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ره ؟خواهی زن داداش جا !

ار مند شده کتازه . تر هم بودم يپ خوش ت.. تر بودم چيک وکرو از برادرم ی راستش من دو سال
سالش بودو  جدهيه هکام مهسا ی رستانياسمم مهرزاده و همراه با خواهر دب.. سالم بود  25بودم 

ی ونکحد مسه وايدر و مادرم در طبقه دوم پآنال داشتم و با ی ه باهاش رابطه جنسکبود ی مدت
ون و زنش ار ايس از از دواج داداشم مهرداد در اختپه طبقه اولشو کردم ی کمگی زنديی اليو
منم از . د رستانش بويه سال آخر دبکخواهر منم . م يذاشتگ.. ه همسن من بود و خونه دارکال يش

ه زن کن يا ارده بودم بکدا ی پيه ايگدی ه حال و هوايمون گيزندی ال اومده بود تويه شی کروز
ه يم ال هيش.. داداش ی از همون شب اول عروس. شش بخوابم پيدوست داشتم ی داداشم بود ول

از ظهر  ر من خونه نبودند و خواهرمم بعديدر و مادر دبپه کهر وقت . بهم داشت ی توجه خاص
. ورد آی وه ميواسم آب م. نشست ی ومد و وردل من مياون م, ی تيتقوی الساکرفت به ی ها م

ون چ.. داد ی نشون می حشری ليال خيش. رم گيه زود زن نکفت ی گم.. زد ی از دخترا حرف م
ه کم ردی که حس مکد يرسی رد و به خودش می کمپ ايکمی د طوريدی ه منو تنها مکهر وقت 

فتم زن گه بهش کده بود يرسی ه حالت انفجاريه بار هم به ی يحت. سبونه چخواد خودشو بهم بی م
ز گيس انه لباشو بر جسته و هوکرد ی کاستفاده مژاز روی طوری وقت. خواهر آدمه ی داداش جا

يی ه جورايون بود بازم يداداشم در می اپون چنا يبا همه ا. رد ی کم ميکشتر تحرينشون بده ب
نم ياز تاميه به وقت نکلم هم بود ی گمهسای الش شم و از طرفيخی ه بکرده بودم کخودمو قانع 

يک هم نزداده از حد بيدوبار هم زن داداش زيکی . .. داشت ی ه ايگال تن و بدن ديشی ول.. نه ک
ز بعد رو.. ردم کمن ازش فرار ی ول.. رد يک کخودشو بهم نزد. رفتم گمن ازش فاصله ی شد ول

الف خ.. ده يبه خودش رسی دم خواهرم اون روز بد جوريد.. م يمن و مهسا خونه تنها موند
ونو ه من اکزنه ی ش ميس عجله داشتم اون داره خودشو به آب و آتکسی ه من براکشه يهم
نمکب ..

- دوم طرف در اومده مهسا ؟کآفتاب از  !

- ؟ اون زن داداشتهی شی کتو خجالت نم. شه يا مپال از خواب يه شی کاز همون طرف ..

- ی جا .تازه اون زن داداش آدمه . نه ی کام مگنی ه اون داره اون جورچه مهسا به من چی
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خواهر آدمه ..

- ؟ی د انجام بديبا اونم بای ديه با خواهرت انجام مکرو ی ارکتو همون ی عنی

- ردمکنی ارکه کمن  ..

م مجبور شد.. خواهر حسود يک .. زن بود يک .. ن مهسا يداشت ای نيز بياه تگعجب نی ول
ادش بره به ي هکارم يدادشو در بی ه طوريه فشار اولينم و با ی کونشو روغن مالک. لباشو ببندم 

دنش يسنه هاش و مالوندن اون و نوازش و بويبعدش با ور رفتن با سی ول. رده ی کر مکفچی 
سش ی کذاشتم روگونش دستمو کردن کدر حال .. . س اونم متوجه شده بود پ.. حالشو جا آوردم 
ار  زودی ليخ.. وسوسه شه ی ه اون حسابکدم يشی کس می کروی شتم طورگو با دو سه تا ان

د و با هام درددل يشکنارم دراز کدم و اومد يوشپرد و منم لباسمو کلباسشو تنش .. ردم کاسمش گ
ردک ..

- شال نبايج خکن قدر يا.. برادر شوهرشو داره ی تازه هوا.. ز دلم اون شوهر داره يعز ...

ال يش. ت شی گالس زبان و تا شب بر نمکمهسا رفته بود . روز بعد در طبقه خودمون تنهابودم 
شه بوديتر از همی سکسی لين بار خيا. اومد باال  ..

- ن مهرزاديياپا يب ..

- شدهچی  ...

- نيياپا يم بيگم ..

خل و درو فشمو آورد داک, رفتم به اتاقشون ی وقت.. با هام حرف بزنه ی ن جوريسابقه نداشت ا
ردکقفل  .

- ال ؟يه شی چعنی !..

رفتگن روبروم قرار يه شورت و سوتيبلوز و دامنشو در آورد و با  ..

- وشونپخودت رو ب! ه ؟يه وضعچن يال ايش ..

- همون  ه زن داداشی کفتگ. ادم نرفته يمن ی ول. ی فتگبه من چی ادت رفته باشه يد تو يشا
خواهر آدمه ..

- درسته.. خب درسته  ..

- . اشم خوام مال تو بی م. من دوستت دارم . ی ه منو هم مث خواهرت بدونکخوام ی حاال من م
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رو  روز تو و خواهرتي؟ من دی ری گيرا ازم فاصله مچتو . ی خوام از تن من لذت ببری م
نيردی کار مچيکه با هم کدم يد .

رده باشنی کرو سرم خالی ه آب سردکار گان ..

- ميردی کنمی ارکه کما .. ی ديدچی تو  ..

ن ؟يجا بودکم گم ؟ بگفت آره ساعتشو بگد و يخند ..

- ؟ی ديرو دچی تو همه 

- ی مداداشم نی ه تو رو جاکمن .. باشه ؟ برادر شوهرم ک ارت خطرناکن يای نی کر نمکف
دونم . ..

م اون فقط خوردی ه دستيه بند آب دادم وکبعدا متوجه شدم ی ول.. ه هم دادم يگدی ند تا سوتچ
دهيم ديهمو بغل زده بود, ه لباس بر تن کس ما رو کآخر بعد از سی صحنه ها ...

- یال تو تازه عروسيش ..

- ی تو نم .نه ی کشتر حال ميسرش بپدر اصل آدم با دوست .. خوام دو تا شوهر داشته باشم ی م
دهيمی ه لذتی چن جوريای دون !

- نمی کخوام در حق داداشم نامردی آخه من نم .

وجود ی به نام نامردی زچيا ين دنيه ؟ در ای چيفت نامردگن و يياپد يشکشلوار و شورتمو با هم 
. وزوند د دل سينبايچی واسه ه.. ذاشت و رفت گه عاشقش بودم منو کسرم پن دوست ياول. نداره 

ندارمی ه حرفکه خوش باشه من يگه زن ديه شوهرم بره با گاالن ا. زم ين عزکحال  ..

دم آبمو داره يه دچيبه چی نم کر کتا رفتم ف.. دهنشه ی رم توکيدم يه دکم گه بيگز دچيه يرفتم 
خت مون ليی دو تا. دم يشکشش دراز پيرختخواب و ی رفتم توکی دم ياصال نفهم. خوره ی م

رفته گمن قرار ی اون درست روبروی ول. شتم ی گنده اش مگون کبه دنبال . م يلخت شده بود
ه وسط ون بر جسته اش و وسط بدنشو بی کتونستم دو تا دستامو بذارم روی ه من فقط مکبود 

ی نده اهار تا جچبعد از سه .. س زن داداش ی کر من باالخره رفت توکي. سبونم چبدن خودم ب
ی ورشامو بسته و خودمو طچ.. ردم ی که مکبود ی س درست درمونکن ين اوليرده بودم اکه ک

ر کن فيبه ای لحظاتی برا. ..سش کرم بخوره به سقف کيه کدادم ی ت مکال حريبه طرف تن ش
. .. ون کن يذاشته رو همگدستاشو .. س کن يای رده توکرشو کيه داداش مهرداد منم کردم ی کم

ه چ!.. ی تدرشی نه هايه سچ.. نه ها يدم دهنمو انداختم رو اون سيدی خوردم ولی داشتم حرص م
نه يز آو من ا. رم نشست کيزن داداش اومد رو .. ال يون شی کردم توکشتمو گان! ی ل آبداريکه
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بودی ه حس خوبچه کآخخخخخخخخ . دم يدی رم می کينده شو روگون کت اون کبغل حر ..

- يييييييیواااااا.. عشق من .. مهرزاد  .

ه لحظه ي. شدم ی ل داشتم خفه مپل تيکر اون هيمن ز. داشت ی ه قوتچ. رده بود کاد يسرعتشو ز
ب س و آکدم آب يه بعدا فهمک... ا شوند پمثل ادرار رو من ی زچيه يرد و کخودشو جدا 

ردن ک سکحس . نم ی کسش تلنبه بزنم و خالی که توکد ازم خواست يشکدوباره دراز .. هوسشه 
. ور بده تونه مانی شتر و بهتر ميس بی کر توکي.. رد ی کفرق می اديردن تا حدود زکون کبا 

شه زود باش زود باگه جنده نبود بکاونم .. ردم ی کس زن داداشو مکحاال من با لذت  ..

- ... ااااااااااان جااااااااان ج.. شه يمی داره خال.. زه يری اد داره ميال داره ميال شيآخخخخخخخ ش

ود و س زن داداش حبس شده بی کرم توکي. رد کمرم قفل کال دستاشو دور يش.. ر گيب.. ر گيب
شده ر نيمن سی ول. م يبه همون صورت موندی قه ايند دقچ.. رد ی کمی ن جور داشت خاليهم

اون لذت  یله اژلش زدم و از لرزش پون تکف دستم به کند بار با چ. ردوندم گاونو بر . بودم 
و بره  نهکدا پيه راهشو کذاشتم گواش يواش يرمو کيونش کردن سوراخ کرب چبردم و بعد از 

اعت مسيفقط ن.. بود گ تنی ليسوراخش خی نده بود ولگو ی وشتگونش کند چهر .. اون داخل 
دل دادن ها  و بوسه ها وچ ردم مای کونش هم خالی که توکن يبعد از ا.. دم ييای گونشو مکداشتم 
نهی که اون به خواهرم مهسا حسادت مکدم يد. رفتن ها شروع شده بود گو قلوه 

- م مهسا من.. ت هست گيتو زنديکی ر از من يبه غ.. ی ه تو زن داداش منکادت نره يزن داداش 
نکبلو نش مهسا تاپيم خودت رو ياد داشته باشين روزا زياز ای خوای ه مگفقط ا.. رو دارم  ..

! ی و هوس ازيه نچشت و با گمنم بر ی مهسای ه آبجکدم يه رفتم باال دکن يساعت بعد از ایک 

به ... م نشون بدی واسم نمونده بود مجبور شدم خودمو خندون و حشری مرکر و کيه ی کدر حال
انياپ! .. رم ؟گيه برم زن بکنم هست ين بر نامه ها جا واسه اينظر شما با ا ... 
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