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ينترنتیهوس ا  

بعد از گرفتن ديپلم به درسام ادامه . سالمه  22. من اسمم طنازه ومدتيه که از ازدواجم می گذره 
هستم  خوشگل ترين دختر مدرسه و منطقه و فاميل و هر مجلسی که حساب کنين بودم و. ندادم 

ظر اينو هم بگم که از ن. متغيره  70تا  65قدمه و وزن بدنم بين  168. و خوش اندام ترين اونا 
با  سينه هايی درشت و يه دست و هماهنگ.. باسن برجسته .اندام هم حرف نداشته و ندارم 

ند و بلوند که شکمی فانتزی که قسمتهای ديگه بدنمو هوس انگيز تر نشون ميده موهايی بل, اندامم 
ی درشت تا پايين کمرم می رسه و بعد از بچگی اصال يادم نمياد کوتاهشون کرده باشم چشاي

ی وعسلی خوشرنگ که هرکی می بينه فکر می کنه لنز گذاشتم و پوست بدنمم که يه سفيد
يدمو خاصی داره که بعضی از قسمتهاش با يه سرخی ويژه ای درهم آميخته شده که پوست سف

وام مثل تی بينی من که اصال نيازی به جراحی نداشت و نداره و حتی اگه بخ.. جذاب تر می کنه 
د لباسه تيش مامانی ها و راه گم کرده های امروزی که فکر می کنن دماغ عمل کردن هم مثل م

وای که از اون لبام چی بگم که اصال يه رنگ . بينی امو عمل کنم ميزنم خرابش می کنم ميرم 
کنم  به نظر ميومد که هميشه از روژاستفاده می. گيالسی سير و سرخی عجيبی داشت وداره 

حاال از . صورت توپری داشتم ودارم که به هيکلم ميومدومياد . ولی کمتر از اين کارا می کردم 
قسمتهای داخلی ام بگم که کوس نگو اول و آخرشو اگه با يه خط بچسبونيم در بيشترين فاصله از 

سوراخ  کوس که اين جور باشه معلومه که. کوچولو نقلی و مرد کش . چهار سانت بيشتر نميشه 
واج به هرکی اين چيزا رو می شنوه فکر می کنه حتما تا قبل از ازد.. کون ديگه چه جوريه 

ه اين که ن. نمی دونم چرا . ولی اصال هم اين طور نبود . اندازه موهای سرم دوست پسر داشتم 
م چرا دلم ولی نمی دون. دلم نخواسته باشه و نه اين که خوش تيپ و خوش اخالق کم بوده باشه 

سام انواع و اق. شايد هميشه در جستجوی يکی ايده آل تر از نفر قبلی بودم . نمی کشيد 
ه مرد پزشک و مهندس و برج ساز و هتلدار ولی من يکی رو دوست داشتم ک. خواستگار داشتم 

ين که از ا. خوش مشرب و اجتماعی باشه و حسود و گير بده نباشه . باشه اخالق داشته باشه 
ن طور که اينو هم بگم که من قبل از ازدواجم هما. زن رو بخوان قنداق پيچش کنن بدم ميومد 

رم عجله گفتم دوست پسر نداشتم درنتيجه سکس هم نداشتم واسه همين واسه پريدن تو بغل شوه
 بابام از اون کله گنده های واردات و صادرات بود و يه. از يه خونواده ثروتمند هم بودم . داشتم 

ه جيب مدت تو گمرک و ترخيص و ارسال کاال هم خرش می رفت و از اين راه کلی پول و پله ب
سی من حتی پيش نامحرم ها روسری خودمو نمی گرفتم ولی تو عرو. بگذريم پای خودش . زد 

يگم يه وقتی اومد خواستگاريم شوهرم مهرداد رو م. ها يه خورده بيشتر تابو شکنی می کردم 
نمی دونم چرا ولی حس کردم اون . حالتی داشت که بيشتر از بقيه مردا منو به خودش جلب کرد 
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زم بزرگتر سه سال ا. همونيه که می تونه منو خوشبخت کنه و با هم تفاهم اخالقی داشته باشيم 
اون فيلمبردار بسيار ماهری بود و يه فروشگاه بسيار بزرگ فروش وسايل عکاسی و . بود 

و فيلمبرداری و چاپ و ظهور عکس و فيلم داشت و يه چيزی حدود بيست تا دختر و پسر ت
در  .خوش قيافه هم بود ولی من خوش تيپ تراشو رد کرده بودم . فروشگاهش کار می کردند 

تا دو سه  تصميم گرفتيم که. هر حال دلم می خواست يه زندگی آروم و راحتو باهاش تجربه کنم 
ها هستند  مثل من هنوز خيلی. يعنی از سکسمون . سال اول بار دار نشم و از زندگی لذت ببريم 

ی بود يه دلهره خاصی داشتم ولی هر طور. که تا ازدواجشون دست مردی بهشون نرسيده باشه 
تری به اون شب خودمو در اختيار مهرداد مهربونم گذاشتم تا با يه سکس جانانه منو از دخ

گم وقتی واقعا نمی دونم چه جوری از هيجان واشتياق اون شب اول ازدواجم ب. زنانگی برسونه 
يه  حس می کردم که لذت بيست و خوردی سال زندگی رو داره. که لخت تو بغل شوهرم بودم 

اولش خيلی سختم بود که . اون لحظه خودمو خوش بخت ترين زن دنيا می دونستم . جا بهم ميده 
د عادت يه عادت بد يا خوب ديگه ای هم که داشتم از دوران نوجوانی به بع. کنارش لخت شم 

خونه پدرم که بودم می رفتم تو اتاق . داشتم که شبا کامال برهنه بخوابم وگرنه خوابم نمی گرفت 
يه المپ کم نور هم که شده مثال . خودم و درو از داخل قفل می کردم و کامال لخت می خوابيدم 

عزيزم -. م به مهرداد هم گفتم که من عادت دارم اين کارو انجام بد. فلور بايد روشن می بود 
ازه لذتم ت. چرا اين قدر به خودت سخت می گيری من که حرفی ندارم مگه ما با هم غريبه ايم 

ه بعضی ازبس کار مهرداد زياد بود يه آتليه هم تو خونه داشت ک. می برم و کيف هم می کنم 
. ارش شبا که من و اون سکسمونو انجام می داديم اون ازم اجازه می گرفت و می رفت سر ک

. فتم منم خيلی خوش خواب بودم و از بس اعصابم آروم بود سرمو ميذاشتم زمين ديگه می ر

واب برده همچين می خوابيدم که با بمب هم بيدار نمی شدم و اگه هم دنيا رو آب می برد من خ
.  ما هردومون از زندگی راضی بوديم. چند وقتی به همين صورت گذشت . .رو خيالی نبود 

ادر شوهرم اوقات بيکاری رو می نشستم خونه ماهواره نگاه می کردم و گاهی به خونه مادر و م
ه نيمه نمی دونم يه شب شام چی خورده بودم ک. .سر می زدم و يه جورايی وقتمو پر می کردم 

شايد . ه می خواستم برم سراغ مهرداد که کمکم کن. های شب از پيچش شکم از خواب بيدار شدم 
.. غليه ولی اونو ديدم که با لپ تابش تو اتاق ب. اگه می رفتم اتاق کارش مزاحمش می شدم 

ش وای عکس زنای لختی و سکسی تو کامپيوتر. سرزده با همون تن و بدن لخت رفتم داخل 
ن دستپاچه ؟ به ديدن م/؟ يعنی شوهرمن داره از اين جور زنا فيلم می گيره ؟/چيکار می کنه ؟

دستاش طوری می لرزيد که نتونست لپ تابو خاموش کنه و تازه منم بهش . شد و به تته پته افتاد 
پس -.. زم اين طور نيست عزي-. چشمم روشن حاال دنبال نامحرم و زنای هرزه ای -اجازه ندادم 

د به اين داشتم تو اينترنت دور می زدم شانسی گذارم افتا.. باورکن چيزی نيست -.. اينا چيه 
. نم بی غيرت ببينم اگه مال آقايونو هم نشون ميده منم می تونم ببي. چطوره با هم ببينيم -جا 

ه بهتر مهرداد من تو رو به خاطر اين انتخاب کردم که معرفت و پاکی و نجابتت رو از بقي
چشمم يه لحظه خورد به اسم يکی از . .. احساس کردم ولی ظاهرا در انتخاب خودم اشتباه کردم 

چند تا عکس از زنای .. اون می خواست هرطوری شده از اون فضا خارج شه .. سايتها 
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به ياد من  نامرد حتما می خواست به ديدن اونا. چقدر اندامشون شبيه به اندام من بود .. لخت 
اهت زيادی به بيفته يا اين که از اول هم به خاطر اندامم اومده سراغ من ولی هيکل اين زنا شب

هيکل من داشت

ههههه نه.. منم با حرص رفتم جلوتر .ی چسبيده بود و ولش نمی کرد مهرداد لب تابشو دودست
ه شوهرم اين لقبی بود ک. زير اون عکسا نوشته شده بود فرستنده مهرداد بامرام .. خدای من 

ون جون ننه و ارواح عمه اش خيلی بامرام بود که کس کوس و ک. برای خودش برگزيده بود 
! غيرت  بی. اينا چيه اين داخل گذاشتی . مهرداد بذار ببينم -. زنشو فرستاده بود اينترنت 

؟ زنای بد ترکيب مردم ميرن دوست پسر می گيرن و /اين رسمشه ؟! نامرد ! عوضی 
 شوهراشون دق می کنند و از غصه حرص می خورن اون وقت تو عکس زن به اين نازنينی و

.. ی تو ؟ ديوونه ا/؟ کمبود چی داری ؟/دسته گلی و ترگل ورگلی خودتو ميذاری تو اينترنت ؟

اونم وقتی که من بی خيال خواب بودم همه اينا رو . تو عجب سوءاستفاده ای کردی . ای ای ای 
نای تيزمو تو محکم دستشو نگه داشته و ناخ.. نه تو اشتباه می کنی -. بده به من ببينم -. گرفتی 

وشته چه چيزايی ن! به به .چشم کورتو باز کن . ببين بچه گول نزن -. گوشت دستش فرو کردم 
ترين زن و زيبا. ببينيد و حالشو ببريد . عکسهايی مهيج از کوس و کون و سينه های زنم . شده 

منو ببخش -.. اينا چيه . ببينم تو داشتی داستان می نوشتی -.. يک زن ايرانی . زن سکسی دنيا 
آخه هرچی  .نمی خواستم از بقيه کم بيارم . من فقط می خواستم ببينم چه جوری در مياد . طناز 

من می خواستم با فرستادن عکس تو قدر تو رو بيشتر . زن با اندام های بد رو گذاشتن تو سايت 
عوضی بی شعور گيريم که حرف تو درست و هر چند حقيقت عوض نميشه ولی -بفهمم و بدونم 

خب اون -نگی اين زن منه . واقعيت رو که می تونستی حداقل واسه بازديد کنندگان عوض کنی 
ينا رو همه ا. بهت ميگم برو عقب تر ببينم چند تا عکس ازمن گذاشتی -.. جوری هيجان نداشت 

لگرد منو با زنای هرزه و خيابونی و و. خيلی بی انصافی . وقتی که من خواب بودم گرفتی 
تو اومدی . عوضی اولين دوست پسرم و همسرم که تو باشی يکی شدين . يکسان کردی 

؟ داشتی /حاال منو به ديگران حواله ميدی ؟. خواستگاری و چند وقت بعد با هم ازدواج کرديم 
ار ؟ تو يک خل روانی عقده ای کمبود د/هنر فيلمبرداری خودتو به رخ بقيه می کشيدی ؟

يا رو عزيزم همه اينا فقط به خاطر اين بود که بگم بهترين و خوشگل ترين زن دن-. هستی 
خواهش -خواهش می کنم عزيزم اين حرفا چيه -به جای بهترين بهتره بگی جنده ترين -. دارم 

رت جايزه نکنه می خواستی با اين کا. می کنم خواهش نفرماييد و اين قدر هم فيلم بازی نکن 
وست د. من يه عمری پاک بودم . خاک توسرت مرد که اسم خودتو مرد نذاری . اسکار بگيری 
که پياده  تو فاصله خونه و دبيرستانم.. کلی خواستگار دکتر مهندس رو رد کردم . پسر نگرفتم 

نشون  ده دقيقه راه بود هر روز صد تا جوون ميومدن دنبالم ولی به هيشکدومشون روی خوش
؟ کارد بهم می زدی خونم /يعنی بيام به تو عوضی نفهم تکيه کنم ؟. به کسی دل نبستم . ندادم 
د به جونش لپ تابو زد زمين و افتا. حرص داشتم می خواستم کله اين ديوونه رو بکنم . نميومد 
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د از لب خونه مون پر بو. ولی من اسم سايتو بلد شده بودم .. و ديگه هيچی ازش باقی نذاشت 
ترنت و اين حتی من خودم يکی از اينا داشتم که راستش زياد اهل اين. تاب و کامپيوتر معمولی 

 يه بار خواستم برم تو سايت ترانه های تصويری ايرانی که ديدم فيلتره و. جور بر نامه ها نبودم 

ا سر در اون می دونست که من از اين چيز. ولی نبايد به مهرداد چيزی می گفتم .. ولش کردم 
ازمو هرچی هم ن. نميارم و خاطرش آسوده بود ولی من باهاش قهرکرده و تحويلش نمی گرفتم 

بر  من روسريمو جلو غريبه ها. خونشو می خوردم سير نمی شدم . می کشيد طرفش نمی رفتم 
ورت بازم عقلش می رسيد که ص. نمی داشتم اون وقت اون هرچی که داشتم ريخته بود بيرون 

يد می اومد کنار من دراز کش. منو نشون نداد و يه جايی هم که نشون داد چشامو کور کرد 
. خواستم يه لگد بزنم پرتش کنم پايين ولی ديگه نمی خواستم اعصابم بيشتر از اين به هم بريزه 

عکس  داشتم به اين فکر می کردم که اگه شوهرم به جای ديد زدن به عکس ارسالی خودش به
و با اندام بقيه ؟ يهو يادم اومد که اون کوس و کون و اندام من/لختی بقيه زنا توجه می کرد چی ؟

ينا بوده عکسها بايد خيلی بيشتر از ا.. شخصيت منو برده بود زير سوال .. زنا مقايسه کرده 
دليل که  شايد به اين. چطور من تاحاال متوجه نشده بودم . اون يه مشکل روانی داره . باشه 

اگه گاهی  ساعتهای بسياری از روز رو در حال کار کردنه و بيشتر شبا می تونم اونو ببينم و
حاال  روز بعد رو لب تابم يه پروکسی نصب کردم و. وسط روز يه ساعتی به حونه سر می زد 

.. اسم فارسی اون سايتو زدم و وارد شدم . راحت می تونستم به اون سايتی که می خوام برم 

زنا به  بيشتر عکس سکسی. چه زنايی . وااااااييييييی عجب عکسايی و چه داستانهای اونجوری 
؟ بعضی از اين باسنها خيلی خوش تراش /يعنی مهرداد همه اينا رو ديده ؟. چشم ميخورد تا مردا 

منو که زن بودم به هوس آورده شيطونه می گفت بيفتم روشون ولی خب شيطونه هم مثل . بودند 
کسای رسيدم به ع. آخه اينا که موجود زنده روبروی من نبودند . مهرداد کوس خل شده بود 

کسا بيشتر اين ع. شايد بيشتر از صد تا عکس من در چند قسمت داخل اين سايت بود . خودم 
يه عادت بد ديگه ام هم اين بود که . زمانی برداشته شده بود که من روی تخت دراز کشيده بودم 

هم که  حداقل بايد يه المپ فلور سنت يه گوشه ای روشن می بود که خوابم بگيره و مهرداد
سبب  همين نور و فالش دوربينهای قوی مهرداد. خصلتش بر عکس من بود به زور می خوابيد 

ی شدند هرچند اگه توی تاريکی هم بر داشته م. شده بود عکسها يکی از يکی شفاف تر بيفتند 
. تند مهرداد می تونست يه جورايی شفافشون کنه ولی اون حالت طبيعی و اصليشو کمتر داش

که از  عکسی. رفتم رو يکی از عکسايی که فوق العاده سکسی و هوس انگيز برداشته شده بود 
وراخ پهلو سينه های منو نشون می داد و من دمر رو تخت افتاده بودم و کوس غنچه ای و س

بهترين . شوهر بی غيرت من زير ارسالش نوشته بود . کون مگسی من کامال مشخص بود 
 مردای کير کلفت از طرف من مجازند که با يه فتوشاپ منو شرمنده. کوس و کون دنيا 

اخالقشون کنند و کيرشونو بفرستند تو کوس و کون زنم

و . ه بود آدرس ايميلشو هم گذاشت.. ی شد که اين طور با آبروی من بازی کرده باشه باورم نم
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يم زنتو بکنيم خيلی از مردای ديگه هم آيدی خودشونو گذاشته بودند و گفتند اگه دوست داری بياي
و و مهرداد هم در جواب همه شون می گفت باعث افتخار منه که يه روزی کير همگی رو ت

چون بنی  .کوس و کون زنم ببينم و يه حال درست و حسابی با اين جور حال کردنای شما بکنم 
رهنگش آدم اعضای يکديگرند که در آفرينش زيک پيکرند ولی اين همسرم متاسفانه فکرش و ف

د ها اون اسير يه سری قوانين دست و پاگيريه که ص. امروزی نيست و فناتيک فکر می کنه 
رهنگ و سال مثل خوره به جون اين ملت افتاده و ما رو از پيشرفت و رسيدن به تمدنی مثل ف

 اين. اين بايد پاک قاطی کرده باشه . ريدم تو اون تزت مهرداد .. تمدن اروپا و امريکا باز داشته 

ايدم با می دونستم همه اين حرفا رو داره به شوخی ميگه و ش. مهرداد دوست داشتنی من نبود 
يشتر ب. نوعی چت سکس و بيان کلمات هوس انگيز می خواد شوق و اشتياق خودشو باال ببره 

داخل قرار  يه فيلم چند دقيقه ای هم از من اون. از صد تا عکس از من تو اينترنت قرار داشت 
ز شما کيرهای نازنين حسودی نداره من ا. داده بود که يک عنوان درازی براش گذاشته بود 

يلم يه باند جای شکرش بافی بود که رو چشام تو ف.. فيلمو دانلود کردم ونشستم تماشا .. تيزترم 
حنه ای اون ص..مرد خدا خفه ات کنه ..خاک عالم .. سايه قرار داده که چهره ام مشخص نباشه 

ش رو که دور و برکوسمو صابون مالی کرده و بعد با خود تراش رو کوسم می کشيدم برق
ی کردم هرچی فکر م. زوايای کوسمو به خوبی نشون می داد . مينداختم همه توی اين فيلم بود 

ای در اين صحنه سينه ه. .که مهرداد اين يه تيکه رو چه جوری گرفته سر در نمی آوردم 
و از  وقتی که قمبل کرده و الی کونمو صابون مالی می کردم. درشت من به خوبی مشخص بود 

ين مرد ا.. وای خودمنو به هوس آورده بود .. اون باال با فشار روی کونم آب ريخته می شد 
مطلقه رو  نمی تونستم و نمی خواستم که ازش جدا شم درست نبود که اسم يه. آبرومو برده بود 

 پشت. عمق کوس تنگ و کوچولوی من هم مشخص بود .بامن چيکار کردی مهرداد . من باشه 

چی فکر می  به دوربين وقتی که کون قمبل شده ام رو می ديدم حتی يادم ميومد که اون لحظه به
. ذت بده لذت ببره و ل. دوست داشتم زودتر برم تو رختخوابم و مهرداد با من حال کنه . کردم 

 شوهر بی غيرت من می گفت می تونين عکس کيرتونو بذارين تو. سرم داشت گيج می رفت 

واقعی  اونو از اندازه. فقط حواستون باشه خرابش نکنين . تصوير عکس کوس زنم يا تو کونش 
من  کاش می تونستين بخورينش وبکنينش و متوجه شين که هرچی. خودش گشاد تر جلوه ندين 
در يه صحنه ديگه کنار عکس سکسی من يه نفرعکس کير خودشو .. ميگم درسته و حرف نداره 

ن کيرو اگه وکنارش نوشته بود مهرداد با مرام اي.. گذاشته بود که خيلی هم دراز و کلفت بود 
در جواب  مهرداد هم.. فرزاد کيرطال : با احترامات کيری .. قبول داری کنار بذارم برای زنت 

نی با يه نوشته بود اين که بره تو کوس عزيز دلم اونو جرش ميده ولی اگه دوست داری می تو
ی صحنه سازی از هر طرف که دوست داری الپای زن کوس تنگ منو باز کنی کيرتو فرو کن

زنيم يه جوری رديف کن داداش که ما اين طرف بتونيم يه جلق درست و حسابی ب.. اون داخل 
. می شدم  داشتم ديوونه. هرچند من خودمم می تونم انجام بدم ولی تو اگه بکنی حالش بيشتره 

نامرد  می خواستم از صحنه خارج شم يعنی از اون صفحات ولی کنجکاوی و اين که ببينم اين
ی يه عکس عجيب و غريب تر.. بازم چه عکسهايی از منو گذاشته اون داخل ولم نمی کرد 
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ازه اين مهرداد که اين قدر کيرش دراز و کلفت نيست و ت.. وای صحنه گاييده شدن من . ديدم 
ز اون با مرد نههههه من که تا حاال به غير ا. هيکلی هم که رو من سواره شباهتی به اون نداره 

همکار گل من با . زير عکس نوشته بود آقا مهرداد با مرام فدای مرامت داداش . ديگه ای نبودم 
وبه ببين اگه حالتش خ. مجوزی که ازت گرفتم کير خودمو تو اين عکس کردمش تو کوس زنت 

س دوتايی اميد وارم يه روزی برسه که من يه عک. نظرتو اعالم کن . بازم از اين عکسا بذارم 
ت درد زيرش مهرداد نوشته بود عالی بود دست.. واقعی از خودم و زنت تو اين سايت بذارم 

منم اميدوارم يه . همين جوری ادامه بده . بايد بيام واسم کالس بذاری . کارت حرف نداره . نکنه 
ی کارت واقعا عال. يعنی از صحنه های طبيعی فيلم بگيری . روزی عکسايی واقعی بذاری 

ال کنم و يه بار با تماشای اين عکس جلق زدم و امشب هم می خوام با تصور اين صحنه ح. بود 
نده فکر کرده من از اون ج.. عوضی آشغال .مهرداد بی غيرت . از پشت بذارم تو کوس زنم 

بخند هم يه ل. هزار تا پسر دنبالم بودند يه نگاه گرم هم بهشون ننداختم . های حراجی هستم 
حرص می خوردم طوری .. پست فطرت . يه روی خوش هم بهشون نشون ندادم . بهشون نزدم 

اين ..  طناز ولش کن. .. مشتامو گره کردم به زمين می زدم . که رگهای گردنم ورم کرده بود 
مردا که تو رو نمی شناسن چرا اين قدر حرص می خوری

. ی کردم ولی نمی بايستی دستمو رو م. ی خواست مهرداد زودتر بياد خونه حالشو بگيرم دلم م

ده سر بزنم و اون نبايد می فهميد که من از کاراش باخبرم و می تونم برم به سايت های فيلتر ش
ز زاييده کاری می کردم که ا. بايد اونو می ذاشتم تو خماری . از ته و توی کارها سردربيارم 

وقتی  .شب وقتی که خونه برگشت با اخم و تخم ازش استقبال کردم . شدن خودش پشيمون بشه 
نوز به فکرمی کرد که من ه. که رفتيم تورختخواب نازمو کشيد ولی من رومو برگردونده بودم 

اوون رو البته همين طور هم بود ولی اگه اين عکسای فر. خاطر جريان چند روز قبل ناراحتم 
نمی  نمی ديدم و کار به همون چند تا عکس تموم می شد و برنامه به صورت روزانه ادامه

ه با يه اولش قصد داشتم ک. داشت شايد اونو می بخشيدم و طور ديگه ای باهاش کنار ميومدم 
کشم ولی پيرهن يه سره بلند مثل زنای محجبه حتی با روسری برم تو رختخواب و پيشش دراز ب
از اون  .بعد گفتم بهتره در وسوسه انگيز ترين حالت پيشش بخوابم و اونو بذارم تو خماری 

مرنگ يه لباس خوابی که خيلی نازک و ه. لباس خوابايی که هوش از سرش می ربود تنم کردم 
 دستشو گذاشت رو کونم و می. پوست بدن بود و هرچی اون زير داشتم رو نشون می داد 

ه که حاال کارت به جايی رسيد. دست خر کوتاه -. يکی زدم پشت دستش . خواست باهاش وربره 
ازت  .من اشتباه کردم . طناز اين حرفا چيه که می زنی -؟ /زنتو تحويل غريبه ها ميدی ؟

ه می اگ. سعی می کنم ديگه تکرار نشه . اونا که نمی دونن تو کی هستی . معذرت می خوام 
ری تو اوال مرده شور کيرتو ببرن که اگه بذا-. خوای عکس با کير خودمم بفرستم تو سايت 

ن مثل تو از طرفی مگه م. سايت همه زنای بازديد کننده از هر چی سکسه تو دنيا بيزار ميشن 
ری خيلی حش. ؟ خيلی کثيفی مهرداد /بی غيرتم که عکس سکسی همسرمو بذارم داخل سايت ؟

اشتم ولی يه نشگون محکم از دستش بر د. دستشو گذاشت رو کونم و لباس خوابمو داد باال . بود 
دايی من که می دونم تو چقدر عاشق و ف-. اون به حرکتش ادامه داد و دستشو گذاشت الپام 
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ير بره االن می خوای و می دونم با تمام وجودت می خوای که اين ک. همين کير . کيرمن هستی 
کون قلمبه  اون. کيرمن ميره تو کوست . تو کوست تا از تصور اين منظره زيبا يه دنيا حال کنی 

مرم و کف يه دستشو هم گذاشته بود رو ک.. ايت مشخصه و من تا می تونم باهاش حال می کنم 
ود و يه لحظه اما يه چيز ديگه ای که بيش از اندازه منو به هيجان آورده ب. تنمو سست کرده بود 

عی من از فکرم خارج نمی شد اون عکسی بود که فرزاد کير طال تصوير خودشو با تصوير واق
و سبب  فکر اون صحنه بود که آتيش به جونم زده.. ادغام کرده و کيرشو کرده بود تو کوسم 

اری به شده بود که آتش خشم و حرص و کينه من نسبت به مهرداد تا حدود زيادی فروکش کنه ک
يلی سريعتر شلوارشو پايين کشيد و خ. مهرداد اين بار زياد باهام ور نرفت . کارش نداشته باشم 

خوام  نهههههه نههههههه من نمی-. از اونچه که تصورشو می کردم کيرشو فرو کرد تو کوسم 
يه . ته به شوهر نامردم کوس بدم ولی همش تصور کير غريبه ای رو داشتم که تا ته کوسم رف

. تونستم می خواستم از هوس ننالم ولی ن-. کير کلفت تر و قبراق تر با صاحبی که جوون تره 

رديه درسته که شوهرت آدم نام. بر تو لعنت طناز چرا اين جوری شدی .. طناز لعنت بر تو 
کير  حتی يه لحظه هم تصورشو از سرت دور کن که زير. ولی تو که اهل معرفت و وفا بودی 

حس می کردم اون کير کلفتی که تو سايت بود همون کير فرزاد طال رفته تو . يه نفر ديگه باشی 
دراز تر  کير فرزاد خيلی. کوسم و منم دارم با جيغ کشيدنهای خودم گوش فلک رو کار می کنم 

طناز از اين .  کير اونو تو ذهنم می آوردم تا هيجانم بيشتر شه.. و کلفت تر از کير مهرداد بود 
نهههههه اين فقط يه فانتزی . نهههه . فکرت هم پاک بود . تو که اين حالتی نبودی . فکرا نکن 
س و اسمشو نميشه خيانت يا گرايش به مردای ديگه گذاشت يه چيزيه که هيجان سک. سکسيه 

بينم که  طناز می-هوسو می بره باال تا با روحيه بهتر و نشاط بيشتری بتونم وارد سکس شم 
يرم اگه نفستو می گ. کيرتو بکن تا آخر کوسم -.. داری همون شور و حال سابقو پيدا می کنی 

م کنه و اون شب خودشو کشت تا تونست منو ارگاسم. منو ارگاسم نکرده بخوای آبتو خالی کنی 
ون حتی وقتی هم که داشت آبشو تو کوسم خالی می کرد همش ا. بعدشم آبشو ريخت تو کوسم 

ب می تصور رو داشتم که اون کير کلفتی رو که در اينترنت ديده بودم داره توی کوس من آ
نای ديگه فرق ولی بازم از اين که با ز. با اين فکر تا اونجايی که می تونستم حال کردم .. ريزه 

ند و می شايد يه چيزی حدود صدتا مرد ازم تعريف کرده بود. دارم به خودم افتخار می کردم 
خواستند که باهام حال کنند و چهارده پونزده نفرشون هم عکس کيرشونو فرستاده بودند ولی کير 

اين  دلم می خواست واسه تک تکشون ايميل بزنم و بگم ديگه به. فرزاد چيز ديگه ای بود 
اول از همه تصميم گرفتم که واسه فرزاد ايميل بفرستم و . کاراشون ادامه ندن من راضی نيستم 

رچند يه ه. نصيحتش کنم و بگم که مهرزاد بر خالف خواسته و عقيده من اين کارا رو می کنه 
د شايد جا خود مهرداد اين مسئله رو به فرزاد گفته بود ولی اگه طرف از زبون من می شني

دموکرات منشانه تر با اين مسئله بر خورد می کرد

و اون  چند می تونستم شب هم برم رو لپ تاب خودم و ببينم خبرای جديد از عکسای لختیهر 
ولی گفتم فعال اين چند وقتی رو گزک به دست اين . حرفايی که بقيه راجع به من می زنن چيه 

بره  واسه همين تر جيح دادم صبح از خونه. شوهرمون نديم و سياستمونو حفظ کنيم بهتره 
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کسهای با هيجان و اشتياق خاصی رفتم سراغ اين سايت و ع. بيرون تا ببينم دنيا دست کيه 
رفته فکر نمی کنم مهرداد تونسته باشه عکس جديدی ازم گ. ببينم ديگه چی شده . سکسی اون 

.. طا بکنه باشه مگر اين که دمر می کردم و خودمو می زدم به خواب تا بتونه بازم از اين غل

ی ذارن اوخخخخخ اين مادر فوالد زره ها کين عکساشونو م.. نگاه کردم به عکسای لختی زنا 
يکی . ی بردم به عکسای خودم نگاه می کردم و لذت م. ؟ واقعا اندام من چيز ديگه ايه /اين جا ؟

حتی . رم نمی دونستم اين همه طرفدار دا. گل سرسبد اين تصاوير بود . از يکی هوس انگيز تر 
ه تا يه يکی می گفت که نصفه عمرشو ميد. يکی از اونا هم از عکسای زيبای من انتقاد نکرد 

احساس  .يکی ديگه می گفت حتی تو خيال هم نميشه از اين نقشا کشيد .. شب منو داشته باشه 
اين بايد  فکر می کردم ملکه زيبايی دنيا شدم ولی هنوز به خودم می گفتم که. غرور می کردم 

م خودمو با يه لذتی ناشی از يه فانتزی سکسی باشه که هيجان سکس منو ببره باالتا بهتر بتون
چند تا عکس سکسی ديگه رو مقايسه می کردم تا ببينم اونا چه . زندگی زناشويی خودم وفق بدم 

اگه من بيست بودم عکس يه زنی به نمره ده رو ديدم که صاحب عکس زيرش در . جورين 
. ميگن  بچه ها کوس و کون طبيعی به اين.. مورد من و تصوير من به مردا و پسرا گفته بود 

ری کف.. اون اندام مال خودش نيست . اونی که می بينين همش محصول دوا و آمپول و ژله 
شی می نمی تونی باهام مقابله کنی اين جوری داری سمپا.. عوضی . کثافت لعنتی حسود . شدم 

ه حمايت چون پسرا اومده بودند ب. خوشبختانه آروم گرفتم . ؟ خونم به جوش اومده بود /کنی ؟
حال  من و هر چی فحش از دهنشون در ميومد نثار اون زنه کردند و من کلی لذت می بردم و

عکس جديدی ازم نبود ولی اين صدها عکسی که ازم منتشر کرده . آروم گرفته بودم . می کردم 
. ن بهترن نمی تونستم بگم کدومشو. بودند حتی خودمم وقت نکرده بودم همه رو سير سير ببينم 

رزاد کير ف.. واقعا اين مهرداد عکاس و فيلمبردار ماهريه . نصف سايت فقط شده بود سوژه من 
ی سانتی کير بيست و خورد. طال هم همکار مهرداد بوده و خيلی از اين هنر اون خوشش اومده 

يار می با ديدن اين تصوير دستم بی اخت. اون کنار کس من و تو کوس من خود نمايی می کرد 
تو کوسم  رفت رو کوسم و دوست داشتم مهرداد پيشم بود و باهام حال می کرد و کيرشو می کرد

ولی بازم بايد با تصور سکس و عشقبازی با فرزاد و اين که کير اونه که داره به کوسم حال ميده 
خودمو  .انگشتامو تو کوس خيسم فرو می کردم . زير کير شوهرم مهرداد به ارگاسم می رسيدم 

من . سبه لخت لخت کرده بودم تا حس کنم تو فضای سايت قرار دارم و اين جوری بيشتر بهم بچ
ه بايد با اين فرزاد کير طال تماس ايميلی بر قرار کنم و بهش بگم که از اون زنايی که فکر می کن

ال می اصال خود مردا هم تو فانتزيهای سکسی خودشون يه خياالتی دارن و باهاش ح. نيستم 
شه جذاب مثال فکر می کردند فالن هنر پي. دخترای مدرسه ما هم داشتند . کنن و جلق می زنن 

يه کار .  اين که خالف نيست. خارجی يا حتی ايرانی داره اونا رو ميگاد و به هيجان ميومدن 
شدت هيجان  کسی نمی تونه به آدم ايرادی بگيره که چرا به هيجان ميای و منم به. انجام نشده 
از کنم و دوست داشتم پاهامو از جلو و از پشت ب. آه طناز دختر تو چت شده !طناز. زده بودم 

. سی در هوس انگيز ترين حالت عکس بگيرم و اونو بفرستم به اين سايت ولی از طرف چه ک

می گفت تو واسه اين مسئله باهام دعوا . اگه می گفتم فرستنده خودمم مهرداد پدرمو در می آورد 
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می کنه يه  ؟ آخه خيلی فرق/افتادی حاال خودت بدتر از من شدی و داری جنده بازی در مياری ؟
مچين مرد بخواد با همچين تزی بر له زنش کاری صورت بده تا خود اون زن راسا دست به ه

رد غريبه من از بی غيرت بودن مهرداد عصبانی شده بودم که اگه يه روزی يه م. اقدامی بزنه 
اينم . ی کشه بيفته روم و کيرشو بکنه تو کوسم اون به جای اين که ازم دفاع بکنه واسش هورا م

مو با درهر حال خود. ميون اين همه پيغمبر جرجيس نصيب ما شده بود . از شانس نداشته ما 
ال و گرفتن تماس با فرزاد کير ط. بايد دوتا کار انجام می دادم . اين هيجانات مشغول می کردم 

ه کار چند تا عکس سکسی از خودم وارسال اون عکسها به سايت از طريقی که مهرداد نفهمه ک
. ار می کردم بايد رو مخ مهرداد و فرزاد ک. من بوده يا اين که حتی نفهمه که اين عکسا اصليه 

دم عکس اما اگه می خواستم عکسهای خوشگل تهيه کنم می تونستم خودم به طور اتومات از خو
هترين عکسا می خواستم ب. بگيرم ولی اون تنظيمی که يه نفر ديگه انجام ميده يه چيز ديگه ايه 

کمک  از فتانه همکار ويکی از پرسنل فروشگاه مهرداد. رو بگيرم و فکری به خاطرم رسيد 
ين عکسا رو با جون و دل حاضر بود اين کارو انجام بده ومی تونستم بگم که می خوام ا. بخوام 

ز و لز به شوهرم نشون بدم و هيجان زده اش کنم ولی اشکال کار در اين بود که اون عاشق ل
بينی بوده و می ترسيدم يه وقتی هوس منو بکنه

اون با شوهرش متارکه کرده و به اصطالح رفته بود تو . ی واقعا شيطون بود فتانه از اون زنا
البته از اين که رابطه ای با مهر داد نداره خاطرم جمع بود چون نه مهرداد . جرگه زنای مطلقه 

اون عاشق  .حالشو داشت که جز با من با کس ديگه ای سکس کنه و نه فتانه اهل اين کارا بود 
نقطه . ت حتی جونشو سر اين راهها ميذاش. همجنس بازی زنان و لز بينی و اين جور کارا بود 

ه من اگه بگم اون حتی حاضر بود آدم بکشه تا يه ي. ضعف عجيبی هم در اين مورد داشت 
ولی من  تن و بدنشم حرف نداشت. ساعتی رو با يه کسی لز داشته باشه سخنی به اغراق نگفتم 

سيد و حاال به شوهرش نمی ر. علت جدايی اون از شوهرشم همين بود . يه چيز ديگه ای بودم 
با توافق هم از هم جدا شدند و تا . می رفت دنبال زن بازی يا علت ديگه ای داشت خدا می دونه 

می  اونجايی که می دونم فتانه هر چند وقت در ميون يکی رو شکار می کرد و باهاش حال
راش نبود شايد مهرداد هم از اين کاراش با خبر بود ولی تا موقعی که مزاحم اون و کا. کرد 

تو مراسم  .آخه اين زنه خيلی به دردش می خورد . کاری به کار فتانه نداشت و گيرش نمی داد 
د ولی با يه مهم و عروسيها و جشنها و برگشت زائرين اين زنه با اين که هشتاد کيلو هم نمی ش

رد دست دور بين غول پيکر و می گرفت تو دستاش و با خونسردی و تسلط فيلمبرداری می ک
.  با ترس و لرز که چه عرض کنم با يه خورده دودلی رفتم پيشش.. کارش هم حرف نداشت 

ال از اص. يه يادی از ما کردی . به چه عجب طناز خانوم -مهرداد نبود و رفته بود بيرون 
اری که زن که سايه شوهراز سرش رفته باشه انگ.. خودت می پرسی که ما مرده ايم زنده ايم 

لوتر و رفتم صورتشو ببوسم که مثال يه دلجويی ازش کرده باشم ديدم اومد ج. بی صاحب شده 
اد برسه اگه خدا به د. هنوز هيچی نشده يه چشمه اومده بود . اون بود که يه بوسه از لبام گرفت 

فقط  توفروشگاه اون وقت روز تا چشم کار می کرد. می خواستم بهش بگم که چه قصدی دارم 
ون وقت واسه همين بود که ا. می دونستم مهرداد تا دو ساعت ديگه نمياد . دختر بود و دختر 
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لبخندی  يه-. فتان جون يه کار خصوصی باهات داشتم -. روز يعنی اول وقتی اومدم پيش فتانه 
 زد و به عنوان شوخی گفت تو که می دونی من از کار خصوصی چقدر خوشم مياد مخصوصا

من -. يستم شوخی بسه تو که می دونی که من اهلش ن-وقتی که اين کار با هم جنسای خودم باشه 
زود  از قديم گفتن اونايی که. که چيزی نگفتم طناز جون چرا اين قدر زود خودتو باختی 

امو بوسيد صورت در هم منو که ديد اين بار اول گونه ه. خودشونو می بازن ديگه واقعا باختن 
م به و بعد لبامو و گفت ناراحت نشو باهات شوخی کردم چون خيلی دوستت دارم و هميشه ه

خودت می  تو که. ممنونم فتان جون -. مهرداد ميگم که طناز از سرت زياديه و بايد حفظش کنی 
هيجان  دوست دارم زندگی ما. دونی من همه کاری واسه مهرداد انجام ميدم بهش عالقه دارم 

القه حاال ع. داشته باشه و خودتم که خوب می دونی سکس نقش مهمی در زندگی بازی می کنه 
می  مگه برات فرقی هم-. خوشحالم که اينو می دونی -تو به سکس از يه زاويه ديگه ايه 

اينو آينده نشون ميده ولی يه جورايی حدس می زنم که بايد فرق . خنديد و چيزی نگفت . ؟ /کنه ؟
کس سکسی آره من می خواستم بگم چند تا ع-. ادامه بده !داشتی می گفتی طناز ناز من . بکنه 

گه صد تا وسوسه انگيز که انداممو خواستنی و تو دل برو کنه از زوايای مختلف بگيری حتی ا
ه با مهرداد دويست تا هم که نياز باشه بگيری تا من به عناوين مختلف و در جاها يا سکسهايی ک

دارم به وقتش نشونش بدم تا خستگی روزانه از تنش در بره و با حال و هوای ديگه ای بياد 
ه تو راستش طناز جون اين بد فکری نيست ولی اين جوری که تو ميگی من هر چی ب-. سراغم 

ش من لخت شی اين افتخار رو به من ندادی که تا حاال پي. نگاه می کنم می بينم چيزی کم نداری 
نباشه  ولی فکر می کنم هر وقت که پيش اون لخت شی ديگه نيازی به عکس و اين بر نامه ها

نی نه از اون فکرا که می ک-. داری شيطون ميشی ها . ولی من يه فکرای ديگه ای می کنم 
ه تو اصال کاری به اين ندارم ک. عاشقتم . خيلی دوستت دارم . طناز من لوت نميدم -نيست 

انسان آزاد آفريده شده که از تن و بدن خودش هر استفاده ای که ميخواد بکنه و . چيکار می کنی 
 تابع اين قوانين و تابوهای دست و پا گير اجتماعی هم نيستم و ازدواج هم به عنوان يک قرار داد

ريم بگذ. مسخره ايه که به نظرم هر وقت يکی از طرفين خواست راحت می تونه باطلش کنه 
يه . اد من هزار تا عکس هم که بخوای ازت می گيرم و ميدونم عکسهای خيلی جالبی هم در مي
ای پيش روز هم به يه بهونه ای از مهرداد مرخصی می گيرم و تو هم بايد چند ساعتی رو بي

دم من که خو.. واما .. واما -. واسه عکس باشه نه -از لخت شدن که خجالت نمی کشی -. من 
وست می دونم تو داری طبق مد روز عمل می کنی و اين عکسا رو می خوای يه جورايی به د

فتانه چند بار بهت بگم من ميخوام با -پسرت برسونی که باهاش حال کنه ولی خيلی مراقب باش 
و بگو حاال اما و اگر خودت. به هيچ وجه نمی خواستم سر خودمو فاش کنم . شوهرم حال کنم 

می خواستم بگم وقتی کارم تموم شد اگه راضی بودی شيرينی و -. چی می خواستی بگی 
از . فتاد دوزاريم ا. ديگه نيازی نبود که بيش از اين چيزی بگه . دستمزد منو يه جورايی بدی 

خيلی سختم بود که تن و بدن خودمو در اختيارش . من می خواست که باهاش لز داشته باشم 
ی دونستم که اگه م. فقط مهرداد نفهمه . باشه قبوله -. تا حاال از اين کارا نکرده بودم . قراربدم 

 جووووون-. جونش بره رو حرفش وای می ايسته و برای رضايت من هر کاری انجام ميده 
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ن تو خوشگل ترين و خوش بدن تري. طناز جون امشب از خوشحالی تا صبح خوابم نمی بره 
بودیهنوز که ن. فتانه اين قدر دستپاچه نباش -. دختری هستی که من تا حاال باهاش بودم 

وام برم ی گرفت و من هم به مهرداد گفتم که ناهار رو می خفتانه روز بعدش از مهرداد مرخص
چند دست  يه. البته واسه اون مسئله ای نبود . خونه يکی از دوستام و تا غروب بر نمی گردم 

ه يه موقع از لباس های فانتزی و سکسی تهيه کردم که قصد نداشتم اونو پيش مهرداد بپوشم که اگ
قه يه طريقی اون عکسارو گذاشتم داخل اينترنت اون فکرکنه که اينا همه يه جورايی ح

از طريق  .البته من که خودم نمی تونستم از طرف خودم اين عکسها رو بفرستم . فيلمبرداريه 
هترين راهش بايد از يه راهی می فرستادم که سر مهرداد شيره ماليده شه و ب. فتانه هم نمی شد 

سته برای اين بود که با فرزاد کير طال در تماس باشم و اين عکسها رو بفرستم براش تا بفر
تما اونه وقتی رسيدم خونه فتانه طوری خودشو رديف کرده بود که يه لحظه فکر کردم ح. سايت 

زم بازم با ماچ و بوسه ا. وای خيلی خوشگل و خوشبو شده بود . که می خواد عکس بگيره 
ره هرچی خواست واسم صبحانه بيا. ساعت حدود نه صبح بود که بودم پيشش . پذيرايی کرد 

خب عزيزم اول از عکسهای با لباس و فانتزی و نيمه فانتزی و سکسی و مدلهای -. قبول نکردم 
ه شماری مختلف شروع می کنيم بعدش ميريم رو عکسهای کامال سکسی که من از االن دارم ثاني

ه رو با چند عکسهای اولي. می کنم واسه رسيدنم به اين قسمت از کار و از هيجان دارم می ميرم 
. تا شلوار استرچ پارچه ای که کونو خيلی بر جسته و زيبا و طبيعی و کامل نشون می داد گرفتم 

ونم وقتی که می خواست عکس بگيره ميومد جلو دستاشو ميذاشت رو ک. ناکث خيلی زرنگ بود 
دستی  يه. و اين طرف و اون طرفشون می کرد و پس از کلی ور رفتن بهم می گفت خوبه حاال 

صبر -؟ /؟ فتانه ببينم تو دو جنسه هستی که منو می بينی به هوس ميای-هم رو کوسش می کشيد 
واست وای موقعی که می خ. کن غروبی مزه شو بگيری اون وقت ديگه اين سوالو ازم نمی کنی 

نا رو عکسی بگيره که سينه های درشت و يک دستم بيفته کلی با سينه هام ور می رفت و او
فه کون و يه تاپ و يه لی استرچ تا زانو پوشيدم و اون استرچ رو تا نص. سبک سنگين می کرد 

ی عکس از زوايای مختلف کل. تا تمامی اون در هر دو حالت پايين می کشيد و عکس می گرفت 
ش تو کا. طناز خيلی ناز داری معرکه ای -.. گرفت و رسيديم به قسمت عکسهای کامال سکسی 

قد ديوونه مگه می تونه يه زن زنو ع-. اون وقت من ديگه چيزی نمی خواستم . زنم بودی 
رهای در بعضی از کشو. من که نشنيدم -. تو خارج از اين کارا می کنن . چرا نميشه -. کنه 

يه . م اروپايی شنيدم که بعضی از مردا کوس خل شده به عقد هم در ميان ولی زنو نمی دون
تاده ايم و ما تو ايران خودمون عقب اف. عشوه ای اومد و گفت چرا در خيلی از کشور ها داريم 

ه واس. مجبور بودم اين کوس شر گويی های فتانه رو تحمل کنم . از فرهنگ دنيا دوريم 
ينترنتی خودنمايی و اين که نشون بدم خوشگل ترين و هوس انگيز ترين و تودل برو ترين زن ا

فتانه من يه جوری ميشم سختمه می خوام -. و منطقه هستم بايد پی اين چيزا رو به تنم می ماليدم 
درست نيست يه زن اونجا های يه زنو . آخه همه جام مشخص ميشه . خودمو پيش تو لخت کنم 

يه مرد غريبه و نامحرم اونجا های زنو ببينه . من بميرم واسه تو که خيلی خجالتی هستی -ببينه 
من ؟ از کی تا حاال اين قدر مو/اون وقت يه زن اگه مال يه زنو ببينه ايراد داره ؟. اشکالی نداره 
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نم دل چند بار بهت بگم اين عکسها رو برای هيجان بيشتر می خوام و اين که بتو-؟ /شدی ؟
من فقط می خوام حالمو باهات بکنم و کاری به اين . به من ربطی نداره -مهرداد رو بيشتر ببرم 

لی هم خسته بيچاره خي. هنوز اون آمادگی رو نداشتم که خودمو در اختيارش بذارم . کارا ندارم 
اگه االن می رفت يه مجلسی فيلمبرداری يا يه کاری شبيه اين کلی در آمد . گناه داشت . شده بود 

اين .. ختر وااااايييييی دختر د-. سريع خودمو لخت کردم تا فعال دستی بهم نزنه . کسب می کرد 
ا و سر چه شونه ه.. چه اندامی .. چه کونی چه کوسی . وای من دارم از حال ميرم .. چيه ديگه 

ونه به اين جور هارمونی از سر ش. شونه هات با قسمت سينه ات انگار يه دستن . شونه هايی 
بد جوری به وجد اومده .. سينه رو من يه بار تو فيلمهای سکسی ديدم ولی تو يه چيز ديگه ای 

ن قبل او.. باشه بگير -.. ؟ /طناز جونم اجازه هست ماچ از اون کون خوشگلت بگيرم ؟-. بود 
ای ماچ بدی ببينم با دهن می خو-. از اين که ماچو رو کونم فرود بياره خودشو کامال لخت کرد 

و برهنه  اون ماچو که بعدا ميدم ولی از ادب به دوره که تو کامال لخت-يا با کوس و کونت 
برداشت و  دهنشو گذاشت رو کونم و به جای يه ماچ ده تا بوس ازش. باشی و من لباس تنم باشه 

غنچه ای  دوتا قاچ کونمو هم از وسط بازشون کرد و يه زبون هم رو کوس خيلی کوچولو و نقلی
خب - .اين آخرين کارش يه خورده حشريم کرد ولی به روم نياوردم که پررو نشه . من کشيد 

خص عزيزم حاال پاهاتو به دو طرف باز کن يه خورده چاک کوست بين دو تا برش کونت مش
چند تا عکس قمبلی ديگه هم گرفتم.. شه 

دريه حالت منو روبرو قرار داد طوری که قسمت سرمو تو کادر .. پشت فالش فالش 
داد حس کن که حاال مهر. عزيزم من االن يه دستی رو کوست می کشم برو تو حس -. ننداخت 

و بهت  يا هرکی ديگه که دوست داری و دلت می خواد االن ميخواد که کيرشو بکنه توی کوست
 يه طوری به هيجان بيا که خيسی کوست بچسبه به روی کوس کوچولو و ناز و. حال بده 

اريک يه خورده هم با دو تا شستت لبه های کوستو داشته باش اون سوراخ ريز و ب. خوشگلت 
. عکس  کوس با يه خورده از خيسی اونو می خوام در يه حالت زيبا و حشر انگيز بندازم تو

جنسی  وقتی اين حرفا رو می زد هورمونهای. هرکی ببينه ميره توکف . امون همه رو می بره 
ورده من به شدت شروع کردند به کار کردن و وقتی هم که رو کوسم دست کشيد مجبورشد يه خ

فقط . دی اوووووهههههه چقدر ناز ش-خوبه فتانه -. از روشو پاک کنه تا توی عکس غليظ نيفته 
خالصه به ..  نازتو نازتو طناز. فدايی کوستم . دلم ميخواد درسته بندازمش تو گلو و قورتش بدم 

شد درچند مورد از صورتم به همراه کل اندامم عکس گرفت که قرار. هر سازش می رقصيدم 
به . ردم باال دريه حالت رو زمين و به پهلو دراز کشيدم و يه پامو ب. بعدا قسمت چشمو کور کنه 

. فتانه سراسر هوس شده بود . کوس رو از يه زاويه ديگه نشون می داد . يه حالت قيچی مانند 

برای  نشون می داد که. بدن سفيدش با يه رنگ سرخ در هم آميخته بود . گلوله ای از آتيش 
غصه  و هر وقت که به آخر کار نزديک می شديم من. هماغوشی با من خيلی بی تابی می کنه 

ادی نداشتم چون اصال به لز بين بودن اعتق. ام می شد که چه طور خودمو در اختيارش قرار بدم 
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ود داره چرا و همش می گفتم وقتی که يه دختر می تونه با يه پسر يا مرد حال کنه وقتی کير وج
اينو در شان و منزلت يک زن نمی دونستم که از زن يه . از کوس بخواهيم که ما رو ارضا کنه 

چند تا کير مصنوعی آورد و انواع و اقسام ميوه . تقاضايی داشته باشه ولی بهش قول داده بودم 
ر يه يه جای کار يه موز و خيار رو با هم فرستاد به کوس و کونم و عکس گرفت و د. جات 

و فرو البته از خود کير بيست سانت. حالت ديگه يه کير مصنوعی يک متره رو کرد تو کوسم 
ببينم طناز نگفتی اين -. کرد توی کوس و بقيه اون بيرون قرار داشت ولی منظره جالبی در اومد 

ز اين که يه ؟ جالبه اون با اين که شوهرته ولی ا/عکسها رو هم برای تهييج مهرداد می خوای ؟
-وعيه مصن. فتانه اين که کير آدمای ديگه نيست -کير غير تو کوست ببينه به هيجان مياد 

در يه حالت دمرو افتادم و . ولی هيجان يه کير غريبه و همون حس رو که به آدم ميده . درست 
ر خودش مسلط به زور ب. فتانه از حال رفته بود . کونمو يه خورده در يه حالت قمبلی آوردم باال 

تونی  ؟ اگه حس می کنی نمی/فتان جون چيه حالت خوب نيست ؟-شد تا بتونه ازم عکس بگيره 
-. .بر خودت مسلط شی يه خورده می تونی باهاش حال کنی انرژی بگيری بعدا ادامه بدی 

پيش  هر وقت مثل حاال حس کردی يه. ممنونم طناز ولی گاهی اوقات خيلی هم بد جنس ميشی 
. ار کنم اگه من قوت بگيرم خيلی بهتر از اينا می تونم ک. پرداختی الزمه از اين کارا بکن 

ت زبونشو هم رو کوسم پهن کرد و با جف. سرشو گذاشت رو کونم و يه خورده گازش گرفت 
ن که در يه با اي. اگه بگم لذت نمی بردم دروغ گفتم . خيلی آروم . دستاش کونمو فشار می داد 

سته حالت کيف و خماری چشام بسته بود ولی حس می کردم که اون داره به صورتم و چشای ب
ش دست از اين يه چند دقيقه ای که شد خود.. ام نگاه می کنه تا متوجه شه آيا خوشم مياد يا نه 

نتونستم  راستش دلم می خواست ادامه بده ولی. کارش کشيد تا به ادامه عکس برداری بپردازه 
وری اين ج. چيزی بهش بگم چون دوست نداشتم روش باز شه و همش ازم انتظار داشته باشه 

عا متوجه راستش بعدا که اين عکسمو ديدم واق. پيشش عزيز تر بودم و قدرمو بيشتر می دونست 
و در يه حالت بيشتر عکسها ر. شدم که چه هنر مندانه اونو بر داشته و با چه تنظيم زيبايی بوده 

شون حالتهايی که کوس در قسمت وسط کون به خوبی ن. پشت به دوربين و کون قمبلی گرفتم 
ی کردم در چند وضعيت هم دستمو می ذاشتم رو نقاط حساس بدنم و طوری وانمود م. داده بشه 

يعی واسه همين حالتم خيلی طب. که بی اندازه حشری و طالب سکس هستم و راستش هم بودم 
رجستگی در يه حالت هم کونمو رو به هوا و سر و زانوهامو رو به زمين قرار داده و ب. بود 

خوشحال  بيش از اين که من.. کونمو در يه وضعيت فوق العاده هوس انگيز انداختمش تو کادر 
ت می کشه باشم فتانه از اين که تا اين حد داره واسم جانفشانی می کنه و با جون و دل زحم

. ارم می دونستم حرفامو باور نکرده و هنوز فکر می کنه که من دوست پسر د. خوشحال بود 

هرا تا ظا. در هر صورت اون که چيزی به مهرداد نمی گفت . هر چند که زياد واسم مهم نبود 
می خوای يه خستگی يه .. فتانه جون کافيه ديگه -. من نمی گفتم بسه اون به کارش ادامه می داد 

و اگه دوست داری اول اين عکسها ر-.. ساعته در کنيم و بعدش برو رو ظهور اين عکسها 
ه ولی بيا اگه اين طور فکر می کنی باش-.. رديفش کنم که اون جوری بيشتر هوامو داشته باشی 

رفتم جلو و لبامو گذاشتم رو . اول يه تشکر ازت بکنم که واقعا دستت درد نکنه و خسته نباشی 
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سبوندم طوری اونو بوسيدم و سينه های درشت و زن و مرد پسند خودمو به سينه هاش چ. لباش 
که بيحال بيحال شده بود

بينی حس کردم با اين که از لز و لز. ی بيحال شده بود که من دلم واسش سوخت فتانه طور
م به اين چندشم ميشه ولی يه جورايی از تماس بدنش با بدن خودم خوشم مياد و لذت بيشتر من

من  يک رويا و برای رسيدن به.. يک ونوس . خاطر بود که اون از من يه ملکه ساخته بود 
و من اين کار.. لباشو از رو لبای من ورنمی داشت .. حاضر بود هر خطری رو تحمل کنه 

رده مشغول شو فتانه اگه می خوای بيا يه خو-انجام دادم و خيلی آروم و وسوسه انگيز بهش گفتم 
نش طوری حرارت ت. ما که حداقل تا سرشبو می تونيم با هم باشيم کسی هم که مزاحم ما نميشه 

ستم چيزی ولی نمی خوا. بدنمو داغ کرده بود که منو هم به هوس انداخته و وسوسه ام می کرد 
شم وواسش بذار تااون ابهت و جذبه رو واسش داشته با. بذار واسه من تو کف بمونه . بهش بگم 

طوری . .فتانه کجامو بيشتر دوست داری دوست داری با کجام بيشتر حال کنی -. بهترين باشم 
و تا چشاشو باز و بسته می کرد که هر کسی در اون وضعيت اونو می ديد فکر می کرد که د

جات بهتره و طناز من اگه بخوام بگم ک-. کير کلفت با هم رفته تو کوسش و تاب و توانشو گرفته 
.. يسته همه جات ب.. يه جايی رو کانديد يا اعالم کنم يه ظلميه در حق بقيه قسمتای بدنت 

اون ناف وسط .. اون سوراخ ريز کونت و.. شکمت .. سينه هات .. کونت .. کوسسسست 
ری که واااااييييييی فتانه اين جو-.. لب و دهنت .. موهای سرت .. کمرت .. بازوهات .. شکمت 

ال باهام تو داری نازم ميدی و ازم تعريف می کنی و هوس خودتو نشون ميدی مهرداد هم تا حا
يه قری ..  شايد ازبس پهلوش هستی واسش عادی شده يا به خاطر کار زياده-. از اين حرفا نزده 

؟ /تو می زنم ؟واسش اومده و يه کونی چرخونده و گفتم پس اگه منم بيشتر از اينا پيشت بمونم دل
ن من مثال ز. طناز فقط کافيه که تو پيشم بمونی -.. تو هم کارت زياده و زود خسته ميشی 

تا آخر زندگيم .. مثل بعضی از کشورهای خارج که يه زن با يه زن ديگه ازدواج می کنه . بشی 
قربون - .واسش ناز می کردم .. کمرم درد اومده فتان -.. نميذارم دست به سياه و سفيد بزنی 

ببينم  دوست داشتم اون اول کار حالت چهره اشو. روبروش قرار گرفتم .. کمرت بريم رو تخت 
کرد  دهنشو باز. کف پامو بردم طرف دهنش . که با چه حرص و ولعی داره رومن کار می کنه 

يده هنوز دهنش به کوس نرس. چقدر خوب می ليسيد . و يکی يکی انگشتامو گذاشت توی دهنش 
شو فتانه با هوس چشا. حس می کردم خيسی اون زياد شده . يه حس عجيبی توی کوسم داشتم 

به . ومدم نمی خواستم ابتدای کار بفهمه که به هيجان ا. بسته بود و انگشتای پامو می ليسيد 
اوخخخخخ عجب خيسی . . محض اين که ديدم چشاش بسته هست کف دستمو گذاشتم رو کوسم 

متوجه اش  با حرکت پام. چند بار پی در پی اونو خشکش کرده به مالفه می ماليدم . کرده بودم 
اونجا با  هم قلقلکم ميومد هم خوشم از.. زبونشو کشيد رو کف پام . می کردم که کجامو بليسه 

مه از مچ پا و زانو و رون پا ه. باال و باال و باالتر .. حرکت پا نشونش دادم که بايد بره باالتر 
 نه اين که خوشم نياد اونو. ديگه نذاشتم کوسمو بليسه . تا کشاله رون و لبه کوسمو . شونو ليسيد 
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دستام  چون اون يکی پام احساس سنگينی می کرد و دو تا. گذاشتم برای حرکت و مرحله بعدی 
همه اين کارا  با لذتی تمام. حاال نوبت دستام بود . تر تيب اون پای منو هم داد . هم همين طور 

آزادش  اونو بغلش زدم و. ديگه يه خورده هم بايد از خودم مايه ميومدم . رو انجام می داد 
. زی می کرد اونم مث يه مرد باهام عشقبا. گذاشتم که هر کاری که دوست داره باهام انجام بده 

ردن سر و با نوازش ک.. با بوسه های آروم زير گوش و گلو و لبام . می دونست بايد چيکار کنه 
ود رو وقتی دستشو گذاشته ب. سنگ تموم گذاشته بود .. با مالش کمرم . بازی با موهای سرم 

کوسم بد جوری هوس کير کرده بودم ولی يه لحظه يادم اومد که اينجا مردی وجود نداره و فتانه 
لی يه حسی نمی دونم چرا و. بايد همون کاری رو انجام بده که يک مرد و کير اون انجام ميده 

و سفيد و زيبا  اونم اندام خيلی لطيف. بهم می گفت که اون می تونه اين کارو به خوبی انجام بده 
لوی پوست هرچند من از اون تپل تر و خواستنی تر بودم ولی دوتايی مون مثل ه. و تپلی داشت 

ردم نبض نوک سينه هامو طوری وسط دو تا لباش قرار داده بود که حس ک. کنده خوردنی بوديم 
ت و هوس چه با حرار.. کوسم تند و تند داره می زنه و يه جورايی داره خيس و خيس تر ميشه 

پايين  از اونجا اومد. .. ميزون ميزون کار می کرد . می خورد طوری که حالت گاز هم نداشت 
س کرده همه جای بدنمو بی ح. تر حاال نوک زبونشو کشيد رو نافم و با داخلش بازی می کرد 

لی حيف که اگه از هر تيکه تنم می پرسيدی جواب می شنيدی که بايد اول به اونجا رسيد و. بود 
وسم و اون به ک. از ناف منم اومد پايين تر .. فتانه نمی تونست همه جا رو با هم داشته باشه 

ی قسمت باال. حاال دهنشو گذاشته بود روی کوس ورم کرده من . کانونش نزديک شده بود 
ا آخر دهنشو ت. هنوز به اون مرکزی که چوچوله و سوراخ قرار داشته بود نرسيده بود . کوس 

هنش می باز کرده و آروم آروم اون قسمت گوشتی و باد کرده رو ليس می زد و نرم نرم تو د
االن چه  خودت.. تو چقدر عاشق اين کارايی . خيلی خوشم مياد .. اوووووفففففف فتانه -. جويد 

ودم يه من خ.. من فقط دوست دارم تو لذتشو بفهمی . طناز ناز من -حالی داری من نمی دونم 
ستفاده کنمحس می کردم که ته دلش دوست داره که منم از بدنش ا.. جورايی با خودم کنار ميام 

بل داغ يای کوسم باال و پايين می رفت و من هر لحظه بيشتر از لحظه قهوس مثل موج در در
من  راستش اولش که با من از لز صحبت می کرد و. می کردم و اسير هيجان بيشتری می شدم 

ن هم خودمو در اين وضعيت تصور می کردم همش فکر می کردم که يه چند دقيقه ای با م
مشغوله و منم يه جورايی می تونم قضيه رو ماسماليش کنم ولی نه تنها وضع خيلی با اونی که 

دم که بهم حاال بيشتر طالب اين بو. تصورشو می کردم تفاوت داشت بلکه خودمنم اسيرشده بودم 
-جون  فتان-لبام باز شد. ولی بازم لبامو گاز می گرفتم تا کمتر صدام در آد .. لذت بده 

ردا دوست دارم تا ف. چقدر خوشمزه باالی کوسمو می خوری -جون بخواه .. جووووووون طناز 
.. ناز فدات ميشم ط-.. يه خورده پايين ترم برو . همين جا رو بخوريش ولی زياد فرصت نيست 

که خيلی خيلی معر.. تو خيلی بيستی ... اووووووففففففف .. آخخخخخخ -.. اونجا که اصلشه 
ال کوس ناز و کوچولومو با يه ناز و هوس خاصی ميک می زد که اگه مهرداد هم يه س. ای 

بون دور کوس منو ز. تمام می خواست ليس بزنه يه ثانيه هم نمی تونست مثل اون عمل کنه 
ی مالی کرده بود و بعد نوک زبونو فرو کردتوی کوس و هرچی خيسی کوسم بود با زبون م
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يه  کشيد باال و روی اون جمعش می کرد دهنشو می بست و خيلی با حال درست مثل اين که
ه کوسمو وقتی اون اين جوری شير. غذای خوشمزه رو داره می خوره اونا رو می فرستاد پايين 

. را بکنم می خورد من يکی ديگه به هوس افتاده بودم که رو کوس فتان جون هم يکی از اين کا

ه وجود شايد يکی از علتهايی که تو لز بينی يواش يواش يا به سرعت يه حس نياز دو طرفه ب
کنه و  مياد همين باشه که آدم همون حسی رو که دوست داره بهش دست بده رو طرف پياده می

طرف هم اگه همون حس متقابل درش ايجاد بشه فقط به دنبال اين نيست که خودش لذت ببره و با 
من با يه . لذت ديگری کيف می کنه و دوباره بر می گرده به اين که هوسش رو هم زياد می کنه 

لباشو  محبت خاصی دستامو گذاشته بودم رو سر فتانه و موهاشو نوازش می کردم دوست داشتم
ههه فتان آهههه-. منم با دو تا دستام صورتشو نوازش کنم . به لبام نزديک کنه و منو ببوسه 

شار وقتی ف.. کارتو ميگم . جون عزيزم کوسمو کوسسسسمو بخور اين تيکه چقدر معرکه هست 
و سرعت ميک زدن و ليسيدنشو زياد کرد دستم سرشو محکم تر به کوسم فشرد موهای سر فتانه 
بيچاره رو همون طوری که داشتم محکم تر به خودم می فشردمش می کشيدم و اونم جيکش در 

 کوس کوچولوم فقط تونست يکی از انگشتای. فقط محکم تر کوس رو ميک می زد . نميومد 

می رفت تو  انگشتی که در کنار ليسيده شدن مثل يک کير تند و تند. فتانه رو تو خودش جا بده 
کوس و ميومد بيرون و بيشتر آتيشم می زد و منو به اوجی می رسوند که شايد مهرداد بيشتر از 

ير با انگشتش اون تيکه کوچولوی ز. يکساعت طولش می داد تا منو به اون حالت برسونه 
طوری . چوچوله و خود اونو به دهنش می رسوند و خيلی به نرمی و با هوس اونا رو می خورد

شی و با يه خورده ديگه همين جا با. همين جا باش . فتانه ولم نکن -. که زيادی تحريکم کنه 
مين جا دهنتو ه. می خوام . می خوام . خواهش می کنم . دوستت دارم . همين ور بری آبم مياد 

س نذار از اين ح. خيلی خوشم مياد . خوشم مياد . حس خوبی دارم . کمکم کن . داشته باش 
آبت  می دونم سخت. طناز طناز تو جونمو بگير -. هر لحظه ميخواد آبم خالی شه . خارج شم 

الت کردم فقط بهم قول بده اگه ارضا شدی اگه همين حاال سر ح. مياد ولی من سر حالت می کنم 
.. کيف کنم  سر تاپاتو بليسم و بعد هم برم پشتت و از اون طرف هم. بذار بازم باهات حال کنم 

و اين  وای معلوم نبود اين دختره چرا اين جوری می کنه چرا اين قدر عاشق من و لز بينی
ر چی تو باشه عزيزم فتان جون ه-کاراست ولی هوس داشت ديوونه ام می کرد و آتيشم زده بود 

ذاشت کف دو تا دستاشو گ. من حس می کنم خيلی سنگينم . فقط سبکم کن . قبوله قبوله . بگی 
رو ی کوسم و روی کوسو چنگشون گرفت و لبه ها رو به دو طرف بازشون کرد و دهنشو 

با . ريد دوباره گذاشت روی کوسم اين بار با يه حرارت خاصی که انگار از دهنش آتيش می با
ی آهن اگه بود در اين حرارتی که کوسم داشت ذوب م. اين آتيش داشت کوسمو می سوزوند 

دم تمام حس کر. من داغ داغ شده بودم . بدنم از درون داشت اين گرما رو تحمل می کرد . شد 
تانه فشار فقط تنها کاری که از دستم بر ميومد اين بود که به ف. گوشت تنم در حال آب شدنه 

. ورم پاهامو به زمين فشار می داد و نميذاشت تکون بخ. نههههههه ... نههههههه -. بيارم 

. فته بودم من ديگه از حال ر. زورش چند برابر شده بود و انگاری چند تا دست پيدا کرده بود 

هيچ  در يه حالتی ميون خواب و بيداری حس کردم. حتی صدای فرياد های خودمو نمی شنيدم 
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شخصی در دنيا در اون لحظات به اندازه من از زندگی لذت نمی بره

ش اوخخخخخ انگار داری هوس به کوسم پخ.. کوسسسسسم ... کوسسسسم .. فتانه .. ی فتانه وا
امه اد. ولم نکن ..خيلی خوبه -؟ /خوبه يا بده ؟-دارم می سوزم نمی دونم چيه . می کنی 

داد چيزی اگه آب شه که واسه مهر-.. حرارت باالی تو داره اونو آبش می کنه . داغش کن ..بده 
. فتانه رهام نکن . من حاال دارم حال می کنم . به درک که چيزی نمی مونه .. نمونه -نمی مونه 

مام وجود اون با دهنش مثل يه اژدهايی که داره آتيش پخش می کنه ت. نتونستم ديگه چيزی بگم 
يه جای  دلم می خواست.. داشتم آب می شدم . منو به آتيش کشيده بود و منم داشتم می سوختم 

يه خورده  بدن فتانه رو در دسترس داشتم يا اونو می بوسيدم يا گازش می گرفتم تا اين جوری
مال اون کا. کوسمو با تمام وجودش می ليسيد و ميک می زد . هوس خودمو کنترلش می کردم 

ی از بدن با کف پاهام اون قسمتاي. هيجان زده بود و اينو به خوبی می شد از حرکاتش فهميد 
گوشتی و  کوسم يه لذت يکسره ای رو در تمام قسمت. . فتانه رو که در دسترسم بود می ماليدم 

نمو داشت اون داخل خودش حس می کرد که اين لذت به اطراف سينه هام هم رسيده بود و تمام ت
تری از فتانه دو تا دستشو گذاشت سر کونم و دهنشو باز تر کرد و حجم بيش. . آتيش می داد 

ه موهاشو ناز کرده و سرشو ب. . روی کوس رو به اتفاق خود چاک کوسمو گذاشت تو دهنش 
نمی . رد اون کامال تسليم من بود و خيلی پر تنش و فعال باهام حال می ک. کوسم می چسبوندم 

خشيدن البته در لز معموال لذت لذت ب. دونم اين تن من چی داشت که اونو وسوسه کرده بود 
هش دست کمی از لذت لذت بردن نداره و هر دو يه حس خاصی در آدم به وجود مياره که ب

با کونم و ور  بازی او. روحيه و انگيزه ميده و فتانه اين انگيزه رو در من به وجود آورده بود 
ين لحظه همين کشش لذت در کوسمو به دنبال داشت و من دلمم می خواست ا.. رفتن با سينه هام 

ونستم تا های پر شور و شيرين همچنان ادامه داشته باشه و هر گز تموم نشه ولی من که نمی ت
دامه بده اوووووففففف فتان کوسسسسسم همين جوری به همين روش ا-.. ابد زير بدن فتانه باشم 

. م بگردون چونه تو بمال به زير کوس.. ووووويييييی داره مياد ... يه خورده تالش کنی 

ذت اگه خوشت مياد ازشون ل.. اوخخخخخخ دستتو بذار رو سينه هام . چوچوله مو ميک بزن 
کرد با  فتانه به خوبی حس کرده بود که چيزی به ارگاسمم نمونده واسه همينم سعی می. ببر 

م که با مدام تهييجش می کرد. فشار و سرعت بيشتری بهم حال بده و منم دست بر دارش نبودم 
قط ف. اشتياق که چه عرض کنم نياز به سفارش نداشت . سرعت و اشتياق بيشتری منو بکنه 

ه حالت و چند دقيقه ای بود که همش يکسره در ي. همينش مونده بود که درسته منو قورت بده 
ت و زمانی فتانه اگه می خوای بازم يه وق-. خيلی سخت بود . نمی دونم چرا آبم نميومد . بودم 

ست داشتم چونه ام گرم افتاده بود و دو.. ارضام کن .. هوامو داشته باشی زود باش ارضام کن 
سی رو به البته من آدمی نبودم که جبران محبتهای ک. از اين حربه به نفع خودم استفاده کنم 

يک حال  فتانه خيلی واسم زحمت کشيده بود هم در مورد عکسها و هم اين که. سردی پاسخ بدم 
ونستم چرا درست و حسابی بهم داده بود که چند دقيقه ای يکسره داشتم لذت می بردم ولی نمی د

وده بی جان ولی ديگه کامال از حال رفته ب.. زود تر نمودار هوس من به نقطه نهايی نمی رسيد 
ين حالتها من ا. طناز صبر داشته باش -شده بودم فتانه آروم و با هوس در گوشم زمزمه می کرد 
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مون اون اين حرفو زده ولی ه. يه خورده حواستو متمرکز کنی ارگاسم ميشی . رو می شناسم 
بور شد يه خورده عقب نشينی کردم و مج, که دهنشو از رو کوسم بر داشت تا حرف بزنه برام 

ری نياز فشار بيشتری به چک و چونه هاش بياره تا منو برسونه به جای قبلی که به يه تلنگ
ته بود تو باالی کوسمو گرفته وگذاش. اون تلنگره هم ظاهر از يه جايی وارد شده بود . داشتم 

ردن توی دهنش و به هر زحمتی بود از کنار دهنش يه انگشتشو فرو کرد تو کوسم و با بازی ک
حظه ولی حس کردم که با اين حرکاتش لحظه به ل. کوس منو دگرگون و حشری تر از قبل کرد 
رکت سرمو به شدت به اين طرف و اون طرف ح. دارم نزديک ميشم به اونجايی که بايد بشم 

. دارم  طناز طناز دوستت دارم دوستت-فتانه داشت کيف می کرد . آبم داشت ميومد . می دادم 

چقدر تو خوشگل ميشی وقتی موهای سرت از اين طرف به اون طرف ميشه و می ريزه رو 
وست اين بار ديگه چيزی از د. من به مهرداد حسوديم ميشه . خيلی ناز ميشی . شونه هات 

کار می کنم شايدم می ترسيد که اگه بگه بازم بهش می توپم يا ان. پسری که هنوز نداشتم نگفت 
که آبم  وقتی. واسه من وتن و بدنم ارزش قائل بود . و در هر صورت نمی خواست ناراحتم کنه 

ازی داشت ميومد فتانه کف دستشو گذاشت رو کوسم و طوری با اطراف اون و چوچوله هام ب
روع يه کرد و اونو ميون دو تا انگشتاش فشرد که حس کردم يه بار خالی کردم و از نو با ش

ه نظر من اما البته ب. فتانه خيلی خسته شده بود .. هوس ديگه دارم ميرم به استقبال ادامه سکس 
 هم اين که نمی خواستم زياد دير کنم و هم اين که.با اشتها و هيجان به کار خودش ادامه می داد 

دوست داشتم يه خورده منم از طريق ور رفتن به فتانه بهش حال بدم

تو در کوسم شده بود مثل يه آتيشی که با اين که شعله هاش فروکش کرده ولی داغی و حرار
ته فتانه بايد الب.. اما وقت رفتن بود و من می بايستی می رفتم .. خودش و اون انتها نگه داشته 

ن بتونم می نشست و اون عکسها رو آماده می کرد و بعد هم طوری اونا رو تنظيم می کرد که م
 بفرستم به صالحديد خودم اگه مناسب و بی خطر تشخيصشون دادم اونا رو برای فرزاد کير طال

و بهش نشون بدم که طناز ناز ترين و هوس انگيز ترين و خواستنی ترين دختر سايته و فضای 
ی باج نمی همين طوری که هنگام نوجوانی و دبيرستان همه طالبش بودند و به هيشک.. اينترنتی 

؟ /؟.فتان جون اجازه ميدی که يه خورده رو تن و بدن زيبات کار کنم -. داد حاال هم همين طوره 
 اينو که گفتم طوری لبخند زد و بعدش خنديد که شايد اگه تمام ثروتهای دنيا رو بهش می دادم اين

ببينم طناز راستشو بگو تو حال -اوخ فتانه دختر تو چقدر عاشق لزی -.. قدر خوشحال نمی شد 
ه که کسی هم خونه ات در نمی زن.. ؟يه حال بی دردسر و بی منت /؟ خوشت نيومد ؟/نکردی ؟

ل می کنه و چقدر آدم با آرامش حا. و می خواهيم ببينيم داخل خونه چه خبره .. از گشت اومديم 
همين  دنيای اون. چقدر فتانه شاد و بی خيال نشون می داد .. به پر و پای طرفش می پيچه 

ده کنم ولی اگه بدونی طناز چقدر دوست دارم از لز دو نفره خودمون هم چند تا عکس آما-. بود 
ا حتی خب اين مهرداد خيلی زرنگه ممکنه در عکسهای انفرادی يه جوری سرشو شيره ماليد ي

اشته باشی به حرفش ادامه نداد حدس زدم می خواد بگه اگه با دوست پسرت بر نامه ای د... اگه 
ام تو ولش ولی اصل اينه که منم اگه بخوام بي.. خب داشتی می گفتی -...ی بگيری و عکس سکس

دمرو رو  دستور دادم که فتانه. گود حيفم مياد که با کور کردن عکسها اون هيجانشو کم کنم 
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از پشت زانوهاشو با دو تا دستام شروع کردم به . اون مث يه کنيز اطاعت کرد . تحت دراز شه 
ی برم و حس کردم با اين که دوست دارم بهش لذت بدم ولی خودمم از اين کار لذت م. ماليدن 

واسه همين . اين حس داره در من به وجود مياد که اونم می تونه با حرکاتی متقابل بهم حال بده 
شايد اين راز لز . تالشمو گذاشتم تا اونو به بهترين نحو ممکنه از خودم راضی نگه داشته باشم 

تانه بار ها هرچند ف. باشه که واسه خيلی ها در عمل آشکاره ولی نمی تونن اونو بر زبون بيارن 
 داشتم کوسشو به کوس من ماليده بود ولی اون لذتی رو که از طرف من دوست داشت ببره حاال

مرکز کردم وقتی به کونش رسيدم فکرمو مت. با پنجه هام باالی پاشو می ماليدم . بهش می دادم 
وع لذت به اين که اون چه کارهايی می کرد تا من بيشتر خوشم بياد شايد بعضی خصلتها و ن

دم فتانه از اين بردنها در آدما تفاوت داشته باشه ولی يه لذتهايی هستند که کلی اند و حس می کر
پل و اين کون ت.. که من کون آبدارشو آروم و با هوس گازش بگيرم و بليسم لذت می بره 

سينه  وقتی اون اين کارو برام می کرد من زير کوس و تمام ناحيه شکم و. خوردن هم داشت 
وقتی  .مثل وقتی که دلم می خواست مهرداد کيرشو فرو کنه توی کوسم . هام يه جوری می شد 

يف داشتم با زبون و لب و دندونم کون بر جسته فتانه رو گرفته بودم زير دهنم و با عشق و ک
خخخخ آخخ.. بهش حال می دادم و حال می کردم کف يه دستمو گذاشتم رو کوس ناز و آبدارش 

امو با اون همه شور و شر و هياهوش طفلک چقدر هو..برای فتانه بی زبون .. بميرم براش 
بر  دريايی از آب دور و.. خيسی کوسش بيدا د می کرد . داشت که اصال نگفت باهام وربرو 

هرچی از تری های کوسشو به قسمتهای پايين تر پخش می کردم درجا کوسش . کوسش بود 
همين دست زدنهای من به الی کوس فتانه اين هوسو همچنان درش بيدار .. بازم خيس می کرد 

بايد به اين دختر فداکار نشون می دادم که منم با لذت زياد دارم . . داشته و بيشترش هم می کرد 
می  کف دستمو همين جور به کوس فتانه. باهاش ور ميرم و خودمم از اين کار خوشم مياد 

ماليدم و حس کردم که کوس منم از نو داره دچار يه هوسهای زنونه ميشه و می خواد که بازم يه 
و که يه دست ديگه امو گذاشته بودم رو کوس خودم ولی اون دستی ر. دستی روش قرار بگيره 

با يه مالش نرم و دورانی از کون فتانه . فتانه گذاشته بود رو کوس من يه حال ديگه ای می داد 
زود  فکر نمی کردم اين قدر.. دختر .. طناز -رسيدم به کمرش و پشت بدنشو غرق بوسه کردم 

می  ..وقتتو گذاشتی .. تو امروز خيلی بهم لطف کردی .. عزيزم فتانه -تو کارت خبره شی 
ای تو حاال می خو-تونستی چندتا مجلس خصوصی بری و از اين مرخصی خودت استفاده کنی 

. ياد من خودمم خوشم م.. اين چه حرفيه -.. ؟ اگه برای اينه من راضی نيستم /جبران کنی ؟

خوبی  يه حس.. ولی من دوستت دارم طناز عاشقتم -.. اونی که حال می کنه بايد حال هم بده 
يگه راستی مگه ميشه يه زن عاشق يه زن د. اون از عشق صحبت می کرد . نسبت به تو دارم 

ه رو دست فتان..بی خيالش .. ؟ ولی اون از عشق خودش نسبت به من می گفت /بشه يا باشه ؟
؟ اين /؟ می بينی.. ببين -که به شکم رو تخت دراز کشيده بود گرفته اونو به کوسم چسبوندم 

و و اينا همش به خاطر اينه که از ت. ؟ هنوزم می خوام /خيسی کوس و هوس منو می بينی ؟
اينو که گفتم فتانه می خواست خودشو بر گردونه و بيفته روم و . کارات لذت برده و می برم 

سيری هرچند در لز حال بردن دو طرفه هم داريم و نيازی نيست که در م.. دوباره فاعل شه 
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. ه يک طرفه عمل شه ولی دوطرفه کار کردن يه کمی قدرت تمرکز رو از دو طرف کم می کن

با يه . بدم  اگه دوستم داری فتانه بذار منم بهت حال-. نذاشتم از جاش تکون بخوره و بر گرده 
به  حالت نشسته سر انگشتامو کردم تو کوسش و خودمو رو پشت و صورتش خم کرده و لبامو

لباش نزديک کردم .

همون  ..خجالت می کشم .. نهههههه طناز قربون دستت -گشتامو تو کوس فتانه می گردوندم ان
لت بشم من فتانه حاال اين قدر ناز نکن قربون اون هيکلت خوشگ-نهههههه .. که خودت اومدی و 

تو که .  چرا اين قدر خودتو دست کم می گيری. منم دارم باهات حال می کنم ديگه . و برم من 
ت حال ببين تا اونجايی که بخوای و دوست داشته باشی به. نبايد تا اين حد خجالتی باشی 

وبا لذت .اين اولين تجربه های لز من بود . کف دستمو به همه جای بدنش می ماليدم . .ميدم 
رو می  انگشتای دستشو تو دهنم گذاشته اونا. ونشاط هرچه تمام تر با فتانه حال می کردم 

لی بوی حتی موهای سرش هم خيس شده بود با اين که در ظاهر بايد عرق زده باشه و. ليسيدم 
ان اون عطرهايی که به خودش زده بود طوری خوشبوبود که من زنو به هيج. خوشی می داد 

ر حال کنی و ؟ بگو من چيکار کنم تا تو بيشت/ببينم عزيزم فتانه من خوشت مياد ؟-. .آورده بود 
منه  فقط همينو گفت که اگه بگم امروز بهترين روز زندگی. صداش در نميومد .راضی باشی 

عنی من ؟ ي/دختر تو چقدر اغراق می کنی ؟-من به بزرگترين آرزوم رسيدم .. شايد باور نکنی 
منم . د ؟ روشو به طرف من بر گردوند و بغلم ز/اين قدر ارزش داشتم و خودم نمی دونستم ؟

بود و سينه  لبام رو لباش. ديگه فاصله ای بين ما نبود . دوباره به هم پيچيديم . افتادم روش 
ور خودمو د. پاهاشو به دو طرف باز کرد تا راحت کوسمو رو کوسش بذارم .. هامون رو هم 

اال رو حس کردم که يه خورده باالتر بيام و کوسمو از پايين به طرف ب. کوسش می گردوندم 
ن خيسی کوس دو نفرمون اي. کوسش حرکت بدم و بهش فشار بيارم اثر بخشی بيشتری داره 

ون واسه يه لحظه که حس می کردم خيسی کوسم. لغزندگی و حرکت و لذت رو بيشتر می کرد 
سعی می کردم خودخواه .. کم و پخش شده درجا يه تری و غلظت ديگه ای جاش می نشست 

هوسی که داشتم  واسه همين با همه. نباشم و به فتانه ای که خيلی واسم مايه گذاشته بود فکر کنم 
و کوس و دلم می خواست يکی باهام ور بره ولی بازم خودمو باالتر کشيده و سرعت کوسمو ر

رون کوس لبه های کوسم از دو طرف باز شده به لبه ها و چوچوله و د. فتانه زياد ترش کردم 
آخ .. همينو ادامش بده .. ولم نکن .. نههههههه طناز -فتانه خورده و لذت عجيبی بهش می داد 

آخ تو رو جون هر .. ولم نکن .. کوسسسسسم کوسسسسسم کوسسسسسسم خواهششششش می کنم 
و  زير بغل و گلو. موهاشو افشون می کردم . دستم همه جا کار می کرد . کی دوست داری 

من که خودم اون زير بودم وقتی سرعت .. حتی رو اون سوراخ کونش انگشت می کشيدم 
-. م عجيب کيف می کرد. کوسشو رو کوس من زياد کرده بود می خواستم حنجره مو پاره کنم 

اهاش بد جوری اون اين کارو انجام داد می دونستم کشاله های رون پ.. فتانه الپاتو باز ترش کن 
و  می سوزه و تا آخرين حد باز شده ولی حرکت کوس من رو کوس اون که به حداکثر سرعت

. رنگ و روش تغيير کرده بود . چرخش و لذت بخشی رسيده بود اونو از خود بيخود کرده بود 

شرد و گاهی هم منو به خودش می ف. با دستاش به بالش چنگ مينداخت . پاهاشو حرکت می داد 
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طناز -چون می ديد با اين کارش حرکت کوسمو روی کوس خودش کند می کنه ولم می کرد 
لی جوووووووون اين حالو حالتو خي.. جوووووووون کوسسسسسسم داره مياد داره می ريزه 

تو بخورم کوستو بخورم ناز.. قربونت .. طناز نازتو نازتو .. آخ طناز ولم نکن .. وقته نداشتم 
ا گريه خنده هايی همراه ب.. داره مياد جووووون جوووون .. ولم نکن .. عشق من طناز نازمن 

ديک کرده لز ما رو به هم نز. فضای هوس آلوده اونجا رو خيلی شاعرانه و عاشقانه کرده بود 
نزديک بود از اين همه ابراز احساسات . بود طوری که مثل دو تا خواهر جون جونی شده بوديم 

ين از هر اون ار گاسم شده بود و من مزد زحماتمو گرفته بودم و ا. خالصانه او اشکم در آد 
و اينو هم  .فتانه تمام ريزه کاريها رو به من گفت . چيزی در اون لحظات واسم باارزش تر بود 

مهرداد  گفت که هر جا ايرادی و اشکالی پيش اومد باهاش در ميون بذارم و حتی وقتی هم که
چقدر . دم درهر حال رفتم و بااين عکسها مشغول ش.. خونه نباشه مياد و راهنمايی ام می کنه 

ودند دلم می خواست همه اين عکسای با کالسو که يکی از يکی خوشگل تر و هوس انگيز تر ب
کی زندگی ببينن که چه تيکه ماهی روی اين کره خا. هرچه زود تر بفرستم سايت و همه ببيننش 

. تيار داشتم پسورد ايميل مهرداد رو در اخ. مذاکراتمو با فرزاد کير طال شروع کردم .. می کنه 

فرستم می تونستم عکسها رو خودم ب. می تونستم خيلی راحت از نقشه ها و افکارش مطلع شم 
رو بررسی  وقتی يک بار ديگه عکسها.. ولی ترجيح دادم اين کارو فرزاد انجام بده . بره سايت 

ين قصدم ا... باورم نمی شد که محصول کار چند ساعت باشه . کردم حسابی سرم سوت کشيد 
علی ان ولی بود که فرزاد اونا رو بفرسته مثال مهرداد هم فکر کنه اونا رتوش کاری شده يا ج

اد اين ارسالو فرزاد هم احتماال با دسترسی به ايميل مهرد. همين که به اسم همسرشه لذتشو ببره 
يگم يه وقتی آقا فرزاد بازم دارم م-.. همه چی قره قاطی شده بود . از اون طريق انجام می داد 

دلم می خواد همه بدونن که زيباترين کيه تا اين همه آدم الکی . فکر نکنين من از اون زنا هستم 
نيان عکس خودشونو که حال آدمو بهم می زنه بذارن تو اين سايت های سکسی

س از پ. يچ وجه نبايد متوجه می شد که دست من تو کاره و اين کار طبيعيه مهرداد به ه .
اده بودم مشورتهای زياد عکسها رو که با يه دستکاريهايی چشماشونو هم کور کرده بودم فرست

باشم که  من در اين فکر بودم که از همه جلو بزنم و ساطان بانوی بقيه زنايی. واسه فرزاد 
. ه بود کوس و کون خودشونو به نمايش گذاشتند و اون ظاهرا ازاين عکس ها خيلی خوشش اومد

اومده  در يک گفتگوی چتی با اين که متوجه شدم چقدر هيز و کوس طلبه و لی خيلی هم خوشم
سپرده  از اين می گفت که مهرداد همه کار ها را. بود که اونم از اين عکسها خوشش اومده 

اريهای دست اون و خيلی از عکسای منو هم براش فرستاده و گفته که می تونه رو اونا دست ک
کسای طناز عزيز اون اين قدر هيجان داره که ع-فرزاد جان نکنه اون شک کنه -انجام بده 

طراز اولی از تو رو به نمايش بذاره که حتی خيلی از ريزه کاريهای بدن تو رو هم واسم تشريح 
و روش اون خالهايی رو که داری و من بعدا با فتوشاپ و رتوش بايد يه اصالحاتی ر. کرده 
ی خودت تازه شک هم بکنه اون که نمی دونه تو زن خوب و نجيبش ممکنه يه روز.. انجام بدم 

و يقين می  به خاطر همين فقط در همين حد باقی می مونه. اقدام به تهيه اين عکسا کرده باشی 
گه سکس کنی کنه که اشتباه کرده ازطرفی اون اين روزا در فکر و هيجان اينه که تو با يکی دي
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ن زن فکر می کنن که م. نفهميدم حضرت عالی چی خيال کردن -و شايدم زياد موشکافی نکنه 
نکن که آبمون  کاری. ؟ آقا فرزاد نداشتيما /خوبی نيستم وخيلی ولنگار و از اون جور زنا هستم ؟

عدا وقتی که ب.. اتفاقا من دوست دارم کاری بکنم که آبمون تو يه جوب بره -تو يه جوب نره ها 
کوس خلی  باهاش خداحافظی کردم تازه دوزاريم افتاد که منظورش چی بوده اون با استفاده از

زه همچين بهش اجا. من به من فهمونده بود که در فکر اينه که منو بکنه ولی کور خونده بود 
چه عکسای نازی -. همين قدر ازش استفاده می کردم که کارام راه بيفته . کاری رو نمی دادم 

ا که اين عکس-؟ /به نظرت می ترکونه ؟-يکی از يکی خوشگل تر و وسوسه انگيز تر . گرفتی 
 26م به که گاهی که طول کيرمو اندازه می گير.. من کير طال و کير دراز رو . منو ترکونده 

 وای وقتی عکس کير من کنار تصوير کوس تو قرار می گيره چه معرکه ای.. هم می رسه 

واقعا از همه اين . بهترين کير در مقابل بهترين کوس .. شاه کير در مقابل کوس ملکه . ميشه 
. زنی ها فرزاد منو دور ن-. خانومايی که عکسشونو می فرستن تو اينترنت خيلی خيلی باالتری 

.. يه حواست باشه که من متوجه ميشم که جريان چ. يه وقتی موضوع مارو به فرزاد نگی ها 

ی رمز حت. اون بی خيال اينا رو هر جايی ياد داشت می کرد . من رمز ايميل شوهرمو داشتم 
 کارت بانکهاشو من می دونستم از بس حواسش پرت می شد و دچار فراموشی می شد برای

فرزاد -. م همين از اونجايی که می دونستم اونا رو کجا يادداشت می کنه به همه دسترسی داشت
ن بهتره يا من اگه بگم اي. عکسها يکی از يکی بهتره -؟ /جان کدوم عکسها رو بيشتر پسنديدی ؟

مبل کردی و بی نهايت جذابه ولی اونايی رو که ق. اون بهتره واقعا در حق تو بی انصافی کردم 
دوست داشتم حس کنم يا برام .. کونت داره می ترکونه يه حس خاصی رو در آدم به وجود مياره 

يواش يواش  .تا بيشتر متوجه شم که زحمات من و فتانه بی نتيجه نبوده . بگه که چه حسی داره 
اد چه خب فرز-تکيه کالمها و خطاب هامون به همديگه يه حالت صميمانه تری پيدا می کرد 

. زيزم اوه چرا ع-؟ /از کوسم خوشت نيومد ؟. ؟ راستی از کون قمبل کرده گفتی /حسی داشتی ؟

هم  ولی وقتی که کونت تو ديد من قرار می گيره و کوس. اصل اون کوس غنچه ای و نازته 
رجه يک و خيلی نقلی و کوچولو از اون وسط و پايين کامال مشخصه انگاری داره به کير های د
کون ناب و  کلفت فرمون ميده که بيايين بيايين اين داخل و طعم واقعی کوس و حال کردن با يک

اين کون و کوس سفيد و برق انداخته در هيچ جای دنيا پيدا نميشه و بقيه . درجه يک رو بچشين 
يه حس . ردم وقتی اين حرفا رو می زد من لذت می ب.. بدنها در مقابل اين بدن بايد تعظيم کنند 

هر چند اين حس رو داشتم ولی ديگه يقين می . برتری و خود بر تر بينی در من به وجود ميومد 
واد در داشتم می گفتم طناز جون دلم می خ-. کردم که احساس من ديگه حقشه که واقعی باشه 

ه دستی اون کمر خوش تراشو ي. البته نه اين قدر بی مقدمه . همون حالت کيرمو بکنم تو کوس 
ن که ؟ همين اال/عجب عکسايی ؟. حتی چند تا عکس هم با استرچ گرفتی .. روش بکشم و بعد 

من بدون  دارم به يکی از اون عکسا نگاه می کنم دلم می خواد در همين حالت باشه روبروم و
اره اش کنم اين که شلوارخودمو پايين بکشم از راه همون کون کيرمو فشار بدم به شلواراسترچ پ

ورايی حس کردم فرزاد در چند جمله اخيرش يه ج.. آخ که چه حالی ميده . و بفرستمش تو کوس 
ارم همش می گفت دوست د. چون مستقيما از من اسم نمی برد . داره ادب رو رعايت می کنه 
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ه اونو که تحريک کرد. خوشحال بودم . و به صورت کلی از احساسش می گفت .. بذارم توش 
 طناز جون اجازه هست از سينه های-. پس بقيه رو هم می تونه خيلی راحت تحريک کنه 

حتما ديگه از اونا خوشت نيومده و نمره بهترين رو بهش -؟ /درشتت بگم و اونا رو تفسير کنم ؟
طال رو  اتفاقا اگه مسابقه سينه ها برگزار شه اين ديگه خيلی راحت می تونه مدال-نميدی 

ای تا حاال  اون درشتی و گردی و ايستادگی رو که در اين سينه ديدم در هيچ سينه ديگه. بگيره 
و دهنش لب و وای آدم اگه نوک اين سينه هارو بذاره ت. يه نگاه به نوکهای تيزش بنداز . نديدم 

دم حقيقتو آ-اوههههه فرزاد جون ديگه شرمنده ام می کنی از اين همه تعريف -.. دهنشو می بره 
 سرت ببينی و مگه ميتونی خورشيدو باال. نميشه اين همه زيباييا رو ديد و ساکت بود .. بايد بگه 

؟/بگی هوا چقدر تاريکه ؟

وام می خ. از هيجان زياد دارم می ميرم . پس زودتر اين عکسارو رديفش کن که من منتظرم 
ق نگذريم تو ولی از ح-.. ببينم طناز عشوه گر ترين زنيه که تا حاال در اين سايت وجود داشته 

وش کون خ. حقت خيلی بيشتر از اينهاست طناز جون . ملکه زيبايی دنيای شرق و غرب هستی 
براق و سفيد و هوس . دو طرف با هم يک ميل نمی زنه . دست و بر جسته تو رو هيشکی نداره 

تو يه  شايدم در کنار يکی از عکسهای کون. کير مرده رو از تو خاک بلند می کنه .. انگيز 
طرف کون  قبری گذاشتم که از داخلش کير يه آدم مرده از تو خاک يواش يواش بلند ميشه و به

فکرت  اوووووهههههه فرزاد جون چقدر-.. وای چقدر باحال و سمبليک ميشه .. تو نشونه ميره 
حرف می  يه ساعتهايی رو با فرزاد در مورد همين مسئله. واقعا که خالقی . خوب کار می کنه 

رداد برای مه.. از اونجا به ايميل مهرداد سرک کشيدم تا ببينم چی ميگه و چی می شنوه . زدم 
فرزاد نوشته بود که اين از روياهاشه که يه روزی ببينه که زنم زير کير يکی ديگه داره دست و 

وزی رو خيلی دلش می خواد يه ر.. پامی زنه و ميگه بکن بکن من فقط با کير تو حال می کنم 
ز خبری خودش می گفت ا.. ببينه طناز داره سر شوهرش شيره می ماله منتظره که شوهره 

کی اون لحظه ای رو دوست داره که کير ي.. خونه بره بيرون و اون معشوق خود شو بياره 
خوشگلی  ديگه رو تو کوس طناز يعنی من ببينه و حال کنه که ديگران از اين که زنی به اين

. ه شوهر بيمار من می خواست اين جوری خودشو ارضا کن. دارم که کنار منه حسرت بخورن 

رم و حس بر از اين که منو داره به خودش بباله ولی من می خواستم با نازيدن به خودم لذت بب
داشته  به نظرمن کار من منطقی تر بود چون من می خواستم به. تری جويی خودمو تقويت کنم 

دمو ديده در ايميل مهرداد عکسهايی از خو.. های خودم افتخار کنم و اوبه داشته های ديگری 
زيرش نوشته شده بود فرزاد کاش می . بودم به حالتهای مختلف که هنوز وارد سايت نشده بودند 

تونستی يه روزی زنمو می کردی و عکسها و فيلمهای گاييده شدنشو واسم می فرستادی تا من 
بود  بعضی از اين عکسها دهنمو طوری باز نشون می داد که کيری رفته. باهاشون حال کنم 

ی عيب. بذار تحريکم کنه .. حالت اين عکسها طوری بود که منو تحريک می کرد .. داخلش 
. رن آتيش بگي. نداره ولی بذار طوری ديگران رو تحريک کنه که اونا در حسرت من بسوزن 

کس من سر ع. آب کيرشونو خالی کنن رو صفحه کليد کامپيوتر . بذار با عکسای من جلق بزنن 
ذاره ببينم منتظر بودم که فرزاد کير طال عکسای منو ب. با زنا و دوست دختراشون دعوا بيفتن 
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هرداد البته اون می خواست اين عکسها رو از همون ايميل م. چه حالی به ديگران دست ميده 
در هر دو صورت نوشته می شد . فرقی هم نمی کرد . بفرسته يا بده مهرداد اونا رو ارسال کنه 

. کوسم هيجان زده شده بود . اين جوری هيجانش برای بيننده فوق العاده بود ..عکسهای همسرم 

.. ودی به همين ز. راستش هوس فتانه رو کرده بودم که بياد و خيسی کوسمو کم کنه .. خيلی 

هرداد اون شب وقتی که با م. ولی ديگه درست نبود که اين قدر سريع دست به دامن اون بشم 
می کردم  فکر. رفتم تورختخواب وقتی يه نگاهی به حال و روزش انداختم ديدم تو عالم خودشه 

تم و اون من پشت به اون و قمبل کرده قرار داش. کامال لخت بوديم . بتونم فکرشو خوب بخونم 
يی تعريف می يه داستانها. فقط دو تا دستاش رو کونم بود و داشت از يمين و يسار برام می گفت 

از خيانت  .چون بعضی قسمتهاش با عقل جور در نميومد . کرد که نمی دونستم راسته يا چاخانه 
ذهنمو آماده کنه تا منم از اين . يه جوری می خواست منو تحريک کنه . زنا به شوهراشون بود 

نا دليل نمی کارا بکنم ولی درسته که يک زن عاشق فانتزی و افکاری فانتزی داشتن بودم ولی اي
گل بود زنه خيلی خوش.. طناز زن يکی از دوستام بهش خيانت کرد -.. شد که بخوام خيانت کنم 

ند وقت يه چ.. شوهره هم خودش بد نبود .. همش به شوهره می گفت تو نميتونی منو ارضا کنی 
استانو اون مهرداد اين د-زنه بی خيال شده بود وشوهره از اين بی خيالی اون مشکوک شده بود 

اوال اين يه واقعيته در ثانی يادم نمياد تعريفش کرده باشم و آخرش خب از اين -؟/؟.دفعه نگفتی 
ست دارم بااين که شک داشتم به گفته هاش ولی حس کردم که دو.. .اتفاقات مشابه زياد ميفته 

کنه اين  واقعا داشتم تحريک می شدم از اين که يه زنی ممکنه به شوهرش خيانت.. ادامه بده 
مهرداد  نوع تحريک شدن برای من شايد به اين دليل مفيد بود که خودمو راحت تر در اختيار

يه .  آره عزيزم زنه خودشو به بهترين شکلی رديف می کرد-.. خب مهرداد بقيه اش . بذارم 
تعريف  وقتی برام.. روزی شوهر خودشو يه گوشه ای پنهون می کنه و همه جريان رو می بينه 

 يه زن چطور می تونه تا اين حد دل شوهرشو! می کرد جيگرم داشت آتيش می گرفت طناز

و رو تو دلم می گفتم ای مهرداد کور خوندی تو که از خداته من اينجوری دل ت.. .. بشکنه 
آره اون اومد و يه جايی قايم شد که اون دو تا آشغال اونو -؟/پيش قاضی و معلق بازی ؟. بشکنم 
واش يواش معشوق زنم ي.. حاال بقيه شو خالصه از زبون دوستم ميگم که راحت تر باشه . نبينن 

لی اون مرد يه خورده ازم خوش تيپ تر بود و. لختش کرد همه جاشو خيلی آروم می بوسيد 
رشو خوب که کوس و کون زنمو ليس زد و با همه جاش ور رفت کي. کيرش خيلی کلفت تر بود 

ای چه و.. گذاشت تو دهنش و بعد از ساک زده شدن اونو از همون عقب فرو کرد تو کوس زنم 
کير می رفت داخل کوس و ميومد بيرون می . جيگرم داشت می سوخت . دردی می کشيدم 

حس می کردم . خيسی هوس رو کير اون نامرد مشخص بود . رفت تو کوس و ميومد بيرون 
غرورم خرد ميشه اگه بخوام بپرم وسط اونا

ومد و زنه يارم طناز اون همچين زنه رو گاييد که داشت از دهنش در ميدر هر حال سرتو درد ن
 مهرداد همين جوری که حرف می زد دستش. هم اصال اصراری نداشت که سکسشون تموم شه 
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ک می با انگشتاش کوسمو قلقل. روی کون من قرار داشت و آروم آروم اونو به کوسم رسوند 
و مو بر طناز من که تصورشو می کنم يه روزی اگه يه کير غريبه بخواد بره تو کوس ت-. داد 

رشو زنه حتی آب کير دوست پس. دوستم زنشو که داشت ار گاسم می شد ديد . تنم سيخ ميشه 
ه وقتی اون اين حرفا رو می زد و از وجود کير ديگه توی کوسم صحبت می کرد ب.. خورد 

مهرداد به جای اين حرفا يه کاری بکن که حالم گرفته نشه من کير می -. شدن تحريک می شدم 
ير همش از کوس و کون و ک. چرا اين روزا اخالقت يه جوری شده . منو ارضام کن . خوام 

.. مثل اين که ما هم آدميما همش که نبايد با اندام ديگران تحريک شيم . ديگران صحبت می کنی 

خودش تو  مهرداد که خيلی بی حال شده بود و می دونم حاضر بود يه چيز ديگه ای رو غير کير
فکر  کوسم فرو کنه و تصور کير يه غريبه رو داشته باشه با همون سستی خودش گفت عزيزم

هر . اشم نکن که من آدم بی غيرتی هستم من اينا رو ميگم تا يه تنوعی واسه سکسمون داشته ب
تم بهش خواس. دومون به هيجان بياييم و روابط سکسی ما يه حالت يکنواختی به خودش نگيره 

ن جور در بگم ما که اصال رابطه ای که بشه اسمشو گذاشت رابطه سکسی نداريم که بخواهيم اي
ر اين قد.. با کونم حال کن .. کوسسسسمو .. بمال .. مهرداد بمال -. موردش قضاوت کنيم 

ود آبم من ز.. طناز نمی دونم چيکار کنم -.. منو ارضام کن .. فکرای اضافی به مغزت راه نده 
رده بود و راستی راستی قاطی ک.. مياد اگه زود آبم بياد اون وقت شايد نتونم خوب ارضات کنم 

 خاک توسر شوهرم و.. می خواست کاری کنه که هوس زياد منو وادار به تابو شکنی کنه 

 اون قدر زنشو که من باشم نمی دونست و منم کوس خل بودم که با اين کوس خل.. زنش 

. ردم با همه اينها دوستش داشتم و بايد هر جوری که شده تحملش می ک. ازدواج کرده بودم 

اونم پسر  مهرداد خواست بياد کوسمو بليسه که خيرشو خوردم و گفتم که در جا بکنه تو کوسم و
رم که يه حس کردم با اون همه ور رفتن های فتانه نياز عجيبی به اين دا. حرف گوش کنی بود 
شوهر  مهرداد.. اون جوری که بوش ميومد منم بايد می رفتم تو خط لز . چيزی بره تو کوسم 

. .مهرداد -کوس خل و نازنينم کونمو از وسط باز کرد و کيرشو از پشت کرد توی کوسم 

س مگه هو... به کيرت بگو يه خورده دراز تر شه کلفت تر .. کيرررررررر کيرررررررررر 
.. از اين کلفت تر نميشه .. طناز چيکار کنم چيکار کنم -زود باش زود باش .. منو نداری بکن 

ولونه هر چی هست قبولش دارم فقط نمی خوام زود ارضا شی و با يه کير شل بری ت-.. نميشه 
دم عزيزم خيلی خوشم مياد دست خو-.. کوسم که اون وقت خود به خود بيرون کشيده ميشه 

ای ولی بعضی زنا هستند که ارضا نميشن ميرن زير کيرای مرد. نيست دارم خالی می کنم 
-رده به روم نياوردم که چه غلطی ک.. غريبه می خوابن بازم خوبه که تو اين جوری نيستی 

و کوسم تا بخوام چند تا متلک ديگه بارش کنم آبشو ت.. مهرداد عزيزم يه قرصی چيزی بخور 
يرم حسابی جاااااااان طناز چقدر سنگين بودم کون درشتت که می خوره به باالی ک-. خالی کرد 

ش هرچی هم خودمو از پشت به. جمع شدن کيرشو توی کوسم احساس می کردم . داغم می کنه 
شده بودم  داغ. خوشم ميومد . می ماليدم که کيرش از توی کوسم بيرون نياد نمی شد که نمی شد 

. م نمی رفت ولی اين که بخوام يه کير ديگه رو تو کوسم ببينم و مهرداد رو خوشحال کنم تو کت

تر و بر نامه مهرداد گرفت خوابيد و من رفتم يه اتاق ديگه رو کامپيو. حوصله ام سر اومده بود 
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يی از طرف البته قرار بود ارسال ها.. های سايت و اين که ببينم فرزاد کير طال چيکار کرده 
. ه بود چند تا از عکسها رو آماده کرده بود و گذاشت.. عجب عکسهايی .. شوهرم داشته باشه 

کسا رو اون اگه می خواست روزی ده تا از اين ع. البته همه رو يک دفعه ارسال نکرده بود 
ی بهتر بود اين جور. بفرسته همين االنش هم تا دو ماه می تونست هر روز اين کارو انجام بده 

من يکی که نمی تونستم کدوم يک از اين ده . اگه به ميزان کمتری از اين عکسارو می فرستاد 
ونستم يکی می د. . دوازده عکسی رو که تازه رفته بود تو سايت به عنوان بهترينش انتخاب کنم 

. کنن  واسه پسرا که بتونن باهاش جلق بزنن و خودشونو راضی.. از يکی هوس انگيز تر شده 

ر اين چقد. واسه اونايی مث فرزاد که به خاطر کوس من و تن من همش پاچه خواری منو کنن 
اون  اين جوری که هزاران هزار نفر می ديدنش يکی. فتانه دستت طال . عکسا ناز شده بود 

اگه می  شايد.. زير يه پيام گذاشته بود کوس طال نصف عمرم مال تو فقط يه شب مال من باش 
يکی ديگه می گفت نمی دونم اين همه زيبايی و هوسو به چی تشبيه . شد همچين کاری می کردم 

بگو چی  يکی ديگه می گفت. تو مثل يک الماسی هستی که بقيه بايد با تو محک زده بشن . کنم 
د وگفته بود من باز يکی ديگه پيام جالبی گذاشته بو.. می خوای تا فقط يه دقيقه بتونم بغلت کنم 

چون می دونم  تمام عمرمو به غير از يه نفس بهت ميدم که يه بار به اندازه همون نفس بغلت کنم
خيلی زيبا بود.. با بغل کردن تو زندگی دوباره ای می گيرم 

منم گاهی به ايميل مهرداد سر می زدم تا ببينم . کير طال هرشب از اين عکسا ميذاشت فرزاد 
اقعی اون هنوز عطش اينو داشت که منو زير کير های کلفت ببينه و عکسهايی و. جريان چيه 

ی بدم ولی من اگر هم همچين آدمی می بودم هيچوقت دوست نداشتم يه بهونه ا. مشاهده کنه 
جای . اشن بيشتر از نود درصد زنای دنيا حاضرن جای من ب. دستش که بتونه ازم امتياز بگيره 

ا حاضرن اين زن. من باشن و شوهراشون رضايت بدن که زنشون بره زير کير بقيه مردا بخوابه 
به همچين  از خيلی چيزاشون بگذرن تا شوهره کاری به کار اونا نداشته باشه ولی من تا حاال

ودم که دلمو خوش کرده ب. شايدم کوس خل بودم . چيزی که برای زنا نعمت بود پشت کرده بودم 
تازگيها هنگام  مهرداد. نمی دونستم ديگه چيکار کنم . به اين که بقيه انداممو ببينن و لذت ببرن 

يرشو سکس دوست داشت منو کامال لخت و برهنه ببينه و در همون حالتی که منو می بينه ک
ديگه  اون با اين فکر که يکی. می تونستم فکرشو بخونم . بگيره تو دستش و باهاش ور بره 

بيشتر  شايد حاضر بود. داره منو می کنه رفته بود توفانتزيهای سکسی خودش و حال می کرد 
ترسيد و  سرمايه شو بده تا منو راضی کنه که به اين خواسته اش تن بدم ولی مثل سگ ازم می

نو با يه م. لعنتی من که با اين هدف باهات ازدواج نکردم .. منم اونو گذاشتم به حال خودش 
بهم گفت  بازم در يکی ديگه از اين شبها با فرزاد که چت می کردم. .. جنده مساوی کرده بود 

ولو و تنهايی واسه اين که يه تنوعی به اين عکسا داده باشيم بد نيست که اين عکسها از حالت س
فرزاد من -. .يعنی تو در تقابل با کير هم باشی . و انفرادی يه حالت تر کيبی به خودش بگيره 

جعلی  تو می تونی چند تا عکس و کير. تو که می دونی من اهلش نيستم . نمی فهمم چی ميگی 
و  عزيزم طناز جان شوهرت اين روزا حال و هوای خوشی نداره و ممکنه جعلی-درست کنی 

و حال کنه اصلی رو تو سايت قاطی کنه و حواسش نباشه ازبس به فکر اينه که با خيانت کردن ت
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په اونا که ديگه پ. ولی خوانندگان سايت حاال هرکدوم واسه خودشون يه کار شناس شدن 
بايد برم  اين جوری که تو ميگی من. منم که پپه نيستم . فرزاد ميگی من چيکار کنم -. نيستند 

و مرام  ولی اين قرارمون نبود و تو خودت می دونی که فکر و فرهنگ. زير يکی ديگه بخوابم 
نو نمی حاال م. من شرفمو به اين مسائل نمی فروشم . من چيه و من از زنای اون جوری نيستم 

ه تو طناز جان منم ازت نخواستم ک-. شناسن و می خوام يه حالی داده باشم حسابش جداست 
لی از زنايی شايد خي.. نمی دونم فيلمهای نيمه سکسی رو ديدی يا نه . بخوای از اين کارا بکنی 

ونا که درش بازی می کنن زنای خيلی نجيب و خونواده دوست باشن که اصال شوهرشون هم ا
االن در فرانسه خيلی از هنر . رو برای بازی در اين فيلمها تشويق کنه و زندگی خوبی هم دارن 

نه راسته نمی دونستم اين کوس شراتی که داره بلغور می ک.. پيشه های زن همچين حالتی دارن 
ورود و  طناز جان تا وقتی که عمل نهايی-.. يا نه ولی يه جورايی داشت رو مخ من می نشست 

. شت خروج صورت نگيره و ساده تر بگم عمل آميزشی انجام نشه نميشه اسم خيانت روش گذا

 می تونم يه خورده راحت ترحرف بزنم و. حاال بوسه ها رو ميشه واسش تخفيف قائل شد 

انه هر جور که راحت تری فقط سعی کن محترم-؟ /اصطالحات جنسی رو بيشتر به کار ببرم ؟
سب که خودشو به ما می تونيم از يه شخص استفاده کنيم با يه کير و اندام منا.. باشه عزيز -باشه 

نستم به نمی تو.. يه لحظه بدنم لرزيد .. کوست نزديک کنه و در حالتهای مختلف عکس بگيريم 
ايد فرزاد اگه قبول کنم و اون يا تو بگين که کير حتما ب-خودم بقبولونم که زير بار اين مسئله برم 

ر کير ببين س-؟ /؟ من زير بار زور نميرم ها ؟/فرو بره تو کوس تا عکس قشنگ تر شه چی ؟
ه حتما داشتم فکر می کردم ک.. که به سر و سوراخ کوس بچسبه بقيه عکسو ميشه يه کاری کرد 

داشتم قاطی می .. از کله کير تا تنه رو ميخواد که قيچی کنه و نشون بده کير رفته توی کوس 
اون مردشو . فرزاد جون فرض می کنيم که من قبول کردم که همچين کاری انجام بدم -.. کردم 

اشه ؟ اون مردی که بشه بهش اطمينان کرد و زبونش قرص باشه و کيرش هم طوری ب/داری ؟
؟ اون /داری ؟..سايتو منفجر کنه . که وقتی در کنار کوس من قرار می گيره بتونه بترکونه 

تو  .عکس کيرشو ميگم . اصال کيرشم ديدی . آره طناز تو خوب می شناسيش -؟ /مردو داری ؟
اره درجا فهميدم که د.. که به سايت سر می زنی کدوم کير بيشتر توجه تو رو جلب کرده 

ر که من ؟ از اين نظ/؟ تو می خوای اين کارو انجام بدی ؟/فرزاد تو ؟-ازخودش حرف می زنه 
نظر بد  به تو اطمينان دارم که دهنت قرصه شکی نيست ولی اگه بخوای دست از پا خطا کنی و

يعنی . من زنی نيستم که زير هر کيری بخوابم . بهم داشته باشی دمار از روزگارت در ميارم 
نه که دارم حاال رو ذوق و عالقه و اشتياق و هيجا. ازدواج کردم و به شوهرم وفادار می مونم 

نه -. ناشم اميد وارم احساس منو درک کنی و فکر نکنی که من از او. اين کارا رو انجام ميدم 
تو کار  مطابق ميل. بهت قول ميدم که خالفی انجام ندم . طناز جون من همچين فکری نمی کنم 

ل آفرين به زيبايی و جما. لذت رو نزديک خودم حس کنم ولی از نظر فيزيکی اونو نچشم . کنم 
همين حرفا کافی بود تا . بگم و ملکه زيبايی و هوس دنيا رو از نزديک ببينم و بهش افتخار کنم 

فره ای قرار شد که برم خونه شون تا اون عکسهای دون. راحت خر شم و پيشنهادشو قبول کنم 
رو که قرارشو با هم گذاشتيم ازمون بگيره و بذاره توی سايت
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که ممکنه اين  فرزاد به من گفته بود از اونجايی. که من وفرزاد همديگه رو جايی ببينيم قرارشد 
ه مهرداد کار ساعتها وقت ببره بهتره که به يه بهونه ای يک روز از خونه خارج شم و منم ب

ن گفتم که اگه اجازه ميده برم يه سری به يکی از دوستان دوران دبيرستانم بزنم و تولدشه و هم اي
اون . يشه که در دکور چينی بهش کمک می کنم و هم اين که خيلی وقته همو نديديم و دلم باز م

ين دليل شايد به ا. درجا قبول کرد و اصال نپرسيد کجا می خوای بری و چيکار می خوای بکنی 
ه که با خيالی راحت تر می تونست تو خونه رو عکسهای منتشر نکرده بشينه و ببينه ک

من و فرزاد يه جايی رو به عنوان وعده گاه نشون کرديم که اون بياد . چيکارشون می تونه بکنه 
ونستم يه ماشينی زير پاش بود که اسمشو هم نمی د. من ديگه با خودم ماشين نيردم . سراغم 

عينک دودی هم که به چشاش گذاشته بود . به رنگ مشکی متاليک و خيلی هم شيک . چيه 
ه در منم طبق همون شيوه ای ک. بی خيال کراوات هم زده بود . خيلی به رنگ ماشينش ميومد 

بودم که  خونه فتانه پيش گرفته بودم يه چمدون پر از لباس و شورت و سوتين با خودم آورده
منو ياد . خيلی خوش هيکل و خوش تيپ بود . فرزاد گفت خودشم خيلی از اينها رو رديف کرده 

هرچند . م هنرپيشه های جذاب دهه هفتاد ميالدی مينداخت که فقط عکس و فيلمهاشونو ديده بود
واالنصاف  منم الحق و. اگه سنم به اون موقع قد می داد بازم بايد همينا رو ازشون می ديدم 

يی تنم يه مانتو. چون اگه تعزيرات ميومد ما رو با خودش می برد . سنگ تموم گذاشته بودم 
نگ سفيد که کرده بودم که فرقی با پيراهن نداشت و زير اون مانتو هم يه استرچ پارچه ای به ر

د گفتم وقتی اينو به فرزا. خط درزهای کونو خيلی قشنگ نشون می داد و بر جستگيهای اونو 
مون واسم گفت از اين شلوارها زياد داره و بررسی می کنه هرکدوم که بيشتر بهم ميا د با ه

 طناز تو خيلی خوشگل تر و خواستنی تر از اونی هستی که توی عکسات-. عکس می گيره 

و کار بازم داشت مخ من.. حيف از اين مهرداد که قدر تو رو نمی دونه .. حيف . نشون ميدی 
. م من خودم کرم اين مردا رو می دون. می گرفت که يه جورايی راضی شم باهاش حال کنم 

خدا . نداريم  20حيف که بيشتر از نمره .. حرف نداری چشات ابروهات لبات حالت صورتت 
روز هم بيشتر کار برده  7روز آفريد ولی فکر کنم خود تو و نقش و نگار تو  6دنيا رو در 

ش در طبق خونه ا. از اين زبون بازيهای اون لذت می بردم و دلم می خواست بازم بگه .. باشه 
يه  و واحد هفتم يه سره بود و طبقه چهارم همون. واحده بود  7طبقه و 4چهارم يه مسکونی 

يد می گفت که پشت بومش هم اختصاصيه وفقط واسه گذاشتن ديش ماهواره با. واحدو داشت 
ری عکس ببينم يعنی ميشه رفت پشت بوم و زير آسمون آبی هم طو-. ازش اجازه و کليد بگيرن 

ص بعضی قسمتهاش که زاويه اش طوريه که از اطراف مشخ-؟ /انداخت که کسی مزاحم نشه ؟
يه ساعت مونده بود به ظهر ولی . هيجان زيادی داشتم که زودتر کارمونو شروع کنيم . نشه آره 

يه  مانتومو در آورده و. مختصر غذايی خورديم که بتونيم راحت تر کارمونو شروع کنيم 
ن نگران نباش طناز جو-چرخشی به باسنم داده و رفتم جلوی آينه تا ببينم استيل کونم چه جوريه 

 فرزاد. هيکلت که توپه و حرف نداره عکسات هم توپ توپ ميشه . همه چی عالی درمياد 

. سم فرزاد من می تر-. زودتر از من خودشو لخت کرد و فقط با يه شورت جلوم قرار گرفت 

. ره نترس طناز اون حال و حوصله سابقو ندا-.. اون می فهمه عکسا اصله . مهرداد زرنگه 
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اون فقط حواسش پی اين قضيه هست که تو با يکی ديگه . مخشو کار می گيرم زياد سرک نکشه 
ن باورک. چند تا عکس جعلی هم ميذارم و قاطی اين عکسا می کنم که مشکوک نشه . باشی 

و ديگه وای طناز ت. اون هيجان می خواد . اصال اين روزا خيلی گيج می زنه و تو باغ نيست 
ودش هر زن ديگه ای جای تو بود به بهترين نحو ممکنه از اين وضعيت به نفع خ. کی هستی 

فرزاد که با .  حالت اولم با همون شلوار استرچ کون نما و يه تاپ حلقه ای بود. استفاده می کرد 
. رکوند يه شورت کنارم ايستاده بود کيرش عين يه توپ بيسبال شده بود و داشت شورتشو می ت

داماد شب زفاف اين طور خودشو لخت نمی کرد که اون مثال واسه عکس برداری هيجان 
می خواست باهام حال کنه دو تا کف دستشو می ذاشت رو قسمت دو تا قاچ کونم و مثال . داشت 

منو . ياد باسنمو از اين طرف به اون طرف کرده می خواست معلوم کنه کدوم استيل بيشتر بهم م
شايد . کرد  به ياد حرکات فتانه مينداخت که اونم از اين حربه واسه حال کردن من استفاده می

حال  وقت گذاشتن تا يه حدی واسه تنظيم منطقی به نظر می رسيد ولی در اين حد ديگه جز
اهای حاال کار به ج. عيبی نداره بذار در همين حد حالشو بکنه . کردن چی می تونست باشه 

پيش  فرزاد جان يه خورده سريع تر اين جوری که-. باريک تری نرسه ونکشه اشکالی نداره 
کون بر  چند تا عکس که با چند تا شلوار استرچ و. ميری ممکنه يک هفته هم کارما طول بکشه 

جسته ام در حالت های مختلف گرفتم نوبت به اين رسد که از پشت شلوارموتا نيمه کون و بعد تا 
زير کون بکشه پايين و کون لختمو بندازه توی ديد .

بعد از اون . چند بار شلوارمو تا نيمه پايين کشيد از کون من به صورت نيمه لخت عکس گرفت 
وری گذاشت در اين حالت کف دو تا دستاشو ط. شلوارو تا باالی رون و انتهای کون کشيد پايين 

ال کنه روی کون من و اونا رو حرکتشون داد که از اين حرکتش حس کردم که می خواد باهام ح
طوری . نه چون با هم قول و قرار کرده بوديم که دست از پا خطا نک. ولی زياد به دل نگرفتم 

ی ول. هم دو تا برش کونمو به کناره ها بازشون کرد که چاک کونم بيشتر مشخص می شد 
 اون. دستشو که برای گرفتن عکس بر می داشت درز وسط کونم به همون حالت در ميومد 

خب -؟ /فرزاد تو داری عکس ميگيری يا فيلم ؟-.. داشت از اين صحنه و کون من کيف می کرد 
يا بيننده در  من بايد خودمو جای خواننده. بايد استيل کونت تنظيم بشه تا اين عکس زيبا بيفته 

ن لذت رو نظر بگيرم که تا چه حد از اين صحنه می تونم لذت ببرم و کدوم حالت به من بهتري
ايد يه سری تکون داده گفتم خودت می دونی ب. اميدوارم متوجه منظورم شده باشی . ميده 

ر سايتها من داشتم عکس می گرفتم و می خواستم خودمو د. عکسايی با کيفيت باال تحويلم بدی 
ی به عنوان يکه تاز و ملکه زيبايی هوس معرفی کنم اون هيجان داشت انگار که خودش م

. آورد  يواش يواش کار رسيد به اونجايی که ديگه شلوارمو از پام در.. خواست اسطوره بشه 

ازش  وقتی. چند تا عکس هم در اون حالت بر داشت . هنوز تاپ و سوتينمو در نياورده بود 
ی تونی بهم گفت م. پرسيدم تو چرا خودتو لخت کردی که اين طور تن و بدنت توی ديد بيفته 

ی خوام طوری غير اين نيست که آدم از ديدن زيباييها و سکس به هيجان مياد منم م.. نگام نکنی 
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گيره و از  به هيجان بيام که ببينم اوج اين هيجانات در کدوم زاويه و حالت عکس تو قرار می
به  يه لحظه که چشمم.. . اميدوارم که اين هيجان کار دستت نده -همون حالت عکس بگيرم 

کيرش افتاده بود طوری کلفت و دراز نشون می داد که همچين کيری رو در هيچيک از 
قتی فوری حواسمو بردم جای ديگه که يه و. عکسهای سکسی و يا فيلمهای سوپر نديده بودم 

واسه اين که اگه خللی در کارم ايجاد می شد تمام زحماتی که کشيده . شيطون خودمنو گول نزنه 
-. ی داداين جوری که همه به ديدن من لذت ببرند حال بيشتری به من م. بودم به هدر می رفت 

 در يه حالت سگی زانو بزن طوری که شکاف کوست از. خب طناز جون حاال خوب قمبل کن 

رفشو به واسه اين کار چند بار دستشو رو کونم گذاشت و دو ط. پشت به خوبی توی عکس بيفته 
ناز اگه بدونی ط-پهلو ها کنار می داد تا مثال يه ايستادگی خاصی پيدا کنه و بتونه عکس بگيره 

 تپلی و, ؟ اون شکاف کوس و حفره وسطش /فرزاد کوسم خوب ميفته ؟-چقدر معرکه ميشه 

داری غم  آره عزيزم نگران نباش تا فرزاد کير طال رو-؟ /تنگی يا نقلی بودنشو نشون ميده ؟
ن که نيمی يه عکسايی ازت بگيرم که زنا آرزو کنند کاش جای تو باشند و مردا هم بخوا. نخور 

ی ها حال ؟ يعنی اين جوری خيل/جديی ميگی فرزاد ؟-. از عمرشونو بدن تا ساعتی با تو باشن 
می فکر کردی اين کير به اين درازی و کلفتی از من غذا ن. نمونه اش من -؟ /می کنند ؟

؟ من االن می تونم خيلی از کوس هايی رو که اراده کنم زير کيرم داشته باشم ولی حاال /خواد ؟
ن ديدن م. با تو که فقط بويی از هوس و کوس رو احساس کنم و ببينمش . اينجا پيش تو هستم 

نده و سرمو بر گردو. کوس تو و عکس برداری از اونو به کردن کوس های ديگه تر جيح ميدم 
ه و بدونه که تا الاقل دلش خوش باش. بوسه ای از لبان فرزاد بر داشتم تا يه تشکری کرده باشم 

رفته بود توی . برای چند ثانيه حس کردم که مست اين حرکت من شده . قدر زحماتشو می دونم 
خماری ولی من ديگه آدمی نبودم که بخوام به اين مهر دادی که آرزوشه منو زير کير يکی ديگه 

روبرو  ازم خواست که چند تا عکس هم از. چند تا عکس از پشت ازم گرفت . ببينه خيانت کنم 
قتی از روبرو پاهامو از وسط باز کرده و بازم خوبی اين حالت اين بود که و. و از کوسم بندازه 

و در  پاهامو از وسط باز کرده. عکس مينداختم می تونستم وضعيت کوسمو ببينم و نظر بدم 
عکس  طناز جون من می خوام کاری کنم که اين-. حالتهای مختلف چند تا عکس ازم بر داشت 

ی که کسی که اين عکسا رو می بينه و خودش سرشار از هوس ميشه وقت. تو طبيعی تر بيفته 
اره ببينه تو هم هوس داری اون هوس و هيجانش طوری ميشه که دلش می خواد کيرش پوست پ

ی هی من و من می کرد و م.. کنه و مانيتور رو بشکافه و فرو بره توی تصوير کوس تو 
-. فرزاد جان منظورتو بگو ميگی من چيکار کنم -خواست يه چيزی بگه و هراس داشت 

ه هوس من ميخوام تو يه خورد. به خاطر بهتر شدن کار ها ميگم . ناراحت نشو اين نظر منه 
اين  يعنی کوست خيس کنه و من. طبيعی هم داشته باشی و اين هوس تو هم خودشو نشون بده 

اگه می خوای . يعنی فکرتو ببر به يه صحنه سکسی . خيسی هوس تو رو در عکس بندازم 
ری که خودت تو تا بخوای فيلم بذاری حالت ما بهم می خوره هر کا-. برات يه فيلم سکسی بذارم 

ثال ببری من می تونم کف دستمو روی کوست بکشم فقط تو بايد حواستو م-. می دونی انجام بده 
ت لذت پيش شوهرت و رختخواب و سکس و اين که زير کير اونی و يا هر حالت ديگه ای که به

30



در همون . .فهميدم ديگه نمی خوای اين قدر توضيح بدی -...ميده تا يه خورده هيجانت زياد شه 
. و کوسم حالت طاقباز قرار داشته و حتی بهم فرصت نداد که من بگم خودم کف دستمو ميذارم ر

اون کف دست خودشو گذاشت روی کوس من

ذاشته کف دستشو گ. کامال رو بروی هم قرار داشتيم و هر دو مون لخت لخت بوديم من و اون 
. ر داد بود الی کوسم و مثال بهم می گفت که فکر کنم به صحنه رختخواب خودم و سکس با مه

می  چشام باز نمی شدند ولی به زور اونا رو باز نگه. من هم همچين تصوری رو می کردم 
ت می خجال. کوسم خيلی خيس کرده بود . خيلی داغ شده بودم . هوسم زياد شده بود . داشتم 

يه جورايی  يه بار که چشام به چشاش افتاد حس کردم که اونم. کشيدم به چشای فرزاد نگاه کنم 
هوس می  نمی دونم من کوسم داغ کرده بود و در آتيش. بی حس شده و خيلی بی حال تر از منه 

جور  نمی دونستم که آيا به خاطر فکر کردن به شوهرمه که اين. سوختم اون ديگه چش بود 
نفسم . نستم واقعا نمی دو.. نمی دونستم . حشری شده يا اثر دستای اونه و يا شايدم هر دو تاش 

وب فرزاد فکر نمی کنی اين قدر خيسی خ-. نمی خواستم عکسام خراب شه . بند اومده بود 
ا خوب از ؟ اگه از حد بگذره ممکنه يه تار های سفيدی در عکس به وجود بياد که عکس/باشه ؟

من  با صدايی که درش ناله هوس بود و حشر و هوس و آرزوی کوس و گاييدن.. آب در نياد 
های هوسم الپامو باز کردم تا با چسبندگيها و خيسي. ازش می باريد گفت نترس درستش می کنم 

سفيدک  يه خورده. راست می گفتی طناز -عدسی و دور بينو تنظيم کرد . از کوسم عکس بندازه 
باالی کوسم  اومد جلو تر و انگشتتشو گذاشت رو چوچوله ام و.. حاال بايد چيکار کنيم -می زنه 

ارو می وقتی اين ک. نوک انگشتشو به ماليمت رو کوسم می کشيد . و يه خورده باهاش ور رفت 
ون دلم می خواست هم. حس می کردم تپش قلبم چند برابر شده . کرد قلبم يه جوری می شد 

 لحظه در کنار مهرداد و داخل رختخواب می بودم و اون هر جوری که خودش می خواست و

اغ شده د. منم می خواستم منو می گاييد ولی می دونستم که اون لحظه اين يک آرزوی محاله 
فکر اين که فرزاد بياد . هوس داشت منو از پا مينداخت . احساس خفگی شديدی می کردم . بودم 

اد که تازه غرورم به من اجازه نمی د. کيرشو فرو کنه توی کوسم داشت منو ديوونه می کرد 
خودمو زير کير اون ببينم و از طرفی همش باهاش مخالفت می کردم و می گفتم هدفم فقط گرفتن 

فکر  اگه يه خورده عقب نشينی می کردم اون حتما راجع به من تصور بدی می کرد و. عکسه 
می کرد که من يک زن بدی هستم و من نمی خواستم که اون اين تصور رو در مورد من داشته 

فرزاد با انگشتت داری چيکار می -.. يعنی می خواستم سنگينی و متانت خودمو حفظ کنم . باشه 
ی بعدا از می تون-دارم چند لک سفيدو پاک می کنم و اندازه خيسی رو تنظيم می کنم -؟ /کنی ؟

ز اين ممکنه يه سری بهانه گير ا. هر چيزی طبيعی اون خيلی بهتره -فتو شاپ استفاده کنی 
ت در چون می دونس. خوب می دونست از چی حرف بزنه که منو قانع کنه . عکسا ايراد بگيرن 

نجام باشه هر کاری که می دونی ا-. اين مورد که عکسا خوب از آب در آد من خيلی حساسم 
.  خوب شد طناز اين جوری نشون ميده که تو چقدر هوس داری و به هيجان اومدی-. .بده 

نا رو ببينم مگه می خوای او-چشات يه خماری و حالت خاصی داره که تو رو خواستنی کرده 
نمی  .خب نه ولی همون در حالت ايستادن و حرکات طبيعی تو خيلی موثره -؟ /هم بندازی ؟
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بگير و  حاال پاهاتو به طرف هوا. . دختر تو ديگه کی هستی . دونی چه آتيشی به پا می کنی 
ون شيطونا اين فرزاد هم از ا.. کونتو هم بذار زمين تا چند تا عکس در اين حالت ازت بگيرم 

. م هر بار که می خواست باهام حال کنه می گفت کوست خشک شده بهتره خيس ترش کن. بود 

مين ولی قلبم ه. به زور جلوی جيغ کشيدنمو می گرفتم . کف دستشو می ماليد به وسط کوسم 
رده باهام بعد که يه خو. دلم نمی خواست که اون متوجه اين تپش قلبم شه . جور به شدت می زد 

 چيکار کنم کارگردان و. ور می رفت دوباره با يه انگشت شروع می کرد به پاک کردنم 

اده بودم ديگه ريش و قيچی رو د. فيلمبردار و همه کاره اون بود و من نمی تونستم چيزی بگم 
ستم زمانی که د. از سينه های درشت من و نوک تيز اونا چند مدل عکس گرفت . . دست اون 

. ی دادم روی کوسم بود و وقتی هم که با کوس باز داشتم يه حرکت انفرادی يا سولو انجام م

عکس  بعدش ازم خواست که قمبل کنم و در چند حالت سگی و زانو زده از کون بر جسته منم
قعا خيلی وا. فکر نمی کردم اين جور عکس برداری تا اين حد همراه با رياضت باشه .. بندازه 

جالت هم در کنار فتانه هم عکس انداخته بودم ولی من و اون در همون لحظات از خ. سخت بود 
نه . ی کردم شايد واسه همين بود که اونجا احساس کمبود نم. در اومده بوديم و بهم حال داديم 

لم می خواست چقدر د. اووووففففف کاش مهرداد اينجا بود .. من نبايد به اين فرزاد رو بدم .. نه 
. اييد کيرش می رفت توی کوسم و آبشم دير ميومد و تا هر وقت که من می خواستم منو می گ

وس طناز اگه بدونی چه کون خوشگل و ه-. ولم نمی کرد . اون انگار رحم تو وجودش نبود 
نهههههه نگو فرزاد -انگيزی در مياد بهترين کون و قشنگ ترين کون و وسوسه انگيز ترين اونا 

خص بشه دلم می خواد اين عکسا زود تر بره توی سايت و ملکه هوس و زيبايی مش. دلمو بردی 
صورتم  .خيلی داغ شده بودم .. همش دعا می کرد که از اين صحنه ها صاف در برم . . که کيه 

-. انش زياده فرزاد ازم خواسته بود که چند تا عکس دو نفری هم بندازيم هيج.. گل انداخته بود 

تو . لبامونو خيلی آروم ميذاريم رو لبای هم . طناز من و تو صورتمونو به هم نزديک می کنيم 
منم دستمو ميذارم رو کوست. دستتو ميذاری رو کير من  .

ذاشتيم  دستامونو بايد طوری الپای هم می. چاره ای نداشتم جز اين که هرچی ميگه گوش کنم 
شيدم تا يه خورده هم خودمو به سمتش می ک. که هم اونجا رو نشون بده هم لب روی لبهامونو 

داد چی اوخخخ مهر.. کيرشو هم بيشتر تو چنگم می فشردم . دستش بيشتر به کوسم فشار بياره 
حالت . د فرزاد فهميده بود که من خيلی خوشم ميا. می شد اين کير چسبيده به الپای تو بود 

رزاد ف-جوووووون -فرزاد -انگشتاشو طوری قرار داده بود که دوتاشو کرده بود توی کوسم 
خب معلومه ديگه پاهام شل شده -.نکنه می خوای بگی اينم جزو بر نامه هست . خواهش می کنم 

ای من و اين بار وقتی لب. فرم عکسو خراب نکن . طناز لباتو دوباره به لبام بچسبون -. بود 
برم زير  هنوز نمی تونستم خودمو قانع کنم که. فرزاد رو هم قرار گرفت من خيلی حشری بودم 

با صدايی . لباشو بی اختيار گاز می گرفتم . کير اون و اون چيزی رو که ميخوام اون تامينم کنه 
رم عکسا نمی دونم بيشتر دوست دا-؟ /آروم که حالتمون بهم نخوره می گفت طناز خوشت مياد ؟
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ستشو حرف کارگردانو گوش کرده و اون يه د-.. يه خورده بگرد سمت چپ -. تنوع داشته باشه 
دلم می خواست . از طرف کمر گذاشت رو کونم و کف دستشو کامال روی کون پهن کرد 

ه يه حالتايی ک. يه رعشه خاصی رو توی کونم و رو پوستش حس می کردم . حرکتش می داد 
 .اون با ذره ذره از نقاط بدنم حال می کرد . قبل از سکس با مهرداد داشتم در من ايجاد شده بود 

من . کار به جاهای باريک تری کشيده بود . يعنی دستشو ميذاشت روش و عکس می گرفت 
يه چيزی شبيه به . اين بار وضعيت سخت تری رو تحمل می کردم . بايدبازم تحمل می کردم 

می خواست من پاهامو از وسط باز کنم و شکاف کوسمو به خوبی نشونش بدم . .. شکنجه 
ميک يا  طوری که يه زاويه عکس خوب و کاملی داشته باشه بعد اونم از کناره ها طوری اونو

ون می هرچند من از ميک زدن بيشتر خوشم ميومد ولی ا.. ليس بزنه که خوب توی عکس بيفته 
ری که منم هرکا. گفت که در حالت ليسيدن و زبون زدن ترکيب زبون و کوس خوشگل تر ميفته 

سکسی  يه آهنگ و ترانه. هرچند که مالحظه منو می کرد . می خواست ميذاشتم که انجام بده 
وری گاه ط. دهنشو گذاشته بود رو کوسم . . گذاشت که من نتونستم مخالفت کنم و نخواستم 

سم ور ميره کوسمو می خورد که با اين که می دونستم بيش از اون چه که الزم باشه داره با کو
ی گفتم ولی چيزی نمی گفتم ولی واسه اين که سياستمو حفظ کنم هر دو سه دقيقه در ميون م

؟ اون چند ثانيه ای /فرزاد جان فکر می کنی واسه عکس اين جور کش دادنها ضروری باشه ؟
نجام مراعات می کرد و دوباره کوس ليسی و حال کردنو شروع می کرد خالصه هر کاری که ا

نه که رو می داد پيشرفته تر و هوس انگيز تر از حالت قبل بود و به خوبی می دونست چيکار ک
م که بيشتر چند بار رفت دستم بره رو سرش و اونو به کوسم فشار بد. جسم و جان من اثر بذاره 

ن بود يا نمی دونم به خاطر م. حال کنم ولی هر بار دستمو پس کشيدم که بهش رو نداده باشم 
آلوده  راستشو می گفت که گفت با دستم سرشو به کوسم فشار بدم و يه عکس هم با حالت هوس

دلم نمی . د چقدر خوشم ميوم.. اين کارو با تمام هوسم انجام دادم .. خودم در اين قسمت بگيرم 
 خب طناز خوشگله خيلی خوب ميری-. خواست لب و دهن و چونه شو از رو کوسم بر داره 

ری من خودم از هوس داشتم می مردم و اون بهم می گفت که خيلی خوب داری مي.. توی حس 
به  با دو تا دستاش سينه های درشت و سفيد منو گرفت و. من خودم توی حس بودم . توی حس 

ينه طناز خيلی س-. نوبت اونا رو گذاشت تو دهنش و نوکشونو آروم می جويد و ميک می زد 
و هيچ اين تيزی و اين حالت طبيعی بودنو ت. نوک تيزشون حرف نداره . های معرکه ای داری 

يش از اين چيزا رو که می گفت من ب. نمونه ای يکی يدونه ای . کسی و سايتی و عکسی نديدم 
ه نوک سينه هامو بازم ميک بزن ي.اوووووففففف فرزاد فرزاد جون -. پيش حشری می شدم 

اهرام  منو به ياد. راست می گفت خيلی تيز شده بود . جوری که از نمونه هم نمونه تر بشه 
ال می دونستم يه خورده خارج از عکس داره کار می کنه چون در ح. ثالثه مصر مينداخت 

شمم خو. خوردن سينه هام زانوشو به وسط کوسم می ماليد و من ديگه چيزی بهش نمی گفتم 
نه -؟ /فرزاد پاهاتو اونجوری می مالی به کوسم مزاحم عکس قسمت سينه هام نشه ؟-.. ميومد 

وست باشه شيطون هر جوری د-خيلی بيشتر می کنه . عزيز دلم اين هيجانشو بيشتر می کنه 
نخورده  انگاری اصال زن نديده و کوس. ول کن سينه هام نبود . .. داری هيجانشو زياد تر کن 
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ين که با اين اين جور تشنه بودنهاش بيشتر تشنه ام می کرد و بيشتر از همه ا. و حال نکرده بود 
رده بود که يه خورده انحراف از دستور هم داشت ولی تا اونجايی که می تونست ادبو رعايت ک

. . و اگه هر کی ديگه جای اون بود شايد تا حاال صددفعه پاشو از گليم خودش دراز تر کرده بود 

ب يعنی می خواست يه کار عجي. باالخره سينه خوری تموم شد ولی يه حرف عجيب تری زد 
طناز حاال سر کير بايد به وسط و روی سوراخ کوس بچسبه-. تری بکنه  ... 

کرده  طناز يه جورايی بهش اشاره-؟ /؟ اين تو قرارمون بود ؟/؟ نفهميدم چی گفتی ؟/چی ؟
ما که با هم سکس نمی کنيم همه . کاری که نمی خواهيم بکنيم چرا اين قدر ناراحت شدی . بودم 

تا حاال ديدی .  اينا به خاطر اينه که اين عکسها هيجان بيشتری داشته باشه و طبيعی تر جلوه کنه
الفی ازت نمی دونم فقط منتظرم يه خ-؟ /که من خالف اون عهدی که با تو بسته بودم کار کنم ؟

ن بد و من از اول هم بهت گفتم نمی خوام يه ز. ببينم اون وقت نظرم راجع به تو عوض ميشه 
بدم و از  اين کارا به خاطر هيجان و اينه که دوست دارم زيباييهای خودمو نشون. خالف باشم 

کار درستی  خوشم مياد ديگران مخصوصا آقايون بدونن که چه اندام زيبا و. اين کارم لذت ببرم 
می دونم طناز جون -.. هم وجود داره و هر ننه قمری بی خود نياد عکسشو توی اين سايتا نذاره 

ر واسه همينم هست که من اينجام و حس می کنم که روح من د. احساس تو رو درک می کنم 
می  بازم از اين حرفا زد و با اين که بازم برق هوسو توی چشاش می ديدم و. وجود توست 

يه چند  خوندم قبول کردم که دور بين رو روی کوسم زوم کنه و کيرشو بجسبونه به سر کوس و
ی بود حاال عکسارو که گرفت نمی دونم از فيلمش بود يا واقعا هم جد. تا عکس توپ بگيره 

وتر طوری کيرشو چسبونده به همون کوسم داشت با دو تا دستاش رون پامو يه خورده مياورد جل
م که می خوام يه کاری بکن-؟ /فرزاد داری چيکار می کنی ؟-که قسمت جلو کيرمو بپوشونه 

يجان چون کسی که اين عکسا رو می بينه طوری به ه. بيننده فکر کنه کيرم رفته توی کوست 
خودشونو  اون وقت همه تصور می کنند که کير. مياد که طالبه يه کير رو توی اين کوس ببينه 

آخ که . .توی کوس کسی که از نظر اونا ملکه زيبايی و اندام دنياست . توی کوس فرو کردند 
استش ر. اين فرزاد چقدر زبون باز بود و چه سريع و تيز می خواست به خواسته هاش برسه 

با اين اخالق  اول از اين که داره اين قدر پررو بازی داره در مياره بدم ميومد ولی يواش يواش
زن  و روحيه اش تا حدودی خوگرفتم و کمی هم خودمو جای اون گذاشتم و ديدم بيچاره يه

رزاد ف-.. خوشگل و بيستو جلوی خودش ديده و اين همه صبر کرده تا حاال خودش کلی بوده 
يه من .  پس فکر می کنی چيکار بايد کرد. جان حاال اين کارا رو که می کنی مشکل حل نميشه 

يه نگاهی بهش انداخته و گفتم حاال .. و منی کرد و گفت راه که داره ولی بهتره که بی خيال شيم 
؟ اگه نمی خوای کارتو انجام بدی به من بگو اگرم مسئله ناراحت /ديگه غريب بازی در مياری ؟

من نميخوام تو بر داشت بد . نه طناز ولش -کننده ای وجود داره بازم به من بگو رو راست باش 
.. نه يه تعبير ديگه ای کنی و فکر کنی فرزاد کير طال هوسباز شده واسه خودش می ک. کنی 

. بودم  چه می گفت و چه نمی گفت من موضوع رو فهميده. ديگه حدسم به يقين تبديل شده بود 
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کلو حل طناز راستشو بخوای يه راهی هست که اين مش-.. فقط می خواستم از زبون اون بشنوم 
ب قاعده در يه حالت ثابت نگه می دارم وخ. کنه و اون اين که من کيرمو فرو کنم توی کوست 

ينو ولی می دونم اين بر خالف خواسته ات بوده و تو نمی تونی ا. عکس گرفتن هم همينه 
جون من  فرزاد بس کن از بس به-در هر حال اين اون چيزی نبوده که تو می خواستی . بپذيری 

؟ هر /نم ؟تو فکر کردی که من به خاطر اين مسئله ميام بقيه کار هامونو خراب می ک. نق زدی 
طناز -. يم چند می دونم که تو هم يه جورايی بدت نمياد از اين که به همچين تنگناهايی بخور

اسدار ؟ يه آخوند يه بسيجی يه برادر پ/يعنی خوب بود من تا حاال بهت جسارت می کردم ؟
تا حاال  مکتبی جان بر کف که تقوا از سر و رو و ريشش می باره اين قدر تحمل نداشت که من

شه که يه سری تکون دادم و با اين که دلم نمی خواست اين کار منجر به اين ب. تحمل کردم 
دوربينو تنظيم کرد و من و اون در . باشه فرزاد قبوله -. طرف سوءاستفاده بکنه ولی قبول کردم 

شو از روبرو که عکس می گرفتيم اون کير. حالتهای مختلف عکس کير توی کوس هم گرفتيم 
وی کوست که داشت تا نيمه به طرف کوسم می فرستاد گفت حس کن که کير مهر داد داره ميره ت

من  آخه مرد حسابی. تا با يه لذت طبيعی بتونی در تصوير ظاهر شی و از اين کوس شرات 
. می کنه  االن لخت زير کير يکی ديگه هستم چطور می تونم به مهر داد فکر کنم که داره منو

ز خوشگله حاال گفتن طنا. من همون قدر هنر کنم که بهش خيانت نکنم و به يکی ديگه کوس ندم 
وی در هر حال از روبرو که کيرشو کرد ت. يه خورده ساده هس ولی نه تا اين حد کوس خل 

د و يه يه بار هم من سرمو بردم طرف عقب و اون نگام می کر. کوسم يه بار چش تو چش شديم 
نو نندازی فرزاد اين چشامو-بار ديگه دو تايی مون به کيری که توی کوس بود نگاه می کرديم 

؟ مثل اين که می خوای سرما رو باالی دار ببينی /طناز جون ما رو کوس خل گير آوردی ؟-ها 
بدم و  ترسيده بودم کار دست خودم. يواش يواش کنترل داشت از دستم خارج می شد .. ؟ /ها ؟

-..طناز - ..من با يه هدف ديگه اومدم اينجا . نه نبايد اين طور بشه . به شوهرم خيانت کنم 

سه ديگه نه ب-خيلی خوشگل در مياد .. يه حالت خيلی با حال و هوس انگيز ديگه مونده .. چيه 
م که وقتی ديدم آروم و رام شده خودمم وسوسه شده بود.. باشه هرچی تو بگی -..ديگه نگو 

از  تو بيای رو من و-. خب بگو ببينم چيه -حرف اين کارگردان و هنر پيشه رو گوش کنم 
اون کون خوشگل و بر جسته و ناب و توپ تو توی عکس ميفته . طرف کونت عکس بگيريم 

نمی دونی چه عکس بيستی ميشه. همراه با حفره کوست و کير کلفت من که رفته داخلش 

-.. ن سريع خودتو رديف ک. آره -فرزاد دوربينو تنظيم کردی -. کير فرزاد نشستم اومدم رو 

شه هر قدر  بسته به اين داره که چاک کوست چقدر باز-ببينم کير چقدر بايد فرو بره توی کوس 
اوخ -؟ /ون ؟بقيه چی حالت و استيل و ک. اين حفره گشاد تر و باز تر نشون بده جذابيتش بيشتره 

بری هر حالتی رو که به خودش بگيره جذابيت و استيل و دل. از اون نگو که قربونش برم 
سات فرزاد طوری رفتار می کرد که انگاری ديگه نمی تونه جلو ابراز احسا. خودشو داره 

.. رو کير فرزاد نشستم . منم لحظه به لحظه کنترل ازد ستم بيشتر در می رفت . خودشو بگيره 
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کيرش همين جور داشت می رفت توی عمق .. اوووووووفففففف چه حس خوبی داشت 
فکر کنم بايد اين حالتها . اين جوری نميشه .. آره همين جا داشته باش -؟ /فرزاد خوبه ؟-بيشتری 

ده چون عکس گرفته ش. رو با دور بين فيلمبرداری قوی گرفت و بعد تبديل به عکسش کرد 
ز هر باشه باشه طنا-.. فرزاد جون اگه فکر می کنی عکس خراب شده دوباره بگيرمش -.. بود 

همه رو  جااااااان چه عکسايی از آب در مياد دل.. جوری که دوست داری همونو عمل می کنيم 
ظه تو رو همه ميگن ما تمام عمرمونو می ديم فقط يه لح. همه رو به آتيش می کشونه . می بره 

رن لذت و داشته باشيم چون همين کونی که خودت گفتی به اونا زندگی جاودانه ميده اگرم بمي
م که از همه خوشی رو چشيدن و رفتن ولی طناز من می تونم به خودم افتخار کنم و ببالم و بناز

اری طوری حرف می زنی که انگار د. فرزاد جون اين قدر احساساتی نشو -شون خوشبخت ترم 
خب منم  ؟/؟ احساسات خودمو نشون ندم ؟/ميگی همين قدر لذتو هم نبرم ؟-باهام سکس می کنی 

دلت . اشی پس بهتره که احساسات نازی هم داشته ب. طناز تو خوشگلی و نازی . يه انسانم ديگه 
-؟ /ودمو بکشم ؟دلم نمياد فرزاد ولی اينم دلم نمياد که خ-؟ /مياد عاشقا و خاطر خواهاتو بکشی ؟

ر می حق با توست ولی اين کشتنی که تو ميگی بعضی ها از اون به عنوان جون گرفتن تعبي
و اين بار دور بين فيلمبرداری رو انداختيم ت.. به جای اين حرفا بيا به کارمون ادامه بديم -کنن 
وب وارد شايد يه مقدار جزيی در کيفيت تبديل به عکس اثر ميذاشت ولی فرزاد کارشو خ.. کار 

ره توی بود چون می گفت در اين حالت می خواد کير رو از همون اول تا اونجايی که فرو مي
حاال يه . کوسم فرو کنه و لحظه به لحظه در هر سانت و پوزيشن عکس رو بندازه و چاپش کنه 

بيننده ای از اون صحنه ای که نصف کير توی کوسه بيشتر خوشش مياد و يکی هم مثال اگه کير 
مو کار در هر حال با اين حرفاش مخ.. بيشترش بيرون باشه بيشتر می پسنده و حالتای ديگه 

ايدم حس می گرفته بود و منم ميذاشتم هر کاری دوست داره انجام بده ديگه خسته شده بودم و ش
د خيانتی کردم نبايد اين قدر ديرم شه هوس هم داشتم و دلم نمی خواست که به شوهرم مهر دا

دوباره . يه خورده هم از خودم می ترسيدم که نکنه باالخره اين شيطونه گولم بزنه . کرده باشم 
اگه می بينی دستام . طناز خيلی بهتر شد با دور بين فيلمبر داری مشغول شديم -. شروع کرديم 

-آهههههه .. جووووووون -.. خيلی تحرک داره و تکون می خورم به خاطر جذابيت بيشتره 

ب نريزی ببينم يه موقع توی کوسم آ-.. نمی دونم فکر می کنم توبهشتم -فرزاد چته حالت خوبه 
-ده نه اونو قرص می خورم ولی يه احساس عجيبی بهم دست مي-؟ /چيه بار دار ميشی ؟-ها 

يه شر مندگی و عذاب . نمی دونم يه احساس و حالتی که تا حاال بهش فکر نکردم -خوبه يا بد 
ون که ا! بازم همون حرفای هميشگی حس می کنی که به مهر داد خيانت کردی ديوونه -وجدان 

سر مايه شو  اگه بفهمه تو با يکی ديگه رابطه داری که انگاری دنيا رو بهش دادن حاضره بيشتر
هر چی  باشه-.. خب من اين طور نمی خوام -ی رو انجام بدی به پای تو بريزه تا همچين کار 

ون کشيده تو بگی و بخوای ولی طناز اينو هم بدون که وقتی آب کير ميره توی کوس و کير بير
 دست.. چش همه در مياد .. ميشه و آب از کوس بر گشت می کنه چه صحنه ای درست ميشه 

اين جلق زدنها به اندازه يه گاييدن زنای . همه مردا بی اختيار ميره روی کيرشون تا جق بزنن 
ی چقدر شاعرانه حرف م-. معمولی کيف داره و گاييدن خود تو يعنی گاييدن حوری بهشتی 
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حرفمو خوردم می خواستم بگم شاعرانه و پر هوس اون وقت حس کردم تا .. شاعرانه و. زنی 
و کون دو تا کف دستشو ر.. حاالشم به اندازه کافی پررو شده و از اين هم پررو تر ميشه 

م يکی از روبرو ه. دوربين رو صحنه زوم شده بود . برجسته ام به خوبی احساس می کردم 
. دم پايين مشغول بود و با اين که گفته بود چشامو نميندازه ولی يه خورده سرمو انداخته بو

فرزاد دو طرف کونمو به . داشتم از حال می رفتم . دوست هم نداشتم نگاه پر هوس منو ببينه 
ک به پهلوها باز می کرد و اين بار کيرشو ميليمتری فرو می کرد توی کوسم و با اين سب

ه من چ. تپش هوس بود .. خيلی تند .. قلبم به شدت می زد . پيشروی خودش ادامه می داد 
يد آرمان نبا. نه نه نه من نبايد به مهرداد خيانت کنم . جوری ار گاسم نشده می رفتم خونه 

بهترين و زيبا ترين بودنمو فدای هوسم کنم

يکی دو تا مانيتور و آينه دور و برم بود و اين چند تيکه رو فرزاد ديگه بيش از حد سنگ تموم 
م که خيلی راحت کير فرزادو که در حال شکافتن کوس شکافته ام بود می ديد. گذاشته بود 

ست کف دلم می خوا. خيلی صحنه باحالی بود . چطور داره فرو ميره توی کوسم و بر می گرده 
وجه هوسم دو تا دستمو می ذاشتم رو سينه هام و چنگشون می گرفتم ولی نمی خواستم فرزاد مت

خب .. ی باره شايدم فهميده بود که من هيجان زده شده و هوس و تمنا داره از تمام وجودم م. شه 
رشتم چقدر تماشای کون د.. نه نه .. بر شيطون لعنت .. کوس خيسم خودش گويای همه چی بود 

وست يه ترکيب برازنده و د. کير فرزاد و کون من خيلی به هم ميومدند . بهم لذت می داد 
می  نمی دونم اون چی داشت می گفت ذره ذره کيرشو فرو. معرکه ميشه ! چه شود . داشتنی 

وی کرد توی کوسم ولی من دلم می خواست محکم تر و با شدت بيشتری کيرشو می کوبوند ت
ارو نمی دونم شايدم اين فرزاد مخصوصا اين ک. .. ولش کن . طناز طناز شيطون نشو .. کوس 

مو ببينم کرده و دو ر و برو با پوششی قوی به صورتی در آورده که من صحنه گاييده شدن خود
ه حالت کونم ب.. يعنی بتونم خيلی کارا انجام بدم . و به شدت حشری شم و نتونم کاری انجام بدم 

د که نگاه می کردم و اون سوراخ کوس و کيری که از دروازه تنگ و چسبون من رد می ش
ز اين صحنه وسوسه شدم که فرزاد آب کيرشو خالی کنه تا بتونه با عکس و فيلمهای زيبايی که ا

شکال فرزاد اگه دستمو رو سينه هام بذارم ا-. ها می گيره هيجانو به اوج خودش برسونه 
طناز جون هر کاری رو که -؟ اين جوری احساس ميشه که من هوس بيشتری دارم /داره ؟

ه فکر فرزاد جون اگ-. احساس می کنی به جذاب تر شدن صحنه می تونه کمک بکنه انجام بده 
ی کنه می کنی پخش و پال شدن آب کير به اطراف کوس و کون و رون پام صحنه رو زيبا تر م

-. بشی  ولی نبايد زياد حشری. صاحب اختياری می تونی اين کارو انجام بدی من حرفی ندارم 

خالی می  طناز جون تو خودت ديگه اينو بايد بدونی که يه مرد وقتی که آبشو توی کوس يه زن
.. دروازه  در واقع توپشو می زنه به تور.. کنه به اوج لذت می رسه که اين کارو انجام ميده 

داغ  وقتی کيررو از کوس رد می کنه توپ از خط دروازه رد شده ولی اون چسبيدن به تور و
ت می ما مردا وقتی جلق می زتيم کلی لذ. بقيه رو که خودت می دونی طناز جون .. کردن و 

يف بريم اون وقت چطور می خوای من فکر کنم که نبايد از کردن و خالی کردن تو کوست ک
ا نمی تونه اينو از من نخواه طناز قشنگ و نازم چون نه تنها من بلکه هيچ مردی در دني. کنم 
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اون  درست مثل اين می مونه که تشنه باشی و آب هم بخوری. اين حس منفی رو داشته باشه 
وقت يکی بياد و به تو بگه اگه ممکنه بعد از نوشيدن آب احساس رفع تشنگی نکنی خيلی عالی 

ط فق. خب فرزاد خيلی تو ضيح ميدی مطلبو گرفتم هر جوری دوست داری عمل کن -.. ميشه 
فرزاد . چشاتو بخورم .. جااااااان چشم -. همه چی بايد لذت بخش و طبيعی و تحريک کننده باشه 

سرعت و  دوباره کف دو تا دستاشو رو بر جستگی دو تا قاچ کونم گذاشت و اين بار کيرشو با
دو تا  فشار همون جوری که من دوست داشتم می کوبوند به ته کوسم و درش می آورد و من با

دستام سينه هامو چنگ گرفته و به عضالت صورتم فشار می آوردم که حس و هوس شديد 
ک حس می کردم که با ي. خودمو نشون ندم و فرزاد رو بيش از اين از خود بی خود نکنم 

دف خودم نبايد از ه. عطش و هوس شديدی در حال گاييدن منه ولی من نبايد زياد لذت می بردم 
کرده  دلم نمی خواست فی نفسه به مهر داد خيانتی. که بر ترين بودن می بود دور می شدم 

. شت با همه کوس خلی مهربون بود و هوای منو هم خيلی دا. من اونو دوستش داشتم . باشم 

ا بده و حاال نمی دونم چرا خالف ميل خودم دوست داشت يه مرد ديگه با کير خودش به من صف
ر حال اونم با حال کردن من حال کنه حس کردم کيرفرزاد داره منو می سوزونه و هر لحظه د

که دارم تا  نفهمه. دلم می خواست ادامه بده و ار گاسم شم و اون نفهمه . انفجاره و آتيش زدن 
. ردم يه خورده از خودم خجالت می کشيدم احساس گناه می ک. سر حد جنون کيف و حال می کنم

کير فرزاد انگاری تو کوس من چسبيده بود وقتی که می رفت تو کوسم و می خواست بياد عقب 
طناز نمی تونم نمی تونم جلومو -. انگاری يه چسبندگی خاصی داشت که اونو داغ ترش می کرد 

اين حرفا رو وقتی می زنند که دو تا هنگام سکس واقعی باشند و زن هنوز به ار گاسم .. بگيرم 
من .. ه نرسيده و مرد از زود انزالی خودش ناراحته و انتظار همراهی و هم دلی زن رو دار

چه نخوام  چون در هر حال اين حال و روزی رو که از فرزاد ديدم چه بخوام و. نبايد کم بيارم 
ا با هم واسه حفظ سياست گفتم مگه قرار بود م. تا لحظات و ثانيه هايی ديگه خالی می کنه 

آبتو  عشقبازی و صفا کنيم که تو با يه حالت عذر خواهی حرف می زنی از اين که می خوای
ين و من نمی خوام به مهرداد کمتر. ؟ يادت باشه چی بهت گفتم /زود خالی کنی تو کوسم ؟
ودش ولی گاهی حس می کردم همين کيری که داخل کوسمه خ.. کوچک ترين خيانتی کرده باشم 

اد باشم هرچند قلبم پاک بود و نمی خواستم با لذت يک خيانت زير کير فر ز. يک سند خيانته 
ولی اين حقو داشته و دارم بخوام بهترين و زيبا ترين بودن خودمو در جايی نشون بدم که کسی 
ندونه من کی هستم

ن حالت فرزاد زاويه عکس يادت نره يادت باشه در بهتري-ياد جووووووون طناز االن داره م
ا ارضا کمرم از هوس داشت می ترکيد دلم می خواست منو بکنه و بکنه و بکنه ت.. خالی کنی 

ون طوری پخشش می کرد که تمام بدن و شکممو از ا.. آب کيرش توی کوسم فوران کرد .. شم 
ن طناز م-.. منم سينه هامو می ماليدم . داخل غرق هوس و يه سوزشی لذت بخش کرده بود 

خوام  با دستای خودت دو طرف کونتو به پهلو ها بازشون کن که من االن که می. حس ندارم 
ين کارو هم. خيلی جالب ميفته .. کيرمو بکشم بيرون بر گشت آب خيلی زيبا و جذاب نشون بده 

چه اشکالی  حاال اگه يه خورده هم بيشتر لذت می بردم. هم کردم ولی کاش منو بيشتر می گاييد 
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ه سياست خودمو حفظ می کردم اونو ميذاشتم ب. داشت من که نمی خواستم چيزی بهش بگم 
د به يه آهنگ تند و هوس انگيز غربی يه لحظه شروع ش. حساب عکس و زيبا ترشدن در سايت 

-. .اين صدا که نمی خواست توی عکس بيفته . پخش شدن نمی دونم اين ديگه چه جورش بود 

 معلومه با اين سيلی که تو راه انداختی ديگه چه طوفانی که به پا نمی-طناز اگه بدونی چی ميشه 

بونت قر. آره فرزاد جون دستت درد نکنه کيرت درد نکنه -مگه همينو نمی خواستی -.. کنی 
داشتم آتيش می . من چيکار می کردم . خيلی عکس گرفته بوديم .. برم کارتو خوب انجام دادی 

. غ شدی انگار خيلی دا. طناز چيزی می خوای مشکلی داری -ديگه چه بهونه ای داشتم . گرفتم 

آره خوبم فقط در اين فکرم که آيا بازم مدل هايی هست که من و تو پياده نکرده -؟ /حالت خوبه ؟
نجام بديم بازم فراوون اگه تا فردا و پس فردا هم با هم باشيم و از اين مدل ها رو ا-؟ /باشيم ؟

يه چند  نه اگه فکر می کنی برای کيفيت کار الزمه که-.. تموم نميشه ولی تو که بايد بری 
در . ليه عا-چطوره . ساعتی رو بيشتر باشم زنگ می زنم واسه مهرداد يه بهونه ای می تراشم 

اونم يه خورده به کار های محرمانه ای که با عکسای تو داره و مدتيه که نمی تونه ! ضمن طناز
ظاهرا همين طور هم بود چون وقتی که به مهرداد گفتم شبو نميام و با . انجامش بده می رسه 

مال ميل دوستان قديم می خواهيم چند ساغتی رو بيشتر بمونيم و تجديد خاطره ای کنيم با ک
حاال ديگه می تونستم فکرامو رو هم بذارم و ببينم چه جوری می تونم به يه نتيجه ای . پذيرفت 

يخ اين آخ که من قربون س.. برسم که نه سيخ بسوزه و نه کباب و هم سيخ بسوزه و هم کباب 
فرزاد برم ولی نه طوری نبايد عمل کنم که اين احساس در من به وجود بياد که دارم به مهرداد 

م وقتی که اون اصال از اين واژه بدم مياد اگه من آدم خيانتکار و بی وفايی بود. خيانت می کنم 
م با اون دوست داشت منو زير کير يکی ديگه ببينه يه چراغ سبز هايی نشون می دادم که همگا

نو با اين آرزوی هر زنيه که احساس آزادی کنه و اين که شوهرش از اين که او. حرکت کنم 
کنه ولی بقيه ببينه ناراحت نشه و گرنه نود درصد مواقع اين ترسه که سبب ميشه زن خيانت ن

ه خورده حس می کردم که ي.. کف دستمو مالوندم به وسط کوسم .. من به خودم افتخار می کردم 
می  هر کاری رو که فرزاد. هوس زده بود به سرم .. که چه عرض کنم خيلی هم کوس خل شدم 

مکيدن . دهن روی کير .. لب روی کوس . بوسه در حاالت مختلف . گفت انجام می دادم 
اشت به د, اگه واقعا خواسته ای هم داشته . بی حس شده بودم . طاقتم طاق شده بود .. سينه 

اه کنی حاال طناز جون می تونی کيرمو تو دستات بگيری با هوس به اون نگ-..هدفش می رسيد 
مگه تو می خوای کير خودتو به رخ بقيه -طوری که انگار فقط اين کير می تونه بهت حال بده 

عطلن و از يه نظر شايد تو درست بگی ولی اين جوری بقيه مردا می فهمن که ول م-؟ /بکشی ؟
ه هم نمی دونم چی داشت می گفت ولی تسليم حرفاش شده بودم و اگ.. حسرت تو رو می خورن 

د که می يه خورده يکی بدو می کردم نه به خاطر اين بود که مخالف باشم بلکه واسه اين بو
کيرشو از ته  خواستم بهش بفهمونم که هنوزم حرف منه که بايد خريدار داشته باشه وگرنه با لذت

دلم می خواست اين کير فرو بره توی . توی دستم نگه داشته و شق شق به نوکش نگاه می کردم 
جيغ . ببينم  بره تا ته و بر گرده ومن از اين مانيتور های دور و بر گاييده شدن خودمو. کوسم 

من . می شد هر کاری می خواستم خودمو کنترل بکنم ن. لبامو گاز می گرفتم .. بکشم فرياد بزنم 
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ی رو نمی دونم که چ. اون بايد درکم کنه . چه جوری بگم که کوسم می خاره . چی بهش بگم 
ه ندادم که هر بار که خواست بياد طرفم من اونو ترسوندم ردش کردم بهش اجاز. بايد درکم کنه 

يه فکرايی داشت به سرم .. شايد دستمو خونده باشه . منو اون جوری که دلش می خواد بکنه 
وام که يه جوری که بدون اين که خودمو کوچيک کنم و هوس خودمو نشون بدم ازش بخ. ميفتاد 

تر تيب منو بده البته نه مستقيم بلکه اون کاری که داره می کنه خود به خود ترتيب من داده 
من يه فکری به نظرم رسيد می خواستم -.. نه چطور مگه -فرزاد ببينم خسته که نيستی -.. ميشه 

يلی هم طبيعی ببينم اگه حالشو داشتی بتونيم با هم يه فيلم بازی کنيم فيلم سکسی دو نفره که خ
گه خسته دي. نمی خوام جايی پخش شه . البته اين فيلمو برای خودم می خوام . باشه بد نيست 

شدم از بس يه سری فيلمهای کليشه ای ديدم

. ا بدی پيشنهادت بهترين پيشنهادی بود که می تونستی برای بر نامه های امشب مطناز جون 

از اين  البته نه برای اين که اين بر نامه ها يک صورت عمومی به خودش بگيره و تو بخوای
هيجان  من خودم مرد هستم و با فيلم های سکسی به.. فيلم برای نمايش عمومی استفاده کنی 

سکس بقيه  وقتی که سکس برات يه جنبه يک نواختی پيدا می کنه با مشاهده. تو هم همين . ميام 
اب خاصی يه هيجان خاصی درت ايجاد ميشه ولی اين که آدم بخواد خودشو در يه هيجان و الته

-شه ببينه که چه جوری اون شور و عطش خودشو نشون ميده می تونه در نوع خودش جالب با

من می .  بيست بيست انگار يه سکس واقعی به نظر بياد.. فرزاد می خوام همه چی طبيعی باشه 
 به. وقتی که اين فيلمو می بينم يه استفاده به جا ازش بکنم . خوام که کار من هيجان داشته باشه 

ناز جون مطمئن باش ط-.. هيجان بيام از اين که می خوام با شوهرم مهر داد سکس داشته باشم 
مشب تر تيب يادت باشه فرزاد من اين بر نامه ای رو که ا-کاری می کنم که طبيعی به نظر بياد 

می دونم -.. دادم اسمشو نميشه گذاشت خيانت يا هوسبازی يا هر چی ديگه که اسمشو می ذاری 
ازی اگه يه وقتی موقع سکس و فيلم از خودم هيجان نشون ميدم به حساب هوس ب.. طناز جون

وب آره همه اينا رو خ-. من نذار تو خودت خوب می دونی من چه پسر حرف گوش کنی هستم 
سرت می دونم تو چه پسر ناز و دوست داشتنی هستی و اون کسی که در آينده هم. می دونم 

در - .چشای فرزاد داشت از هوس می ترکيد . ميشه هم از اخالقت لذت می بره هم از کيرت 
ا هوسبازی ضمن فرزاد جان منم ممکنه يه سری هيجاناتی از خودم نشون بدم که يه وقتی اونو ب

وب بدنم دارم حس می گيرم تا خوب خ. فقط و فقط می خوام هيجان زياد شه . من اشتباه نگيری 
ببينم کسم اگه زياد خيس شه کيرت که راهشو گم نمی .. داغ و آماده شه کسم خوب خيس بخوره 

از . و ميره  اوخ طناز جون اين کير من يه بالييه که تو تاريکی هم راهشو پيدا می کنه-.. کنه 
. تم من که چيز بدی نگف-.. آهای فرزاد جان نداشتيما -. يک کيلومتری شکارشو می شناسه 

ای اومده  يه کرشمه.. طناز جون اجازه هست که خيلی طبيعی مثل يه هوسباز و تشنه رفتار کنم 
 .فقط مخصوص خودم . يه فيلم فارسی خوشگل ميشه . و گفتم اين همونيه که من می خوام 

عجله .اين قدر هول نشو -فرزاد دستپاچه شده بود نمی دونست از کجا شروع کنه .. من .. من 
ی با اين تا می تون. می تونی تا صبح مزه بگيری و حال کنی . دلبر و جام شراب پيشته .. چيه 

. من  اونم که ديگه مجوز گرفته بود اومد طرف من و هيکل هوس انگيز.. تن و بدن حال کن 
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بر نامه  در يک نگاه واسه اين که بازم متوجهش کنم که من حواسم به فيلمبرداری و اين جور
يد اديتش ؟ فقط حواست باشه اون جاهايی رو که با/هاست بهش گفتم عزيز دوربين ها تنظيمه ؟

مو به طرفش لبا.. با تمام هوسم رفتم طرفش .. حاال بيا که من منتظرم .. کنی حتما انجامش بدی 
و اين بار  دو تايی مون يک آن همو بغل کرديم. نزديک کردم تا اونم يک قدم به طرفم بر داره 

که اون قبال  بيش از هر وقت ديگه ای با تمام احساسم لبامو رو لباش قرار داده بودم و هر چند
س هم منو خيلی طبيعی و با عشق و هوس می بوسيد ولی اين بار بوسه و هيجانش طعم و ح

ور دستامو د. ديگه ای داشت انگار داشت کسی رو که با تمام وجودش دوست داره می بوسه 
هام انجام  اونم همين کارو با.. کمر مردونه و قوی فرزاد خيلی آروم به حرکت در آورده بودم 

يه برق  می داد يه احساس خوبی همراه با لرزش و هوس در زير پوستم ايجاد شده بود که مثل
تماس با  خيسی کسم زياد شده بود و روی کسم در.. گرفتگی عجيب به تمام تنم نفوذ کرده بود 

آروم لبمو واسه چند لحظه ای از رو لباش ور .. از بوسيدنم سير نمی شد . تنه کيرش قرار داشت
بش تموم اين چشمه ای که هيچوقت آ.. تشنه اين چشمه -؟ /داشته و گفتم ببينم خيلی تشنه ای ؟

-رسونی ؟ اگه آب چشمه کم شه بايد از آب خودت بهش ب/ببينم آب تو مگه تموم ميشه ؟-نميشه 

مث گرسنه  هيجان زده و. لباشو ديگه به حرکت در آورده بود .. نوکرتم تا دلت بخواد آب دارم 
رفت تا  های چند روز هيچی نخورده ار لب و سر و صورتم رسيد به زير گلو و اون قدر حاشيه

ده بود به حاال ديگه رسي. حاشيه هاش هم زيبا و پر از هيجان و هوس بود . رسيد به سينه هام 
مردی رو  به سينه هام به اونجايی که مثل جاهای ديگه بدنم دل هر. يکی از نقاط حساس بدنم 

باشو جفت ل. حرکت لباشو که ديدم موج هوس از زير سينه هام شروع کرد به حرکت . می بره 
روم اومد همراه با دهنش طوری باز کرد که اول اونارو گذاشت تا وسطای سينه ام بعد آروم آ

م حال اوووووووخخخخخ چقدر دلم می خواست همون لحظه با کوسم.. باالتر تا به نوکش رسيد 
ز دستشو گذاشت رو کوسم و وقتی که شل و بی حسم کرد گفت طنا. فکرمو خوند .. می کرد 

ديف جون اگه بخوای می تونيم دراز بکشيم اين جوری کمرت درد می گيره و دراز کش هم ر
تره ... 

رست طناز نوک سينه هات چه حالت قشنگی پيدا کرده د-.. يم بريم رو تخت هرچی تو بگی بر
ريم رو در فاصله چند ثانيه ای که ب. شبيه به يک کوه خيلی کوچولو خوشگل شده با نوک تيز 

 فرزاد خيلی-تخت دهنشو از رو سينه ام ور نمی داشت و نوکشو همين طور ميک می زد 

بايد . يم طناز وقت طالست نبايد لحظه های زندگی رو هدر بد-حريصی امون بده جا به جا شيم 
من  کف دستش روی کوسم قرار داشت و. از لحظه ها و ثانيه ها نهايت استفاده رو بکنيم 

. د زير دلم و داخل و روی کسم يه آشوبی بر پا بو. کوسموروی همون دست حرکت می دادم 

تی به ساحل امواج دريا وق. لذت مث يه موج و مثل چند تا موج در حال باال و پايين رفتن بود 
س نزديک نزديک می شن يهو ار تفاعشون کم ميشه و پخش ميشن ولی اين لذت و امواج هو

. از شدم نفهميدم کی و چه جوری در. وقتی به سر کسم می رسيدند انگاری تازه اوج می گرفتن 
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بودم به  منم خودمو سپرده.. فقط لب و دهن و دستای فرزادو حس می کردم که رو بدنم مشغوله 
ون می دونستم کيرش از ا. دست اون و طوری سستم کرده بود که حال تکون خوردنو نداشتم 

ونه و کير هاييه که وقتی بره توی کس تنگ و پر هوسم خيلی زود می تونه منو به اوج برس
اووووووخخخخخخخ کسسسسسم -. امواج هوسو در تمام بدنم پخش کنه منو بلرزونه 

فرزاد داشت کوسمو ليس می زد و مثل يه کباب .. .. سوخت . سوخت سوخت .. کسسسسسم 
-.. ت خوشمزه و نرم اونو گذاشته بود تو دهنش و گاهی هم ميکش می زد و مزه مزه می گرف

م دلت.. بذار بسوزه بسوزه -.. زبونم سوخت .. منم دارم می سوزم طناز لب و دهنم سوخت 
اينا - ..کاش اينا همش مال خودم بود .. دلت واسه من نمی سوزه . چرا خوشگل خانوم -بسوزه 

به  کوسمو از دو طرف. حاال دادمش به تو که رديفش کنی . که مال هيشکی غير خودم نيست 
 يه ورم هوس که خودکوس داشت و يه ورم ديگه بهش اضافه می کرد و. وسط جمعش می کرد 

دهنشو تا اونجايی که می تونست بازشون کرده و اون کوسو درسته می ذاشت تو دهنش و می 
همون -.. چی می خوری .. آههههههه بگو بگو فرزاد چی داری می خوری -.. مکيدشون 

رش کف دستمو رو موهای س.. انرژی ميده . چيزی رو که داره به من زندگی ميده جون ميده 
داشتم لحظه های شيرين و لذت بخشی که دوست ن. ول کرده آروم آروم باهاشون بازی می کردم 

حال  لحظه هايی که دوست داشتم بازم بيشتر و بيشتر بسوزم و در هوس و کيف و. تموم شه 
-.. د تو چه حسی داری فرزا-؟ /طناز طناز عزيزم تو هم حس منو داری ؟-. خودم خاکستر شم 

وس با تو منم در بهشت ه. حس اين که دلم می خواد زمان همين جا وايسه و لذت هام تموم نشه 
زنی  طوری حرف می-. اين اولين و آخرين سهم من از بهشت زندگی باشه . بودن باقی بمونم 

ين ترو می طناز من وقتی با توام و تو رو دارم يه چيز پاي-که انگاری حوری بهشتی تو باشم 
ا من فرزاد عزيزم تو چقدر خوب می دونی که چطوری می تونی دلمو ببری و ب-خوام چيکار 

م می فقط می خواست منو بسوزونه و ازم حرف بکشه که چقدر هوس دارم و خوب. کنار بيايی 
دمو نشون تونست اين کارو انجام بده و من چه می خواستم و چه نمی خواستم با کلمات هوس خو

عله چطور می تونستم نشون ندم که هوس مث آتيش از تمام پوست بدنم در حال ش. می دادم 
ت دور دو تا کف دستشو به نوب. لبشو از رو کسم ورداشت . کشيدن و به اطراف پخش شدن بود 

.. هر کدوم از رونهای پام حلقه زد و يواش يواش ميومد پايين و همراه با اون پاهامو می بوسيد 

ی کشيد به همه جا زبون می زد و و هر چند لحظه يه بارم دستشو م. زانومو گذاشت تو دهنش 
واست می خواست بفهمه که چقدر هوس دارم و شايدم می خ.. رو کسم و دوباره می رفت پايين 

يلم بازی هر چند همه اينا رو به بهانه ف. بهم بفهمونه که طناز سر سخت باالخره تسليم شده 
يلم بازی کردن آره ف. کردن و اين که می خوام يه نوار چند ساعته داشته باشم تر تيب داده بودم 

يکار می فرزاد چ-.. اومد پايين و پايين و پايين تر . منم خودش نوعی فيلم بازی کردن بود 
ه که چقذر بازم منو ببره اون باال باال ها و بگ. دلم می خواست بازم ازم تعريف کنه .. کنی 

که يک  داری کاری انجام ميدی. عزيزم چيکار داری می کنی -شيفته منه و قدر منو می دونه 
گم تو از اصال چی دارم مي. طناز منم يه بت پرستم -بت پرست با بت خودش اين کارو نمی کنه 

و تن و  بذار از ذره ذره وجود. بذار تو رو بپرستمت .. بت هم برام باالتر و با ارزش تری 
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جوری که  اين. حاال نوبت انگشت پاهام شده بود که اونا رو بذاره تو دهنش .. بدنت حال کنم 
نمی خواست که از هيچی . اون پيش می رفت می دونستم که با دستام هم همين کارو انجام ميده 

کاش مهرداد هم . می خواست با تمام اونچه که ميشه ازش لذت برد لذت ببره و لذت بده . بگذره 
باهام اين جور عشقبازی می کرد

ری می طو-.. گشتامو می ذاشت توی دهنش و به نرمی اونا رو می ليسيد فرزاد دونه دونه ان
فکر کردی جاهای ديگه تنت منو به هوس -. خوريشون که انگاری داری کسمو ليس می زنی 

ر نکنه يواش يواش يه خورده داشت خجالتم ميومد از اين که اون پيش خودش فک.. ؟ /نمياره ؟
واسه  که من دارم با تمام هوسم حس خودمو نشون می دم واسه همين يه اشاره ای بهش زدم و
دا نيفته اين که بازم بهش بگم همه اينا به خاطر طبيعی تر شدن فيلمه خيلی آروم طوری که ص

ادامه -. حرف نداری . عاليه طناز -.نقشمو می تونم خوب بازی کنم . بهش گفتم عزيرم چطوره 
ووون يه جوو. هر سانت از تن منو تو دهنش مزه مزه می کرد .. کف پا مچ پا . بده ادامه بده 

د می دونست فرزا. کيفی می داد که حتی يه درصد از اين حسو وقتی که با مهر داد بودم نداشتم 
ه برام طوری که هر تيکه از تنمو حس می کردم ک. چه جوری بهم لذت بده . با هام چيکار کنه 

.  ولی خوب که بهش خيره شدم خيلی هم خوش تيپ و جذاب بود. نقش يک کسو بازی می کنه 

له بعدی سرشونه ها و باالی سينه توپر و خوشگل منو در مرح. نمی دونستم کجای تنمو بخوره 
رزاد جونم فرزاد ف-همراه با ميک زدن سينه ها به طرف باال نفوذ کرده بود . قرار داده بود 

دلم . هر جارو که می خوری انگاری هوس می کنم يه جای ديگه رو بخوری . خوب واردی 
ود تموم نمی خواست به اين زوديها دست از سرم بر داره يا به يه مرحله ای برسه که کار ز

-. نباشه  کوتاه. ببين عزيز من يک فيلم بلند می خوام -بازم سرمو گذاشتم زيرش و گفتم . شه 

نمی دونم -.. اتفاقا منم نظرم اينه که يه دی وی دی طوالنی يا يک فلش هشت گيگ تحويلت بدم 
می خوام - .اگه می خوای االن تحويلش بدم -. اينی که الپاته کارش از يک ترا بايت هم گذشته 

کار کنم بگو با تو و نازت چي. بگو چی دوست داری تا همونو تقديمت کنم -. مزه بگيرم بعدا 
می دونی . همين جور پيش برو خوب راهتو واردی .. هر کاری کنی درسته فرزاد -طناز 

اون بود  حاال اين. هوسمو نشون بدم . فقط حاال منو ببوس می خوام بغلت بزنم . چيکارم کنی 
مگه غير از اين می خواست -؟ /ببينم همه اينا واسه فيلمه ؟-.. که زير گوش من زمزمه می کرد 

به قفل لباش  ؟ اينو گه گفتم دستاشو دور کمرم قرار داد و لبای تشنه امو يه بار ديگه/باشه ؟
ود تا کسم خودشو آماده کرده ب. زانوشو گذاشته بود الپام و با کس خيسم ور می رفت . بست 

ی تونم تحمل تنها چيزی که بهش فکر نکرده بودم اين بود که آيا م. پذيرای کير دراز فرزاد شه 
خيلی  وقتی که به حال کردنش فکر می کردم می دونستم که.. اين کير قطور رو داشته باشم 

ی بايد يک ملکه زيباي. مگه چم از زنای ديگه کمتر بود . راحت می تونستم کيرشو قبول کنم 
بايد رعايت  تازه قرار نيست که تا ابد کوسم تنگ بمونه ولی يه خورده هم. ملکه قدرت هم باشه 

وری می اين ج. ازش خواستم که بازم باهام ور بره تا فيلم پر تر و جذاب تر شه . می کردم 
اد به مرد منی که ادعا می کردم که نبايد جز به مهر د. خواستم اونو فريب بدم ولی خودمو چی 

؟ /يالی اون ؟؟ يا بی خ/خود بر تر بينی خودم منو به اين راه کشونده بود ؟. ديگه ای فکر کنم 
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ير از شوهرم ولی می دونستم از اون زنايی نيستم که بخوام هر دقيقه و ثانيه به دنبال مردی غ
م ميدن واين کاری که خيلی از زنا انجا. باشم و بخوام به دنبال تنوع طلبی و شهوت رانی باشم 

ازه ت. جوری پيش شوهرشون عزيز تر هم هستند ولی من نمی تونم اين جوری ريا کار باشم 
اد دستشو فرز. مهرداد خودش راضيه که من بهش خيانت کنم ولی راضی به انجام اين کار نيستم 

اينجا ديگه از  يک بار ديگه اين واقعيتو به ياد آوردم که.. ؟ /طناز خوابی ؟-جلو چشام تکون داد 
ه شيطنت فرزاد همچنان ب. مهرداد خبری نيست و بايد به اونی که روبرومه توجه داشته باشم 

. لتوند اونو می ذاشت الپام و رو کيس خيس و لغزون من می غ. خودش با زانو ادامه می داد 

م خيلی می دونستم که اون. وقتی اين کارو می کرد چشام بسته می شد و لبامو جمع می کردم 
يه . خوب شاهد اين حرکات منه و شک می کنه به اين که اين فيلم بازی کردن منم نوعی فيلمه 

حس کنم  دلمو بيشتر می برد به اين که. خورده که رو من خم می شد کيرش می خورد به پاهام 
ی نشون وقتی که کيرشو فرو کنه توی کسم چه حالی پيدا می کنم و کسم و اسش چه عکس العمل

زمه انجام بده وقتی فرزاد لباشو گذاشت رو لبام بازم خيلی آروم بهش گفتم هر کاری که ال. ميده 
ل کس از يعنی حالت کير داخ. که در قسمت فينال کار هم بايد از زوايای مختلف فيلم بگيری 

وب طناز نگران نباش همه اينا رو خيلی خ-...طاقباز و.. کون سوار کير .. روبرو از پشت 
وست هر قدر هم که بخوای معطل می کنم و لفتش ميدم تا اون فيلمی که باب طبع ت. واردم 
شار  چهره من داد می زد که سر. سرمو به طرف يکی از مانيتور ها بر گردوندم . رديف شه 

عجب دور  . .از هوس و تشنه کيرم و اگه مواد بهم نرسه هر لحظه امکان تلف شدنم وجود داره 
خخخخ فرزاد آخخ-. کيرشو در تماس با کسم قرار داد . بين های قويی کار گذاشته بود اين فرزاد 

د سرمو باال اگه می خواستم کيرشو ببينم باي.. طناز خيلی وقته که وقتشه -. وقتشه وقتشه ديگه 
. و طبيعی بود  می گرفتم ولی از پهلو و با يه نگاه به مانيتور کناری همه چيزچقدر تصاوير زنده

نجا کار طناز می دونی به خاطر تو چند تا دوربين اي-از زاوايای مختلف می شد فيلم گرفت 
لی آروم اون حرفای اضافه رو خي.؟ حتی يه هارد هم داره جريانو ضبط می کنه /گذاشته شده ؟

نه اين  .شايد واسه اين بود که نمی خواست زياد خودشو عالف واذيت کنه . زير گوشم می گفت 
لمهای که به خاطر من وقت نذاره بلکه واسه اين که من عجله داشتم و می خواستم تمام في

. از فرو رفتن کير داخل کوس فوق العاده لذت می بردم . اينچنينی رو سريعا با خودم ببرم 

زاد اوووووووهههههه نهههههه فر-. اوووووفففففف همون اولش با لذت و آتيش همراه بود 
يتور من نمی دونستم اين جادوگر چيکار کرده که اين مان.. کسسسسسسم کسسسسسسم کسسسسسم 

ر تعجب می کردم که کير و کس چه طو. ها ی اطراف به وضوح صحنه سکسو نشون می دادند 
ان آورده و يعنی اين واقعا کس منه که تا اين حد منو به هيج. اين قدر شفاف نشون داده ميشن 

خخخخ آ-. هيجان داشت منو می کشت .. اين کير فرزاده که انگاری يک متر نشون داده ميشه 
فشارش بده به ته کسسسسسم تا .. من فدای اون کير درازت .. کسسسسم .. فرزاد فرزاد جون 

فام به حر. شيرين و لذت بخشه . اوخخخخ نهههههه چقدر درد داره . اونجايی که ميششششه 
 اووووخخخ نهههههه.. کسسسسسموجرشششش بده . بکن جرررررم بده . فقط بکن .. توجه نکن 

-خخ آخخخ.. اون کيرررره که داره کسسسسمو آتيش می کنه .. می بينی فرزاد جون می بينی 
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آررررره -بگو . بگو داری حال می کنی . جووووون طناز طناز ناز لذت ببر کيف کن 
.. دنيا شادی  زير يه. االن زير دنيا قرار دارم . دارم کيف می کنم . آررررره دارم حال می کنم 

ل از ار با هر ضربه کير فر زاد يه حسی در من زنده می شد که انگار در فضای دو دقيقه قب
اييده خيلی هوسم زياد می شد از اين که خودمو به وقت گ. عزيزم عزيزم -. گاسم قرار دارم 

م خيلی خودم که از تماشای خود. عجب تن و هيکلی داشتم و دارم ! عجب بدنی . شدن می ديدم 
همين طور از ديدن بدن و هيکل مردونه فرزاد که رو من خم شده بود و پاهامو . کيف می کردم 

ودن تنگ ب.. وبعدشم کسمو به دو طرف باز کرده بود و کيرشو به طرف آخر کسم می فرستاد 
. نم فرزاد فرزاد جوووون چقدر کلفتی رو حسش می ک-.. کس اين جور مواقع خيلی لذت بخشه 

که  لذت ببر طناز هر جور-. داره می سوزه . کسسسسم چقدر داغ شده . دارم آتيش می گيرم 
نم نمی دو.. عاشقتم .. دوستت دارم دوستت دارم . بيشتر حال می کنی همون جوری حال کن 

شيفته  هر چی که بود می دونم. اين حرفا رو از روی هوس سکسی می زد يا واقعا عاشقم بود 
ه بدون اين ک. آخ که چه حالی داشت تماشای کيری کلفت داخل کوسی تنگ .. من شده بود 

واقعا .  سرمو باال بگيرم و صحنه رو طبيعی ببنم از چند زاويه گاييده شدن خودمو می ديدم
وستش داشته می دونست که بايد چيکار کنه تا من اونو د. فرزاد يک هنر مند به تمام معنا بود 

عشق  البته اسم اين وابستگی رو نمی شد. باشم و به نوعی نسبت بهش احساس وابستگی کنم 
صاوير اون لکه ها و خيسی هوسو از ت.. حس می کردم که کوسم بايد خيس کرده باشه . گذاشت 

ه رو بدن با اين ک. زنده اطراف می ديدم که با يه درشت نمايی خاصی هوسمو زياد تر می کرد 
 من و روی کيری که ميرفت توی کس و بر می گشت نشسته بود ولی همون منو داغ و سست

مو به کون دستمو دراز تر کرده و يه خورده هم سرمو خم کردم تا راحت تر پنجه ها. کرده بود 
ا اين که خوشم مياد ب.. اووووخخخخ طناز ناخناتو فرو کن تو گوشت کونم -. فرزاد فشارش بدم 

تمام  .آخ که اگه مهرداد شوهر گلت بدونه چقدر خوشحال ميشه . می سوزم ولی لذت می برم 
فرزاد -ببينه  دارايی خودشو به اسم تو می کنه تا صحنه کس دادن و حال کردنتو با يه مرد غريبه

لم برداری تازه من که بهش خيانت نکردم و اين فقط برای في. بس کن من نمی خوام چيزی بدونه 
و قرار دادن اون در اينترنته تا يه مشت کوس و کونهای از رده خارج شده در اين سايتها خود 

پس -.  من که نميگم تو داری دروغ ميگی. آره طناز من خودم به خوبی آگاهم -. نمايی نکنن 
وسم می شد نمی دونم چرا با هر ضربه از کير فرزادکه وارد ک.. زود باش تند تر .. ادامه بده 

نه رو در سي. ديگه خودم بهش گفتم که سينه هامو بخوره . فکر می کردم که آبم می خواد بياد 
يرگهای درشتی اون به اندازه ای بود که حتی مو, حد طبيعی که خودم می ديدم ولی در تصوير

بته از ال. اون هم کا مال مشخص بوده و فوق العاده از اين بدن زيبای خودم لذت می بردم 
ن ديگه خيسی کوس م. نوک تيز سينه هام به نوبت اسير مکيدنهای فرزاد شده بودند . تماشاش 

تو کسم  هر چند قبال هم منو بوسيده بود ولی بوسه اون در لحظاتی که کيرشو. تمومی نداشت 
وس نفس از ه. فرو کرده بود و دستش رو سينه هام قرار داشت يه کيف و لذت ديگه ای می داد 

چه صحنه های باحالی شده . پوست سفيد من يه حالت سرخ و سفيد پيدا کرده بود . نفس می زدم 
دوباره نگاه کردن به اين صحنه ها می تونست فوق العاده حشريم کنه. بود  به خوبی مشخص  .
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بود

ند سر و اين فقط برای اينه که نشون بدی چ. نبايد عادت کنی . يد عادت کنی نه طناز تو نبا
حريک شی تا ؟ خب واسه اين بوده که ت/پس اين فيلم برای چی بوده ؟. گردن باالتر از بقيه ای 

ی ديگه ولی تو می تونستی اين فانتزی رو با ديدن فيلمها.. .. از سکس با شوهرت لذت ببری 
می  هر چی می خواستم خودمو گول بزنم کمتر به نتيجه. سرم داشت می ترکيد .. درست کنی 

ه تنها ولی فرزاد طوری کيرشو تا ته کوسم می فرستاد و اونو بيرون می کشيد که ن. رسيدم 
و دلمو می خواست از جاش در بياره حس می کردم که به غير از شستشوی کس مغزمم شستش

س و فقط به سک. با چند ضربه ديگه کير اون انگار ديگه به هيچی فکر نمی کردم .. داده 
و باز آروم آروم چشام.. لحظات داغ شدن و سوختن و زير کيرش دست و پا زدن فکر می کردم 

زيزم پنجه جااااان فرزاد ع-.. چه کيفی داره آدم گاييده شدن خودشو ببينه .. و بسته می کردم 
.. ده حال کن حال ب.. عيبی نداره حال کن . هاتو بزار رو سينه هام هر کاری می کنی بکن 

يلم تهيه فرزاد اين تازه شروعشه يادت باشه بايد از زوايای مختلف و در حاالت مختلف اين ف
. ود لذت می بردم از تماشای خيسی های کوس و لکه های سفيدی که روی کيرش نشسته ب. شه 

ليس  واسه چند لحظه کيرشو کشيد بيرون و شروع کرد به مکيدن و.. لکه ها و غلظت هوس من 
 چه با هوس داشت کوسمو می.. دستمو گذاشتم پشت سرش و همراهيش می کردم .. زدن کوس 

ن کارو حالت سر و حرکت کس ليسی اون به خوبی نشون می داد که با چه لذتی داره اي. خورد 
فرزاد دوباره -. اصال نمی تونستم قضاوت کنم .. کدومش سوزنده تره . آتيش رو آتيش . می کنه 

ی لحظه به لحظه پر شور و حرارت تر ازش م. ولش نمی کردم .. کيرو بذار بره توی کوس 
نمی شد  رفته بودم به حالتی که نه. خواستم که با حرارت بيشتری بياد سمت من و منو بکنه 

قط حرکت اون قدر هوشيار بودم که ف. اسمشو گذاشت خواب و نه بيداری ولی چشام باز نمی شد 
د که حتی ديگه از هوس زياد حالی واسم نمونده بو. کير کلفت و درازشو توی کسم حس کنم 

ش هوشيار تر تا می رفتم بخوابم با ضربه های شديد تر. چشامو باز کنم و به مانيتور نگاه کنم 
ی دلم م.. می شدم ولی بالذت همون ضربه ها دوباره می رفتم به سوی خواب و اوج لذت 

ها  يک آن فرزاد عين وحشی. خواست به هيچی ديگه جز سکس فکر نکنم و همين طور هم بود 
هههههه آههههههه نهه-. تند و تند و تند و تند .. کمرمو گرفت سرعتشو زياد کرد . شده بود 

ذتی که بيشترين فشار ل. ديگه نتونستم ادامه بدم . بگو چيکار می کنی . کسسسسم کسسسسسسم 
جاش  کسم مث قلبم داشت از. چاک کس ورم کرده ام بود . بر من وارد می شد مغز کوسم بود 

تمام تنم رفته بود زير . مشتامو به هم گره می کردم .. فکرم ديگه کار نمی کرد .. کنده می شد 
ر کسم در انگار يه گلوله سربی يا يه چيز غده مانندی وسط شکمم زي. فشار لذت و هوس و کيف 

پنجه هايی رو که به کمر . همين جور داشت آب می شد و بهم لذت می داد . حال ذوب شدن بود 
حس .  فرزاد فرو کرده بودم يواش يواش شل تر می شد دستام در حال رها شدن از پشتش بود

. ه دل آسمونا ميرم ب. کردم با باز شدن دستام بالهای پروازم داره باز ميشه دارم اوج می گيرم 

از  .اون غده هوس همچنان در حال ذوب شدن بود .. به باالترين نقطه هوس و حشر و شهوت 
دم و هم هم خودم در حال آتيش گرفتن بو. بدنم گر گرفته بود . همه جام هوس می ريخت بيرون 
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م حتی حس می کردم که از چشام ه. کونمم آتيش می داد بيرون . در حال سوزوندن فرزاد 
ه من فرزاد می دونست ک.. با اين که پلکهای هوسمو بسته بودم . هوس داره می ريزه بيرون 

. نه ولی من دلم می خواست آبشو توی کوسم خالی ک. کيرش ديگه حرکتی نداشت . ارگاسم شدم 

به اين دارم  نمی دونم چرا حس می کردم که نياز. بيشتر باهام ور بره . حال بده . بهم لذت بده 
کت دستامو دور کمرش حلقه زده کسمو به طرف کيرش حر. که حتی بهم بگه که دوستم داره 

طناز  طناز-..با اين کارم می خواستم بهش بگم که بايد آبشو تو کسم خالی کنه . می دادم 
ونی که يعنی تو اينو هنوز نمی د.. آبتو آبتو فرزاد -چی می خوای بگو چی می خوای .. عزيزم 

م گفتم ؟ زير گوشش هم آرو/يه زن بعد از ار گاسم چی می خواد تا کيف و حالش تکميل شه ؟
درشت  وقتی آبتو خالی کردی کيرتو طوری بيرون بکش که آبای بر گشتی از کس خيلی باحال و

اون . د فرزاد حلقه به گوش هر کاری رو که می خواستم انجام دا.. و واضح توی فيلم بيفته 
رکت که خيلی خوش بدن و خوش تيپ بود با اين حال من اونو اسير خودم کرده بودم با چند ح

آخخخخخ طناز طناز کيرم ديگه نمی -خيلی واضح می ديدم متوجه شدم که ديگه بايد خالی کنه 
ت جووووون اين کوس تنگ.. جوووووون -.. بريز بريز خاليش کن من که بهت گفتم -.. تونم 

کوست از  تو. چند بار ديگه خالی کنم . من می خوام بازم خالی کنم .. همه آبمو داره می کشه 
هوستو . هوس دارم .. فرزاد خالی کن -.. نمی دونی چه قشنگ ميشه .. توی کونت .. پشت 

ونست ريخت آخ که اين پسره تا می ت. اگه اين منم که می دونم بازم چطور آبتو بيارمم .. بريز 
 هر پرشی که بابت خالی کردن آبش تو کسم. با چشای بسته و قشنگش .. و ريخت و ريخت 

شنه چقدر کسم ت-.. جووووون طناز خيلی حال کردم -انجام می شد کيرش تا ته کسم می رسيد 
 آب کير فرزاد به سرعت از کس ريخت بيرون و.. يه لحظه خودمو ازش جدا کردم . اش بود

الپا مو اطرافشو سفيد سفيد کرد

عی تر از انگار خيلی طبي. يه نگاه به تصاوير زنده دور و برم انداختم . ذوق زده شده بودم 
رو هم  خيلی هم جالب می شد که يه چند تا از اين عکس ها. صحنه طبيعی به نظر می رسيدند 

درجا قمبل کرده و بعد رو زمين نشسته . چون شفافيت بااليی داشتند . داخل اينترنت می ذاشتيم 
کسای بهتر و پاهامو يه ور کرده و مثل يک ژيمناست کار انواع و اقسام حرکاتو نشون دادم تا ع
ستش حاال را. و هوس انگيز تری بشه از روی فيلم گرفت و خود فيلم هم زيبا تر به نظر بياد 

ش که بيشتر مدام می خواستم يه بهونه ای بدم دست.. بيشتر از خود فيلم کارگردانو می خواستم 
تم من رفتم طرفش و در حالی که بغلش می زدم زير گوشش گف-باهام ور بره و بهم حال بده 

م از اين منتظر نظر تو هستم فکر می کنی حا ال ديگه بايد چيکار کنم و چيکار کنيم تا باز
و طرف و پاهاتو هم به د. طناز رو زمين بخواب -. تصاوير زيبا و هيجان انگيز داشته باشيم 

خش اين جوری که ميگی مثل يک ر-.. زيبا و کشيده و تپل , خيلی زيبايی .. باال دراز کن 
 هنوز قطره های آب کير فرزاد دور و بر.. ار رخش هم رخش تر و رخشنده تری -. هستم 

نههههه آهههههه -.. اون با انگشتاش با دور و بر کوسم بازی می کرد .. کوسمو خيس کرده بود 
همين حاال توش آب .. نههههه داری چيکار می کنی .. بمالونش .. جانننننننن همينو عشق است 

ش لذت می ولی اون که ديگه زياده از حد حشری شده و منم ته دلم از اين شور و حال.. ريختی 
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-.. اد بردم امونم نداد اين بار دهنشو رو همون کس خيس شده از آب من و آب خودش قرار د

کسم داخل دهن فرزاد می پريد با هر ... فرزاد جوووووووووون کسسسسسسسم کسسسسسسسم 
حس می کردم که اعصابم . ميک زدن اون و ليسيدنش کسم توی دهنش يه جهش خاصی داشت 

ين لذت و يه لذت زير پوست و روی پوست به تمام تنم نفوذ کرده بود بازم ا. داره آروم ميشه 
يمه کاره فقط ن-. بگو طناز چی می خوای چيکارت کنم -. آرامشو نمی دونستم به چی تشبيه کنم 

ن چيکار ميگی م-.. هنوز خيلی مونده تا يه نوار کامل و پر شور به من تحويل بدی .. ولم نکن 
. حس کن که من چقدر دوستت دارم و بهت احتياج دارم . پر شور و حرارت تر بيا سراغم -کنم 

ون هر چند از سکس با من لذت می برد ولی هر چه باشه ا. خستگی از سر و روش می باريد 
کس و فيلم يک مرد بود و عالوه بر ساعتها يا ساعتی سکس با من به کار های سايتی و تنظيم ع

ند طنازانه براش همراه با آهنگی ت.. وااااييييی وااااااااههههههه وای وای -هم رسيدگی کرده بود 
درازی رو  دوباره اون.. جوووووووون وااااااييييييی بيا بيارش -. مثل اسم خودم . می رقصيدم 

د به خواب کير فرزا. که هنوزم دقيقا نمی دونم تا چند سانت حسابش کنم منتظر آتيش زدن منه 
و داشت که فکر کنم اگه چند بار ديگه هم از اول شروع می کرد باز هم توانايی اون. هم نبود 

که يک  بتونه منو به ار گاسم برسونه يا از سکس خودش لذت ببره حضرت آقا دستور فرمودند
م بچسبونه سرو ته منو به ه. شيوه جديد کون کردن به وجود اومده دوست داره رو من پياده کنه 

ه در البته هر چند لحظ. سرمو بذاره رو زمين در جهت مخالف من کيرشو فرو کنه توی کسم 
ين کارش ميون هم می تونه از کون بکشه بيرون و کيرشو فرو کنه توی اون يکی سوراخ و به ا

تا کی . نم داشتم به اين فکر می کردم که اگه هوسم تموم نشه چيکار ک. ادامه بده تا خسته شن 
حری ف من  با اين که می دونستم. می تونم به بهونه های مختلف از فرزاد بخوام که منو بکنه 

شدن کار ساده ای نيست ولی به خوبی می ديدم و حس می کردم که اون همه حرکاتشو با شور و 
 نشاط انجام ميده نه اين که از هوسش کم نشده بلکه با يه هوس و اشتياق بيشتر و بهتری داره منو

به . م من که نمی خوام خودمو به همه معرفی کن.. بازم داشتم خودمو گول می زدم .. ميگاد 
دو تا . ورد از کمر به پايين منو به قبضه خودش در آ. تنهايی هم که کاری از دستم بر نميومد 

هههه نه-.. دستشو حلقه زد دور برش سمت راست کونم از اونجا يواش يواش اومد پايين تر 
-..ها  اون وقت بهت ميگم که دوباره منو بکنی.. نهههههههه فرزاد نکن دارم از حال ميرم 

ومد زير ا.. هيچی ميگم اگه بازم شيطنت کنی بهت ميگم با کيرت منو بکنی -.. ؟ نفهميدم /چی ؟
فيلم  گوشم و آروم گفت مثال داری تحريکم می کنی که فرو کنم توی کست و چند تا عکس يا

تمام تن  نه فرزاد جون من که خودم می دونم تو چقدر بهم تمايل داری و-؟ /خوشگل هم بگيرم ؟
س تو از هيشکی هم ترس ندارم که بگم هو.. اينو که راست ميگی طناز -. و بدنمو می خوای 

اون که -.. رو دارم حتی اگه دوست داشته باشی به شوهرت مهرداد هم ميگم که که تورو کردم 
لخور و بزرگترين آرزوشه ولی اگه يه روزبفهمه که تو زنشو گاييدی از يه نظر خيلی ازت د
که چرا  عصبانی ميشه و اون اين که حتما اولين چيزی که به ذهنش می رسه و بهت ميگه اينه

اد حاال نههههههه فرز-.. اونو مامور فيلمبرداری از کس دادن زنش به يک مرد غريبه نکردی 
رزاد لول دستمو دور کير ف. ديگه به اين چيزا فکر نمی کنم فقط به تو و کير تو فکر می کنم 
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کرده اونو کشوندمش سمت خودم

ا لذت می برد از اين که ب.. همينجور با آخرين زورت فشارش بگير .. گير طناز فشارش ب
طناز -. د فکر می کردم امونشو بريدم ولی اون لذت می بر. حداکثر نيرو به کيرش فشار ميارم 

ه دهنش اون دستمو که آزاد بود با دستش گرفت و ب. . دستای لطيفتو که می بينم لذت می برم 
 .ديگه سکس ما درهم و بر هم شده بود . .. يکی يکی انگشتامو می ليسيد . نزديک کرد 

ن که با اي. يه کمی هم قاطی کرده بود . . هرجارو که که دسترشی بهش داشت ولش نمی کرد 
نم تسلط داشته گفته بودم اين فيلمو برای خودم می خوام ولی بازم منو قمبل نشان کرده تا بر کو

ثال می خواستم بهش بگم مرد حسابی م. باشه می گفت اين جوری جوانان بيشتر می پسندند 
واست ولی از اونجايی که دلم می خ. داری اين فيلمو برای استفاده شخصی من رديف می کنی 

وساعت به يکی د. به اين کارش ادامه بده و با حال کردن خودش حال بده کاری به کارش نداشتم 
می کرد ولی  بيشتر کا را رو اون داشت.. بهانه فيلم انواع و اقسام سکس رو روی من پياده کرد 

 در يکی از صحنه ها بغلش کرده آروم زير گوشش گفتم که.. من احساس خستگی می کردم 

شته باشه با اين و اونم واسه اين که اين فيلم يه حسن ختام و آخر زيبايی هم دا. فيلمو تمومش کن 
چند قطره  که ديگه به زحمت آبش ميومد ولی منو در يه حالت نيمرخ بدنی خوابيده نگه داشت و

.. اه باشه ای توی کسم خالی کرد که در جا کيرشو بيرون کشيد که آخر فيلم با بر گشت آب همر

ر می پس از آخرين صحنه بغلش کرده و در حالی که با تمام وجودم می بوسيدمش و ازش تشک
می خواستم بگم بهترين .. هنرپيشه فيلمبر دار .. کردم گفتم حقا که تو بهترينی بهترين کارگردان 

ه وجد طوری ب. يه قسمت از فيلمها و عکسا رو ديدم .. سکسی من هستی که جلو دهنمو گرفتم 
کسا رو می فرزاد همين االن چند تا از اين ع-. اومده بودم که بی اختيار دستم رفت روی کسم 

مين ه. ؟ نه نمی گفت /مگه می تونست در مقابل خواسته من حرف بزنه ؟... فرستی اينترنت 
 کارو انجام داد و رفتيم يه چيزی بخوريم و بر گرديم بيشتر از بيست تا پيام واسه عکسام گذاشته

کون بی . الهه زيبايی و ونوس و کس بی نمونه .. منو به چه چيزايی که تشبيه نکردند .. بودند 
. درد نکنه  فرزاد دستت-. به وجد اومده بودم که اين همه خواستار دارم . لذت می بردم .. همتا 

يکه تيکه منتها ت.. اين تازه دو درصد از کار ماست . هنوز کجاشو ديدی طناز -کارت عالی بود 
سرايی که هر چند اين پ.. اگه بخوام يک دفعه بذارم زود تموم ميشه و . اين عکسا رو ميذارم 

خود من که امشب افتخار . دلشونو نمی زنه . اينجا پيام گذاشتند تا سالها اين عکساتو می بينن 
دن اين عکسبرداری و فيلمبرداری از طناز خوشگله امو داشتم مگه خسته شدم که اينا از دي

وام چون پسر خوبی بودی و همه جوره باهام راه اومدی می خ-؟ /صحنه های زيبا خسته شن ؟
ازه ای حتما می خوای بگی مثال يه ماه ديگه می خوای بيای و عکسای ت-.. بهت تشويقی بدم 

-. ت بياد اون که به جای خود ولی يه تشويقی دست به نقد هم داريم که اميد وارم خوش-بگيری

. شدی  ديوونه خيلی هيجان زده-. به شدت می تپيد . دستمو گذاشتم رو دلش .. بگو چيه طناز 

ن نمی دونم ولی دوست دارم از زبو-حتما حدس زدی چی می خوام بگم و تشويقی من چيه 
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ايش و ديگه از فاز فيلم و نم. می خوام يک سرويس با هم سکس داشته باشيم -. خودت بشنوم 
ن هنوز به چون م. البته بازم نمی تونی اينا رو به حساب خيانت من بذاری . عکس بياييم بيرون 

و اميد  همون اصول و فلسفه ای که ميگم يک زن بايد به شوهرش وفادار بمونه پای بند هستم
ناز جون من نه ط-. وارم تو هم کامال به اين مسئله آگاه باشی و در مورد من بر داشت بد نکنی 

ول عقايد اينی که تو ميگی يک تشويقيه ربطی به خيانت و زير پا گذاشتن اص. غلط کرده باشم 
ين که با خودم به خوبی می دونستم که دارم چرت ميگم و فرزاد هم واسه ا. از سوی تو نداره 

رقی می من همراهی کنه و پاچه خواری کنه داره اين حرفا رو می زنه وگرنه برای اون چه ف
نو تا اون فقط تن منو می خواست و سکس با م. . کرد که من خودمو بی وفا بدونم يا با وفا 

ی کنه که من حداکثر لذت و استفاده رو ازش ببره داشتم به اين فکر می کردم که اون حتما فکر م
شايدم  .چقدر کس خل شدم که االن پس از اين همه عمليات تازه می خوام بهش بگم بيا سکس 

 طوری هم جدی باهاش. نه همون کس خل اصطالح بهتريه . فکر می کنه من خيلی ساده ام 

ه نمی دونم چرا ي. حرف می زدم که فکر کنم نقش خودمو تونسته باشم که خوب بازی کنم 
ويقی کنار چون حاال ديگه بهانه ها رو به بهانه تش. خورده سختم بود که برم توی فاز طبيعی 

بهش  می خوای فيلم هم بگير ولی توجهی-پس نيازی به فيلمبر داری نيست  -. گذاشته بودم 
. -. با يه تشويقی هيجان انگيز . می دونم من و تو -. حاال می خوام که فقط من باشم و تو . نکن 

ين که از ا. کمی احساس شرم می کردم . چشاشو به چشای من دوخته بود . هردوايستاده بوديم 
کامال  .اين بار بدون تو جيه خاصی و فقط يه عنوان جايزه می خواستم خودمو تقديمش کنم 

ف اولين کاری که کرد اين بود که منو سخت به خودش فشرد و دو تا ک. حدسم درست بود 
دستاشو گذاشت رو کونم

 پس از اين که فرزاد دستاشو گذاشت رو کونم اومد پشتم قرار گرفت و يا يه فنی که شبيه بارانداز

. ايستاده درست شد  69يه مدلی شبيه به . در کشتی بود منو برد باال سرش و يه وری کرد 

. وسرش طوری که دهن من رو کيرش قرار گرفت پاهام رو شونه هاش بود و کونم افتاده بود ر

ووووون جوو-. اون با دستاش کونمو از وسط باز کرده و حريصانه زبون پهنشو کشيد رو کونم 
.. .. م اوووووووفففففف حاال ديگه راستی راستی دارم باهاش حال می کن.. طناز چه کسسسسی 

توی دلم گفتم سگ خور تو االن چند ساعته که داری با من حال می کنی و ديگه چيزی واسم 
سرم رو . ه ولی لذت می بردم از اين که همچنان در کف منه و داره باهام حال می کن.. نذاشتی 

م روی شکمش يه حالت افق پيدا کرده چند سانت از نافش ه! عجب کيری.. کيرش قرار داشت 
و براش  جلو زده بود مجبور شدم دستمو بذارم زير بيضه کيرشو خم کرده و دهنمو بذارم روش

ی يا آهنگ لذت و هوس کيرشو ساک م.. دو طرفه مشغول مکيدن بدن هم بوديم . ساک بزنم 
باشه يه  زدم جووووووون فرزاد عزيزم اين تا چند لحظه ديگه می خواد بره تو کسسسسسم يادت

هم مال  يه خورده. از بس فيلم و عکس تهيه کرديم ديگه خسته شدم . خيلی بايد بهم حال بدی 
ميام  اگه بخوای هر روز. فدای اون کون گوشتی و توپ و تپلت بشم -.. خودمون باشيم ديگه 

ه نمی دونی چ. کاش قبول می کردی جلوی مهرداد تو رو بکنم . ازت عکس و فيلم می گيرم 
دست  اون وقت هر روز. ولش پررو ميشه -بيشتر از خود تو بهش کيف می داد . حالی می کرد 
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تو بگو فقط فرزاد رو قبول -. از کيسه خليفه می بخشه . يکی رو مياره خونه و ميگه منو بکنه 
وشم چقدر خ. فعال که مست کيرتم . من که خيلی قبولت دارم -. فرزاد کير طال رو . داری 

ی ميومد کمپلت دهنشو رو کسم داشته بود زبون پهنشو طوری رو ی کس می کشيد که دلم م
ردم خواست در همون لحظه کيرشو از ريشه در می آوردم و با دستای خودم اونو فرو می ک

زنی من عيبی نداره نمی خواد کيرمو ساک ب-.. فرزاد جون من ديگه حسی ندارم -. توکس خودم 
ر جا که ه-. کون من شده بود براش دنيا .. االن دنيا رو رو سرم دارم و باهاش حال می کنم 

گه چند وقت اينم پاداش تو که ا. من يکی در اختيارتم . عشقته منو ببر اونجا و باهام حال کن 
ت اسم طناز بگو رحم-ديگه خواستم عکسای ديگه ای بگيرم و زحمتتو زياد کنم سختم نباشه 

گاييدن و خوردن و کردن اين تن و بدن و حال کردن با اون عمر منو زياد می .. زحمت رو نبر 
سال  فقط يه جوری باشه که تا سالهای. پس طوری بخور و طوری بکن که دوست داری -.. کنه 

ت قابل وفا داری و عشق تو به شوهر! طناز-.. به مهرداد جون منم لذت بده و از فرم نيفته 
رداری می هر زن ديگه ای به جای تو بود تا حاال از اين شرايط به نفع خودش بهره ب. تحسينه 

کرد و هر مردی رو که ازش خوشش ميومد و نظرشو جلب می کرد به طرف خودش می 
. باز شده  نه من تازه اشتهام-؟ /فرزاد يعنی تو هنوز سير نشدی ؟-.. منو گذاشت زمين . کشوند 

ن حال می تا حاال که داشتيم بابت عکس و فيلم تالش می کرديم و حاال داريم به خاطر خودمو
می  فقط داشت نگام. راست می گفت اين همون حرفی بود که من تحويلش داده بودم .. کنيم 

هوسم  .دلم می خواد فقط يه ساعت همين جوری نگات کنم . طناز استيلت خيلی قشنگه -.. کرد 
از . نم وقتی به اوجش می رسه که می دونم پس از اين همه ديد زدن می تونم ازش استفاده ک

. يرم فقط صورتتو طوری بذار رو زمين که ميخوام يه عکس خيلی خوشگل بگ. بدنت لذت ببرم 

-.. پيوترش باور کن هر مرد بالغی که اين عکس تو رو ببينه کيرشو می مالونه به مانيتور کام

پس . ی که فقط به من افتخار ميد. خوب کاری می کنی -.. بذار توی خماری بمونه فرزاد جون 
ی رو می از اين که چند تا عکس ازم بر داشت سرشو گذاشت رو کونم و آروم آروم همون کاراي

کرد که موقع فيلمبرداری و گرفتن عکس هم انجام می داد ولی اين بار حرفای از ته دلی رو هم 
ظه هر وقت و هر لح. طناز کاش تو مال من بودی -. حرفايی از روی هوس . تحويلم می داد 

يه .. رم بهت بگم دوستت دا. اين حسو داشتم که می تونم در کنار تو باشم و باهات سکس کنم 
نده بهش خورده داشت زياده روی می کرد ولی از اون جايی که آزادش گذاشته بودم و برای آي

کردم که  وقتی انگشتاشو از مسير کون وارد کسم کرد به خوبی حس می. نياز داشتم گير ندادم 
-جووووووووون -فرزاااااااااد -جووووووون -فرزاد -. چقدر هوس دارم و به کيرش نياز دارم 

پس .. يه می خوامش توهين چ-... ببينم داری بهم تو هين می کنی يا-کييييييييييررررررررررر 
. ووووووون بازم جووو.... همين االن -.. از اين همه کار و فعاليت منم حق دارم يه حالی بکنم 

نگيه که اين چه کس ناب و ت.. آهههههههه طناز طناز -کير عمود کرده شو چسبوند به لبه کسم 
 به. راست می گفت . .. تو داری هر چی می کنمش بازم کيرمو قفل می کنه و می چسبونه 

شت کسم واسش حالت يه لباس تنگی رو دا. سختی و با يه چسبندگی خاصی می رفت توی کسم 
که به زور می خواست تن کيرش بکنه
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فته شايد حق من همين کيری بود که ر. . يک بار ديگه احساس امنيت خاصی در کسم می کردم 
م و اين دلم می خواست باالترين و بر ترين باش. بود توی کسم ولی من مهردادو دوست داشتم 

ر گز نمی حس به من اميد و طراوت بده ولی از اين که بخوام اين و اون از جسمم لذت ببرن ه
نه من . کنم  تونست برام راضی کننده باشه شايدم داشتم خودمو فريب می دادم و می خواستم قانع

ن می م.. اين چيه که فرو کردی توی کسم .. فرزاد نمی دونم چی بگم -مهر دادو دوست دارم 
ين می ترسم بازم هوس ا. می ترسم که عادت کنم -از چی می ترسی طناز -.. ترسم می ترسم 

تو چقدر به خونواده و شوهرت پای بندی ولی اين طناز من که می دونم -. کير رو بکنم 
و رو با چه اشکالی داره هر د. آرزومه که تو هميشه هوس من و کيرمو داشته باشی 

حتی . اشه نه نه من نمی خوام هيشکی راجع به من نظر بد داشته ب-. هم داشته باشی 
نم گل داشتم حال می کردم و کس خلی م. نمی دونم يهو چم شده بود .. تو حتی من 

فرستاد و  فرزاد دستاشو روی دو تا رونم قفل کرده کيرشو تا ته کسم می. کرده بود 
که حس  با يه چرخش و حرکتی اين کارو انجام می داد. يواش يواش می کشيد بيرون 

چ چيزی من ديگه به هي. کردم تمام افکار منفی رو داره می چينه و می ريزه دور 
چه لحظه ها ی .. طناز طناز به خودت بيا . جز اون و اون لحظه ها فکر نمی کردم 

ا اين تو ب. لحظه هايی که ديگه تکرار نميشه . باشکوهی رو داری پشت سر ميذاری 
آرامشی که به دست مياری می تونی خودتو خيلی راحت تر در آغوش شوهرت 

بگو بگو به . فرزاد يه چيزی بگو -.. لذت ببر طناز . با آرامش و لذتی بيشتر . ببينی 
. .هوس انگيز ترين خواستنی ترين .. زيباترين -.. نظرت من چه جور زنی هستم 

ه من هر کی تو رو داشته باشه اگه بهشت بدون تو رو بهش بدن نمی خواد و ميگ
وابم می فرزاد محکم تر حرفات مث يه الاليی شيرين خ-.. دنيای با طنازو می خوام 

ن بکن که بک. منو بکن . آرومم کن . کنه و دلم می خواد که فقط زير کير تو بخوابم 
فقط .. .عشق تو رو نياز تو رو دارم . هوس تو رو دارم . فقط تمنای تو رو دارم 

وجود و هستی . چون عشق من مال مهر داد بود . دوستت دارم رو بهش نگفتم 
.  .فقط از سکست لذت ببر . طناز قاطی نکن . .. خودمو تقديم اون کرده بودم 

 .خودمو يه بار ديگه رو در روی فرزاد قرار دادم تا اونو به وقت گاييده شدنم بببينم 

ن منتقل انگار اين هوسو به تمام وجود م. هيجان و لذت از تمام وجودش می باريد 
از و به زور چشامو باز نگه می داشتم تا صورت و چشاشو که در حال ب. می کرد 

بايد  تا آخرش برو خودت می دونی که. فرزاد ولم نکن -. بسته شدن بودند ببينم 
. ت چيه می دونم چی می خوای و خواسته ا. آره طناز تا آخرش باهاتم -چيکار کنی 

نه های يه نگاهی به نوک سي. می دونم چه جوری و تا کجا بايد برم که ار ضا شی 
ی با با انگشتاش شروع کرد به باز. فرزاد موضوع رو گرفت . تيز خودم انداختم 
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ا يه وقتی اين کارو انجام می داد حس می کردم هوس دور کسم ب. نوک سينه هام 
لی آروم سرمو خي. . دور تندی داره منو از اين عالم به دنيای بزرگتری می رسونه 

ين بهم به سمت چپ و راست تکون می دادم و اونم با يه حرکت سر از باال به پاي
ته بودم من به اون گف. خوب زبون اشاره همو می فهميديم . گفت که منظورمو گرفته 

سمو به بی اختيار ک.. . که نزديکه ادامه بده اونم با اشاره گفت که حواسش هست 
نهههههههه -.. کف دستشو گذاشته بود رو کسم . طرف کيرش حرکت می دادم 

خواهش . .فرزاد دارم می ترکم هوسم داره می ترکه دارم منفجر ميشم .. نهههههههه 
نفس در سينه ام حبس شده بود ولی اون ولم نمی کرد .. ولم کن نه ولم نکن .. می کنم 

ه صورت حاال اين بار ديگه ب. انگاری با لذت و سرعت بيشتری داشت منو می گاييد 
کس بهش افقی سرمو تکون نمی دادم با يه حالت عمود و از باال به پايين و بر ع

مت داد و ولی اون بازم مثل دفعه قبل بهم عال. عالمت دادم يعنی اين که ارضا شدم 
اين بار خيلی آروم و با احساس کيرشو به گوشه های کسم می مالوند و اونو به انتهای 

ردم يه لحظه حرکت داغ آب داغ کيرشو درون کس تشنه ام حس ک. کسم می چسبوند 
و  در آغوشش کشيده. که چطور با تمنای خودش اونو اسير دام خودش کرده بود 

عتها دوست داشتم سا. هردومون خوابمون برد . ديگه اجازه حرکت به کيرش ندادم 
خواب  به همان صورت باقی می مونديم ولی سنگينی بدنش افتاده بود رو من و از

رتب خودمو طوری م. فرزاد عکس و فيلم زيادی در اختيارم گذاشت .. بيدارم کرد 
فرزاد هم يه . کردم که آثاری از فعاليتهای اين يکی دوروزه رومن باقی نمونده باشه 

امن و  همه چی. چکی از سر تاپام کرد که لکه و کبودی چيزی به جا نمونده باشه 
سايتی ما  ار تباط چتی و-. طناز اصال دلم نمياد باهات خدا حافظی کنم -. امان بود 

تفاق اينو به حساب يه ا. فراموشش کن -می دونم ولی بهت عادت کردم -بر قراره 
.. م نمی خوام عادت کن. زندگيمو دوست دارم . من شوهر دارم . درکم کن . بذار 

وسه داغ يه لحظه به طرف هم کشيده شده با يه ب. ولی راستش خودمم احساساتی شدم 
از هم جدا شديم

ی دونستم نم. يه حس عجيبی داشتم . .کلی عکس و فيلم و خاطره به خونه بر گشتم با 
 خيلی دلم می خواست همون حس وفا داری و.بايد خجالت بکشم يا آروم بگيرم 

طناز قبلم  خودمو قانع کردم که من همون. احساس قبلو نسبت به مهر داد داشته باشم 
ن خودی نشون و تمام اين کارا فقط برای اين بوده که نشون بدم از اونايی که می خوا

-؟ /عزيزم با دوستان بودن بهت خوش گذشت ؟-. بدن و ادعا دارن خيلی بر ترم 

واسه اين که بغلت بزنم و بگم . عالی بود مهرداد ولی دلم واست خيلی تنگ شده بود 
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-؟ /د ؟ببينم طناز دلت واسه يه چيز ديگه تنگ نش-. دوستت دارم و بعدش ببوسمت 

ر رفتيم اون شب من و مهرداد که واسه سکس به بست.. خوابتو می ديدم . چرا عزيزم 
هد به می خواستم هر طوری شده خودمو قانع کنم که همچنان يک زن وفادار و متع

فقط يه  يه لباس خواب بی اندازه سکسی تنم کردم که. شوهر و اصول خانواده هستم 
ز لباس تيکه از شکممو می پوشوند وگرنه با اين لباس ليمويی رنگ حتی شورتمم ا

 طناز عزيزم روز به روز خوش هيکل تر و شاداب تر-. خواب زده بود بيرون 

وب ازبس خ. نمی دونم چرا احساس می کنم تو از سکس با من راضی نميشی .ميشی 
در احساس عزيزم تو چرا اين ق-. و با محبتی هيچوقت اين مسئله رو ابراز نمی کنی 

ه يک من از اين که با تو هستم خيلی لذت می برم و سعی می کنم ک. ضعف می کنی 
ز شادی همسر خوب و وفادار باشم و بتونم روز ها و شبهای زندگی تو رو سرشار ا

دستمو به طرف سينه هاش دراز کردم و آروم با . مهرداد دوستت دارم . و نشاط کنم 
ذارم رو بعد از اون نوبت به اين رسيده بود که لبامو ب. موهای سينه اش ور رفتم 

و  سينه هاش حداقل نصف سينه های من بر جستگی داشت. نوک سينه های مهرداد 
اين دوروزه از بس با فرزاد حال . بهم حال می داد که باهاش ور برم و ميکش بزنم 

و کرده بودم يه حس سيری خاصی داشتم و شايد می خواستم به اين صورت خودم
قانع کنم که هنوز همون طنازی هستم که برای هم بستری با شوهرم ثانيه شماری می 

شو دستا. پس از دقايقی فرزاد ازم خواست که پشت به اون قرار بگيرم . کردم 
می  فقط داشت نگام. لباسمو از سرم در آورد . گذاشت پشتم و با کمرم ور رفت 

گه داره بازم با اين فانتزی که يکی دي. حدس می زدم که به چی فکر می کنه . کرد 
ياد ولی می خواست با اين شيوه به هيجان ب. منو می کنه خودشو سر گرم کرده بود 

يد هم فقط شا.من نمی تونستم قبول کنم که اون راجع به من اين احساسو داشته باشه 
در حد همين خيال باشه و اگه اين انديشه ها به عمل برسه طاقت اونو نداشته باشه که 

می خوای مهرداد ن-. بهتره به هيچی ديگه فکر نکنم . منو زير کير يکی ديگه ببينه 
ز ازت طنا-. ؟ نکنه اين مدتی که من نبودم با يه دختری زنی بودی /کاری بکنی ؟

و دوست تو که می دونی من جز تو هيشکی ر. انتظار نداشتم اين قدر کج خيال باشی 
ه می ديدم برای همين بود ک-ندارم و برای به دست آوردن تو چقدر زحمت کشيدم 

می کنی  ؟ نکنه فکر/خواستی منو بين همه تقسيم کنی و همه از ديدن من لذت ببرن؟
طناز شروع نکن اون يه -. اگه اين نعمت رو به همه نشون ندی يه گناه کبيره کردی 

شته و مهرداد دو تا دستشو از زير شورت روی کونم گذا.. مسئله ای بود که گذشت 
زبونشو آروم رو کونم می کشيد وبا . طبق معمول با ور رفتن با کونم حال می کرد 
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از اين گونه . لباش کونمو تيکه بندی کرده هر قسمتشو بين جفت لباش می گردوند 
شو فرو ولی هنوز هيچ حس و هيجانی واسه اين که کير. ماساژدادنهاش خوشم ميومد 

می دونستم چند بار ارگاسم شدن در اين . کنه توی کسم در من به وجود نيومده بود 
دوروزه منو بی تفاوت تر کرده بود ولی اين انتظارو از مهرداد داشتم که شور و حال 

و فقط کوسم. . ازم خواست که برگردم و روبروش قرار بگيرم . بيشتری داشته باشه 
وقتی . نکنه اونو با لبام اشتباه گرفتی . مهرداد داری چيکار می کنی -. می بوسيد 

. م دارم حشری ميش.ليسيدن کسمو شروع کرد تازه حس کردم که دارم گرم ميفتم 

ر بقيه خيلی دلم می خواست برم سايت و عکسای سکسی خودمو ببينم و ببينم که نظ
کنند  از اين که دوست دارن باهام حال. از حرفا و نظراتشون خوشم ميومد . چيه 

ت می می دونم همه اونايی که از کردن من صحب. ولی به هيشکدومشون بها نميدم 
ن کيرشو وقتی مهرداد پس از چند دقيقه ميک زد. کنن آرزوشونه که اين کارو بکنن 

حسش  ی به سرم زد اونکرد توی کسم چشامو بستم تا اگه يه وقتی فکرای ديگه ا
ولی  کمی خوشم ميومد. شايد از نگاه من می تونست خيلی چيزا رو بخونه . نکنه 

 نه. حس کردم که کس تنگ و تپل و خوشگل من يه کير کلفت تری رو می خواد 

با اين که .نبايد عادت کنی . تو هنوزم همونی . طناز اين فکرا رو از سرت دور کن 
ی که اون آرزوئ مهرداده که تو رو زير کير يکی ديگه ببينه ولی تو بايد نشون بد

طناز هميشگی هستی و شوهرت اون جوری که اليقشی و اليق يک زن نجيب و 
خوبه به تو افتخار کنه

مو ليس ی که دوست داشتم کامال بر هنه ام کرده بود و حاال راحت تر کساون جور
قدر دوست فقط به تو فکر می کنم مهر داد به تو به تو و اين که زندگيمو چ. می زد 
هيشکی نمی تونه بهم بگه خيانت کار و عياش و . من يک زن متعهد هستم . دارم 

نهههههه نههههههه من اگه خودمو در اختيار فرزاد کير طال گذاشتم به .. خوشگذرون 
د بگو مهردا-.. خاطر اين بود که مديونش بودم و اين مسئله جنبه حرفه ای داشت 

ه و سرشو با جفت دستام به کسم فشرد.. بگو .. بگو فقط مال منی . دوستم داری 
نههههههههههه نههههههههههه آروم تر با -.. ازش انتظار داشتم که واسم حرف بزنه 

سم کسسسسس.. مهرداد سوختم .. همش مال خودته مال خودته . فشار بيشتر بخورش 
س نمی دونم چرا هر چی می خوری و هر چی باهام ور ميری بازم ح.. آتيش گرفت 

فف اوووووفف.. می کنم که خيلی جا داره که منو برسونی به اونجايی که حقمه 
می خوام .  حاال کيرتو می خوام.. اووووفففف اوووووفففففف مهرداد بيا روم بيا روم 

ر تمام فقط می خواستم خودمو قانع کنم که کير شوهرم رو ب. بکنی . که منو بکنی 
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بگو . اش عزيزم عاشقم ب-. حتی اگه کلفت و دراز نباشه . کير های دنيا ترجيح ميدم 
ازش بهم در حالی که با چشای پر از هوس و ني. اومده بود روم . .. که دوستم داری 

. ا شی نگاه می کرد گفت اينقد دوستت دارم که حاضرم هر کاری بکنم تا تو ار ض

واست اون غير مستقيم می خ. هر چی که بخوای هر زمينه ای رو برات فراهم کنم 
ی من اگه ول. بهم بگه که اگه دوست داری با بقيه رابطه بر قرار کنی حرفی ندارم 

ايد غيرت يه مرد ب. می خواستم اين کارو انجام بدم نيازی به گفته های اون نبود 
ه از رابطه نبايد اين اجازه رو به خودش بده که با فانتزيهای سکسی ک. داشته باشه 

تا به  اون بايد واسه زنش. زنش با ديگران درست می کنه خودشو به هيجان بياره 
زن  شايد اگه. حدی ارزش قائل شه که خودشو تکيه گاه و سپر بالی زنش بدونه 

ديگه ای جای من بود با لذت اين رفتار های همسرشو تحمل می کرد که هيچ بلکه يه 
مهرداد شروع کرد به .. منو ببوس ببوس ببوس -. امتيازاتی هم واسش قائل می شد 

ر ضام نمی دونستم اين کير می تونه امروز ا. کيرشو به کس من چسبوند . بوسيدنم 
اون  حس کردم که در آغوش فرزاد هستم و کير کلفت. فکر نمی کردم . کنه يا نه 

. ردم شيطونو لعنت کرده دوباره حواسمو جمع شوهرم ک. می تونه منو رديفم کنه 

آههههههه طناز طناز همين اولش از بس خوشم مياد دارم می -کيرش رفت توی کسم 
هر -رده هنوز که کاری نک. ببينم تو داری می ريزی يا آبت داره می ريزه -. ريزم 

قتا بايد با بيشتر و. هم خودم دارم می ريزم هم آبم داره می ريزه ... دو هر دو تامون 
ميک زدن کسم ارضام می کرد ولی نمی دونم چرا اين فکر و خيال ها و اتفاقات اين 

مهرداد هر کاری دوست داری انجام -.. چند روزه قدرت تمرکز رو از من گرفته بود 
مردا  .جوووووون جوووووووون نمی دونم چرا اين قدر زود بايد آبم بياد -. بده 

شت کير خوبی نداشت ولی آبدار بودنش حرف ندا.. همشون همين جورين طناز جون 
و با چند حمله شديد و سرعت وقتی که شروع کرد به ريختن آبش توی کسم کيرشو به 

اين که  قسمت باالی کسم فشار داده و اونو آروم از کس می کشيد بيرون و قبل از
هم لذت می چقدر اين کارش ب. همشو در بياره دوباره اونو می فرستاد که تا ته بره 

ير ش اين چند روزه هم از بس فرزاد با ک. داد ولی حيف که رو من ولو شده بود 
 ارضام کرده بود که حس می کردم در اين لحظات يه حالت سير و اشباع شده

با  همسر خوب و. دفعه ديگه جبران می کنم . می دونم طناز ار ضا نشدی -. دارم 
سن ميرن االن چقدر مد شده زنا به بهانه اين که شوهراشون بهشون نمی ر. وفای من 

نی اين ببينم فکر نمی ک-.. دوست پسر می گيرن و باهاش کلی بر نامه انجام ميدن 
يه مرد . ولی حتما نياز داشتن ديگه . خب خيانت چيز بديه -؟ /زنا بايد سنگسار شن ؟
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ونسته اگه نت. واقعی اينه که همسرشو به خوبی درک کنه و متوجه احساساتش بشه 
نسانه زن هم يک ا. نياز زنشو رفع کنه پس حق نداره که اعتراضی هم داشته باشه 

ست و مهرداد حتما انتظار داشت که با اين حرفا يه کف مرتب و در. نياز داره 
ردای حسابی واسش بزنم ويا اين که بعدش راه بيفتم و خودمو بندازم زير کير م

ر انجام ديگه نمی دونه که زن يه خصلتی داره که نمی تونه کاری رو به زو. ديگه 
تحميل و  بده اگرم به زور بخواد يه کاری بکنه حتی اگه لذت بخش باشه بازم سايه

گه اين کار رو با يه خشمی انجام ميده ولی ا. اجبار رو رو سرش حس می کنه 
. يده خودش برای يه کاری تصميم بگيره اونو با لذت و با تمام وجودش انجام م

ر براش خالصه مطلب اين که اگه خودش اراده کنه که به شوهرش خيانت کنه اين کا
ان لذت بخشه نه اين که حس کنه همسرش با بی غيرتی راضيه که اونو با ديگر

و پاکش با دستمال آبای بر گشتی از کسمو از دور و بر کسم جمع کرده کس. ببينه 
سش گفتم باشه همين جوری اونو لي. ديگه هم نرفتم دستشويی و نشستمش . کردم 

مو ليس اگر اين ار ضا شدن من بيست سال هم طول بکشد مهرزاد بايد که کس. بزنه 
- .زهر نوش جون کنه , بزنه حتی اگه کس من براش جام زهری بشه که از داخل 

ليسش بزن و هر کاری می کنی بکن تا صبح نگهت می دارم تا ار . مهرداد بليسش 
يگه يه عزيزم قراره ما فيلمبردارا و عکاسا و يه سری هنر مندای د-. گاسمم کنی 

رداد حاال مه-.. هفته ديگه هم خونه يکی دعوتيم . دوره مفصل خانوادگی داشته باشيم 
چه وقت اين حرفاست زود باش کارتو بکن .

ی کردم توی کسم و از مهرداد انتظار داشتم که زود تر به دادم دستمو با هوس فرو م
م و دهنشو گذاشت روی کس. دوباره روی تخت دراز کشيدم . برسه و منو در يابه 

نو خسته نفسش در اومد تا تونست منو ارضام کنه ولی هر دو تامو. .. باهام وررفت 
رداد مه. هنوز در شوک اين ماجراهای اخير بودم . خودمم مقصر بودم . کرده بود 

يه سری عکسايی  مثال به بهانه کار رفت به يه اتاقی ديگه و منم ديگه بی پروا رفتم تا
 شايد پنجاه تا از اين.. رو که با فرزاد گرفته بوديم و عکسهای انفرادی خودمو ببينم 

وووخخخخ ؟ اوو/يعنی واقعا اينا منم ؟. چقدر شيک شده بود . عکسا رو گذاشته بود 
ن بيدار می اول از همه اين هوس در م. اينا رو که می ديدم خودم به هوس می افتادم 

د تا از مردا بعدش يه خورده رفتم پايين تر بازم چن. شد که با فتانه لز داشته باشم 
ه اين کون ب. عکس کيرشونو فرستاده بودند که از هيشکدوم از اونا خوشم نيومد 

پاهايی کشيده .. کس غنچه ای و باز هم تپل . سينه هايی به اين درشتی و نازی . تپلی 
ست اين گودی کمری هوس انگيز و اين بدن بيست رو واقعا حيف بود آدم بخواد به د
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آخه يکی که غذاهای . حق داشتند تصاوير زنای ديگه رو تحويل نگيرند .. کير ها بده 
ند يه چ. خيلی خوشمزه می خوره ديگه خوردنيهای ضعيف تر واسش بی مزه ميشن 

مهرداد داشت خودشو می کشت تا منو به بهترين وجهی در مراسم و . روزی گذشت 
 مهمانی شب جمعه که در خانه يکی از همکاراش برگزار می شد شيک و خوشگل

زدواج آدم ا-مهرداد جان اون جوری که به فکر من هستی به فکر خودت نيستی -کنه 
وستش داره بيشتر وقتا خودشو از ياد می بره وبه اونايی که د. می کنه همينه ديگه 

ی که می رفتيم بازار واسه مهمانی شب من پيرهن بگيريم هر چ. بيشتر اهميت ميده 
داشته  من يه مدل می خوام يه حالت سکسی تری-چرامهرداد -ديديم می گفت اين نه 

ه همون خودم هم از اين تز خوشم ميومد و اگ. باشه و تو رو نمونه تر نشون بده 
خوشحال  شناخت يک ماه قبلو از مهر داد داشتم شايد با شنيدن اين حرفش خيلی هم
ه کمی لجم می شدم ولی از اونجايی که می دونستم انگيزه اون از بيان اين حرفش چي

يه خياط زنو در بست کرايه کرديم تا يه مدل . بااين حال همراهيش کردم . می گرفت 
ی که به کمر کامال برهنه و شونه ها لخت با چاک. لباس سکسی ناب واسم رديف کنه 

البته اين مدل تازه ای نبود ولی . يک طرف دامن و از وسط بدن تا انتها داده می شد 
ب کرده با اون رنگی هم که انتخا. هنوز تازگی و شيک بودن خودشو حفظ کرده بود 

من از  .بودم يه رنگ قرمز متمايل به جيگری که با روژگوجه ای من خيلی ست بود 
وری اين پيرهنشم ط. به صورت سفيدم خيلی ميومد . روژ قرمز بيشتر خوشم ميومد 

درسته . ه دودل بودم سوتين ببندم يا ن. در ميومد که نصف سينه هامو نشون می داد 
. م می شد هرچند گرم. سينه هام ايستادگی خوبی داشتند ولی اگه می بستم بهتر بود 

حاال می تونستم سوتينو از اون مدل نصف و نيمه تراشو انتحاب کنم که بره زير تر و 
از خياط .  .سينه های درشتم يه حالت رو به بااليی داشته بيشتر خودشونو نشون بدن 

هم خواستم حالت باسنو طوری رديف کنه که بر جستگی باسنمو هم بيشتر توی ديد 
يلی سخت من تا يه حدی می تونم اين کارو بکنم ولی اگه بخوای برقصی خ-.. بندازه 

ميشه و اونم اين که اگه از جای ديگه ای تنگ کنم که با باسنت هماهنگی داشته باشه 
ل کن باشه هر طور دوست داری عم-ممکنه زيبايی و ايستادگی پيرهن از بين بره 

آتيش می  ولی يه رنگ قرمز تند شبيه به جيگری بود که می دونم جيگر همه مردا رو
ر مدل مهرداد تا روز مهمونی هزا.. ..زد و دل همه زنا رو از حسادت می لرزوند 

ج و من خودم گي. دستور و اين کار رو بکن و اون کار رو نکن بهم ديکته کرد 
ونش موهاتو افش. وامونده شده بودم عزيزم وقتی رسيديم روسری از سرت بردار 

گل ميشه اووووفففففف اتفاقا خيلی خوش-//عيبی نداره روی کمر لختم بريزه ؟-. کن 
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ی ديگه مهرداد اگه باعث تحريک مردا-نمی دونی چقدر تحريکم می کنه . بهت مياد 
يم برای عزيزم ما که نمی تون-.. گناهشون ميفته گردن تو . بشی اونا گناه می کنن 

ه يک مرد اگه مسئله به تحريک شدن باشه حتی ممکن. آدمای ديگه تعيين تکليف کنيم 
بچه ها  تازه به غير از دو سه نفر از اين. يک زن محجبه رو هم ببينه تحريک شه 

م چون اون دو سه نفر مجرد رو ه. بقيه همه شون زن دارن و با خانوماشون ميان 
خيلی وارد به کار بودند و دوست صميمی صاحب خونه هست و اگه دعوت نمی شدن 

ی ديگه م. ناراحت می شدن واسه همين اونا هم پاشون به اين مجلس باز ميشه 
جلس بايد نشون می دادم که سوگلی و گل سرسبد اين م. دونستم بايد چيکار کنم 

انگاری که من ملکه زيبايی اين . اين جوری می تونستم به خواسته ام برسم . هستم 
. ال کنند بذار مردا هم به ديدن من ح. . می دونستم از همه شون بهترم . مجلس باشم 

يادت  طناز جون اينو هم-. همه شونو تا لب چشمه می برم و تشنه بر می گردونم 
یم-. باشه در اين مهمونی دست دادن با مردها نوعی رعايت ادب و احترامه   

ه يه پيام برام يه اس ام اس فرستاد که بيام رو ايميلم ک. فرزاد شماره تلفن منو داشت 
راستش کارم که تموم شده بود ديگه زياد بهش اهميتی . رفتم ببينم چه خبره .. داره 

ه به هر چند يه تشکر کوچولويی ازش کرده بودم ولی می دونستم با توج. ندادم 
کارم داشت نمی دونم چي.. زحمتی که اون برام کشيده اين اندازه تقدير ازش کم بوده 

تمام فکر  .ولی حاال نه به عکس فکر می کردم و نه به اون و نه به خالفی ديگه ای 
ون بدم از و ذکر و ذهنم همه متوجه مهمونی بود و اين که چيکار کنم که در عمل نش

رفتم ديدم فرزاد ضمن اين که از خاطره بهترين روزای . همه خوشگل تر و سر ترم 
ر اختيار زندگيش که در کنار من بودنه ياد کرده آيدی خودشو واسه چت با مهرداد د

. م آشنا بشم من گذاشته تا بيشتر با افکار مهرداد و اين که دوست داره من چيکار کن

اينو هم بهم گفت که من فرزاد تاثير و نفوذ زيادی روی مهرداد داشته و اگه من طناز 
. يليت کنم بخوام می تونم با مکالمه و چت و استفاده از اين آيدی مخ مهرداد رو ت

واست راستش اين که پيش بقيه خودی نشون بدم خيلی لذت می بردم ولی دلم نمی خ
ست فرزاد شايد من تنمو داده بودم د. که تا اين حد هم مهرداد رو کس خل فرض کنم 

ظرفيتش  بازم خوبه که جنبه و. يه زن هم تا يه حدی ظرفيت داره . اونم موردی بود 
تشکر کرده  از فرزاد. زياده اما اين مردای بی تحمل اونا رو نميشه جلو شونو گرفت 

هش منم بايد ب.. می گفت ساعت يک شب قراره که آنالين شن . و رفتم توی فکر 
زاد جا اطالع می دادم اگه می خوام با شوهرم چت کنم و خودمو جای اون يعنی فر

ری از پيامها اينو هم برام نوشته بود اين فرزاد که يه س.. بزنم و با افکارش آشناشم 
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در آرشيوش هست از اونايی که بين اون و مهرداد رد و بدل شده می تونه اونا رو هم 
م که بهش اطالع داد.. بخونه و با افکار و طرز صحبت و شيوه چت اونا آشنا شه 

زاد يه فر.. خودم اين کارو با شوهرم انجام ميدم ونمی خواد وارد آيدی خودش شه 
نکته ديگه رو هم بهم ياد آوری کرد که از يه سيستم ديگه ارتباطی استفاده کنم اين 

و تازه  اينو هم می دونستم که مهرداد کدوم سيستم رو تر جيح ميده. جوری بهتره 
وقتی می .. پسورد ارتباطی خودمو بهش نداده بودم که اونم بخواد از اون استفاده کنه 

دی که از اين که مر. خواستم با مهرداد چت کنم دلم مث سير و سر که می جوشيد 
د می من خودمو متعلق به اون دونسته و اونو به حساب شريک زندگی خودم قلمدا

مهرداد .  کردم چطور حاضره منو به اين و اون حواله کنه و از اين کارش لذت ببره
ته يا يعنی اون خودشو دست کم گرف. هم جوون بدی نبود و واسه خودش تيپی داشت 

ودش می اين که قبل از اين که ديگران بخوان زنشو از چنگش در بيارن به خيال خ
؟ /بودم ؟ خواد پيشدستی کنه و قدم اول رو خودش بر داره که بعدا بگه من بی خيال

ين که در ؟ راستش با ا/يعنی اون از ته دلش راضيه که من برم با يکی ديگه باشم ؟
مورد فرزاد کمی واسه خودم تخفيف قائل شدم و افکار شوهرمومی دونستم که در چه 
زمينه ای دور می زنه ولی با اين احوال اگه اونو با يکی ديگه می ديدم دلم رضا نمی 

شاشو جفت چ. دلم می خواست که اون فقط مال من باشه . من خيلی حسود بودم . داد 
تی اگه ح. از کاسه در می آوردم اگه می خواست به يه زن ديگه توجه داشته باشه 

اشته ولی تا به کی می تونستم اين احساسو د. می رفتم زير تمام کير های دنيا 
د داش مهردا. سالم عزيزم -فرزاد جان سالم -شروع کرديم چت کردنو . .. باشم 

کيرم شق . دستت درد نکنه چند تا از اين عکسا رو ديدم داداش خيلی طبيعی بود -گل 
که  فدات داداش ما-. اگه ناراحت نميشی منم بگم که منم خيلی شق کردم -. شد 

گه در ولی با اين حال نمی دونستم ا)خاک تو سرت مهر داد .. ..(صاحب زن نيستيم 
. نم مورد مهمونی آخر هفته بخواد حرفی به ميون بياد چه جوری باهاش صحبت ک

معه ای فرزاد جان اين شب ج-اتفاقا همين جورم شد و درجا صحبتو به همون کشوند 
ه تا رو دوستان به صورت خانوادگی دور هم جمعيم يعنی فقط زن و شوهرا و دو س

-. نن همه به ديدنش حال ک. می خوام طناز بازم بترکونه -خوش باشين -مرد مجرد 

 من بايد. اون که هيچوقت نمی خواد -ولی اگه خودش نخواد . صاحب اختياری 

ی رو کسش قبال هم بهت گفتم کف دستتو ميذار. اونو بذار به حال خودش -چيکار کنم 
اون -اون وقت چی ميشه داداش -از فانتزی سکسی بگو . از کير مردای ديگه بگو 

خودشو ميذاره . اگه خيلی زود و پر مالت خيس کرد نشون ميده که داره حال می کنه 
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وش اينا درست ولی چيکار کنم که توی مهمونی با يکی ج-.جای اون زن داستان 
 ای اين دفعه سنگ عالم به سرت مهرداد اگه من زشت بودم چيکار می(بخوره 

اگه ديدی با يه . زياد پاپيچش نشو . ببين تو بايد اونو به حال خودش بذاری -)کردی 
ست ولی من دو-اونا رو به حال خودشون بذار . مردی گرم گرفت مهمونيه ديگه 

ن اين ولی اومديم و شد م-تو که خودت ميگی اون اهلش نيست -دارم هيجانو ببينم 
تو  گيريم که يک غريبه کيرشو کرد توی کس زنت اون وقت-هيجانو از دست ميدم 

زنت امل نيست. ؟دونم /چطور می خوای بری شاهد باشی ؟

ی خدا من داشتم با مهرداد چت می کردم و اون فکر می کرد که من فرزاد کير طال ا
ا اين نمی دونستم ب. امان از دست تو . امان از دست تو مرد .. ای ای ای . هستم 

سی رو چه لبا. مهرداد واسه مهمونی چيکار کردی -. شوهر لعنتی خودم چيکار کنم 
يلی راستش فرزاد جون دو ست داشتم يه لباس خيلی خ-. واسه زنت در نظر گرفتی 

 مثال دوست-. سکسی براش رديف کنم ولی اون يکی معمولی ترشو انتخاب کرد 

قتی دوست داشتم يه طوری باشه که و-داشتی لباس سکسی اون چه کاری انجام بده 
منم  بعد. مشخص شه . مردای ديگه نگاهشون بهش بيفته کيرشون توی شلوار بترکه 

نمی -.. و خب مهرداد جان ابن چه فايده ای داره برای ت-.. حال کنم که اون زن منه 
دارم  دونی چه حالی ميده وقتی فکر می کنم کيرای ديگه ميره توی کس زنم و من

 همين جور صحنه رو می بينم و به اين فکر می کنم کی ميشه خودم برم توی

جون  مهرداد-. .. رختخواب و کيرمو فرو کنم همونجايی که غريبه ها ازش رد شدن 
-نه چی به اون کير ها عادت ک. اون وقت اگه طناز نتونه مث سابق باهات حال کنه 

گه آبمون تو که می دونی ما مردا ا. عيبی نداره . اين همون چيزيه که من می خوام 
ذهنش  اون وقت از اين که ببينی طناز فکر و-. خالی شه کيرو کمرمون سبک ميشه 

ر يکی ناراحت نميشی که اون قلبشو اسي. متوجه يه مرد ديگه شده ناراحت نميشی 
تونم  فرزاد جان هر کسی از زندگی يه جوری لذت می بره من که نمی-. ديگه کنه 

ر در هر اونو قابش کنم يا بذارمش تو ويترين و خيلی راحت تر بپيچونمش توی چاد
دوستش  بازم. صورت اون از اوناييه که اگه هيکلش آفتابی شه بازم خريدار داره 

تو -ی کنی نمی دونم داداش تو داری چيکار م-. بازم کير بقيه رو شق می کنه . دارن 
فقط در اين مهمونی اگه حس کردی يه . نمی دونم مهرداد جان -. بگو من چيکار کنم 

ولی اگه اتفاقی بيفته -. مردی به زنت نظر داره سعی کن اونو به حال خودش بذاری 
تو مهرداد جون تو که همش داری حرف خود-. دوست دارم خودم شاهد صحنه باشم 

نش کدوم زنو ديدی به وقت خيانت شوهرشو دعوت کنه که ناظر کس داد. می زنی 
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ازه يه هديه واسه تماشا و ت. ولی اگه اون ازم همچين چيزی بخواد با کله ميرم -باشه 
مهرداد فکر نمی کنی داشتن اين زن يه نعمتيه و نبايد به اين -. هم براش می گيرم 

بی استفاده من دارم سهم خودمو به خو-؟ /؟. راحتی اونو در اختيار ديگران قرار بدی 
مرد و بی لعنت بر تو شوهر نا. .. ..چه ايرادی داره که بقيه هم لذت ببرن . می کنم 

. ومد کاش از از اول می دونستم تو اين جور آدمی ولی اصال بهش نمي. غيرت من 

سکسی  يعنی داستانهای پورنو و فيلمهای. نمی دونم چرا يهو اين جوری شده بود 
ه ؟من نمی دونستم ک/زيادرو مخش اثر گذاشته که همه چی رو شوخی فرض کرده ؟

. ننده راستش اين حرفا هم تحريک کننده بود هم اعصاب خرد ک. ديگه چی بهش بگم 

. هی ميشم از اين که خودمو به چه چاله ای انداخته بودم و حاال دارم وارد چه چا

اين  تف بر تو که. زشت و بعيد . واقعا اين کارا ازش بعيد بود . مرتيکه عوضی 
شحال خب مهرداد خان با اين حساب تو بايد خيلی هم راضی و خو-. . جوری نباشی 

هيچ  .اون وقت به تو حسرت می خورن . باشی که کلی مرد به ديدن زنت حال ميان 
-؟ /ارن ؟اينو می دونی که مردای ديگه به خاطر طناز يه احترام خاصی هم بهت ميذ

ه اگه نخواد خب همين کار اونا به من آرامش و لذتی ميده که طناز واقعا گناه می کن
ونه تو مهرداد جان اون از کجا بد-به فکر من باشه و نخواد با ديگران حال کنه 

ای  اون فکر می کنه حتما مثل مردای ديگه. همچين حسی رو راجع به اون داری 
من واسش -. هستی که وقتی يکی به زنشون نگاه چپ ميندازه تو کله ات دود می کنه 

دستمو هم گذاشتم روی کسش ببينم وقتی دارم اين . از نياز اونا . از خيانت زنا گفتم 
ب خ-حرفا رو می زنم با چه فشار و در چه حد و اندازه ای کسش خيس می کنه 

ا قضاوت عالی بود ولی با اين حال بازم نميشه به اين راحتی ه-نتيجه اش چی بود 
ه چند تا فيلمهايی ک. کرد که می تونی پيشش بازم از اين فيلمهای سکسی نشون بدی 

سط يک يا مثال فيلم گاييده شدن يک زن تو. کير کلفت يه دفعه ميفتن سر يه زن 
نشه که از اين که مهرداد نمی دونه که اين ز. راستش منم زده بود به سرم .. اسب 

با اين  ديگه بايد خودمو. داره باهاش چت می کنه يه جورايی داشتم حال می کردم 
يک زن  مسئله که يک شوهر بی غيرتی دارم وفق می دادم ولی خودم که نمی تونستم

اين مدل  در هر حال يه چند روزی هم گذشت و من با. بی قيد و بند و ولنگار باشم 
اين يه . چت کردن ها مخ شوهرمو کار گرفته دوست داشتم بازم اونو بازيش بدم 

باالخره روز . امتيازی بود که می شد به موقعش از اون به بهترين نحو استفاده کرد 
مهمونی فرارسيد

يه هيجان خاصی داشتم واسه اين که زود تر پامو بذارم به اين مجلسی که راستش منم 
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شروب ببين طناز مجبورم نيستی م-. همکارای مهرداد با خانوماشون حضور داشتند 
 نمی دونم چی داری ميگی مهرداد-.. عادت نداری حالت بهم می خوره . بخوری 

کم مگه بقيه که شراب می خورن از ش. در هر حال من بايد جو رو ببينم . جون 
ين درجه باالخره چند تا مجلس خودشونو ساختن تا به ا. مادرشون که شرابی نبودن 

نداختم يه مانتو شيک جيگری ا. داشتم مهردادو اذيتش می کردم . از اجتهاد رسيدن 
تری هم از اون عطرايی هم به خودم زدم که از فاصله بيست م. رو بدن جيگر خودم 

ه ای از لحظ. خودم از بوی خودم به هوس افتاده بودم . می شد بوشو احساس کرد 
از پا نمی  که فهميده بودم فتانه هم مياد و می تونيم ديداری با هم تازه کنيم سر

هر چند . حداقل می تونستم يه هم صحبتی داشته باشم که حوصله ام سر نياد . شناختم 
ادم که با فتانه بقيه زنا هم بودند ولی از اونجايی که با اونا راحت نبودم تر جيح می د

ا زن. وقتی وارد مجلس شدم چه فضايی چه صفايی و چه هوايی .جونم دمخور شم 
ند لحظه انگاری اگه چ. هنوز از در وارد نشده مانتوشونو گرفته بودن رو دستاشون 

ولی  .اونو دير تر در می آوردن سرشون کاله می رفت يا اين که ضرر می کردند 
و دقيقه من همچنان متانت خودمو حفظ کرده خيلی منطقی با طمانينه و بدون عجله د

زنا .  مردا يکی يکی باهام دست می دادند. پس از وارد شدن مانتومو در آورد م 
ا اگرم بيشتراشون بلوز با دامنايی کوتاه به تن داشتند ي. يکی از يکی سکسی تر 

مال لخت يپراهن يه سره ای تنشون بود يه حالت مينی و کيپ داشت که پاهاشونو کا
 يه.. مانتومو که در آوردم چشام افتاد به فتانه که داشت از دور ميومد . نشون می داد 

يکاپ پيراهن سبز پسته ای از اون خوش رنگ و مدل هاش به تن داشت که به طرز م
داد  از اونجايی که هيکل توپی داشت تر جيح. صورت و پشت چشش به خوبی ميومد 

تا منو .. ومد اين حالت هم خيلی بهش مي. که دامنه پيراهنشو نه کوتاه بگيره نه بلند 
ه آدم فکر يه جوری بغلم زدک. ديد طوری اومد جلو که گويی دنيا رو بهش داده باشن 

.. خود به خودرفتيم به حاشيه ديوار و پشت يه ستونی . می کرد چند ساليه منو نديده 

دستمو کشيد و برد به اتاق بغلی در جا لباشو رو لبام قفل کرد و دستاشو دور کمر من 
. يست اينجا جاش ن. فتانه چيکار می کنی -.. نخورده مستم کرده بود . .. حلقه زد 

ه اين چ-.. خيلی بی معرفتی طناز -.. نکن منو هم داری حالی به حالی می کنی 
پيش هم  دو سه روز. هر چی ميشه بهم ميگی بی معرفت . اخالقيه که تو داری فتانه 

قت هم من که خيلی دوستت دارم و هر و. حاال هم داری ميگی . اين حرفو بهم زدی 
کف دستاشو به . . که تو بخوای و تازه خودمم ميخوام دوست دارم توی بغل هم باشيم 

خوبيت . بده . بريم پيش مهمونا زشته -. کمرلختم می ماليد طوری که شل شده بودم 
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اون  چقدر. تو که می دونی من چقدر دوستت دارم . باشه هر چی تو بگی -. نداره 
طاليی  لوستر های طاليی در فضايی که نور سفيد و. فضا قشنگ و نورانی شده بود 

ند تا با دکور های شيشه ای رنگی که منو به ياد چ. همه جا رو پوشش داده بود 
الر تقريبا در يه سالن يا تا. وسيله تاريخی به جا مونده از مامان بزرگم مينداخت 

يه بطر  بزرگ در حاشيه های ديوار ميز هايی چيده شده بود که رو هر يک از اونا
از قرار معلوم تو تنها .. فتانه -.مشروب قرار داشت من که اسم اونا رو نمی دونستم 

چه اشکالی داره اين روزا کی به اين چيزا -. ولی دختر نيستم -خانوم مجرد اينجايی 
ايد تو که ب. ببينم پسرای مجرد اينجا رو می تونی تورشون کنی . نگاه می کنه 

که  يکيشون اسمش بابکه. دو تا بيشتر نيستند -.شناسنامه اونا خوب دستت باشه
-شد  ساکت.. يکی ديگه اسمش کيوانه . راستش نه تيپ خوبی داره و نه اهل حاله 

 .هيچی خواستم بگم از اون پست فطرتاست -چی شده فتانه چی می خواستی بگی 

مهمونی  اون دفعه که يه. . فکر می کنه هر زنی رو می تونه در اختيار داشته باشه
. نو گرفت کوچيک تر و دوستانه داشتيم که اليته خيلی معمولی بود اين عوضی حال م

حتی -.. تا حاال دختری نبوده که بهش نه بگه . به خوشگلی و هيکلش می نازه 
نه و تو وقتی نگات می ک. تو اگه ببينيش بهم حق ميدی . چيکار می کردم -؟ /فتانه ؟

ه باليی خب ببينم چ-. هم اگه به چشاش نگاه کنی حس می کنی که در مقابلش تسليمی 
ود که منو بوسيد ولی جاش نب. هيچی برای بار اول با هم حرف زديم -. سرت آورد 

ذيرايی اونو آوردم به خونه مون تا می تونستم ازش پ. کار ديگه ای با هم بکنيم 
-ی داره آخخخخخخ طناز اگه بدونی چه کير.. اونو بردم به اتاق خواب خودم . کردم 

چرا تو که تا اونجا -. کاش همين جوری می شد که تو می گفتی -.. نوش جونت فتانه 
رم آره ولی پست فطرت طوری زد توی ذوق من که انگاری هنوز به جيگ-. برديش 

ر کنم فک. يه تلفن بهش شد و در جا لباسشو تنش کرد و رفت . . کارد کشيده باشه 
من . اشن فکر نمی کردم مردا تا اين حد پست ب. به همين سادگی . رفت با يکی ديگه 

ون استثنا که اصال با خودم عهد کرده بودم ديگه با هيچ مردی نباشم ولی در مورد ا
داره  طناز طناز ببين خودشه. هرچند موضوع مال خيلی وقت پيشه .قائل شده بودم 

مياد سمت ما

ه ولی ب. جوون خيلی خوش تيپ و خوش هيکلی بود . . کيوان داشت ميومد سمت ما 
عريف کرده با اين مطالبی که فتانه در موردش ت. خودم گفتم بهتره آدم حسابش نکنم 
و منم که  چون اينا رو رو بدی آدمو سوار ميشن. بود بايد خودمو واکسينه می کردم 

د خوش ولی يه کت و شلوار مشکی براق و يه پير هن سفي. به کسی باج بده نيستم 
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ی از شايد از بس هر ک. تعجب می کردم گه چرا کراوات نبسته . رنگ به تن داشت 
نت شکنی اين آقا کيوان ما خواسته يه جورايی س.. راه رسيده و کراوات فوکلی شده 

ر آشنايی فتانه خانوم افتخا-. اومد طرف ما خيلی معمولی جواب سالمشو دادم . کنه 
؟ فتانه که اگه به خاطر من نبود همچنان اخم آلود و ارث پدر /با چه کسی رو دارم ؟

فر مای  خواهانه با اين جوان رفتار می کرد گفت طناز جان همسر آقا مهرداد کار
يالس پر رفت و بر گشت و با يه بطر مشروب اومد کنارمون و دو تا گ. . بنده هستند 

ولی اين -.د کيوان خان طناز جون اهل شراب نيستن: فتانه . کرد و يکيشو داد به دستم 
يند کيوان خان هر چی فرزانه خانوم می فرما-. با عرقای خودمون فرق می کنه 

من خودمون عاقلم و بالغ می تونم برای خودم تصميم بگيرم اين که چه . کامال درسته 
گه ای فتانه تو کار دي. حاال چرا عصبی ميشين -چيزی برام خوبه و چه چيزی بد 

پی ؟ شايد دلش بخواد يه هوايی بخوره يه گ/نداری همش پاپيچ طناز جون شدی ؟
هر زنی که از . راستش از اين تيپ زده از خود مغرور اصال خوشم نميومد . بزنه 

ی گفت کنارش رد می شد يه نشگونی از صورتش بر می داشت يا اين که يه متلکی م
 من اين طور. و از خاطره ای حتی در يک جمله ياد آوری می کرد و می رفت 

ه شکارش نتيحه گيری کردم که با همه شون السيده و فعال تنها کسی رو که موفق ب
که اونم فتانه با هشدار های ايمنی خودش حواسمو جفت کرده . نشده من يکی هستم 

يم ؟ خودش در مورد هر چيزی تصم/کيوان خان مگه نشنيدی اون چی گفت ؟-. بود 
رف من نمی دونم آدمای بد اخالقی رو که ح-. ربطی هم به تو نداره . می گيره 

اونی که حرف حساب سرش -؟ /حساب سرشون نميشه برای چی دعوت می کنند ؟
من از شما  .بچه ها چرا با هم بحث الکی می کنين ---. نميشه جنابعالی هستيد نه من 

می دونستم . فتانه رو سپردم دست کيوان . جدا ميشم و در غياب من حرفاتونو بزنين 
نبال من چون کيوان که چشش د. بيشتر از پنج دقيقه نمی تونن کنار هم دوام بيارن 

وان می بود و فتانه هم که ازش نفرت داشت ولی اگه در گوشه ای خلوت به دام کي
که از  هر چند اون دفعه می گفت. افتاد بی ميل نبود که خودشو بده به دست اون 

ه نفس هرچی مرده بيزاره و فقط اين لزه که اونو ارضاش می کنه و بهش اعتماد ب
ه کيوان و فتانه در يه فاصله ده متری از من قرار داشتند پسرجوان هر چند ثاني. ميده 

ه به از اون نگاههای هيز و زن طلبی بود ک. . يک بار نگاهشو متوجه من می کرد 
انه همون طوری که فت. خيلی پررو نشون می داد . خوبی می دونستم چی می خواد 

اين  يه لحظه که فتانه سرش به طرفی بود دستشو گذاشت الی پاش و با. می گفت 
صله ازش فا. فکر کرد که خيلی راحت بهش باج ميدم . حرکتش به من تو هين کرد 
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ب و ويسکی نمی دونم اينا کی اهل شرا. گرفتم و رفتم پيش چند تن از خانومای ديگه 
ر اين که عالوه ب. انگاری من از همه شون عقب افتاده تر بودم . و ودکا شده بودند 

هم دست از شرابخوری بدم ميومد کمی هم استرس داشتم از اين که چه حالی ممکنه ب
؟ ديدی چه آدمای /مهرداد اومد کنارم و گفت عزيزم خوش می گذره ؟. بده 

س و با اصال خود همکاراموبگو همه شون آقا و فهميده و با کال. خونگرمی هستند 
فتم چی از زنا فاصله گرفته اونو کشيدم يه گوشه ای و گ.. شخصيت و جنتلمن هستند 

شد مهرداد تو که اوندفعه می گفتی بيشتر همکارای مردت اهل عياشی و 
نمی -. .نه پس عمه ام گفت -؟ /من گفتم ؟-.. خوشگذرونی و زن و دختر بازی هستند 

دونم شايد اين طور باشه ولی در بر خورد با خانومای همکار که اين جور بر خورد 
مين لعنت بر تو شوهر احمقم انگار می خوای هر جوری که شده در ه. .. ندارند 

. يوان بازم چشام افتاد به ک. ..ولی کور خوندی . مجلس يه شوهر برام گير بياری 

می گفت واسه  نمی دونم فتانه با اين که ازش بد. بدون اين که دنباله شو داشته باشم 
اسم پسره از خود راضی از دور و. چی دور و برش می پلکيد و بهش باج می داد 

که  اين. نگاه بقيه مردا هم نوعی نگاه زن خواهانه بود . . دست تکون می داد 
حثشون فتانه و کيوان ب. براشون فرقی نمی کنه که کيرشونو توی چه کسی فرو کنن

ونه به می دونستم که اين بحث رو کيوان راه انداخته که خودشو دوباره برس. شد 
اين بار وقتی که ازم خواست با هم کمی گپ بزنيم دعوتشو رد نکردم. من  .

.. نين ينم کيوان خان شما چرا نميرين يه دوست دختر خوب واسه خودتون جور کبب

البته موقعيتش نبود که اين حرفو بزنم واصوال يک ليدی در چنين شرايطی نبايد اين 
ذاب و حرفو بر زبون بياره وبايد مالحظه شرايطو بکنه تازه اگه طرفش يک پسر ج

خوش اندامی مثل کيوان باشه که همه زنا به دنبالش باشن يه نوع حماقت ا نشون داده 
ا در کل ببينم منظورتون برای اين مجلسه ي-ميشه ولی من دوست داشتم حالشو بگيرم 

ه که هرچند لزومی ندار-.. می تونی ذر هر دو موردش جواب بدی -.. می فرمابييد 
من واسه اين که يه جورايی وقت . برای من اهميتی نداره -. جوابی بدم ولی ميدم 

نی ببينم ميريم حياط دور بزنيم يا ميريم به فضای باز و شيروا. بگذرونيم اينو پرسيدم 
به شما نمياد -..زير نور ستارگان و شبی رويايی . مسطح و به اطالح بام زيبای اينجا 

پس -. ود واسه اين که دل زنا رو به دست آورد بايد رويايی ب-که رويايی فکر کنيد 
خب اين چه نفعی می تونه واسه شما داشته . می خواين دل منو هم به دست بيارين 

پاشو  تا يک زن زيبا رو می بينن دست و. مردا همه حريص و زيبا پسندن -. باشه 
. مسئله همين جاست -؟ /حتی اگه اون زن متغلق به يکی ديگه باشه ؟-.نو گم می کنن 
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هر لحظه آزادی دارن که . آدما آزادند . انسانها آزادند کسی به کس ديگه تعلق نداره 
د اونو راحت بگم شما در اين لحظه در اين روز از يک نفر خوشت اوم. چيکار کنن 

رو  پی نبايد خودت. به عنوان همسرت انتخاب کردی شايد فردا ازش خوشت نياد 
تو هم  همسر. اسير چند ورق پاره کرده زندگی خودت رو به عنوان تعهد سياه کنی 

طالح پشت از راه پله خودمونو به سقف باز و به اص. می تونه اين کارو انجام بده 
. يديم بوم مسطح که از اونجا می شد قسمتی از شهر وماشيناشو زير نظر داشت رس

جه شه آدم با ديدن اونا می تونست متو. چقدر از چراغای روشن شهر خوشم ميومد 
ن فکر کنم خيلی خوشم ميومد که به اي. که در هر گوشه ای يکی داره فعاليت می کنه 

ه سوالم طناز عزيزم من يادم نرفته که بايد ب-. که زنده ها در حال زندگی کردنن 
ما تا ا. در اين مجلس جز فتانه که دختری نمی بينم باهاش دوست شم . جواب بدم 

يدم اين شا. هر کدوم از اينا رو با يه اشاره ميشه جور کرد . دلت بخواد زن هست 
ب از دوست زن و دخترای بيرون چه عرض کنم که حسا. اشاره رو خودشون بزنن 
تا -شن پس اين جوری که ميگی تمام زنا بايد يک هرزه با-اونا از دستم در رفته 

ن اگه شما می فر ماييد که اين جوره حتما اي. هرزه رو به چی تشبيه کنيم 
ب می خواستم و دوست داشتم يکی بذارم زير گوشش که به زور بر اعصا...جوره 

نو از خود مسلط شده گفتم بذارم برای موقعيت مناسب تری که اگه خواست بيشتر م
ت که ما مردا هم تازه اينو هم گفت اگه شما اين تعبير رو داريد بايد گف. کوره در ببره 

ی نداريم هرزه هستيم و از اين که ما رو اين جور به حساب بيارن هيچ غم و غصه ا
 اتفاقا اشتباه شما همين-و عين خيالمون نيست شما زنا زياد به اين مسئله گير ميدين 

ی يک اگه يه زن به رو. شمايين که در اين مورد به عملکرد زنا حساسين . جاست 
و راحت تر بگم ديد شما . مرد بخنده فکر می کنين اون زن دوست زن تمام دنيا بوده 

اصال بايد مخشونو . من متخصص مخ زنی زنها هستم -.نسبت بهش عوض ميشه 
شونو اين که می خوان خود. اونا فقط به زيبايی خودشون توجه دارن . کار گرفت 

ون شده از حس کردم پشيم. به حرفش ادامه نداد . .. بهتر يا زيبا تر از بقيه بدونن 
اين که اين حرفا رو زده چون اگه می خواست همين بر نامه رو روی من پياده کنه 

ته راستش ديگه از اين بحث های الکی حوصله ام سر رف. . دستشو رو کرده بود 
ت مدل ولی از اين که در اون فضا در کنار جوونی خوش قيافه که خيلی راح. بود 

ود حداقل وقتی که دهنش بسته ب. موها شو عوض می کرد تا حدودی لذت می بردم 
نو از مرتب دستاشو فرو می برد الی موهاش و او. می تونستم آرامش داشته باشم 

اکم چند دقيفه ای رو سکوت بين ما ح. . اين طرف به اون طرف جابه جا می کرد 
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شن سوسو بود رفته بوديم به يه فضايی که دور و بر ما همه هزاران هزار المپ رو
شايد اگه تعداد اين چراغها کمتر می شد راحت تر می شد به ستاره ها نگاه . می زد 

ز اين فاصله ولی با همه اينا من زيبايی ستارگان رو با همه کم نور بودنشون ا. کرد 
دست  می خواستم فکر کنم اشتباهه ولی. به چراغهای روشن زمين ترجيح می دادم 

ای از اين که اون منو مثل زن. کيوان رو روی کمر لخت خودم احساس می کردم 
. ود ديگه سهل اوصول فرض کنه خوشم نميومد ولی از اين کارش خوشم که اومده ب

 چشامو آروم آروم می. لذت و لرزش و هيجان رو در پوست تنم حسش می کردم 

. کشيد  چقدر به نرمی انگشتاشو روی پوست تنم می. بستم و آروم بازشون می کردم 

تما پيش ح. چقدر سريع و بی پروا و با اعتماد به نفس اين کارو انجام داده بود 
روغ بگم ولی نمی تونستم به خودم د. خودش فکر کرد که منم از اين دست زنا هستم 

حظه ممکنه که لذت نمی برم و خوشم نمياد ولی اينو نبايد فراموش می کردم که هر ل
هن کنم که هر يکی ديگه مثل ما از اون پايين برسه و اينو هم نبايدبرای کيوان ملکه ذ

چی رو که بخواد راحت می تونه به دست بياره

تاثير  گشتای کيوان پوستمو آتيش می داد و همين طور کل سيستم بدنی منو تحتان
تسليم اون  بازم غرورم بهم اجازه نمی داد که به اين آسونی خودمو. قرار داده بود 

تو  طناز-؟ /برای همين بهش گفتم معلوم هست داری چيکار می کنی ؟. نشون بدم 
براز نمی حاال ا. زنا بد تر از مردان . نمی خواد برام از خود نگه داری زنا بگی 

که خودم  من. کنن يا گاهی وقتا غرورشون اجازه نميده اونو ديگه خودشون می دونن 
دريه  از چشات و از حرکاتت از اون گرمای تنت می فهمم که تو االن آرزوته که

ه من اون وقت ازم می خوای و بهم ميگی ک. جای خلوت کامال لخت باشی توی بغلم 
ين کارو انجام منم با کمال ميل ا. .. هر کاری که دلم بخواد می تونم باهات انجام بدم 

دلم می خواد اونا کير منم . چون خودمم تشنه عشقبازی با زنای متاهل هستم . ميدم 
ه ببينن بخورند و ميل کنن و باهاش حال کنن اون وقت مقايسه کنن با سکس با من ک

من بيشتر بهشون حال دادم يا شوهر خسته و خمارشون باکه دوست داره بازم باهام 
ماس من با هر کی که بودم فرداش باهام ت --زيادی زبونش دراز شده بود. باشه 

سی وقت گرفته و گفته دوست داره بازم باهام باشه ولی من به اين سادگيها به ک
ی مرد اوهو-مثل اين که بايد يه گوش مالی حسابی به اين پسره می دادم .. نميدم

ی حرف حق رو م-..؟ پياده شو با هم بريم /حسابی معلوم هست چی داری ميگی ؟
ارمون حاال ما مردا ک. شما زنا همه تون مثل جنده ها کار می کنين . زنم ديگه 

ی هرچند اون کم. مشخصه رسوا ميشيم شما مثل کبک سرتونو زير برف می کنين 
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قيده مست بود و از رو نفهمی داشت اين چيزا رو می گفت ولی در هر صورت اين ع
. خودشو بهم چسبوند . ای بود که اون داشت و من از طرز فکر اون خوشم نميومد 

نم تا م. بدنم داغ کرده بود . لباشو گذاشت رولب من بوی الکل خفه ام کرده بود 
ون ا. ولی حس می کردم من و جامعه زنانو تحقير کرده .. حدودی لذت می بردم 

يدم و نمی بايستی در مورد من همچين فکری می کرد که خيلی راحت به اون باج م
. م دستشو ار درز و شکافهای پشت پيرهنم رسوند به سينه ا. باهاش کنار ميام 

وشش ولی طوری منو پرس کرده بود که نمی تونستم دستمو باال بيارم و بذارم زير گ
در عوض دستمو به يه حالت مشت روی صورت و فکش فرود آورده و خودمو 

. اشم بعد با يه سيلی فکر کنم تا حدودی مستی رو از سرش پرونده ب. خالص کردم 

ونده کور خ. آشغال عوضی فکر کرد می تونه هر کاری بکنه و کسی صداش در نياد 
من مثل فتا نه نيستم به اين . نزديک بود گريه ام بگيره .. من از اون زناش نيستم 

می ريزن  من اگه لب باز کنم صد تا مرد. سادگيها باج بدم و از ميدون به در برم 
مين فکرا با ه. فکر نکن به اين راحتی ها می تونی منو به دست بياری . دور و برم 

ينه و قبلش اول رفتم جلوی آ. بود که به سرعت خودمو رسوندم به فضای پذيرايی 
-کرده  اذيتت. چی شده عزيزم -.فتانه تا منو ديد اومد جلو . .. خودمو مرتب کردم 

رم و من همه روبه زانو در ميا. مادر زاده نشده که بخواد طناز رو اذيت کنه 
دوستت . م واسه همينه که عاشق توا-. فتانه لبشو گذاشت رو لبام . اذيتشون می کنم 

نم خيلی می دو. بريم با هم حال کنيم . همه سرشون گرمه . بيا با هم بريم . دارم 
جا  خسته ای و حالت گرفته ولی تو خودت می دونی که اين کار چقدر حال آدمو

ت زنی به جای دست يک مرد دس. حاال دست دسته ديگه . آدمو آروم می کنه . مياره 
ون فدای مرامت و ا. که عاشق و فدايی توست سر حالت می کنه فدای تو فتانه 

در آغوشم ..  رفتيم به يکی از اين اتاقها. اخالقت اگه تو رو نداشتم چيکار می کردم 
دختر - .کشيد و زير پير هن منو زد باال تا دستشو راحت بذاره روی شورت و کسم 

 اينا همه مال اينه که منتظر دستای من بودی يا اون کيوان. ببينم چقدر تو هوس داری 

ت راستش اين خيسی کس و لغزندگی اون فقط نمی تونس.. عوضی اين جوريت کرده 
ی اون اينا همه در اثر تماس انگشتا. کار فکر اونم در عرض دو سه دقيقه باشه 

م يه جايی می خوا. آهههههههه فتانه عزيزم من می خوام -. نامرد با پوست کمرم بود 
زم منو با. بهم بگی دوستم داری . لخت شم و تو خودتو بندازی توی بغلم . لخت شم 

گفتم  ديدی بهت-.. بازم دوست داری از تنم لذت ببری و بهم لذت ببری . می خوای 
ديدی گفتم که اين مردا به درد آدم نمی خورن و ما زنا بايد هوای همديگه رو داشته 
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ی لباشو گذاشت رو. فتانه هم شورتمو تا زانو کشيد پايين . پير هنمو دادم باال . باشيم 
ير ولی نمی دونم چرا توی ذهنم همش تصور ک. چقدر زبونش آتيشم می داد . کسم 

کير مهرداد کير فرزاد حتی فانتزی کير کيوانو که رفته توی کسم وکيوان . رو داشتم 
ه اون بهم ميگ. داره ناله می کنه و ازم می خواد که بيشتر بهش زمان بدم تا منو بکنه 

هوس انگيزترين و هيجان بخش ترين زن دنيا

ی شديم ی که درش بوديم يه تخت يک نفره داشت که به زور دو تايی روش جا ماتاق
ت اون من و فتانه خودمونو کنار هم جا داده بوديم کف دس. ولی تخت محکمی بود 

ری پير طناز اگه دوست دا-. بود که اومده بود روی کسم و داشت بهم حال می داد 
هم عزيزم برای من راحتی تو م-هر جور راحتی -.. هنتو در بيارم که خراب نشه 

ل ببينم فتان درو از داخل قف-. دو تاييمون با شورت و سوتين افتاديم به جون هم . تره 
نی اووووووفففففف پس حاال راحت می تو-. آره کامال -؟ /کردی که کسی نياد ؟

بگی  هر چی تو. اگه تو بخوای اون کارو هم می کنم -شورت منو هم در بياری و 
. ن شورت نازک جيگری براق و کون سفيد و گنده من خيلی بهم ميومد-. عشق من 

نشو در ولی وقتی زبو. خيلی آروم اونو از پام در آورد و لباشو گذاشت روی اون 
داغ و خيلی هم . آورد و کشيد روش تازه حس کردم که عجب زبون پر حرارتی داره 

که  دختر تو-.. کسسسسسم . زبونتو بکش روی کسم . فتانه فتان جون -. سوزاننده 
ووووووييييی .. دوای دردت پيش منه . اين قدر هوست باالست بيشتر بهم سر بزن 

؟ آره اين /ببينم من برات بمالمش ؟-دستای فتانه رفته بود رو کسش .. ووووووييييی 
. خودشو بيشتر به طرفم کشيد . طناز جون من بايد بهت حال بدم -؟/کارو بکنم يا نه ؟

ز تختش اينجا بايد اتاق يک نوجوون بوده باشه که ما داشتيم ا. جامون تنگ بود 
سبونده و لبای فتانه عشق لزی من اومده بود و لبامو به هم چ. استفاده می کرديم 

ين دختر ا. سينه هام هم به سينه های درشت اون مماس شده بود . داشت حال می داد 
 داشت همه جامو آتيش می داد و می. چی بود ديگه خيلی به کارش وارد بود 

مه چقدر دلم می خواست چند تا دست ديگه هم می داشت و می تونست ه. سوزوند 
 چقدر اين کارای فتانه بهم آرامش می. .جامو بمالونه و منو از اين رو به اون رو کنه 

م نداشتيم که اصال به اين فکر نبوديم و استرس ه. واقعا لز به آدم حال می داد . داد 
خواست  بيان و ما رو با يک مردی در يک جای در بسته ببينن ولی اگه مهرداد می

وجه می شد هر چند اون بايد متوجه غيبت من و فتانه می شد و مت.. دنبالم بگرده چی 
.. چقدر داغ شده بودم . کف دست فتانه اومد رو کس من . که من و اون با هم هستيم 

می  وووويييييی هر لحظه از تماس بيشتر انگشتای اون با کس خودم بيشتر حال
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وجودمو از  دوست داشتم فتانه دستشو تا آرنج ببره توی کسم و منو بلرزونه و. کردم 
. خورم تکون نمی تونستم ب. هر چند خودم داشتم منفجر می شدم . درون منفجر کنه 

ن هم يه خيلی به من حال ميده طناز اين جوری به هم چسبيد-. خيلی داغ شده بودم 
روی  يه پهلو کردم تا کف دستشو بذاره-. من که خيلی حال می کنم . کيفی داره 

ن همون جوری که او-. فتان جون تو چه طور می خوای منو ارضام کنی -. کونم 
ی گفت راست م. تو جون بخواه . فدا فداشه . فتانه کنيز طناز جونشه . دفعه کردم 

. يذاشت معلوم نبود اون چه جوری منو دوست داره و چرا که از جونش واسم مايه م

ن و عشق شايد که عاشق تن و بدن من شده بود و اين عشق به زيبايی جسم و اندام م
می اون به لز بينی يه حس معنوی و عاطفی رو هم در اون به وجود آورده که ن

..  آخخخخخخخ نههههههه نهههههههه عزيزم فتانه جون-. تونست از من دل بکنه 

ی زير بغل منو هم که احساس خفگی می کرد و م.. قربونت طناز -دارم می سوزم 
خيلی - .ترسيدم که بوی بد عرقو گرفته باشه اونو غرق بوسه های خودش کرده بود 

اشی عزيز دل من اگه سختته دوست داری حرکت داشته ب-. هوس منو زياد می کنی 
قربون اون تن خوشگل و پری دريايی -. چه کاری فتان جون -يه کار ديگه می کنيم 

فتانه نازم -.. به مهرداد حسوديم ميشه . هيکلت تو دنيا بيست بيسته . مانندت بشم من 
رو نميشه  اينا. عشق من به شوهرم از يه نوعه و عشق من به تو هم از يه مدل ديگه 

ز رو ا. فدای تو طناز که حس می کنی نسبت بهم عشق داری -. با هم مقايسه کرد 
تيم حاال راحت تر می تونس. تخت اومديم پايين و تشک رو رو زمين پهن کرديم 

بدن ناز  حاال. خوب شد اومديم پايين -. اون وسط يه قالی هم پهن بود . حرکت کنيم 
ی با کس کف دستشو می کوبيد الی پای من و طور. تو رو کامال توی ديد خودم دارم 

ته من ور می رفت که هر وقت هوس کير می کردم انگشتاشو می ديدم که فرو رف
االن  ..دوای من . جووووون بکن بکن که دارم سر حال ميشم دکتر من -. .توی کسم 

حس کن که چه جوری می تونم زود تر ار ضا . منو حس کن . خودت استادی 
االن بايد از فن کس رو کس و لب رو لب و سينه رو سينه استفاده کنم و تو هم -. شم 

طاقباز شده .. حواست باشه به اين که فقط حواست به اين باشه و چه جوری حال کنی 
ون راست می گفت ا. کوس غلتونی رو شروع کرده بود . اون اومد رو من سوار شد 
 حس کردم خيلی سريع تر از اونی که می خوام و دوست. متخصص اين کار بود 

گردوندن  هر چند يه پنج دقيقه ای رو با يه تکنيک خاصی در. دارم آبم داره مياد 
فقط خيلی ..لبامو هم بسته بود و نمی تونستم ديگه حرفی بزنم . کسش رو کس من بود 

ه چيزی بازم ي.. چقدر حالم جا اومده بود .. . آروم لبای خوشگلشو گاز می گرفتم 
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ديگه ..  فتانه متوجه شده بود و حرکتشو زياد تر کرد. داشت از کسم می زد بيرون 
ر گاسم ولی دلم می خواست که اونم می تونست ا. ولو شدم .. رسيده بودم به ته خط 

 در همين لحظه صدای کف زدنهايی رو از پشت سر خودمون می شنيديم از.. شه 

ير وووووووووی کيوان بود که کامال لخت با ک.. حاشيه ستون يکی اومد بيرون 
آويزون شده خودش اونجا ايستاده بود

می  اون قدر گستاخ که با لبخند پيروزی داشت به صحنه نگاه. يلی پررو بود خ
دخترا نمی دونين چقدر از تماشای فيلمهای لز لذت می برم ولی اين زيبا ترين -. کرد 

طناز . ی بود فيلمی بود که من تا حاال در اين زمينه ها ديدم اما اين يک فيلم واقع
ن ناب و نمونه يک ز. جون چه تن و بدنی داره و اين فتانه زيبا روی ما هم محشره 

اگه بدونی تمام اين مدت دستم چه جوری روی کيرم . . حرف نداره . دوست داشتنی 
يه تن و  هوس يه کس ناب و. اصال تا حاال سابقه نداشت اين جور کيرم بلرزه . بود 

فتانه خوب منو آماده کرده بود ولی اين . اومد طرف ما .. بدن خوشگلو داشته باشه 
بر دار  حدس می زدم که بايد بو. لعنتی از پنجره پشتی خودشو رسونده بود اونجا 

اون خيلی زرنگ بود و خيلی هم فرز که . شده باشه که ما از اين سمت داريم مياييم 
صدا  تونسته بود خودشو برسونه اونجا و چه طور شد که اينکاررو خيلی بی سر و

. رف من اومد ط.. جلو نيا کيوان -. انجام داده بود ديگه از اونش با خبر نبوديم 

سرمو . ود کيرش مثل کير فرزاد نبود ولی از کير مهرداد کلفت تر و هيجان دار تر ب
نه من نمی خواستم نگام رو چيزايی زوم بشه که اون حس ک. به طرفی بر گردوندم 

ر رفته بود و با توجه به اين که فتانه هم به اندازه کافی با من و. ازش خوشم اومده 
شته باشم تازه حالم جا اومده بود ديگه می تونستم پيش کيوان و کير اون خودمو نگه دا

هرداد می شايدهم م. اون پايين انگار نه انگار که کسی به فکر ما و غيبت ما باشه 
ن و اون دونست که من برای قدم زدن با کيوان رفتم و يه جورايی دوست داشت که م

ن فرار خوشگله از دست م-کيوان اومد وسط ما دو تا قرار گرفت . با هم حال کنيم 
 ببينم تو که هوس داشتی و می خواستی يه چيزی خارش کستو بگيره و. کردی 

قت اومد طرف من و گ. قلقلکت بده حاجی تو حی و حاضر که پيشت وايساده بود 
ن که اين ببينم اگه ميشه سرت رو خم کن و يه تستی از اين کير ما هم بگير و ببي

ق کيرش در ش. خودشو به نزديک من رسونده بود . . خوشمزه تره يا بستنی قيفی 
 طناز بدن خيلی ناز و-. خيلی تيز و سرخ شده بود . ترين حالت قرار داشت 

. ستند ولی تمام اين بدنها درزير بدن تمام مرد ها تسليم محض ه. خوشگلی داری 

و ديگه وقتی که هوس شما مياد جل. قبول کن که شما زنا حرفی برای گفتن ندارين 
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مگه نمی بينی همين فيلمهايی که نشون ميدن کلی زن سفيد . هيچی جلو دارتون نيست 
ولی حاال طناز جون شانس . پوست خوشگل خوش بدن ميرن زير کير های سياه 

 آوردی که کير يک جوون خوش تيپ که همه دختراآرزوشونه برن زيرش بخوابن

. رد ديد که من عکس العملی نشون نميدم دستشو به طرف کسم دراز ک. نصيبت شده 

و کف دستشو کشيد روی کس خيس و انگشتاشو تا حدودی فر. کسم هنوز خيس بود 
د حس می نه اون نباي. واسه چند بار پی در پی چشام باز و بسته می شد . کرد توش 

يم بشو نيستم اون بايد بدونه که من به اين زوديها تسل. کرد که من دارم لذت می برم 
منتظر  فتانه در اين مدت هاج و واج فقط نگاه می کرد و. و از اون خيلی سر ترم 

وش کيوان چنان زدم به زير گ. ديگه نتونستم تحمل کنم . بود که ما چيکار می کنيم 
کی بهت اجازه داده -. که برق از کله اش پريد و چند قدم اون طرف تر تلو تلو خورد 

فکر کردی چون دارم با يه زن ديگه حال می کنم به تو نياز . دست به بدن من بزنی 
ی و اون ؟ من مثل فتانه نيستم که اون جور با غرور و شخصيت اون بازی کن/دارم ؟

اطر من تا همين جاش هم به خ. وقت بازم بيای طرفش و اون کارت نداشته باشه 
هر وقت تو از قال -پشيمون ميشی -. حالتو می گيرم . همين گستاخی آدمت می کنم 

گذاشتن يه دختر ناز و خوشگل و فتانه مثل همين فتانه خودمون پشيمون شدی منم از 
ری خودت فکر کردی کی هستی که دا. کاری که در قبال تو انجام دادم پشيمون ميشم 

رده حالشو گرفته بودم غرورشو خرد ک. سرشو انداخته بود پايين . رو می گيری 
خودش رو به فتانه . . دنبال پوشيدنی ها می گشتم تا يکی يکی اونا رو تنم کنم . بودم 

غول  اون از کيوان واسه خودش يه. فتانه دو دليل داشت که حشری باشه . رسوند 
اهاش سکس ساخته بود و سال گذشته اين پسر قالش گذاشته بود و از اين که بتونه ب

ی شده بود و و هم اين که به اندازه کافی از لز با من حشر. داشته باشه لذت می برد 
 اگه کيوان شق القمر اونجا وای نمی ايستاد شايد بيشتر طالب اين می بود که با من ور

ی خوای اگه م-. بره و حال کنه ولی حضور کيوان تمام معادالت رو بر هم زده بود 
لش نشون بدی که آدم شدی برو از اين دختر عذر خواهی کن که چطور شد که قا

سينه . اخت کيوان نگاهی به تن و بدن فتانه اند. .. سعی کن يه انسان باشی . گذاشتی 
ز اون ولی ا. های درشت و کون ناب و تر و تازه اون در نوع خودش بی نظير بود 

فتانه . جايی که در کنار بدن من قرار گرفته بود شايد اين جور معمولی نشون می داد 
لی با شايد اگه مالحظه من نبود خودشو مينداخت تو بغل کيوان و. سست شده بود 

نهاشاره چش و تکون دادن سر به طرف باال حاليش کردم که غرور خودشو حفظ ک

زن . از پشت تن فتانه خودشو به اون چسبوند . پسر رفت طرف دختر يا زن حشری 
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شه و به اون الپاشو بيشتر باز کرد تا کير کيوان با جاهای حساس تری تماس داشته با
ين پسر حاال اين من بودم که رفتم در جای قبلی ا. ازشون فاصله گرفتم . لذت بده 

ه ديد من فتانه به محض اين ک. سنگر گرفتم تا بتونم شاهد قضيه باشم و لذت ببرم 
نمی دونم .  بهتره بگم تسليم تر و بی خيال تر. نيستم انگاری کمی شجاع تر شده بود 

دای گستاخی ما زنا و دخترا اکثرا می ترسيم از اين که در هنگام سکس اگه مقابل مر
ن ميرن و که حس می کنيم يک سر و گردن از ما باال ترن شل بياييم اونا سر ميذار

ون به هوس نسبت به ما بی توجهی می کنند ولی ما زنا بايد بدونيم وقتی اونا کيرش
 ساده تر بگم کيری که در کنار ما. افتاد تا خوراکشو تامين نکنن ول کن قضيه نيستند 

رد عمه ناز کردن و قهر و سياست مردا به د. زنا شق شد بايد بره به يه سوراخی 
من اگه جای فتانه بودم اول يه تو . اونا بنده و تابع کيرشون هستند . شون می خوره 

ر فتاته سرشو به طرف کيوان ب. دهنی بهش می زدم و بعد بهش يه کس می دادم 
باشو به کيوان هم ل. گردونده بود و مثال داشت بهش عالمت می داد که اونو ببوسه 

ع فتانه زبونشو در آورد و دو تايی زبون به زبون شرو. طرف زن نزديک کرد 
پشت  ولی يه لحظه کيوان عصبی شد و موهای سر فتانه رو از. کردن يه عشقبازی 

فتانه  .انگاری از يه چيزی خشمگين شده بود . جمع کرد و با عصبانيت اونو کشيد 
نه ياد بگيره من خواستم برم جلو ادبش کنم ولی گفتم بهتره اين دختر بتو. جيغی کشيد 

که با اين هيکل گنده اش يه ذره عقل هم توی اين کله اش داشته باشه و به موقعش از 
يش حاال ميری چغولی ما رو پ-. خودش دفاع کنه و اين قدر تو سری خور نباشه 

. يشه گاييد طناز می کنی که ما تو رو قال گذاشتيم تو رو همين يه بار هم به زور م

ج کوبوند يه بار ديگه رفت موهاشو بکشه فتانه با آرن. زنيکه جنده . چی فکر کردی 
. د روشو کم کرده بود فتانه خيلی خوش بدن بو. خوشم اومد . توی صورت کيوان 

بود  حالتی که به موهاش داده و قسمتی به روی شونه هاو تا وسطای کمرش رسيد
و که و اون دورنگه کردن موهای سرش. اونو خيلی هوس انگيز تر نشون می داد و 

ه من ک, در کنار رنگ مشکی حاشيه های بلوند هم داشت و با اون حالت چشاش 
خان  کيوان-دلم طاقت نگرفت و صدام در اومد .. داشتم وسوسه می شدم برم طرفش 

اسات فتان جون برو سراغ لب. ولی خوشم اومد خوب حالت جا اومد . خيلی پررويی 
 کاش طوری محکم تر می زدی که از جاش تکون نمی. اين پسره آدم بشو نيست 

ی دادی به اونو از همون اول بايد م. اين عوضی ها رو بايد به زانو در آورد . خورد 
از اون  فتانه دلش نمی خواست ولی. پاشو بريم . دم من تا بتونم حسابی آدمش کنم 

ن کير کيوا. جايی که خيلی دوستم داشت و ازم حساب می برد حرفمو گوش کرد 
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يگه برای همين يک بار د. ديده بود که قضيه جديه . هنوز احساس نياز می کرد 
بعدا متوجه شدم که اون عذر . خودشو به فتانه چسبوند و زير گوشش يه چيزايی گفت 

مين فتانه رو رو ز. . خواهی کرده پشيمون شده که اون رفتار را باهاش داشته 
م که حس کرد. دهنشو گذاشت رو کس اون . خوابوند و پاهاشو به دو طرف باز کرد 

می  هوس اونو شل کرده بود و اين نقطه ضعف اونو نشون. ديگه داره آدم ميشه 
بخورشششش همشششش و همش مال .. آهههههههه نهههههههه نههههههه -. داد 

 واسش خوشحال. اين دختر االن با لذت داشت تسليم می شد .. .. توست عزيزم 

ست هر چند اون از لز با من بيشتر لذت می برد ولی اين جوری می تون. بودم 
ذاشته روحيه بگيره و ديگه اين خاطره سياه رو که سال گذشته اين پسره قالش گ

من  يه جوری کس فتانه رو ميک می زد که ديدن اون صحنه ها رو. . فراموش کنه 
و که از سر م. دستم رفته بود روی کسم . هم اثر گذاشته منو به هوس انداخته بود 

بهم  پشت ستون آوردم بيرون دوستم منو ديد و متوجهم شد با همون چشای خمارش
ر بهش ولی من از همون دو. اونجا هم به فکر من بود . اشاره زد که برم نزديکش 

دستمو  نمی دونم آيا متوجه شده بود که من. چند بار سرمو تکون دادم . گفتم نه 
 ولی از حالت نگاه و چهره ام فهميده بود که منم دچار هيجان. گذاشتم روی کسم يا نه 

ی با هوس اونو م. کيوان رفت رو لبای فتانه . . خاصی شدم و هوس زيادی دارم 
چقدر گازم می . اوووووخخخخخخ نکن نکن -يه سينه هاش رحم نکرد . بوسيد 

ير فتانه سرشو آورد باال يه نگاهی به ک.. . بخورش .. نرم تر بخورش . . گيری 
يررو به خودشو باال تر کشيد و ک. کيوان انداخت و اونو با دستای خودش لمس کرد 

. بکنه  با زبون بی زبونی به کيوان می گفت که اونو زود تر.. . کس خيسش مالوند 

ه کرد کيوان يه فشاری به کس فتانه آورد و کيرشو تا ت.. هوس داشت . نياز داشت 
توی کس

شرمو دو تايی شون ح. خود فتانه رو بگو . چه اندام هوس انگيزی داشت اين پسره 
. يکار کنم چ. نمی دونستم با هوس خودم بايد چه جوری کنار بيام . زياد کرده بودند 

. ی بودم حاال بايد شاهد سکس و لذت بردن دو نفر ديگه م. بازم حودمو کنار کشيدم 

حظه ها رو چرا بايد ل. نمی دونستم غرور و خود داری تا اين حد هم برام خوبه يا نه
ستم منم می خوا. چرا نبايد به صدای قلب و هوس خودم گوش می دادم . می کشتم 

وهرم من عاشق ش. ولی غرورم به من اين اجازه رو نمی داد . عشق کنم . لذت ببرم 
حتی لز هم يک نوع تا بو شکنی در . بودم ولی در مورد فرزاد تابو رو شکسته بودم 

بودم که  شاهد اون. من حاال بايد چيکار می کردم .روابط زنا شويی و تعهد من بود 
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سر رو می دستای پ. کير کلفت کيوان داره ميره توی کس فتانه و بيرون کشيده ميشه 
ی کس اون ديدم که روی سينه های فتانه سوار شده و چه جور داره کيرشو می کنه تو

وقتی اين کير آغشته به هوس کيوان از کس بيرون کشيده می شد بيشتر منو به آتيش 
م می حس کردم که منم می خوام طناز زيبا ه. کشيده و منو از درون می سوزوند 

ترين و  من زيبا. خواد لذت ببره ولی نبايد به اين سادگی خودمو تسليم می کردم 
حت در نبايد خودمو را. من يک ملکه واقعی بودم . خوش بدن ترين اين زنان بودم 

رده و مدام زانوهاشو خم ک. فتانه روی زمين و طاقباز افتاده بود . اختيار می ذاشتم 
يغ ج. هوس اونو داغش کرده به تحرک وا داشته بود . پاهاشو صاف و خم می کرد 

شايدم می خواست يه حرفايی بزنه سرشو که می گرفت طرف من . می کشيد 
خجالتش ميومد از اين که پيش من که عشقش بودم بخواد احساسات . منصرف می شد 

. . هر چند اگه اين کارو انجام می داد من يکی که حرفی نداشتم . خودشو نشون بده 

لباشو به لبای اون طوری چسبوند که تمام بدنش . کيوان خودشو خوابوند روی فتانه 
. بود  حاال فقط حرکات باسن کيوان روی تن فتانه مشخص.. منطبق بر تن فتانه شد 

نستم دستم همچنان روی کسم قرار داشت و با هاش ور می رفتم ولی ديگه نمی تو
می  اگه يکی باهام ور می رفت. شاهد کير کيوان در هنگام ورود و خروج باشم 

دم که ديگه اصال به اين فکر نمی کر. تونست خيلی زود منو به ار گاسم برسونه 
شايدم دوست داشت که من دير . مهرداد اون پايين چه می کنه و آيا نگرانم شده يا نه 

. پيدا شدن  حتما هم تا حاال سر شماری کرده و می دونه کدوم يک از مهمونا نا. کنم 

نمی تونستم همين جوری بر گردم به . من اگه ارضا نمی شدم بايد با همه می جنگيدم 
اب و سينه هام که الته. همين نقطه تحريک پذير . کسم نياز داشت . ميون جمع 

ايد اگه فتانه کارش تموم شه من چيکار ب. شديدی رو زير اونا احساس می کردم 
اونم  می دونم. نمی تونم برم طرف اون پسره و بهش بگم که منم می خوام . بکنم 

ن اميد ميگاد که شايد فتانه رو به اي. دوست داره که منو داشته باشه و با هام حال کنه 
ته شو صورت و چشای بس. حس کردم که فتانه داره سست ميشه .. بتونه با من باشه 

ه ها شو به با اين که لباش رو لبای کيوان قفل شده بود ولی نال. به خوبی می ديدم 
ی شل و کيوان سرعت گاييدنشو زياد تر کرده بود يه لحظه دستا. . خوبی می شنيدم 

سم شده اون ار گا. ديگه حرکت پاهاشو نديدم . جمع شده فتانه به دو طرف باز شد 
ن باشم که حاال به خوبی می تونستم شاهد کير او. دوباره خودشو عقب تر کشيد . بود 

فتانه چشاشو باز کرده از کيوان .. چه جوری ميره توی کس دوستم و بر می گرده 
.. تی به هر قيم. اون تشنه اين آب بود . خواسته بود که آبشوخالی کنه توی کس 
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و حالی ضربات شديد کيوان بر کس فتانه و صداهای هوس انگيز اون بيش از پيش من
ک می گوشه و کنار چند تا پارچه گير آورده مرتب کسمو خش. به حالی کرده بود 

يوان دستی کردم تا اين جوری اگه يه وقتی هم بعد از تموم شدن کار فتانه از طرف ک
واست هرچند اگه اون می خ. به روی کسم کشيده شه اين طور افتضاح به نظر نرسه 

تازه من .  اين کاررو انجام بده معلوم نبود من بايد چه عکس العملی نشون می دادم
اگه يه چراغ سبزی نشونش نمی دادم فکر نمی کردم اون آدمی باشه که دست به کار 

يک . ود آب کير کيوان از بغال و زير کس فتانه در حال خالی شدن به بيرون ب.. شه 
يرون و کيوان کيرشو کشيد ب. دفعه رنگ سفيد آب کير هيجان منو بازم باالتر برد 

مچنان کيوان ه. ميزان بيشتری از اين آب به روی پاهای فتانه و زير کسش ريخت 
سست و  فتانه رو نوازش می کرد و پس از لحظاتی از جاش بلند شد و فتانه رو که

بيحال و سر مست از ار گاسم و در حال و عالم خودش روی زمين قرار داشت رها 
زيزم ع-. و کامال خم شدم .من با همون هيکل لختم رفتم باال سر فتانه . . کرد 

در .  خوشحالم از اين که می بينم تا اين حد لذت بردی. خيلی حال کردی . خوبی 
من چون رو فتانه قرار داشتم . همين لحظه حس کردم که کيوان خودشو بهم چسبونده 

اونم حالتش طوری بود که کيرش به گردنم چسبيده بود

و ضعف  نمی خواستم پيش فتانه کم بيارم و هوس. يه حس عجيبی بهم دست داده بود 
در ؟ اگه اذيت شدی بهم بگو پ/فتان حالت خوبه ؟-. . و سستی خودمو نشون بدم 

حساب کرده بودم که ممکنه فتانه شاهد اين باشه که کير کيوان به . کيوانو در بيارم 
تانه و چون با اين حالتی که پسره پررو قرار گرفته بود صورت ف. گردنم چسبيده 

من  کيوان روبروی هم قرار داشته و کيرش هم به خوبی مشخص بود که روی گردن
دراز کشيدم و لبامو گذاشتم رو لباش اونو . خودمو انداختم روی فتانه . قرار گرفته 

ت می حس کردم که دوست قشنگ من با تمام وجودش داره از بوسه من لذ-. بوسيدم 
. لز بهش بيشتر مزه می داد تا اين که بخواد کير يک پسر رو نوش جون کنه . بره 

بيچاره فکر می کرد که من برای عشق بازی با اون روش سوار شده بهش چسبيده 
ه داره با هام حاال ديگه اين خاطر جمعی رو داشتم که فتانه کيوانو نمی بينه ک. بودم 

ی خواستم اگرم م. چيکار می کنه نمی دونستم که با اين پسره بايد چيکار می کردم 
ر با اين که اون با من ندا. کنم خودمو تسليمش کنم نمی تونستم جلوی فتانه اين کارو ب

من چرا  بود و خودشو جلوی من تسليم کيوان کرده و خيالش هم نبود ولی نمی دونم
 دوست داشتم راز های. سختم بود . مث اون نمی تونستم احساس صميميت بکنم 

ز نمی خواستم کسی بعدا با استفاده ا. خودمو برای خودم محفوظ داشته باشم 
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وناش هر چند می دونستم فتانه از ا. خصوصيات و اسرار من ازم سوءاستفاده کنه 
خودشو حفظ  دردورانی قرار داريم که اگه آدم بتونه اسرار. نيست ولی اين چه کاريه 
ظه واسش آدم اگه راز خودشو به يکی بگه شايد در اون لح. کنه تونسته شرطو ببره 

نی هم او. مهم نباشه ولی بعدا حسرت و تاسف می خوره که چرا رازشو افشا کرده 
که می خواد رازشو حفظ کنه به خودش ميگه واقعا چه چيزی رو می دونم اگه اينو به 

البته . يکی ديگه بگم چند تا آفرين هم بهم ميگه و من براش مهم و با شخصيت ميشم 
سرش  خالصه اين جوری ميشه که راز وقتی که. ازش می خوام که باز به کسی نگه 

دم و من روی فتانه بو. رو از خونه اول و دوم بيرون آورد همه جا پخش می شه 
ود که بازم خوب ب. کيوان هم داشت از اين وضعيت به نفع خودش استفاده می کرد 

م می دونست حتما فتانه ه. لبای کيوان روی کونم قرار داشت . لبام رو لبای فتانه بود
به بدنم  دستای اون داشت. که کيوان داره رو من کار می کنه و باهام حال می کنه 

ين دارم وقتی با کف دستاش به کونم چنگ انداخت حس کردم نياز به ا. حال می داد 
سابی که اون نفوذ عمقی تری هم بکنه و با دمبل کيرش کسمو يه ورزش درست و ح

چقدر دلم می خواست فتانه اونجا رو ترک می کرد و من به روش خودم با اين . بده 
مچ پامو گرفت و اونو از زانو خم . دستشو گذاشته بود پشت پام . پسره کنار ميومدم 

اون  اين کاری که. و بعد از وسط دو طرف بدنمو به پهلو ها بازشون کرد . کرد 
ی من باهام انجام می داد هوسمو زياد می کرد ولی از طرفی روی وضعيت عشقباز

تانه بر داشته اينجا بايد يه کاری می کردم دهنمو از رو لبای ف. و فتانه اثر ميذاشت 
وقتی دو تا خانوم . گفتم پسره پررو نمی بينی من با فتانه عزيزم دارم حال می کنم 

خوشگل و با کالس دارن با هم لز می کنن ديگه يه پسر پررو جفنگی که حالشم کرده 
رو بيرون فتانه جون لباساتو بپوش از اينجا ب. نمياد که خودشو نخود توی آش بکنه 

 فکر نکنه که. من می خوام يه درسی به اين آقا پسر بدم که تا عمر داره از يادش نره 

اشم تا طناز جون اگه دوست داری منم ب-. طناز از اون زناييه که فکر شو می کنه 
اثير نه فتان از اونجايی که تو االن با هاش حال کردی ممکنه تحت ت-کمکت کنم 

ه تدريس سکس خودت با اون قرار بگيری و اون جوری که بايد و شايد نتونی از عهد
مثال می خواستم بگم که می . فتانه رو فرستادم رفت . اين ديگه کار خودمه . بر بيای 

. نياورد  ولی اون زرنگ تر از اين حرفا بود و به روم. خوام حال کيوان رو بگيرم 

يشش اون عاشقم بود دوستم داشت و با اين حال دوست نداشتم هيچوقت مستقيما پ
طناز خيلی -حاال من و کيوان تنها شده بوديم . درو از داخل قفل کردم . خودمو لو بدم

نجام می دونستم که خانوما شيطونن و برای رسيدن به هدفشون هر کاری ا. کلکی 
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ی ببينم به نظر تو هدف من چی م-. حتی از راهبه هم مسيحی تر ميشن . ميدن 
دف ه!؟ کيرشو گرفت توی دستش و گفت اين سرور شما /تونست و می تونه باشه ؟

شو آورد کير. نا اميدت نمی کنم و ميذارم به خواسته ات برسی . طناز نازنين منه 
طرف من و گفت می تونی يک تست بگيری اگه جواب داد تو هم يه جواب 

 با اين حال سعی می کردم بر خودم. بد جوری جوش آورده بودم . مخصوص بدی 

فته بودخودمو کنترل کنم ولی حشر و هوس هم سرا پای وجودمو فرا گر. مسلط باشم 

و که کيرش. نمی دونستم چه جوری باهاش مقابله کنم . يلی عصبی بودم از دستش خ
سست  واسه چند لحظه. .. زياد محکم نبود . به طرف دهنم نزديک کرد گاز گرفتمش 

هوس  حاال بيشتر از اون که. جلو چشاشوخون گرفته بود . با خشم نگام کرد . شد 
اومد  .داشته با شه نسبت به من خشم داشت نمی دونست بايد چه جوری ادامه بده 

يلی کيوان منو با طناز ديدی فکرنکن با يه مرد هم خ-. ترسيده بودم . طرف من 
. مد خوشم ميو. . حساب منو از بقيه زنا جدا کن . راحت و اين جوری کنار ميام 

اهام له لذت می بردم از اين که يک مرد و غرور يک مرد را با تمام وجودم زير پ
چشاش .  می کردم تا اون فکر نکنه که هر کاری که دوست داره می تونه انجام بده

ه هر يک از اين عناصر ب. از عناصر متضاد و در هم و بر هم وجودش می گفت 
غام می تنهايی می تونست خطر ناک و خطر ساز باشه ولی وقتی چند تايی با هم اد

. ردم الپامو باز می ک. شدند اون از خود بی خود می شد ونمی تونست چيکار کنه 

رت به اون با حس. لبه هاشو به دو طرف باز می کردم . دستمو می ذاشتم روی کسم 
قابل من دوست نداشتم يک مرد در م. کسم نگاه می کرد و نمی دونست چيکار کنه 

يک زن اين جور احساس ضعف کنه ولی مردی که می خواست اين جور غرور 
ه دست داشته باشه و فکر کنه که هر زنی رو که اراده کنه خيلی راحت می تونه ب

کيری که  دستشو گذاشته بود رو. بياره بايد باهاش به همين صورت هم رفتار می شد 
به . م منم با کسم ور می رفت. نگاش کرد . اونو مالوند . می سوخت و درد می کرد 

دم تا زحمت بر خودم مسلط می شدم تا هوسمو خيلی کمتر از چيزی که بود نشون ب
ورتمو خواست لبامو ببوسه ولی ص. اومد جلو تر . .. موفق هم شده بودم . رو نيفته 

وهرم شک ش. ديگه خيلی دير شده . لباساتو بپوش بريم . بريم کيوان -.. کنار کشيدم 
ا با هم اگه بياد من و تو رو اين جوری ببينه حتما فکر می کنه م. زشته . می کنه 

هنه در کنار منم اگه جای اون بودم و ميومدم دو نفر رو اين جوری بر. رابطه داشتيم 
طناز من بايد چيکار کنم که يه خورده حال -.. هم می ديدم همچين تصوری می کردم 

من از التی صحبت کردن خوشم . ببين پسر اول مثل آدما صحبت کن -.. بدی 
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دی که قول ب.تو بايد اصالح شی -؟ /؟ با چه زبونی ؟/ازت معذرت بخوام ؟-. نمياد 
هار ممکنه االن واسه اين همين يه تيکه شکاف که بهش می گن کوس چ. اصالح شی 

همون .شی تا عذر خواهی هم بکنی ولی بعدا که از اين در رد شی دوباره همون آدم ب
کار نمی دونست بايد چي. اونو سکه يه پولش کرده بودم . آش بشه و همون کاسه 

ست يه دستش رو کيرش بود و يه د. منو ببخش طناز  -. خرابش کرده بودم . کنه 
سر در نمی آوردم که دست مالی به سينه اش . ديگه اش رو هم به سينه اش می ماليد 

لق می کيرش رو هم طوری می مالوند که نمی شد فهميد که داره ج. ديگه برای چيه 
ا می ت.. زنه يا اثر اون سوزش ناشی از يک گاز گيری ماليمو داره محو می کنه 

چند  واسه من. هر چی بود رو به خودش نسبت داد . تونست از من عذر خواهی کرد 
ستم ديگه دست تا آسمون ديگه باز کرد و منو خيلی برد به اون باال باالها که می دون

جوری  اون نيست که منو تا اونجا ها برسونه که هيچ بلد نيست تصورش رو هم چه
کسم  يه وقتی به خودم اومدم که ديدم جلوم زانو زده و دهنش روی شکاف. بکنه 

هنش گردنش کجه و دو طرف کوسمو خودم بازش کرده اونم با زبون پ. قرار داره 
يسش می طوری برات ل. طناز طناز ناز بذار نازتو بخورم -. داره اونو ليس می زنه 

ه طوری حرف می زنی ک-. زنم که تا حاال هيشکی اين کارو واست نکرده باشه 
ا هيچ من جز با شوهرم تا حاال ب. ببخشيدا انگاری منو با يه جنده عوضی گرفتی 

ز و خيلی با نا. .به خاطر همين خصلتهاته که خيلی دوستت دارم -. مردی نبودم 
دستام ديگه سست شده بود و اون به خودش اجازه داد که . هوس کسمو ليس می زد 

اونا  دستامو کنار بزنه و خودش با دستای خودش لبه های کسمو بده به دو طرف و
قبل از اين که رو زمين ولو بشم . خيلی سست و بی حس شده بودم . رو بازشون کنه 

ط ميومد با احترام و احتيا. خودش منو رو دستاش گرفت و آروم روی زمين خوابوند 
ر هم سمت من ولی درک می کردم که چرا وقتی زنا به اين حالت می رسند هر چقد

بر مرد ها تسلط داشته باشند اين حس در خود مردا و حتی عده ای که خواسته يا نا 
درت خواسته به نحوی شاهد اين سکس باشند به وجود مياد که مرد در اين جا ق

. . چون تسليم بودن و تسليم شدن از سراسر وجود زن می باره و. بيشتری داره 

يذاشت انگشتاشو فرو می کرد توی کسم و قسمت باالی کسمو باالترش آورده اونو م
جفت لبامو گازش می گرفتم تا کمتر بنالم . توی دهنش و آروم آروم ميکشون می زد 
د تر ولی خيلی دلم می خواست کيرش زو. وکمتر هوسمو نشون اين پسره پررو بدم 

بره توی کسم و اثر اون گازی رو که گرفته بودم محوش کنم

فقط  من. . نه اصال اين طور نيست . دارم لذت می برم . کر نکن من خوشم مياد ف
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ت می خوام بدونی که من آدم بد جنسی نيستم اگه به تو ضربه زدم علتش خود
در ديگه فقط يادت باشه اين ق-.. طناز خواهش می کنم بذار باهات حال کنم -.. بودی 

 فتانه رو ميگم خيلی. به خودت ننازی هوای اين دوستمونو هم داشته باشی 

 در حالی که اون با تمام وجودش دوستت. خيلی بهش فخر می فروشی . مغروری 

زود باش  توی دلم گفتم.. باشه باشه هر کاری که تو دوست داری انجام ميدم  -.داره 
لفتی کيرش فرزاد کير طال هم با اين که با تمام وجود و ک. زود باش که من منتظرم 

اشتم شما منو گاييد ولی تا آخرين لحظه از لحاظ روحی اين من بودم که برش تسلط د
د سرتونو بايد آورد پايين و شاختونو باي. مردا رو بايد اين جور با هاتون رفتار کرد 

اهامو پ. نتونين حرف بزنيم . در مقابل کس يک زن بايد سر به زير باشين . شکست 
. ل هوس به دو طرف باز کرده چشامو بستم و با يک لبخند پيروزی رفتم به استقبا

بونشو کيوان زبونشو از رو کسم يواش يواش آورد پايين تر و ازهمون مسير نوک ز
ی از باال به پايين و چرخشی داشت سوراخمو زبون م. گذاشت روی سوراخ کونم 

کاری  زبونمو گاز می گرفتم و با التماس و خواهش درون ازش می خواستم که. زد 
 خيلی سخته که به وقت سکس بخوای سياست خودت رو. کنه ولی حرفی نمی زدم 

تم کيوان واسه اين که لذت بيشتری بده و به جاهای اصلی تر بپردازه گف.. حفظ کنی 
اگه هر کاری می خوای بکنی سريعتر انجامش بده يه وقتی ديدی مهرداد اومد باال و 

اين حرفو که زدم به جنب و جوش افتاد و دهنشو به کسم . زندگی من از هم می پاشه 
.  فشرد و تند و تند از چپ و راست و به طور دايره ای کسمو حرکتش می داد

بازم  .طوری که در هر چرخش و تماس لبه های کوسم به شدت باز و بسته می شدند 
اهام و به به خودم فشار می آوردم که چيزی نگم و لبامو فقط گاز می گرفتم و به پ

ستيل دوست هم نداشتم حالت و فرم کسم بهم بخوره و از ا. زمين فشار می آوردم 
ارم اون وقت ديگه عکسهايی که می خوام ازش بگيرم و بذ. اصلی خودش خارج شه 

من حاال حاال ها . داخل اينترنت با عکسای گذشته کسم فرق می کنه حالم گرفته ميشه 
ده به وقت ورم کر..کوچولو و تپل و سفيد . بايد ناب ترين کس دنيا ر و داشته باشم 

خودم عاشق کس ! اوخ چه کوسی .. حتی در حاشيه ها .. بدون لک . سکس و هوس 
يدن منن دلم واسه ديدن عکسای ابنترنتی و پيام اونايی که عاشق گاي.. خودم هستم 

و چه همين کيوان پسره مغرور ر. تنگ شده ولی من که به هيشکی باج بده نيستم 
س و در هر حال منم که نمی تونم ک. . جوری خاکش کردم که به دست و پا افتاده 

نم هوس م. کونمو قاب بگيرم بزنم به ديوار که تازگی اون هميشه نشون داده بشه 
يی ها و تمام اين خود نما. منم می خوام لذت ببرم . منم می خوام حال کنم . دارم 
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يک زن .  نشون دادن زيباييها واسه اينه که خودمونو در اختيار يکی ديگه بذاريم
وس وقتی خودشو اون جور رديف می کنه و می خواد که همه اونو زيبا ترين و ه

بون ودر انگيز ترين بدونن دوست داره که يه مرد خوش قيافه يا خوش اخالق و مهر
وان کي. . هر حال با همه صفات ظاهری و باطنی خوب بغلش بزنه و بهش حال بده 

واست شايد منم دلم می خ. خيلی دلش می خواست منو ببوسه . سرشو رو من خم کرد 
حالت اون  ولی هنوز اون آمادگی رو در خودم به وجود نياورده بودم که پذيرای اين

اده می و اگرم لبای ما رو لبای هم قرار می گرفت هيجان من بيشتر نشونش د. بشم 
اکم دوست داشتم همچنان مغرور و ح. شد و ديگه نمی تونستم خودمو کنترل کنم 

ست يک پرنسسی باشم که سر پرنس جلوش پايين باشه و در اصل قدرت در د. باشم 
م بايد و من به پرنس بگم تو زن ذليلی و هرچی من بگم و دستور بد. پرنسس باشه 

م و دستشو ديد که لبام بهش اشاره ای نمی زنه لباشو گذاشت رو سينه ها. همون بشه 
 حرکت دستش روی کسم تند تر شد و با اين حرکاتش منم کسمو به. . روی کسم 

 کس بی. . ديگه داشتم احساسات خودمو نشون می دادم . حرکت در آورده بودم 

اون .  اون که نمی تونست خواسته خودشو قايم کنه. ريای من اشکش در اومده بود 
مثل يه طفل گرسنه ای بود که از مامانش غذا می خواست و چشای مامان به آب نبات 

وارد  چوبی نرمی بود که وسط بدن کيوان جان آويزون شده و هر لحظه می رفت تا
س ح. خودشو بهم چسبوند . بغلم زد و دستاشو گذاشت دور کمرم .. دهن کسم بشه 

ارج ديگه فکر از استيل خ. کيرش روی کسم قرار داشت . کردم که دارم آب ميشم 
ن فقط می خواستم که کيوا. شدن و نداشتن و اين جوری شدن و نشدنو نداشتم 

ند به کيوان دستشو رسو. کيردرشت و کلفتشو فرو کنه توی کسم و به من حال بده 
سم نوک کيرشو روی ک. چشام بسته شده بود . کيرش و اونو با کس من تنظيم کرد 

جااااااان . داشتم به خواب می رفتم اين تصور يک خواب بود . احساس می کردم 
وقتی اول کيرشو فرو کرد توی کسم سفتی کير و تنگی و .. اوووووفففف رفت رفت 

باريکی راه رو به خوبی احساس می کردم

ند بدن اون اسير و تسليم من بود هر چ.. يشه باورم نم.. جوووووووووون طناز طناز 
تمو داغ داغ بود و منم دس. من زير تن اون و کس من زير کير اون قرار داشت 

جايی  با اين که. رسوندم به سينه های مردونه و با موهای صافش بازی می کردم 
يزا به دراز کشيده بوديم که نمی شد گفت جای تر و تميزيه ولی هوس ديگه اين چ

ی که می سعی می کردم تا اونجاي. ذهنمون نمی آورد ما فقط بدنهای همو می ديديم 
ين جوری لذت ا. تونم و مجبور نشدم ناله نکنم بذارم کيوان به جای منم از هوس بناله 
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لفت حس می کردم کير ک. دستمو گذاشتم روی کسم . .و التهاب منم بيشتر می شد 
فتاده نمی دونم چرا موبايلم رو زمين ا. کيوان ضخامتش به روی شکمم نفوذ کرده 

م مهرداد هر چند شوهر. فکر کردم که اگه يک زنگ به فتانه بزنم بهتر باشه .. بود 
ی زندگی اگه ميومد و منو زير کير يک غريبه می ديد به يکی از بزرگترين آرزوها

لی خودش می رسيد و قسمت ديگه ای از دارايی های خودشو به اسم من می کرد و
. ستم من نمی خواستم اون هميشه اين تصور رو داشته باشه که من زنی هوسباز ه

يشه می خواستم اون شخصيت و اون کاريزمای غير قابل دسترسی رو برای اون هم
شته باشه اين که هر کسی به اين سادگيها نمی تونه منو در چنگ خودش دا. حفظ کنم 

رای زنگ زدم ب. و منم اگه همسر اون شدم اونم نبايد اين جور سر سری بگيره 
بر خودم  نمی تونستم به وقت حرف زدن با فتانه. کيوانم خودش مشغول بود .. فتانه 

نو با اين حال سعی کردم خودمو کنترل کنم تا اون ميزان هوس م. مسلط باشم 
نو گرفت اگه خبر م. عزيزم فتان جون فقط خواستم حواست به مهرداد باشه -. نفهمه 

وستاش فعال همه چی امن و امانه و اون و د-.. يه چيزی واسش بساز و تحويلش بده 
با اين حال حواسم هست و به . خبر تو رو هم نمی گيره . ظاهرا دارن حال می کنن 

ببينم تو .. اندازه کافی می تونم واسش يه چيزايی بگم که قبو ل کنه و سراغ تو نياد 
جای تو  ؟ لذتشو ببر طناز ولی اگه هر کی ديگه/داری با اين کيوان حال می کنی ؟

ل می کنه به بود من خيلی حسوديم می شد راستش حاال از اين که کيوان داره با تو حا
اوووووففففف طناز فکرش ميفتم . دلم می خواست جای اون بودم . اون حسوديم ميشه 

بازم -..  باورم نميشه. ديگه حس می کنم که من در دنيايی ديگه ای باهات لز کردم 
ن داره نگفتی کيوا. از اين لحظه ها با هم خواهيم داشت فتانه فقط حواست باشه 

عزيزم -هر کاری می کنه من بودن با تو رو تر جيح ميدم . باهات چيکار می کنه 
ن پند از همو-. کاری نمی کنه فقط داريم با هم حرف می زنيم و نصيحتش می کنم 

. يز خوش بگذره عز-فعال خدا حافظ . نه در اون حد -؟ /هايی که من بهش دادم ؟

اور ولی ب-فتانه باور کن خبری نيست -ولی من جات بودم زياد نصيحتش می کردم 
سادت کن رو طوری ميگی که من خيلی هوس کردم بيام از نزديک ببينمت ولی از ح

کيوان که حرفای منو شنيده بود و . به کيوان که تو رو در اختيارش داره دق می کنم 
ثل اين که متوجه شده بود که چه جوری دارم به فتانه دروغ ميگم به من گفت ببينم م

 حاال بهم بگو کی به. خيلی دوست داری هوس و احساسات خودت رو قايم کنی 

پسر اگه دوست داری باهام حال کنی حرف گنده تر از -.. خودش می نازه و مغروره 
شو از يه لحظه کير. من حاال چون ديگه خيلی تو کفی ديگه دلم سوخت . دهنت نزن 
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فعال  کسم بيرون کشيد و لکه های سفيد حاصل از هوسمو نشون داد و گفت اين که
رو  ميگم به اين مرد جماعت اگه. کيوان کاری نکن که تحريمت کنم -. کف کسته 

حساب  .زود باش اگه می تونی حال بده که شوهرم منتظرمه . بدی آدمو سوار ميشن 
طوری اونو . من هم از حساب اون زنای بد کاره ای که فکرشو کردی جداست 

چرا منو  طناز شوخی کردم حاال-. پيچونده بودم که نزديک بود به غلط کردن بيفته 
ری وقتی می ديدم چه جو. آخ که اين هوس چقدر مردا رو رام می کنه . می زنی 

کوپال  شاخ و شونه های يک مرد واسه يه تيکه کس می شکنه و ديگه از اون يال و
ت می ولی با اين حال يک زن از مردش قدر. شير مانند خبری نيست لذت می بردم 

بقيه  همون چيزی که من از مهرداد می خواستم ولی اون دوست داشت من با. خواد 
ها  ولی من زندگی زنا شويی خودمو دوست داشتم و اين تک حال کردن. حال کنم 

رد ولی کيوان از نظر کالمی با من مدارا می ک. رو نمی شد به حساب خيانت گذاشت 
چون . می دونستم که به خوبی می دونه که من تسليم اون هستم و کاری ازم بر نمياد 

شدن  وقتی يک زن زير دست و پای يک مرد به اوج خماری رسيده حکايت از تسليم
نداختم يا چشای خمار نگاهی به نوک تيز سينه های درشت و لطيفم می ا. اون داره 

که کيوان چه جوری اونا رو توی دستاش می گردونه

اخ و گه می خوای کاری کنی زود باش که من تا فردا نمی تونم همين جا عين شا
وش هم حال می کردم و هم اين که ر. چه حالی می کردم . شمشاد منتظرت بمونم 

اين قدر دستپاچه ام که نمی دونم از کدوم نعمت . طناز من گيج شدم -. منت ميذاشتم 
بر  يه دور. همش عشق و حاله . هر کدومو که بچسبی شرطو بردی -. استفاده کنم 

بيا اگه از اين حالت بيشتر خوشت مياد می تونی داشته . گشتم و به طرفش قمبل کردم 
ستشو د. اومد پشتم قرار گرفت . همينو عشق است . اين که شلوغ ترش کرد -. باشی 

ديگه در شرايط عادی .. اووووووخخخخخخ طناز طناز -. دور کمرم حلقه کرد 
. رد دستشو گذاشته بود رو سينه هام و باهاشون بازی می ک. صورتشو نمی ديدم 

. د کلفتی کيرشو رو چاک کونم حسش می کردم که رو قسمتی از کسم حرکت می کر

ه عالم عشق حاال که منو نمی ديد يه خوبی چشامو باز و بسته می کردم و رفته بودم ب
موهای سرمو داده بود باال و هم زمان با اون لباشو گذاشت پس گردنم حاال . و حال 

دام ديگه فقط لبامو گاز می گرفتم که ص. کيرو عوض کرد و اونو گذاشت سر کسم 
ا انداخته هوس منو از پ. ولی نمی تونستم جلوی نفس زدنهای خودمو بگيرم . در نياد 

چه نرم و چسبون کيرشو کرد توی کسم و چه خوب شد که از همين طرف فرو . بود 
يواش می  فقط داشتم لبامو می جويدم و چشامو باز و بسته می کردم ولی يواش. کرد 
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کس که ديگه ديگه موقع س. رفت تا ديگه فرقی هم برام نکنه که اون منو ببينه يا نه 
ه به خاطر اون که نمی تون. زنم ديگه يه حسی داره . نون و حلوا که تقسيم نمی کنن 

. طناز همين جوری بکنم -. اين احساس و هوس و عشق و حال خودشو بکشه 

-.. هر جوری که خودت دوست داری منو بکن -. ؟ چه جوری دوست داری /خوبه ؟

دو تا . فقط کارت رو خوب انجام بده .. چيکار به کار من داری -؟ /تو خوشت نمياد ؟
بازشون  دستاشو از وسط گذاشته بود نزديک چاک کونم اونا رو خيلی آروم به پهلو

طناز اگه بدونی اين پشت چه -.. کرده و کيرشو با شدت بيشتری می زد به ته کوسم 
همين . .خوبه حاال -.. اگه کون خودت رو ببينی هوس می کنی که اونو بکنی . خبره 

از . م ولی از حرفاش لذت می برد.. که زير کير تو يکی هستم برای هفت پشتم بسه 
-. ه می زنم به کونت و کونت می لرز.. اين که من زيرش بودم و اون اسيرم بود 

ا حاال نمی دونم طوری عمل می کنی که آدم فکر می کنه ت. پسر بپا که سکته نکنی 
اون لب  طناز اگه کس اينه که دارم می بينم آره قربون-.. رنگ کس رو نديده بودی 

ن که حاال که ديديش خوب زيارت ک-.. و دهنت من تا حاال رنگ کس رو نديده بودم 
اين  بجنب پسر مثل-. واسه من داشت تشريح می کرد . ديگه شايد هيچوقت نبينيش 

ش دستا. تازه اگه حکم سنگسار منو نگيره . که دوست داری شوهرم طالقم بده 
. ود با بوسه هاش منو به مرز جنون رسونده ب. همچنان رو کمر من کار می کرد 

همه  با.. از حرکت ژله ای کونم لذت می برد . کيرش دو طرف کسمو آتيش می کرد 
تونه بيشتر به اينا من ديگه نتونستم ساکت بشينم و ازش خواستم که بره به مسيری که ب

ونسته از از اين که ت. اينو که گفنم حس کردم که دنيا رو بهش دادم . من حال بده 
يف نمی زبونم بشنوه که داره به من لذت ميده مثل خری که داره گالبی می خوره ک

ی فکر نکنی پسر يه وقت-خودمو بر گردونده طاقباز شدم تا منو از روبرو بکنه . کرد 
ديگه با اين همه حرکت اگه همين قدر هم خوشم نياد که . که من ديوونه کيرت شدم 

ی طناز هر چی ميگی بگو ولی نشون بده که می تون-.. طناز طناز -. آدميزاد نيستم 
 اصال. از اين طرف خيلی بيشتر حال ميداد . خودت رو تا آخر آخرش برسونی 

شتر لذت می بيشتر زنا از اين طرف يعنی وقتی که طاقباز باشن و طرفشونو ببينند بي
اين سيستم بيشتر به اونا حال ميده ولی مردا اگه جون به . برند و تماس کير با کوس 

نوبکنن جونشون کنی تا يه فرصت اضافه ای به گيرشون بيفته دوست دارن از کون ز
ود با همون چند بار نزديک ب. و زياد اهميتی به اين نميدن که اوناچه احساسی دارن 

دونم چرا  حسی که به فرزاد پيدا کرده بودم از کيوان بخوام که منو بکنه ولی نمی
ه کيوان رو شايدم ته دلم می خواست ک. بازم نمی خواستم که اونو پر رو بارش بيارم 

85



مو داشته به نوعی تشنه فتانه داشته باشم چون از اون خواسته بودم که هوای دوست
لم می خواد بذار بگم د. بذار هرچی دلم می خواد بگم . طناز بذار حالمو بکنم -.باشه 

تم به داش.. نه همسرم -که معشوقه ات باشم -.از شوهرت جدا شی بيای وردل خودم 
جوابشو  .اين فکر می کردم که ببينم آيا فرزاد هم همچين حرفی به من زده يا نه 

ست و د, حال و حوصله حرف زدن نداشتم ولی دلم می خواست فقط اون زير . ندادم 
و فرو کيوان يه دونه ش-.. دو تا انگشتای وسطو فرو کرد توی کونم . . پا می زدم 

/کن مگه نمی بينی چقدر تنگه ؟

ت جلوی انگشتو می گرف. کيوان انگشتشو می کرد توی کونم و اونو می کشيد بيرون 
. بکن  کارت رو-. خيلی حال ميده طناز -. چشام و بعد اونو فرو می برد توی دهنش

يه جوری بهت حال ميدم که هميشه ازم -. تو که می دونی بايد چه جوری حال بدی 
. ه پسر يکی به روت خنديدم اين جوری روت باز نشه ديگ-. بخوای بيام سراغت 

آورد که  از جاش پا شد و استيل خودشو به صورتی در-. ديگه از اين حرفا نداشتيم 
داشتم نگران می شدم از اين که مبادا تمام اينا نقشه ای از طرف . رومن قرار بگيره 

رس برم ولی ت. حواسمو خوب جفت کردم . مهرداد باشه که بخواد منوبه تله بندازه 
اون . دم داشته بود هم اين که می ترسيدم گير بيفتم و اون وجهه خودمو از دست ب

خيال  وقت عالوه بر اين که پيش مهرداد افت شخصيتی پيدا می کردم ولی اون به
نبود  خودش می خواست به من ارزش بده بايد به هر سازش هم می رقصيدم و معلوم

ن که هدفش چه مردايی رو بخواد برام دست و پا کنه اونا رو واسم جور کنه و يا اي
ه می تونست اين باشه که ما در يک سکس ضربدری يا گروهی شرکت کنيم کاری ک

ودمو ازش خيلی بدم ميومد و چندشم می شد و اصال به فرهنگ من نمی خورد که خ
 برای همين واسه اين که کيوان رو تشنه اش نگه داشته و مزه. آلوده اين کار ها بکنم 

ه من و تو زبونشو بفهمم گفتم کيوان جان زود تر کارت رو بکن فقط اگه شوهرم بفهم
م راضی باشه با هم سکس داريم شايد آدم با گذشتی باشه ولی اينو آگاه باش اگه خودش

نش و بشه که من و تو با هم سکس کنيم که هيچ شوهری همچين چيزی رو برای ز
تو  نمی خواد و غيرتش قبول نمی کنه من يکی راضی نميشم که يک بار ديگه با

ن يه نگاه تعجب انگيزی به م. رابطه داشته باشم پس اينو توی گوشت فرو کن 
کيرشو  اين بار. انداخت و از حالت نگاه و حرکاتش فهميدم که در کارش غش نيست 

به سر کسم رسوند و در يه شيب حرکتی از پايين به باال که کس زن رو کمتر به درد 
.. کيوان  وووووويييييی کيوان-.. مياره يا اصال دردی نداره شروع کرد به گاييدنم 

دستامو گذاشته بودم رو سينه هام تا هوسو به همه جای بدنم برسونم و . عاليه عاليه 
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سينه .  کيوان هم دستای خودشو گذاشته بود روی دستای من تا با اونا هماهنگ شه
ه با پرت احساسات خودشو همرا. کيوان گيج شده بود .. هام ديگه داشتند می سوختند 
هزار تا  اگه تا حاال زير کير. خودم عقدت می کنم طناز -و پالهايی بيان می کرد 

دارم  ديگه تو رو که. مرد هم رفته باشی و از همسرت جدا شی خودم ميشم شوهرت 
ز اين من به حرفاش کاری نداشتم ا. فقط تو طناز . هيچ زن ديگه ای رو نمی خوام 

قط تنها چيزی که تونسته بودم دلشو ببرم و اونو به التماس وادار کنم لذت می بردم ف
ه فشار و که بيش از همه سر حالم می کرد کيری بود که می رسيد به ته کسم و با ي

د و کشش خاصی ميومد بيرون که هر چی در منطقه دور و بر کس بود آتيش می دا
مو که آب اين مدل آتيش دادنها انگاری اون چشمه جوان تن. همه بدنمو داغ می کرد 

داغو در آب خودش ذخيره کرده بود حرکتش می داد و هر لحظه فکر می کردم دارم 
دستامو گذاشته بودم دور کمر کيوان ولی اونو به طرف خودم نمی . منفجر می شدم 

شار کيرش کشوندم و نمی چسبوندم چون اگه اون کامال رو من می خوابيد ديگه اون ف
ون و اون رو من کم می شد و به راحتی نمی تونست اونو بذاره توی کسم و بکشه بير

از حال رفته بودم ولی به چهره پسر . . جور که بايد منو به ار گاسم نزديکم نمی کرد 
ه بود دستاشو گذاشت. هوسباز که نگاه می کردی انگاری اون در حال آب شدن بود 

داره -م آخ که اين جوری چقدر لذت می برد. زير کونم و کمرمو آورده بود باالتر 
.. ادی پسر ديگه خيلی طولش د. منو زمين نذار همين جوری منو بکن . مياد کيوان 

ز کسم آب کسم اون جوری که دوست داشتم با فشار ا.. اومد اومد کيوان داره مياد 
ه دلم می خواست بدونم اون لحظ. با يه حالت نرم از جاش حرکت کرد . نريخت 

انفجاری حرکاتش از کجا بوده ولی انگاری هر وقت به لحظه انفجار می رسيد می 
ذار تا ب. داره مياد کيوان ولم نکن -.. تونستم حدس بزنم که االن داره می ريزه 

که چشام  چشامو نمی تونستم باز کنم ولی يه لحظه. آخرش حال کنم و بهم مزه بوده 
رق می باز شد و نگام به چهره کيوان افتاد صورتشو ديدم که از خوشحالی داره ب

د تا حس کردم که کيرش داره چن. دلم می خواست آب کيرشو بريزه توی کسم . زنه 
د اونم از اين که يک مر.بهش نياز داشتم . تشنه اش بودم . پرش توی کسم می زنه 

کيوان -. به شکل عجيبی داره واسه کسم و گاييدن من ناله می کنه لذت می بردم 
ه پدر آرزومه ک. اجازه نياز نيست -؟ /اجازه گرفتی داری توی کسم آب می ريزی ؟

و نگه تازه اون بچه ر. به همين خيال باش من دارم قرص می خورم -. بچه تو باشم 
وهرم من اگه بخوام يه روزی بچه دار شم دوست دارم پدر اون بچه ش. نمی دارم 

تلک ميگهمی دونستم داره به من م..وفاداری تو قابل تحسينه طناز -. مهرداد باشه 
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نه ی حس می کردم آب کير کيوان توی کس من روون شده و داره سيرابم می کوقت
س کردم وقتی هم که ح. واسه چند لحظه ای چشامو بستم تا بتونم به آخر لذت برسم 

و بدن ديگه آخرين قطره شو ريخته دستامو دور کمرش قفل کرده و همونجا بدنشو ر
جام پا  سريع از. وقتی منو می بوسيد ديگه هيچ مقاومتی نکردم . خودم نگه داشتم 

روونه اش  کيوان رو سريع. يه تماس با فتانه گرفتم و بهش گفتم بياد اين جا . شدم 
نو سوال هر چند فتانه م. می دونستم در هم و بر هم هستم . لباسامو پوشيدم . کردم 

ی به آب پيچ می کرد و حتما هم از ريخت و قيافه من می فهميد که من چه دسته گل
 فتانه که اومد کلی لوازم. دادم ولی با اين حال سعی می کردم که به روی خودم نيارم 

ن از دختر اگه اين جوری بری ميون جمعيت همه فکر می کن-. آرايش همراهش بود 
ترجيح دادم سکوت . ولی فکر کنم از جنگ بر گشته پيروزی . جنگ بر گشتی 

وقتی که . هنوز لذت سکس و عشقبازی زير پوستم و دور و بر کسم باقی بود . . کنم 
ه ده ي. فتانه با هوس و هيجان دستماليم می کرد لذت سکس در بدنم پخش می شد 

 يکی دو. دقيقه ای رو با من ور رفت براندازم کرد تا آثار سوتی رو تنم نشسته نباشه 

يومد و تازه داشت يادم م. ديگه راه افتاديم طرف جمعيت . پاف اسپری هم بهم زد 
کس منی که از س. از خودم تعجب می کردم . می تونستم فکر کنم که چيکار کردم 

م کرد ولی اون هم در واقع خودشو تسلي. فراری بودم چه طور خودمو تسليم کردم 
ورده تر ديگه از اين شکست خ. کوچيک و تحقير کرد و در مقابل من به زانو افتاد 

ج می کنه چی می تونه باشه که حتی حاضره وقتی که شوهرم طالقم داد با من از دوا
م و هر وقتی که در ميان جمع با کيوان روبرو شد. که مهردا دهمچين قصدی نداره 

انگار .  دو پوشيده به نظر ميومديم لبخندی رو بر چهره اش می ديدم که نقش بسته
رم باهاش و اگه هم شد وعده ای بذا. انتظار داشت که به گرمی باهاش بر خورد کنم 
همين . بود  در حالی که کور خونده. که بتونم بعدا سکس ديگه ای با هم داشته باشيم 

. شايد اوج نياز من در اين لحظات باعث شده بود . يک بار رو هم نمی دونم چی شد 

شايد تا اين  اگه اون من و فتانه رو به تله نمينداخت و اون جوری نميومد وسط لز ما
جالت وحاال خ. حد وسوسه نمی شدم و من قبل از حشری شدن خجالت زده شده بودم 

س و اصال ح. نمی دونم چرا . روم نمی شد . می کشيدم که به مهر داد نگاه کنم 
ين با اين که می دونستم ا. حس می کردم در حقش نامردی کردم . حالشو نداشتم 

نمی . نه همون چيزيه که اون می خواد و آرزو داره که منو زير کير يکی ديگه ببي
ارت يعنی اون اسير عقده حق. دونم اين چه بيماری بود که مهرداد دچارش بود 

؟ فکر می کنه از من پايين تره و اين جوری به نوعی سرکوب شخصيت می /شده ؟
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- .طناز چيه اين قدر تو فکری -. ؟ نمی دونستم چی بايد فکر کنم /پردازه ؟

 غذا که بخوری روحيه ات شاد تر-. هيچی عزيزم کمی خسته ام -؟ /ناراحتی ؟

و يک زن خودم. نمی دونم چرا اين جوری شده بودم . زياد در بند شکم نيستم -ميشه 
ادار به ولی اين مرد ديگه منو و. دوست داشتم اين جوری باشم . متعهد می دونستم 

ته بودم و هر چند تا حاال تحت تاثير کار های اون قرار نگرف. چه کار ها نمی کرد 
ون مردا با نگاه هيزش. هر کاری که کرده بودم به خواست و تحريک خودم بود 

فتانه هم که متوجه . ديگه اخالق بيشترشون اومده بود دستم . داشتند منو می خوردند 
توی حال خودت . عزيزم چت شده -تغيير روحيه من شده بود اومد واسه دلداری من 

راحتی تو به من که نمی دونم چه اتفاقی بين تو و کيوان افتاده ولی بايد نا. نيستی 
ار نه از اين جا که رفتيم بيرون انگ. هر چی شده باشه گذشته . خاطر اون باشه 

فتانه -. تو و شوهر خوبت به زندگی خودتون ادامه ميدين . انگار که اتفاقی افتاده 
ا حاال به چرا ت. خب کيه -با يک نفر داره -. مهرداد با کسی که رابطه جنسی نداره 

ش مخم راست. بيشتر به فکر فرو رفتم . واسه اين که تو اطالع داشتی -من نگفتی 
سی می اين مرد جز با همسر فداکارش با چه ک. طناز اون خودتی ديگه -. نمی کشيد 

ردم که مدام در خيال کير کيوان رو تصور می ک. .. تونه رابطه جنسی بر قرار کنه 
مهرداد به محض ديدن اون . کيوان اومد جلو تر .به انتهای کسم ميره و بر می گرده 

ه زنش يک خواست که من و اونو با هم تنها بذاره غافل از اين ک. خودشو عقب کشيد 
ومده ساعت پيش زير کير همين بوده حاال که سير و سيراب شده و حال کوسش جا ا

ين جا نرو هم! مهرداد -اظهار ندامت و پشيمونی می کنه و ميگه عجب کاری کردم 
ری يه انگا. در چهره ات نگرانی می بينم . راستشو بگو . چته ! طناز -پيشم بمون 

راستش من . نه عزيزم چيز خاصی نيست  -چيزی می خوای به من بگی می ترسی 
گم بهت ب. توی بغل تو آروم بگيرم . دوست دارم زود تر بريم خونه . هوس دارم 
عدش با ب. بهت بگم بين من و تو يک پيوند شديد عاشقانه وجود داره . دوستت دارم 

هستم  شوهر ديوانه من طوری بهم نگاه می کرد که انگاری اين من. هم سکس کنيم 
که ديوونه شدم

م چه اصال نمی تونستم به ياد بيار. ين حال من و کيوان دقايقی رو با هم تنها بوديم با ا
لم ديگه من در عا. دوست نداشتم باور کنم . نمی خواستم باور کنم . بر سرم اومده 

ارو انجام من اين ک. ای بودم و کيوان ازم خواست که شماره موبايلشو ياد داشت کنم 
ر واسه ما حاال اين قد. ولی می گفت که باالخره بازم می بينمت و می کنمت . ندادم 

ری اين قدر واسه چی دا. ما که هر دو حالمونو کرديم و آبتو هم که آوردم . ناز نکن 
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وان اگه کي-به زحمت بر خودم مسلط بودم تا چيزی بهش نگم . واسه ما ناز می کنی 
ن من اين جور حرف زد. به اين رفتارت ادامه بدی ديگه اسم تو رو هم نمی برم 

شد که  سبب شد که اون دست از سر من بر داره ولی اين اميد واری هم درش ايجاد
ه رسم ادب مردای د يگه و اونايی هم که ميانسال تر بودن ب. بازم بتونه منو ببينه 

ده خيلی با فرهنگ و با کالس ش. خارجی ها دست منو می گرفتند و می بوسيدند 
اين که در رويا هاشونه که منو . ولی همه اونا از نگاهشون هوس می باريد . بودند 

. ينجا چرا منو آورده بود ا. شوهر آشغال من . که با من سکس کنند . داشته باشن 

؟ مگه /مگه تمام راهها به سکس ختم نميشه ؟. راستی من از زندگی چی می خواستم 
م می نه اين که يک مرد می خواد بهترين زنو در اختيار داشته باشه و يک زن ه

. احتم ؟ پس به خاطر چی من حاال اين قدر نار/خواد بهترين مرد روداشته باشه ؟

. ببينن  طناز طناز تو که نمی خوای خودت رو در ويترين بذاری تا همه تو رو فقط

تو که نمی تونی خودت رو از بقيه و از نياز هات دور . تو نياز داری تو يک انسانی 
معلوم  همون جوری که با فرزاد بودم و. ولی من با يک غريبه بودم . داشته باشی 

ردم از اين ؟ لذت می ب/نيست بازم مياد روزی که با مرد غريبه ديگه ای باشم يا نه ؟
ت ها و شايد اوج اين لذ.. که زيبا ترين عکسهای سکسی در سايت ها مربوط به منه 

ن شب او. به ثمر نشستن اون در همين باشه که من زير کير ديگران قرار بگيرم 
ختيار وقتی که رفتيم خونه سعی داشتم خودمو به بهترين وجهی آراسته کرده در ا

ه اتاق از اولش کامال بر هنه رفتم ب. بتونم اونو وسوسه اش کنم . شوهرم بذارم 
 طوری ميکاپ. سعی کردم که تنم بوی عطر خوش و ماليمی داشته باشه . خواب 

می خواستم به خودم . کرده بودم که برای رفتن به مهمونی همچين کاری نکرده بودم 
ک اتفاقی نشون بدم که هنوز يک زن وفا دار به زندگی و شوهر بوده و تمام اينا ي

الم می هر چند برای مهرداد مهم نبود که هيچ خوشح. بوده که ديگه تکرار نميشه 
بيا ديگه بغلم کن -.. طناز تو چته -. اما فر هنگ و فلسفه خود من برام مهم بود . شد 

ز اين خيلی ا. مثل اين که خيلی هوس داری -.. منو ببوس به من حال بده . مهرداد 
ا چقدر تو راست ميگی مهر داد اگه دوستم داری بي-هوسا ممکنه به خيانت منتهی بشه 

. ده نکنه وقتی بوديم مجلس يه زنی تو رو به طرف خودش کشون. بی حال و سردی 

. ی خيلی بی حال-. . مهرداد خودشو چسبوند به من . اين قدر سر و بی حال شدی 

ر پر پ. ؟ داشتی خودت رو می کشتی /يادت رفت شب اول داشتی چيکار می کردی ؟
حاال - ببينم اگه يه وقتی من بهت خيانت کنم چيکار می کنی.. شوهر گلم .می زدی 

لی من و. نمی دونم چی بگم . ولی اگه يه زمانی بهم خيانت کنی طناز . هم همونم 
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ند که بايد مثل مردای نامرد نيستم که فکر می کنند اين جور زنا دندون کرمويی هست
 می خواستم بهش بگم جون خودت با اين حرفات می خوای.......انداختشون دور 

مرد  من که خودم می دونم اگه برم زير کير يه. خودت رو با فر هنگ نشون بدی 
اد تر نمی دونم چرا حس می کردم مهرداد منو لقمه گش. . .. ديگه تو کيف می کنی 

ه کنن و از دهنش می دونه و حس می کنه که بايد مردای ديگه از اين نعمت استفاد
چه کيوان  واقعيتش اين بود چه فرزاد و. شايد هم حق من باشه که لذت بيشتری ببرم 

لحظات  همين فکر در اون. هر دو در سکس خيلی بيشتر به من حال دادند تا شوهرم 
ار تموم نشون داد که به عنوان يک زن چقدر نياز دارم ولی وقتی که ک. آرومم کرد 

شد بازم همون آش و همون کاسه و همون سرزنش های الکی و همون عذاب 
مياد  هر چی آبت. بهش بچسبون . مهرداد بيا بيا کيرتو بذار توی دهنم -. وجدان 

مو خودم کس. ديدم اون تکون بخور نيست . . خيالت نباشه . خالی کن توی دهنم 
سمو چه خوب و با اشتها ک. به نظر ميومد که عاشق کس ليسيه . گذاشتم رو دهنش 

ا زبونش طوری که لبه های کوسمو به پهلو باز کرده و حتی گاهی هم ب. ليس می زد 
اری شوهر گلم بگو دوستم د.. عزيزم عشق من -. اين لبه ها رو بيشتر می گردوند 

.. بگو  .بگو که من مال توام و تو مال منی . بگو ولم نمی کنی فراموشم نمی کنی 

می دونستم هيجان و ار . کسم در حال خيس کردن بود ولی می دونستم ديگه آبم نمياد 
فت و دو اونا با اون کير کل. گاسم ناشی از سکس با فرزاد و کيوان نصيبم نميشه 

رف مخصوصا اين فرزاد که ديگه کيرش ح. آتيشه خودشون منو قبضه کرده بودند 
کسايی اين ع. بيکار که شدم بايديه سری به سايت می زدم ببينم چه خبره . نداشت 

ن رو می دونستم اون هيجا. رو که می خواست بذاره چه جوری گذاشته اين فرزاد 
ی دونستم با اين حال م. ولی من ديگه بايد به زندگی خودم بچسبم . خيلی دوست داره 

رهکه هنوزم حس جاه طلبی و خود بر تر بينی از نظر زيبايی در من وجود دا

ی خواست نمی دونم چرا دلم م. کر کردن زياد و به نتيجه نرسيدن از ف. خسته بودم 
شد مغازه  يه مدتی رو از اين محيط دور باشم ولی مهرداد کار و کاسبی داشت و نمی

ه فکر کنن دوست نداشتم بقي. تازه کجا می رفتيم . و زندگی رو به امون خدا ول کنه 
هم  هر چند جز کيوان و فرزاد کس ديگه ای. که منو خيلی آسون به دست آوردن 

تم با اونا اگرم نمی خواس. نبود ولی من که نمی تونستم فقط اونا و خودموبازی بدم 
ی دونستم اين که نم. رابطه داشته باشم شايد حاال دچار يه مشکل ديگه ای می شدم 

ز سر مهرداد ا. چه جوری با هوس خودم کنار بيام و آتشهای درونمو فرو بنشونم 
من  می خواست کاری کنه که. شونه هام شروع کرد به بوسيدن و اومد پايين تر 
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من که اون . ازش راضی باشم يعنی در جهت ارضا شدن من کاری صورت بده 
به حاال  چه برسه. روزايی که روزم بود بايد کلی مصيبت می کشيدم تا ار گاسم شم 

وای يه اگه می خ. عزيزم مهرداد من سر حال شدم -. که فکرم در هم و پريشون بود 
.. من راضيم که تو خودتو سبک کنی . خودت رو ارضا کن . کاری بکنی بکن 

واستم به شايد از روی عادت بود و يا اين که می خ. راستش تمايل زيادی هم نداشتم 
ارضا  در هر حال اون کارشو کرد و خودشو. خودم بقبولونم که هنوز تسليم اونم 

ه بهانه احتماال ب.. کرد و به خيال اين که منو هم ارضا کرده رفت به اتاق کارش 
کنه و  عکس و فيلم و انجام کار های عقب مونده اش می خواست به سايتها سر کشی

يار من فرزاد واقعی که آيدی خودشو در اخت. يا اين که با فرزاد خيالی چت کنه 
. گيرم گذاشته بود پس اين من بودم که می تونستم باهاش حرف بزنم و مخشو کار ب

عکسای  دوست داشتم برم. هنوز مهرداد آنالين نشده بود .. رفتم به ايميل فرزاد 
ببينم که چطور ملت کس و کون منحصر به فرد منومی بينند و . سکسی خودمو ببينم 

کيوان  گاهی فکر می کردم از اين که خودم رو در اختيار فرزاد و. کيف می کنند 
ز اونا ولی بازم جای شکرش باقی بود که هر يک ا. گذاشتم از اين اصول خارج شدم 

يک مرور  هم می تونستم چت کنم و هم اين که از. از وجود اون يکی با خبر نبودند 
عکسايی که فرزاد کير طال اونا رو رديفش کرده گذاشته . گر ديگه برم سراغ عکسام 

تی کوس وق. توی سايت و اين ديگه از هر چيزی می تونه برام روحيه بخش تر باشه 
بدون لک  و کونهای پوسيده و کدر و زخمی بقيه رو می ديدم و اونو با هيکل بيست و

خودمو  .خودم مقايسه می کردم می دونستم که همه بايد لب به تحسين من باز کنن 
و اين . دلداری می دادم که فرزاد و کيوان رو به زانو در آوردم تا بهشون کس بدم 

نا داشتم بازم با همه اي. خودش نشون از روحيه باالی من داره و اعتماد به نفسم 
بگم يه  يه کلوزآپ يا به زبان خودمونی.. عذاب می کشيدم و با خودم فکر می کردم 

ش کير نمای نازی ا ز کسمو توی سايت ديدم که منو هم به هوس انداخت که ای کا
براق  هيکل درشت و هوس انگيز و سفيد و. چقدر ناز بود . داشتم و می کردم توش 

تازه . .من و اون کس کوچولوی ناز دختر بچه ای دل همه بيننده ها رو برده بود 
مرور  داشتم از تماشای عکس خودم حال می کردم که گفتم يه سری هم به اون يکی

ال چت کنه گرم بزنم که ديدم مهرداد خان به اين خيال که می خواد با فرزاد کير ط
يک دفعه  خيلی هم مراقب بودم که. آنالين شد و منم به درخواستش ديگه جواب دادم 

. عمولی فوری از سايت سکسی خارج شدم رفتم رو يک بر نامه م. ای نياد باال سرم 

می ن-. مهرداد جان از مهمونی راضی بودی -.. بعد از احوالپرسی و سالم عليک 
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ور که منم همان ط. حدو د دو ساعت طناز بود به حال خودش . دونم چی بگم فرزاد 
اون غيبش زده بود دلم می خواست که يه مردی . خودت گفتی کاری به کارش نداشتم 

ز پيشش باهاش باشه ولی دستيارم فتانه بيشتر مدت رو باهاش بود و وقتی هم که ا
-؟ /خب حرکات ديگه ای ازش سر نزد ؟-.. اومد گفت که با چند تا زن ديگه هست 

خودشو  جلوی تو. انتظار داری چيکار کنه -. نمی دونم چرا . اون از مردا فراريه 
بلی برای شب که رسيدين اون تما-بفر ما -يه سوال -نمی دونم -؟/بندازه بغل اونا ؟
ين پس با ا-. امونم نداد . اوخ نگو که خيلی تشنه و گرسنه بود -؟/سکس داشت ؟

صبر -. پس من بايد چيکار کنم -. حساب نميشه گفت که رفته زير کير يکی ديگه 
منم می -ولی من جات بودم قدرشو می دونستم . فقط به پر و پاش نپيچ . داشته باش 

ا عشق ولی وقتی که حس می کنم يکی ديگه بهش توجه داره می خواد کيرشو ب. دونم 
م زياد حتما هوست ه-. و شور و اشتياق فرو کنه توی کسش خودم به هيجان می افتم 

وز يعنی ميشه من يه ر.. چه جور .. اووووففففف چه جور -ميشه کيرت شق می کنه 
يست من که اون دفعه هم گفتم آرزو بر جوانان عيب ن-اونو زير کير يکی ديگه ببينم 

رف کيرت ح.. فرزاد خيلی دلم می خواد که تو يه کمکی بکنی -برات دعا می کنم 
اون اگه نوشش کنه هميشه جيم می زنه تا بياد پيش تو. نداره 

...- در مرام من نيست که ناموس دوستمو بگيرم مال . يق من به تو نارو نمی زنم رف
. روشو داشته باشم تو چشای تو نگاه کنم . من می خوام سالم زندگی کنم . خودم بکنم 

من  داداش چی داری ميگی-مردی و مردونگی وجود داره . هنوز لوتی گری نمرده 
اين مورد  مهرداد جان وجدانم اجازه نميده باشه در-. راضيم . خودم دارم بهت ميگم 

نظرت  به-نه بابا اين حرفا چيه -؟ /وعده سر خر من ميدی ؟-با هم حرف می زنيم 
قبال هم بهت . بايد اونو تحريکش کنی . نمی دونم . نمی دونم -. حاال بايد چيکار کرد 

ه اونا با از رابط. گفته بودم حاال به راست يا به دروغ از خيانت زنای ديگه بگو 
اون -ياد فکر می کنی خوشش ب-از مردايی که چند تايی يه زنو کردند . ساير مردان 

بر -زن منم با ايمانه -چه برسه به يه آدم عادی . زن با تقوا و مومن هم خوشش مياد 
خواب ديدی که طناز با يکی ديگه . مثال می تونی بگی خواب ديدی -. منکرش لعنت 

ونا رو با آره وقتی که به لغات کير و کوس رسيدی ا-خيلی جالب ميشه -. رابطه داره 
د رو خالصه مخ مهردا.. اينو هم بگو طناز خوشش اومده .. آب و تاب بيشتری بگو 

اون رفت پی کار خودش و من با تماشای . کار گرفتم و اين جوری خودمم حال کردم 
يکی  يکی از. نمی شد گفت کدومشون بهترن . عکسای اينترنتی خودم لذت می بردم 

الت اون قدر عکسها رو شفاف و واضح گرفته بود که در يه صحنه يه ح. شفاف تر 
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ده می مور مور شدن بهم دست داده بود که حالتهای پوست کونم به خوبی نشون دا
کسای من بيشتر از صد تا پيام در زير اين ع. اين عکسا منو به هوس می آورد . شد 

جدا  با اين که چند تا عکسو کنار هم ميذاشتن ولی برای هر عکسی. وجود داشت 
ن داشتند يعنی اگرم ز. چقدر دلم برای اين جوونا می سوخت . گانه پيام داده می شد 

ون می شايد بعضی از اون زنا هم خودشون دلش. بازم چشمشون دنبال زن بقيه بود 
. يدم وقتی که صبح از خواب پا شدم خودمو توی بغل مهرداد د. خواست و می خواد 

دختر تو چيکار کردی اين کيوان تا -. وقتی مهرداد رفت بيرون فتانه برام زنگ زد 
؟ می /شم ؟به نظرتو باهاش با. نمی دونم چيکار کنم .. حاال چند بار برام زنگ زده 
ناز ولی ط. شايد نمی خواد روی تو رو زمين بندازه . دونم تو بهش سفارش کردی 

من حال کردن زنونه و با تو حال کردن رو تر جيح می دم اصال به اون اطمينان 
دا به حرف دلت گوش کن تابع. ولی با اين حال می دونم دوستش داری -. ندارم 

زم آدما اگه به حرف دلشون گوش نکنن ولی بعدا موفق هم شن با. حسرت نخوری 
آدم . آخه حسرت خوری جزو جدا نشدنی از بشره . حسرت قديما رو می خورن 

ی خودت حاال باهاش باش ول. هميشه حس می کنه که اگه اون کارو می رد بهتر بود 
. اهی فتانه خيلی م-. نمی دونم يه چيزی منو می ترسونه -. رو بهش وابسته نکن 

-؟ /؟ يه چيزی رو بهت بگم قبول می کنی. منم عاشقتم طناز -. خيلی دوستت دارم 

فدات شم -من کی اين کارو کردم که اين دوميش باشه -؟ /مسخره ام نمی کنی ؟-بگو 
نتخاب کنم اگه به من بگن بين دوستی با تو يا کيوان يکی رو ا. دوستت دارم . عشقم 

و  می ميرم برای صفا-. دوستت دارم طناز عشق من . من تو رو انتخاب می کنم 
. .. يم خيلی دلم می خواد بيشتر ببينمت و بيشتر با هم باش-. صميميت و صداقتت 

ه حال کنه ظاهرا کسش به خارش افتاده بود و با اين که می دونست با کيوان می تون
با فتانه هم خدا حافظی . و بره زير کير اون ولی نمی دونم چرا رغبتی نشون نمی داد 

ه الو طناز جان ي-تازه می خواستم صبحونه بخورم که تلفن زنگ خورد . کردم 
سمش هم ا. االن يکی مياد بده بهش .. دوربين رو روی ميز ناهار خوری جا گذاشتم 

زن  .قدش متوسط و خوش قيافه هست . پسر خوبيه . يکی از همکارامه . فريد هست 
؟ مگه /نم ؟ببينم تو اينا رو برای اين به من گفتی که من طرفو شناسايی ک-هم نداره 

ه ببخش طناز ي-؟ /؟ اونم خواستگاری يه پسر ؟/می خواهيم بريم خواستگاری ؟
ده بود که معلوم نبود اين شوهر ديوونه چه نقشه ای برای ما چي. خورده قاطی کردم 

ت که می خواست هر جوری شده منو برای يک بار ديگه هم شوهر بده ولی می دونس
ردم وقتی درو باز ک. هيچ کاری ازش بر نمياد و آخرش من اونو دق کش می کردم 
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ه يه جوون خيلی محجوب و خجالتی و چشم و ابرو مشکی و سر به زيررو ديدم ک
 چون اين اصال. اومده بود تا جنسو ببره ظاهرا نبايد اون جوری به مهرداد می توپيدم 

ی خواست خيلی هم خوشگل بود با اين که م. سرشو باال نمی گرفت که منو نگام کنه 
ه نشون بده در فکر ديد زدن نيست ولی حالت چهره اش طوری بود که می شد ب

ش به. خوبی ديدش وحس کرد که اگه آبی ببينه حداقل دست و صورتشو می شوره 
يعنی . ود نمی دونم مهرداد چه خوابی واسم ديده ب. نميومد اين جوری بخجالتی اشه 

.. بکنه  اون قدر بی غيرته که حتی با يکی ديگه دست به يکی می کنه که بياد منو

د و خب شکی که نبايد داشت چون با من که فکر می کرد فرزادم دم صبحی چت کر
گفت اگه ميشه برو طناز رو بکن

- . ا خوبه خواهش می کنم همين ج.منتظر بودم که بگه خيلی ممنون .. ييد داخل بفرما

يدم که د. ولی خيلی مودب و سر به زير بود . تعجب کردم که با من اومد توی خونه 
رف قبل از اين که برم ط. حاال تا اينجا اومده گفتم بشينه تا براش يه چای آماده بيارم 

احتی آشپز خونه يه لحظه بی اراده سرمو که به طرفش برگردوندم ديدم که رو ر
شد آقای بد ن. نشسته نگاهش به سمت منه و داره با با کبر داخل شلوارش ور می ره 

کی فکر نمی کردم اين يکی با مهر داد دست به ي. سر به زير ما هوس کس کردن 
اونو  کرده باشه ولی از اونجايی که می دونست اين دوستش اهلشه به اين بهونه

نداممو می ا. آخه منم خيلی خودمونی و بی شيله پيله با همه بر خورد دارم . فرستاد 
رو آفريد تا خدا زيبايی ها.ميندازم بيرون تا همه از ديدنش لذت ببرند . ريزم بيرون 

ايی و چ. بقيه ببينن و تحسين کنن نه اين که اين جور بهش نظر بد داشته باشند 
حتما اسم  ..فريد يگانه -..شيرينی رو گذاشتم رو ميز و بهش گفتم ببخشيد شما آقای 
رفتم .. يه لحظه ببخشيد -. منو می دونست که ديگه نپرسيد منم خودمو معرفی نکردم 
فتانه  اووووووههههههههه-واسه فتانه زنگ زده ازش راجع به فريد يگانه پرسيدم 

 اون وقتی شهوت جلو چشاشو بگيره ديگه نگاه نمی کنه عاقبت.. حواست باشه 

 چند تا حاال-نهههههههه نگو من می ترسم -.. کارش چی ميشه همونجا می خوابونه 
ونم جواز به اسم يکی ديگه و ا-.. پس چرا بهش اجازه کار ميدن -. بار گرفتنش 
نه -کشته  کسی روهم تا حاال-. خالصه چند با ر باز داشتش کردند . استفاده می کنه 

و رو مگه ت. ببينم انگاری دلت براش می سوزه -. بابا بنده خدا اين جوری نيست 
ی باهاش ولی طناز جون اگه تونستی يه حال. ما از اين شانسا نداشتيم ..نه -.. هم 

-يشه هر کی بره زير کير اون يه ده سالی جوون م. خيلی خوشگله . بکنی بد نيست 

اگه می دونستم مياد می گفتم اين -. می خوای آدرس تو رو بدم که بياد جوونت کنه 
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اون جيگرتو بخورم . کارو بکنی ولی تو اگه باهام لز کنی من هميشه جوون می مونم 
ل مردا منو که اين قدرآتيش می زنی د. اگه بدونی دلم واست چقدر تنگ شده . طناز 

دوزه اگه چشاشو ب. ميگن اون نگاه شيطانی داره .حواست باشه . رو چقدر می بری 
يه چشای آبی خوشگلی داره که کسی نمی تونه ازش فرار . به يکی اون جادو مبشه 

ر از ولی طناز با اين نگاهها گول نمی خوره اون اراده اش خيلی قوی ت-. کنه 
ستش اون اولش خيلی محجوب و سر به زير نشون می داد ولی يهو ديدم د. ايناست 

ه راستش اولش فکر کردم با مهر داد دست ب -.خالصه حواست باشه -.. رو کيرشه 
ايد بعدا يه داليل خاصی دارم ش-از کجا می دونی -. يکی کرده ولی نه اين طور نبود 

ودم او در البته از اونجايی که من به عنوان فرزاد با مهردادچت کرده ب. بهت گفتم 
مين مورد اين مسئله چيزی به من نگفته بود از طرفی هم اون نمی تونسته در ه

جه اين آقا فاصله ای که از خونه رفته بيرون با اون دست به يکی کرده باشه در نتي
رم ديرم فتانه من ب-. فريد ما خودش مستقال به ما نظر داره و گماشته کسی نيست 

دتون نره فقط آقا فريد يا-.. قند و شکالت رو هم به دستم گرفته رفتم طرفش .. شده 
-. يعنی موقع رفتن دور بين رو با خودتون ببرين . برای چی اينجا تشريف آورديد 

شما چای . نه اين حرفا چيه -. منطورتون اينه که دور بينو االن بايد با خودم ببرم 
 از خودتون پذيرايی کنيد من به اين خاطر گفتم که مهر داد. خودتون رو ميل بفرماييد 

هم لبخند عجله داشت يه لحظه سرمو که باال گرفتم ديدم با چشای آبی روشنش داره ب
ت می فتانه راس. خيلی به دلم نشست . لبخند رو لباسش که سر جاش بود . می زنه 

. عنت بر شيطون ل. حس کردم يه چيزايی داره توی قلب و دلم حرکت می کنه . گفت 

. . باالتی اينو ميگن بی م. اين فتانه بهم هشدار داده بود و من توجهی نکرده بودم 

دو تايی مون . رفتم بهش يه شکالت تعارف کنم و اونم بر داشت ولی از دستش افتاد 
م لبامون به وقتی سرمونو بلند کردي. سرمونو خم کرديم تا اونو از رو فرش بر داريم 

خيلی  اون. نفهميدم چی شد که حس کردم داريم همو می بوسيم .هم نزديک شده بود 
اين داغی از . گستاخ شده بود ولی طعم شيرين و داغ بوسه اون برام خيلی دلپذير بود 

ريد و موهای بور و صورت سرخ و سفيد ف. لبام به همه جای بدنم سرايت کرده بود 
. در همين لحظه تلفن زنگ خورد . اون چشای جادوييش منو از راه به در برده بود 

يد مامور اون ؟ يه لحظه ترسيدم از اين که نکنه فر/ببينم فريد اومده ؟-. مهرداد بود 
ين باشه و قصد داره ازم فيلم بگيره با يه موبايلی که يه جا کار گذاشته و تازگيها از ا

زنان  چيزا هم فراوون شده بود و در استخر زنونه هم از صحنه های لخت و سکسی
ری کا. همين االن راه افتاد -. ..خيلی فيلم و عکس گرفته داده بودند بيرون 
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پس -.. دت با خودم گفتم مرده شور ببر.. .. ؟/نه فقط خواستم ببينم اومد ؟-.. داشتی 
م چی نمی دونست. من برم طناز خانوم لحظات خوبی بود از پذيرايی شما ممنونم 

تم بگم نه می تونس. دلم می خواست بوسه ما طوالنی تر می شد . دو دل بودم . بگم 
ون همين نمی خواستم در مقابلش کم بيارم ولی اگه ا. برو نه می تونستم بگم بمون 

نه حس کردم اگه غرورمو زير پا بذارم ممک. جوری می رفت خودم کم می آوردم 
خواهش می - .ببخشيد بايد برم -اعتماد به نفسمو ازدست بدم . بعدا نتونم ادامه بدم 

رم بازم اميد وا. ظاهرا شوهرم منتظره . منم از آشنايی با شما خوشوقت شدم .کنم 
اين بار چشاشو عمدا به سمتی و مسيری که چشای من بود می . بتونم شما رو ببينم 

ت اون رف.. بازم منو به طرف خودش می کشوند .يه حالت خاصی داشت .. گردوند 
هوس و هوسشو داشتم. و من هنوز در فکرش بودم 

اون بود که  ين فکر می کردم که آيا اين اول من بودم که اونو بوسيدم ياداشتم به ا
دم من يا. لبامون به هم نزديک شد . چند بار صحنه رو مجسم کردم . شروع کرد 

بود  ولی اگرم اون شروع کرده. نميومد که اراده ای در شروع کار داشته بودم 
و خوش  يعنی اون متوجه شده که من چقدر خوشگل. حاال که رفته . مخالفتی نداشتم 

ش همکاری باها. ؟ اگه اون می خواست ادامه بده بايد چيکار می کردم /اندام هستم ؟
؟ خيلی خوش تيپ و خوش اندام بود و بهم ميومد ولی من که اين جوری /می کردم ؟
اگه ..  اون بايد درکم می کرد. من اصال به اين مسائل اهميتی نمی دادم . نبودم 

ولی اون  ما که دور بين داريم.. مهرداد چهار گوشه خونه رو دور بين گذاشته باشه 
اصی سينه هام يه داغی و سفتی خ.. جوری نيست که اون بخواد ضبط کنه چيزی رو 

دستمو از زير بلوزم به سينه ام رسونده با نوکش بازی کردم تا کمی . پيدا کرده بود 
رفتم جلو آينه مثل فيلمهای سکسی که يه زن با خودش ور ميره منم رفتم . آروم گرفتم 

ورت يه دستمو از راه جين و ش. خودمو از کمر به باال لخت کردم . روبرو آينه 
ازی می رسوندم به کسم و يه دست ديگه امو هم گذاشتم رو سينه هام و باهاشون ب
. ی کردم کردم و با يه چهره حشر آلودی روبروی آينه قرار گرفته به خودم نگاه م

شلوارمو کمی پايين کشيدم تا کون لخت خودمو . لذت می بردم از اين هيکل خودم 
نم بقيه به ديدن تا ببي.. رفتم رو کامپيوتر . بدن من منو به هوس انداخته بود . .. ببينم 

بيشتر از صد تا شماره تلفن و ايميل آدرس برام . عکسای من چی گفتن و چی نوشتن 
تا کير دراز  فقط به چند. من که به هيشکدوم از اونا جوابی نمی دادم . گذاشته بودند 

دستمو که .  و کلفتی که تصويرشو به عنوان نمونه برام فرستاده بودند نگاه می کردم
گه ا. خيلی تشنه کير بود . می ذاشتم رو کسم خيسی غليظ اونو احساس می کردم 
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يگه ای حس می کردم که بيش از هر زمان د. مهرداد دم دستم بود امونش نمی دادم 
. مونه بذار توی خماری ب. ولی نه برای همون يه بار بسه . به فرزاد نياز دارم 

همه . وندم شايد بازم يه بار ديگه واسش دل سوز. التماس کنه . هميشه تشنه ام باشه 
يعنی .  اين کشمکشها به خاطر اين بود که من فريد رو فراموشش کنم ونمی تونستم

اگه . ه بمونه ؟ چرا اصرار نکردم ک/؟ چرا اونو فرستادم ؟/بايد به جادو معتقد باشم ؟
؟ از دست خودم عصبی /؟. ؟ باهاش چيکار می کردم /می موند چی بهش می گفتم ؟

ن غرور داشتم با خودم فکر می کردم که اي. غرور خاصی بهم دست داده بود . بودم 
روبرو  اونم حتما در برابر هر زنی که باهاش. رو هم فريد می تونه داشته باشه 

کنه من يک  ولی منم که نبايد کاری می کردم که اون فکر. ميشه اعتماد به نفس داره 
. مجبور شدم جواب بدم .. صدای زنگ در خونه رو شنيدم .. هرزه ام 

هر داد اگه از طرف م. اون چيکار داره اينجا . ووووووويييييی فريد بر گشته بود 
دم تا مرتب به جای يه دقيقه دو دقيقه ای معطلش کر.. يه دقيقه وايسا -. اومده باشه 

حالی وقتی ديدمش به زور تونستم خوش. اون پايه دور بينو جا گذاشته بود . شم 
عجب . نمی دونستم آيا عمدا کاری کرده که برگرده يا سهوی بوده . خودمو نشون ندم 
از . بود  حواسم پرت شده. يادم رفته بود دگمه های بلوزمو بذارم . سوتی داده بودم

ه ديدم به زير اينو از اونجا فهميدم ک. اين که می ديدم اون داره مياد هيجان زده شدم 
متوجه  تا. گلوم زل زده و چه جور با حرص داره اون ناحيه رو با چشاش می خوره 

ذاشتنم که البته اين از فيلم و کالس گ.. قضيه شدم دستمو گذاشتم جلو سينه هام 
زيباييها  من ميگم. اتفاقا اين جوری قشنگ تره -ببخشيد . اصال متوجه نبودم -.. بود 

 يه نگاهی بهش انداخته و گفتم يعنی فرمايش می کنيد ميشه به همين. رو نبايد پوشوند 

جوابی  ساکت شد و.. ؟ /صورت رفت خيابون تا همه از اين زيباييها استفاده کنند ؟
يا اين که منظورتون اينه که يه قشر خاصی می تونن از اين -ادامه دادم .. نداشت بده 

اش ارزش بر. قدرشو می دونن . اونايی که لياقتشو دارن -. زيباييها استفاده کنند 
دشو به من ؟ خو/بفر ماييد حاال ما بايد اين افراد رو چه جوری بشناسيم ؟-. قائلن 

اين بار ديگه متوجه بودم که اين اونه که داره منو . يک قدم عقب رفتم . نزديک کرد 
مانعش  دستمو از جلو سينه ام گرفته بودم تا. می بوسه و بوسه رو شروع می کنه 

دم نبايد با اين که التهاب بوسه به تمام بدنم سرايت کرده بود و حس می کر. نشم 
ی ترسيدم هر لحظه م. کاری کنم که اين بار از دستش بدم ولی استرس امونم نمی داد 

بياد و منو خجالت زده کنه و اون تابويی که بين من و اون . که مهرداد از راه برسه 
رور هر چند اون جوری براش عزيز تر می شدم ولی خود من غ. وجود داره بشکنه 
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شو از دست. و وجهه خودمو نزد خودم از دست می دادم و نمی خواستم اين طور شه 
تو که . هه نههههه نهههههه فريد نهههه-.. قسمت باز بلوزم رسونده بود به سينه هام 

اوووووففففففف -هيچ انسانی زندانی و در زنجير نيست -.. می دونی من آزاد نيستم 
نهههههه ..شما مردا شايد آزاد باشين .. خواهش می کنم .. نهههههههه نهههههه نکن 

شايد به ظاهر يه آزاديهايی .. دست و پامون بسته . ولی ما زنا زندانی هستيم ..ولی 
ز يه دنيای انگاری ما ا. داشته باشيم ولی اون جايی که بايد ازمون دفاع بشه نميشه 

لبامو . م منم خودمو اسير اون کرده بود. ديگه نذاشت حرف بزنم .. ديگه ای اومديم 
واهش می نههههه نهههههه اينجا نههههه خ-.تشنه تر از ساعتی قبل بودم . می مکيد 

.. ود ترس برم داشته ب.. جايی که کليدش دست منه .. بيا بريم يه جای خلوت -کنم 

معنی  اصال چه.. فريد بی خيالش شيم -.. حس کردم اونجا هم بايد اسير اون باشم 
ردا کار امروز رو به ف-؟ /مگه ميشه اين قدر زود ؟.. اين يه اشتباهه .. داره 

.. معنی نداره  .اصوال من از اين مقدمه بازيها و لفتش دادنها خيلی بدم مياد .. مينداز 

نه  آره آره و يا.. يه نياز مشترک . يه حس مشترکی بين زن و مرد وجود داره 
با دستم زدم به سينه اش و اونو از .. ديگه بيا و صغری کبری بباف معنا نداره ..نه 

گه با چند ببينم م-.خودم روندم مثال می خواستم واسش کالس بذارم و ناز و قهر کنم 
نی پس فردا اينو می تو.. گذشته ها گذشته -.. تا بودی که از اين تجربيات زياد داری 

ه مند بابت ديروز امروز نمی تونی ازم گل. ازم بپرسی که ديروزشو چيکار کردم 
ی در هر حال من قصد نداشتم در خونه خودم کار. حرفای منطقی می زد . باشی 

باهاش بکنم

شه و ی خواستم به ناز کردن خودم ادامه بدم ولی نمی دونستم بعدش چی ميمن م
نبايد به . نبايد اين قدر راحت تسليمش می شدم . عکس العمل فريد چی می تونه باشه 

کار  اول بايد از اين مطمئن می شدم که دست مهرداد توی. حرفاش گوش می دادم 
وسيله ای رو . ببينم تو با شوهرم کاری داری -. نيست و اون اصال در جريان نيست 

يقه ای نه من وسيله های خودمو گرفتم ولی يه کار پنج دق-؟ /بايد بهش برسونی ؟
هرم دست نزديک بود بهش بگم که آيا تو برای عشقبازی با من با شو. باهاش داشتم 

ای چون اون وقت اون پيش خودش فکر می کرد با چه آدم. داری که پشيمون شدم 
رفت بهش  ديوونه و بی غيرتی سر و کار داره و اگه واقعا با مهرداد دست داشت می

ببينم . ونم نمی د-؟ /؟ پيشنهاد منو قبول نمی کنی ؟/باهام نميای بيرون ؟-. می گفت 
من -. قی راستی اگه من از خودم يه جايی داشته باشم که امن باشه مواف.. چی ميشه 

شتی گل ، چون يه زن خوشگل به. تا به جهنم . با تو تا اون سر دنيا هم باشه ميام 
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ای براش  يه عشوه. با تو به هر جا که بخوای ميام . جهنمو تبديل به بهشت می کنه 
-ا نه يه جوری می شه متوجه شد که می خوای ي-.. اومده و گفتم خب اگه نخوام چی 

وست ؟ با چشای خوشگل رنگی و جادوييش اومد کنارم و منم اين بار د/چه جوری ؟
ور و بر داشتم که منو جادو کنه نگاه کردن به چشاش کافی بود که يه آشوبی رو د

اتاق  بدون اين که چيزی بهش بگم رفتم به يه. کسم و زير سينه هام احساس کنم 
. ختر اوووووفففففف د-چطوری . الو سالم خوشگله -. برای فتانه زنگ زدم . ديگه 

ب از کدوم ؟ ببينم آفتا/؟. چی شد خوشگل ترين زن دنيا يه يادی از ما کرده . دختر 
واهشی يه خ. ناز گل خانوم . فتان جون  -؟ /طرف در اومده که يه ياد ما افتادی ؟

ند ساعتی می تونم ازت بخوام کليد آپارتمانتو برای چ-تو جون بخواه -. ازت داشتم 
خورده  يهخوشحالم که . تو برای چند روز بخواه برای هميشه بخواه -.. بدی به من 

نم فتان جون با يکی می خواستم سر يه مسئله ای حرف بز-.. هم به فکر خودتی 
وقتی ..  ببين من االن ميام فروشگاه. صالح نبود اين کار رو در خونه انجام بدم 

متوجه  فقط مهرداد. تو يه پنجاه متری بيا سمت راست . رسيدم برات تلفن می زنم 
خت چقدر س-فقط برای همين امروزه . عزيز بايد ببخشی -. هر چی تو بگی -. نشه 

ه بر فقط بايد ي. باهاش خداحافظی کردم .. دلم واست يه ذره شده . می گيری طناز
چطور  هرچی فکر می کردم که. نامه ای با هم می ذاشتيم که از خجالتش در بيام 

دتی کوتاه خودمو در م. راضی شدم غرورمو بذارم زير پام عقلم به جايی قد نمی داد 
عطری به خودم زدم که فريد نزديک بود همونجا . به بهترين نحوی رديف کردم 

-. نه هم می خواستم اذيتش کنم و هم اين که نشون بدم حرف حرف م.. منوبخوابونه 

ببين فريد من می خوام کليد خونه يکی از دوستامو بگيرم و بريم اونجا راحت حرفامو 
يهو ديدی که مهرداد ميون صحبتای ما اومد . خونه وضعش معلوم نيست . بزنيم 

انه رو احساس کردم صدای خنده فت. خالصه من و فتانه با هم مالقات کرديم .خونه 
خالصه کليد خونه رو ازش .ولی چيز ديگه ای به رومن نياورد . به خوبی می شنوم 

 حس می کردم که تفاوتی با زنای اون. از دست خودم عصبی هم بودم . گرفتم 

ناز فکر ط.. نه طناز . کيوان و فرزاد حسابی منو آب بندی کرده بودند. جوری ندارم 
ايد از تو اين همونيه که ش. فريد واقعا فريده . نکن که غرورت داره لگد مال ميشه 

اين  ديگه. هم سر تر باشه پس سعی کن از زندگيت از خودت و از اون لذت ببری 
کيوان هم که با . قرار بود اولش فقط يه فرزاد باشه . روز های جوونی بر نمی گردن 

باشن  چرا مردا بايد اين جوری... اون شرايط خودشو تحميل کرد ولی اين يکی رو 
ی که دريه نگاه بخوان به هر چ. که در يک نگاه هوس کنن در يک نگاه عاشق بشن 
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را اون چ. چرا من بايد اين قدر را حت خودمو در اختيارش بذارم . می خوان برسن 
وحيه ام وقتی که به خونه فتانه رسيديم ر. برای به دست آوردن من نبايد تالش کنه

 چرا عصبی نشون. چرا يهو رنگت پريده . طناز چته -.. کمی تغيير کرده بود 

ببينم به - .نمی دونم کاری که داريم می کنيم درسته يا نه .نمی دونم فريد -. ميدی 
. رفتی ؟ تو که با هيجان رفتی کليدو از خونه دوستت گ/همين زودی پشيمون شدی ؟

برای  برای اين که يه چيزی رو يخوای بايد با تمام وجودت اون چبزو طلب کنی و
ببينم حتما تا حاال خيلی ها بهت گفتن که تو -.. طلب يه چيز بايد عشق داشته باشی 

با . ارن حتما خيلی ها هم گفتند که آرزوی داشتن تو رو د. خوشگل ترين زن دنيايی 
همين حرفاش بود که داشت رام و خامم می کرد و خيلی سريع هم رامش شدم

ه که من يف کنه و اين حس قشنگو در من به وجود بياردوست داشتم بازم از من تعر
 چشای خوشگل و رنگی خودشو به من. از همه زنای دنيا خوشگل تر و بر ترم 

شو شيفته انگاری دوست داشتم که نازمو بکشه با همه زيبايی خودش خود. دوخته بود 
وست بدنم دستشو آروم گذاشته بود زير گلوم و با نوک انگشتاش با پ. من نشون بد ه
دا پوست سراسر بدنم ارتعاش خاصی پي. منو خيلی تحريکم می کرد . ور می رفت 
. م سعی می کردم بر خودم مسلط باش. لرزش عجيبی پيدا کرده بودم . کرده بود 

ونه هام بلوزمو از سر ش. خيلی نازی طناز -خيلی آروم باهاش بر خورد داشته باشم 
. شد  به طرف پايين کشيد و سينه های تقريبا لختم با سوتين فانتزی روش مشخص

م که يه هر لحظه منتظر بود. نگاه حريصانه اون به سينه هام داشت آتيشم می داد 
ستشو د. اون آروم آروم اومد پايين تر . کاری انجام بده که سرعتشو بيشتر کنه 

اهش می نوک سينه هام در حال النماس بوده چشام با هوس نگ. گذاشت رو سينه هام 
با  کير تيزشو از پشت شلوارش احساس می کردم که. خودشو به من چسبوند . کرد 

يم ولی بدنم تماس گرفته و با اين که من و اون از طرف شلوار به هم چسبده بود
شايد کس منم خيلی داغ کرده . گرمای کير اونو روی کسم به خوبی احساس می کردم 

حس  .دلم می خواست هر چه زود تر شلوارمو بکشه پايين و کسمو نوش کنه . بود 
 .می کردم که کسم داخل شورت مدام از اين طرف به اون طرف در حال لغزشه 

تی انداخت وقنی سوتين منو در آورد و اونو به سم. خودشو از نيمتنه لخت کرده بود 
سينه . رد اون منو به آغوشش سپ. ديگه دو تايی مون از کمر به باال بر هنه بوديم 

های سفت درشت و نوک تيز من روی سينه هاش قرار گرفت و اون با حرکات 
از کردم تا لبامو ب. وسوسه کننده و فريبنده خود سينه هاشو رو سينه من می گردوند 

سرخ اونو  چقدر اين نگاه. از چشاش آتيش می باريد . منو ببوسه . اون به طرفم بياد 
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سبت به منم همين کارو ن. دستاشو باز کرده دور کمرم حلقه زده بود . دوست داشتم 
ی در دو تايی از هوس و لذت زياد طوری شده بوديم که انگار. اون انجام دادم 

ولی کف دستای اون روی کمرم داشت منو کامال می . بود .آغوش هم خوابمون گرفته
. داشت  به نقطه ضعفها يا نقاط حساس يک زن و ريزه کاريهای آن آشنايی. سوزوند 

ولی با همه اينا سعی . می دونست که بايد چيکار کنه که منو هميشه تشنه داشته باشه 
قتی با اين حال و. کردم که ضعف خودمو نشون ندم و بر خودم تسلط داشته باشم 

دستشو گذاشت رو شلوارم و کسمو چنگش گرفت حرکت هوسو مثل يه موج روی 
ز هوس مثل يه موج در همون نقطه و در تمام بدنم گلوله ای ا. کسم حس می کردم 

آروم  آروم. اين گلوله در کل بدنم يه حالت آتشفشانی داشت . در حال حرکت بود 
ياد لحظات خوشی افتاده بودم که روی همين تخت با فتانه . خودمو به تخت رسوندم 

طناز -. دوست داشتم زود تر لخت شم و خودمو در اختيار ش بذارم . جونم داشتم 
يده و دلم می خواد اين ميوه خوشمزه و رس. واقعا حيفم مياد که بخوام بخورمت 

که  تو-شيرين رو همين جوری نگاش کنم و بعد يواش يواش مزه بگيرم و بخورمش 
-کجا رو -. همين االن با نگات خوردی منو فقط بپا طوری نگام کنی که آبش نکنی 

هيکلت رو  شونه ها و شکمتو و. طناز سينه هاتو دارم می بينم -.. هيکلمو سينه هامو 
از -. .به من بگو . فقط يه جا مونده که من هنوز بررسيش نکردم . هم همين طور 

رد با چشای خوشگلش نگام کرد لبای غنچه ای خودشو گرد ک.. چی می خوای بدونی 
؟ بگم /؟ بگم تنگه ؟/اوووووههههه من چی بهت بگم ؟-. و خيلی شرمگينانه گفت کس 

گه می ا. علف بايد به دهن بزی شيرين بياد .. ؟ /؟ بزرگه ؟/؟ کوچيکه ؟/گشاده ؟
و با کالس  يه پسر مودب-؟ /اجازه دارم طناز ؟-؟ /خوای ببينيش چرا اقدام نمی کنی ؟

جالتی نباش پس اين قدر خ. و جنتلمنی مثل تو مجازه که هر کاری رو با من انجام بده 
. و هيجان  نياز های پر شور. و آگاه باش که منم در مقابل هوس تو نياز هايی دارم 

يگه ولی شورتمو د. شلوارمو کشيد پايين . ولی حس می کنم تو اتيشت خيلی تنده 
احساس می کردم که چقدر خيسی در داخل شورت و اون طرفش وجود . پايين نکشيد 

 نهههههه نهههههه فريد-. شورت و کس خيس منو با هم در چنگش داشت . داره 

ل کنم می خوام يه جوری باهاش حا -.؟ اين که مال خودته /داری چيکارش می کنی ؟
ورده اونم شلوارشو در آ. که از نوک انگشت پام تا نوک سرم غرق لذت شه طناز 

شورتشو کمی پايين کشيد تا من کيرشو زيارت . ورم کيرشو احساس می کردم . بود 
ر حد و هر چند اين حرکت اون جنتلمنانه نبود ولی من از تماشای کيرش که د.کنم 

ردماندازه های کير کيوان بود و از کير فرزاد کير طال کوچيک تر لذت می ب
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 يواش يواش بينی خودشو گذاشت روشورت خيس. گذاشته بود الی پای من سرشو 

ا بذار هر جوری که دوست داره ب. من ديگه سختم نبود . من اونو بوش می کرد 
خر اون که خودش حرف نداشت با همه اينها من براش ف. طناز خوشگل حال بکنه 

داشتم با خودم فکر می کردم که نکنه غرور خودمو زير پا گذاشته باشم . می فروختم 
ولی خيلی زود به اين نتيجه رسيدم که مغرور ترين و زيبا . نکنه کوچيک شده باشم 

انت و يک زن هر چقدر مت. ترين و سنگين ترين زنای دنيا هم به مرد نياز دارن 
يه  دور خودش. غرور داشته باشه نمی تونه خودشو در ويترين نگه داشته باشه 
سه ؟ که بقيه وا/حصاری بکشه که هيچ مردی بهش دسترسی نداشته باشه که چی ؟

؟ چه جوری نياز هاش تامين /؟ به خودش چی می رسه ؟/اين غرورش کف بزنن ؟
نم بهتر و ؟ مهم اونه که يک بهترين يا زيبا ترين در کنار کسی باشه که او/ميشه ؟

. ب و مودب خيلی هم محجو. فريد شايد از طناز زيبا هم زيبا تر بود . زيبا تر باشه 

ن زبونشو روی شورت خيس م. با همه اينها سرش دربرابر من و کس من خم بود 
ايين دلم می خواست خودم شورت خودمو می کشيدم پ. چشامو بسته بودم . می کشيد 

ی م. منم مثل هر انسان ديگه ای نياز دارم . و بهش می گفتم که بخورش بکنش 
يگه خواستم بهش بگم شوهر بی غيرت من لذت می بره از اين که من با مردای د

 ولی من تا زمانی که جسم و روحم از وجود مرد ديگه ای که حس کنم. باشم 

فريد . ذارم شايستگی منو داره لذت نبره نمی تونم خودمو قانع کنم که در اختيارش ب
ه چهار کيرش کامال شق شده و من ثانيه شماری می کردم برای اين ک. لخت شده بود 

روم اونو آ. دستاشو گذاشت دو طرف شورتم . مين کير زندگيمو درون بدنم ببينم 
ين حرفو چی شد تا کس منو ديدی ا-.طناز تو زيبا تر از ونوسی -. آروم پايين کشيد 

از و ؟ ساکت شده فقط داشت به کس کوچولو تپل و ن/مگه مال ونوسو ديدی ؟. زدی 
ست دلم می خوا. لبای خوشگلشو خيلی آروم گذاشت روش . تازه ام نگاه می کرد 
وم فشارشو بيشتر کنه ولی اون دوست داشت خيلی نرم و آر. سرعتشو زياد کنه 

يد سريع اين جوری هم به من کيف می داد ولی يه جای کار هم با. کارشو پيش ببره 
ستاش حس می کردم نياز دارم که با د. بدنم نياز داشت . تر به من حال می داد 

کاری کنه . خون هوسو در تمام بدنم يکسان و يکنواخت به جريان بندازه. ماساژم بده 
يفته نشون که ندونم از هوس چيکار کنم ولی اون باشه که مثل حاال به دست و پام ب

يسی هرچی خ. لباشو غنچه کرد اونو گذاشت روی کسم . بده که طناز قدرت بر تره 
ش کسمو می خورد و ميکش می زد حس می کردم که آب و تری بيشتری از کسم پخ

ن کناره های کسمو می ذاشت توی دهنش و از انتهای قسمتی که به ده. می شه 
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ا ميک با هر چند ت. گرفته بود تا ابتداشو با هوس ميکش می زد و حرکتش می داد 
کمرم سست شده . زدن از زبونش هم کمک می گرفت و اونو فرو می کرد توی کسم 

به . ستی دلم می خواست بدنمو به جايی تکيه بدم و برم به عالم لذت و سر م. بود 
تم رو پشتمو گذاش. آروم آرم خودمو به روی تخت دراز کردم . عالم خوشی و خلسه 

هر دو  تشک و پاهامو به طرف بيرون تخت قرار داده کف پامو گذاشتم رو زمين تا
و حاال فريد دهنش. کسم درست روی لبه تخت قرار گرفته بود . مون راحت تر باشيم 

دو تا  دو طرف کسمو با. باز تر کرده بود و اونو کامال رو قالب کسم قرار داد 
فقط . خيلی خوشم ميومد . انگشتاش گرفته بود اونو جمع کرده به طرف باال می کشيد 

دلم می خواست اون کمتر اين . چشامو بسته بودم و خيلی آروم لبامو گاز می گرفتم 
دی حتی بهم گفت چه دندونای خوشگل و سفي. حرکات منو ببينه ولی حواسش بود 

يلی لذت چون فهميده بود که از اين کارش خ. بازی کردن با کسم ادامه داشت . داری 
شايدم .  شايد می خواست تشنه ترم کنه. کسمو ول کرده بود . اومد باالتر . می برم 

م من می خواست با قسمتهای بيشتری از بدنم حال کنه و اين جوری هم خودش و ه
ک سينه وقتی به نو. حتی ناف خوشگل منو هم می بوسيد و زبون می زد . لذت ببريم 

می  هام رسيد طوری اونا رو توی دهنش می گردوند و با هوس خودش منو به هوس
اده رفت چندبار اين دستم بی ار. آورد که احساس می کردم داره کسمو ليس می زنه 

ر و پخشش طرف کسم تا باهاش بازی کنه تا آ تيششو کمی بخوابونه يا اين که زياد ت
ی خوام اون لعنتی بازم متوجه شد که من چی م. کنه اما هر بار دستمو می کشيدم 

ر ه. کف دست خودشو گذاشت روی کسم و دستشو از پايين به طرف باال می کشيد 
 حاال. صورتم گر گرفته بود . کاری می کردم سوختن خودمو نشون ندم نمی شد 

و اونا رو  با اين که لبای خودشو گذاشته بود روی کسم. اومده بود تا لبامو ببوسه 
هوس . م ميک زده بود ولی ديگه اين جا نبايد اين قدر بهداشتی بازی در می آورد

داشت منو می خورد

وسش در لبای گرم و پر ه. يی مون بدون هيچ فاصله ای به هم چسبيده بوديم دو تا
شای با چ. من تشنه رو به اون چه که می خواستم می رسوند , تماس با لبهای من 

ه در رنگی و خوشگلش که مدام باز و بسته می شد و با تماشای هوس اون من ديگ
مرش و کف دستامو گذاشته بودم رو ک. حال رسيدن به اون چه که می خواستم بودم 

ش با اين کار خودم هيجانو در وجود. با نوک انگشتام روی پوستش می کشيدم 
ايی شل چون لباش برای ثانيه ه. از اين کارم حيلی لذت می برد . احساس می کردم 

اشته شده بود که با فشار ميک زدنهام تونستم اونو در همون فضا و حس و حال د
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 و بيش از همه اون. پوست داغشو روی تن خودم به خوبی حس می کردم . باشم 

و به چيزی که به من هيجان می داد کيری بود که روی کسم چسبيده هر لحظه اون
نوک  و احتماال با فشار. طرف پايين خم می کرد تا روی شکاف کسم قرار بگيره 

سته کيرش به روی کسم می خواست که با يه هيجان و مزه گيری خاصی کيرشو بفر
من . ه شايد ازم انتظار داشت که ازش بخوام که زود تر اين کارو بکن. توی کسم 

ن نداشت با التهاب بهش چنگ انداخته بودم ولی امکا. هيجان خودمو نشون می دادم 
اخل کس با که حاال که می دونستم راه ديگه ای جز گاييدن من و فرو رفتن کير به د

يرش داره حتی حس کردم که ک. قی نمونده ازش بخوام که زود تر اين کارو انجام بده 
ه لحظه ي. به روی کير من پرشهايی رو انجام ميده اون داره به خودش فشار مياره 

می  داشت جلو گيری. به خودش پيچيد . دندوناشو به هم فشرد . ازم فاصله گرفت 
جوری  چی شده فريد روی کس من که اين جوری آتيشت داده با اون داخل چه-. کرد 

يادت باشه بايد نشون بدی که مثل اسمت تک و يگانه هستی و می . می خوای بجنگی 
نگاری ا. بخوای وا بری فايده ای نداره . تونی در سکس طرفت رو به اوج برسونی 

من  روی. فقط پاهامو به دو طرف باز کرد . بهش بر خورده بود ولی چيزی نگفت 
طناز -.ايستاد و اين بار با دستاش کيرشو تنظيم کرد و اونو گذاشت روی شکاف کسم 

استش ر. هر چی تو بگی درسته -؟ /درسته ؟.. چيه خيلی ناز و غنچه ايه -.. طناز 
ای غنچه ولی اينو هم در نظر بگير کس ه-. اگه بگم حيفم مياد بکنمش دروغ نگفتم 

اونا اين طور نيست که همش . دلشون می خواد شکفته شن . ای هم هوس دارن 
اين  لذت می برن از. بعضی وقتا برای شکفتن نياز به شوک دارن .خودشون بشکفن 

تاشو دس. چيه پسر حس می کنی برات زياديه . که بهشون شوک های قوی وارد بياد 
شون به سرعتی که تصورشو نمی کردم و ديگه نمی تونستم عکس العملی از خودم ن

س می کردم بدم دور گردنم حلقه زد و دوباره منو بوسيد اما اين بار ديگه کيرشو ح
يبايی همون غنچه ای که هنوز همون ز. که چه جوری داره غنچه نازمو باز می کنه 

نو در و شکوفايی ماههای اخير رو داشت و فرقی نکرده بود با اون زمانی که او
لبامو با هوس می . پيشونی فريد رو پيشونی من قرار داشت . ويترين نگه داشته بودم 

. داشتم  بوسيد و بازم همون حسی بهم دست داده بود که از سکس با فرزاد و کيوان

ی و عکس هر چند در رابطه با فرزاد چون بار اولم بود و اون با نوعی فيلمبردار
ولی .. د گرفتن پياز داغ جريان رو زيادش کرده بود به نوع ديگه ای آتيشم می دا

.. تی طناز چرا ساک-.. فريد جذاب هم از زاويه ای ديگه رو من اثر گذاشته بود 

اين طور . تو که داری اونو حسش می کنی -.. از هوست يگو . حرف دلتو بزن 
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های ؟ من چه سکوت کنم و چه نکنم وقتی که کيرت رو می فرستی به انت/؟. نيست 
انگار از دهنش آتيش می .. . کسم و اونو بيرونش می کشی اين برات چه پيامی داره 

رم می گفت که انگاری دا. ولی اون اين حسو به من می گفت که دارمش . باريد 
و  هر چی باشی-.. چيه فريد حس می کنی که من اژدها شدم -. آتيش پخش می کنم 

جودت دلم می خواد منو ببری توی و. هر کی باشی زيبا ترين و هوس انگيز ترينی 
هش ديگه ب. برای هميشه يه جايی در درونت داشته باشم . منو بسوزونی . خودت 

سينه هايی نديده . نگفتم که چرا به سينه های خوشگل و خوش فر م من چنگ انداخته 
حتی اونايی که به . بودم که به زيبايی و حالت و خوش فرم بودن سينه های من باشه 

 زور ژل و آمپول به سينه هاشون فرم و حالت ميدن سينه های منو نداشتن و

چون . وام من فعال هيچی نمی خ-جااااااان بگو چی می خوای -آخ فريد فريد -. ندارن 
من تو رو . هر چی رو که بخوام در اختيار خودم دارم و چيز اضافه ای نمی خوام 

ن غنچه می دونم بايد اون قدر تو رو بکنم که او-. داری به من حال ميدی . دارم 
آره -. حس کنن دارن دارن اوج می گيرن . های ناز حس کنن که رسيده شدن 

رسيدن نه تنها حس کنن که دارن اوج می گيرن بلکه يقين کنن که به اوج. عزيزم 

لذت بخش  خيلی آروم در يه چسبندگی. من و اون به هم چسبيده بوديم . ی کرد ولم نم
ه ب. دلم می خواست برام حرف بزنه . کيرش يه حرکتی کرد ووارد حفره کسم شد 

با . ود با بوسه هاش که داغم کرده ب. خوشگل ترين , ناز ترين , من بگه زيبا ترين 
خودشو . بدن خوش ترکيب و لبخند زيبا و نگاه نافذش تا اعماق وجودم نفوذ کرده بود 

ولی  .انداخته بود رو من و با اين کارش حرکت کيرش در کس من متوقف شده بود 
. م دلم می خواست در نهايت آرامش باشي. دلم می خواست به همون صورت بمونه 

های  کناره. با انگشتاش آروم آروم نوازشم می داد . اون حال منو فهميده بود 
فقط سوزش هوس بود و آه . نمی ذاشت که يه لحظه سرد شم . صورتمو می بوسيد 

ی کشيدنهای فريد که گاه دهنشو می ذاشت رو الله گوشم و می گفت چه گوشها
؟ فقط همين جا رو /عزيزم جاهای ديگه من خوشگل نيست ؟-خوشگلی داری 

.  ؟ رو هر جای تو که انگشت بذارم بهترينه/؟ کی همچين حرفی زده ؟/ديدی ؟

ی زبونشو گذاشته بود زير زير بغل من و اونو ليسش م. خودت هم که بهترينی 
نگترين حتی حالت زير بغل تو هم منوبه هوس مياره و اعتراف می کنم که قش-. زد 

اهش خو. نههههه فريد چقدر زبون بازی داری تو -. های اين قسمت هم مال توست 
-.الی من می خوام خوب می تونی چه جوری سرم شيره بم. يه کمی تند تر . می کنم 

دونی که  تو از کجا می-به موقعش اونو هم می مالونم . من که هنوز چيزی نماليدم 
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لی که عزيزم طناز خوشگلم سا-.چشامو بسته و لبامو غنچه کردم . من اجازه ميدم 
شات پس من از چ-من اينا رو از توی چشات می خونم . نکوست از بهارش پيداست 

. ادم همونی که به تو اختصاصش د. يه دنيا عشق و هوس رو طناز -. چی رو بخونم 

از زن بود من به اين رابطه که ني. غرق در لذت گناه تنمو به تن فريد سپرده بودم 
اوال شوهرم راضی بود حاال من نمی خوام اون . عنوان خيانت رو اطالق نمی کردم 

ماستها  بفهمه که من از خصلتش خبر دارم در ثانی من يک زنم وبدنم به اين نون و
غرور  هيجان می خواد تنوع می خواد ولی در کنار اين هيجان بايد. راضی نميشه 

کف دستشو می ماليد رو سينه هام و بعد با دو تا انگشتش با نوک سينه . منم حفظ شه 
ه کلی با بعد از اين ک. هام بازی می کرد و اونو ميون دو تا انگشتاش می گردوند 

و از خودش. سينه هام ور رفت حاال نوبت اين بود که کف دستشو بذاره روی کسم 
 فريد فريد خيلی با-سرعت گاييدنمو زياد کرد .بدنم بلند کرد ولی کيرشو بيرون نکشيد 

م بگم تو اگه بخوا-.. ببينم نشون ميده که خيلی کم کار بودی . هيجان داری می کنی 
ه که سکس با بقيه فرق می کنی و يک استثنايی بايد بگم که حس می کنم اولين باري

اتش م. به قسمت باالی کسم نگاه می کرد . برای لحظاتی سکوت کرده بود . دارم 
؟ /وبه ؟ببينم حالت خ. چی شده اين جوری زل زدی انگاری کس نديده ای -برده بود 

تا منو خوب راضيم نکردی حق مردن . تو بايد منو بکنی . يه وقتی سکته نکنی ها 
تا حاال کسی -.. کف دستشو گذاشت قسمت باالی کس يه وجب زير ناف . نداری 

-؟ /بهت گفته که قسمت باالی کست چه ورم قشنگ و منحصر به فردی داره ؟

وهر من يه ش. ببخشيدا طوری حرف می زنی که انگاری يه دنيا با من طرف بودند 
يه . ره ولی طناز اين ورم خيلی با حالی دا. فعال من که شريکشم -. بيشتر ندارم 

-.. سفتی و کشش خاصی که آدم دلش می خواد بذاره توی دهنش و گازش بزنه 

پس معطل چی .. هوس دهن و دندون و زبونتو کرده ..... اووووخخخخخخ نگو
لی از اين جوری که بوش مياد تو بايد با خي. ولی ديوونه سوتی دادی ها . هستی 

. رون کيرشو کشيد بي.خانوما بوده باشی که اين جور راحت داری مقايسه می کنی 

 بعد تمام اون بر. دهنشو گذاشت روی کس من و خيلی آروم مزه مزه اش کرد 

ی جستگی هايی رو که می گفت توی دهنش جمع کرد و بعد به همون نرمی بازش م
طوری که وقتی روی کسمو ول می کرد اونو به طرف باال و دهنش می . کرد 

ه ام يک دستش رو سين. مالوندم تا يک بار ديگه وسوسه شه و حرکتشو شروع کنه 
-.. قرار داشت و با انگشتای دست ديگه اش با سوراخ کسم بازی می کرد 

ت اين تمام تنم داشت می سوخ.. فريد فريد تو ديوونه ام کردی ..آخخخخخخخ فريد 
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نهايت  گاه سکوت می کردم تا از اين لحظه ها. پسره ديگه برام حسی نذاشته بود 
لذت رو ببرم گاهی هم با ناله های آرومم به فريد نشون می دادم که چقدر هوس اونو 

می البته اون که در نشون دادن ابراز احساسات خودش خسيس بازی در ن. دارم 
ی و با اگه اين جوره که می گ-همين جا تا فردا صبح بسمه .. طناز عزيزم -. آورد 

ميک زدن باالی کسم راضی ميشی پس می تونی کير خودت رو بفرستی داخل غالف 
داشتم اذيتش می کردم. وشورتتو پات کنی 

- .. يد فريد من از هر دو مدلش از تمام مدلهايی که باهام ور ميری خوشم مياد آخ فر

دی اووووووخخخخخخخ چرااااااااا چرااااااااا کيرت رو از توی کسسسسسم کشي
ه نهههههههه نهههههه.اونو دوباره می خوام . من می خوام می خوام . بيرون 

چی می شد سر کسسسسم توی دهنت بود و کيرتم . کسسسسسسسم می خاره 
حسی  فکر کنم ديگه. اونو کامال سستش کرده بودم . فريد شل شده بود -.. داخلش 

ا هم از بس خوشم ميومد دلم می خواست تمام جهات رو ب. برای ادامه کار نداشت 
ش نمی شد که هم کيرش داخل کس من باشه و هم دهن.ولی نمی شد . داشته باشه 
حتی اگه شعبده بازی هم می کرد و و بدنشو کج و کوله می کرد نمی . روی کس من 

مر دستاشو گذاشت دور ک. پس از لحظاتی دوباره بر گشت به حالت سابق . تونست 
ام نای ديگه تم. طناز من با تمام وجودم دارم حرف می زنم  -.. خيلی ساکتی -..من 

. م به چشای خوشگلش نگاه کرد. انگار زبونم بند اومده . حرف زدن منو گرفتی 

. ودم من اونو از حال برده بودم از هوش برده ب. حقيقتو می گفت . راست می گفت 

ا اين جوری منم راضی ترم و می تونم ت. بذار همين جور در آتيش کسم بسوزه 
ه طوری هم سر تا پامومی خورد که می دوستم ب. حدودی هوس خودمو نشون بدم 

س و اين حالت اگه هزاران بار هم خورده شم بازم همون طناز خوش بدن و خوش ک
ار ديگه لبامو بازش کردم و اونو با لبای گرمش يک ب. کون و سينه باقی می مونم 

-. حرکت داغ کيرش توی کس من خود اونو هم داشت می سوزوند . اونا رو بست 

تخونم تا مغز اس. فريد حس می کنم آبم می خواد بياد يه جور خاصی لذت می برم 
ساس اگه اح. اگه از حال من خبر داشته باشی . طناز جون فدات شم -. داغ کرده 

اب يعنی تو حاال داری عذ-يک کير رو درک کنی دلت به حال من ريش ريش ميشه 
 ملکه. ناز من . چی داری ميگی خوشگله -؟ اين قدر خسته ات کردم /می کشی ؟

رف اون قدر دارم لذت می برم که اگه کيرمو بکشم بيرون و اونو به ط. دنيا 
رم تا لذتمو صورتت بگيرم و تو يه فوتش بزنی آبم مياد حاال دارم به خودم فشار ميا

برده . من نوکرتم . هر وقت که تو خواستی و اراده کردی خاليش کنم توی کست 
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حاال بازم کمی به خودت فشار بيار منو -حرفای قشنگ و هوس انگيزی می زد ..توام 
و با ضرباتی آروم تر من. اون بازم در آغوشم کشيد . غرق در سکوت هوست کن 

م که داره می گاييد تا طبق خواسته من آبش به اين زوديها خالی نشه ولی می دونست
دم که به مرحله ای رسيده بو. داشتم ارضا می شدم . .. چه فشاری به خودش مياره 

ه اون حتی اگ. زياد نمی تونستم به اون چه که دور و بر من می گذره توجه کنم 
ی کردم لحظه آدمای ديگه ای هم ميومدن باال سرم شايد به تنها چيزی که توجه م

رد ها دوست داشتم به اون سبکی ناشی از سکس برسم حالتی که تمام د. خودم بودم 
 هر چند من به اون صورت. و غمهای آدمو برای مدتی به دست فراموشی ميده 

مهرداد  احساس درد و غمی نمی کردم تمام ناراحتی من داشتن شوهر کس خلی به نام
ذاشتن بود که زن مثل دسته گلشو که همون اول داده بود به دست اينترنت و با گ
ش می عکسای سکسی من در سايتها اولش ناراحت و بعد وسوسه ام کرد حاال هم دل

ه اون به اين ولی من نمی ذارم ک. خواد که منو زير کير اين و اون ببينه و لذت ببره 
و ؟ هر چند تا حاال دو سه موردی ر/يعنی من براش کم ارزشم ؟. آرزوش برسه 

 نتونستم تحمل کنم ولی مواردی بوده که واقعا کير ها و انسانهايی بر تر بودند و همه

ر تمند پس باز هم می تونستم قد. شون در مقابل من اظهار ضعف و ناتوانی کردند 
زير  آتيش هوس داخل سر و. آتيش داشت مغزمو می سوزوند . باشم و به خودم بنازم

 آخخخخخخخ عزيزم-.سينه ها و رو و داخل کسم در حال گشتن و سوزوندن بود 

ولم . وووووووييييييی کسسسسسسم کسسسسسسسم . عشق من دارم لذت می برم 
جوووووووووون جوووووووووون . خواهش می کنم . ولم نکن . نکن 

 ..عزيزم -.. موهای سرشو کشيدم . به صورت فريد چنگ انداختم .. جووووووون 

م در خوشم ميومد اونو محک. هر وقت نذاشتم در ری کارت رو بکن آبتو خالی کن 
ت بکنه جز بغلم داشته باشم قفلش کنم و اون راه فراری نداشته باشه و کاری نتونس

. دم اونو سفت و سخت چسبيدم به خودم فشارش دا. اين که توی کس من خالی کنه 

دشو فريد اولش چشاشو خمار کرد و بعد اونا رو بست و خو. نذاشتم جنب بخوره 
آب  حرکت و ريزش. از سنگينی تنش رو خودم لذت می بردم . انداخته بود رو من 

ای يک زن ته دلش اين لحظه ه. داغ کيرشو داخل کسم به خوبی احساس می کردم 
شيرين زندگی خودشو با هيچ چيز ديگه ای در اين دنيا عوض نمی کنه

ميومد به خوشم ن. نمی دونستم اسم اينا رو چی بذارم .. يک بار ديگه و مردی ديگه 
ر چند ه. دلم نمی خواست کسی منو بد و بی وفا بمونه . من بگن يک زن خيانت کار 

جيبی فريد با بوسه های بعد از سکس آرومم کرده بود ولی حس می کردم يه حال ع
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يمونی حالتی که از هر زاويه ای بهش فکر می کردم فقط پش. داره بهم دست ميده 
ز چون ا. البته نه فقط پشيمونی از اين که خودمو در اختيار فريد قرار داده بودم . بود 

ايد حس می کردم که ش. اين که با مهرداد هم از دواج کرده بودم پشيمون بودم 
می حداقل ن. شوهرمو از روی عادت دوست داشته باشم ولی هيچوقت عاشقش نبودم 

ماری تونم عاشق کسی باشم که نمی تونه برای زنش ارزشی قائل باشه و نوعی بي
ين فکر می به ا.. روحی داره که از اين که زنشو زير کير ديگران ببينه لذت می بره 

؟ آيا /؟.  کردم که اگه فريد دوست پسرم بود يا عشق من می تونستم لذت ببرم يا نه
. می دونم ن. ؟ نمی دونم /؟. اين همون چيزی بود که من می تونستم از زندگی بخوام 

اشتم با ؟ انگاری که د/چه رفتاری رو بايد پيش می گرفتم که اعصابم آرومتر شه ؟
ی کرد به تا زمانی که کسم و تمام بدنم احساس سنگينی م. زمين و زمان لج می کردم 

ر رو انجام داده اين فکر می کردم که خودمو بايد در اختيار فريد بذارم حاال که اين کا
و  بودم حس می کردم که اون غروری رو که به عنوان يک زن نجيب و با شخصيت

اون به  من و. به فريد و چهره زيباش نگاه کردم . با کالس دارم در هم شکسته شده 
می  اون خيلی راحت. پس نبايستی بی خود خودمو سر زنش می کردم . هم ميومديم 

. ده بود تونست هر دختری رو تور کنه ولی منو به اين آسونی ها هم به دست نياور

تانه هم اين ف. کسی که نمی دونه تو تا حاال چند مورد داشتی .. عيبی نداره طناز 
يکی هم  راستش با اين که می دونستم که فتانه از مورد کيوان و اين.. دهنش قرصه 

ين مورد با هم با خبره ولی هنوز اين اجازه رو به خودم و به اون نداده بودم که در ا
ی شايد يه روزی باهاش در اين مورد حرف می زدم ولی حاال خيل. حرف بزنيم 
سخت  با اين که خودمو قانع کرده بودم که خيلی.. داغون و خسته .. داغون بودم 

تسليم شدم ولی از طرفی فکر می کردم که راحت خودمو در اختيارش قرار 
ستی هستم واسه اين که نشون ندم آدم س.. ؟ /؟ پشيمونی ؟/طناز ناراحتی ؟-. .. دادم 

-ذت برديم هر دو مون ل. من و تو که بچه نيستيم . گفتم نه فريد از چی پشيمون باشم 

فريد من زندگيمو دوست -. اگه بخواهيم بازم می تونيم از اين لحظه ها داشته باشيم 
ولی اگه يه وقتی خواستم و خودت هم خواستی حتما با هم . من شوهر دارم . دارم 

يه  وقتی رسيدم خونه يه دستی به سر و صورت خودم کشيدم و. هماهنگ می کنيم 
س می وقتی که دستمو روی کسم می کشيدم ح. دوشی گرفتم تا اعصابم آروم تر شه 

نم هنوز حس می ک. کردم هنوز لذت ضربه های کير فريد روی کسم و دورش نشسته 
رو  طناز بی خود اين قدر فکر نکن و خودت! طناز .. که اون داره منو می کنه 

لی خواستم که خودمو خي.. اصال واسه چی داری خودت رو رنج ميدی . عذاب نده 
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ه آدمی مثل ي.. دستامو گذاشتم زير سرم و به سقف نگاه می کردم . آروم نشون بدم 
ه من پيش خودم حس می کردم ک. بودم که حس می کردم اون اهميت سابقو نداره 

؟ مگه اون حق /دختر خوب مگه ملکه نبايد تسليم شه ؟.. طناز . .. ملکه زيبايی دنيام 
ردا دلفريبی ؟ خب از م/؟ مثال که چی ؟/استفاده از زندگی و زيباييهای خودشو نداره ؟

! شد ؟ ؟ چی می/؟ اونا رو لب چشمه می بردم و تشنه بر می گردوندم ؟/می کردم ؟

ه به اين فقط به درد يه سری داستانهای سکسی می خورد و يه عده پسر و دختر ک
راحت  هيجان بيان که ببين يک زنی هم هست که آدمو به هيجان مياره و اين قدر

.. ری باشه از سکس فرا. کجای دنيا ديدين که زنی يا مردی تسليم نشه . تسليم نميشه 

رفتم سراغ .. مگر اون که بيمار باشه يا مشکل روحی و جسمی خاصی داشته باشه 
شتر از بعضا از اين عکسها بي. کامنتهای جديدی داشتم .. عکسهای اينترنتی خودم 

ای منتشر می دونستم فرزاد کير طال هنوز هم عکس. پنجاه تا پيام براش اومده بود 
رد می دوست داشتم بشمرم و ببينم چند تا م. زده بود به سرم . نشده زيادی داره 

. ..  تا دويست تا رو شمردم و خنده ام گرفت. خوان که با من سکس داشته باشن 

وب اگه حالت خ.. وقتی که شب مهرداد بر گشت و منو در هم ديد گفت طناز چته 
می .. ببينم نکنه خوب بهت نرسيدم -. نه مهرداد چيزيم نيست -.. نيست ببرمت دکتر 

لی با و. خواستم بهش بگم که تو اصال به من نمی رسی که خوب يا بد داشته باشه 
در آغوشش جای گرفتم تا به ياد . همه اينا اون شب خودمو از همون اول برهنه کردم 

بيارم که من هنوز يک زن شوهر دارم و مهرداد همسرمه

م تا يادم گی می کردم ولی با همه اينها خودمو در اختيار مهرداد گذاشتاحساس خست
اون بازم شروع کرد از اين داستانهای مزخرف من در . نره که يک زن متاهل هستم 

لی می خواست منو به هيجان بياره و. آوردی که يک زن به مردش خيانت می کنه 
اون  بعد از سکس مصنوعی که با هم انجام داديم. . من حال و حوصله شو نداشتم 
.. ت کنه می دونستم که بازم می خواد با فرزاد چ.. رفت به اتاق و البراتوار خودش 

راستش با اين که می دونستم فريد . يعنی در واقع من می تونستم اين کارو انجام بدم 
مهر داد  گماشته اون نبوده ولی يه لحظه حس کردم که ببينم ميشه در اين مورد از

قايقی بعد د.. اگه چيزی بود حتما با مهر داد در ميون ميذاشت . چيزی بپرسم يا نه 
کر می اون ف. خيلی خنده دار بود .. من و مهرداد در يه منزل شروع کرديم به چت 

کير  خسته نباشی-.. مهرداد جان خسته نباشی -. کرد که من فرزاد کير طال هستم 
از طناز خانوم چه خبر باالخره تونستی . فدای تو آقا مهرداد -چطوری داداش . طال 

-؟ /؟ منظور ت حال دادن به يکی ديگه هست-؟ /رديفش کنی که يه حالی بهت بده ؟
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م می دونم من که خود. آره داداش وگرنه خودت که به اندازه کافی با اون حال کردی 
دونی آخ داداش اگه ب-.. تو چقدر خوشت مياد که يکی ديگه اونو جلو چشات بکنه 

من حدس .در اينجا مهر داد ديگه ادامه نداد ...ميگم فرزاد جان ...چقدر حال ميده 
حرصم . .زدم که مهرداد از فرزاد تقاضا داره که زنش طناز رو که من باشم بکنه 

ازی و داداش تو که خودت می دونی اون دفعه هم گفتم ما در تصاوير س-گرفته بود 
ن رتوش کاری وفتوشاپ باالخره سمت شاگردی شما رو داريم و هر کاری در اي

. ز ما پايين بيا زمينه از دست ما بر بياد برای شما انجام ميديم ولی اين يه تيکه رو ا

رزاد تو چيکار می کنی و چه خصلتی داری ولی ف. ما کاری نداريم که چی به چيه 
 داداش حاال-. من که اين حرفو نزدم . فدای تو و مرامت -کير طال خيلی با مرامه 

اگه از کس و کون طناز جان ميگی ما حال می کنيم ولی چشم طمع به مال مردم 
رو  ببينم تازگيها کسی-.. خيلی مردی رفيق ولی من حاال چيکار کنم -. نداريم 

نمی دونم اون دفعه هم بهت گفتم در -؟ /؟ يا مشکوک نشدی ؟/؟. نفرستادی سراغش 
تشو خب تو اين آخرين مهمونی که صحب-مهمونی ها نمی دونم خيلی ها می خوانش 

خيلی دلم می خواست يه دوساعتی رو هم معلوم نبود -می کردی رفتاری ازش نديدی 
خواه ازش بخواه ب-. نه با همکار زنم بود -حتما داشت زير آبی می رفت -کجاست 

ی خوش به حالت که همچين زن-. اگه بدونی چه زن با تعهديه -سکسی تر بپوشه 
ی ولی نمی دونی وقتی فکرشو می کنم کونشو يکی ديگه از وسط بازش م-.. داری 

به  حاال-. کنه و کيرشو همين جور تا ته فرو می کنه توی کسش چه حالی ميده 
با . کسی اونو بازم تشويق کن به پوشيدن لباسای فانتزی و س-نظرت بايد چيکار کنم 

يمی همه با هم صم. به مهمونی هايی که زياد گير ندن . خودت به مهمونی ببرش 
رنگی سعی کن يه جين استرچ خوش. باشن و يه حالت نيمه سکس پارتی داشته باشه 

ل اوخخخخخخ جوووووووون گ-.. که کونشو بندازه توی ديد و بترکونه پاش کنی 
ن نشون هيجا. خونسرد باشی ..اگه زياد اصرار نکنی -.. فقط اگه قبول کنه .. گفتی 

ی سعی کن به مجالسی بری که مردای خوش تيپ و خيل. ندی حتما قبول می کنه 
بار  ولی اين. خالصه حسابی مخ شوهرمو کار گرفتم ... پولدار زياد داشته باشه 

کنه کار رو همش از اين بيم داشتم که ن. تصميم داشتم که حال مردا رو بيشتر بگيرم 
ای سکسی اين که هزاران نفر به ديدن عکس. به جايی برسونم که پيش شوهرم لو برم 

ون چيزی طالب من باشند و به هيجان بيان منو به هيجان می آورد ولی اين نهايت ا
استش ر. من دوست داشتم هميشه غرق در اين هيجان باشم . نبود که من می خواستم 

به ديدن عکسای خودم و بعضی از عکسايی که فرزاد واقعا داشت منو می گاييد به 
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صور ت. ماوس لپ تاپ رو روی کسم می کشيدم و حال می کردم . هيجان اومده بودم 
کامال  اين. بيشتر عکسای من طبيعی بود . کير هايی که دارن با کسم حال می کنن 

يد اين ويژگی بيشتر باز د. حتی دور بين نور زياد هم نمی خواست . مشخص بود 
فتانه . ردم يه پيام در اين باکس ايميلم دريافت ک. .. کنندگان رو به وجد آورده بود 

االن خونه تنهاست و به ياد من بر هنه . نوشته بود که دلش برام خيلی تنگ شده . بود 
اونم جواب . .؟ /براش پيام فرستادم حاال نميشه به ياد کيوان هم بر هنه شی ؟.. شده 

از اون دو آتيشه های . داد وقتی طناز جونم عزيز دلم هست من مرد می خوام چيکار 
اشتنی بودبا اين که زبون باز خوبی بوده ولی خيلی بی ريا و دوست د. حرفه ای بود 

- لم واسه د.. فدای تو طناز -باشه سر فرصت منم ميام به ديدنت ! يزم فتانه جون عز
قتی که تو اصال کتبا می نويسم تا آخر عمرم هيچ مردی نمی خوام و.. تو يه ذره شده 

. .. ود دروغم کجا ب. باور کن -؟ /جون کيوان اينو راست ميگی ؟-.. در کنارم باشی 

دی به بدنم رفتم جلوی آينه يه دي. شب گفتگوی من با فتانه و مهرداد تموم شده بود 
س باال هيجان اين که يه مرد خوش اندام و خوش قيافه و کال. بد چيزی نبود . زدم 

يگه همه خيلی دلم می خواست دفعه د. بياد و دوباره دلشو ببرم داشت آتيشم می زد 
اين که  نگاه می کردم به چشای از کاسه در اومده شون و از. رو ديوونه می کردم 

رو  اين شب جمعه ای. نمی تونن بهم دست بزنن لذت می بردم و دلم خنک می شد 
نمی دونم چرا . به عروسی يکی از بستگان دورمهرداد در يه تاالری دعوت بوديم 

ا از اين مهرداد با اين که قبال دوست نداشت در اين مجالس شرکت کنه ولی تازگيه
س سکسی اين بار قصد داشتم يه لبا.. جور دعوتی ها رو دوست داشت که با هم بريم 

ن ديگه دل و فقط يه مانتو تنم باشه موقع رفتن که با در آوردن او. سکسی تنم کنم 
مراسم هم از اون مراسم سر مايه داری باال شهری بود که ديگه . همه مردا رو ببرم 

کنم اگه  طوری بر نامه رو چيده بودند و حق و حساب ها رو هم داده بودند که فکر
ت اسالمی اين اماکن تا يک هفته هم اون طرفا پيداش نمی شد بازم نمی تونست عدال

لخت  از اون لباسای مشکی خيلی دامنه کوتاه که کمرمو.. رو به جا آورده باشه 
نشون می داد و تا زير کونو می پوشوند و از جلو هم زير گردن تا قسمت باالی سينه 

ک ي. امو لخت نشون می داد و با يک خط صاف يک سوم سينه امو نشون می داد 
 موهای.. رنگ مشکی زرق و برق دار با يه چکمه تا روی ساق به رنگ پيراهن 

ونی و حالت چشامو به يه صورت شيط..سرمو هم به روی کمرم افشونش کرده بودم 
ريم به بستر اما قبلش از مهرداد خواستم که با هم ب. و افسونگرانه درش آورده بودم 

حداقل  می خواستم کامال سير شم و. تا يک سکس درست و درمون با هم داشته باشيم 
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تا چند ساعت شارژباشم و اين جوری مقاومت بيشتری برای بها ندادن به مردا داشته 
اشه بازم آخه يه زن هر قدر هم زيبا باشه و جسور و اعتماد به نفس داشته ب. باشم 

ش از بقيه اين که نميشه هم. بدنش نياز به دستمالی شدن داره و بايد سر حالش کرد 
ذاشت اگه اين جوره بايد اونو گ. فاصله بگيره چون خيلی خوشگله و خوش اندامه 

ال درست مهرداد اگه يه ح-. توی ويترين و در نمايشگاههای بين المللی نشونش داد 
يرم و حسابی ندی من با يه لباس شندر مندری ميام مجلس و حسابی حالتو می گ

مروز ا. طناز من خسته ام -.. االن کسم بد جوری می خاره . کالستو ميارم پايين 
ساس آدم که اين قدر بی اح. فکر کن منم يکی از مشتريات -مشتری زياد داشتم 

مرد که .. ؟/برم به يکی ديگه بگم بياد که باهام ور بره و با من حال کنه ؟. نميشه 
می دونم به رگ غيرتش بر نخورد ولی برای اين که .. نبايد اين قدر بی غيرت شه 

ی شده ديوونه نمی دونم چرا اين جور.. تهديدمو عملی نکنم ديگه خودشو لخت کرد 
کس خل معلوم نيست چرا از اين که . بود من که حس می کردم خيلی دوست داشتنيه 

ق دستمو که رو کيرش کشيدم در جا ش. ديگران اين جور زنشوبکنن حال می کنه 
تو . .اين چرا اين جوريه . اوووووخخخخخخخ فدای تن و بدنم بشی مهرداد -.. شد 

کير مهردادو گذاشتم توی . که ادای خواجه ها رو در مياری درجا که کيرت بلند شده 
ی به خودش فشار م... ولی من ول کنش نبودم .. نههههههه طناز عزيزم -.. دهنم 

آب .. همينم شد . دوست داشتم توی دهنم خالی کنه . آورد ولی من باهاش می جنگيدم 
ی يه مقدارشو هم خوردم ول.. کيرش از گوشه کنارای دهنم در حال ريختن بود 

کنم ديگه  می دونستم اگه اين بار اونو شقش. دوباره به ساک زدن خودم ادامه دادم 
ه فعاليت وقتی بره توی کس من تا اونجايی که بتونه منوبه ارگاسم برسونه می تون

مهرداد همه .. طاقباز شده بهش گفتم که بياد روم .. اخالقشو می دونستم . داشته باشه 
قصد  ..جامو سير سير می خوری تا وقتی که من نگفتم دست از گاييدنم نمی کشی 

داشتم يه واکسيناسيون حسابی بشم که برای رفتن به مجلس امشب ديگه مشکل خاصی 
م که توی کيرش ه.. مهرداد هم انگار نيرويی دوباره پيدا کرده باشه . نداشته باشم 

کسم بود و می دونم با لذت داشت منو می گاييد بازم حواسش بود به اين که من اين 
فتار می داری طوری ر.. مهرداد حواست به اين باشه -پيرهن جديدمو می پوشم يا نه 

ر حق تازه يه پدر د. کنی که انگاری من دخترت باشم و می خوای منو شوهر بدی 
دخترش يه همچه کاری نمی کنه

اگه  -..  من بايد سير سير شم. يلی خوب و عالی بايد به من برسی مهرداد مهرداد خ
نه من همين حاال می -.. دوست داری يه خورده رو بذاريم برای وقتی که بر گشتيم 
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نمی دونم چرا يهو اين جوری شدی -. بايد خيلی حريص نشون بدی .. خوام 
س اونا آخه من دوست ندارم تو اونجا چشمت به دنبال زنای ديگه باشه هو-.. طناز 

ه وقتی هم که خوب سيرم کنی و به اون حد اعال برسی نشون ميده ک. رو بکنه 
من که هيچوقت از طناز خوشگل خودم سير -.. خودت هم خوب تونستی سير شی 

سير  تو اصال گرسنه ات نميشه که بخوای. توی دلم گفتم آره جون خودت . نميشم 
من دارم . مرتيکه بی غيرت . همش می خوای منو بدی دست اين و اون . شی 

اختم روی کسمو اند. خودمو با تو رديف می کنم که بتونم اون جا بی خيال تر باشم 
. ی طناز خيلی حشری شد-.. دهن مهرداد و خودمو با فشار رو دهنش می گردوندم 

لی خيلی عا. من ميگم به همين صورت و در همين حالت بيايی بريم به مهمونی 
مونی کور خوندی قصد داری منو به همين حالت بکشونی به مه.. ای نامرد .. ميشه 

م به دلت حسرت اينو ميذار. من می دونم چيکارت کنم . که يکی ديگه رو پيشم ببينی 
ه من خيلی مهرداد دوباره بيفت رو تخت و طاقباز شو ک. که منو با يکی ديگه ببينی 

ه زنت بايد ب. من االن هوس دارم . به درک -طناز ديرمون شده -کارا باهات دارم 
د ديگه مثل اين که خيلی دوست داری و خوشت مياد که برم يقه يه مر. چيه . برسی 

ر درستی طناز اين کا-. رو بگيرم و به دست و پاش بيفتم که درد منو در مون کنه 
يرن و االن خيلی مد شده که زنا دوست پسر می گ. نيست ولی خيلی جا ها مد شده 

بهانه شون اينه که برای تنوع در زندگی الزمه و بايد برابری حقوق زن و مرد وجود 
تونيم با چرا مردا ميرن دوست زن يا دوست دختر می گيرن و ما زنا ن. داشته باشه 

صی بيان اون اين حرفو با هيجان خا.. مردی غير از شوهرمون ار تباط داشته باشيم 
ستم نش.. مرديکه عوضی . کرد طوری که دلم می خواست همونجا بکوبم به کله اش 

با .. قصد داشتم اون قدر معطلش کنم که حداقل دوبار ار گاسم شده باشم .. رو کيرش 
اين که دلم می خواست اونم با حرکات خودش هوس منو زياد کنه ولی از اونجايی که 

سسسسر پ-. عجله داشتم و اونم خيلی بی حال نشون می داد خودم دست به کار شدم 
 ؟ خجالت نمی کشی زن به اين خوشگلی و/.؟.. ببين با کس زنت حال نمی کنی 

 ؟ پس بشين راحت حالتو کن و/خوش اندامی داری و چشات دنبال زنای مردمه ؟

لشو می داشتم با اين حرفام حا. .. چه مرگته . کاری هم به کار بقيه نداشته باش 
که من  ولی اون اصال سر در نمی آورد و متوجه نبود. گرفتم و اونو می پيچوندم 

-. يستم فقط مدام قسم می خورد که من اصال اهل اين بر نامه ها ن. چی دارم ميگم 

وشم خ.. من اصال چشام دنبال دخترا و زنا نيست . طناز تو اشتباه فکر می کنی 
بيست دقيقه تمام .. خيلی حال ميده مهرداد .. جوووووووون -. ميومد اذيتش می کردم 
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 داشتم کونمو روی کيرش حرکت می دادم و به کسم فشار می آوردم خسته شده

و بذار مهرداد منو به خودت فشار بگير دستات-.. نزديک بود خيرشو بخورم .. بودم 
اين که مردای .. ديگه مجبور شدم فانتزی های سکسی رو هم تصور کنم . دور کمرم 

غريبه دارن ار من لذت می برند و منو می کنند تا يواش يواش حس کردم که داره يه 
لی چشامو بستم و خيلی آروم سر و صدا کرده هوسمو خا.. چيزی ازم خارج ميشه 

وست که اين دفعه خودمو طاقباز روی تخت ولو کرده گفتم حاال نوبت ت. . می کردم 
پس . .مهرداد که ديدآخرای کاره -. خير ار گاسم دوباره رو خوردم .. تمومش کنی 

واست چقدر دلم می خ.. از اين که کمی با سينه هام ور رفت آبشو ريخت توی کسم 
ين مرد يک ساعتی رو در همون خالت می خوابيدم دير تر آماده می شدم ولی مگه ا

مهمونی واقعا توپی . ؟ منم ديگه تا می تونستم سنگ تموم گذاشتم /رضايت بده بود ؟
. شون نبودم نوشيدنی انواع و اقسام الکلی و غير الکلی که من در بند هيشکدوم. بود 

ص و بازار رق.. فقط نگام به جمعيت بود که ديگه چه جوری توی هم می لوليدند 
ه و همديگه بازار ماچ و بوس. دختر و پسر توی هم می لوليدند . آواز و جاز داغ بود 

ت نگير سخ. طناز جون اينجا همه ريلکسند -. رو بغل کردن که از همه داغ تر بود 
 چيه مهرداد داری اين حرفا رو می زنی که خودت راحت-می تونی راحت باشی 

جا نه جون تو اين چه حرفيه که می زنی وراستش از بس زنای سکسی اون-باشی ؟
وری که اون ج. بودند که مردا در نگاه اول فقط همين لختی پختی ها رو می ديدند 

ه گرم بودشايد سر هم. انتظار داشتم هنوز کسی توجه شديدی به من نشون نداده بود 

ين آهنگ های رقص غربی رو گذاشته بودند و هر کسی به حال خودش در حال آخر
ر ولی بيشتر اونا يه جفتی واسه خودشون داشتند يکی که بيشت. رقصيدن بود 

. تا يه تکونی به خودم بدم .. منم رفتم وسط اونا . خودشونو دور و بر اون نشون بدن 

يه . ودم يه پيراهن کوتاه تنم کرده ب. بيشتر چهره های اين مجلس همه جوون بودند 
کل  حالت براق داشت به رنگ نقره ای که درش رنگ مشکی خرج داده شده بود که

از  و. قسمت کمر منو تا تقريبا يک وجب باالی باسن رو بر هنه نشون می داد 
سينه ها  قسمت جلو روی سينه رو پوشونده بود هر چند با کمی دقت می شد قسمتی از

واش يواش ي.. ديگه از ميکاپ که نگو . شونه ها و دستام کامال بر هنه بود . رو ديد 
يد بدموقعی شا. پسرا تازه داشتند بو بر دار می شدند که چه تيکه ای دور و برشونه 

امال طوری رفتار می کردند که انگاری در يک پارتی ک. وارد جمعيت شده بوديم 
ه از حتی بعضی هاشون طوری می خواستند ادای اونا رو در بيارن ک. غربی هستيم 

ر تر و با يه جوون خوش تيپی که از من الغ. خود پاپ هم کاتوليک تر شده بودند 
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من معموال برای اين مجالس سعی می کنم خودمو تا . تقريبا هم قد بوديم می رقصيدم 
فقط .  چقدر پسرای خوش تيپ اونجا بودند.. اونجايی که می تونم بندازم توی ديد 

فکر می  .می دونستم پسرا با يه نگاه خام ميشن . دوست داشتم حال اونا رو بگيرم 
همين  به. کنن ما زنا چراغ سبز رو ديگه نشون داديم و ديگه رسيدم به آخر خط 

. ته حسابشو نمی کنن که پشت اين چهره طريف هم يه احساس و فکری نهف. سادگی 

ت اين فرص. خيلی راحت می شه مردا رو رام و خام کرد . با يه نقشه های مردونه 
تازه . د که بگردی و ببينی کدوم يک از اينا خوش تيپ تر و جذاب تره خيلی کم بو

س ح. به هر کدومشون يه نگاهی مينداختم و مکث می کردم . فرقی هم نمی کرد 
ام می اونی که با ه. کردم که پنح شش نفری رو ديگه از راه به در کر ده باشم 

ولی .. ه ن-؟ /رقصيد و هنوزم اسم همو نمی دونستيم ازم بپرسيد ببينم خسته شدی ؟
اون جوری بيشتر می شد جلب توجه . دوست دارم رويکی از صندلی ها بشينم 

پسرا ازم  چقدر اين. نمی دونم چرا اينجا زياد تشريفاتی بر خورد می کردند .. کرد 
من حال و حوصله اين جوری رقصيدن رو . دعوت می کردند که با هاشون برقصن 

خبری  از مهرداد. نداشتم دوست داشتم يه حاال هر کی به هر کی رو داشته باشه 
کی ديگه اونی که باهام می رقصيد از جاش پا شد و ي. معلوم نبود کجا رفته . نبود 

ون اين طرف و ا. جاشو گرفت راستش حال و حوصله شو نداشتم که از جام پا شم 
ال اين پسره دومی که مث. طرفو نگاه می کردم تا ببينم می تونم شوهرمو پيدا کنم يا نه 

نه شده شده بود رفيق مجلس ما و حوصله پا شدن و رقصيدن با اونو نداشته بودم ک
از . بود  بد جوری هم به سينه های تقريبا پوشيده شده من خيره شده. ولم نمی کرد 

اين .  گوشه چشم می ديدم که يه چند تايی از اون پشت به کمر لخت من خيره شدن
با اين حال نمی دونستم چرا اين قدر . پسرايی که اينجا بودند بايد سير خورده باشن 

يگانه نمی دونم چرا بيشتر چهره ها برام ب. حريصانه دارن به من نگاه می کنن 
کامران .  فقط يه چند تايی از اونا رو در مراسم از دواج خودم ديده بودم. بودند 

ود و همون پسره چهار شونه و الغر اندام ولی خوش تيپ يه ريز به من زل زده ب
فالن  از اين که از کدوم خواننده بيشتر خوشم مياد و. مدام حرفای الکی می زد 

د من فکر کر. خواننده غربی مدل موهاشو اگه اين جوری درست می کرد بهتر بود 
ه و اسم با اين تيپ و دک و پزم بيست و چهار ساعته می شينم پای آهنگ و ماهوار

شونو عالف واقعا بعضی ها خود. پدر جد اين خواننده ها و هنر پيشه ها رو می دونم 
دستمو کنار . کامران واسه يه لحظه دستاشو گذاشت رو دستم . چه چيز هايی می کنن 

چقدر . د کشيدم و يه اخمی بهش کردم با اين که متوجه شده بود ولی به روش نياور
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باس پوشيده فکر بدم مياد از اين که مردا تا يه زنو ديدن و اونم اين که به اين جور ل
راستش خودمم کمی ناراحت شده .. می کنن خيلی راحت تونستن اونو تسليمش کنن 

اه شايد اينم از همون رسوم متجددانه عصر حاضره که من بايد باهاش ر. بودم 
ين کارا سر بايد مهمونی رفتن های من بيشتر می شد تا بيشتر ار ته و توی ا. ميومدم 

ون واسه اين که يه جورايی جبران کرده باشم در تکرار دعوت ا. در می آوردم 
با اين که  يه آهنگ غربی گذاشته بودند که. برای رقص اين بار مخالفتی نشون ندادم 

سمت کف يه ق.. در يه جاهايی ريتمی تند داشت ولی بيشتر به حالت ماليم می خورد 
اد منو طوری که فکر می کردم هر لحظه می خو. دو تا دستشو گذاشته بود رو کمرم 

فکر کنم اگه مالحظه جمعيتو نمی کرد حتما همين کارو . به خودش فشار بده و ببوسه 
انجام می داد

ضی ی کردم طوری بهش اخم کنم که حساب کار دستش بيفته ولی انگاری که بعسع
دارن  از مردا رو هر کاری که کنی از رو برو نيستند و همون کاری رو که دوست

 خالصه دستاشو هر جوری که دوست داشت روی کمرلختم حرکت می. انجام ميدن 

نشون بود مثل من شايد دو سه تا زن ديگه بودند که لباسی به حالت لباس من ت. داد 
همش دعا می کردم که نکنه مهرداد متوجه اين . واسه همين ما خيلی توی ديد بوديم 

؟ نکنه از اين که شوهر شما ما رو با هم /شما از چيزی نگرانيد ؟-. جريان شده باشه 
کامران خان شوهرم خيلی با -. اينجا ديگه از اين حرفا نيست . ببينه استرس دارين 

و  نظر شما راجع به اصول-. فرهنگه و منم همگام با فرهنگ روز کار می کنم 
؟ به نظر شما اين می تونه برای يک زن يا يک مرد تعهد آور /قواعد زناشويی چيه ؟

ز دست ؟ يا اين تعهد به نوعی خسته کننده بوده و اون ارزشهای کهن رو ا/باشه ؟
اين -؟ /به نظر شما اون طرف مرزهای تعهد چی می تونه باشه کامران خان ؟-. داده 

خودشونو اسير طرف ديگه حس . که يک زن و يک مرد حس کنند که مجرد هستند 
يعنی به نظر شما درسته که يک زن و يا يک مرد شب به جای اين که بياد -. نکنن 

طی ظاهرا اين کامی خان کمی قا.. ؟ /خونه خودش بره خونه يکی ديگه بخوابه ؟
همين  برای. به نظرم اومد بيش از حد مشروب خورده و ظرفيت نداشته . کرده بود 

ن پسر بدی نشو. حرکات دستش روی کمرم ادامه داشت . در حال چرند گويی بود 
خيلی هم خوش سر و وضع و از من جوون تر بود ولی طوری چشاش . نمی داد 

ون سرخ شده بود و يه حالتايی از خودش نشون می داد که من شرمم ميومد در ا
می خواست منو بغلم کنه . خيلی آروم اونو پس زدم . شرايط خودمو در کنارش ببينم 

اسه چی اصال و. دلم می خواست از اون فضا فرار کنم . ولی ديگه من در رفته بودم 
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 اين شوهر عوضی من با اين جور. حوصله هيچی رو نداشتم . من اين جا بودم 

ر يه د. احتماال يه گوشه ای وايساده و حرکات منو زير نظر داره . مهمونی هاش 
اونا . ودند ديدم گوشه ای مهين و سهيال دو تا از همکالسامو که اتفاقا فاميل دور منم ب

مانی مهين پيرهنش به رنگ آبی آس. هم لباساشون دست کمی از پيراهن من نداشت 
ده بوند دو تايی شون يه تيپی به هم ز. بود و سهيال هم چرم جيگری تنش کرده بود 
ز فعاليت هر چند خودمن چند چشمه ا. که آدمو به ياد جنده های کالس باال مينداخت 

ه آدم فکر طوری دستاشونو توی دست هم قرار داده بودند ک. اونا رو نشون داده بودم 
تانه منو به ياد رابطه جنسی خودم با ف. می کرد حتما با هم سر و سری دارند 

ايی شون اون وقتا که با مهين و سهيال در يه کالس درس می خونديم دو ت. مينداخت 
تی چند ح. بيشتر لباسای ساده می پوشيدند . اصال در همچين حس و حالتايی نبودند 

م رو نشون بار که که به مهمونی و تولد دوستان دعوت بوديم اونا خيلی خجالتی و ک
. ياره در هر حال دست روز گار و گذشت ايام آدما رو اين جور بار م. می دادند 

خند می کامران هنوزم با چشای خمارش به من نگاه می کرد و لب. خيلی خسته بودم 
و از يه گرگی که انگاری می خواست من. در همين لحظه يکی ديگه اومد جلو.. زد 

ا چرا راستش گاهی وقتا با خودم فکر می کردم که مرد.. دست گرگ ديگه نجات بده 
يجاب بايد تا اين حد سست عنصر باشند شايد خصلت بدنی و روحی اونا اين طور ا

همان . ت نبايد تا اين حد به اونا سخت گرف. می کنه و نميشه ايرادی بهشون گرفت 
مجبوره از  ولی در اين زمينه هر کسی. گونه که ما زنا يه ويژگيهای ديگه ای داريم 

د کرده ببخشيد خانوم کامی زيادی خورده اگه مزاحمتی ايجا-. حق خودش دفاع کنه 
ين چشای اونم نشون می داد که دست کمی از ا.. من از شما عذر خواهی می کنم 

می . .افتخار آشنايی با چه کسی رو دارم .. من جالل هستم -.. کامی خان نداره 
که دست  مثل غالمانی. اسممو گفتم .. خواستم جوابشو ندم ولی ديگه چاره ای نبود 

رکتش چه نفهميدم ديگه اين ح. ارباب يا ملکه خودشونو می بوسن اونم دستمو بوسيد 
د يه چند باي. چاره ای نبود . خالصه با اين حرکت اونم کنار اومدم . معنا می داد 

ن دو او.. دلم می خواست می رفتم سمت مهين و سهيال . ساعتی رو تحمل می کردم 
دن نزديک يه چشمکی بهم زده و اوم. تا زن انگاری فهميده بودند که من کالفه شدم 

جاهايی  ما بايد يه همچين.. پارسال دوست امسال آشنا .. طناز جون ! به ! به -.. من 
شروع  بازم کس شر گويی و تعارفات الکی.. ؟ اين رسم زندگی نيست /همو ببينيم ؟
ری می پس از چند سال تصادفی همديگه رو ديده بوديم و الکی گله گذا. شده بود 

نفهميدم  همچين جالل رو ردش کردند که. ديگه از اين خنده دار تر نمی شد . کرديم 
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مهين لباشو به لبای من . ولی از دو طرف منو وسط خودشون گرفتند .. چه جوری 
سهيال .. خيلی خوشگل شدی طناز . خيلی دلم واست تنگ شده بود -.. چسبوند 

؟/؟.خودشو به مهين چسبوند و گفت ببينم عزيزم من ديگه خوشگل تو نيستم 

مو گووووووو تو با اين پيرهن جيگری که تنت کردی حسابی دلاووووووففففف ن
: ين مه.. فدات شم -. خيلی ماهی و خيلی ناز داری . بردی من بهت چی بگم دختر 

نوعی  طناز جون اگه حوصله ات سر اومده و از اين که هر لحظه مردای اينجا به
بر و بچه  من با. می خوان خود نمايی کنن خسته شدی بيا با هم بريم يه اتاق خلوت 

سه تايی مون رفتيم به يکی از .. های اين خونه دوستم و سوراخ سنبه ها رو واردم 
تخت درش نبود ولی انواع و اقسام مبلمان و دکور بندی های جالب و ميز ..اتاقها 

اخل قفل يه لحظه ديدم که مهين درو از د. تلويزيون در اونجا خود نمايی می کرد 
-.. شت در واقع اينجا يک هال و پذيرايی بزرگ بود که از چند طرف در دا. کرده 

ونه فقط اون در پشتی بازه که کسی جز من و خود صاحب خ-؟ /ببينم مهين امنه ؟
چی  خانوما واسه -.. .. نمی دونه چی به چيه چون آخرش از يه راه باريک مياد 

نو تازه ما خودمو. ما خودمونو زندونی نکرديم -خودتونو در اينجا زندونی کردين 
دامنه . مهين آروم آروم روی لباس چرم جيگری سهيال دست می کشيد . . آزاد کرديم 

يال دل پيرهن خيلی کوتاه و فانتزی بود و پاهای لخت و باسن چسبون زير چرم سه
سرا خيلی از جوونا رو برده بود ولی نمی دونم چرا اون حس و حالی نسبت به پ

دوستش  شايد واسه اين بود که می خواست با. البته حاال می فهميدم چرا . نداشت 
رته شوهر اون جوری که منظو-؟/ببينم دخترا شوهر نکردين ؟-. همجنس بازی کنه 

نور رفته باشيم دفتر خونه قال قضيه رو کنده باشيم خبری نيست ولی به عرض ا
اين  به. جناب عالی برسونيم که من و سهيال هر کدوم يک زن و يک شوهر داريم 
آخ که . صورت که ما نسبت به طرفمون کار يک زن و يک شوهر رو می کنيم 

با اين که چند ساعت قبل مهرداد سيرم کرده بود و . چقدر اين دو تا خواستنی بودند 
وظيفه شوهر داری رو تا حدودی انجام داده بود وقتی که اين دخترا رو می ديدم که با 

واست دلم می خ. چه شور و هيجانی می خوان خودشونو نشون بدن به وجد می آمدم 
می  ولی نمی بايستی به همين زودی دست خودمو رو. منم می رفتم به جمع اونا 

ونی دل مگه نمی د. اين چيه پوشيدی . سهيال خيلی نازی : مهين . کردم که منم بله 
رچی منم همين کارو کردم که دل تو رو ببرم ديگه وگرنه کون لق ه-منو می بری 
. مياد ببينم طناز جون تو که از اين کارا بدت ن-واسشون کف زدم . .. مرد نامرده 

عشق من االن اينا همه مد . اون وقتا که بچه محصل بودی از اين کارا فراری بودی 
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مهين جون يعنی تو و سهيال جون واسه همين به پر و پای هم پيچيدين که مد -. شده 
ون بود و دامن لباس سهيال رو که خيلی چسب. ؟ دو تايی شون فقط می خنديدند /شده ؟

-. تمامی کون سهيال مشخص شد . قاچ کونشو مشخص می کرد داد باال 

قاچای کونشو که به دو . اوووووخخخخخخ سهيال جون عشق من چی درست کردی 
قيم طرف باز کرد کامال معلوم بود که شورت نپوشيده و کسش از همون اول مست

ين لذت ببره به نظر من در اين شرايط سهيال بيشتر می تونست از مه. افتاده توی ديد 
چته خانوم -.. خالصه کف دست مهين از پشت رفت به الپای سهيال .. تا مهين از او 

 .کون سهيال سرخ و سفيد نشون می داد . چی درست کردی اون زير ... خانوما 

صورت  ساختار بدنی سهيال به اين, انگاری به اونا هم روژگونه زده بود ولی نه
ن قسمت جلو کسش از اين زاويه ای که م. چه پوست نرم و لطيفی داشت .. بود 

با همه اينا من از اين که در پايان مجلس عده ای با . درش قرار داشتم مشخص نبود 
 -. د بهانه رقص بخوان بمونن و تا شش هفت ساعت بعد پايکوبی کنن خوشم نميوم

ش ديگه راست.. نمی خوام لباسامو در آرم . خوشم مياد .. نکن . مهين مهين ولم کن 
چون خيلی از . به اين فکر نمی کردم که اونا ازدواج کردن يا نه و دختر هستن يا نه 

 اونايی هم که شوهر دارن عشق شديدی به ار تباط جنسی با هم نوع خودشون

؟ /حاال ميشه نسوزی ؟-من دارم در تب می سوزم . مهين يه کاريش بکن -. دارن 
ين کارا چون اون تا حاال از ا. االن طناز جون از هر دوی ما بيشتر داره ميسوزه 

ست اگه دو. طناز بيا جلو . نکرده من هيجان و تحرک بيشتری در اون می بينم 
ز زود بود دو تايی شون با سينه هام ور رفتن ولی هنو. داشتی به تو هم حال ميديم 

اره اونو هرکسی به اون کسی که عالقه ای د. که بخوام در اين مجلس دستمو رو کنم 
يک قديس فرض می کنه .... 

ا ين حرکاتشون و با شور و حال و صحنه های فانتزی مجلس حس کردم که تبا ا
وقتی که لبای مهين رو لبام . حدودی تحريک شدم و دلم می خواد که با هام ور برن 

وی قرار گرفت و سهيال هم اومد تا با کمرم ور بره و از پشت دستشو گذاشت ت
سمو در پيراهنم و اونو به سمت باسنم نزديکش کرد نزديک بود بگم که حاضرم لبا

که فکر نمی کنم .. در ها همه قفل بود به جز همون يک راه .. آرم تا با هام ور برين 
روم اين مهين خيلی آ. کسی متوجه می شد که اين طرف هم يک مسيری وجود داره 

تاشو منو می بوسيد و سهيال هم طوری دستشو حرکت می داد که دلم می خواست دس
يف می ذاشت رو چاک کوسم و با لبه های دو طرفش حال می کردو در اصل بهم ک

از بس  کسی هم که به کارمون کاری نداره. دخترا لباسامون خراب ميشه -. می داد 
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خيلی آروم لباسامونو در . همه سرگرم عشق و حال و تفريح خودشون هستند 
و نمی طناز اصال فکرش: مهين ! دو تايی شون چه سوتی کشيدند و چه آهی . آورديم 

اسه شما حاال که اونو و-.کردم اين جور گنح پنهان در ميان ما وجود داشته باشه 
ت ببين که اين خواهر.. عزيزم عشق من -.. سهيال اومد طرف من . آشکارش کردم 

ه چه جور می تونه بهت حال بده طوری بهت حال بدم که هر وقت بخوای برسی ب
-. اشم سر شوق و همه جات آروم بگيره بيای سراغ من و بخوای که من در کنارت ب

روی . دختر فقط کارت رو بکن و اين قدر به من چيزی نگو . چی داری ميگی 
ته طوری کاناپه يا همون مبل چرمی سه نفره يه حالت نشسته و قمبلی به خودم گرف
نو ببوسه نشستم که سرم از پشت مبل به طرف بيرون قرار داشته باشه مهين بتونه م
شون کرده و سهيال هم طوری به وجد اومده بود که دو تا قاچ کونمو به دو طرف باز

ور سهيال سهيال همين ج-.. زبون دراز و پهنشو می کشيد روی کس و سوراخ کونم 
ين مه-. با زبونت داری منو می سوزونی و خودت نمی دونی چه بر روزم آوردی 

کنی  تو چيکار می. اصال حفره کونش لک نداره . اگه بدونی اين طناز چه نازيه 
ازم محل هر کاری می کنيم و هر محلولی می زنيم ب. عزيز بايد به ما هم ياد بدی 

 هوس کيری.. بمالش .. زبون بزن .. طناز فدای اون لک شما -.. تماس لک داره 

ط ياد مجلس قبلی افتاده بودم که در اين شراي. کرده بودم که با بيضه ها بره توی کسم 
م مهين هم از لبا. حاال به جای يک زن دو تا زن در کنارم بودند . فتانه در کنارم بود 

! سهيال - .شروع کرد و کمی که خودمو باال تر کشيدم اومد با سينه هام هم ور رفت 

فعال که سرم الی -.. ديدن کی بود مانند خوردن -.. دارم می بينم .. سينه هاشو بگو 
ر اون نوک سينه هام همچين تيز شده بود که واقعا نياز به يک مرد رو د.. کونشه 

... ونم کيوان رو نمی د. مثال فرزاد بياد و با هام حال کنه . لحظات حس می کردم 

ن و سهيال که داشت سوراخ کونموليس می زد انگشتاشو هم فرو می کرد توی کس م
در .. د با اين کارش تا حدودی نياز من به کير رو تامين می کر. می کشيد بيرون 

انگاری چند نفر در حال . همين لحظه صداهای عجيب و غريبی به گوش می رسيد 
اينا . داشت وااااااايييييی نه امکان ن.. صدا لحظه به لحظه نزديک تر می شد . فرارن 

ن که اونا من لحظاتی قبل از اي. چه جوری بو بردار شده بودند که اينجا خبری هست 
وری گرفته در ديد قرار بگيرن از اونجايی که شک کرده بودم چه خبر شده لباسامو ف

ولی خيلی  لباسامو تنم کردم. و رفتم يه گوشه ای که ديد نداشته باشه سنگر گرفتم 
و تا دختر اون د. جالل و کامران کامال برهنه وارد صحنه شده بودند .. ژوليده بودم 

کردند و راستی راستی هم دستاشونو به طرفشون باز با آغوشی باز از اونا استقبال 
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از ترس که چه عرض کنم ترس من از کير غريبه ريخته بود و با اين اندام و . کردند 
-. گه زيبايی که داشتم ديگه مردی نبود که به خودش جرات بده که به من زور ب

همش از اين نگران بودم که خبر منو بگيرن و اونا هم ... کامال -؟ /دخترا آماده اين ؟
نمی دونم آيا می شد بدون اين که از جلو . بگن که يه جايی همين گوشه ها قايم شدم 

خترا دو د.. هيچ راهی نبود . چشاشون رد شم از اون قسمت خودمو کنار بکشم يا نه 
دی ايرا. من عاشق کون کردن هستم : جالل . تايی شون روی کاناپه قمبل کردند 

هيال من و س. خواهش می کنم کامران خان -؟ /؟.نداره که اول توی کون فرو کنيم 
به سهيال  جالل رفت سراغ سهيال و کامران هم عزمشو جزم کرد که. کامال آماده ايم 

يهو می . زياد نمی شد خيره به اين صحنه ها نگاه کرد . حال بده سرمو انداختم پايين 
به چاک  کاش همون اول می زدم.. ديدی که لو رفتی و بايد از مخفيگاه بيای بيرون 

من که اراده ام خيلی قوی بود

. ر يانی ولی چه ج. يح دادم در يه گوشه ای سنگر گرفته شاهد اين جريان باشم تر ج

دو مرد سه سوته طوری خودشونو انداختن رو زنا که برای يه لحظه که سرمو بر 
گردوندم ديدم که تو سوراخ کس وکون هر کدوم از اين خانوما يکی يه دونه کير فرو 

ز اون جايی با اين که اولش برام هيجان داشت که اين صحنه ها رو ببينم ولی ا. رفته 
لی وقتی که و. که اين دو تا مرد سمج و گردن افتاده بوده ازشون حالم بهم می خورد 

اون ..  می ديدم بدن ناز و تپل و خوش دست من کجا و اين دو تا زن زير کير کجا
گه چه عکس وقت با خودم می گفتم اگه اين دو تا آقايون اين تن بيست منو ببينن دي

دست و پاشونو گم . داشتن توی کون اين دو تا زن فرو می رفتن . العملی نشون ميدن 
دم آ. اصال نمی شد حس کرد که اونا هم يه روزی سکس کرده باشن . کرده بودن 

 وگرنه مهين و سهيال داشتن.. به حال اون مردا . دلش به حالشون می سوخت 

نجا نمی اونو اي. ببينم دخترا طناز هم با شما بود : کامران . حالشونو می کردند 
واد و هر کی دلش بخ. کاری به کار اون نداشته باشين . نمی دونم کجاست -. بينم 

بعضی . .مهين خانوم : کامران . ..دوست داشته باشه مياد محفل ما رو گرم می کنه 
 داغ. ها در جريان نيستند که کير جالل و کامی تيزه چقدر تيزه و می تونه آتيش بزنه 

.. . بازم بده .. يکی ديگه .. وقتی طرف اونو بچشه ميگه يکی ديگه . کنه و حال بده 

به  نوک چند تا از انگشتاشو.. تو الزم نيست بگی -. پس چرا من نميگم : مهين 
ف قسمت باالی محل اتصال کير خودش با کس مهين رسوند و گفت همين داره حر

بازم می . يکی ديگه .. عوضش من ميگم يکی ديگه : سهيال .. . می زنه کافيه 
نگاه کن اين جالل چقدر خونسردانه داره : کامران .. کير می خوام . می خوام . خوام 
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ان خودم فدای مرام داش کامر-اصال نميگه مرغ همسايه غازه . سهيال جونو می کنه 
-. زده اگه يه خورده با طناز جون مدارا می کرد می تونست راحت قاپشو بد. بشم 

 .تا شما ها هستين من چرا به فکر بقيه باشم .. نه بابا -ببينم تو هم که به فکر اونی 

ظاهرا جالل و کامران هوس اينو کرده بودند که دو تا . هرچند هر گلی يه بويی داره 
-. کير رو روی قسمت کون ببينن که يکی توی کس فرو رفته و يکی ديگه توی کون 

و حالت خواهش می کنم شما بفر ما و در هر د-.. داداش جالل شما بفر ما اين طرف 
اون کيرشو از کس مهين بيرون .. کامران رفت طرف سهيال و جالل . بايد تست کنيم 
هم  جالل از کس سهيال در آورد و گذاشت توی کونش و از اون طرف. کشيده بود 

ده محو صحنه ش. کامزان رفت اون زير دراز کشيد تا بتونه کس سهيال رو بکنه 
دوباره  چه زيبا و هماهنگ کير ها از جفت سوراخ ها بيرون کشيده می شد و. بودم 

ب خيلی مراق. دستمو از داخل شورت گذاشته بودم روی کس . می رفت اون داخل 
 اصال دوست. چه حس خوش و لذت بخشی داشتم . بودم که يه وقتی متوجهم نشن 

رابر ديگران تا حاال هم هر قدر در ب. نداشتم خودمو بذارم در اختيار اين دو تا الت 
هين رفت م. هر چند بعضی از اين موارد اجتناب ناپذير بوده . شل گرفتم بسه ديگه 

مت ظاهرا بهش عال. سهيال با اشاره دست اونو به نزد خودش خوند . طرف سهيال 
آخ . رد مهين هم روشو زمين ننداخت و همين کارو ک. داد که کسشو بذاره رو دهنش 

ده اين سهيال يه جوری کس مهين رو ليسش می زد و وسطشو با ميک زدن داغ کر
دو تا  فدای رفاقت شما: جالل . که مهين از سستی زياد داشت رو زمين ولو می شد 

واسه همين ما دو تا دوست . زن بشم من که نشون دادين چقدر خاطر همو می خواين 
و که زاويه ديد من طوری بود که اون کيری ر. خاطر شما دو تا رو هم می خوايم 

اييدن وارد کون می شد راحت تر می ديدم تا کير کامران رو که از زير در حال گ
شايد بدنم از هوس سست شده . نمی ئونم چرا .حس کردم که خوابم گرفته .سهيال بود 

قا جالل آ-. نفهميدم کی چشام بسته شد که با يه سر و صدا از خواب پا شدم .. بود 
و جا بيا اين طرف تا حالش.. خوابيده .. اون اين جا دراز کشيده . پيداش کردم 

خالصه هر . نه من کی همچه حرفی زدم -؟ /مرد حسابی مگه نميگی خوابه ؟-بياريم 
ين ا.. لعنتی . تغييری در ظاهر امر نياز به مشورت و همراهی و همکاری داره 

بوی گند الکل  .لبای گنديده شو به لبام نزديک کرده بود . کامران اومده بود باال سرم 
رومو رو احساس می کردم گذاشتم خوب نزديک شه مشتمو همچين گره کرده تمام ني

از  يکی ديگه هم با اون يکی دستم زده سريع.. درش جمع کرده کوبوندم به سرش 
وشه ای ؟ آدم نمی تونه بياد يه گ/کثافت آشغال هرزه گير آوردی ؟-.. جام پا شدم 
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کم آوردين برين خوار مادرتون رو بچسبين. خستگی در کنه 

صدامو بردم . ول کنشون نبودم . يی شون بد جوری حساب کارشونو کرده بودند دو تا
ازم خوب ب. هم داشتم فيلم ميومدم و هم راستی راستی کمی عصبی شده بودم . باالتر 

آقايوون اينجا رو با جنده خونه اشتباه -. بود که صدای ساز و آواز رفته بود باالتر 
ال با همون مهين و سهي. ؟ شما دو تا خانوما واقعا دارين پرروشون می کنين /گرفتن ؟

ن ما تن و بدن لختشون اومدن جلو و صورتمو بوسيدن و گفتن فدات شيم طناز جو
جا بذار اين. خودمون می دونيم چه خانوم نجيبی هستی و اهل هيچی هم نيستی 

برم کجا ميون اون همه شلوغی -تو حاال اگه دوست داری برو بيرون . حالمونو بکنيم 
احم من فقط به اين دو تا دراز بی خاصيت بگين مز. همين جا خوبه . استراحت کنم 

تم اصال نمی دونس. وگرنه کاری می کنم که هر چهار تا تون برين باالی دار . نشن 
اصی دوباره اسير غرور خ. من که نمی خواستم کاری کنم . واسه چی اونجا هستم 

ستشون از د. حداقل نمی خواستم با اين دو تا پسر حتی حرف هم بزنم . شده بودم 
ی سکس نگاه کردن به صحنه ها. خيلی آروم از اون فضا دور شدم . خسته شده بودم 

 وقتی که خودت درش حضور نداشته باشی جز اين که کمرت رو سنگين کنه هيچ

مردا همه  .خسته بودم . خودمو مرتب کرده از اون فضا اومدم بيرون . تاثيری نداره 
با  .با هر کی که دوست داشت می رقصيدم . با حرص و ولع خاصی نگام می کردند 

د خيلی اين که در رقصيدن و صحبت کردن با پسرايی که به نوبت با من می رقصيدن
از  به ماليمت بر خورد می کردم ولی در مواردی که اونا می خواستند پاشونو

گفتم  اگه چيزی بهشون نمی. گليمشون دراز تر کنند خيلی جدی بر خورد می کردم 
ا دوست ولی عکس العملی هم نشون نمی دادم که اونا فکر کنن که من خوشم اومده ي

دب نشون يکی بود که اسمشو هم نمی دونستم ولی خيلی مو. دارم که ادامه کار بدم 
ر حس ولی وقتی دستاشو گذاشت رو کمرم و خيلی به آرومی اومد پايين ت. می داد 

وری می چون حس کردم دستاشو ط. تازه شايدم بد تر . کردم که اونم مثل بقيه هست 
روی من به  مردا حق داشتند که اين جور. خواد پايين تر ببره که پيرهنمو چاکش بده 

وبی در شايد به خاطر عجله ای که داشتم اينو به خ. خصوص قسمت باسنم زوم کنند 
ی کردم ولی وقتی که خودمو در آينه نگاه می کردم حس م. خونه متوجه نشده بودم 

. ود خط درز همه جا به خوبی مشخص ب. که دارم کون خودم و قالب اونو می بينم 

اين قسمت  خيلی ها علنا داشتند به. بذار باشه بذار همين جوری همه رو آتيش بزنه 
ظر بودن حتی وقتی هم که رو صندلی نشسته بودم انگاری منت. بدنم نگاه می کردند 
يلی خ. بهشون رو ندم . ولی من دوست داشتم حالشونو بگيرم . که از جام پا شم 
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ی طرف که يه خورده باهام ور م. خوشم ميومد اين جوری همه رو بذارم سرکار 
اونو .. رفت و حس می کرد که می تونه ادامه بده خودمو از دستش خالص می کردم 

می  اين جوری حس. ميذاشتم تو خماری نمی خواستم فکر کنه که منم از اوناشم 
ر می احساس غرو. کردم که از همه اون زنايی که اونجا هستم بر تر و باالترم 

يکی دوبار هم حرکت لذت و هوسو زير شکمم حس می . خيلی بهتر بود . کردم 
 بی پر وايی و بی. چقدر اينجا خفه بود . کردم ولی بايد با اين آتش درونم می جنگيدم 

به هر گوشه ای که می رفتم دختر و پسری به هم . بند و باری همه جا موج می زد 
ر حال کنن چسبيده در اين فکر بودن که می تونن جايی رو پيدا کنن که با هم راحت ت

 ولی از اونجايی که نگاهها به دنبال من. و من خيلی آروم در عالم خودم بودم .. يا نه 

ستی می هميشه مرد يا پسری پيشد. بود نمی تونستم مدت زيادی با خودم خلوت کنم 
 می موندم که جواب. گاهی وقتا هم چند نفری ميومدن . کرد و ميومد سراغم 

ی کردی و اگه به يکی توجه م. کدومشونو بدم و با هاشون چه بر خوردی داشته باشم 
ن دلم نمی خواست در اين مرحله کسی از م. به يکی بی توجهی خيلی بد می شد 

يپ در همين اوضاع و احوال وشرايط بودم که ديدم يه جوون خوش ت.. دلخور شه 
از تو بايد نهههه نههههه طن.. اينو ديدم ديگه هوش از سرم پريد . ديگه اومد سراغم 

. زده شی  امشبه رو ديگه نبايد هيجان. به اون اصولی که بهش معتقدی پايبند باشی 

ر خوشگل ولی چقد.. تو بايد اراده داشته باشی . يادت بياد به خودت چی قول دادی 
 لعنتی.. يعنی می تونم اونو هم بپيچونم ولی اگه اون منو بپيچونه چی .. بود اين پسره 

.. صورتش سرخ و سفيد . چشاش رنگی و سبز بود .. چرا داره مياد سمت من 

طناز خانوم خيلی خوشگل شدين -. يه چيزی حدود سی می شد . موهاش روشن بود 
ورده چاق ولی يه خ. در مراسم از دواجتون -؟ /؟ منو قبال کجا ديدين ؟/شما ؟-امشب 

ينه که بزرگترين ايراد شما ا.. زيبا تر از ونوس -؟ /؟.. زشت تر شدم -.. تر شدين 
هيچ ايرادی نميشه از شما گرفت

لی من در و. چی فکر کردم که اونو در عروسيم ديدم يا نه چيزی به يادم نميومد هر
رام ميذاشتم بايد به خواست خودم احت. اين لحظات نبايد به اون توجهی نشون می دادم 

در همين  .و اينو هم در نظر می گرفتم که بايد برای شخصيت خودم احترام قائل شم 
ا حس نمی دونم چر. خونم به جوش اومده بود . لحظه سر و کله مهرداد پيداش شد 

يگه با زنشه کردم که شوهر نامردم اونو فرستاده سراغ من تا بتونه از اين که يکی د
دلم می خواست با مشت . حساسيت عجيبی به اين حرکاتش پيدا کرده بودم . حال کنه 

رش خالی بکوبونم به کله همين مرد خوش تيپی که روبروم قرار گرفته دق دلی مو س
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و يهويی  آتيششون يهويی ميره باال. من نمی دونم جرا اخالق مردا اين جوره . کنم 
مهرداد  ظاهرا اون مرد هم به ديدن. اصال نميشه رو اونا حساب کرد . مياد پايين 

نم برام اين حرکت او. يکه خورد و از اين که شوهرم ما رو با هم ديده سختش بود 
عزيزم خوش می گذره ؟بهتره که از اين لحظاتت -شايدم از فيلمش بود . تعجب داشت 

-؟ /؟ برديا جان همسرمو که می شناسی ؟/ببين همه چقدر خوشن ؟. استفاده کنی 

ن قديمه طناز جان برديا از دوستا-.. افتخار زيارتشونو در جشن عروسی شما داشتم 
چيزی برای گفتن . فقط شوهرمو نگاش می کردم .. و نسبت فاميلی هم با هامون داره 

دواج  لعنتی اگه جنبه داشتن زن خوشگلو نداشتی مرض داشتی با هام از. نداشتم 
ری از اين بر ديا انگا. ؟ ولی جريانی پيش اومد که متوجه شدم اشتباه کردم /کردی ؟

ذر که مهرداد اومده بود يکه خورده کمی سختش بود که با هام صميمی باشه ع
ين چه اصال معلوم نبود ا. خواهی کرد و رفت و مهرداد هم از يه طرف ديگه رفت 

و  راستش من ديگه بر ديا رو تحويلش نگرفته بودم. طرز خوش و بش کردن بود 
م نکرده اونم شايد حس می کرد که مهرداد ناراحت شده رفت ولی اون که کاری باها
ل و حا. بود جز اين که طرز نگاهش به نوعی خريدارانه و سر شار از هوس بود 

کسی رو  ولی اينو هم دوست نداشتم که. حوصله مردايی رو که ميومدن طرفم نداشتم 
از مهمونا . انگاری آب شده رفته بود زمين . حتی برديا رو . از خودم ناراحت کنم 

لی ها می خواستم سراغشو از اين و اون بگيرم ولی می دونستم خي. فاصله گرفتم 
. شايد اونو به اسم نشناسن و خيلی ها هم از اين تعجب کنن که چرا من به دنبالشم 

ر از خودم باالخره يه گوشه ای اونو ميون دو تا دختر جوون و خوش اندام و الغر ت
ا خودم مقايسه به اون دو تا دختر يا زن خيره شده بودم و داشتم اونا رو ب. پيدا کردم 

ه اونا حس کردم که بازم دارم ناراحت ميشم از اين که چرا اين پسر ب. می کردم 
با اين که من هيچ انگيزه و توجهی به بر ديا نداشتم ولی به اون دخترا .. توجه داره 

قط می ف. دخترا می تونستن منو ببينن ولی برديا يه پهلو بود . حسادت می کردم 
ترا نگاه تونستم تا حدودی حالت صورتشو ببينم و اين که چه جوری داره به اون دخ

؟ فقط می /؟. يعنی همون هيزی رو که نسبت به من داشته به اونا هم داره . می کنه 
حس کردم که اونجا .. خواستم به من توجه کنه ولی من کاری به کارش نداشته باشم 

من که نيومده بودم عشق و هوسو . وايسادن و غرورمو زير پا گذاشتن فايده ای نداره 
ين که با ا. اصال دوست نداشتم يه لحظه ديگه هم در اون مجلس باشم . گدايی کنم 

است انگاری دلم می خو.. کسی کاری به کارم نداشت ولی حس می کردم تحقير شدم 
رين زن که يکی بره پشت ميکروفون و اعالم کنه که طناز زيبا ترين و خوش بدن ت
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سرشو  قصد داشتم بر گردم که يه لحظه پسر خوش تيپ. شرکت کننده در اين مجلسه 
هر کاری کردم لبخند .. اومد طرف من .. تا منو ديد گل از گلش شکفت .. بر گردوند 

ه اون دو اصال ب. با اين حال سريع بر خودم مسلط شدم . خودمو پنهون کنم نتونستم 
ا هم تا اون دو ت. تا دختر اعتنايی نکرد و حتی يه خدا حافظی هم با هاشون نکرد 

حتماال من که اونا رو نمی شناختم ا.ديدند که اومد طرف من سرشونو گذاشتن رفتن 
 -. ستم حتما فکر کردن من زن يا دوست دختر بر ديا ه. اونا هم منو نمی شناختن 

طوری حرف می زنين که -. چه افتخاری از اين که دوباره شما رو زيارت می کنم 
مکان نمی  البته بعد زمان و-.. انگاری سالها هزاران فرسنگ از هم دور بوده باشيم 

. کی ميگه  اين يه تيکه رو نفهميدم داره به... تونه بين دلها فاصله ای ايجاد کنه 

حرف  می دونستم که.نخواستم جواب خاصی بهش بدم . اصال چرا اين حرفو زده بود 
حرف مياره .

- می دونين  شما از کجا-. گار اينجا بهتون خوش نمی گذره خانوم زيبا و انديشمند ان
بعضی  .از همون جايی که شما می دونين که زيبا هستين -.. که من انديشمند هستم 

ن از راستش م-. چيزا رو ميشه ديد ميشه حس کرد که اين محيط برای شما سنگينه 
فاقا من ات-. اين که خودمو غرق نمايش و مشتی کار های کليشه ای بکنم خسته شدم 

اگه بخوايم  درسته زندگی شبيه يک فيلمه ولی در ميان فيلم. هم با شما هم عقيده ام 
انگار شاديها همه زورکی . نقشهای يکنواخت ديگه ای هم قرار بديم خسته کننده ميشه 

. اشيم ما داريم خودمونو مجبور می کنيم که شاد ب. رقصها همه قرار داديه . شده 

حرفای قشنگی می زد ولی نمی .. انسان بايد وقتی که شاده شادی خودشو نشون بده 
يد می شا. چه ضرورتی داشت که اين حرفا رو بگه . دونستم مناسبت اين حرفا چيه 

بذار . خواست که با من دوست شه و در خلوت خودش يه جوری با من اختالط کنه 
ک نوع اينم خودش ي. من حاال در کنار خوش تيپ ترين مرد اين مجلس بودم . بکنه 

گام يه جوری ن. قرار داده که يک زن خوشگل بايد کنار يک مرد خوش تيپ باشه 
. رانه نگاهش زيبا بود و سياستمدا. کرد که حس کردم دوست داره ارباب من باشه 

رف دوست داشتم يه چيزی واسه ح. نمی خواستم تابع کسی باشم ولی خوشم اومد 
اف های از اون صر-.. من صراف هستم -؟ /ببينم شما کارتون چيه ؟-. زدن پيدا کنم 

از .. ه نه من هميشه نهم گرو هشت-.. زرنگ يا اونايی که هميشه هشتشون گروه نهه 
ال ولی سو. حاال اين بود که ازم می پرسيد . اين حاضر جوابی اون لذت بردم 

ه يعنی ؟ اولش خودمو زدم به اون راه ک/از زندگيتون راضی هستيد ؟-گستاخانه ای 
ر باالخره شوهرم يک د. ناراضی نيستم  -. مثال کامال متوجه منظورش نشده ام 
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ر هرچند زندگی همش بين خواب و بيداری د. آمدی داره و باهاش پيش می بريم 
يه جوری نگام می کرد که .. گردشه و انگار به همين دو عنصر خالصه ميشه 

بود که  منظورم اين-؟ /ببينم منظور خاصی داشتين ؟-متوجه شدم حرفش ادامه داره 
نم و ناراضی نيستم ولی تا اونجايی که من می دو-؟ /از همسرتون راضی هستيد ؟

اضی خيلی ها رو ديدم و از خيلی ها شنيدم بيشتر همسرای دنيا از همسرشون ر
منم  -.. نيستند نه اين که با هاشون ضد باشن بلکه اون جوری که انتظار داشتن نبوده 

مينو می اتفاقا ه-؟ /شما به سفر های خارجه هم رفتين ؟. شايد يکی از اونا باشم 
اگه بنياد خانواده در خارج از . آره من به خيلی از کشور ها سفر کردم . خواستم بگم 

خيلی  اينجا محکم باشه خيلی محکم تر از اينجاست ولی اگه سست و متزلزل باشه
هيه برای بی در اونجا خيلی ها اين اعتقاد رو دارند که ازدواج را. خيلی آشفته تره 

اين يک  .پروا شدن يک زن برای اين که بعد از اون بتونه هر کاری رو انجام بده 
. ه باشه اين حرکتيه که مثل اينجا شايد اعتراضی رو به دنبالش نداشت. اصل نيست 

مکارش حتی گاهی وقتا يک زن با يه مردی مثال ه.. غيرت به اون معنا نقشی نداره 
م بايد به نظر شما ما ه-.. شوهرشم خبر داره .. رستورانی .. ميره بيرون کافه ای 

يکی از داليلی که من تا به حال ازدواج -.. اون فضا رو در ايران خودمون پياده کنيم 
پس اين -اشم نکردم اينه که نمی تونم خودمو مقيد به قرار دادی کنم و تابع اصولی ب

فا دار جور که معلومه از زنی هم نبايد انتظار داشته باشين که نسبت به شما و
به نظر من چيزی به نام وفا داری در اين دنيا نمی تونه وجود خارجی داشته -. باشه 
ا حتی يک زن و ي. به خاطر اين که لذتهای جنسی داره حرف اول رو می زنه . باشه 

ن از اين که فقط يک جنس مخالف به عنوا. يک مرد مياد از وفا حرف می زنه 
همون  شريک در زندگيش نقش داره ولی هم اون راحت ميره فيلمهای سکسی می بينه
ی بره که اندام يکی ديگه رو می بينه اين خودش يک نوع خيانته همون لذتی که م

ر نشون ميده که اگه اون تصوير تلويزيونی يه اندام حقيقی بشه و بياد در کنار اون قرا
واد به شما می فرماييد اگه يک زنی بخ-. بگيره خيلی راحت می تونه پذيرشش کنه 

 شوهرش خيانت کنه و يا يک مردی اين کار رو در حق زنش انجام بده خطايی

پس چرا از دواجی صورت می -.. چيزی در همين مايه ها -؟ /صورت نگرفته ؟
به . .اونم می تونه يک تنوعی باشه -.. می شد به همون صورت زندگی کرد .. گيره 

ه معلوم شه منی که ب. هويت ها آشکار شن . خاطر اين که مرز هايی مشخص شه 
ولی اونو که  برديا حرفای بدی نمی زد... دنيا ميام بابام کيه و مادرم چيکار می کنه 

می ديدم به خودم اميد وار می شدم از اين که کس خل تر از من هم در اين کره خاکی 
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وجود داره

. ا چيه يلی دلم می خواست بدونم منظور اين مرد از ان همه صغری کبری بافتن هخ

؟ يعنی نظر خاصی نسبت به من /آيا وافعا هدف خاصی رو پيگيری می کنه ؟
يه حس آرامش خاصی به آدم . شما حرفای خيلی قشنگی می زنين -؟ /داره ؟

من  وقتی يک خانوم زيبا و تک و منحصر به فرد با کالمی زيباتر به -. ميدين 
ولی دوست . نگاهش داشت افسونم می کرد . آرامش ميده مسلما در منم اثر می ذاره 

آحه من . راستش شايدم دوست داشتم ولی نمی خواستم . نداشتم فريب نگاهشو بخورم 
دم به اين که می تونم بر خو. اومده بودم تا به خودم ثابت کنم که توانايی زيادی دارم 

د که اون بو. از دست شوهرم در مانده بودم . مسلط باشم و گول مردا رو نخورم 
ت يه لحظه به ياد اندام سکسی خودم در ساي. آزارم داده کار منو به اينجا کشونده بود 

راستش . اين که چطور مردای زيادی اين اندامو ديده با هاش حال کرده بودند . افتادم 
ريک کرده خود منم حاال که فکرشو می کنم از اين حالت خودم و اين که بقيه رو تح

نم شما رو من خيلی خوشحال ميشم که بازم بتو-. بودم به اندازه کافی لذت می بردم 
ن لحظه يک اشتباه ما آدما اينا که دوست داريم گذر لحظه ها رو در همو. ببينم 

بهش . کرد  بسنجيم ولی ميشه از لحظه هايی برای تحکيم روابط در آينده هم استفاده
خيلی کالس باال حرف می زد ولی اگه کسی به حرفاش دقت می .. ارزش بخشيد 

فقط  تمام اين زورزدنهاش. کرد متوجه می شد که همين حرفای دم دستی خودمونه 
برای همين بود که بگه دوست داره وقتی که پامونو از اين مجلس بيرون گذاشتيم بازم 

اسه خودم يه يعنی من و. پاک گيجم کرده بود . با هم باشيم و بازم با هم بريم بيرون 
ر حالی ؟ د/؟ همون کاری رو که مهرداد دوست داره انجام بدم ؟/دوست مرد بگيرم ؟

مسائل  درفرهنگ اروپايی تا اين حد سخت به-. که اصال از اين کارا خوشم نمياد 
لی از اين با اين که يه حس خاصی نسبت بهش پيدا کرده بودم و.. ..نگاه کرده نميشه 

در -. که اون با اين جور حرف زدنهاش حوصله مو سر می برد عصبی می شدم 
ی خاص ضمن شما خانوم زيبا نبايد احساس کنيد که اين روابط ممکنه حکم رابطه ا

ا به حال با داشتم به اين فکر می کردم که من ت.زده بود به نقطه حساس . رو پيدا کنه 
ن شايد ظرفيت و جنبه اي. هر مردی که دوست شدم آخرش کار ما به سکس رسيد 

وقتی دستاشو گذاشت رو دستام و به . جور روابط در جامعه ما به همين صورت باشه
من  اون با چشاش داشت با. چهره من خيره شد منم نتوستم به نگاهش جواب ندم 

.. ونم می ت. انگاری به من می گفت که می تونم تو رو به دست بيارم .حرف می زد 

رده و ولی من با يه ديدی عقابی طوری اطراف چشامو برای نشون دادن خشمم گرد ک

130



ه می دونستم که مردايی ک. به حاشيه ها چين دادم که حساب کار دستش بياد 
ر نميرن قصدشون شکار زنا باشه ديگه با اين اخم و تخم های خفيف از ميدون به د

. خواد  که هيچ بلکه خيلی بد تر هم می کنن و حس می کنند که اون زنا دلشون می

ده بود و ولی در نهايت يه چيزی برای من ثابت ش.شايد بر ديا هم يکی از اينا بود 
کاری نمی  اون اين که تا زمانی که يک زن خودش نخواد و با مرد راه نياد اون هيچ

وت در پيدا کردن گوشه ای خل. تونه بکنه و در پيشرفت روابط اثری داشته باشه 
ی ولی اون اين گوشه رو خيل. محفل به اون شلوغی کمی سخت به نظر می رسيد 

من با گوشی  ببخشيد شارژموبايلم تموم شده اگه اجازه می فر ماييد-. راحت پيدا کرد 
نگ به اونی که می خواست ز.. خواهش می کنم بفر ماييد -. شما يه تماسی بگيرم 

اون زن  البته. نه دوست زنم بود -. ببينم دوست دخترت بود -طرف جوابشونداد . زد 
ه معنای خاصی رابطه ب-؟ /ببينم يعنی واقعا شما با اون رابطه دارين ؟-.. بچه ام داره 

صورتی  در-؟/مگه قراره برسه ؟-که شما می فر ماييد نه هنوز به اونجاش نرسيده 
-؟ /ن ؟آزادی و دموکراسی يعنی اي. که دو طرف متمايل باشن من مانعی نمی بينم 

زخرف که از اين بحث های م.. هيج معنايی نداره -؟ /تعهد و قرار دادهای احتماعی ؟
ذاشته يه جای کار دستاشو گ. به معنای نوعی سفسطه بازی بود اصال خوشم نميومد 

د تا اونجايی که مربوط به دموکراسی و آزاديهای فردی می ش. بود دور کمرم 
حالت  هر چند. اما به ناگهان حس کردم که داره از حد می گذره . کاريش نداشتم 

چشاش خيلی جذاب شده بود و صورت قشنگش هيکل بی نقصش منو به طرف 
و هاش دستامو رو پهل. خودش کشونده بود ولی من اون روز اومده بودم که بجنگم 

گذاشته اونو با فشار از خودم دورش کردم . ..

. ی که بر ديا رو ديدم ديگه حال و حوصله هيشکدوم از اون مردا رو نداشتم از وقت

م افتاده بود و صحبتام با برديا گر. تونسته بودم دلربايی کنم و به هيشکی هم باج ندم 
هر چند دقيقه .منم همين جوری به پر حرفيهام ادامه می دادم و اونم بد تر از من بود 

ی داد وقتی اين کار رو انجام م. يک بار دستمو می گرفت و تو چشام خيره می شد 
کاراش  اونم با اين. ولی سعی می کردم خونسردی خودمو حفظ کنم . بدنم می لرزيد 

که  هيجانی. ولی در نگاه اونم نوعی هيجان ديده می شد . داشت بازيم می داد 
واستن بازم به عناوين مختلف چند تا زن خ. خودشو وقف کسان ديگه ای نکرده بود 

چشاش انگار فقط به . دور و برشو بگيرن ولی اون به هيشکدومشون اعتنايی نکرد 
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نگاهمو به اين ور و اون ور می دوختم که نکنه . . دنبال من بود و منو می خواست 
. داد  ولی افق ديد من چيزی رو نشون نمی. مهرداد با کارای خودش مراقبم باشه 

ار اين جوری دوست داشت منو ميون ک. مثل اين که حساب کار دستش اومده بود 
ا طوری حالت نشستن و قرار گيری م. دستامو گذاشتم زير ميز . انجام شد قرار بده 

اون  هر لحظه منتظر بودم که. بود که يکی از دستام نزديک به اون قرار گرفت 
می خواست که اين کار انجام شه ولی نمی . خيلی دلم می خواست . دستمو لمس کنه 

ودم زير ميز من عمدا دستامو گذاشته ب. تونستم از اون بخوام که اين کارو انجام بده 
ه جمعيت نگاهمون با نگاه هم تالقی کرده و ب. که يه چراغ سبزی به اون نشون بدم 

اين که يک  برای اون مسئله ای نبود من بايد بيشتر رعايت می کردم. توجهی نداشتيم 
ن بدم زن متاهل هستم و نمی تونم به هر مردی که از راه می رسه چراغ سبز نشو

حتی اين امکان بود که در بعضی از . ولی در اون جا کسی به اين کارا کاری نداشت 
ودند قسمتها و گوشه کنار ها هم مردا در حال تعويض زنای خودشون برای سکس ب

اقسام  اينجا ديگه شده بود مکتب خونه و انواع و. که بهش می گفتن سکس ضربدری 
ی منو تو اون دو تا دستا. برای لحظاتی بعد حس کردم که برق منو گرفته . در س ها 

رد و بعد برای اين که زياد رو به جلو خم نشه يه دستشو ول ک. دست خودش گرفت 
می  چشامو باز و بسته. با دست ديگه اش انگشتامو دونه به دونه لمس می کرد 

يه هيجان تازه ای رو دور بر سينه هام و دور کسم حس می کردم که شايد اگه . کردم 
ودم پايين ولی سرمو انداخته ب. محيط مناسب بود تا حدودی می تونستم بهش حال بدم 

پس . دستشو گذاشت رو پام . تا اون جوری که عشقمه حال کنم ولی اون ول کنم نبود 
نه اين که دوست داشته باشم اين کار رو بکنم و از اين که دستشو گذاشته رو . کشيدم 

ن اتفاقا خيلی هم لذت برده و دلمم می خواست ولی نمی تونستم اي. پام بدم اومده باشه 
اشته قدر راحت اين موضوع رو براش پيش پا افتاده کنم که هرکی رو که دوست د

. گذشت  چقدر زمان زود می. باشه می تونه به همين سادگی ها به دست آورده باشه 

بازم  يه نوشيدنی می خورديم و. گاهی ميومدن کنارمون و با هامون حرف می زدند 
دلم می خواست تا . اصال گذشت زمانو حس نمی کرديم . گرم صحبت می شديم 

ی با ول. بيست و چهار ساعت پيشش بيدار می نشستم و همين جور درددل می کردم 
اون  اين که نذاشته بودم پاهامو لمس کنه بازم خندون و بشاش بود و لبخند و

ه يه تيپ مظلومی هم به خودش گرفت. مرموزبودن از حالت نگاهش محو نمی شد 
ی کرد گاهی هم طوری نشون می داد که اگه يکی از کنار ما رد می شد فکر م. بود 

گه بايد يه لحظه متوجه شديم که دي. که اون علشق دلخسته چند و چندين ساله منه 
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؟ من که /يعنی من ديگه نمی بايستی اونو می ديدم ؟. مهرداد اومد باال سرم . رفت 
. زنه نمی تونستم بهش بگم بياد به ديدنم يا شماره مو بدم بهش که برام زنگ ب

ی با اين که دلم م.هيچوقت هم ازش شماره نمی گرفتم که باهاش تماس بگيرم 
بايد ياد می گرفتم و عادت می کردم که از اين بر نامه ها بازم ممکنه پيش . خواست 

. گ بزنم من که نمی تونم به هر کی که از راه می رسه و ازش خوشم مياد زن. بياد 

ولی . به اين آسونی ها نمی شد ازش دل کند . ولی اون خيلی جذاب و تو دل برو بود 
ناز خيلی ط-.. من و مهرداد رفتيم خونه . موقعيتی هم نبود تا يک بار ديگه ببينمش 

وايلش آره ا-؟ /خيلی خسته شدی نه ؟. می بينم انگاری حالت خوب نيست . گرفته ای 
 از بس گرم -. خيلی خسته شدم ولی دو سه ساعت آخر نفهميدم چه جوری گذشت 

د شدم نه دو سه بار کار داشتم از کنارت ر-مگه تو بپای من بودی -. صحبت بودی 
ره واسم اين از ادب به دور بود که من احترام کسی رو که دا-. انگار هوش نبودی 

ر به اون شب هيجان شديدی داشتم برای اين که زود ت. حرف می زنه رعايت نکنم 
ر بی اون قد. شورتم همه خيس شده بود . بستر برم و با شوهرم مهرداد سکس کنم 

ونه ای با خودم گفتم باشه يه به. حس بودم که حال و حوصله عوض کردنشو نداشتم 
طناز -. اون فکر می کنه همين چند لحظه اين قدر خيس شده . واسه مهرداد ميارم 
و من  همش فکر می کردم که بر ديا روبرومه.. امونم نميدی . چرا اين جوری شدی 

دارم با اون حال می کنم

-. م کس العمل من بود و می خواست ببينه که چيکار می کنمهرداد همش مراقب ع

کسی -! چه اتفاقی ؟-؟ /طناز مگه اون جا اتفاقی افتاده که اين قدر هيجان زده شدی ؟
قيه انگاری روش نمی شد که ب. ديگه ادامه نداد ..؟/خواسته بهت جسارتی کنه ؟

. داد می دونم می خواست بگه مگه تو تحريک شدی که ديگه ادامه ن. حرفاشو بزنه 

اومدم . ره ببينم حاج آقا جسارت کردن که اين قدر هيجان ندا-. از من حساب می برد 
رو سر و صورت مهرداد نشستم و اون قدر کسمو به دهن و بينی اون ماليدم که ناحيه 

من ديگه حسی واسم . بياديگه بيا روم -. تماس خودم و اونو هر دو تا رو سرخ کردم 
دمت يعنی اون خ. تا می تونستم خدمتش رسيدم . اونو کشوندم طرف خودم . نمونده 

يشه از اگه پسر خوبی باشی هم. عاليه مهرداد جون . عاليه -. من رسيد و حال داد 
ن از می دونستم او. آفرين پسر خوب و دوست داشتنی . اين تشويقی ها بهت ميدم 

اين که پس از يک شب سخت داره سکس می کنه همچين سر حال سر حال هم 
به کسی .  چقدر دلم می خواست يه هيجان تازه ای اينجا بود خوشم اومده بود. نيست 

شمه هم حتی تشنه ها رو به لب چ. سيطره خودمو ثابت کرده بودم . باج نداده بودم 
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حال و  چشامو بستم ودرمجلس خودمو در. نبرده بودم تا اونا رو تشنه بر گردونم 
ری می من چه جو. هوای فضايی قرار دادم که برديا با حسرت به من نگاه می کرد 

يشتر با هم کاش يه خورده ب. کاش بيشتر با هم حرف می زديم . تونم بازم اونو ببينم 
 اون که خودشو خيلی صميمی. تماس بر قرار می کرديم و صميمی تر می شديم 

دی نداشت ايرا. بيشتر اين من بوذم که سعی داشتم خودمو کنار بکشم . نشون می داد 
گذاشت و  مهرداد خيلی از خودش مايه. می تونستم يه جورايی با اين شرايط سر کنم 

به ار  آخر سر هم يه مايعی از خودش هم گذاشت و اين کار رو پس از اين که منو
وست داشتم مهرداد رفت و منم با اين که خيلی خمار بودم د. گاسم رسوند انجام داد 

سته و خيلی خ. از طريق اينترنت و چت بازم سر به سرش بذارم و با هاش حال کنم 
کنه هر خمار بودم ولی می چسبيد اگه مخشو کار می گرفتم تا به خيال خودش فکر ن

اون که ..پس از سالم عليک با مهرداد . .. غلطی که دوست داشت می تونه انجام بده 
واسم  ..فکر می کرد داره با فر زاد حرف می زنه شروع کرد به آه و ناله کردن 

ومد افتاد خونه که ا. امشب به طناز خيلی خوش گذشت . آقا فرزاد -. انشا نوشته بود 
پ می چرا با يکی خيلی گ-کسی به گيرش نيومد . اون جا چه خبر بود -.. به جونم 

همه چی -ولی فکر نکنم به اونجا هم بايد دلخوش باشم . منو اميد وارم کرده بود . زد 
ديگه صبرم سر . همين کار رو هم انجام ميدم -. اونو بايد آزاد بذاری .درست ميشه 

-حرف ضربدری رو پيش نکشی ها ... نکنه به وقتی کار دست خودت بدی-. اومده 

عه هم اون دف-... می خوام طناز رو فقط زير يک کير ديگه ببينم . نه ضربدری نه 
 تنگ و.. اگه بدونی چقدر خوشگل کرده بود -. بهت گفتم خواستن توانستن است 

ودی مگه اونو بردی ب-. ؟/اووووووففففففف چه جوری بهش حمله نکردند ؟.. چسبون 
د درست ؟ اين همه بی حجاب بودن تو باي/به باغ وحش بدون لونه و خونه و حفاظ ؟

بگو چه -پسر اگه بدونی يکی چه جوری نگاش می کرد -؟/روزنت انگشت بذاری ؟
يزم تمام سرمايه مو می ر. با نگاش داشت می گفت می خوام تو رو بکنم -.. جوری 

ودشو قانع شايد زنت هم بتونه خ-. نگاه برديا اين طور بود . به پات که تو رو بکنم 
. اونو به حال خودش بذار -تا کی -بايد شکيبا باشی . کنه که بره زير کير يکی ديگه 

پيامهای مهرداد زياد . هيجان حرفاش ادامه داشت و من داشتم به برديا فکر می کردم 
با اين حال خوابم . ولی دوست داشتم به همه اونا جواب بدم . خسته بودم . شده بود 

و صبح که اون رفت بيرون يه سری به سايتی زدم که عکسای برهنه من. ميومد 
از اين که کير های شق شده رو می ديدم که پشت هر کس داوطلب گاييدن .. ميذاشت 

فتن کاش مهرداد سر زده واسه ر. همين به من انرژی می داد . منن لذت می بردم 
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رده فايده با اين حال حسرت خوردن به زمانهايی که ديگه بر نمی گ. اقدام نمی کرد 
حال و . خودم شيفته تن و بدن خودم شده بودم . رفتم جلوی آينه تمام قد .. ای نداره 

ز سرم اين کی بود که اين وقت صبح دست ا. حوصله جواب دادن به موبايلو نداشتم 
و باالخره گوشی ر. حوصله شو نداشتم . شماره واسم آشنا نبود . ور نمی داشت 

. ؟/؟.ببينم اگه زنگ در خونه ات رو هم بزنم همين جور ی معطلم می کنی -. گرفتم 

ورده بوداون از کجا شماره مو گير آ. ووووووويييييييی جوووووووووون برديا بود 

اون . ولی حس حسادت منم گل کرده بود . ين تردستی اون خيلی لذت برده بودم از ا
هاش با.. احتماال قاپ يکی از اون زنايی رو که شماره منو می دونسته دزديده 

حاال . .می خواست از تهرون بره . داشت ميومد يه سری بهم بزنه . خداحافظی کردم 
می خواست بره خارج يا در همون ايران خودمون کار داشت ديگه تلفنی چيزی ازش 

زاون گرفته نپرسيدم ولی از اين که با يه زن ديگه رابطه داشته باشه و شماره منو ا
و  اما در اين لحظات فکر ديگه ای به نظرم رسيد. باشه خيلی حرص می خوردم 

ست سازی اون اين که نکنه مهرداد شماره موبايل منو به اون داده باشه و با هم د
اطر دلم می خواست بر ديا به خ. اين فکر داشت منو آزارم می داد . کرده باشن 

وس به به خاطر عشق و ه.. اون دوستم داره . نه نه . خودم منو دوست داشته باشه 
شايد . ش اصال ول. تازه من چرا به خودم وعده و وعيد بدم . منه که اومده طرف من 

از طرفی اگه مهرداد می خواسته با اون . اون اومده که اصال با هام خدا حافظی کنه
چت می  دست داشته باشه ديشب که داشت با فرزاد خيالی يعنی با من که زنش بودم

ش می کرد خيلی راحت به اين مسئله اشاره می کرد چون اون فرزاد رو محرم خود
ازک پام يه ربدو شامبر زنونه نازک تنم کردم که اون زير فقط يه شورت ن. دونست 

سفيد  سينه های درشت و سفت و. بود که لبه های کسم از دو سمت زده بود بيرون 
نگ ولی خب همه شون رفته بودن زير ربدو شامبر کرم ر. منم که سوتين نداشت 

تا می تونستم . بدنمو خوب خوشبوش کردم . موهامو هم که ريخته بودم بيرون . من 
اتی واسه لحظ. عطرای هوس انگيزی به خودم زدم تا اونو همونجا ميخکوبش کنم 

و محتاج  تصميم گرفتم که بازم اونو تا يه حدی حشری کنم که نشون بدم چقدر تشنه
روم نشون سعی کردم خودمو کامال آ. منه و ازم بخواد که قبول کنم که با اون باشم 

. باهام باشه  اصال برديا شايد نخواد. نکنه يه وقتی مهرداد بخواد سر زده بياد . بدم 

رده گونه هامو با روژ سرخ ترش ک. ولی سعی کردم هيجان خودمو زياد نشون ندم 
رديفش  حالت چشامو هم طوری. واز روژ قرمز ماليمی هم برای لبام استفاده کردم 

ونو هم در رو که براش باز کردم ا. کردم که درشت تر و شيطونی تر به نظر بياد 
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ومد سراغم با يه دسته گل مريم ويه جعبه شيرينی ا. خيلی آراسته و خوش قيافه ديدم 
و واسه دو ثانيه ای ر. لباشو آورد طرف من و منم صورتمو بهش نزديک کردم 

خيلی  حتما انتظار داشت که لبامو ببوسه ولی من نمی خواستم. صورتم مکث داشت 
تازه دختر خاله ها هم به اين آسونی و خيلی زود تسليم . زود دختر خاله اش شم 

اخت و يه نگاهی به من اند. ببينم صبحونه چيز گرم دوست داری يا سرد -. نميشن 
ا طوری ب. گفت معموال چيزای گرمو بيشتر دوست دارم ولی صبحونه رو خوردم 

بردی جونم راضی به -. حرارت و اعتماد به نفس نگام می کرد که حرصم گرفته بود 
خاصی  آدم در مجالس خاص باآدمای. فکر نمی کردم دوباره ببينمت . زحمتت نبودم 

ه من خودمو قانع کرده بودم ک. آدمايی که شايد بعدا هيچگاه اونا رو نبينه . آشنا ميشه 
ديشب خيلی خسته ات -. ولی نمی دونستم که بازم ميشه تو رو ديد . ديگه نمی بينمت 

مورد هر  در. اتفاقا خيلی لذت بردم . نه برديا جون -حرفای الکی زياد زدم . کردم 
و در مسئله ای اطالعات خاصی داشتی و اين نشون دهنده عمری مطالعه و تجربه ت

حتما . دم ببينم بد موقعی برات زنگ ز-. بيا داخل دم در بده . زمينه های گوناگونه 
به -. ولی من تا صبح همش به تو فکر می کردم -.بايد بيدار می شدم -. خواب بودی 

شه فکر چه ايرادی داره که آدم به زنی که متاهل با-؟ به يک زن شوهر دار /من ؟
يک  يک زن وقتی که از دواج می کنه نبايد به اين صورت باشه که احساس. کنه 

مرد  يک زن می تونه شوهرشو دوست داشته باشه ولی به. زندونی رو داشته باشه 
ه همون می تونه هم خودشو فقط مقيد ب. ديگه ای هم از زاويه ديگه ای دل ببنده 

بتی زندگی بکنه که نسبت بهش نوعی تعهد رو به صورت قرار دادی اجتماعی و ث
ه می تمام اين روضه خونی ها رو به اين دليل انجام می داد ک.....تنظيم کرده 

 .خواست به من بفهمونه که دوستم داره و به اين اميد که به نوايی برسه اومده اين جا 

 طرز حرف زدن وگل و شيرينی آوردنش نشون می داد که به اين سادگيها قصد

برای من هم بهتر می شد چون اين جوری بيشتر می . خداحافظی و رفتن رو نداره 
تونستم با هاش حال کنم

رد  اونم از خدا خواسته دعوت منو. کردم که بياد داخل در هر حال ازش دعوت 
يادت -. خب پسر نگفتی شماره منو چه جوری و از کی گرفتی -نکرد و اومد 

ه خوشگلی من وقتی ي. آره عزيزم -؟ /از من بر ديا ؟-.؟ من از خودتو گرفتم /نمياد ؟
وباره هم رو ببينم که خيلی هم خانوم و با فر هنگ باشه و دوست داشته باشم که د

اين که خيلی  مثل-. اونو ببينم هر طوری شده کاری می کنم که بتونم بازم اونو ببينم 
شما  ؟/يعنی به نظر شما من از خود راضی هستم ؟ -. به خودتون اطمينان دارين 
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مم که از ؟ من اينو از نگات به خوبی نمی فه/خوشحال نشدی که بازم منو می بينی ؟
شايد . گم نمی دونم به تو يکی بايد چی ب-. اين که منو يک بار ديگه ديدی خوشحالی 

اما راستشو بخوای از ديدنت خيلی . اين جوری بتونی راحت تر با من بر خورد کنی 
و هم ؟ ت/از منم خوشت نمياد ؟-. خوشحال شدم ولی از آدمای مغرور خوشم نمياد 

ظاهرا خواب تشريف داشتی که من . دختر يا بهتره بگم زن مغروری هستی 
داری مگه تو کار و زندگی ن. يه خانوم تا چه حد می تونه بخوابه .مزاحمت شدم 

اد ؟ اون داشت با من شوخی می کرد ولی از اين که هنوز هيچی نشده بخو/زن ؟
حال شده با اين که از ديدنش خيلی خوش. خودشو خانه محرم من بدونه خوشم نميومد 

ون آخه می خواستم به ا. بودم ولی دوست داشتم غرور خودمو همچنان حفظ کنم 
نگاه . نشون بدم که حساب طناز از بقيه زنايی که با اون بوده جداست و فرق می کنه 

انگار از زمين تا آسمون تفاوت پيدا . اون با نگاه شب گذشته اش خيلی فرق می کرد 
ه فعلی از ولی نگا. در هر دو نگاه می شد محبت و دوستی و اشتياقو ديد . کرده بود 

د خونه و از اين که در يک موقعيتی وار. اين می گفت که دوست داره با من باشه 
رصت من شده که من و اون تنهاييم خيلی خوشحال و راضيه و دوست داره ازاين ف

مردا .  همون خصلتی که مردا رو از زنا متمايز می کنه. نهايت استفاده رو بکنه 
ونو ذره ولی من بايد ا. خيلی زود آتيشی ميشن و خيلی زود هم آتيششون می خوابه 

ری که بايد متوجه می شد که نمی تونه با من بپيچه و هر طو. ذره آتيش می زدم 
ی نگاه هر چند هنوز کاری نکرده بود ول. عشقش کشيد به حريم من دست درازی کنه 

اپه دو تايی مون کنار هم رو کان. هيز اون نشون می داد که اين قصدرو داره 
ه فقط يه چند دقيقه ای صحبتای الکی کرديم و هر دومون می دونستيم ک. نشستيم 

ر هم بودن برای وقت گذروندنه و اين که بخواهيم يه جهتی به حرفا و بهونه در کنا
شدم تو راستی برديا آخرش متوجه ن-. بديم داريم از اين حرفای بی خود می زنيم 

برای  وقتی گوشی تو رو گرفتم که. خيلی راحت -.. شماره تلفن منو از کجا گرفتی 
زنگ  حاال اون گوشی رو نمی ديدی و. يکی زنگ بزنم در واقع به خودم زنگ زدم 

-؟ /انگيزه ات چی بود ؟-؟ /خوشت اومد ؟. به همين سادگی . و صداش هم قطع بود 

ی دوست دار. خب خودت به خوبی می دونی . جوابشو نمی دونی ! چه سوال آسونی 
ودی و خب معلومه ديگه انگيزه ام تو ب. اينو از زبون من بشنوی و من بهت بگم 

حرف  اين که بهت بگم خيلی ازت خوشم مياد و دلم می خواد بيشتر باهات. هستی 
شای چ. تو چشاش خيره شده بودم . بزنم بيشتر باهات آشنا شم و بيشتر ببينمت 

با هم دوست -.. آشنا شيم که چی بشه -. .. خوشگل و صورت درشت و مردونه اش 

137



زندگی  هر کسی در. خودمونو اسير تابوهای دست و پا گير اجتماعی نکنيم . باشيم 
ت ببينم اگه شوهرم ناراحت شه از اين که من با تو باشم تو اون وق-نياز به تنوع داره 

ز اصل تو هم با استفاده ا. اوال لزومی نداره که اون متوجه شه -چيکار می کنی 
س کنه می تونه ح. در ثانی مهرداد خان آدم مثبتيه . آزادی حق زندگی کردن داری 

طور  به نظرت اين-. که دوستی ما يک دوستی مسالمت آميز و بدون مسئله خاصيه 
ونستم نگاش می کردم و نمی د.. ؟/تا نظر تو چی باشه ؟-؟ /می تونه باشه بر ديا ؟

گرمای سر و صورتش گونه . حس کردم که صورتش داغ شده . چی جوابشو بدم 
يا  موهای سرمو افشون کرده ريخته بودم پشت لباس منزل. هاشو سرخ کرده بود 

و به طرف صورتش. برای ثانيه هايی به هم نگاه کرديم . همون ربدو شامبر زنونه ام 
د ثانيه هايی بعد اين لبامون بودن....من آورد حس کردم که منم بايد حرکتی داشته باشم 

بوسه ای داغ که تمام بدن هر . که برای رابطه و دقايق بعدی ما تصميم می گرفتند 
دومونو داغ کرده بود

ول می اون از همون ا. يا بدنشو هم همراه با لباش محکم تر بهم می چسبوند برد
م ولی من. دير اومد و زود می خواست بره . خواست پيشرفت خود شو نشون بده 

دوست داشتم که اون عطش خودشو بيشتر نشون بده تا من غرور مو بيشتر حفظ کرده 
و از رو يه نموره ای لبام. باشم و به اصطالح توپو انداخته باشم توی زمين اون 

ببينم مهرداد تا اينجاشم -. لباش جدا کرده تا يه عشوه کالمی واسش اومده باشم 
؟ هر چند می دونستم اون /تو از کجا می دونی ؟. شايد باشه . نمی دونم -؟ /راضيه ؟

ن که نکنه همين جوری يه چيزی گفته ولی با اين حال بازم کمی حساسيت داشتم به اي
نو در با اين که شوهرم خوشحال می شد از اين که م. اون از طرف مهر داد باشه 

شه حفظ شرايط سکس با ديگری ببينه ولی من دوست داشتم اين سياست رو بر ای همي
غ و ادامه بوسه دا. کنم که حرف اول رو من می زنم و اونو توی خماری بذارم 

وسط باز  اصال خودمم متوجه نبودم ولی ربدو شامبر من از. چسبون بهترين راه بود 
ده قسمتی از سينه هاو شکمم مشخص ش. شده بود انگار يه گره اش شل شده بود 

کمی دقت و چشم چرونی می تونست به اون نشون بده که حتی شورت هم پام . بود 
ايد اينو به تازه از حموم بيرون اومده بودم و اون ب. چيکار کنم دست من نبود . نيست 

يده تازه پوش. من که واسه اون اين جور بر هنه نکرده بودم . خوبی می دونست 
استم می خو. چيه به چی داری نگاه می کنی -. فقط محو هيکل من شده بود . بودم 

اون  ولی حس کردم که اگه اين کار رو بکنم عقب ميفتم و اين. خودمو بپوشونم 
يک بار ديگه لباشو رو لبام قرار داد و يه . چيزی نيست که من از اول طالبش بودم 
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آروم  يه دستشو. منو محکم به طرف پايين فشارم گرفت . پاشو انداخت رو پای من 
.. ههه نههههه-. آروم از همون قسمتی از لباسم که باز بود به سينه هام رسوند 

 اگه شوهر داری پس-؟ مگه نمی دونی من شوهر دارم /مرض داری پسر ؟.. نکن 

بايد هوای . از خودت بپرس -؟ /اينجا چيکار می کنی ؟. چرا کنار من نشستی خانوم 
ر ه-؟ /دوست داری دعوات کنم ؟. تو هم اومدی اينجا نشستی . مهمون رو داشت 

زم ولی من اون کاری رو می کنم که چشات بهم ميگه و ا. کاری دوست داری بکن 
ی اون از کجا می دونست چشام چی م. اين پسره چقدر پر رو بود . .. می خواد 

. اشته باش ميگه پاشو آقا پسر و کاری به کارم ند. من که چشام چيزی نميگه -. خواد 

پای بند به اصول و مقررات و قوانين . يک زن متعهد هستم . من شوهر دارم 
چون  .ديدم از جاش پا شد و گفت پس حاال که اين طور شد من ميرم .. .. اجتماعی 

ا کسی در يک جامعه آزاد به اکراه نميشه ب. نمی خوام باعث قانون شکنی کسی شم 
گه ا-.. هر کاری بايد با رضايت طرفين باشه . دوست شد و اونو در آغوش کشيد 

ه می دونستم با اون چيزی ک.. بخوای می تونی پيش من صبحونه بخوری آقا پسر 
که زده  حرفی بود. اون ديده و دلش رفته به اين سادگی دست از سرم بر نمی داره 

نکنه  راستش منم کمی ترس برم داشته بود که. بود و مجبور بود که انجامش بده 
استی راستی ر. بخواد از پيشم بره و به نوايی نرسيده فضای اينجا رو ترک کنه 

ی ديگه ترس من خيلی زياد شده بود و دلم نم. داشت از خونه می رفت بيرون 
؟ /م ؟يعنی من اشتباه کرد. اگه می رفت خودمو نمی بخشيدم . خواست که اون بره 

اسه ؟ ميگن اونا گاهی اول کار طوری حشری ميشن که و/هنوز مردا رو نشناختم ؟
نتيجه  قبل از اين که از در خارج شه باالخره صبر من. خوشگال چکای سفيد ميدن 

غلم يک دور صد و هشتاد درجه ای زد و در جا دستشو گذاشت دور کمرم و ب. داد 
ه زد و طوری منو به طرف خودش کشوند و اون لباسمو انداخت به طرف پايين ک

يه سوتی . بدن بر هنه ام توی ديد اون قرار گرفته بود . ديگه کاری ازم بر نميومد 
؟ مگه هيکل اين /چته هنگ کردی ؟-وااااااااوووووووو ... واااااااااااووووووو.. کشيد 

 .؟ طوری نگام می کنی که انگاری داری جنس می خری /جوری تا حاال نديدی ؟

من جات -. . .ولی اون اين بار ديگه عقب نشينی نکرد . دوباره زبونم دراز شده بود 
باشه خودم اين کار رو می -. ؟ عمرا /يعنی لختت کنم ؟-. بودم طناز تالفی می کردم 

سنگ  آخخخخخخخ که اين پسره به.. اتفاقا اين جوری وقت کمتری تلف ميشه . کنم 
رفتم  .مثال می خواستم اونو موقع بر هنه شدن نبينم ...پای قزوين می گفت زکی 

بغلم زد از پشت. خيلی تيز تر از اونی بود که فکر شو می کردم .. سمت اتاق خواب 
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ردا به لحظه ای رسيده بود که ميگن م. چقدر سريع لباساشو در آورده بود اون 
. ی دادم انگاری من نبايد زياد مقاومت نشون م. ديوونه ميشن و می زنه به سرشون 

د می ولی يه کمی چاشنی کارو زياد می کردم هيجانش زيا. من که دلم می خواست 
ال بدن تا حا.. نکن نکن -.. کيرشو به کونم چسبونده بود . کمرمو گرفته بود . شد 

قيقه همين چند د-چرا -.. دروغ نگو طناز -هيچ نامحرمی غير شوهرم لمسم نکرده 
مردا -. .الهه ناز .. مثل ونوس . عزيزم . دوستت دارم . پيش بود که خودم بوسيدمت 

 همين که کارشون تموم شد. چقدر به وقت هوس و شهوت رانی خوش زبون ميشن 

 با ور کن اگه همين االن از شوهرت جدا شی می-.. همه چی از يادشون ميره 

ردای ببينم اون وقت راضی ميشی که من با م-. با هات از دواج می کنم . گيرمت 
ونم که فقط همينو می د. به اونش فکر نکردم . نمی دونم نمی دونم -؟ /ديگه باشم ؟

اله که زندگی يعنی حال و حاال و ما برای رسيدن به ح. بايد همين حاال رو داشت 
.. نه آينده رو .. اگه نگاه کنی حتی خدا هم وعده حالو به ما ميده . داريم می جنگيم 

ست از آقای فيلسوف د-.. زمانی که درش هستيم و اون هستی که به انتها نمی رسه 
رت من که دستم رو س-؟ /سر ما برمی داری که به کار و زندگی خودمون برسيم ؟

؟ /يدن ؟نگاه کن چه عاشقونه و پر التهاب به هم چسب. کيرم رو سر کونته .. نيست 
زه خوشگل ولی نه به اندا-. خيلی مار مولکی -.. دلت مياد اونا رو از هم جداش کنی 

می . .اين جوری نگو ....آخخخخخخ نههههههههه -.. ترين و خواستنی ترين زن دنيا 
زياد  می دونست که اين حرفا لذت منو.. دونست با اين حرفاش داره دلمو می بره 

گذاشتم هر چی دوست داره بگه و هر . چيزی نگفتم .. حشرمو می بره باال . می کنه 
فتار حرکاتش نشون می داد که دوست داره مثل ديوونه ها ر.. کاری می خواد بکنه 

ياد سراغ کنه ولی رضايت منو که ديده حاال می خواد کمی خونسردباشه و با حاشيه ب
يواش . .نوک انگشتاشو رو پوست تنم می کشيد . آروم منو می بوسيد . تن و بدن من 

که اگه  ديگه مدتها بود که به اين فکر نمی کردم.. يواش منو برد انداخت رو تخت 
رت کاری انجام بدم شوهر بی وجدانم چه احساسی داره ولی با همه اين بی غي

روزی  بازيهاش حس می کردم که هنوزم اونو دوست دارم و هر گز نمی خوام که يه
د شايد همون جوری که يک مرد می تونه چند تا زنو در آن واح. ازش جدا شم 

اسير  بازم. دوست داشته باشه يک زن هم در مورد يک مرد همين حسو داشته باشه 
نی که حس می اما با او. نياز به اين که بتونم دقايقی رو لذت ببرم . نياز شده بودم 

اگه اون می خواست با ديگران . کردم شايسته اينه که با من باشه نه با دخترای ديگه 
ام و خوش اندام باشه اين حسادتو می تونستم داشته باشم از اين نظر که زيبا تر از اون
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 البته يه.. نه اين که به اين حسادت کنم که اونا عشق منو از چنگم به در آوردن .. تر 

ين احساس خاصی هم نسبت به اون پيدا کرده بودم ولی می دونستم آتش تمام ا
روی  منو طاقباز انداخته بود. احساسات با يک عشقبازی آتشين فرو کش می کنه 

؟ /نی ؟به چه فکر می ک-. چشای خوشگلشو باز کرده به اندامم نگاه می کرد . تخت 
خواد يک زن تا خودش ن-؟ /؟ تسليمم کردی ؟/به اين که باالخره تسخيرم کردی ؟

که به هر  اين من بودم. در واقع منم تسليم تو شدم . هيچوقت تسليم و تسخير نميشه 
کارای  حاال ميشه همراه با حرف زدن مشغول-.. دری زدم تا تو رو به چنگت بيارم 

استش ر-.. همون کارايی که براش جنگيدی -! مثال چه کارايی -؟ /ديگه هم باشی ؟
-.. به هر نقطه از تنت که نگاه می کنم . طناز نمی دونم از کجا شروع کنم 

. ی ديگه داری حوصله مو سر می بر.اووووووفففففففف ديوونه ام کردی ديوونه 

ت رو لباش درس. دستامو گذاشتم دور سرش و با يه حرکت اونو انداختم رو خودم 
نمی دونستم کيرش در کدوم قسمت قرار . . تنش به تنم چسبيد . لبام قرار گرفته بود 

بر ديا  سينه های. ولی تن من تن داغ اونو در کنار و در آغوش خود داشت . گرفته 
کيد و منو ولی حاال لباش بود که لبای منو داغ می م. رو رو سينه هام حس می کردم 

طناز -.. در انتظار لحظه ای گذاشته بود که کيرش همين کارو با کس من انجام بده 
اين دروغاش هم حتی عشق و حال ديگه ای .. می خوامت .. عاشقتم .. عاشقتم 

 حتی.. شايد م حس می کرد که درست ميگه ولی برای من يک دروغ بود . داشت 

گاهی که خودم فکر می کردم يه حس خاصی به يکی دارم می دونستم که لحظاتی بعد 
ديگه به اينش فکر نمی کنم

دلم می خواست تمامش حتی بيضه هاش . کيرش رو شکاف کس من قرار داشت 
ناز جووووووون ط-عزيزم عزيز دلم -.. به من جون بده زندگی بده . وارد کسم شه 

 کير تو رو می خوام به من جون-. ديگه چی -تورررررررو  -بگو چی می خوای 

وس نوشته نوشته رو کير من که عشق و ه-بدی زندگی بدی کيرت رو با عشق بدی 
نو می چرا چرا من همي-. مگه همينو نمی خواستی . رو با هم دارم می فرستم توش 
هر . دم چشامو بسته بو. دوستت دارم دوستت دارم . خوام می خوام که مال من باشی 

گران بار که با يکی سکس می کردم فکر می کردم که اون يه بر تری نسبت به دي
ز اين حالم می خواستم خودمو با تمام وجودم با تمام احساسم تسليمش کنم تا ا. داره 

شی رو وقتی کيرشو داخل کسم و در زاويای گوشت تنم حس کردم يه آتي. لذت ببرم 
. يه لذت بی انتها . . در تمام تنم احساس کردم که داره ذره ذره وجودمو می سوزونه 

ز چشاش ا. دلم می خواست همه کارا رو اون انجام بده . زبونم بسته شده بود 
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ه دو حسی ک.. دو حس .. بازهم تر کيب دو نياز دو عشق . خوشحالی برق می زد 
و که به در لحظه هما غوشی با هم فراموش کرده بودند همه اون وا بستگی ها يی ر

وانهای زمانی که دو بدن در کنار هم قرار می گيره انگار که ر. غير هم داشتند 
ی گرفتم آره من داشتم نتيجه م. خسته و نيارمند هم می تونن خستگی شونو درک کنن 

لباش رو . .که از جسم هم ميشه به روح رسيد و اين جديد ترين تز و تو جيه من بود 
واشکی مثل نسيمی بود که ي. خيلی آروم منو می بوسيد . لبای من قرار گرفته بود 

داره شعله آتيشو زياد می کنه و من اين بوسه شيرين رو به يه دنيا هوس تر جيح می 
مم می کرد و چون همين با تمام وجود درآغوش کشيدنها و بوسيدنها بود که تسلي. دادم 

رعت ديگه کيرشو به س. خودشو رو من حرکت می داد . به من جانی دوباره می داد 
-. سرش داخل کسم بود و بدنشو رو تن من می جنبوند . حرکت نمی داد 

ر کنار تو من د-تو اينا رو از کجا ياد گرفتی . اوووووفففففففف نهههههههه عزيزم 
که  اين جور آتيش زدنها رو. شيطون کلک -. می تونم خيلی چيزا رو ياد بگيرم 

ودم کب. ميکم بزن . منو ببوس منو ببوس گازم بگير .. نميشه يک شبه ياد گرفت 
. من  آره طناز عشق-ببين چقدر آتيشه .. نوک سينه هامو .. همه جا مو بخور . کن 

با .. آتيش رو آتيش . داره می سوزونه .. می بينم از همه جات داره آتيش می باره 
. ه دلم می خواست سرعت سوختن من زياد تر ش. حرکاتش منو خيلی سوزونده بود 

می  چه خوب می دونست که من در هر لحظه چی می خوام و نياز هام چه طور اوج
رديا عزيزم ب-.سرعتشو زياد کرد . همين کا رو هم انجام داد . گيره يا تغيير می کنه 

ا از راستشو بگو تو از اين که شکارم کردی خوشحالی ي.. بگو . بگو دوستم داری 
.. باال تره  رسيدن به تو برام از همه اينا-.. اين که به اونی که دوستش داری رسيدی 

در عشق و هوسی که دو تايی از هم لذت می برن هر دو شکار و شکار چی هستند و 
کومت فقط عشق و محبته که بين اونا ح. هيشکدومشون هم شکار و شکار چی نيستند 

ز هوس نههههه يعنی بازم ا.. نه . بازم غرق در هوس ديگه ای شده بودم .. می کنه 
وس ؟ پس چرا خيلی ها ميگن که بايد از عشق به ه.بود که به عشق رسيده بودم 

اينا در يک دور تسلسل دارن زندگی ما رو می . چه فرقی می کنه . رسيد 
دلم می . با نگام تعقيبش می کردم . حاال يه خورده ای خودشو باال کشيد . .. گردونن 

آخ که . وسه بازم منو بب. دستاشو دور کمرم و پهلو هام حلقه کنه . خواست بغلم بزنه 
ار ها و شايد همه اين ک. يک جا دو گر بود . اون ديگه چه جورش بود من نمی دونم 

.  نياز های بر آورده شده من يک تصادف بود هر چه بود داشتم حال می کردم

غرق هوسو  دستاشو گذاشته بود دو رکمرم و با يه حرکت منو با ال تر کشوند و طناز
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تم که اين بار خواس. يک بار ديگه به خودش چسبوند و لباشو رو لبام قرار داد 
لذت  هر چه بو سه هاش داغ تر می شد و. همچنان مست حرکاتش بمونم و دم نزنم 

. دم من اوج می گرفت حس می کردم کسم بيشتر آتيش گرفته و منم بيشتر داغ کر

م کرده کف دستشو هم به زحمت قرار داده بود روی کس ور. هيجانم زياد تر می شد 
بگم  دوست داشتم حرف بزنم و. لبام چسبيده به لباش بود -.. ام و چنگش می گرفت 

ی بين اون يه فاصله ا.. من می خوام .. اين کا رو بکن ادامه بده . که بکن بکن 
آره - ..؟ ادامه بدم /؟ خوشت مياد ؟/لبامون ايجاد کرد و به من گفت می خوای ؟

 هوس تو رو.. عشق منی . غرق توام . من مال تو ام . کسمو بمال لبامو ببوس 

دارم .

نو م.. دوستت دارم . دوستت دارم .. خيلی هم می خوام .. ی خوام می خوام آره م
خخ بگو آخخخخخ-.. ديوونه کس براقتم -.. به کس براقم چنگ بنداز . ببوس نازم کنم 

. داغی هوست .. اون هيکل تب دارت .. همه جات -. بگو باز ديوونه کجايی 

اوووووففففففف عزيزم عشق من چی داری -... ناز کردنات .. عشقت . لطافتت 
نيومدی  مگه يه چشمه شو قبال-.. هنوز نازمو نديدی . ميگی من که واست ناز نکردم 

خيلی هم دوستت . ميومدم . اووووووففففففف چرا چرا عزيزم -که به من نمی دادی 
نای ديگه می دونی چيه فرق توبا ز.. ناز هم داری .. فدای تو فدای ناز طناز -. دارم 

بيعی در اينه که تو اگه به خودت هم نرسی بازم جذاب و تو دل برويی زيبايی ط
ت نمی تونم از. دوستت دارم . آخخخخخخخخخ نههههههههههه دوستت دارم . داری 

ز عشق و نزديک بود از زبونم در ره که هر کی که تا حاال با هام دم ا. دل بکنم 
ی دوست ولی اين جوری هم بهتر می بود هر چند من زندگيمو خيل.. موندن زده رفته 

ی ديگه ببينه داشتم و با اين که مهرداد کس خل شده بود و از اين که منو زير کير يک
رف می ديگه نبايد زياد ح. شاد می شد من اينو به حساب گيجی اون گذاشته بودم 

ونم سعی کردم به حرفايی که برديا می زنه فقط به سکسی هاش توجه کنم ا. زدم 
مه جای عاشق اين بودم که ه. برای حس گرفتن و ديگه به چيز دبگه ای اهميت ندم 

ن فکر می چه لذتی می بردم که مهرداد در مورد م.. بدنمو بماله و منم برم به فکر 
چيه پسر مگه -. با اين که بی وفا بودن من آرزوشه . کنه که هنوزم يک زن وفا دارم 

وک سينه های درشت و سفيد من با ن. نديدی حريص ؟ انگار تازه داری می بينی 
اوووووووففففففف اگه -. های تيزش يک بار ديگه اونو بی هوش و حواس کرده بود 

و در  بدونی من که زياد اهل سکس نيستم ولی در تصاوير و فيلمهای لوکس و ناب
جه يک سينه نديدم به اين صورت و نوک نيز نديدم که اين جور زيبا باشه و تيز و به 
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ه آخخخخخخخ عزيز دلم با اين حرفات ک-سينه ها يه زيبايی و حالت خاصی بده 
اد به نوکشو تيز تر می کنی شيطون تو همه اينا رو تو تصاوير ديدی ؟ خوشم مي

يگم که ولی من به جرات م. خاطر احترام به من ميگی که همه رو توی فيلمها ديدی 
-.. ی چقدر تو اغراق می کن.. نهههههه -.. به اندازه تار موهای سرت سکس داشتی 

-. و حال کنم  حاال بذار به حال خودم باشم و يتونم تا اونجايی که ميشه تمرکز بگيرم

ی فقط داشت از بدنم م.. کيرشو از توی کسم بيرون کشيد . فدای عشق و حالت 
داخت ولی با اين که وقتی کيرشو از کسم بيرون کشيد و ار گاسممو به عقب ان.. گفت 

ه با حس کردم که اين جوری هم خودش يه عشق و حال ديگه ای داره که آدم بدون
دی کسی که می دونم خوشگالی زيا. تمام وجودش داره يکی رو به آتيش می کشه 

وع از کناره های رون پام شر.. لباشو گذاشته بود رو کسم . دور و برش بودن 
خودم گاهی وقتا هوس اينو می کردم که بدنمو بليسم و . تپلی اندازه ای داشتم .. کرد 

دور هر  دستاشو به نوبت. گاهی هم جلو آينه ايستاده نوک سينه هامو ميک می ردم 
ايی داغ رسيد لباشو گذاشت رو پام و با بوسه ه.. يک از پا هام حلقه زد اونو داد باال 

کدوم  داشتم فکر می کردم.. اونا رو يکی يکی ميذاشت تو دهنش .. به انگشتای پا 
ولی حس قشنگبه که .. يک از معشوقای ديگه ام به غيراز برديا اين کارو انجام دادن 

ونا رو نوم انگشتای پامو و البه الی ا.. انگاری کس می خواد بپاشه و بپا شونه 
سته عزيزم دستای قشنگتو خ-.. طوری می ليسيد که دستم بی اختيار رفت رو کسم 

آههههههه -. صبر کن با هاش خيلی کارا دارم .. نکن من خودم اونو واست می مالم 
حاال .. يه دنيا .. يه عالمه -بگو چقدر دوستم داری . نههههههه بگو چی در بدنم ديدی 

ر من به وقتی خودم به کسم نگاه می کردم اين تصور د. ديگه نوبت اون يکی پا شد 
ازم يه وجود ميومد که زيبا ترين و نقلی ترين و عنچه ای و ناز ترين کس دنيا ب

شايد به همون دليلی .زشتی خاصی داره ولی نمی دونم چرا اين مردا کشته مرده اونن 
ولی .. باشه که زنا به وقت سکس و يا خيلی ها قبل از سکس کشته مرده کير ميشن 

خودمونيم اگه به هنوان يک آلت و ابزار عادی به اونا نگريسته شه هر دو تا شون 
دو تا پا هامو گذاشته بود .. در همين افکار بودم که متوجه شدم سست سستم .. زشتن 

روع حاال بوسه از روی کسو ش. خمار که بودم . عين خماری ها شده بودم . زمين 
ی به قسمت نافم که رسيد عالوه بر زبون زدن طور. کرد و رفت به طرف باال 

ميکش می زد که منو بی اختيار به ناله کردن وا داشت

[ -. .بگو چی می بينی .. بگو . يزم برديا بگو چی حس می کنی اووووووفففففف عز

دلم . حس می کنم رفتم به يه فضايی که نمی خوام ازش در بيام .. من بهشتو می بينم 
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ت ور وقتی فکر می کنم شوهرت داره باها. می خواد برای هميشه همين جا بمونم 
مال  طناز ناز من. دلم می خواد فقط مال من باشی . ميره احساس حسادت می کنم 

. .بگو بگو بازم بگو .. آخخخخخخ عزيزم عزيزم بر ديای خوشگل من -..من باشه 

همه .  اون با همه زيبايی و خوش تيپی و خوش اندامی خود تسليم کس من شده بود
من . م دلش نميومد که بازم بره سراغ کسم و کيرشو بکنه توی کس. جامو می خورد 

که  دلم می خواست بگم که آخرين باری. تشنه اون داغی اون . تشنه کيرش بودم 
کير اون  مهران منو گاييده وقتی کيرشو لمس می کردم با اين حس بوده که دارم به

م می خواست.. با اين حس که سرمو گذاشته زير سينه های لختش . دست می زنم 
و جمع بهش بگم که وقتی شوهرم آبشو روی من خالی کرده و من با انگشتام اونا ر

ر ديای ولی يه آن حس کردم که ب.. کردم اين حسو داشتم که اين آب کير اون بوده 
اد که ولی اون طوری نشون می د. من اسير اون شده بودم . گلمو ناراحتش می کنم 

چهره زيبا و . لذت می بردم که تونستم اونو شکارش کنم .. خوشم ميومد .. اسير منه 
تو  من-بگو برديا عزيزم چی می خوای .. بگو -.. زارش هوسمو دو چندان می کرد 

گو بگو ب. من کس نازتو می خوام . حس قشنگت رو می خوام .. رو می خوام طناز 
اگه بمونی می دونم تو ميری و منو تنها -.. بگو تو برای منی .. منو می خوای 

ابيااااا عزيزم بيااااا-.. اگه به خاطر کارم مجبور شم برم بازم زود زود ميام -ميذاری 
.. ناز نهههههههه نهههههههه ط-.. بدون تو می ميره . کسم بدون تو آتيش می گيره 

جمع  هرچی خوشگلی و زيباييه در تو.. اين منم و کير من که بدون تو تلف ميشه 
ن م.. عزيزم بگو بگو -.. واسه اين بدن خوشگلت جون ميدم .. واسه کست .. شده 
ش ی خوام خودمو زير کير اولين و آخرين مردی حس کنم که غير شوهرم باهام

.. ستم برديا لذت می برد از اين که من به خاطر اون تابو رو شک. رابطه داشتم 

الی .. دم طوری سينه ها و روی سينه ها و زير گلومو می بوسيد که از حال رفته بو
شده  کيرش شبيه به موشک. می خواستم بيشتر آتيشش بزنم . پامو باز کرده بودم 

ساعتها  منم دوست دارم تا-. آخخخخخخخ دلم می خواد تا ساعتها تو رو بکنم -.بود 
.. لمی عشق گ. به تو که عزيز ترين عزيزمی . زير کير تو باشم و به تو بگم بله 

با . دم دو تا پاهامو به هم چسبوندم و کيرشو قفل کر.دوستت دارم .. دوستت دارم 
به  می خواستم واسش ناز کنم و مجبور. زار و التماس خاصی بهم نگاه می کرد 

اسه اين که آره عزيزم دارم تنبيهت می کنم و-داری تنبيهم می کنی ؟ -. التماسش کنم 
از طن. می خوای منو بذاری بری . تو همش به فکر خودتی .. تو منو دوس نداری 

حالش .  غير تو که با هيچ مرد ديگه ای نبودم. فقط به خاطر تو شوهرشو دور زده 
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هم ب. دارم می ميرم .. می خوام .. من می خوام .. طناز من می خوام -.گرفته شد 
کی  تو ديگه.. اصال خودش داره مياد .. آبم االن می ريزه رو بدنت .. نگاه کن 

ولی  خودم خيلی بد تر از اون بودم. هستی که اين جوری اونو به هيجان آوردی 
واسه اين که بازم سياست خودمو حفظ کنم بهش گفتم که اول خوب الپای منو ليس می 

 کسمو و اون دور و برشو می خوری بعدش هر وقت که من خواستم و بهت. زنی 

اونو حسابی ... گفتم کيرت رو می کنی توی ناز تپل من يه به فرموده شما آقايون کس 
اشتم از پا د. هر چند خودمم سوخته بودم و ديگه نا و توانی نداشتم . سوزونده بودم 

. چه خوب ميکش می زنی . وووووويييييی کسسسسسم کسسسسسسم -. در ميومدم 

ی به من چه مزه ا. زبونشو که خيلی پت و پهن بود در آورد و اونو روی کسم کشيد 
رد پايين پاهای گوشتی و سفيد و خوشگلمو بازش کرد وزبونشو آروم آروم ب. می داد 

ا ت.. وووووويييييييی نهههههههه نهههههههه -.. تر و گذاشت روی سوراخ کونم 
کردم  تا فکر می.. اونجايی که می تونست همه جامو خوب ليسيد و ميک زد و خورد 

خيسی منو خورده خشک شدم درجا يه تری و ترشح هوس ديگه ای جای اون می 
می دونستم که قدرت اونو داره که منو محکم بغلم .. دلم واسش سوخته بود .. نشست 

ه مثل سرمو يه تکونی داد.. کنه با فشار بذاره ته کسم ولی داشت رعايت می کرد 
کيرشو . ودم در واقع منم تسليم اون شده ب.. ملکه ها بهش گفتم که می تونه منو بکنه 

-دوستت دارم طناز -.. جووووووون جوووووون بکن -.. فرو کرده بود توی کسم 

.. زن شونه هامو ميک ب.. گازم بگير .. سينه هامو بخور .. داشته باش داشته باش 

.. ری بگو ديگه به دنبال هيچ زن و دختری نمي.. بگو فقط مال منی .. آتيشم بزن 

می خواد که فقط مال اون باشی. طنازت حسوده 

ی رو که واين حرفاي. ی دونستم کارش طوريه که ميره و اين جا پيش من نمی مونه م
می  برای منم هيجان پيدا. از هيجان داره می زنه از حال و هوای زمان سکسه 

که خودش  مهم اين بود که سياستموحفظ کنم و بتونم شوهرمو دور بزنم بدون اين.شد 
م و متوجه متوجه شه و اين که به هيچ وجه در آن واحد دو تا دوست پسر نداشته باش

.. اوووووووووخخخخخخخ بردی جونم -.. بدن خودمم باشم که زخمی نشه 

چرا اين .. کسسسسسم کسسسسسسم کسسسسسسسم ببين چه جوری صدات می زنه 
 مردونه منو بکن و اون.. سفت وايسا .. کاری نکن عوضت کنما .. قدر شل شدی 

رو من . ود به چشام خيره شده ب.. پهلو ها مو نگه داشته. جانانه داشت منو می گاييد 
ه دستامو دور کمرش حلق. خم شد ومنم آغوششو با آغوش گرم خودم جواب دادم 

.. می مکه  متوجه بودم که با تمام احساسش داره لبامو. چه ناز منو می بوسيد . زدم 
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هر  طناز هر بار که می رفت زير کير يکی يه حالت پروازی بهش دست می داد و
اوجی  اوج هوس برای من.. بار هم فکر می کرد که بيشتر از دفعه قبل اوج گرفته 

ر می کردم واسه همين بود که هر بار فک. بود که نمی تونستم بگم اندازه اش چقدره 
.. کمرم .. طناز کيرم .. اووووووووهههههههه طناز -. قوی تر از اون حالت قبله 

ميذارم بمونه ميذارم کيرم -اين قدر زود شل نشو .. نههههههه زوده زوده -.. بدنم 
نم باشه ولی اگه کيرت رو بکشی بيرون و ار گاسمم نکرده ولم کنی م-.. بمونه 

ی طناز با کسی شوخ. طوری تنبيهت می کنم که از مرد بودن خودت پشيمون شی 
زير کير  در واقع. چقدر کيف می کردم مث موم اونو تو دستای خودم داشتم .. نداره 

ون داشتم کری اون بودم داغ داغ و هيجان زده اما با همه اينا اين من بودم که برای ا
رشو می آورد لباشو به لبام چسبوندم با اين حال تا اونجابی که می شد کم. می خوندم 

داشت منو  با اين که.. باال و طوری کيرشو می کرد توی کسم که بهم حداکثر لذتو بده
رف می می بوسيد ولی گاه آروم لبامو از کناره ها يه حرکتی می دادم و واسش ح

کيرت رو ول کن .. خودت رو ول کن .. آخخخخخخخخخخ خالی کن خالی کن -زدم 
منم .  بذار بمونه.. فقط درش نيار .. بذار هر جور که عشقشه حال کنه .. توی کسم 

کيرت رو می خواد بازم می خواد تا فردا هم اونو .. منم کمرم سنگين شده . می خوام 
طوری با حرفام و عشوه .. ببين کيرم تو رو صدات می کنه .. بکنی بازم سير نميشه 

تری ميک گريهام وسوسه و افسونش کرده بودم که حس کردم لبامو داره با فشار بيش
با چند  کيرش. می زنه و ديگه دونستم که لبای کيرش داره محکم تر کسمو می بوسه 

جوووووووون -آهههههههه طناز طناز -..پرش داخل کس آبشو خالی کرد 
و ببين چه جوری ت. اونجا رو فراموش نکن . جووووووون به سينه هام دست بزن 

دوستت .. کيرت رو بيرون نکش . چنگش بگير .. رو می خواد صدات می زنه 
دلم .  چقدر تشنه ام بود بر ديا.. جوووووووون .. رهام نکن . دوستت دارم . دارم 

ی هم بد فکر. دو دل بودم .. براش ساک بزنم .. می خواست کيرشو بذاره تو دهنم 
 شايد اين جوری دوباره شق ترش می کردم و راحت تر می تونست کسمو. نبود 

ده شدن برديا کيرت رو بذار تو دهنم و بعد از ساک ز-. بخوره و با هاش حال کنه 
.. دهنم  آخخخخخخخخخخ بياااااا بياااااااااا کسسسسسسم.. دوباره فرو کن توی کسم 

يا و ببين ب. همه جام داره صدات می زنه .. رون پام .. شونه هام .. نافم .. سينه هام 
منی  مزه. اون کيرشو گذاشت توی دهنم .. بيا . چه جوری دارم واسه تو می سوزم 

اشتم قطره نذ. ولی با همه اينا با لذت اونو خوردم و ساکش زدم . و کس منو می داد 
. د دستش رو سر من بود و خيلی آروم با موهای سرم بازی می کر. ای حروم شه 
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نه داشته ديگه هم نبايد بها. حاال بکنش تو کسم -. کيرش خيلی زو د دوباره شق شد 
حتی اگه .  ديگه حسی ندارم. باشی و تا اونجايی که من دلم می خواد بايد منو بکنی 

. ون صدای در رو شنيدی و ديدی که شوهرم داره مياد نبايد کيرت رو بکشی بير

نستم جلو ديگه داشتم اغراق می گفتم ولی هوس من تا به اندازه ای بود که نمی تو
حد حشری  شايدم داشتم راستشو می گفتم و خودمم خبر نداشتم تا اين. خودمو بگيرم 

يکار من بدون تو چ.. منو بکن .. منو بکن . دوستت دارم دوستت دارم -. شده بودم 
يشتر منو هر چی ب. اين حرفا رو بهش می زدم و اونم با سرعت منو می گاييد .. کنم 

شته چقدر دلم می خواست اين حالت ادامه دا. می کرد منم بيشتر حريص می شدم 
باشه و تموم نشه

. ياد پنجه هامو گذاشته بودم رو گلوی برديا اونو به شدت فشارش می دادم از هوس ز

ه بود ولی بيچاره رو داشتم خفه اش می کردم و اونم ديگه تاب و توانی براش نموند
م به همين صورت يک سره داشت کيرشو توی کس. دست از گاييدنم بر نمی داشت 

ن م. آتيشم کن . همين جوری آتيشم کن .. اووووووخخخخخخ خوبه -. حرکت می داد 
سمت با همه فشاری که به اون می آوردم کف دستشو گذاشته بود ق.. ديگه سوختم 

می  باالی کس ورم کرده ام و اونو به شدت چنگش می گرفت انگاری هوسمو پخشش
اف کرد و آبش می کرد اونو می فرستاد به طرف پايين کس و قسمت خروجی و شک

يهو حس کردم يه چيزی می خواد به شدت بياد بيرون ولی انگاری جاش تنگه .. اون 
ر ريخت آب کسم با فشا. خودمو يه حرکتی دادم تا کير برديا از داخل کسم در آد 

تمام تنمو آتيش داده . يه داغی مطبوعی داشت که وقتی ريخت آرومم کرد .. بيرون 
اشت منو اون فقط د.. چند تا نفس عميق و کوتاه کشيده برديا رو بغلش کردم .. بود 

ين خواب در حالتی ب.. منم ديگه فقط می خواستم توی بغلش آروم بگيرم .. می بوسيد 
و بيداری بودم که اصال نفهميدم کی دمر شدم و بر ديا اومده داره روکون من کار می 

پدر ما  ,با همون حالت خلسه بعد از هوس گفتم پسر مگه نمی دونی درد کون .. کنه 
قش و طناز دوستم نداری ؟ آخه اندام به اين زيبايی و خوش ن-زنا رو در مياره 

-.. نم نگاری رو که نشونم ميدی و منو به هوس مياری من با اين آرزوم چيکار ک

درد  باشه ولی حواست باشه که من خيلی خشن و عصبی ميشم اگه بخوای جيغمو از
 برديا من-.. اين جوری باهام حرف نزن که به من بر می خوره -.. در بياری 

گشت ان.. دستمو دور کيرش لول کردم . نمی خوام بهت تو هين کنم . دوستت دارم 
-.. کوچيکه دستمو اونم يه بندشو فرو کردم توی سوراخ کون برديا 

پدرم در .چيکارم کردی .. فدات دختر .. نهههههههههه طناز .. آخخخخخخخخخ 
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گشت ظريف ان. نگاه کن -. انگشتو بيرون کشيدم و اونو کنار کير قرار دادم .. اومد 
پرس که اون وقت ب.. اين کير کلفت رو ببين . و ناز و خوشگل و قلمی منو نگاه کن 

ببين طناز جون حق با توست ولی شما -. يک زن اگه بخواد کون بده چه حالی ميشه 
خانوما به واسطه زيبايی و اون اکشن بودنتون هميشه خواستار دارين و مردا رو به 

می حرفا رو دور می زد و اون چيزی رو که می خواست بگه ن..... هيجان ميارين 
. .خب يک کاره بگو ما زنا کونی هستيم ديگه -.. آخرش من رفتم کمکش .. گفت 

د نصف من که شايد يکی دوبارشوهرم مهردا.. عزيزم اشتباه نکن واشتباه فکر نکن 
پس . امه بده و نيمه اين کار رو با من کرد و من ديگه خوب حالشو گرفتم و نذاشتم اد

ونی من و تو هر دو کونمون پلمب شده هست حاال تو رو نمی دونم با پسرا شيط
ل اگه بدونی چقدر حا.. می ميرم برای کون آکت -.. داشتی يا نه خبری ندارم 

. اش حال کن بيا ديوونه حاال که به نظرت خيلی حال ميده بيا و نرم نرم باه-.. ميده 

اين . د با روغن زيتون دور و بر سوراخ کونمو ماليد و کيرشو هم حسابی چربش کر
ه مقعدم اين روغن کونمو نمی سوزوند و خيلی بهم حال می داد اگ. جوری بهتر بود 

وقتی کير وارد کس ميشه اون داغی و لذتی رو که کير به کس ميده . درد نمی گرفت 
ولی در .. قابل سنجش با اون لذتی نيست که از فرو رفتن کير به کون آدم دست ميده 

سم شرايط کون دادن انگاری آدم بيشتر می تونه وجود کير رو به عنوان يک ج
ه چون اون شهوت و قلقلک و لذت مستقيمو در آدم ب. خارجی توی بدنش حس کنه 

حاال می تونستم سنگينی . منم همين حسو داشتم .. وجود نمياره که فکرت بره به اون 
. همين خودش به نوعی لذت بود . کير اونو رو سر سوراخ کون خودم حس کنم 

ط وفق وقتی که در حالتی قرار می گيری که بايد کون بدی اگه خودت رو با شراي
اماااااااان آخخخخخخخخ مااااا-.سر کير برديا به يه فشار رفت توی کونم . بدی بهتره 

اون  نمی خواستم. پياز داغ درد رو زياد ترش می کردم .... يواش تر .. من مردم 
هههه اووووووففففففف نههه-.بدونه که اين کون حداقل ده باری رو گاييده شده 

راستش يه نموره ای احساس درد کردم ولی وقتی اون با يه فشار کيرشو .. .. سوختم 
م که حس کرد. بيشتر فرستاد که بره توی کونم اين قسمتشو راحت تر قبول کردم 

 ولی کاش می شد تمام. همين به من لذت می داد . نصف کيرش رفته توی کونم 

شم از بر ولی همين.. کيرشو می کرد توی کونم تا لذت قفل کردن تمامشو داشته باشم 
قدر نرم  ديا خواستم که خيلی آروم بکشه به طرف عقب و دوباره بفرسته جلو و اون

نرم بازی کنه تا راهش باز شه

- . يه خورده تکونش بده می خوام بيشتر لمسش کنم .. يزم آخخخخخخخخ عز
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. ليه اين جوری خيلی عا. نرم نرم بذارش تو بکشش عقب .. يواش تر ..نههههههههه 

کونمو . .تو هم قرش بده -.. ولش بده .. حرکتش بده .. ولم نکن . خيلی بهم حال ميده 
.. همونيه که بر ديا می خواد -يکی دو دور گردوندم و بهش گفتم اين طور چه طوره 

نه - هوسمو بازم اوج گرفته بود و ازش می خواستم که کمونمو مثل يه کس بگاد
نمی خوام که دفعه ديگه که . دلشو ندارم که اذيت شی . عزيزم من اين کارو نمی کنم 

صه غ.. ببينم خوشگل پسر -. کيرمو فرو می کنم توی کونت همراه با دردت باشه 
ه بعد مثل اين که داريم ب-.. غصه هر دوتا رو -...خودت رو می خوری يا غصه منو 

اد به جاش نمی دونم يه تماس با مهرداد بگيرم که اگه خونه نمي-.. از ظهر می رسيم 
نمی دونم چرا گوشی رو بر نمی . .. اين جوری خيلی حال ميده . تو پيش من بمونی 

ی و حداقل خيلی دلم می خواد با هم بريم يه جاي.. برديا گوشی رو نمی گيره -. داشت 
اون کير  تو اگه دلمو بزنی-. . مطمئنی که دلتو نمی زنم؟ -. يه روزو با هم باشيم 

بخوام  دلم نمی خواد اينو ازت.. کلفتی رو که توی کونم فرو کردی دلمو نمی زنه 
 و بهش.. سوراخامو بکن .. ولی هر جوری که حال می کنی منو بکن کونمو بکن 

-نم بگو من بدون اين و تو چيکار ک-.. آب برسون که خيلی هوای آب تو رو کرده 

يز ولی تو يه چ-با دخترای ديگه .. شيطون همون کاری رو که تا حاال می کردی 
دم وقتی آ. اووووووخخخخخخخخ اگه بدونی که من چه حس خوبی دارم .. ديگه ای 

ی چيزای متوسط و خوب ديگه چنگی به دل نم.. يه چيز عالی رو شکارش می کنه 
.. زوده -.. حاال مثل يه بچه آقا کارت رو بکن . چه خوب تشبيه می کنی -. زنه 

برای -. .لحظه های من کنار تو مثل نسيمی مياد و ميره .. طناز فدات -طناز ..زوده 
غش طوری اسير شهوتش شده بود و سوراخ تنگ کونم اونو دا.. من مث يه طوفانه 

ه پسر آههههههه-.. کرده بود که با چند حرکت ماليم داغی کيرشو ريخت توی کونم 
ونو دلم می خواست تا ساعتها ا. بغلش کردم .. پسر بکش بيرون و بيا منو ببوس 

ديگه وقت .. چه حالی کردم من . همين جور سفت و سخت نگهش می داشتم 
. ينمش نمی دونم چرا حس می کردم که به اين زوديها ديگه نمی ب. خداحافظی بود 

بهتره به چيزی که نمی تونه مال من باشه . شايد دوباره بذاره بره خارج از کشور 
دن که وقتی با ياد تز بعضی از اين آقايون افتادم که معتقد بو. وابستگی نداشته باشم 

و يک زنی غير از همسرت سکس می کنی سعی کن يک يا دو وعده بيشتر اين کار
رفا و با اين ح. انجام ندی بهش وابسته نشی همين برای تو دردسر درست می کنه 

شب . .م با اين افکار باهاش خداحافظی کرد. خياالت داشتم خودمو تسکين می دادم 
ز بچه هاش يه شش ماهی می شد ا. جمعه بعدش خونه دايی مهرداد دعوت بوديم 
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اروپا بر گشته بودند و خالصه اون روزا ميون فاميالی مهرداد مد بود که هر کی می 
حاال اين . بعضی جا ها هم سليقه ای بود . خواد بره خارج يا بر گرده يه دعوتی بده 

بل دوروز ق.. دايی جان دستش به دهنش می رسيد و می خواست همه دور هم باشيم 
يی مهرداد از مهمونی رفته بودم خونه يکی از دوستام که اتفاقا با آيلين دختر دا

هسا هم م. يه وسيله آرايشی ازم خواسته بود که بايد بهش می دادم .. همکالس بود 
. ت بود مث من ازدواج کرده بچه نداشت و اتفاقا اونم در دعوتی شب جمعه ای دعو

وقتی وارد اتاق خواب مهسا شدم رو ديواری که تختشو به اون چسبونده بود يه تکمه 
لوی کوچيکی رو فشار داد و يه تيکه از اون قسمت ديوار بر عکس شد و يه تاب

نه سي.. بزرگی که عکس بر هنه اونو از روبرو نشون می داد جلب توجه می کرد 
ه ي.. موهايی که رو شونه هاش ريخته بود .. های درشت و کس برق انداخته اش 

د کارای آدمو به يا.. مهسا اين چقدر زنده و طبيعيه -... نگاه به صورتش انداختم 
ر رو مهسا انگا.هرکی اين تصويرو کشيده خيلی زيبا کشيده .. داوينچی ميندازه 

اين  حتی تاتوی تو با-. صندلی نشسته بود و پاهاشو به دو طرف باز کرده بود 
اون  نه من نشسته بودم و-.. ببينم از روی عکس که نکشيد .. تصوير مو نمی زنه 

می  من چه-.. ولی طناز اگه بدونی کی اين کارو کرده ؟.. کارشو انجام می داد 
آيدين و آيلين اين -... من چهار تا نقاش تاريخو می شناسم که همه شونم مردن . دونم 

اين نقاشی  ولی شوهرم امير فکر می کنه.. البته داداشه کارش خيلی بهتره . کاره ان 
قت می هر و.. دوروزی که شوهرم بود مسافرت آيدينو آوردم اين جا . کار آيلينه 

ی می اونو خيلی حشر. خوام با امير سکس کنم اين نقاشی رو روبروش قرار ميدم 
طون ببينم اين مدتی که آيدين رو تصويرت مشغول بود تحريک نشد يا شي-. کنه 

ين ازبس تصوير زنا و دخترای زيادی رو به هم.. نه براش عاديه -گولش نزد ؟ 
ولی تو ايران . نقاشی غير سکسی که لباس هم تنت باشه انجام ميده .. صورت کشيده 

. کنن  يک کار نو و هيجانی که می بينن رحم نمی.. خودمون همه نديد بديدن ديگه 

ه مومن يک نفر ک.. ولی دو سه نفر ديگه رو که می شناسم اونا هم رفتن پيش آيدين 
نشد تعجب می کنم چه طور تحريک-..تر بود از آيلين خواست که واسش رديف کنه 

ين که چی شد و چی نشد و در اون مهمونی شب جمعه چی گذشت ديگه يه خالصه ا
ر مهمونی بود مث مهمونی های ديگه و حاال يه خورده نمک و چاشنی اون کم د

سکسی  ولی با توجه به فعاليتهای.. بعضی قسمتها کمتر بود و بعضی جاهاش بيشتر 
ورد اين که غير محارمی که داشتم و زير آبی هايی که رفته بودم اين که بخوام در م

ه عنوان يک آخه اون اينو ب.. از آيدين بخوام که ازم يه تابلو سکسی بکشه سختم نبود 
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منم که ديگه به انداره کافی بی پروا شده . هنر حساب می کرد و خودش سختش نبود 
کارو هم  بودم و اين که بخوام در اين مورد با هاش حرف بزنم خيالم نبود و همين

قصد داشتم .. فقط آيدين جان نمی خوام کسی از اين موضوع با خبر شه -. انجام دادم 
 ولی به موقعش می خواستم به کارايی بکنم که به. نقاشی رو تو خونه فتانه انجام بده 

ين که هم اين که خودم حال کنم و هم ا. نوعی حال کردن و تفريح و فانتزی باشه 
گه طناز ای آيدين ا.حاال تا چه حد می تونستم موفق شم نميدونستم . . حال بگيرم 

نی و زنای لختو نگاه ک.. فکر کردی . ساربونه می دونه که شترو کجا بخوابونه 
و کيرت يلند نشه ؟ اين طناز همچين تو رو به ضعفت بياره که تو رنگا رو ر

کور . اصال خودت در غش و ضعف کردن واسه من تابلو شی . تابلوپخشش کنی 
مرده  طناز.. اين همه کس رنگ و وارنگ ببينی و حسی در تو بيدار نشه ؟.. خوندی 

ه کس خلی من گل کرد. نمی دونم واقعا چه مرضی داشتم . رو هم زنده می کنه 
قا از اون اتفا-.. ببينم آيدين خان من از تصويرپشت بدنم هم تابلو می خوام -. بود 

چون بايد چهره رو به صورت طبيعی طوری بکشم که .. مسير برام راحت تره 
ه بگم ما اين عکسا و بهتر.. ولی آيدين جون -.. انگاری داره باهات حرف می زنه 

کر می يعنی من و مهرداد جون که ف. اين نقاشی ها رو برای اتاق خواب می خوايم 
بت کنی فقط حواست باشه که در اين مورد با خواهرت صح. کنه آيلين داره می کشه 

 طوری که بهش بر نخوره اگه يه وقتی مهرداد ازش پرسيد اظهار بی اطالعی

-. م من کارم خيلی سريعه و می تونم در حالتهای مختلف برات جورش کن-.. نکنه 

دن ؟ فقط شنيدن کی بود مانند دي-با شنيدن باور نمی کنی ؟ -ببينيم و باور کنيم 
عه آخه جام. حواست باشه من نمی خوام مهرداد متوجه شه که تو داری می کشی 

ت بد يه وقتی ممکنه مردای غيرتی و حسود خياال. ايرانه و فر هنگ خاصی داره 
د تا چن.. فدای تو -. نه من به کارم واردم و رو حرفی هم که زدم هستم -. بکنن 

بی تاثير نبودم ولی .. عشوه هم اومدم و می خواستم ببينم که حال و روزش چطوره 
ا لباس فکر کنم از اونايی بود که ديدن زن ب. انگاری کمی سر سخت نشون می داد 

ه دستش اونو به هيجان نمی آورد بايد يک مرحله می رفتم زير تر تا حساب کار ب
تی که شروع کارو تصميم گرفتم که اين کار رو در خونه انجام بدم و وق. ميومد 

وز نميومد اما کافی بود يکی دو ر. فقط اگه سر زده ميومد بد می شد . مهرداد نيست 
شه آيدين جون اگه يه نقاشی در روز تموم ن-. اون وقت يه جوری حلش می کردم 

ی رو خب ميشه به نوعی قالب بندی ها رو به صورتی در آورد که اونجاهاي-چی ؟ 
سعی می  ولی تا اونجايی که بتونم. که رنگشون شبيه به همه بعدا رنگ آميزی کرد 
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لی و.. اين که نميشه چند ساعت يکسره يک جا بشينی . کنم يک روزه تمومش کنم 
افشون افشون . من دوست دارم موهام پخش باشه -... يکی دو ساعت اول مهمه 

ين ا -.. بايد طوری منو بکشی که قر توی کمرم فراوون نشون داده شه .. باشه 
ی هيجان و فتنه گری رو ميشه در صورت نشون داد ولی در باسن و کمر رو نم

از دست اين آيدين .. بايد هماهنگی خاصی بين کمر و صورت به وجود بيارم . دونم 
اين جوری که معلوم بود ديگه فرصتی برای خودش باقی نمی . ديگه بايد دق ميومدم 

ود از مهرداد هم خواستم که روز اول رو به هيچ وجه ز. موند که کيرش شق شه 
خورده بخندم  يه نقشه ای براش داشتم که يه.. خونه نياد که تمرکز آيلين به هم نخوره 

اون  من و آيدين تنها شده بوديم و. و ضد حال بزنم و خودمم دو جوره حال کنم 
اين  چقدر از.. اتاق چقدر درب و داغون شده بود .. بايستی کارشو شروع می کرد 

ود و آيدين سرش پايين ب.. شروع کردم به بر هنه شدن .. شلوغ بازيها بدم ميومد 
سوتين و شورتمو گذاشتم برای . لجم گرفته بود . داشت با وسايل نقاشی ور می رفت 

تيپ جناب نقاش زيبا و دختر . وقتی که اون سرشو باال گرفته به من خيره شده باشه 
ه فقط موهخودمو طوری بهش نشون دادم که اون دلش بره و بخواد ک. پسند بود 

ر اين می دونستم د. موهامو افشونش کردم .. شورت و سوتين منو از تنم در بياره 
می خواستم بهش نشون بدم که من مث زنای ديگه . حالت بی اندازه تو دل برو ميشم 
من حسابم خيلی با . حساب من با اونا فرق می کنه . نيستم که نشه به اون توجه کرد 

کاری می کنم که اون روز بعد منو ببره تو کار گاه خونه شون که . اونا فرق می کنه 
گه روش فکر کرده منم همون اثری رو که زنای دي. بخواد راحت تر با هام ور بره 

. ه گر به من ميگن فتن. حساب من طناز از بقيه جداست . کور خونده . داشتن دارم 

تری گذاشته يه آينه تمام قد هم روبروم البته در فاصله چهار م. هنوز منو نشناخته 
من - طناز جون نمی خوای لخت شی ؟-. بودم که می تونستم هيکل خودمو هم ببينم 

می دونم ن.. دستم يه کمی درد می کنه اگه ممکنه بند سوتين منو از پشت بازش کنی 
وقتی داشت دستورمو اطاعت می کرد حس کردم تنمو برق .. چرا دستم يهويی گرفت 

هشون خوشت مياد ؟ يه نگاهی ب-. يه لحظه به سينه های درشتم نگاه کرد . گرفته 
ای به  من سينه. تو کار خيلی جالب در مياد . عاليه حرف نداره .. انداخت و گفت 

سفت و يه حالت گچی . انگار که يک مجسمه ساز اونو تراشيده باشه . اين نقش نديدم 
که  در اين که چشمای يک نقاش اشتباه نمی کنه شکی نيست ولی خب شما-. داره 

. کنين  مجسمه ساز نبوديد می تونين واسه اين که مطمئن شين با دستاتون بر رسی

لذت می برم از اين که استاد . من خوشحال ميشم که بدونم در کجای کار قرار دارم 
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.. د يه جور خاصی نگام کر.. ماهر و توانايی چون شما اين جور ازم تعريف کنه 

مکنه دست ندونستم که آيا اين نگاه از هوسش بود يا اين که م. متوجه نگاهش نشدم 
م چنگشون آ روم آرو..ولی کف دو تا دستاشو گذاشت رو سينه هام .. منو خونده باشه 
. .عاليه -.. طوری که آدم فکر می کرد می خواد طالبی شيرين بخره . می گرفت 

اون که آره وارد مقوالت زنا -.. اما حفظ اين سينه ها هم خيلی مهمه -.. حرف نداره 
ر ولی با اين حال هر مردی هم يک ظ. دوست داشتم کله شو بکنم . شويی نميشم 

گه امکان ا-.. نمی دونم . اصال نکنه اين خواجه باشه و من خبر ندارم . فيتی داره 
بعد يه نظری هم در مورد سايزساير . داره شورتمو هم درش بياری ممنون ميشم 

نمی دونم  و پشت پا ها و بعضی جا ها که من.. مثال تراش باسن . قسمتهای بدنم بدی 
ی می دونم کامال م-.. در نقاشی بهش چی ميگن ولی صالح می دونم اسمشو نبرم 

ارج خ. زنای ايرونی يه حجب و حيای خاصی دارن که من ازش لذت می برم . دونم 
انه با اين که بودم در چند مورد بعضی از زنا يه تقاضاهای خاصی داشتند که خوشبخت

ين جا تو دلم می خواست يه کار د می داشتم و هم.. موارد در اينجا بر خورد نکردم 
به تو  توی دلم گفتم اونجای بابای دروغ گو زنا می خواستن. شکمش فرو می کردم 

ی ؟ خب آيدين جون تو هيچ عکس العملی نشون نداد-.. کس بدن و تو قبول نکردی 
آخه ميگن مردای . راستش تو هيچ انگيزه ای نداشتی ؟ می بخشی اين سوالو می کنم 

قدر می  ايرونی مثل تشنه به چشمه رسيده ای می مونن که رحم به آب نمی کنن اون
من اگه دروغ نگم دوست دختر زياد . خب همه اين طور نيستن -. خورن تا بترکن 

کس  اين ديگه عجب.. زياد هم عاشق شدم و خيری هم از هيشکدوم نديدم . داشتم 
اشه و نکنه خجالتی ب. آخرش هم نفهميدم کجای کاره .. زياد عاشق شدم .. خلی بود 

 خالصه دلم می خواست موقع در آوردن شورتم در تمام جهات.. من خبر ندارم 

ونمو ولی بهتر می بود بيشتر ک. حرکت کنم تا هم قالب کونمو ببينه و هم کسمو 
قرار  نشونش می دادم چون در هنگام کار و نقاشی قسمت کسم بيشتر توی ديد اون

اااااايييييی وا. داشت با اين حال يه پهلو کردم تا دستشو بذاره رو شورت فانتزی من 
 انگشتاش وقتی رو قسمت باالی باسنم قرار گرفت همين جور.. چه دستی داشت 

شورتمو کشيد . نمی تونستم چيزی بگم . داشت منو می سوزوند . داشت آتيشم می داد 
حداقل . م بهتر بود مسير کس رو از روبرو نشون نمی داد.. پايين پايين تر .. پايين 

ه کسم از پشت تا حدود زيادی محو بود و نمای اون تا اون حدی مشخص نبود ک
 واااااااااوووووو واااااااااوووووووو فوق العاده-.. خيسی کسمو نشون بده رسوام کنه 

ه از جا داره ک. هيجان زده شده بود ! چه کون و ببخشيد چه باسن و کمری .. است 
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ام فقط اصال می ارزه که من يک سال تم.. همين استيل پشت هم يه نقاشی جدا بکشم 
برم اون ور باور کن اگه تابلو های تو رو ب. تو رو به عنوان مدل و کارم قرار بدم 

اين  خب حاال-. دوتايی مون درپول غرق و ميلياردر ميشيم . آب حسابی آب ميشه 
-.. اين کارو کرد .. می تونی يه دستی هم بر سر کونم بکشی . قدر هيجان زده نشو 

خواست  ظاهرا می.. ..مثل سينه هات بيسته بيسته .. عاليه .. اوووووفففففف عاليه 
عی س. به بهونه دستشويی رفتم کسمو خشک کردم و بر گشتم .. کارشو شروع کنه 

کردم حواسمو ببرم جای ديگه تا اين قدر خيس نکنمای سرش بلند بود

داره که  اون ديگه بسته به اين..پاهاتو به دو طرف بازش کن .. خب حاال خوب بشين 
ی شکاف ولی انگاری خيلی ب. من چقدر از شکاف اين قسمت از بدنو بندازم توی ديد 

وطرف پاهامو طوری به د. اگه دوست داری من الپامو باز ترش کنم -. نشون ميده 
يا اين که . باز کردم طوری که انگار يه زنی از معشوقش می خواد که بياد اونو بکنه 

پس -.. طناز جان اين جوری يه جوری ميشه -.. کمی پوست کنده تر شبيه جنده ها 
دستشو می ذاشت رو پاهام و اونا رو ..اگه امکان داره خودت بيا جلو تر رديفم کن 

..  حاال آيدين جون يه نگاهی بهش بنداز به نظرت چه طوره-. بازشون می کرد 

چهل و  ولی يه استيلی گرفته که که من. خيلی نازو کوچولوست -.. منظورم کسم بود 
ه يه حالت به نظر تو اين با اين ک-. پنج درجه بگردونمش ياد لبخند ژوکوند ميفتم 

و به دو بسته داره درحال لبخند زدنه ؟ دستمو گذاشتم رو لبه های کسمو و اونا ر
حس .  طرف بازشون کرده گفتم حتما در اين حالت ميگی که شبيه به پسته خندونه

خالصه نشستيم و اونم قلم .. کردم که جناب نقاش داره آب دهنشو به زور قورت ميده 
مروز در حين کار از اين می گفت که تا اون جايی رو که ا.. مودردست مشغول شد 

ه من کشيده بايد خشک شه بقيه کارو می بره به کارگاهش يا هر جای ديگه ای ک
داشتم به اين فکر می کردم که با مخ زنی که بعدا می خوام راه بندازم همين . بخوام 

ون آدم يه نگاهی به حال و روز آيدين انداختم و ديدم که ا. خونه بمونم بهتره 
يه آدمه  حسابی گيجش کرده بودم و فکر کنم به يادش آوردم که اونم. هميشگی نيست 

آيدين جون حالت خوب -.. حس کردم دستاش می لرزه .. و غرايزی هم داره 
ات شم منو فد. اين حرفو نزن -. تا حاال اين قدر استرس نداشتم . نمی دونم -نيست ؟ 

لت انباری اين اتاق يه حا. ببينم اگه دوست داری برو فر دا بيا . نا اميد می کنی 
ين در ضمن من فعال هم. مهم نيست که به همين صورت ريخت و پاش باشه . داره 

يه نگاه .. ببينم شکل و شمايل من بد شده ؟-. نه يه خورده کار می کنم -. جا می مونم 
نه که من برای همي.. خمار آلودانه ای به من انداخت و گفت نه اتفاقا خيلی عاليه 
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گه ميگم ا.. يعنی يک شاهکار -دوست دارم اين کارو يه کار شاهانه در بيارم 
رستادم باالخره طوری مخشو کار گرفتم و اونو ف.. گرمتونه لباس رو رو در بيارين 

م انجام بره که فکر نکنم اين چند ساعتی رو که پيش من بوده يک ساعت کار مفيد ه
می دونستم . وقتی داشت می رفت حالتش شبيه به وقتی نبود که اومده بود . داده باشه 

به چی  بايد يه جورايی متوجه می شدم که مهرداد در اين مورد. خيلی گيجش کردم 
اد کير داشتم به اين فکر می کردم که چه طور می تونم در نقش فرز. فکر می کنه 

 مدتها بود که از فرزاد خبری نداشتم و اونم. طال يه خورده با اين مهرداد بازی کنم 

بايد اول يه . ديگه باهام تماسی نمی گرفت ولی آيدی اون خيلی به دردم خورده بود 
ونستم ايميل برای مهرداد می زدم و اگه اون می رفت بر رسی می کرد تازه می ت

مای خوشبختانه اون شب موفق شدم در نقش فرزاد مشاور و راهن.. باهاش چت کنم 
زاد سالم فر-. سالم داش مهرداد گل خيلی مخلصيم -...شوهرم با مهرداد چت کنم 

ه تونستی همشيره مون طناز خانوم خوبن ؟؟ باالخر.. تازه چه خبر -جان فدايی داری 
ه هيچ نه ب-يه جوری يه کاری بکنی که اونم يه حالکی بکنه و تو هم حالشو ببری 

 اين طرف و. کار امروزش چی بود .. االن چيکار می کنه -.. صراطی کج نميشه 

می  يه نقاش زن داره ازش تابلو.. کار خاصی نمی کنه -دوست و آشنا ..اون طرف 
ببينم تو اون نقاش زنو ديدی ؟ اتفاقا يکی از بستگان ما هم -.. کشه که کامال سکسيه 

همين وضع براش پيش اومده بود يعنی يک مردی تعريف می کرد که زنش يه تابلو 
می کشه  لختی می خواد از خودش داشته باشه واسه اتاق خواب و يه زن داره شکلشو

ش با زن اون نقا. تازه اون مرد زن هم داشت ..ولی طرف مرد از آب در اومد 
ا اصال اون دو ت! همدست ميشه ميرن کارگاهش و می بينه که عجب بر نامه ای 

ن به او. ولی طناز اين جوری نيست . داداش خوب گفتی -دارن با هم حال می کنن 
اتفاقا اين طرف يه برادر هم داشته که اونم نقاش بوده ميگن کار . من دروغ نميگه 
ا ترين اوال زنا می خوان زيب. آها زدی به خال نکته همين جاست -برادره بهتره 

اب اينو نمی تونی به حس. برای همين در اين جا يک درجه تخفبف ميان . باشن 
داد مهر.. ...دروغشون بذاری که چرا بهت نگفته که يک مرد داره شکلشو می کشه 

طرف  داداش فرزاد من که آرزومه-.. رو با اين مغلطه بازيهاش گيجش کرده بودم 
حاال بايد چيکار کنم. مرد باشه 

ميده  ببينی جوابايی که. به نظر من بهترين کار اينه که اونو سوال پيچش کنی 
بهش بگی که  سوتی ميده يا نه ؟ مثال می تونی. آيا به تته پته ميفته يا نه . چطوره 

نقاش  يا اصال خانوم. يا نيا .. اون ممکنه بهت بگه بيا .. وسط کار ميای خونه 
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ومدن تو در حالی که اين کار يعنی ا. ناراحت ميشه که مزاحم بياد و از اين حرفا 
رح و اون وقت اون يه ط-اگه نقاش مرد بود چی ؟ -. هيچ مزاحمتی ايجاد نمی کنه 

ن فقط اگه همونی باشه که م. بر نامه خاصی می خواد که به موقعش بهت ميگم 
ناز يعنی بدون اين که ط. حدس می زنم بايد از طريق خود همون نقاش عمل کنی 

چرا  داداش اين قدر-.. نمی دونم گيج شدم -. بفهمه بايد بری با هاش حرف بزنی 
و از مردم می خوای که زنت. تو که نمی خوای زن مردمو بکنی . سخت می گيری 

نی در ببين هيچ ز-آخه اگه زن نخواد چی -.. اين که اين قدر سختی نداره . بکنن 
با . جهان نيست که اگه شوهرش گير نده و براش مهم نباشه نره طرف يک مرد ديگه 

من -...داداش ما خودمون مردبم به چند تا زن که قانع نيستيم . لذت استقبال می کنه 
آره راستشو بگو گاهی از ديدن بعضی زنا يه هيجان خاصی بهت دست -قانعم 
ئن باش که اگه ديدی طناز به تته پته افتاد مطم.. چرا کامال حق با توست -نميده ؟ 

رای ب. من قضاوت نمی کنم -. به نظر تو اونا کاری هم می کنن -.. اون بک مرده 
ا من نمی دونم واقع. اين که از اين کارا صورت بگيره رضايت دو طرف شرطه 

سبز  طناز در چه حد از شور و التهاب و عطش قرار داره که بخواد با يه چراغ
د روز بعد وقتی مهرداد با من در مورد نقاش و اين مسائل حرف ز.. حرکت کنه 

خونه  ببين عزيزم من می خواستم برم-طوری اونو پيچوندم که خودش گيج شده بود 
است يعنی در اين چند روزی که اون اين ج. آيلين اينا ولی من خونه خودم راحت ترم 

يلی اون خ. تا نزديک غروب من از تو خواهش می کنم که اين طرفا آفتابی نشی 
اون  مگه-تمرکزش به هم می خوره . حساسه و امکان داره در کارش اشتباه بکنه 

وردم که اون روز بهونه آ....اين کار خيلی بد تر از جراحيه -جراح قلب يا مغزه ؟ 
يلی خ. حالم خوش نيست و آيدين رو ردش کردم ولی اون دوست داشت پيشم بمونه 

با  حس کردم که خيلی دلش می خواد که. شيک و پيک تر و امروزی تر کرده بود 
و کشيده يعنی در ميان اونايی که تا حاال تصويرشون. من باشه و من بهش حال بدم 

از دامش  طناز تونسته بود با طنازی خودش دل اونو ببره و نشون بده که هيچ مردی
و شب ديگه يک بار ديگه در نقش فرزاد چت با شوهرم. .. نمی تونه فرار کنه 

وجه حتما مت-.. فرزاد جان اگه بدونی امروز چی کشف کردم .. دادا -شروع کردم 
لک من امروز يک ک. دستپاچه شد . آره اون اولش جا خورد -.. شدی که نقاش مرده

نم برادره فکر ک.. ديگه هم زدم و اون اين که متوجه شدم آيلين جای ديگه ای مشغوله 
ده تر و اين خيلی سا.. و خواهره ساخت و پاخت کردن که چيزی در مورد طناز نگن 

م يه از اونی بود که فکرشو می کردم وسط روز اين طرفا نزديک خونه رفته بود
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جه شذم که ديگه کامال متو. جايی برای فيلمبر داری قبلش ديدم آيدين اومده بيرون 
م فکر می کنی زنت و آيدين با ه-اون اين جاست و در واقع زنی در کار نيست 

هش کاری نداره امشب ميری طرفش تا می تونی ب-. نمی دونم -رابطه سکسی دارند 
ر تو حال ميدی اگه اون شور و حالو داشت نشون ميده که هنوز کسش رنگ کير غي

ا تو دلت ت.. اگه سرد و بی تفاوت بود نشون ميده که ترتيبش داده شده .. رو نديده 
دست رو دلم نذار که دلم . تو که از درد دل من با خبری -چی بخواد 

ای خاک بر سرت که عشق اينو نداشته باشی که زنت رو زير کير ............خونه 
ر من امروز حس کرده بودم که آيدين ديگه دست و دلش به کا. ديگران ببينی 

رداد هم در نقش فرزاد به مه. بهش گفتم که صبح ساعت ده مياد خونه مون .. نميره 
مياره  گفتم که ساعت دوازده که شد يه تماس می گيره با آيدين و اونو از خونه

دو تايی  خوشم ميومد که.. تهديدش کنه و بعد بهش ياد دادم که چيکار کنه . بيرون 
کنه  اون شب وقنی که مهرداد می خواست با من سکس. شونو گذاشته بودم سر کار 

می کردم  هر قدر با کير ديگران حال. سنگ تموم گذاشتم و واقعا هم دلم می خواست 
ن که حال مهرداد گرفته شد از اي. از سکس با شوهرم هم يه لذت خاصی می بردم 

حتی با حرص و ولع . می ديد که من خيلی بهش توجه داشتم و کامال تسليم اون بودم 
و نشون دادم که طناز هميشه در رابطه با شوهرش داغ . بيشتری کيرشو ساک زدم 

داغه

- و که اين طناز ت-بيا ديگه تو اين روزا به من توجهی نداری .. مهرداد عزيزم بيا 
يکار می جوری جلو نقاش بدنتو نشون ميدی اون به هيجان نميفته ؟ اگه مرد بود چ

ه اون حتی آيلين ميگه ک. خب عزيزم اينا چه مرد چه زن براشون عادی شده -.. کرد 
ردم فقط جالبه جالبه من تا حاال فکر می ک-.. ور آب نقش مردان بر هنه رو کشيده 

ميگم مردا دقت و حوصله شون . مردا هستند که نقش هر دو جنسو می کشن 
رد تصوير يعنی با اين حرفات تو هم داری به من نشون ميدی که اگه يه م-. بيشتره 

يعنی من لخت روبروش قرار می گرفتم ؟ . منو می کشيد ممکن بود جذاب تر در بياد 
 طناز جون تو که می دونی من يه مرد غيرتی و-غيرتت چطور قبول می کنه ؟ 

اصی شاخ و شونه اون نفر رو خرد می کنم که بخواد به تو نظر خ. حسودی هستم 
حرم داشته باشه ولی شرايط بعضی وقتا طوريه که می تونی يکی رو به عنوان م

و مثال وقتی که ميری دکتر زنان و زايمان که بدن خودت ر. خودت حساب کنی 
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يلی اون ديگه از بس اين صحنه ها رو ديده خ. نقاش مرد هم همينه . نشون بدی 
حساس نيست و در خيلی از موارد فکر می کنن طرف خواجه شده يا اصال حس 

تا حاال که پيش -اگه مردی شهوت ران باشه ما از کجا بفهميم -مردونگی نداره 
 عزيزم تو-اگه مثال آيدين ميومد جای آيلين خوب بود ؟ تو گير نمی دادی ؟ -.. نيومده 

ز هنوز شوهرت رو خوب نشناختی ؟ نمی دونی که فر هنگ من با فر هنگ خيلی ا
. از زور هم خوشم نمياد . من آدم آزادی خواه و دموکراتی هستم . مردا فرق می کنه 

وقتی بين زن و شوهرا تفاهم باشه خب ديگه بقيه مسائل حله ديگه من چه جوری اين 
دستمو گذاشتم رو کيرش و گفتم عزيزم می تونی بابت اين . مسائلو برات توضيح بدم 

ب می دونستم که اونو چه جوری هيجان زده اش کنم تا با التها.. توضيح بدی 
هنه  عزيزم ديوونه اگه يک مرد بخواد منو کامال بر-. بيشتری با من سکس کنه 

يطون اگه يهو ش..روبروی خودش ببينه با اين بهونه که بخواد تصوير منو بکشه 
تو  وووووويييييی.. گولش بزنه و وسوسه شه و بخواد که به من دست درازی کنه 

م تحمل چه جوری می تون.. من دست و پا بسته . حسابشو بکن مثال منو تسليمم کنه 
ون چه همون حسی رو که تو به من ميدی ا. کنم که کيرشو فرو می کنه توی کس من 

. ام من کير شوهر جونمو می خو. من اينو نمی خوام . جوری می خواد به من بده 

و عزيزم طناز ت-.. چه جوری می خوام اون داغی هوس يه مرد غريبه رو حس کنم 
ی نا ببينم تو از اين می ترسی که لذت ببری و اين لذت بردن نوع. چقدر خوبی 

من دلم  عزيزم-.. مردی در حق من باشه ؟ تو که نمی تونی از اين مسئله فرار کنی 
اگه يه .  دستمو رو کيرش گذاشته اونو به کسم چسبوندم. می خواد فقط مال تو باشم 

مردی بخواد کيرشو بذاره همون جايی که االن کيرتو قرار داره و با من حال کنه من 
مدا ع. کاريست که شده . طناز تو چه گناهی داری -. چطور می تونم خودمو ببخشم 

شايد حق با تو باشه ولی نمی دونم تو چرا همش سعی داری از اين . که نمی خواستی 
ی به بس کن ديگه هر کی بشنوه فکر می کنه تو دوست داری زنتو بد. حرفا بزنی 

به  اون. عزيزم تو نبايد در مورد من اين قضاوتو داشته باشی -. دست ديگران 
ودم که کير از اين که خودم بهش گفتم بودم و براش تشريح کرده ب. هيجان اومده بود 

معطل  اين قدر. بذارش توکسم . عزيزم مهرداد ..يک مرد ديگه توی کسم قرار داره 
ه چيزی االن چن باره که می خوام طالقت بدم و هر بار ي. خيلی لفتش ميدی . نکن 

مينو آره ه. کيرشو گرفت دستش و به من گفت می دونم منظورت اينه .. نمی ذاره 
از مهرداد . .. االن بهت ميدم تا بفهمی که راستی راستی همينه که نميذاره طالقم بدی 

خواسته بودم که تدريجی رو مخ آيدين کار کنه و از اون طرف هم برای آيدين دلبری 
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صی نگريست هايی می کردم که هم بتونه خودشو قانع کنه که بايد به طناز به ديد خا
جانی و هم اين که اگه شوهرم با هاش در مورد من صحبت کرد اون پيش زمينه هي

اد رو با حاال شرايط من به گونه ای رقم خورده بود که کير مهرد. رو داشته باشه 
يجان ميدهمی خواستم ببينم که تا چه حد به من ه. کير مردای ديگه مقايسه می کردم 

ی تونه با يه شب به مهرداد گفته بودم که بره و به آيدين بگه که ديگه با شجاعت م
به سينه هاش دست بزنه و ببينه که اون چيکار می کنه.. طناز ور بره  .

فرزاد جان اين جوری که داری ميگی به نظر تو طناز قبول می کنه ؟-

- در .  تو کامال ميری پشت پرده يا جايی مخفی ميشی صحنه رو از نزديک می بينی
يشی ميای و پنهون م.. يک فرصت مناسب حاال خودت ميای خونه يا به کمک آيدين 

وست و اگه جواب داد و طناز تونست خودشو تسليم کنه که تو به اون چيزی که د
 می تونی هيجان سکست رو ببری باال و فانتزی قشنگی برای. داشتی می رسی 

به  فقط حواست باشه طناز چه بهت راه بده و چه راه نده تو.. خودت درست کنی 
هيچ وجه خودت رو از مخفی گاه خارج نمی کنی .

حواسم هست- ..

اری رو می تونستم هر دو تا رو بذارم سر کار بعد اون ک. بازی من شروع شده بود 
ولی اون . ود از تابلو چيز زيادی نمونده ب. که دوست داشتم در مرحله بعد انجام بدم 

روزای  شايد.. مشخص بود قصد داره کاری انجام بده . روز دستای آيدين می لرزيد 
ولی در  .قبل هم چند بار به سينه هام دست می زد پاهامو ار وسط بازشون می کرد 

ل از اون روز و اون لحظات دستاش گويی دستايی بود که برای سکس و عمليات قب
می . .گداشتم هر کاری که دوست داره انجام بده .. سکس فينال تنظيم شده باشه 

ده بعد خواستم اون طرف هم مهرداد رو که می دونستم شاهد جريانه هيجان زده کر
تی از پشت اون يه تابلو رو خيلی سريع کشيده بود و اون در حال. بهش ضد حال بزنم 

قالب کونم  ولی اون روز بدون اين که نيازی باشه به. .. بدن و باسنمو نشون می داد 
ود رو وقتی که می خواست الپامو باز کنه چند تا انگشتشو گذاشته ب.. دست می زد 
..  کس هيجان زده ای که حس می کردم خيسی اون منو لو داده باشه. شکاف کسم 

جا يا بايذ اين.. مهرداد کجا می تونست باشه .. اما اون که نمی خواست به روم بياره 
پتجره رو ريسک نمی کرد.. از پنجره جريانو می ديد يا از الی در  .

160



- يستیتو با بقيه مدل هايی که من داشتم فرق می کنی انگار اصال مدل ن.. طناز 

- از اين که منو اين قدر طبيعی و زيبا می بينی. متشکرم  .

ولی يه حس ديگه هم دارم- .

منظورت چيه ؟-

- يه چيز ديگه ای هم می خوام .

لباشو گذاشت رو لبام. خودشو بهم نزديک کرد  .

- نگاه کن کست چقدر خيس کرده !

نه که منم ولی نمی خواستم اون بدو. نمی دونستم که مهرداد اين حرفو شنيده يا نه 
هوس دارم

- رشح تو به اون دست می زنی اون داخلش يه مقدار ت. اين برای يک زن طبيعيه 
ی داشته اصال کی بهت اجازه داده با من همچين رفتار.. مياد بيرون . داره هميشه 

اگه بهت گفتم که بيا و . يک تار موی شوهرمو به دنيا نميدم . من شوهر دارم . باشی 
اين جا تصوير منو بکش گفتم خب از خواهرت قوی تری و من می تونم برای 

يعنی با اين تصوير اونو بيشتر به هيجان .. شوهرم فانتزی تر و هوس انگيز تر بشم 
ولی دليل نميشه که تو به اعضای بدنم دست بزنی. بيارم  .. 

- ونه اصال نمی د. شوهرت اينجا نيست و نمی دونه . من ازت خوشم مياد .. طناز 
يش اومده باور کن من خيلی خيلی کم پ. می تونيم با هم خوش باشيم . که من اين جام 

سی داشته که از زنی خوشم بياد و اونم هوس اينو داشته باشم که با اون رابطه جن
باشم

- دستتو از الپام بر دار. وفا دار به همسرم . من يک زن متعهدم  .

وس نشون می داد که بازم می خواست بگه که خيسی کست داره داد می زنه که ه
ه جلوی کير رو داره و يه چيزی در همين مايه ها رو می خواست بر زبون بياره ک

دهنشو گرفتم و نذاشتم ادامه بده .

- اون اگه . من شرمنده شوهرم شدم . برو ديگه نمی خوام اين جا ببينمت .. پاشو برو 
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بدونه همچين شرايطی برام پيش اومده منو طالق ميده .

به دست و پام افتاده بود ..

- به آيلين ميگم بياد بقيه کارو انجام بده. از تو انتظار نداشتم  ..

خيلی دلم می . ولی با اين حال تا لحظه آخر زار می زد . اشک آيدينو در آورده بودم 
اد می حتما امشب که در نقش فرز. خواست چهره مهرداد رو در اون لحظه می ديدم 

رف ضرورتی هم نداشتم که باهاش ح.. خوام باهاش چت کنم خيلی هم ازم دلخوره 
ن اي. چون ضد حال عجيبی بهش زده بودم که می دونستم برج زهر ماره . بزنم 

يد به گور آرزو رو که بخوای با دو تا چشای خودت منو زير کير يکی ديگه ببينی با
. .. اون جزو کالس منه که هيچوقت نبايد کالس خودمو پايين بيارم .. ببری مهرداد 

مهرداد درخونه رو بست و رفت .. 

ا مهرداد از اتاق خارج شدم و بدون اين که چيزی رو حس کنم بر گشتم و گفتم ظاهر
اون اگه می  ..اميد وارم جريان من و تو رو نديده باشه ولی نديده .. اين اطراف بود 

ا اين خيلی دلم می خواست که يه جوری ب..ديد حتما ميومد و هر دومونو می کشت 
پسره حال می کردم ولی خونه خودم خطرناک بود

فعال . من بايد يه جوری به اين مهرداد يه جوری يه ضرب شستی رو نشون می دادم 
الش بهتره تا يکی دو روزی رو بی خيال چت بازی ها می شدم تا يه فکری به ح

يه ريسکی که نه سيخ بسوزه و نه . تصميم گرفته بودم يه ريسک عجيبی بکنم . بکنم 
به اين  هم حالمو بکنم و هم به خواسته ام برسم و هم اين که يه تيغی هم. کباب 

وش خوشگلی و خ. همسرم زده باشم و بعد از اون ديگه برم سر خونه و زندگيم 
بدون اين که از بر . روز بعد آيدين رو آوردمش خونه فتانه . اندامی هم درد سر شده 

حسابی اونو پيچوندم و حالشو گرفتم. نامه نقاشی خبری باشه  .

- اگه منو  ؟.ببينم تو حاال با شوهرم دست به يکی می کنی که زندگی منو تباه کنی 
ی مگه خودت از کشوری پا نشدی و نيومد. می خواستی خب به خود من می گفتی 

يده ؟ تو که مهد آزادی و دموکراسی در سراسر دنياست ؟ داره به همه دنيا سرويس م
ن چی حاال شوهرم در مورد م. من با تو چيکار کنم . هم بايد اصول کارو بدونی 

فکر می کنه ؟
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- باور کن. اون فکرای بد نمی کنه  . 

- . م بدم حقته که باهات هر کاری رو که دوست دارم انجا. امتحانتو خوب پس دادی 

مشت و لگدت بزنم. تو رو زير پاهام له کنم  .

- هر کاری که با ها م می کنی بکن. هر کاری دوست داری انجام بده  .

ود که راستش اين چند روزه ور رفتن اون با من منو هم يه جورايی وسوسه کرده ب
يال نشون اونی که در مقابل زنا خيلی خونسرد و بی خ. خودمو در اختيارش قرار بدم 

رو  می داد و حداقل داخل کشور و همين دور و بری ها هيشکی هيچ خاطره سکسی
حس ... ازاون تعريف نکرده بود وقتی که اين جوری خودشو شيفته من نشون می داد

همون فرم  می کردم که با اين همه حال کردنا و با مردای ديگه بودن من بازم بدنم
قشنگشو حفظ کرده و طالبه که دست تازه ای بهش بخوره

- به خودت  می خوام همه جاتو کبود کنم تا ديگه هستی. می خوام گازت بگيرم آيدين 
دی گستاخی هم يه ح. اين اجازه رو ندی که هر کاری که دلت خواست انجام بدی 

.داره

- . ميشم  من سگ تو. اين که آرزومه . تو هر کاری که دوست داری با من انجام بده 

اصال هرچی که تو بگی انجام ميدم. اسب تو ميشم  .

در عوض ؟ در عوض چی ازم می خوای ؟-

نمی دونم چه جوری بگم- . 

لخت شم خوبه ؟-

طناز خيلی دوست دارم باهات حال کنم- .

من آدم بد جنسی نيستم- .

کفشمو گذاشتم رو صورتش. با دستم به طرف زمين هلش دادم  .

- بعد هم باهات کار دارم.. حاال اونو خوب ليس می زنی  . 

ود رو کفش زبونشو گذاشته ب. يه دامن کوتاه پام کرده بودم با يه تاپ خيلی چسبون 
بوندم دلم می خواست همون کفشو می کو. پاشنه ده سانتی من و اونو ليسش می زد 
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.. می زد  زبونشو از کفش هم آورد باالتر و پاهامو ليس. توی سرش ولی دلم نميومد 

ولی  دلم می خواست االن سرش الی پام بود و کسمومی ليسيد.. داشت خوشم ميومد 
نت همونجا رو زمين لختش کرده با خشو. اين جوری نبايد روشو زياد می کردم 

ت نشون کيرش در حالت خوابيده هم خبلی کلف. لباساشو يکی يکی از تنش در آوردم 
می داد .

- تنمو ليس بزن.. بليسش  ..

از کف پامو . چشاش داشت در ميومد باورش نمی شد . سريع خودمو لخت کردم 
شروع کرد به بوسيدن .

- پارس کن.. پارس کن .. سگ منی . تو برده منی آيدين  .

اون صدای سگ در می آورد و زبونشو رو تنم می کشيد .

تو تسليم منی- .

- ليس می  انگشتای پامو دونه به دونه-.. آره آره من تسليمم هر کاری بگی می کنم 
زنی .

- سوراخ کونتو هم ليسش می زنم.. باشه  . ..

رفتيم رو تخت تا راحت تر بتونم باهاش حال کنم . 

- ليسش بزن. خوب ماچش کن . پس اول زبونتو می کشی رو سوراخ کنم 

عين يه سگ له له می زد . .. 

- چه کاری نبايد بکنی ؟. هر کی طنازو بخواد همينه 

- فضولی نبايد بکنم. فضولی  ..

- حاال زبونتو پهنش کن و اونو بکش روی کسم.. آفرين  .

 دستمو گذاشتم پشت سرش و سرشو به الپام. کس خوری آيدين سستم کرده بود 

فشردم . 
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- با دهنت چه آهنگ با حالی می زنی. عاليه عاليه  .

- اندام قشنگ تو.به خاطر اين منظره زيباست .

اين که مث يه بيابون صافه- .

واسه من بهشت سبزه- .

- حال کن. پس در اين بهشت گردش کن  . 

- اوووووووه کجاتو بخورم طناز..اووووووهههههه  . 

ونو رو واسه اين که نشون بدم هنوزم حرف اولو من می زنم موهای سرشو کشيدم و ا
سينه هام قرار دادم . 

بخور نوک سينه هامو بخور- .

هيشکی مث من نمی تونه توی اين قسمت حال بده- .

اين جور که معلومه خيلی با حالی- .

اگه بخوای واسه هميشه دوست پسرت ميشم- .

اينو که می خوام ولی شوهرم نمی خواد- . 

- کی از وقتی لباشو رو سينه ام گذاشت و نوک ي.. يادم می مونه .. يادم می مونه 
بيشتر حال  اونا رو ميون دو تا لبش قرار داد سرشو محکم به سينه ام فشار داده تا

کنم .

حاال ميری زيرتر- .

.اطاعت ميشه-

.آفرين پسر خوب-

اگه حرف گوش کن باشم جايزه ميدی ؟-

از روی عشق و عالقه بايد مطيع باشی- .
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ه به وقتی سرش رفت الپام جفت پامو به دو طرف صورتش فشار داده و با فشاری ک
کسم ميومد و تماس صورتش با کسم لذت زيادی می بردم .... 

آيدين زبونشو تا اونجايی که می تونست از حلقش در آورده بود ..

- همين جوری ادامه بده. آفرين پسر خوب  ..

دو تا پای تپلمو از دو طرف يه صورتش فشار می دادم . 

- از اين  فقط بايد حواست باشه که مهرداد. حاال می تونی تا دلت بخواد حال کنی 
واست . اون بعدا می خواست حالتو بگيره . اون مريضه . موضوع چيزی نفهمه 

اهامو حاال پ. ولی من برای تو يه چيز ديگه ای درست می کنم . پاپوش درست کنه 
ونو ا. از سر کس تا نوک انگشتامو ليسش می زنی .. به نوبت می گيری توی دستت 

می  خوب که بهش حال دادی اون وقت ميای سوراخ کونمو. فرو می کنی توی دهنت 
 اون قدر بايد ليس بزنی تا گردنت به اندازه. ليسی و من از اين کار خيلی خوشم مياد 

من تشخيص ميدم که کی بتونی حالت خودت رو عوض کنی. کافی درد بگيره  . 

کف  رفته بود در. حسابی خسته و داغش کرده بودم . يک دهن سير کونمو ليس زد 
رود کيرش تيزشده نزديک بود پوست پاره کنه ولی بهش اجازه شروع برای و. کسم 

دمدر عوض کيرشو با يه دست گرفتم و يه فشاری بهش آور. به کسمو نمی دادم  . 

- تو  .چيه درد گرفت ؟ همين کير بود که می خواست جلوی شوهرم آبرو ريزی کنه 
ونينو اون درست می خواستين منو تبديل به يک زن هرزه کنين و فاتحه منو بخ . 

به سر  اول با فشار دستمو از بيضه.. رو تخت دراز کشيده و با کيرش ور می رفتم 
آبشو  ..کيرش می رسوندم بعد خيلی آروم به حرکت جق زدن برای اون ادامه دادم 

شکمم و  دوست داشتم بگم که زبونتو بذار رو سينه ها و. رو سينه هام خالی کردم 
آبتو بخور ولی ديدم ديگه خيلی کثيف کاری ميشه و ممکنه همون لبا رو بذاره رو لبام 
تازه زيادی تنبيهش کرده بودم .

- ان شروع می مثل يه تازه داماد پر هيج. حاال آيدين خان ديگه بهانه مهانه نمياری 
اگه ازت راضی نباشم ولت نمی کنم. کنی به کردن من  .
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- ونتچه استيل قشنگی داره ک. اوووووووووخخخخخخ طناز من دارم ديوونه ميشم  .

ببينم ميشه از خود قالبش يه نقاشی با حال در بياری- .

اگه وسايلشو داشتم همين حاال اين کارو می کردم- .

پسر تو مگه خواجه ای ؟ االن چه وقت اين کارا بود- .

- ولی دست خودم نيست.. . راست گفتی طناز  . 

- خيلی ها اينو می خوان. فقط تو نيستی که به هيجان اومدی  .

.پس تو خيلی دوستم داری که خودت رو در اختيار من گذاشتی-

- خيلی دوستت دارم. آره آيدين جون  .

تا چه حد-

- م بده االن زود باش کارت رو انجا. تا همين قدر که دلم می خواد سر به تنت نباشه 
دست مالی می . کون گنده و خوشگل من ورزش می خواد . چه وقت اين حرفاست 

خرج داره. خواد  .

ووووووييييی طناز اون دفعه بهت گفتم ؟-

نمی دونم چی رو؟-

.اين که جنيفر لوپز غلط کنه کونی مث کون تو داشته باشه-

- اين . ه همه اينا واسه کالس گذاشتن و جلب توجه کردن. اون کونی که کون نداره 
ی اصال می خوای تو. همه کون درست و حسابی داريم حاال اين نوبرشو آورده 

به اين بينندگان .. اينترنت يه عکس کون از جنيفر لوپز رو در کنار کون من قرار بده 
اران کدوم اون وقت با يه نظر سنجی معلوم ميشه طرفد. نگو اين دو تا کون مال کيه 

.  حاال زود باش ديگه من تا فرداشب نمی تونم همين جا بمونم. کون بيشترن 

شوهرجونم جون خودش دلواپس ميشه . 

 وقتی آيدين اون جوری از کونم تعريف می کرد حس کردم که با تمام وجود و

صير هم همين منو به اين فکر فرو می برد که بی تق. هيجانش داره تعريف می کنه 
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شه و بتونم  نيستم که تنوع طلب شدم شايد از اونجايی هم که دوست ندارم بدنم اسراف
با اين که زير کيرش خوابيده بودم . به خيلی ها لذت بدم خيلی شور و حال نشون ميدم 

ين انگاری براش سنگ.. دو طرف پاهامو گرفت . ولی دست از سرش بر نمی داشتم 
يگه با ديگه می دونست تا ثانيه هايی د. بودم ولی کسم بوی کيرو احساس می کرد 

کافت کير آيدين شکاف کونمو ش. حدسم کامال درست بود . رفيقی ديگه دمساز ميشه 
و مستقيما رفت داخل کسم .

پسر کارت رو کردی ؟-

تازه شروع شده- .

- می دونم عزيزم خيلی هم باهات کار دارم. می دونم  . 

راضی کردنت خيلی سخته- ..

- اری فرض کن د. اگه راهشو بلد باشی اون قدر ها هم که فکر می کنی سخت نيست 
.نقاشی می کنی

ولی خوب رنگمون کردی طناز جون- .

- رشو به دو تا دستامو نگه داشت و کي. ما يه رنگ خالص می پاشونيم . نقاش تويی 
سمت جلو حرکت می داد .

تو هم خيلی خوب واردی-

- .. مه بده خيلی عاليه عالی تر از عالی همينو ادا.. اوووووووخخخخخخ آيدين آيدين 

نداون کيرشو وقتی به ته کوسم می کوبوند قسمت پايين بدنش کونمو می لرزو .

چی می بينی پسر- ..

- هم می  مثل اين که تمام لحظه ها رو با. همون چيزی رو که هفته هاست می بينم 
کيرت داخل شکممو داره می سوزونه.. چقد داغش کردی . بينم  .

کل بدنم نياز .. يواش يواش خودشو رسوند به بازوم . شونه هامو نرم نرم می بوسيد 
داشت ..

- ب ببينم اين جوری بهتر بود يا اين که خودت رو نشون شوهرم می دادی ؟ خو
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ال تو آبروی خودت رو پيش اون بردی و اون بعدا می تونست سو استفاده بکنه و ح
دارم بهت حال ميدم. رو هم می گرفت ولی اين جوری تو داری حال می کنی  .

کونم می  کيرش تا ته رفته بود توی بدنم و اونم وسط بدنشو طوری به دو تا قاچای
اره چسبوند که کون و کپل من داغ کرده و فکر می کردم که اون با وسط بدنش د

ماساژم ميده .

- با لبه  .انگشتتو هم از کنار کيرت بذار توی کسم .. آيدين همين جوری باهام باش 
بگو .. .خيلی زود می تونی . بازم دارم ميشم . من دارم ارضا ميشم . هاش بازی کن 

از کی ياد گرفتی شيطون ..

- ن رو به آن خيلی راحت می تونی منو از اي.. طناز تو با اين ناز و ادات آتيشم زدی 
رو کنی ..

- می تونم با هر آهنگی برات برقصم.. حاال کجاشو ديدی  ..

- تو اندامی داری که خيلی تپل و گوشتيه ولی با همه توپر . نمی دونم چی بگم طناز 
بودنت اصال نشون نميدی که وزنت زياد باشه ..

ببينم اين حالتا رو هم می تونی نقاشی کنی ؟-

- ی دارم از آره بازم هوس دارم که هر قسمت از بدنتو واسه خودم بکشم و اگه يه وقت
اينجا ميرم اونو با خودم ببرم .

- تو که ميگی من هميشه در ذهن تو هستم. اگه می تونی ذهنی بکش  .

طناز دلم می خواد از شوهرت جدا شی و با من از دواج کنی- .

 نزديک بود از زبونم بپره که االن برای چند مين باره که اين پيشنهاد به من ميشه که

زود دهنمو جمع کردم .

اووووووههههههه طناز طناز- ..

- افتادی  تو که از ازدواج فراری بودی اين جوری. خوشم مياد اين جوری دلت ميره 
نو می ولی من مهرداد شوهرمو با همه ديوونگی هاش دوست دارم و او. به دام من 

بهش احترام ميذارم. خوام  ..
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از اين کارت سردر نميارم- .

- من يه  اون يه جور ديوونگی داره. خب ديگه بعضی آدما يه ديوونگی هايی دارند 
جور دارم و او هم يه جور مخصوص و بی نظير .

خيلی رک و پوست کنده حرفاتو می زنی- .

- ادامه بده. چيکار کنم من با کسی رو در بايستی ندارم  .

نمی دونم بايد چيکار کنم- .

- من می خوام.. ادامه بده همين جور  .. ..

ونم می چقدر تنوع طلب شده بودم و هرچه از اين کير های گوناگون به دل کس و ک
درک  داشتم يواش يواش مردا رو. نشست بازم تشنه کير ديگه و هوسی ديگه بودم 

خود  ولی.. اين که چقدر تنوع طلبن .. می کردم که راحت ميرن دنبال زنای ديگه 
. ون و تنوع دلشون نمی خواد که ما زنا بريم به دنبال لذتهای گوناگ. خواه هم هستن 

.جون عمه شون غيرتی هستن

راستشو بگو از کی تا حاال دوست داری با من باشی آيدين- .

- خيلی خودمو . از همون لحظه ای که تو رو ديدم .. فکر کنم يه بار بهت گفته باشم 
نمی خواستم فکر کنی که خيلی چشم چرونم. کنترل کردم  .

واسه همين بی طاقت شدی وقتی که مهرداد بهت پيشنهاد داد ؟-

- بعدا گفتم نه اون ديوونه نيست روانيه.. فکر کردم اون ديوونه هست  ..

- لذت ببر. لذت بده .. اون کس خله .. کس خله  .

رم می اون با بوسه هاش منو لحظه به لحظه نرم ت. دقايقی رو در سکوت گذرونديم 
خالف اون چه که فکر می کردم خيلی شل و وارفته و بی دست و پاست اتفاقا . کرد 

خيلی هم پر تحرک بود . 

ببينم من طبيعی ترم يا تصوير من- .

- تو اصل اصلی..تو  ..
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- خيلی عالی داری حال ميدی.. ادامه بده پسر  .

هاش  کيرش همچنان به ته کسم می خورد و با انگشتش هم داشت با روی کس و لبه
ی فکر به چيز ديگه ا. فقط داشتم نگاش می کردم که چيکار می کنه . بازی می کرد 

نمی کردم .

- الی خيلی با ح.. دارم می ريزم .. اووووووووهههه دارم می ريزم .. آييييييييی 
کش سرشو که خم کرد و نوک سينه منو گذاشت توی دهنش حس کردم که با م.. پسر 

می زدم  کسمو.. منو به اوج رسونده بود . های اون يه چيزی داره از کسم می ريزه 
اون متوجه شده بود که من ديگه به آخرای راه رسيدم.. به سمت باال  ..

- من آب کيرت رو می خوام.. آخخخخخخخخ سوختم سوختم  ..

وری که دستامو گذاشتم رو کون آيدين و اونو به سمت خودم فشارش دادم و محکم ط
که  وقتی.. راهی نداشت جز اين که آبشو خالی کنه توی کسم .. تکون بخور نبود 

منی گرم و جون بخششو می ريخت توی کس نمی تونستم جلوی لبخند رضايت 
خودمو بگيرم

هرداد رو به اندازه کافی م. من و آيدين واسه يکی دو ساعت بعدش هم با هم بوديم 
آدم .  حقش بود که اونو اين جوری دور بزنم و باهاش حال کنم. بازی داده بودم 

اون  به نظرم. با دنيايی از بيماری و مشکالت خاص خودش . صاف و ساده ای بود 
ولی من چرا اين جوری شده بودم ؟ می تونم بگم تقصير اون . يک بيمار روحی بود 

ينترنت به خاطر اين که بار اول اون بود که با قرار دادن عکسای من در ا. بود 
تای  غرور خاصی رو بهم داده بود که باعث شد با فرزاد آشنا شم و بعدشم چند

هنوز . چند روزی می شد که از تصاوير خودم در سايت خبری نداشتم . ديگه 
ونستم که ولی تقريبا می د. عکسهای زيادی بود که فرزاد اونا رو منتشر نکرده بود 

بيشتر  اون دلش خيلی. شايد تماشای اين عکسها مهرداد رو مثل گذشته راضی نکنه 
ی خواستم می خواست که عمال منو با يکی ديگه ببينه و منم نم. از اينا می خواست 

يری تصاو. نمی خواستم اونو به آرزوش برسونم . در اين خالف با اون شريک شم 
اون شب از بس عکس و فيلم . از خودم و فرزاد در سايت ديدم که برام تازگی داشت 

م يه اين تصاوير باز. گرفته بود که ديگه در مورد همه شون حضور ذهن نداشتم 
حس و حالی رو در من ايجاد کرده بود ولی بايد يواش يواش دور همه اينا رو قلم می 

در واقع اين اينترنت بود که منو تا به اين جا . کشيدم و به زندگی خودم می رسيدم 
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ای رسونده بود و واقعی ترش اين که مهرداد مسبب همه اين حرکات من در دني
ن می بود شايد بهتر اي.. مجازی شده که از اون به حقيقت هوسبازی هام رسيده بودم 

ستند که چشامو به روی مردای خوش تيپی که منو با نظر خريدارانه ای می نگري
يه روز که رفتم به محل کار مهرداد پشت پيشخوان يه مردی رو ديدم که تا . .. ببندم 

زن طلب  مثل اين که نگاه. يه لحظه نگاهشو متوجه خودم ديدم . حاال نديده بودمش 
سعی کردم از اون فضا فاصله . مردا در مورد من همچنان می خواست آتيشم برنه 

چشم و ابروهای مشکی و صورت کشيده و مردونه اون جوون و لبای . بگيرم 
بود که  کوچولوش که اونو خيلی نازش کرده بود واسه يه لحظه طوری به دلم نشسته

دلم می خواست باهاش حرف بزنم ولی به يادم اومد که با خودم عهد بستم که بايد دور 
و  منی که شوهرمو دوست دارم و زير بار حرف. اين هوس بازيهامو قلم بگيرم 

ظه بود که در همين لح. کارای زورش نميرم نبايد اين قدر به آسونی دم به تله بدم 
فتانه اومد جلو .. 

-  باالخره خانوم خانوما فرصت کردند يه سری به! چه عجب . سالم طناز جون 

ن بهت حاال م.. ديگه اصال يادت رفت يه فتانه ای داری . دوستان قديمشون بزنن 
چی بگم دختر ..

اون مرد به محض ديدن ما اومد جلو .

- ا و فروشنده داداشم که از اون فيلمبردار. اوه يادم رفت داداش فرنودمو معرفی کنم 
. و اصال دوست نداره کار يکجا نشينی ر.. حسابی کارشو وارده . های درجه يکه 

داد جون ولی اومده و تر جيح داده پيش مهر.. خودش هم کار به اندازه کافی داشته 
.کار کنه

- من فکر می کردم تو تک . يادم نمياد قبال در مورد دادشت با هام حرف زده باشی 
فرزندی .

سعی  ولی من. لبخندی گوشه لباش نقش بسته بود . من و فرنود با هم دست داديم 
عايت کردم بر خودم مسلط باشم و لبخندشو با لبخند جواب ندم ولی در عوض با ر
ولی  .ادب باهاش بر خورد کردم و خيلی معمولی باهاش سالم و احوالپرسی کردم 

مو دست. بر شيطون لعنت . دستامو برای ثانيه هايی در دستای خودش نگه داشت 
ه مهرداد دو سه تا فروشنده دختر هم استخدام کرد. کشيدم و لبخندمو تحويل فتانه دادم 

ونست کمک ولی هيشکی به اندازه فتانه نمی ت. بود و کارش هم خيلی باال گرفته بود 
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ی و حت چون مدتهای زيادی بود که با اون کار می کرد و قلق فروشگاه. اون باشه 
. ودم گيج شده ب.. .. خود مهر داد رو داشت و با مشتريان هم بر خوردش خوب بود 

من و فتانه رفتيم به گوشه ای .

داداش منو ديدی ؟ چطور بود ؟-

- ی يه چيزی در چهره اش وجود داره که م. پسر خوش قيافه و مودبيه .. ديدمش 
زن داره ؟. تونه دخترای زيادی رو بکشونه طرف خودش 

نه خوشبختانه مجرده- .

- رد مگه می خوای واسه دوستی آشنايی بری خواستگاری که مج! چرا خوشبختانه؟
بودنش خوشحالت می کنه . 

- شش اگه بگم اون از تو خو. آره . شايد واسه يه دوست بخوام برم خواستگاری 
ک شه واسه اين که به مهرداد نزدي.. اون فقط واسه تو .. اومده شايد تعجب کنی 

ه حس اومده اين جا تا با نشون دادن خودش به اون و صميميت با مهرداد همش ي
ت کنه به نزديکی با تو رو داشته باشه و هم اين که بتونه يه جورايی شما رو دعو

خونه خودمون و زمينه آشنايی بيشتری با تو رو واسه خودش جور کنه . 

- تو هم داری باهاش همکاری می کنی ؟! فتانه 

- عاشقی که  مثل آدمای. داداشم غکستو با من ديد و ديگه نتونست خود نگه دار باشه 
.لب به غذا نمی زنن تا به عشقشون برسن شده بود

آخه من شوهر دارم- .

- ختگيری مهرداد هم که اهل س. ولی من ديدم اين چند وقتی تنوع بهت روحيه ميده 
عه ای اين شب جم.. نيست و تازه خوششم مياد که بقيه بدونن چه زن خوشگلی داره 
داداش االن پيش منه. می خوام تو و مهرداد رو دعوت کنم به خونه مون  . 

ولی اون جوری که منظورته من يکی نيستم- .

ولی خب حاال دعوت ما رو رد نکن-

- خاطرت  تو که می دونی من چقدر. آخه من به تو چی بگم . امان از دست تو فتانه 
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نبال حيف که داداشت اين جاست و می ترسم که د. خيلی دوستت دارم . رو می خوام 
ما راه بيفته و بياد وگرنه يه ماچ آبدار از اون لبات می گرفتم .

اوال من و داداشم با هم اين حرفا رو نداريم- ...

اون وقت اون حتما فکر می کنه که من و تو با هم سر و سری داريم- .

- ونه و تازه فر هنگش خيلی باالست و به خوبی می د. فرنود اصال کج خيال نيست 
.می فهمه که زنا هم می تونن با هم حال کنن و از وجود هم لذت ببرن

جون من ؟-

- داداش  راستی طناز اينو هم يادت باشه که هر کی منو دوست داشته باشه و بخواد
منو هم بايد دوست داشته باشه و بخوا د .

-  تو که خودت می دونی که می تونه يک. عزيز دلم دوست داشتن اجيار نيست 

عالقه و اشتياق باشه ..

ولی فرنود من از اون يکی دو نفری که باهاشون بودی خيلی بهتره- .

- . ارش کنم شايد نخوام تکر. حاال من يکی دو اشتباه کردم . فتانه بس کن عزيز دلم 

نفره  ببينم نکنه گلوت پيش شوهرم گير کرده اين جوری دوست داری يه بزم چهار
راه بندازی .

- من که خودم می دونم تو شوهرت مهرداد رو چقدر . دختر کج خيال شدی ها 
سی دوست داری و اون قدر بهش احترام ميذاری که حاضر نيستی جلوی اون با ک

. رده فتانه من با تو در اين مورد حرفی زدم ؟ اصال حافظه ام قاطی ک-سکس کنی 

نمی دونم بايد به چی فکر کنم و به چی فکر نکنم .

راستش تصميم گرفتم برای مهمونی چهار نفره شب جمعه ای در خونه فتانه يه لباس 
م سر می با اين حال تا آخر هفته هر وقت که حوصله ا. خيلی ساده و معمولی بپوشم 

منو ببينه نه  ته دلم انگيزه ام اين بود که اون.. رفت بيشتر می رفتم فروشگاه مهرداد 
و که با اون عهدی ر.. خوشم ميومد واسه اونم دلبری کنم . اين که من اونو ببينم 

خيلی . ت خودم بسته بودم و اين که يه لباس ساده ای بپوشمو داشت از يادم می رف
. و انجام بدم دوست داشتم شاد ترين لباسی رو که بهم مياد تنم کنم و شاد ترين ميکاپ
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هرداد يه مينی پيراهن کوتاه به رنگ قرمز شاد تنم کرده بودم که به درخواست م
مون از ه.. قسمت سينه شو هم چاکدار انتخاب کرده که سينه رو بندازه توی ديد 

و مهرداد  لحظه اولی که پامونو گذاشتيم توی مهمونی چهار نفره حس کردم که فتانه
سبت به ولی می دونستم که هيشکدومشون ن. دارن يه نگاههای خاصی به هم ميندازن 

دت داره فقط به اين شک کرده بودم که نکنه مهردادی که عا. من اهل خيانت نيستن 
. استه باشه به همه متوسل شه که زنشو بکنن اين بار از اون دو نفر و فتانه کمک خو

راحت ميشم اگه فتانه بخواد در اين زمينه همدست مهرداد شده باشه من ازش خيلی نا
رنود رو اونا من و ف. چون اصال انتظار اين دورويی رو از اون نداشتم . و می شدم 

م اون شايد از همه اين پسرا و مردايی که من با هاشون بود. با هم تنها گذاشته بودند 
د به يه جاذبه خاصی داشت که نمی ش. خوش قيافه تر و سر حال تر نشون می داد 

نه که ولی اصال دوست نداشتم که مهرداد سر سوزنی بدو. اين آسونی ازش دل کند 
ی حتی مردايی که نوع. من تمايل به اين کار دارم و سر و گوش من می جنبه 

جنبه  بيماری دارن و در اين زمبنه همراه زنشون بوده بهش کمک هم می کنند بی
و من بايد فکر روزای بعد رو هم می کردم. ميشن  .

طناز جان خيلی رفتی توی فکر: فرنود  .

- انداختم  ولی داشتم به اين فکر می کردم که امشب شما چهار نفرو. نمی دونم چرا 
توی زحمت ..

فرنو د در حالی که می خنديد گفت .

منظور شما ما دو نفره ؟ البته شما هم زحمت کشيدين تشريف آوردی- ..

می  وقتی که می خنديد دندونای سفيد و يه دستش چقدر چهره شو جذاب تر نشون
د دارن در دلم نميومد که از کنارش دور شم ولی اين فضولی که فتانه و مهردا. داد 

مورد چی با هم حرف می زنن منو کشته بود .

فرنود جان خواهرت کجاست ؟-

- رف اون و مهرداد جون احتماال دارن در مورد مسائل کاری و فروشگاه با هم ح
می زنن .

- نن ؟ببينم صبح تا غروبو کم آوردن و حاال دارن در مورد اين مسائل حرف می ز
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چيه حساسيت داری ؟-

به چی ؟ نمی فهمم چی ميگی ؟-

- نديممنظورم اينه که حاال که اومديم مهمونی دور هم خوش باشيم و بگيم و بخ ..

از اين که کنار من هستين خوشحال نيستين ؟-

- می  چرا خوشحال هستم ولی از اين که بخوام بازيچه يک مشت آدمی باشم که حس
ان عاشقم حتی اگه پسر شاه پري. کنن هيچی حاليم نيست بشم من يکی توی کتم نميره 

شه و کشته مرده من باشه .

ت و خيلی دو تا مچ های دستمو کنار هم قرار داد و اونو بين دو تا کف دستش گذاش
نسبت به  آروم باهاشون بازی می کرد خيلی خوشم ميومد ولی از اين که حس کنم اون
دلم می .  من ريا کاره و با اين که ممکنه پای مهرداد در ميون باشه لجم می گرفت

خواست با لگد بکوبونم تو ی خايه اش تا حقيقتو بهم بگه .

همون نگاهی که داشت . از نگاهش آتيش می باريد . من و فرنود رفتيم به اتاق بغلی 
منم حس کردم که شايد اين آخرين گزينه ای باشه که بتونم در کنارش . آتيشم می زد 

ونستم نمی د. چون اگه می خواستم با اون باشم دلم می خواست هميشه باشم . باشم 
ولی با . از من بعيد بود .. نه .. نه . چرا خيلی زود دارم به اون گرايش پيدا می کنم 

همه اين انگيزه ای که منو به سوی اون می کشوند انتظار صداقت و بی ريايی رو از 
ولی ديگه من مردا رو کامال می . هنوز هيچی بين ما اتفاق نيفتاده بود . اون داشتم 
ن خيره می تونستم جزئيات نگاه و تمايالت اونا رو به وقتی که به يه ز. شناختم 

اد به اگه اون بخو. در نگاه او يه مختصر عالقه هم می ديدم . ميشن تشريح کنم 
می دونستم حتما شوهرم يه نقشه ای چيده و به اين . دستور مهرداد به سمت من بياد 

گه فر يه حسی بهم می گفت که ا. چی بهش گفته . سادگی ها مسئله رو عنوان نکرده 
سونه بازم سر نود در اين اتاق لختم کنه و با هام ور بره و به مر حله فينال سکس بر

ه می شايد اين چيزی بود که مهردا و فتان. و کله اون دو نفر پيداشون نميشه 
ن که نمی دونم چرا حاال دلم می خواست که حرفای فتانه در مورد اي. خواستند 

ين فکر ديگه اون وقت ا. داداشش منو دوست داره و به من عالقه منده راست باشه 
ودم و به شدت ناراحت ب. که اون با مهرداد دست به يکی کرده منو آزارم نميده 

الت دستامو در همون حالت دقايقی پيش گرفته و خيلی آروم و در يه ح. مضطرب 
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حس کنم اونم . دلم می خواست خودمو بندازم توی بغلش . نرمشی باهام ور می رفت 
ذاشتم بين اما من انگشتمو گ. لباشو به لبام نزديک کرد . اينو به خوبی فهميده بود 

لبای خودم و اون .

- داری به اوسا کارت خيانت می کنی ؟ مگه نمی دونی . پسر خوب ... نه ..نه 
بوسيدن يک زن نامحرم گناهه .

- حرامه  تو هم مگه نمی دونی اين جور بی حجاب گشتن تا باالی زانو بر هنه بودن
حاال که عمل تحريک صورت گرفت . و تحريک کردن مردای ديگه گناه بزرگيه 

ون از هم. عاشقتم . ؟ طناز من دوستت دارم ..مسئوليت بزرگی به گردنت ميفته 
لحظه ای که ديدمت .

منو ديدی يا عکسمو در کنار عکس خواهرت ديدی- .

- خاب همين حاالشم که تو رو می بينم حس می کنم که در انت! چه فرقی می کنه 
خودم اشتباه نکردم .

ببينم در اين مورد بايد با مهرداد هماهنگی کنی که چه جوری می خوای منو داشته -
د در مثال من می تونم روزای زوج در اختيار يه نفر باشم و روزای فر. باشين 

جمعه ها هم . يعنی سه روز زن تو باشم و سه روز زن مهرداد . اختيار يه نفر ديگه 
ن چه اي. يا اين که يه دوست پسر برای خودم بگيرم . تعطيل بوده استراحت کنم 

نزديکه  االن مهرداد اگه بفهمه من و تو رابطه مون خيلی. من شوهر دارم . ! طوره 
وقتی . شما مردا خيلی هيزين . نه من نمی تونم قبول کنم . اون غيرتيه . منو می کشه 

اين هر جوری شده می خو. گلوتون پيش زنی گير می کنه هيچی جلو دارتون نيست 
به خواسته تون برسين .

- باور کن اين طور نيست. طناز من دوستت دارم  .

- نو اون قسمت از وجود منو که نمی بينی دوست داری يا تن م.. منو دوست داری 
مهرداد منو قيمه قيمه ام می کنه. که مردا عاشق هوس خودشونن  .

- اری اگه اين کارو نکنه چی ؟ اگه اون برای خوشبختی و رفاه و آرامش تو هر ک
انجام بده چی ؟
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ميشه بيشتر توضيح بدی-

چيزی نيست که توضيح بدم- .

اونو پس زدم. خواست منو ببوسه . بازم اومد طرف من  . 

- تا به من نگی موضوع چيه و چه اتفاقی افتاده من ميذارم همين جور در آتيش طناز 
 .بايد برای من موضوع رو بازش کنی .. خودت اين آتيشو روشن کردی . بسوزی 

ر من چيه اون تو رو اجيرت کرده که با من دوست شی و پاپوش درست کنی که از ش
خالص شی ؟

- و داشته من که از خدامه اين کارانجام بشه و اون وقت می تونم برای هميشه تو ر
.باشم

- غ بگه مردی که بخواد به زنی درو. من از مردای دو رو و حقه باز خوشم نمياد 
به من دست نزن که من جيغ می کشم آبروتو می برم. بهتره بره بميره  .

سالح شما زنا همش جيغ کشيدنه- .

- ع بلرزه طوری داد می کشم که ستونهای اين مجتم. جيغ من بد تر از هزار فرياده 
راستشو بهم بگو قول ميدم لوت ندم. و همه از خونه هاشون برين بيرون  ..

- که نسبت  همه اينا به خاطر عشقيه. باشه ميگم فتانه به شرطی که ازم متنفر نشی 
دوستت دارم. به تو دارم  .

- وسولی بگو عشق و ه. شايدم يه نموره ای عشق وجود داشته باشه .. نگو عشق 

- در اين که واسه . ببين طناز در اين که من عاشقتم و هوس تو رو دارم شکی نيست 
. .راستش چند روز پيش بودم فروشگاه . داشتن تو هر کاری می کنم شکی نيست 

تعجب کردم.. ديدم يه عکسی از تو افتاده رو زمين  ..

واسه چی تعجب کردی- .. 

نمی دونم بايد بگم يا نه-
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چی رو بگی ؟-

- ممکن بود فتوشاپ بوده باشه. که اين که اون عکس چه جوری بوده 

به نظر تو بوده ؟-

- يه عکس برهنه از تو بوده.. نه نبوده  ..

- ينم بب. خب حضرت آقا هم نشستی و اون عکس برهنه رو ديد زدی و لذتشو بردی 
من که به دمر افتاده بودم چه جوری متوجه شدی که من هستم .

خب اونو از نيمرخت متوجه شدم که مشخص بود- ..

- . .خوشت اومد ؟ لذت بردی ؟ شما مردای هيز رو من بگم خدا چيکارتون کنه 

ار می دونم ک. کی ازم عکس گرفته . راستی عکس لخت من اون جا چيکار می کرد 
چرا بايد عکسو از دستش انداخته . چرا اون بايد اين کارو کرده باشه .. کار مهرداده 

چرا آبروی منو می بره ؟. من اونو نمی بخشم . باشه  !

- که  حدس زده بودم. راستش می خواستم اون عکسو پنهونش کنم و با خودم ببرم 
ون با خودم گفتم اونم از اون مرداييه که از تصوير لخت زنش. کار مهرداده 
. ودم ولی واقعا هيچ تصويری رو به اين زيبايی تا حاال نديده ب. خوششون مياد 

ستی رو شونه تا رفتم اونو بذارم توی جيبم يه د. تصوير زنی که منو به هيجان بياره 
. ردم احساس خجالت می ک. تمام تن و بدنم لرزيد . دستپاچه شدم . هام قرار گرفت 

نمی خواستم که اون متوجه شده که من از ديدن اين عکس دارم لذت می برم .

- کدوم هنر  مال. ببخشيد مهرداد خان اين عکس اينجا افتاده بود نمی دونم اين چيه 
پيشه هست .

- همسرم يک مشکل خاصی داره که منو خيلی نگرانم می .. نه اين عکس طنازه 
 دوستش. من اونو خيلی دوست دارم برای در مان اون هر کاری می کنم . کنه 

ه دلش می خواد ک. نمی خوام از دستش بدم اون مشکل روحی خاصی داره . دارم 
يد حاال نه اين که اين عکس رو به هر کی که از راه رس. من ازش عکس بگيرم 

عريف همه ازش ت. دوست داره که اين عکساش در اينترنت قرار بگيره . نشون بدم 
. خيلی بد اخالق و پرخاشگره . اين يک نوع مشکل روحی خاصيه .. کنن لذت ببرن 
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.البته هميشه اين جوری نشون نميده ولی ما بايد کمکش کنيم

ما ؟ منظور شما کيه؟-

- اونايی که دوستشون دارن. خب دور و بری ها  .

ببخشيد اونو به يک روان پزشک نشون دادين ؟ البته اگه در خارج از کشور باشه -
مسائلی رو ميشه با پزشک سکسولوژی مطرح کرد . 

- اما يکی دو تا از . ولی خب هر چيزی رو نميشه در اين جا مطرح کرد 
ن روانشناسان و پزشکان مغز و اعصاب مشترکا در مورد مسائلی حرف زدن که م

عی عقده اونا می گفتن که همسرت بايد دوست پسر بگيره و به نو. خيلی تعجب کردم 
م به من اينو ه. های سر کش خودشو که از درون داره اونو آتيش می زنه مهار کنه 

 گفت که اون پزشکا از اون جايی که اونو می شناختند و به اون اعتماد داشتند اين راه

ازم خواستن که در اين مورد به کسی چيزی نگم. در مان رو بهش گفتن  .. ..... 

شون شد در همين لحظات که من و فرنود سر گرم صحبت بوديم فتانه و مهرداد پيدا
ولی تا ما رو ديدن محو شدن تا ما به حرفامون ادامه بديم . 

- . ن نذار طناز جون فقط تو رو خدا اين مطالبی رو که بهت گفتم با مهرداد در ميو

.اون به من اعتماد کرده

- ر نگفت که طناز پس از دوست پس. شوهرم ديگه چی بهت گفت .. خب ادامه بده 
گرفتن بايد سکس انجام بده ؟

اتفاقا همينا رو هم گفت- ..

نگفت که توی فرنود می تونی کمک حالش باشی و اونو از اين مخمصه درش -
اينو  بياری ؟ چون عاشق منه و می خواد سالمتی منو حفظ کنه و من بيمار نشم ؟

نگفت که خودش خيلی دوست داره که صحنه سکس در مانی منو ببينه ؟

- انگار . يگی وااااايييييی فتانه تو همه اون حرفايی رو که من می خوام بزنم داری م
فکر مو می خونی . 

- فکر مهرداد رو می خونم. فکر تو رو نه  .
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- ه خانوم هم حاال می تونيد به من بفر ماييد که فتان.. پس اين طور جناب فرنود خان 
از اين جريان با خبرن ؟

- ؟.طناز چرا داری با هام اين جوری حرف می زنی 

- ا زش انتظار نداشته و .واسه اين که من فتانه رو مثل خواهری که ندارم می دونستم 
ندارم که اون با مهرداد دست به يکی کنه .

- ه مهرداد اگه از اين نظر ميگی که بايد بهت بگم اون به هيچ وجه از اين موضوع ک
واسه اين که مهرداد ازم قول گرفته. به من چيزی گفته خبری نداره  ..

.تو که می گفتی با فتانه نداری-

- از طرفی. ولی حفظ اسرار مردم برام خيلی مهمه  ...

- تو به  از طرفی چی ؟ اون بهت وعده و وعيد داده که می تونی منو داشته باشی و
اميد اون نشستی ؟ پس فتانه واسه چی داره با مهرداد قدم می زنه و با هم حرف می 
زنن ؟

- ه بود راستش اين مسئله ايه که برای چند لحظه ای ذهن منو به خودش مشغول کرد
فتانه می دونه که من دوستت دارم. ولی خيلی زود جوابشو پيدا کردم  .

دوستم داری يا ازم انتظار ديگه ای داری ؟-

!چرا اين قدر بد بينی طناز-

- زن نگاه  فقط به چشم يک کاال به. ديگه خسته شدم از دست هيز بازيهای شما مردا 
ولی نبايد اين طور باشه. می کنين  .

طناز من اين جوری نيستم- .

- من چی به  اون در مورد. ببين فرنود نقش فتانه در اين جا چيه ؟ بايد به من بگی 
وستم داری و به تو گفته ؟ گفته که می تونم باهات راه بيام ؟ ظاهرا تو بهش گفتی که د

ر مورد ببينم د.. اونم بهم گفت که تو چه حسی راجع به من داری .. من عالقه مندی 
من چی بهت گفته ..

- د خاص انتظار داری من تمام حرفای خواهرمو بهت بگم ؟ ولی در اين مور! طناز 
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. نه می دونی چرا ؟ چون حرفی زده که می تونه اعتماد تو رو جلب ک. بهت ميگم 

به اين که  غير اين چيز ديگه ای نگفته و اگه بر زبون می آورد من بهت نمی گفتم و
و ولی تمام حرفش اين بود که ت. نمی تونم حقيقتو بهت بگم اعتراف می کردم 

ی شوهرت رو خيلی دوست داری و به اون وفا دار هستی و اگه خود من فرنود م
ستشانسمو آزمايش کنم ولی طناز از اون زنا ني.. تونم کاری انجام بدم بدم  ..

ی اين مهرداد چه مهرداد.. طرز صحبت فرنود و حالتش نشون می داد که صادقه 
ه نظر کمی خنده دار ب. يه فکری به ذهنم رسيد . من بايد حالشو می گرفتم .. بود 

بايد . رد ولی می شد به نوعی هم اينو در ذهن يکی القا ک, ميومد و غير قابل باور 
کمی فکر می کردم ..

- بعدا اگه تصميم . نه فتانه چيزی می فهمه و نه مهرداد , فرنود از صحبتای من و تو
فرنود .  گرفتم يه نقشه ای رو پياده کنم خودم بهت ميگم چی رو بگی و چی رو نگی

اومده  يه فکر هيجان انگيزی به سراغم. رو مثل موم در دستای خودم گرفته بودم 
يعنی من خودمو در اختيار فرنود .. فکری که نه سيخ بسوزه و نه کباب . بود 

وز تصميم هن.. ولی کاری کنم که مثال مقصر نباشم .. اونم جلو چشای مهرداد .بذارم 
ر اصل من ولی برای اين کار بايد از فرنود کمک می گرفتم و د. قاطع نگرفته بودم 

ه من و اون بايد جلوی مهرداد سکس می کرديم بدون اين که مهرداد نظرش راجع ب
ار بايد برای اين ک. عوض شه و احساس کنه که اين اقدام من يک اقدام عمدی بوده 

 دقايقی بعد من و فتانه در کنار هم قرار گرفتيم و. سياه بازيهايی رو انجام می دادم 

و نفر چی خيلی دلم می خواست بدونم اون د. مهرداد و فرنود هم با هم خلوت کردند 
بل از ق. خالصه خواستم فتانه رو اذيتش کنم و کمی سر به سرش بذارم . بهم ميگن 

:اين که من شروع به حرف زدن بکنم اون گفت

چه طور بود؟-

چی چه طور بود ؟-

داداشمو ميگم- .. 

- ديگه وقتشه که براش آستين باال بزنی و زن بگيری. خوب بود  .

- ازش خوشت اومد يا نه ؟. طناز خودت رو به اون راه نزن 
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ببينم مگه قراره برم به خواستگاری برادرت ؟-

- اون ازت خيلی خوشش اومده. دلم واسش می سوزه  .

- کجای دنيا . ببينم تو ميگی هر کی که از من خوشش مياد من بايد دلم براش بسوزه 
همچه چيزی رسمه .

- فدات شم چرا از من دلخور ميشی ؟. من که اجبارت نکردم طناز 

تو به داداشت گفتی که من با مردای ديگه رابطه داشتم ؟-

- . به دو علت اين حرفو بر زبون نميارم . من غلط کرده باشم همچه حرفی زده باشم 

فی من و از طر. آبروی تو برام خيلی مهمه . مثل خواهری برام . اوال تو دوستمی 
و براش بگم تو با يکی دو نفر رابطه داشتی اون وقت حال برادرم گرفته شه که ت

مقدسی

- د خب خدا رو شکر که من بهت اطمينان دارم و می دونم تو در اين جور موار
.هوای منو داری

-  طوری حرف می زنی که من ازت ناراحت ميشم. مگه می خواست غير اين باشه 

ی دلم می خواد دوست دختر برادرم شی ول. تو منو چی فرض کردی . و گله مند 
ه تو اهل دليل نميشه اگه خودت نخواستی واست مايه بيام يا طوری بهش نشون بدم ک

حال هستی ..

د چيزی اين طرز حرف زدن فتانه نشون می داد که اون اصال از تو طئه های مهردا
ن اونم نمی دونه و مهرداد هم اون قدر ناشی نبود که اين مسائلو بخواد با يه ز

همکارش و کسی که با من صميميه در شرايطی در ميون بذاره که يک پای قضيه هم 
از .. م اون شب نشستيم و کلی گپ زدي. .. ديگه خودمو خسته نکردم .. داداشش باشه 

فرنود يه لحظه چشم ازم نمی گرفت اين همون چيزی بود که . هر دری سخن گفتيم 
ياست ولی برای حفظ س. منم می خواستم . مهرداد و فتانه هر دو شون می خواستن 

ز مهرداد چشم ا. می دونستم که چه جوری بيشتر تحريکش کنم . مدارا می کردم 
ه مهرداد بيشتر از اون چه که اون مرد غريبه و نامحرم نگام کن. فرنود نمی گرفت 

دم و بی چند بار به من نگاه کرد و ديد که در عالم خو.. به فرنود خيره شده بود 
خودش برد  بعد از شام بازم مهرداد فتانه رو با. کفرش در اومده بود . توجهی هستم 
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ه مستقيما اصال حساب اينو نمی کرد که من چی فکر می کنم و با اين ک. به گوشه ای 
به فتانه چيزی در اين مورد نمی گفت ولی حساب اينو نمی کرد که اين دختر در اين 

ر تصميم گرفتم اون چيزی رو که در سرمه با فرنود د. مورد چه فکری می کنه 
وس وقتی اين ه. راستش منم بد جوری هوس اينو داشتم که با اون باشم . ميون بذارم 

ن بی گناه به اوجش می رسيد که با اين نقشه ای که می خواستم پياده کنم مثل يه ز
کنار مهرداد می تونستم با فرنود سکس کنم .

- ته باشم حاال که اون می خواد من اين رفتارو باهاش داش.. من يه نقشه ای دارم 
الس خريده تازگيها يه آپارتمان لوکس در يه نقطه با ک. بايد هوای منو داشته باشه 

رای چی ؟ ب. اينا رو تو بايد توی کله اش جا بدی . اونو می تونه به اسم من بکنه 
چين يا  برای اين که قانعش کنی که يه محلول و معجون جادويی و قوی محصول مثال

ود يه کشور ديگه هست که وقتی يک زن اونو بخوره طوری حشری و از خود بی خ
. سه ميشه با اين که ممکنه شخصيتها رو به صورت گنگ يا در هم و بر هم بشنا

. شهوت اونو به صورتی در مياره که براش فرقی نمی کنه با کی سکس کنه 

ش مست و مثل شرابی که آدم با خوردن.. اين کار اون محلوله . تقصيری هم نداره 
د ميشه در مصرف زياد اثرش طوری حا. می کنه اثر اين محلول هم کم و زياد داره 

اره اما که ممکنه شخصيتها رو نشناسه و در مصرف اعتدال گاهی اونا رو به جا مي
اهی گن. خودشو در اختيار مردايی قرار ميده که دور و برش باشن , در دو حالت

اعت رفع وقتی اثر اون محلول پس از دو سه س.. .. دليلی بر خيانتش نميشه . نداره 
رنج  اظهار تاسف و. شه و اون زن هوشياری کاملشو به دست بياره تعجب می کنه 

و ناراحتی می کنه ..

اما به اين نون و . اون محلول رو من بايد از دست مهرداد می گرفتم و می خوردم 
حاال  .بايد هوای منو می داشت اعتماد منو جلب می کرد . ماستها راضی نمی شدم 

خلوط می محلول چی بود چند تا آب ميوه و از اين خرت و پرت های ديگه رو بايد م
جوری نيست که  کردم و به فرنود هم ياد دادم که به مهرداد بگه از اينا نايابه و اين

عيد نبود که ب. چون کار اين مهرداد معلوم نبود . هر وقت اراده کردم بتونم تهيه کنم 
ينو ا.. با يه کس خل ديگه هم مثل خودش دوست باشه و از اين معجون حرف بزنه 

رف نزنه هم به فرنود سفارش کردم که به مهرداد بگه در مورد اين معجون با کسی ح
يلی اون خ. هر لحظه يه چيزی يادم ميومد و به فرنود می گفتم . .. و چيزی نگه 

هيجان زده شده بود ..
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طناز يعنی تو جلوی مهرداد حاضری با من باشی ؟-

- می  ولی هم سيخ من. وقتی که اون معجونو بخورم نه سيخ می سوزه و نه کباب 
سوزه و هم کباب .

می شه يه خورده از اون کباب سوخته رو لمسش کنم ؟-

- شتو جدی طورب نق. تو اول نقشه رو خوب پياده کن . بذار حاال سيخ بسوزه تا بعد 
باشه -.. بازی کن که اون کوچکترين بويی نبره از اين که ممکنه فريبش داده باشی

فدات شن .

يه لحظه دستموگرفت و منو به گوشه ای کشوند ..

اين جا کسی نمياد ؟-

- خوب که چی؟

.منو به خودش چسبوند

- زوده.. نههههههه فرنود حاال نه 

- يک بوسه از لبای بهترين نقشه کش دنيا.. فقط يک بوسه  ...

دلم می خواست االن در اون . فرنود لبای داغشو رو لبام گذاشت و منو داغ داغم کرد 
اجرای  در زمان. لحظه ای قرار می داشتيم که نقشه مون در حال پياده شدن باشه 

تم خودمو می تونس. نقشه و بعد از سکس با فرنود می تونستم خيلی کارا انجام بدم 
تم اظهار و و يا می تونس. بزنم به بی خبالی و اين که نمی دونم چه اتفاقی افتاده 

ره می بايد سبک سنگين می کردم که کدوم حالت بهت. احساس شر مندگی وجدان کنم 
. اش ولی خوشم ميومد از کس خلی ه. تونم به مهر داد بخندم و مخشو کار بگيرم 

فرنود بهم گفته بود حتی احتمال اين هست که . فکر کرده که می تونه منو دور بزنه 
ه اين قسمت قضيه کمی گنگ ب.. مهرداد بخواد در يک سکس دو به يک شرکت کنه 

و بايد نظر می رسيد و اين که من در اين جا نسبت به مهر داد چه عکس العملی ر
 ؟ يا اين که اونو هم مثل يه غريبه حس می. آيا بايد اونو می شناختم . نشون می دادم 

 به نظر ميومد که اگه فيلم بازی می کردم و مثال وانمود می کردم که نمی دونم. کردم 

ين کارا يا اصال کاری به ا. مثال می گفتم قيافه اش آشناست . اون کيه بهتر بود 
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ودبد جوری اين فکر و نقشه هيجان زده ام کرده ب. نداشتم و حالمو می کردم  ..

- زش دم طناز خوابت برده ؟ چرا ماتت برده ؟ نکنه راستی راستی اون معجونی که ا
همی زنی و با اون می خوای مخ مهردادو کار بگيری رو مخ خودت نشسته باش ..

- شايد درست بگی فر نود.. شايد  ..

حشری . .. د ولی اون ديگه جوابمو نداد و يک بار ديگه لباشو رو لبای داغم قرار دا
وهرم دلم می خواست که زود تر می رفتم توی رختخواب خودم و کنار ش. شده بودم 

مهر داد دراز می کشيدم و اونم پس ازيک ماساژ درست و حسابی با هام سکس می 
اين  هر چهار نفرمون ديگه اواخر. مهمونی چهار نفره ما هم تموم شد .. .. کرد 

ر مهرداد د. هر کسی واسه خودش يه فکری داشت . مهمونی رفته بوديم توی فکر 
از نزديک  اين فکر که می تونه زنشو يعنی منو در اختيار مرد ديگه ای قرار بده و

د سکس منم به فکر اجرای نقشه ای که جلوی مهرداد با فرنو.. شاهد سکس ما باشه 
وردن من فرنود هم در انديشه به چنگ آ.. کنم بدون اين که تقصيری متوجه من باشه 

ا هم دوست بود و فتانه هم در اين فکر که آيا ميشه من و برادر جون جونيش فرنود ب
کاش  جالب اين جا بود که فرنود می گفت ای. شيم و داداششو به آرزوش برسونه 
يدن کير چون وقتی که داره منو می کنه از د. مهرداد نخواد که سه تايی سکس کنيم 

ده اين پسره هنوز هيچی نش.. ديگه ای غير کير خودش در بدن من حرص می خوره 
دم که از فرنود خواسته بو. اون قدر بی پر وا شده بود که راحت حرفاشو می زد 

چه حالی می داد مخ .. همون شب موضوع معجون رو با شوهرم در ميون بذاره 
ه حال و مهرداد ي.. ظاهرا حرفای فرنود تاثير گذار بود . مهرداد رو تيليت کردن 

دش هيجان زيادی از خو. کيرش تيز شده بود . هوای ديگه ای در رختخواب داشت 
می خواست يه چيزی رو به من بگه ولی روش نمی شد.. نشون می داد  ..

- اد تو من اصال دلم نمی خو.. طناز اين روزا تو يه خورده عصبی به نظر می رسی 
جود اگه يه وقتی جلو شو نگيريم ممکنه افسردگی هايی به و. خسته و کسل باشی 

بياره ..

- باشه فردا يه سری می زنم به دکتر اعصاب و . حق با توست مهرداد خودم متوجهم 
روان ..

- خوبی  شربت های گياهی خيلی. قرصای شيميايی فايده ای نداره . طناز جون .. نه 
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وجود داره که فکر آدمو آروم می کنه . ..

راستش خودمم يادم رفت که نقشه چه .. اين يه تيکه رو مهرداد مونده بود که چی بگه 
جوری بود .

نوان يک داروی آيا مهرداد بايد معجونو مخفيانه بهم می داد يا اين که مثل حاال به ع
رو  ولی در هر حال وقتی موضوع.. گياهی آروم کننده اعصاب می داد بهم بخورم 

با . راستش فرقی هم نمی کرد . پيش کشيده بود ديگه نمی شد از راه مخفی وارد شه 
توجه به هر قسمت کار من می تونستم عکس العمل خودمو عوض کنم ..

مهرداد من اين چيزايی رو که ميگی نمی دونم چيه اينا رو نمی خورمش- .

- به خاطر خودمون.. عزيزم به خاطر من  ..-

به خاطر زندگی مشترکمون ؟

آره به خاطر همون- ..

ولی اين چه زندگی مشترکيه که در همه چی شريک نيستيم- ..

- نم ؟ تو می خوای تمام دارو ندارمو به اسم تو ک.. طناز تو ازم چی می خوای بگو 
ه شوهر جون بخواه قيافه شو که نگاه می کردم توی دلم و خطاب ب.. فقط لب باز کن 

ت می کس خلم گفتم خاک تو سرت مهرداد که با اين زار زدنها و التماس کردنها
وت می می بينی تو رو به آرز.. خوای کاری کنی که منو زير کير يکی ديگه ببينی 

سياست نه سيخ بسوزه و نه کباب. رسونم ولی خودمم به آرزوهام می رسم  .

 با کدوم خالصه فردای اون روز رفت به دنبال اين که يه واحد آپار تمانو که حاال
وز اين خريد و فروش به دستش پول رسيده بود رو به اسم من کنه و بعد از چند ر

 شايد حاال خيلی بيشتر از خود مهرداد. ولی من يکی دل تو دلم نبود . کارو انجام داد 

وهرم داره که ببينم ش. هيجان داشتم برای اين که ببينم سر انجام اين کار چی ميشه 
د روز چن.. هم خودش کيف می کنه و هم منو که بی گناه باشم . منو نگاه می کنه 

از اون . .گذشت نمی دونم چرا مهرداد ديگه از داروی گياهی حرفی به ميون نياورد 
و با آب طرف به فرنود ياد داده بودم که مهرداد رو متوجهش کنه که اين محلول ر

 و مثال. فقط به عنوان اين که می خواد آب ميوه به من بده .. انبه قاطی کنه بده به من 

چون من نمی خواستم اين محلول . به اندازه ده سی سی بريزه توی يک استکان کافيه 
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ه بود که آشغال نشان رو به اين زوديها تموم کنه و از طرفی فرنود به شوهرم گفت
د يه مسئله رو آشکار نکنه و اگه طناز ازت راجع به داروی اعصاب گياهی پرسي

پرسيدم  منم وقتی از مهرداد همينو.. جورايی بگه که منصرف شده و تو حالت بهتره 
داد خان يعنی مهر. همون جوابی رو که از طرف فرنود بهش ديکته کرده بودم شنيدم 

بهم گفت .

- ب و اگه دوست داری با هم بريم دکتر اعصا.. طناز جون ظاهرا حالت بهتر شده 
روان ..

نه مهرداد جان منم فکر می کنم بهتر شده باشم- . ..

مهرداد ازم خواست که خودمو به . اون شب موعود رسيد .. دو سه روز گذشت 
باسای ازم خواست که ل. بهترين شکل رديف کنم که شبشو می خواد با من سکس کنه 

سکسی و وسوسه انگيزی تنم کنم ..

عزيزم من اينا رو وقتی که بيام رختخواب تنم می کنم- .

. شبيه بود  يه لباس خواب کوتاه تنم کردم بيشتر به يه لباس زير کوتاه بدون آستين

هره نگرانی رو در چ. بازم به رنگ قرمز براق که خيلی به پوست سفيدم ميومد 
مراقب ..رفت و برای من و خودش يه ليوان آب انبه آورد . مهرداد به خوبی می ديدم 

ز ليون کاراش بودم و از اون دور مراقب بودم که چه طور يه چيزی رو توی يکی ا
ن در می دونستم که توی ليوان من از اون محلول يا معجون های م. ها خالی کرد 

زه اثر می احتماال اونم دلشوره اينو داشت که اين ماده تا چه اندا.. آوردی ريخته 
ون اين واسه اين که من بد. راستش خنده ام گرفته بود . آب ميوه رو خوردم . کنه 

معجون اون حس شهوانی من بود که می .. معجون قالبی حشری حشری بودم 
يه آپارتمان ازش گرفته بودم که با ساز . خواستم سر شوهر کس خل خودم کاله بذارم 

 .زنگ در خونه به صدا در اومد . خيلی مزه می داد . اون برقصم و حال کنم 

مهرداد گوشی رو گرفت .

کی بود عزيزم؟-

- تصوير مشخص نبود. شايد فتانه باشه . نمی دونم به نظرم اومد يک زنه  .

ديگه منم تعارف نکردم که برم لباسمو عوض کنم و اين جور فانتزی بودن بده و اونم 
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. لش نبود مهرداد اصال خيا.. فرنود اومد باال . ديگه چيزی نگفت و اشاره ای نکرد 

ادم که من تر جيح د. اونم ازش دعوت کرد بياد اون جا . ما بوديم توی اتاق خواب 
چون حرف زدن من به معنای نوعی سوتی دادن بود. سکوت کنم و چيزی نگم  .

فتانه جون آقا فرنودو که می شناسی- .

بهترين کار اين بود که خودمو زياد . خودمو زدم به نيمه منگی و سرمو تکون دادم 
نود حداقل زمانی که می خواستم خودمو در اختيار فر. هوشيار نشون نمی دادم 

مهرداد  .شايد دلهره من بيشتر از مهرداد بود . هيجان داشت منو می کشت . بذارم 
ش مهرداد فکر می کرد من دارم يک کار طبيعی انجام ميدم در حالی که من داشتم پي

ه نمايشه فيلم بازی می کردم و همين فيلم بازی کردن و علم به اين که اين کارم ي
نه شورت داشتم و نه سوتين. روی عملکرد من اثر می ذاشت  .

.عزيزم من درآشپز خونه يه دو دقيقه ای کار دارم-

منو تنها ميذاری؟-

فرنود جون اينجا تشريف دارن- ..

خب که چی ؟-

االن بر می گردم- ..

ظاهرا مهرداد به عملکرد اين . . من و اون اصال معلوم نبود چی داريم به هم ميگيم 
يلی زود من معجون اعتقاد خاصی پيدا کرده بود چون با اعتماد به نفس عجيبی اونم خ

م توی بغل دلم می خواست درجا خودمو مينداخت. و فرنود رو با هم تنها گذاشته بود 
. اونم بد تر از من شده بود . فرنودو ميگم . يه نگاه عجيبی بهم انداخت .. اين پسره 

همين کارو منم از زير لباس خوابم و روی کسم انجام . دستشو مالوند رو کير خودش 
ه به نظرم يه لحظ. احتماال مهرداد يه جايی همين دور و برا پنهون شده بود . دادم 

ود يا کنار در اون يابايد توی جا رختخوابی می ب. رسيده بود که اون به اتاق بر گشته 
ظاهرا اون می تونست خيلی حرفای هيجان . فرنود خودشو به من نزديک کرد . اتاق 

ه تن هر مردی که تو رو ببينه دوست دار. طناز تو خيلی خوشگلی -انگيزی بزنه 
منم همين حسو دارم.. لخت تو رو بغلش کنه  ..

ردان ظاهرا مثل يک کار گ. حس کردم مهرداد پشت من و کنار در اتاق قرار داره 
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داشت به فرنود دستور می داد .

رفی که هر چند هر ح. ترجيح می دادم بيشتر سکوت کنم و فکر کنم که چی بايد بگم 
وشيارانه می زدم چه می خواست از نطر مهرداد هوشيارانه به نظر بياد و چه غير ه

رست اين صحنه ها اون قدر اونو تحت تاثير خودش قرار می داد که نمی تونست د
ن او. چرا ميگم و اصال وضعيت فکری من چه طوره .. فکر کنه که من چی ميگم 

يک  اون. واسه همين من نبايد به خودم سخت می گرفتم .. فقط هيجان می خواست 
يی خيلی مهرداد با صدا.. فرنود پشتم خم شده بود . کس خل به تمام معنا شده بود 
ز طوری که انگاری من يه بچه کوچيکی باشم که ا. آروم با فرنود حرف می زد 

پشت  اين شوهرم شده بود عروس. خواب بيدار ميشم و بايد خيلی آروم حرف بزنه 
پرده .

- پيس.. پيس  ...

مو يه لحظه زير چشمی نگاه. با اشاره دست فرنودو متوجه کرد که کارش داره 
با کف دستش رو به باال اشاره می . متوجه مهرداد کردم که ببينم چيکار داره می کنه 

ستم که می دون. کرد و انگشتشو به عالمت فرو کردن به يه جايی عقب جلو می کرد 
ه که چی داره ميگه اون می خواست با زبون بی زبونی خودش فرنود رو حاليش کن

ن خاصی کونمو بيشتر بازش کنه بعد از اين که خوب جفت سوراخام معلوم شدو هيجا
اونم .. داد  مهرداد ادامه.. به اون دور و برا داد انگشتشو فرو کنه توی سوراخ کونم 

با صدايی آروم و اين که کسی رو از خواب بيدار نکنه ..-

کيرت رو فرو کن توی کسش انگشتوبکن توی کونش ..

گشتشو ولی فرنود به جای کير فرو کردن توی کسم زبونشو گذاشت روی اون ولی ان
موش می ديگه بايد فرا. با زبون زدن اون از حال رفته بودم . توی کونم فرو کرد 

ذاشته بود شوهرم دستشو گ. کردم مهر داد رو که اونجا وايساده و داره نگام می کنه 
ه به از اين که يکی می خواد زنشو بکن. رو کيرش و داشت با اون بازی می کرد 

روی تخت دراز . دست فرنودو گرفته اونو به سمت تخت کشوندم . هيجان اومده بود 
در  سعی می کردم هر چند لحظه. کشيدم و سرمو گذاشتم رو بالش و چشامو بستم 

ر چه شرايطی ميون از الی چشام يه ديدی هم به سر در اتاق بندازم که ببينم مهرداد د
شيده ولی فرنود اومده کنار من درز ک. همچنان دستش رو کيرش بود . قرار داره 

فر نود رو من خم شد در حالی که نرمه گوشمو می بوسيد خيلی آروم گفت اين .. بود 
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مهرداد ديگه حوصله منو داره سر می بره .

م اين جوری بذار اون. منم خيلی آروم تر بهش گفتم بذار فکر کنه که نقشه اش گرفته 
حال کنه .

آخه مزاحم من و تو ميشه- .

- اون اين .حاال بذار يه چند دقيقه ای به همين صورت باشه من خودم ساکتش می کنم 
هيجان . حسش می کنم . به هيجان مياد درکش می کنم . جوری لذت می بره 

تازه تو  .فکر کن مهرداد اين جا نيست . ببينم فرنود حاال حرفای قشنگ بزن .داره 
ز شوهری که شاهد جريانه و ا.. بايد کيف کنی که يک زنی رو در کنار شوهرش 
شونه هامو بمالون.. منو ببوس .. اين امر رضايت داره داری می کنی  ..

ا صداها از فرنود می خواست که بلند تر حرف بزنه ت. بلند تر .. بلند تر : مهرداد 
رو بشنوه .

- کا ش من . هر شب تو رو می کنه . خوش به حال شوهرت . چه کونی داری 
شوهرت بودم .

من شوهر ندارم و دوست ندارم که شوهر کنم- ..

هی به بازم زير چشمی يه نگا. داشتم فيلم ميومدم و خودمو می زدم به فراموشی 
ين سمت به مهرداد انداختم که ببينم چيکار داره می کنه که متوجه شدم دستشو از ا

وقم با بوسه های گرم دوست پسر و معش. اون سمت می کنه و هيهات هيهات ميگه 
بدون اين که اسم کسی رو ببرم ناله می کردم و می گفتم منو . جونی دوباره گرفتم 

نوازشم کن.. منو بخور .. ببوس  ..

زود باش.. فرنود زود باش .. اووووووففففف : مهرداد  .. 

خطاب به فرنو د گفتم

- من . مگه کسی غير از من و تو اينجاست . عزيزم اين سر و صدا ها از کجا مياد 
من و تو  خجالت می کشم وقتی که دارم با تو حال می کنم يکی ديگه بياد و. سختمه 

و حال کردنای ما رو ببينه .

د سينه يه کمی خودمو کج کردم تافرنو. اينو که گفتم حسابی شوهرمو ساکتش کردم 
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ر می سينه هايی که خيلی سنگين و تا حدودی درشت به نظ. های درشت منو ببينه 
بود  فرنود که حالت منو ديده. رسيد و تناسب خاصی با ساير اعضای بدنم داشت 

مهرداد حرف .. دهنشو گذاشت رو نوک سينه هام .. حس کرد که چی می خوام 
زاويه  زدنش تقريبا قطع شده بود ولی نمی تونست که خودشو به ما نشون نده چون
واست ديد اون نسبت به جايی که مادرش قرار داشتيم به حالتی بود که اگه می خ

درست ما رو ديد بزنه بايد در ديد ما قرار می گرفت

. اخت من شده بودم مثل يه پيانو و فرنود با انگشتاش آهنگ هوسو رو من می نو

بعد  دقايقی. دست وپام سست شده بود . آهنگی که مهرداد رو غرق لذت کرده بود 
نم داره حس کردم که روی تختم و سرمو رو سينه لخت و مردونه فرنود گذاشته و او

دشو هم البته هم بوی خو. بوی مهرداد رو حس می کردم . با سينه های من ور ميره 
نم می خواستم کاری ک. بوی عطر ماليم و هوس انگيزی رو که به خودش زده بود 

هم مهرداد و هم فرنود..هم من . که هر سه تا مون لذت ببريم .

- اال نمی دونم ما ح. می خوام صورت قشنگتو ببينم . عزيزم چراغا رو روشن کن 
ی پرواز م.. دارم پرواز می کنم . ولی دوست دارم با من ور بری . کجا هستيم 

کنم ..

دست به کيرش که خيلی تيز شده بود زدم و به اون دو تا تخماش ..

- دو تا موتور خوب داره.. دوست دارم سوار اين هواپيما شم  ..

اين بالهای اون هواپيماست- ..

دهنمو ياز کرده و با اشتها کير فرنودرو فرو کردم توی دهنم .

يمای من خودم تو رو سوار هواپ.. ساک بزن ساک بزن .. آه عزيزم عزيزم : فرنود 
فقط رو بالهای اون نمی تونی بشينی. خودم می کنم  .

کيرو يه لحظه از دهنم در آوردم .

- ز پروا. مال خودمه. جووووووون . هر جا که بگی می شينم . می شينم می شينم 
به من بگو بنزين داره ؟. می کنم 

- اش به من زودب. ندارم . آهههههههه حس ندارم .. بنزين سفيد و تميز. واسه تو داره 

192



هيچی حاليم نيست.. کونمو ببوس .. جون بده . حس بده  .

عی داشتم بازم س. من و اون رو در روی هم قرار گرفته و هر دو مون يه پهلو بوديم 
مل کرده فرنود هم به دستورات من ع. به نوعی ديگه مخ مهردادو به کار می گرفتم 

ود کنه که اون به مهرداد گفته بود که اين دارو ممکنه طوری منو از خود بی خ. بود 
در موارد بسياری نتونم متوجه بسياری از مسائل منطقی بشم .

- موشکتو بفرست به پايگاه من.. منو بکن  .

- من چه جوری اونو بفرستم. آخه خيلی تنگه  .

بذار تو خودش ميره- .

می دونی به پايگاه تو چی ميگن ؟ ميگن کس ؟-

- يجان مگه نمی بينی چقدر ه. منتظرم نذار . نااميدم نکن . پس بفرست توی کس من 
دی توی دارم و برای لحظه ورودش ثانيه شماری می کنم ؟ وقتی هم که کيرت رو کر
دو . سی کسم بايد خودت رو از پهلو يا باال طوری رديف کنی که بتونی کونمو ببو

مگه تو خودت از کون من تعريف نمی . روش دست بکشی . طرفشو باز کنی 
بذار  .کردی ؟ حاال بايد نشون بدی که چقدر دوستش داری و با هاش حال می کنی 

نازش . بازش کنی .. وقتی فروکردی داخلش بايد کونمو ببوسی .. توی کسم زودباش 
تمام  زبونشو رو. می دونستم مهرداد خيلی دوست داره با کونم ور بره .. .. کنی 

ار  اون خيلی هيجان زده می شد. انگشتشو فرو کنه توی سوراخم . قسمتاش بکشه 
ستش را. اين که من کونمو بگيرم طرف صورتش و اونم صورتشو بمالونه به کونم 

من  وقتی اون اين کارو با. منم از اين حالت و حرکت اون خيلی لذت می بردم 
ارد باالخره مهرداد هم خودشو و. شروع می کرد اصال دوست نداشتم تمومش کنه 

رم اومد از اون جايی که حس کرده بود من ديگه منطقی تصميم نمی گي. کارزار کرد 
بودم  جلو تر منم روی تخت بزرگ و چند نفره خودمون طوری اون وسط دراز کشيده

د می دونستم که فرنو.. که مهرداد هم می تونست بياد و پشت من قرار بگيره 
ن ور خاطرشو جمع کرده از اين که من چيزی رو متوجه نخواهم شد اگه اون با م

بره .

- کسسسسسسم . آخخخخخخخخ پسسسسسر باالخره فرستادی رفت رفت 
ات فقط با لب.. تا ته بکنش .. بکن .. اوووووووفففففففف کسسسسسسسم بذار بره 
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گازش بگير. گازش بگير . کونمو بخور  .

ه باالخره عروس پشت پرده يعنی شوهرم خودشو هر چند که آفتابی نکرد ولی ب
. .جووووووووون . همون جايی رسوند که من می خواستم و انتظارشو می کشيدم 

ری اون می دونست که چه جو. دستاشو گذاشته بود روی کونم .. همينو عشق است 
است به هم خودش لذت می برد هم تا اونجايی که من دلم می خو. با کونم حال کنه 
ی مهرداد کير فرنود و دستا. حاال هر دو تا مرد رو با هم داشتم . من حال می داد 

کونمو به  مهرداد فکر می کرد که من فکر می کنم که اين فرنوده که دو تا قاچ. رو 
م شوهر.. دو طرف بازش کرده و داره با سوراخ کون و چاک وسطش بازی می کنه 

 و اين که من. از ترس اين که من به دو صدايی شدن شک نکنم حرفی نمی زد 

تی من در متوجه اين نميشم که دو نفر دارن به من حس ميدن اينو به حساب حواس پر
کنه در و ديگه اين اطمينان رو نداشت که مم. اثر خوردن اون معجون گذاشته بود 

تشخيص صدا ها هم اشتباه کنم .

- ..  اووووووفففففف. انگشتتو بکن توی کونم .. بکن .. خوشم مياد .. خوشم مياد 

يه خيلی بايد بذاری توی کونم.. خيلی می خوام  .

لی خب و. اينو هم می دونستم که فرنود راضی تر بود به اين که تنهايی منوبکنه 
ديگه مهرداد شوهر من بود و معشوق من نبايد به شوهرم حسادت می کرد

زبونشو گذاشته . مهرداد کارش رسيده بود به اون جايی که داشت کون منو می بوسيد 
احساسات . می دونم خيلی دلش می خواست حرف بزنه . بود روی سوراخ کونم 

 می. خودشو در قالب حرف زدن نشون بده ولی انگاری يه چيزی مانعش می شد 

ين ا. بذار در همين حال و هوا باشه . ترسيد که من متوجه دو صدايی شدن شم 
جوری کمتر به اين فکر می کنه که همه اين کارا ممکنه يک حقه باشه .

-  بگو بگو بگو خيلی. زبون بزن .. زبون بزن . اووووووففففففف کونمو بخور 

مال تو. همش مال تو . بگو همشو می خوای . دوستش داری  .

ت دلم می خواس. مهرداد کونمو بيشتر بازش کرد و کف زبونشو کشيد روی اون 
هر . م بيشتر بازش کنه ولی ديگه دچار سوزش شديد و قاچ گرفتگی و پارگی می شد

چند اين کارش به من لذت شديد می داد .

- آروم . من می خوام اون کيرت رو . ولم نکن . جوووووون جووووووون ولم نکن 
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چه جوری هم زبون می زنی هم منو می کنی ؟.. داغم .. داغم .. بخورش .. آروم  !

اينو که گفتم مهرداد ديگه ترس برش داشت زبونشو بر داشت .

- نگفنی  مگه خودت. بايد گازش بگيری . کی بهت گفته زبونتو از رو کونم بر داری 
به  که کون من به درد مجسمه سازی می خوره ؟ تو خودت دوست داشتی عکس اونو

اين طور نبود ؟. .. همه جا نشون بدی 

. فت مهرداد که ديگه پاک قاطی کرده بود رفت زير گوش فرنود و يه چيزی بهش گ

ش داشته ترس بر. به نظرم گفته باشه که من دارم قاطی می کنم و پرت و پال ميگم 
حاال ديگه کمی شجاع تر شده و به خودش اين اجازه رو می داد که با فرنو د . بود 

ريان راحت تر حرف بزنه بدون اين که اين مالحظه رو بکنه که من دارم متوجه ج
با صدايی خيلی آروم و آهسته گفت. ميشم 

ببينم نکنه اون به حالت عادی بر نگرده و بيچاره شم- ..

ده هر فرنود هم گفت آقا مهرداد اون تا يک ساعت ديگه به حالت عادی بر می گر
. رم من يه ساعت ديگه مي. کاری دوست داری از همين حاال شروع کن به انجامش 

ان نگر. حداقل دو ساعتی رو اثر داره می تونی بيشتر بهش بدی و اون ريسکه 
اه گ. اون گاه فکر می کنه که هر دو نفر ما يه نفريم و اون شوهرشه . نباش 

هيشکدوم از ما رو نمی شناسه و در عالم خودشه .

پس اين حرفايی که می زنيم چی ؟-

- و فقط هر بار که در همچه وضعيتی گير می کنه چند دقيقه . شهوت زده به سرش 
ه الزمه تا قلق گيری کنی و بدونی که در هر زمينه ای فکر و روش اون به چ

به نظرت من می تونم بکنم توی کونش ؟! فرنود -. صورته 

- راخ به سر کيرت و سو.. بمالون .. فقط يه چيزی بمالون . امتحانش ضرری نداره 
ولی منم دلم می خواد کون اونو بکنم. کون اون  .

حاال تو از همون طرف اونوداشته باش تا هر وقت که ار گاسمش کردی- ..

وی با کف دستش مرتب می زد ر. مهرداد با لذت و هيجان کونمو خوب چربش کرد 
دنای ما نمی با اين که اون و فرنود مثال به اين نتيجه رسيده بودند که حرف ز. اون 
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. رده بود تونه تاثيری در من داشته باشه بازم صداشو خيلی آروم کرده و پايين آو

با يه . نم مهرداد کيرشو فشار داد به سوراخ کو. فرنود هم با اون هم صدا شده بود 
قب حرکت وقتی که قسمتی از کيرشو کرد توی کونم با يه فشار بيشتر به طرف ع

اشت و فرنود هم کمرمو د. کمکش کردم تا قسمت بيشتری از کيرشو بکنه توی کونم 
ر صدای ضربات کير دو مرد ب. کيرشو مرتب و به سرعت می کوبوند به ته کسم 

ده بدن من فضای اون جا رو پر کرده و هر سه تامونو غرق در لذت و شادی کر
مهرداد انگار داشت می رقصيد. بود  .

فرنود جات خالی که باشی جای من- . .

می کرد  دستشو گذاشته بود روی کون من و اون دو تا قاچامو به سرعت باز و بسته
و بعد ولشون می کرد .

-  يه حالت ژله ای خيلی. فرنود اگه بدونی اين دو تيکه چه جوری می لرزن 

جووووووون .. بعد دو تا کير اون وسط کامال مشخص ميشه . خوشگلی داره 
ی من چه حالی م.. چه کيفی داره . آخخخخخخخخ چه لذتی داره ... جووووووووون 

گاهی از . جوش آوردنی با لذتی شديد . خيلی خوشم مياد کسم جوش آورده بود . کنم 
هيجان و هوس به حدی می رسيدم که دلم می خواست به مهر داد بگم که من 

وسط من می دونم که تو داری لذت می بری از اين که زنت جلو چشات ت.هوشيارم 
م قائل شم که ولی دوست داشتم اين امتيازو برای خود. يه نفر ديگه داره گاييده ميشه 

ون از اين به عنوان يک زن نجيب و فدا کار برای اون باقی بمونم ودر واقع هر دو م
حاال من نمی دونستم واقعا چی بگم که .. داشتم ارضا می شدم . وضع راضی باشيم 

دم واسه همين سعی می کردم هوسمو کمتر با حرف زدن نشون ب. مهرداد شک نکنه 
که اون مشکوک نشه

وسيدن خودمو رو فرنود خم کرده و اين بار به جای بوسيدن لباش شروع کردم به ب
روم نرمه گوششو گرفتم توی دهنم و خيلی آ. هيجان زده شده بودم . نرمه گوشش 

ميکش می زدم ..

- تم هر وقت ديدی که ديگه دست ازميک زدن بر داش. عزيزم من خيلی هوس دارم 
من دارم . لذت می برم . همون سر بااليی هم بريزی ايرادی نداره . بريز توی کسم 

بزن.. آخخخخخخخخ کيررررررت جادومی کنه . جووووووون .. ارگاسم ميشم  ..
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م تما. اين فشارو کم و زيادش می کردم . شروع کردم به ميک زدن نرمه گوشش 
ذت فقط می خواستم ل. انگار ديگه جايی از تنم حس نداشت . بدنم سست شده بود 

 فقط فکر کير مهرداد هم توی کونم داشت بهم جال می داد ولی حاال. حال کنم . ببرم 
. به لحظه انفجار و اوج هوس رسيده بودم . اين بودم که کس من کی منفجرم می کنه 

س حس کردم که آب ک. نزديک بود گوش فرنود رو بکنم ولی ديگه شل شده بودم 
سر گرم  مهرداد همچنان با هيجان. فرنود يه چند ثانيه ای مکث کرد .. ريخته شده 

ل پخش آب کير فرنود همچين به سقف کيرم می خورد و اون داخ. گاييدن کونم بود 
.. جوووووون جوووووووووون . می شد که حس کردم ديگه جونی برام نمونده 

بشو فرنود هم با صدايی آروم به مهرداد گفت که می تونه آ.. ..جوووووووووون 
به  با اين که رفته بودم. مهرداد هم با هيجان اين کارو انجام داد . خالی کنه توی کونم 

سم و يه حالت خماری و بی حسی ولی انگشتامو فرو می کردم توی سوراخ کونم و ک
.. ز کسم آبو می کشيدم بيرون و فرقی هم نمی کرد که از کونم خارج شده باشه يا ا

حس می کردم که اين جوری خيلی لذت بخشه که بخوام به . اونو می ذاشتم توی دهنم 
خوردن  عنوان يک زن پاکدامن واسه شوهرم بمونم و اونم فکر کنه که من به خاطر

. خوابش برده بود .. فرنود از حال رفته بود . اون معجون رفتم به عالم بی خبری 

دمو من فوری چشامو بسته خو. به دور و برش نگاه کرد . مهرداد از جاش پا شد 
وس رو ظاهرا رفت به اتاقی ديگه و قسمتی از اون محلول قالبی ه. زدم به خواب 

فرنود ..سر در نياوردم . ريخت توی يه قوطی و مثال پنهونش کرد که فرنود نفهمه 
. بستم  چشامو. خودمو زدم به بی خيالی و خستگی . رفت و من و مهرداد تنها شديم 

قتی بيدار و. در حالی که مهرداد داشت با هام ور می رفت و نفهميدم کی خوابم برد 
.شدم مهرداد بيدار بود

طناز خيلی ناز شدی- .

- ردم همش حس می ک. يه خوابای عجيبی می ديدم . مهرداد من يه حس عجيبی دارم 
که يه مرد ديگه ای غير از تو داره منو اذيت می کنه ..

کف . د وقتی که داشتم اين حرفا رو بر زبون می آوردم مهرداد کيرش شق کرده بو
دستشو گذاشته بود روی کون فمبل کرده من ..

- يا  طناز يعنی اين که تو خواب می ديدی که يه مرد ديگه کيرشو کرده توی کس
ه چطور کونت و داره باهات ور ميره ؟ اين جا جاش بود که من به او می توپيدم ک
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د و غيرتت قبول می کنه که اين حرفو بزنی ولی اون خودش زود تر به حرف اوم
می . .گفت تعجب می کنم چطور اين خوابو ديدی مگه از اين فکرا توی کله توست 

دونستم کرم اونو .

- دم و تا مهرداد تو خودت می دونی من يک تار موی تو رو به تمام مردای دنبا نمي
به حال هم جز تو با هيچ مرد ديگه ای نبودم .

ردی رو که هر م. ولی با خودم گفتم از حاال به بعد ديگه مخ به کار گيری شروع شد 
اون منو  دلم بخواد ميارم سمت خودم و هر کی رو که دلم بخواد کاری می کنم تو و

يزم به اشتراک بذارين و اگه از کسی خوشم نياد اون معجونو جلوی چشات می ر
.. اخته شه نوشيدنی قالبی رو که مثال به عنوان آرامش اعصاب بايد به من اند. دور 

الصه اون خ. بر نامه رو طوری رديف کردم که بتونم از آيدی فرزاد براش پيام بدم 
شتم و کيرش شب بازم رفتم در قالب فرزاد اولين مردی که با اون رابطه نا مشروع دا

ال با هام هم کلفت تر و دراز تر و با حال تر از کير تمام مردايی بود که تا به ح
. .چت خودم با مهرداد رو در قالب فرزاد قالبی شروع کردم . ... سکس داشتند 

مهرداد طوری هيجان زده بود که در جا گفت

فرزاد جون باالخره موفق شدم- .. 

همون چيزايی رو که می دونستم. و ماجرا رو برای من کامال تعريف کرد  .

- ناز بده فقط فرزاد جان اين فرنود دوست داره که اين محلول رو زمانی به خورد ط
ه که خودش اون نزديکی باشه و خودش باهاش سکس کنه ولی من دلم می خواد ک

خودمم اينو يعنی اين محلول رو در اختيار داشته باشم وهر وقت که يه موردی روپيدا 
دا شه که اومديم اين فرنود هم مرده کس ديگه ای نبايد پي. کردم دبگه معطل نکنم 

زنمو بکنه ؟

- . هست  مهرداد جان اتفاقا منم شنيدم از يکی از دوستام که همچه معجونی درچين

ه باهاش خيلی صميمی هستم برات ي.. قرار بود تا دو سه روز ديگه براش برسه 
چهار ليتری رديف می کنم .

ببينم مگه عرق سگيه ؟-

ه بود و خالصه از اين آت و آشغاال رو که خودمهرداد مقداريشو از فرنود کش رفت
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خالصه .. اد چند ليتر شو هم دادم به يکی بياره برسونه به ما و بنويسه از طرف فرز
اله بذاره با اين تر فند ها ديگه کاری کردم که شوهرم با فريب دادن من سر خودش ک

خاب کرد ولی اين طور نبود که هر مردی رو که اون انت. و منم عشق و حالمو بکنم 
می کنه به اين فکر می کردم که در بعضی موارد به طرفی که منو. منم قبولش کنم 

هم  گاهی ممکنه فرصت پيش بياد و گاهی. نگم موضوع چيه و بعضی وقتا هم بگم 
به غير . چون مهرداد وارد سکس می شه من نمی تونم چيزی بگم و خودمونولو بدم 
ی اگرم م. ازفرنود سعی می کردم که خودمو وابسته به معشوق ديگه ای نکنم 

خواستم مهرداد رو راهنمايبی بکنم بايد از طريق فرزاد قالبی و چت کردن اين کار 
و در  روانجام می دادم و از اون جايی که حرفای فرزاد تا حاال همش درست بود

نيد اون هر حرفی رو که از فرزاد قالبی يا من می ش, جهت خواسته های مهرداد 
يف رد, شوهرم مهرداد اولين موردی رو که بعد از فرنود . ..بهش توجه می کرد 

کرد تا سه تايی مون با هم حال کنيم يکی از دوستاش بود که پزشک بود و در خارج 
م که صحبتای اونا رو می شنيد. طبابت می کرد و برای مرخصی اومده بود ايران 

ه پزشک باورش نمی شد همچه محلولی وجود داشته باشه و از مهرداد خواست ک
.. ريش بود نمونه ای از اونو بده بهش تا ببره آزمايشش کنه که مهرداد گفت اين آخ

اسم .. چون مهرداد از نظر خودش نمی خواست دردسر درست کنه . خوشم اومد 
دستاشو روی کس من ... خيلی هم بی رحمانه کار می کرد . دوستش بود فرشا د

ه من بگم قبل از اين ک. مالوند و خوب که خيسم کرد کيرشو با فشار کرد توی کونم 
ود زير و حاال اين مهرداد بود که رفته ب. آخ آخ مهرداد آخ و واخش در اومده بود 

ی دکتر همين جوری حرف م.. من خودمو انداختم رو کيرش تا کيرش وارد کسم شه 
چون واقعا مشکوک بود. زد  ..

- مهرداد طالقش بده من بگيرمش.. آخخخخخخ کيرم  ..

- ارم من زنمو دوست د. هر وقت خواستی و در ايران بودی ميای همين جا پيش من 
و به هيچ قيمتی ازش جدا نميشم .

حاال من يه چيزی گفتم چرا می زنی ؟-

فرشاد با . خودمورو کير مهرداد حرکت می دادم و فرشاد هم کونمو با فشار می کرد 
لذت ..  دستمالی های خودش داغم کرده بود و مهرداد هم کسمو بسته بود به رگبار

تايی  دو.. می برد از اين که می ديد مرد ديگه ای جلو چشاش داره زنشو می کنه 
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ون در ا.. چند شب بعدش که رفتم اينترنت ديدم واويالست . شون ارضام کردند 
سايت سکسی که مهرداد عکسای بر هنه منو گذاشته بود و فرزاد هم به در خواست و 

فرشاد  عکس های سه نفره خودم و ومهرداد و.. ترفند خودمون همين کارو کرده بود 
وشونده و در مورد ديگه من و مهرداد و فرنود رو ديدم که چهره هامون تا حدی پ

اين مطالب زير عکسام نوشته شده بود. شده بود که شناسايی نشيم  ..

- پ فتوشا. اين تقلب نيست . دو نفری داريم می کنيمش .. ببينيد اين زن منه 
ير هر کی دوست داره با زن من باشه سايز ک.. اينا همه عکسای واقعيه ..نيست 

وساير مشخصاتشو بده و يه سری کارای ديگه تا ببينم قبول می کنم که به من و زنم 
باالخره به . باب بپيونده يا نه ؟ در نهايت مهرداد اينو نوشته بودنه سيخ می سوزه نه ک

می  ولی حيف که من نمی تونستم همه چی رو آشکار کنم وگرنه...... آرزوم رسيدم
پايان... باالخره به آرزومون رسيدبم ..نوشتم هم سيخ می سوزه هم کباب 

آيدی کانال

@jaghjaghy
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