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شب سختی بود ولی بالخره تموم شد و یه جورایی به خیر 

گذشت..

ترس اینو داشتم که هر لحظه محسن همه چیو بگه و نابودم 

کنه اما نگفت!

هر چند نگفتنش بیشتر منو ترسوند چون فهمیدم که قراره 

حاال حاالها عذاب بکشم!شاید بهتر بود همون شب همه چیو 

میگفت!!مرگ یبارو شیونم یبار...
 

محسن رفت و بیم امید و تو وجودم زنده نگه داشت!

بیم اینکه بالخره کاریو که براش این همه صبر کرده رو انجام 

میده..و امیدوار به اینکه یه اتفاقی بیفته و دست از سرم 

برداره..
 



صبح روز بعد که اشکان برای یه کاری از خونه رفته بود 

بیرون به آرش زنگ زدمو کل ماجرارو براش توضیح دادم و 

ازش خواستم که کمکم کنه..

محسن اونشب وعدهای پوشالی بزرگ و وسوسه انگیزی به 

جون اشکان انداخت و اشکان تصمیم داشت کار خودشو ول 

کنه تا برای محسن کار کنه!

محسن به اشکان وعده داده بود که اشکان و همه کاره 

شرکتش میکنه و خیلی زود پولدارش میکنه.

منم هرچی به اشکان گفتم این آدم غیر قابل اعتماده!!اشکان 

حرفمو قبول نکردو گفت که بعد از مرخصیش میره شرکتو 

تسویه حساب میکنه و میره برای محسن کار میکنه.
 

منم وقتی به آرش زنگ زدم بهش گفتم سعی کنه باهاش 

حرف بزنه و یه جوری منصرفش کنه.آرشم بهم قول داد که 

حتما اینکارو بکنه.

یکی دو روز گذشتو اشکان رفت سرکار..

وقتی اشکان نبود محسن دوباره اومد در خونه و گفت که 

فردا باز باید برم کافی شاپ وگرنه اینبار همه چیو به اشکان 

میگه.



 
منم تصمیم داشتم برم و برای بار آخر بهش التماس کنم که 

دست از سر منو زندگیم برداره و گرنه تصمیم داشتم خودم 

بهش بگم!

شب که اشکان اومد خونه و بعد از شام داشتیم باهم حرف 

میزدیم که اشکان گفت؛امروز محسن رفته دنبالشو اشکان 

برده به همون کافی شاپی که یه زمانی با اون دختر میرفته!!!

بعدم گفت فردا دیگه میخواد با رییس شرکتش صحبت کنه و 

از شرکت بیاد بیرون.

منم میدونستم چرا اشکان و برده به کافی شاپی که باهم 

میرفتیم!یه زمانی باهم میرفتیم.یه جورایی یه هشدار برای 

من بود!!!

منم به اشکان گفتم که فردا بچه هارو میبرم خونه بابام؛ عصر 

میخوام برم پیش یکی از دوستام بهش گفتم که از سرکار 

مستقیم بیاد خونه بابام.

صبح روز بعد اشکان رفت سر کارو منم ساعت ده به آرش 

زنگ زدمو ازش خواهش کردم یبار دیگه بره باهاش حرف بزنه 

و هرطور شده از تصمیمش منصرفش کنه!



آرش حرفمو قبول کرد و گفت:سعیشو میکنه ولی اگه اشکان 

قبول نکنه مجبور میشه همه چیو بهش بگه!!!

من ظهر آراد و آتوسارو بردم خونه بابام و ساعت بعدم رفتم 

کافی شاپ.
 

وقتی رسیدم محسن قبل من اومده بود و نشسته بود سر 

میز..همون میزی که معموال اون موقعها باهم مینشستیم.
 

رفتم جلو و بدون اینکه سالم کنم نشستم رو صندلی..
 

خندید و گفت؛اون موقعها از راه که میرسیدی سالم میکردی!!

اخم کردمو گفتم خیلی چیزا تغییر کرده!اون موقعها به میل 

خودم میومدم اما حاال...

حرفمو قطع کردو گفت؛االنم مجبور نیستی..میتونی 

بری..منتها اتفاقات بعدشو من تضمین نمیکنم!!

خنده تلخی رو لبم نشستو گفتم؛بسه دیگه محسن من ووسه 

بار آخر اومدم بهت بگم دست سر زندگی من بردار..اگه قبول 

کردی که ممنونت میشم وگرنه هرکاری دوسداری بکن..

من بعد از قطع رابطه باتو پامو حتی یه قدم کج 

نزاشتم..عاشق شوهرمو زندگیمو بچه هام بودم اونام یا درکم 



میکنن یا ترکم..واقعیت اینه که دیگه خسته شدم از این همه 

عذاب..حاال دیگه خودت میدونی!!

بلند شدم که برم...

اما محسن گفت؛حرف آخرته!!؟

گفتم آره حرف آخرمه..

محسن گفت؛باشه ولی قبلش شاید بخوای یه چیزایی رو 

بدونی...

نگاش کردمو گفتم دیگه چیزی نمونده که بخوام 

بدونم..میخواستم برم که..

_ببینم تا حاال شده بری از بابات بپرسی ببینی چرا جواب رد 

داد به من!!خودتم میدونی که درس بهونه اش بود!!

میخوای من بگم!!؟

میخوای بدونی این همه نفرت از کجا میاد!!؟
 

همیشه میدونستم یه چیزی بین بابام و محسن هست برای 

همین کنجکاو شدم ببینم محسن چی میخواد بگه!!برای همین 

نشستم و گفتم چی میخوای بگی!!؟
 



محسن شروع کرد به تعریف کردن از علت این همه نفرتی که 

تو وجودش جمع شده بود..محسن تعریف میکرد و رنگش 

عوض میشد و چشماش پر ازشک شده بود صداش میلرزید!!

هرچی جلوتر میرفت حالش بدتر میشد..اشکاش صورتشو 

کامل خیس کرده بود..
 

منم به حرفاش گوش میدادم و ته همه حرفاش فهمیدم که 

من یه قربانی بودم فقط!!!وارد بازی شده بودم که کوچکترین 

نقشی تو علت شکل گرفتنش نداشتم!!فهمیدم همه چی از روز 

اول یه نقشه بوده..یه نقشه از قبل طراحی شده برای رسیدن 

محسن به بابام!!اونم از طریق من!!
 

حالم خیلی بد بود با شنیدن حرفای محسن بدترم شد!!!

تموم تنم میلرزید..به سختی از جام بلند شدم که برم..یکی دو 

قدمی رفتم سمت در که یه دفعه اشکان جلوی چشمم ظاهر 

شد!!

وااای خداااا همینو کم داشتم!!

خیس عرق بود و نفس نفس میزد!!دستشو گذاشته بود رو 

قلبشو به سختی نفس میکشید!!



فهمیدم آرش همه چیو به اشکان گفته!!هم ماجرای منو 

محسنو هم مریضیه قلبشو!!

بی اختیار اشکام سرازیر شد و رفتم جلو و گفتم اشکان...

نزاشت حرف بزنمو گفت؛پس از اولش همه چی یه بازی بود!!

برای همین بود که شب خواستگاری خیلی سریع بله رو گفتی!!

برای اینکه بتونی بعدا از من طالق بگیریو باهاش ازدواج 

کنی!!آره!!!؟

گفتم اشکان توروخدا تو حالت بده...بیا بریم بزار باهات حرف 

بزنم!!

در حالی که روی قلبشو با دستش محکم گرفته بود و به 

سختی حرف میزد بهم گفت؛؛برو کنار من دیگه حرفی باتو 

ندارم!!فقط این ماجرا که تموم بشه طالقت میدم تاراحت بری 

و با معشوقه ات ازدواج کنی!!!با دستش هلم دادو رفت سمت 

محسن!!

همه داشتن نگامون میکردن!!

اما کسی جرات دخالت نداشت!!

اشکان تا نزدیکی محسن رفت و گفت خیلی نامردی!

محسن همونطوری نشسته بودو تکون نمیخورد!!

اشکان گفت؛چیشد!!؟دلت خنک شد!!؟به هدفت رسیدی!!؟



دستشو برد باال که با مشت بزنه اما یه دفعه قلبش گرفتو 

افتاد رو زمین!!

دویدم سمتشو نشستم کنارش گریه میکردم و اسمشو صدا 

میزدم!!داد میزدم یکی کمک کنه شوهرم از دست رفت..

صاحب کافی شاپ خیلی سریع یه آمبوالنس خبر کردو چند 

دقیقه بعد آمبوالنس اومد و که اشکانو ببره..منم باهاشون 

رفتم بیمارستان.

به محض اینکه رسیدیم  اشکان و با عجله بردن بخش 

مراقبتهای ویژه منم نشستم تو راهرو بیمارستان!!

خیلی حالم بد بود..از یه طرف حال اشکان!!از طرف دیگه 

اینکه فهمیدم پدر خودم مسبب تمام بدبختیهای من بوده!!!

گوشیمو از تو کیفم در آوردم و به آرش زنگ زدمو گفتم اشکان 

حالش بد شده یه جوری مامان باباشو بردار بیاد بیمارستان!

به مادر خودمم زنگ زدمو گفتم اشکان حالش بد شده 

آوردمش بیمارستان برای همین ممکنه شب نتونم بیام 

خونه.گفتم مراقب بچه ها باشه.
 

به ساعت نکشید که همه اومدن بیمارستان!



آرش سارا..مامان بابای اشکان.بابام مامانمم آراد و آتوسارو 

سپرده بود به یونسو خودش با بابام اومده بود.

همه دوره ام کردن گفتن چیشده!!؟چرا حالش بد شده!!؟

نمیدونستم چی بگم!!!اما یه دفعه آرش به کمکم اومدو گفت؛

یه یارویی مزاحم زندادش شده بود اشکانم باهاش دعواش 

شده برای همین به قلبش فشار اومده و حالش بد شده!!

یک ساعتی گذشتو بالخره یه دکتر از بخش اومد بیرون..

همه رفتیم سمتشو ازش حال اشکانو پرسیدیم..

دکتر گفت؛خوشبختانه به خیر گذشته بهوش اومده ولی فعال 

باید تو بخش باشه..از یکی دوساعت دیگه حالش بهتر میشه 

ولی تا فردا باید توی بخش تحت مراقبت بمونه!!

مادر اشکان پرسید میشه ببینیمش آقای دکتر!!؟

دکتر گفت؛االن نه نیم ساعت دیگه میتونین اما فقط یه 

نفرتون!در ضمن از دادن خبرهای هیجان انگیزو بد فعال خود 

داری کنید!

نیم ساعت گذشتو همه ما توی راهرو نشسته بودیم که در باز 

شدو یه پرستار اومد بیرون و گفت؛یاسمین کدومتونه!!؟

از روی صندلی بلند شدمو گفتم؛منم...



پرستار گفت؛بیمار میخواد شما رو ببینه..اما فقط ۵ دقیقه!!

بیشتر نشه...

رفتم داخل و کنار تختش ایستادم..

مثل یه مرده روی تخت افتاده بود بهش کلی سیم و شلنگ 

وصل بود!!

نمیتونست خوب نفس بکشه..

دستمو خیلی آروم گذاشتم رو دستش..

دستش و کشید عقب!!

خیلی آروم و شمرده گفت..از اینجا که بیام بیرون طالقت 

میدم تا به خواسته ات برسی!!تا وقت اینجام مراقب بچه ها 

باش..از بیمارستان که بیام بیرون میبرمشون پیش خودم!!تا 

روز دادگاهم نمیخوام ببینمت!! 

میخواستم حرف بزنم که روشو کرد اونور بهم محل نزاشت!!!

منم با چشم گریون از بخش اومدم بیرون و هرچی بقیه 

پرسیدن چیشده جواب ندادمو با عجله رفتم بیرون 

بیمارستان داخل حیاط روی نیمکت نشستم.

چند دقیقه بعد بابام اومد تو حیاط و کنارم نشست..

بهم گفت؛چیشده بابا؛قضیه این مزاحم چیه که آرش میگه!!؟



پوز خندی زدمو گفتم؛چرا از من میپرسی بابا!!؟خودت بهتر 

میدونی!

با تعجب نگام کرد و گفت؛من!!!؟من از کجا باید بدونم!!؟

زل زدم تو چشماشو گفتم؛بسه بابا!!تا کی میخوای پنهونکاری 

کنی!!!من همه چیو میدونم!!محسن همه چیو بهم گفته!!

بابام گفت؛محسن!!!تو هنوز محسنو میبینی!!!؟

سرمو تکون دادمو گفتم؛من میلی به دیدنش ندارم ولی اونه 

که دست از سرم بر نمیداره!!بخاطر کاری که تو کردی!!

بابام سرشو انداخت پایینو آهی کشید و سرشو گرفت تو 

دستاش!!

منم گفتم؛بابا تو چیکار کردی!!!تو یه پسر بچه ده ساله رو به 

یه هیوال تبدیل کردی!!

بابام فقط سرشو تکون میدادو افسوس میخورد...

بهش گفتم بابا اشکان بهم گفت از بیمارستان بیاد بیرون منو 

طالق میده!!تو زندگی منو نابود کردی!اگه همون روزی که 

محسن اومده بود خواستگاری بهم میگفتی چرا بهش جواب 

رد دادی میگفتی اون کیه!!!االن کار به اینجا نمیکشید!!

بابام بدون اینکه سرشو بیاره باال گفت:شرمندتم 

دخترم...میترسیدم از بی آبرویی!!



خنده تلخی رو لبم نشست و گفتم؛این ترس تو زندگی منو به 

لجن کشید..

بابام نگام کردو گفت؛اگه من زندگیتو خراب کردم خودمم 

درستش میکنم.بزار اشکان مرخص شه خودم میرم باهاش 

حرف میزنم!!

زل زدم تو چشاشو گفتم..دیگه الزم نیست بابا...

بابام گفت چرا دخترم!!؟

گفتم؛چون اشکان تصمیمشو گرفته براش فرقی نمیکنه.

هرچی بابام اصرار کرد بهش گفتم نه....
 

دو سه روز گذشتو اشکان از بیمارستان مرخص شد.

یه راست اومد در خونه بابامو آراد و آتوسارو با خودش برد.

چند روز بعدم احضاریه دادگاه اومد در خونه تاریخش برای 

دو هفته بعد بود..
 

دوهفته گذشتو من بابام و مامانم رفتیم دادگاه..

وارد ساختمان دادگاه شدیم یه راهرو شلوغ...پر از آدمو پر 

سروصدا...هرجارو نگاه میکردی چند نفر و میدیدی که کنار 

هم ایستادن و در مورد یه مسعله ای بحث میکردن...
 



تا وسط راهرو که رفتیم دیدم اشکان و مامان و باباش جلوی 

یه در ایستاده بودن.

باهاشون سالم احوال پرسی کردیم.جواب مامان و بابارو 

دادن ولی منو نه..فقط بابای اشکان بهم سالم کردو حالم و 

پرسید..

منتظر بودیم تا قاضی صدامون بزنه..

مامان اشکان هی زیر چشمی نگام میکرد و زیر لب یه چیزایی 

میگفت..

چند دقیقه بعد در اتاق باز شدو یه مرد اومدو صدامون زدو 

رفتیم داخل.
 

سه ردیف صندلی سمت راست بود و سه ردیف صندلی سمت 

چپ.رو به روشم قاضی و نشسته بود و دوتا مرد که مسعول 

صورت جلسه کردن اظهارات و حرفای ما بودن.
 

به قاضی سالم کردیم و منو مامان بابا نشستیم رو صندلیای 

سمت راست و اشکان و مامان و باباش نشستن روی صندلیای 

سمت چپ..



قاضی نگاهی به دادخواست اشکانو نگاه کرد و بعد گفت؛خب 

جوون شما فکراتو کردی!!؟

اشکان مکثی کردو بعد گفت بله حاج آقا...

قاضی گفت خب معموال ما در این موارد معموال تاریخ دادگاه 

یک ماهی عقب میندازیم تا زنو شوهر یه مقدار بیشتر فکر 

کنن..ولی خب در مورد شما مسعول اسناد رسمی گفت که شما 

اصرار دارین که زودتر جدا بشین..

اشکان گفت؛بله آقای قاضی من از ایشون خواهش کردم که 

دادگاه مارو زودتر برگزار کنین..

قاضی گفت؛اشاره درستی تو دادخواستتون نشده چرا انقدر 

مصممین که جدا بشین!!؟

اشکان گفت؛من تو دادخواستم نوشتم حاج آقا تفاهم نداریم 

باهم!!

قاضی گفت؛اینطوری که نمیشه تفاهم ندارین یعنی چی!!؟

تمکین نمیکنه!!اهل زندگی نیس!؟

اشکان گفت نه حاج آقا اینطوری نیس!

مادر اشکان گفت؛خب چرا نمیگی اشکان!!

اشکان نگاش کردو گفت؛مامان!!لطفا چیزی نگو..ما باهم حرف 

زدیم!!



قاضی گفت؛ببین جوون اینجا دادگاهه!!من نمیتونم 

همینطوری خطبه رو باطل کنم باید دلیل محکمی بیارین!!!

اشکان نگاهی به من کردو گفت؛خیانت حاج آقا!!من چشمامو 

بستم و دیگه طاقت دیدن نداشتم..

فقط صدای اشکان و میشنیدم که به قاضی توضیح میداد..

_آقای قاضی من بعد هفت سال زندگی مشترک فهمیدم که 

این خانوم قبل از ازدواج با من با یه نفر رابطه داشته..و این 

رابطه تا در زمانی که ما عقد بودیم و حتی تا یه مدت بعد 

ازدواج هم ادامه داشته!!

البته آقای قاضی من باید بگم من در طول این هفت سال 

چیزی ازش ندیدم!!ولی حاال که فهمیدم با یه مرد غریبه رابطه 

داشته نمیتونم به راحتی با این قضیه کنار بیام!نمیتونم با 

اطمینان که تو این هفت سالم با کسی نبوده!!

مامانم ناراحت شدو گفت؛میفهمی داری چی میگی آقا 

اشکان!!

اشکان گفت؛من معذرت میخوام ولی من دیگه نمیتونم با این 

قضیه کنار بیام!!

قاضی گفت؛که اینطور..



خب دخترم شما حرفای شوهرتونو شنیدی..حرفی داری 

بگی!!؟

من از جام بلند شدمو نفس عمیقی کشیدمو با صدای لرزون 

گفتم..بله حاج آقا شنیدم..

قاضی پرسید خب حرفاشونو تایید میکنی!!؟

گفتم یه بخشش رو بله حاج آقا..من در گذشته مرتکب یه 

اشتباه شدم..ولی واقعیت اینه که فکر میکردم کارم درسته و 

وقتی که متوجه اشتباهم شدم از هر لحاظ  خودمو وقف 

زندگیم  کردم..من واقعا همسرمو دوسدارم..بچه هامو 

دوسدارم..عاشق زندگیمم..سعی کردم که همسرم حرف بزنم 

اما ایشون حاضر نشدن منو ببینن..البته من بهش حق میدم و 

اگه میخوان جدا بشن من حرفی ندارم..
 

قاضی رو کرد به اشکان و گفت؛خب جوون همسرت که داره 

مگه پشیمونه و به زندگیش عالقه داره!!شما بهتر نیس یکم 

فکر کنی یه فرصت دیگه بهش بدی!؟

اشکان برای لحظاتی به فکر فرو رفت...نگام کردو بعد به 

قاضی گفت..نه آقای قاضی نیازی نیست..فقط طالق!



قاضی گفت باشه حاال که مصرین..حرفی نیس..به هرحال ما 

معموال توصیه میکنیم تا جایی که ممکنه یه راهی پیدا کنن 

باهم بسازن..ولی وقتی شما نخواین نمیشه..

خیله خب بیاین صورت جلسه رو امضا کنین تا تموم شه.

اشکان میخواست بره جلو که بابام دستشو گذاشت رو دست 

منو نگام کردو از جاش بلند شد!!از تو چشماش خوندم 

میخواد چیکار کنه!!برای همین با نگاهم بهش گفتم بابا نه!!اما 

بابام لبخندی زدم پلک زد و بهم فهموند که االن دیگه وقتشه!!!

بابام به اشکان گفت؛آقا اشکان اگه میشه چند لحظه صبر کن 

اگه بشه من یه چند کلمه ای حرف دارم..بعدم رو کرد به 

قاضیو گفت؛آقای قاضی اشکالی نداره چند کلمه ای وقت 

دادگاهو بگیرم!!؟

قاضی گفت؛اگه به جلسه دادگاه کمک میکنه اشکالی نداره..

بابام گفت ایشا� که کمک کنه...

بابام گفت...

سالها پیش وقتی که مجرد بودم به یه دختر عالقه مند شدمو 

بنا به دالیلی نتونستیم باهم ازدواج کنیم و من با دختری 

ازدواج کردم که امروز اینجا نشسته..



اما چند سالی گذشتو یه روز که از سرکار بر میگشتم به سرم 

زد که به همون محله قدیمی برم یه سری بزنم و خاطرات 

گذشته رو زنده کنم..

نمیدونم تقدیر بود یا امتحان الهی..ولی کامال اتفاقی همون 

دخترو تو مسیر دیدم ماشینو براش نگه داشتمو سوار شد..

تو راه یواش یواش خودمو بهش معرفی کردمو منو شناخت..

بهم گفت که همون موقعها از دواج کرده و حاال یه پسر ده 

ساله داره.شوهرشم یه کارگر ساختمانی بود..

اونروز اون زن رسوندم و رفتم خونه...اما وسوسه های 

شیطانی منو رها نمیکرد..

چند روزی بود که هر روز میرفتم به اون محله تا اینکه بالخره 

خونشو پیدا کردم..یه روز که میدونستم شوهرش سرکاره و 

پسرش مدرسه رفتم در خونشون..در زدمو اومد درو باز کرد 

تا منو دید گفت برم داخل تاکسی مارو نبینه....

اونروز کلی باهاش حرف زدمو ازش خواستم تا باهم رابطه 

داشته باشیم..اولش قبول نمیکرد اما انقدر اصرار کردم که 

قبول کرد..

از اون روز به بعد مدتی بود که هر روز کارم همین بود..



صبحها که پسرش میرفت سرکارو شوهرش میرفت سرکار 

میرفتم خونشون و نیم ساعتی باهم بودیمو بعد میرفتم 

سرکار!!

هوس سرتاپامون و گرفته بود و فقط یه چیز از هم 

میخواستیم!!

مدتی گذشتو بالخره شوهرش شک کرد..

اما من طبق معمول هر روز صبح رفتم خونشون..

اما شوهرش که شک کرده رود برامون کمین کرده بود و مارو 

باهم توی خونه دید!!با شوهرش درگیر شدمو زخمی شدم اما 

هرطور که بود فرار کردم!!

یکی دو هفته ای بود که هر روز ترس اینو داشتم که یکی بیاد 

سراغم اما اتفاقی نیفتاد و خیلی کنجکاو بودم که ببینم 

چرا!!؟چرا کسی نیومد سراغم!!

بعد از دو هفته به سرم زد که یه سری بزنم ببینم چه خبره!!

وقتی رفتم اونجا متوجه شدم یه پارچه مشکی رنگ زدن در 

خونشون!!

اون مرد همسرشو کشته بود و خودشم افتاده بود زندان!از 

پسرشونم خبری نبود!!

همه این اتفاقات بخاطر کاری بود که من کردم!



بعد از اون روز همیشه با عذاب وجدان زندگی کردم!!اما بعد 

از سالها دخترم بزرگ شدو یه پسر اومد خواستگاریش..

وقتی اون پسرو دیدم خیلی چهره اش برام آشنا بود!!خوب 

که دقت کردم دیدم آره خودشه!!این همون پسره!همون پسر 

بچه!!!

و حاال اومده بود از من انتقام بگیره اونم با بدنام کردن 

دخترم!!
 
 

بابام بالخره به کاری که کرده بود اعتراف کرد!!

بعد رو کرد به اشکان و گفت؛اشکان جان من حس تورو درک 

میکنم اما اینو بدون یاسمین فقط قربانی بود!!قربانی کاری 

که من کردم..
 

قاضی بعد از شنیدن حرفای بابام گفت؛میبنین که یه اشتباه 

تو گذشته میتونه این همه اتفاق رقم بزنه..

بعد گفت؛با شرایطی که به وجود اومده فکر میکنم الزمه که 

همگی یه مقدار فکر کنین..من برای ماه دیگه بهتون وقت 

دادگاه میدم..ختم دادگاه و اعالم میکنم..



من مامان بلند شدیم که از اتاق بریم بیرون که قاضی به بابام 

گفت..شمام برو باخودت بیشتر خلوت کن!!خیلی زودتر ازینها 

میتونستی جلوی این فاجعه رو بگیری!!
 

از اتاق اومدیم بیرون..

پدرم سرشو انداخته بود پایین و روش نمیشد سرشو بیادگره 

باال..

مادرم شوکه شده بود و یه بند گریه میکرد..

منم دستشو گرفته بودم و مواظبش بودم.

اشکان و پدر مادرش با کمی فاصله پشت سر ما میومدن..

هممون ساکت بودیم و کسی حرف نمیزد..

از دادگاه اومدیم بیرون بابام رفت سمت ماشین و دروباز 

کردو نشست پشت فرمون.

مادرمو بردمو کمکش کردم بشینه تو ماشین خودمم درعقب و 

باز کردم که بشینم رو صندلی عقب..

اشکان صدام زدو گفت...

_یاسمین!!؟

نگاش کردمو چیزی نگفتم..

اشکان مکثی کردو گفت؛میخوام باهات حرف بزنم...



پیاده کنار خیابون به راه افتاد و منم به مامان بابا گفتم؛شما 

برین خونه من خودم میام....

بعد رفتم و پیش اشکان..
 
 
 
 

پایان قصه رو شما انتخاب کنید...

شما اگه جای شخصیتهای داستان بودین چیکار میکردین!!!؟
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