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 ...آورد پایین را سرش و انداخت ساناز یبرهنه کمر دور را دستانش

 .شد زده لبانش به داغی مهر کرد حس آیدبی خود به که این از قبل ساناز

 .کوبیدمی اشسینه به تر تمام چه هر سرعت با قلبش ولی شد خشک چوب مثل

 ...کرد تر عمیق را شان یبوسه و داد بیرون را نفسش لرزان امیرعلی

 .بست چشم خجالت با و آمد خود به ساناز

 ...شد خفه لبانش بین ساناز آخ گرفت پایینش لب از گازی امیرعلی

 شیرین شهد از دل باالخره گرفت، بر در بیشتر را او و شد او یشیفته پیش از بیشتر

 :گفت نفس نفس با و کند او هایلب

 .کن همراهیم -

 

 

 

 

 آن کردنمی را فکرش است، ایستاده امیرعلی مقابل در برهنه که شدنمی باورش ساناز

 .باشد خواستنی و داغ قدراین زیر به سر و محجوب امیرعلی
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 ایبوسه آرام دخترانه شرم همان با بار این شد ور حمله هایشلب به امیرعلی دوباره

 .کشید ایمردانه آه امیرعلی که کرد مهمانش

 !شد داغ بدنش و آمد در لرزه به او آه شنیدن با جانش و دل

 اما بپوشاند را بدنش دستانش با داشت سعی ساناز ...رفتن تخت سمت به دو هر

 .شد خیره بدنش به دوباره و زد پس را هایشدست امیرعلی

 :گفت لب زیر خمار

 !الهه یک ...مونیمی مقدس تندیس یک مثل -

 خیمه رویش امیرعلی که کشید دراز تخت روی ...آمد وجد به امیرعلی تعریف از ساناز

 .کشید نفس را تنش عطر عطش با و زد

 ...گذاشت او داغ هایشانه روی را هایشدست اختیاربی ساناز

 .کشیدند آهی هم بدن گرمای حس با دو هر

 :زد لب اختیاربی امیرعلی

 .بود مونعروسی امشب کاش -

 تحت را ساناز نهایتبی اما بود شده زده شیطنت و ت*شهو روی از شاید حرف این

 !داد قرار تاثیر

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

3 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 چون... باشند هم با توانندمی سیاوش و نازی همانند بگوید خواستمی دلش

 چه باشند حساس هم اصال... نبودند حساس زیاد مسائل این روی هایشانخانواده

 !بود؟ او به مطلق ساناز حاال کندمی فرقی

 دست از را بکارتش عروسی قبل که این خاطر به دلش در را نازی برای قبال چقدر

 و شود سیاوش مثل امیرعلی داشت آرزو خودش حاال... بود کرده سرزنش بود داده

 ...نازی هم خودش

 

 

 های حس و رفتمی تر باال لحظه هر بدنش دمای... آمد خودش به امیرعلی لمس با

 !دادمی جوالن وجودش در گوناگونی یناشناخته

 آن اما، کردند هم دعوا که شبی همان... بود چشیده را امیرعلی با معاشقه طعم هم قبال

 .کند مقایسه االنش حال به توانستنمی اصال را شب

 !بود شده ساناز تن غرق امیرعلی بود یشانرابطه به فکر حال در او که گونه همان

 ...زد زبان را اش نه*سی یبرآمده نوک شوق و تردید با و شد خم اختیاربی

 کرد، دهانش وارد را صورتی گردی آن کامل و شد تر جری ساناز آرام آه شنیدن با

 .زد آن به میکی لذت با و رفت نفسش

 !بود سابقهبی کرد حس زمان آن که لذتی گرفت، فاصله هم از هایشلب ساناز
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 ...زد امیرعلی کمر به چنگی هایشناخن با

 .بود کرده اشتشنه و قراربی حسابی یشانرابطه شروع در لطافت و نرمش این

 .کردمی کشف را او بدن ذره ذره داشت که امیرعلی برعکس

 !خریدمی جان به را بودنش بکر خوب حس... کردمی مزه مزه
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