیم و بعد رفتیم  

بیرون..

بعدش یکمی نشستنو بعد بلند شدن و خداحافظی کردنو 

رفتن...

به نظر میرسید همه چی خوب پیش رفته چون همه میگفتن 

میخندیدن..قرار شد چند روز دیگه جواب بدیم..

اما اون نگاهای معنی دار بابام کار خودشو کرد...



چون همینکه در حیاطو بستن و مامان و بابام برگشتن تو 

خونه بابام به مادرم گفت؛همین فردا زنگ بزن بگو جوابمون 

منفیه!!!من و مادرم شوکه شده بودیم!!!

مادرم گفت؛آخه چرا بهمن جان!!؟حاال بزار یکی دو روز بگذره 

یکم فکر کنیم..

اما بابام گفت؛همینکه گفتم فکر کردن نداره!!

مادرم گفت؛برای چی خب میشه دلیلشو به ماهم بگی 

بدونیم مشکلشون چی بود!!؟آدمای بدی به نظر نمیرسیدن!!

بابام با عصبانیت گفت؛چرا با من بحث میکنی!!؟وقتی میگم 

نه یعنی نه..

مادرم گفت آخه اینجوری که نمیشه ماهم باید بدونیم علتش 

چیه یانه ما آدم نیستیم!!!؟

بابام بیشتر کفری شدو گفت؛تو گذاشتی دخترت درس بخونه 

که چی!؟که آخرش حداقل با یه آدم تحصیل کرده ازدواج کنه 

دیگه غیره اینه!!!؟

مامانم گفت؛خب نه همینطوره که تو میگی..

بابام گفت؛خیله خب خدا پدرومادرتو بیامرزه این پسره به درد 

یاسمین نمیخوره.سواد درست حسابی نداره..فردا زنگ بزن 

بگو جواب منفیه..



برام جالب بود که حتی یبارم نظر منو نپرسیدن که اصال من 

موافقم،مخالفم...

هرچند که میدونم علت مخالفت بابام تحصیل نکردن محسن 

نبود!اونو فقط برای این گفت که مادرم سوال پیچش نکنه!

علت مخالفتش هرچی که بود اونی نبود که گفت..

منم چیزی نگفتم و رفتم تو اتاقم.

مادرم پشت سرم اومد تو اتاقو گفت؛تو چی میگی یاسمین!؟

نظرتو چیه!؟

منم سری تکون دادمو گفتم؛چه فرقی میکنه که نظر من چی 

باشه..خودت که بابارو بهتر از من میشناسی...

مادرم گفت همچین بدم نمیگه بابات تو هنوز سنی نداری 

مادر...تازه هنوز این اولین خواستگارته..هم خوشکلی هم 

باسواد حتما خواستگارای بهترم برات میاد پس الکی غصه 

نخور...االنم پاشو بریم که یواش یواش شام و آماده کنیم.
 

دلم میخواست همه چیو بهش بگم..بگم که محسن پسر 

خوبیه و من میشناسمش..دوسشدارم..اما نتونستم!!اگه 

میگفتم حتما به گوش بابام میرسید و اونوقت...واویال بود!!



چیزی نگفتمو مادرم رفت بیرون.

منم بلند شدمو لباسامو عوض کردمو یه لباس راحت تر 

پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون با کمک مامان سفره رو چیدیم 

و نشستیم سر سفره که شام بخوریم.

ساکت بودمو هیچ حرفی نمیگفتم؛آرومو بی سرو صدا شاممو 

خوردمو از مامانم تشکر کردمو برگشتم تو اتاقو گوشیو 

برداشتمو روشنش کردمو رفتم روی تخت دراز کشیدم.

بالفاصله بعد از روشن شدن گوشی چندتا پیام اومد که همش 

از طرف محسن بود!!

(چیشد!!؟

نظر مامان بابات چیه!؟

موافقن یا نه!!؟)

من چی باید جواب میدادم!!میگفتم هنوز از حیاط نرفتین 

بیرون بابام آب پاکیو ریخت رو دستمونو گفت نه!!!

محسن چه حالی میشد!!؟اصال دلم نمیومد اینجوری دلشو 

بشکنم!!بخاطر همین هیچ جوابی ندادمو گوشیو دوباره 

خاموش کردم.یکی از کتابام برداشتمو خودمو سرگرم کردم تا 

وقتی که خوابم برد..



روز بعدم که جمعه بود.

دبیرستان تعطیل بودو اصال از خونه بیرون نرفتم گوشیم 

اصال روشن نکردم که باز از طرف محسن پیام نیاد که مجبور 

نشم جواب بدم.

بالخره ساعت ۵ عصر روز جمعه بود که مامانم به مادر محسن 

زنگ زدو ازش عذر خواهی کردو گفت که آقای هدایتی یعنی 

بابام گفته با این وصلت مخالفه!!یکمی با مادر محسن حرف 

زدو بالخره گوشی گذاشت.

حتم داشتم به محض اینکه خبر به محسن برسه دیوونه 

میشه و چپ راست زنگ میرنه که علتشو بدونه!!منم همچنان 

گوشیو روشن نکردم چون واقعا نمیدونستم چی بگم!چجوری 

بگم!!

حتی تصمیم داشتم خودمو به مریضی بزنمو اگه بشه یکی دو 

روزی دبیرستان نرم!!و همین کارم کردم!!

بعد دو سه روز بالخره رفتم دبیرستان.

درسم تموم شدو تو راه برگشت به خونه محسن اومد 

سراغم!!



اولش ناراحت بود که چرا چند روزه گوشیو خاموش کردمو 

هیچ خبری بهش ندادم!وقتی گفتم حالم خوب نبوده و یکمی 

آروم شد بعد در مورد خواستگاریو علت جواب منفی پرسید!؟

منم بهش گفتم که من بی تقصیرم بابام پاشو کرده تو یه 

کفشو میگه نه...

وقتی محسن پرسید برای چی!!؟حرف حسابش چیه!؟

بهش گفتم؛منم دقیق نمیدونم ولی بهونه اش اینه که تو درس 

نخوندی!!میگه چون من درس میخونم باید شوهرمم تحصیل 

کرده باشه!!

همونطور که انتظار داشتم حرفم تو کت محسن نرفتو گفت؛

خودش میره تا با بابام حرف بزنه!

با اصرار محسن آدرس محل کارشو دادم بهش.

از محسن جداشدمو رفتم خونه قرار بود محسنم بره پیش 

بابام.

سرشب بود که همراه مامان و یونس توی خونه داشتیم 

تلویزیون میدیدیم.

بابام در هالو باز کردو اومد داخل.

کتشو در آورد و گذاشت روی جالباسی جلوی در.بعدم اومد تو 

پذیرایی.



منو مامانم بهش سالم کردیم و مامانم به بهش خسته نباشید 

گفتو از جاش بلند شد که بره و براش چایی بیاره.

بابامم نشست روی مبل.

چند لحظه بعد مامان با چایی اومدو چایی رو برای بابام 

گذاشت روی میز و خودشم نشست کنار من..

منو مامان مشغول تماشای تلویزیون بودیم که بابام گفت؛

امروز این پسره اومده بود شرکت!!

منو مامان برگشتیم و نگاش کردیم!!!

مامان گفت؛کدوم پسره!!؟

بابام گفت؛همون خواستگار یاسمین دیگه

مامانم با تعجب گفت؛خواستگار یاسمین!؟محسن و میگی!؟

بابام گفت؛مگه یاسمین خواستگار دیگه ام داشته و من خبر 

ندارم!!

مامانم گفت؛نه واال!حاال واسه چی اومده بود!؟چیکار 

داشت!!؟

بابام گفت؛هیچی..میگه چرا جواب رد دادین!!میگفت من 

دخترتونو خوشبخت میکنم و از این حرفا..

مامانم گفت؛خب تو چی گفتی!؟

من گوشامو تیز کرده بودم تا ببینم بابام پی میخواد بگه!



بابام گفت؛میخواستی چی بگم!!گفتم جواب ما همونیه که 

قبال گفتیم!

شونه هام افتاد پایین و ناامید شدم!

مامانم گفت؛پس که اینطور راستی چجوری محل کار تورو 

پیدا کرده!!؟

بابام گفت؛اینو دیگه من از شما باید بپرسم!

مامانم گفت؛از ماااا!؟واال من روحمم خبر نداره!!

مامان و بابام هر دو به من نگاه کردن!!

منم گفتم؛من بهش آدرس دادم!!!

مامانم گفت:تو!!!؟تو از کجا اونو دیدی!!؟

منم گفتم؛امروز داشتم میومدم خونه که اومد گفت چرا 

جواب رد دادین منم گفتم بابام مخالفه!اصرار کرد که میخواد 

باهاتون صحبت کنه منم آدرس شرکتو دادم!!

بابام دیگه چیزی نگفتو منم بلند شدم رفتم تو اتاقم گوشیو 

روشن کردم و به محسن پیام  دادمو تا دیر وقت باهم حرف 

میزدیم.

محسن میگفت درسته بابات مخالفه ولی منم قصد کوتاه 

اومدن ندارم بازم میرم باهاش حرف میزنم.



یک هفته ای گذشتو محسن همونطور که گفت یکی دوبار 

دیگه رفت شرکت و با بابام حرف زد.اما بازم بابام بهش 

جواب رد دادو گفت که تحت هیچ شرایطی با این ازدواج 

موافقت نمیکنه!!

منم از این وضع خسته شده بودم مخصوصا وقتی میدیدم 

محسن داره تالششو میکنه و من بدون اینکه چیزی بگم فقط 

دارم نگاه میکنم بیشتر اعصابم خورد میشد!

تصمیم گرفتم خودم با بابام حرف بزنم!!

یه شب بعد شام بابام نشسته بود تلویزیون تماشا میکرد 

مامانمو یونسم رفته بودن بیرون.

منم تو اتاق بودم؛به خودم گفتم این بهترین موقعیته که 

باهاش حرف بزنم.از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو پذیرایی 

روی مبل نشستم.

بابام گرم تماشای فیلم بود که بهش گفتم؛بابا میشه چند دقیقه 

باهم حرف بزنیم!!؟

بابام گفت:اگه واجب نیس باشه واس بعد!!

اما من گفتم؛واجبه بابا...



بابام کنترل و برداشتو صدای تلویزیونو کم کرد و گفت:باشه 

گوش میدم بگو..

گفتم؛میخواستم در مورد خواستگارم باهات حرف بزنم!

بابام گفت؛خب!!؟

_بابا چرا بهش جواب رد میدی!؟

+قبال بهت گفتم...اون پسر به درد تو نمیخوره!!

_چرا!!؟چون فقط تا دیپلم درس خونده!؟

+یاسمین من پدرتم صالحتو میخوام میخوام خوشبخت شی

_بابا من با محسن خوشبخت میشم!!!

+چیی!؟میشه بگی چرا!!؟

_چون که....چون که همدیگه رو دوسداریم!!!

+چشمم روشن!!پس قول و قراراتون و باهم گذاشتین!!پس 

منتظر چی هستین!!برین باهم ازدواج کنین دیگه!!

_بابا محسن پسر خوبیه!

+از کجا میدونی پسر خوبیه!!؟

_از همونجایی که هنوز سر حرفش ایستاده..

+من خوشبختی تورو میخوام یاسمین!میدونم اخالق خوبی 

ندارم!میدونم آدم عاطفی و احساسی نیستم!اما اینو بدون که 

هر چقدر این پسر ادعا کنه که دوستداره من صدها برابر 



بیشتر دوستدارم!!میدونی چرا!!؟چون من پدرتم من بزرگت 

کردم..من میخوام دست کسی بسپرمت که خوشبختت کنه!

اما این پسر مرد زندگی نیس!!اینو بفهم..

_ولی من دوسشدارم بابا!!یا محسن یا هیچکس...

تا اینو گفتم بابام یه سیلی محکم بهم زد!!!انقدر محکم و 

ناگهانی که برق از چشمام پرید!!

دستمو گذاشتم رو گونه ام و چشمام پر اشک شد!!

بابام گفت:امروز از دستم ناراحت میشی ولی دوروز دیگه 

میای ازم تشکر میکنی!!و اینو بدون من تحت هیچ شرایطی 

نمیزارم باهاش ازدواج کنی!!توام دو راه بیشتر نداری که 

بتونی باهاش ازدواج کنی!!یا با اجازه من یا با گواهی فوت 

من!!

حاال دیگه خود دانی!

اخم کردمو خیره شدم تو چشماشو گفتم..حاال که نمیزاری با 

محسن ازدواج کنم اینو بدون..اولین کسی که پاشو از این در 

بزاره توو و ازم خواستگاری کنه بهش جواب مثبت میدم!!حاال 

هرکی میخواد باشه!!فقط بخاطر اینکه زودتر از این خونه 

برم!!!



روز بعد کل ماجرارو برای محسن تعریف کردمو گفتم که 

میخوام به خواستگار بعدی جواب مثبت بدم تا از اون خونه 

بیام بیرون.

محسن راضی نمیشد اما من بهش قول دادم که با هرکی که 

ازدواج کنم کاری میکنم که طالقم بده تا دیگه برای ازدواج به 

اجازه پدرم نیاز نداشته باشم!

یکی دو هفته گذشت و بالخره یه خواستگار در خونمون و 

زد..

بابام گفت خواستگارت همونیه که اوندفعه میخواستم بهت 

بگم ولی به حرفم گوش ندادی!من میشناسمشون هم پسره رو 

هم باباشو..داداش یکی از همکارام میخواد برای پسرش بیاد 

خواستگاری!

اسم پسره اشکان بود ۲۵ سالش بود.حسابدار یه شرکت  

تجاری تو زمینه فروش فرش بود.

اومدن خواستگاریمو براشون چایی بردمو  بعد از خوردن 

چایی با اشکان رفتیم تو اتاق تا باهم حرف بزنیم.



اشکان شروع کرد از نقشه هاش و ایده هاش برای آینده 

گفتن.از خواسته هاش میگفت و از آرزوهاش..

اما من یه ذره هم به حرفاش گوش نمیدادم!خوب که حرفاش 

تموم شد بهم گفت؛شما نمیخواین چیزی بگین!؟سوالی 

ندارین!؟

منم گفتم؛نه..هر چی که الزم بوده قبال پدرم در مورد شما 

خانوادتون به من گفته!!

اشکان گفت؛یعنی شما جوابتون مثبته!؟

منم گفتم بله من حرفی ندارم هرچی بزرگترا بگن منم قبول 

میکنم!!بیچاره داشت از خوشحالی بال درمیاورد!!

از اتاق خارج شدیمو رفتیم پیش بقیه..

بابای اشکان گفت؛خب دهنمون و شیرین کنیم!!

اشکان نگاهی به باباش انداختو خندید!

منم سرمو انداختم پایین!

مادر اشکان گفت؛پس مبارکه....

پایان فصل دوم



این داستان ادامه دارد...

کمال فرزادپور

کانال تلگرام 
hezaroyek_daastan
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