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 و برد او گوش کنار را هایشلب آرام ساناز ترس شاید یا شوک حسِ با امیرعلی

 :کرد زمزمه

 

 اتفاقات از امخسته.. بشیم آروم بذار! من خوشگل عروسک!... امیر آهوی آروم -

 .امیر سانازِ کن آرومش... بود نگرانت دلم... زد رو تو شور فقط دلم... امروز

 .شدمی زده حیرت بیشتر ساناز امیرعلی هایزمزمه از کلمه و جمله هر با

 عاشقانه؟ هایحرف و امیرعلی

 !بود سانازش او... امیرعلی سانازِ گفت... خواند عروسک و آهو را او

 ...بود امیرعلی مالِ

 گفت؟می گونه این که داشت دوست را او

 دوستانش و ملیسا با دیگر کند غلط او بگوید ها حرف این از روز هر امیرعلی اصال

 .برود بیرون

 .خواستنمی را چیزی دیگر دهد هدیه او به محبت و عشق او فقط

 

 

 .تر نرم هایشلب... بود نرم امیرعلی تخت
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 .دادمی را هایشاشک شور یمزه حاال که ایقلوه هایلب آن به زد بوسه

 .شد تبدیل دلپذیری شیرینی به شوری آن کوچک میک چند با

 !تپیدمی گنجشک مثل کوچکش قلب

 .زدمی ارغوانی به عشق و شرم حرارت از هایشگونه

 دلش به عجیبی استرس زمانهم اما بود خوشایند برای امیرعلی تند های نفس

 ! انداختمی

 و آرام همیشه امیرعلی کاش!... باشد شیرین قدراین آخرش ها دعوا یهمه کاش

 !باشد عاشق

 !باشد کاش... است؟ عاشق واقعا

 آن از داد لذت و برد لذت و شد غرق... گرفت نفس او بازدم از و آورد کم نفس

 !گیر نفس و تر هاسبوسه

 .شدننمی سیر بوسیدن از کدام هیچ

 .بشوند یکی خواستندمی انگار بودند شده تنیده درهم جوری هایشانلب

 .کشید ناخن و گذاشت پهن هایشانه آن روی دست

 !کردمی طلب را داغش پوست... نداشت لباسی کاش

 !ناب و شیرین و بود هایش بار اولین... کردنمی شرم هافکر این با
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 وجودش... نامزدی شب بلکه مهمانی آن نه... شان رابطه اولین یاد به... بود قراربی

 !را اشمردانه یرابطه و قدرت کردمی طلب

 .عجیب و بد روز یک گذراندن از بعد مخصوصا

 .نشاند گردنش روی را مالکیتش مهر حاال... یافت پایان بوسه باالخره

 .سپرد او به را خودش  و بست فرو چشم... کشید آه آزادانه

 .رفتندمی پیش عطش پر حال عین در آرام

 !او جانب از شدن طواف بود خواستنی و خوب چقدر... نامزدی شب مثل

 .نبود رحمبی و خشن... کردنمی عجله

 .شدمی پرستش انگار بوسیدمی و کشیدمی هم در را او جوری بلکه

 !کشید آه دوباره و زد گوشش یالله به لیسی

 

 

 !من آهوی جان! جانم -

 

 !داشت دوست را لقب این چقدر

 .کردمی تکرار بارها را آن که امیرعلی هم خودش هم
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