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 عجیبی حس و شدمی تر کم داشت دردش... کرد عادت درد آن به اما کشید طول

 .بود گرفته فرا را وجودش

 .کردمی حس خودش درون را امیرعلی  ت*آل داشت باالخره

 .کشید لذت و درد از غلیظی آه... کند حس تر عمیق را آن تا داد باالتر را باسنش کمی

 .بخشید سرعت هایش زدن کمر به و گرفت محکم را کمرش امیرعلی

 ...گرفت اوج دویشان هر صدای

 

 ...امیر وایی -

 

 :غرید و زد کمر تر محکم و کشید پشت از را موهایش

 

 .جونم -

 

 ...کردمی تمنا شدن ضا*ار برای گویا کرد بلندی یناله جواب در ساناز
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 تند تند و شد چولش*چو با کردن بازی مشغول برد او پای الی را دستش امیرعلی

 .شود ضا*ار تا دادمی تکان

 .کرد خالی ساناز درون را آبش تمام و شد ضا*ار دیگر حرکت تا چند با هم خودش

 .افتاد کنارش حال بی ساناز لرزش کردن حس با

 بوسیدن را هم و گرفتند دهان به را هم لبان سم*ارگا و لذت ناب  حس با دو هر

 

 

 

 

********* 

 

 

 درد از که بود شده حرام ساناز چشمان بر خواب انگار اما بود گذشته ساعت یک

 .بود خیس هایشپلک و برد نمی خوابش

 :گفت نگرانی لحن با امیرعلی
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 داری؟ درد شده چی ساناز -

 

 ...بود کردن ناز وقت باالخره

 !کردن دلبری وقته

 

 .سوزه می پشتم... خیلی -

 

 ...بست را چشمانش پشیمانی با امیرعلی

 .بود شده کنترل قابل غیر دانست می هم خودش

 نداشت باور اصال که بود کرده برقرار رابطه پشت از ساناز با زور با دیگر طرف از

 .باشد کرده کاری همچین

 .بود کرده دیوانه را او دختر این عشق که چند هر

 

 ...بست را چشمانش پشیمانی با امیرعلی

 .بود شده کنترل قابل غیر دانست می هم خودش
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 نداشت باور اصال که بود کرده برقرار رابطه پشت از ساناز با زور با دیگر طرف از

 .باشد کرده کاری همچین

 .بود کرده دیوانه را او دختر این عشق که چند هر

 :کرد زمزمه و زد بوسه را موهایش روی تند

 

 .امشرمنده... کردم کار چی نفهمیدم اصال! خوشگلم ببخش منو -

 

 

 کشید مویش کم و برهنه یسینه روی دست... او معصومیت برای سوخت دلش ساناز

 :کرد زمزمه و

 

 .شوهرمی... چون داشتی حق تو... تو... نداره اشکال -

 

 

 :گفت که برد پشیمان هم باز اما آمد خوشش حرف این از امیرعلی
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 .کنم ناکارت نمیشه دلیل شوهرتم چون -

 

 .بردیم لذت نکروی ناکارم -

 

 !بود لجاجت از پر دوباره لحنش

 .بکشد بیرون ناراحتی از را امیرعلی و کند تمام را بحث خواستمی که انگار

 لبان هم باز کرد، گره ساناز دور محکم را دستانش و خندید خوشحال امیرعلی

 .بوسید را شیرینش

 هم باز و کرد مرطوب کرم با پشتش ساناز حال شدن بهتر برای امیرعلی بعد کمی

 .رفت اشصدقه قربان

 هم عشق از و بودند سپرده فراموشی به باره یک به را آمده پیش اتفاقات دو هر

 ...رفتند خواب به و بودند شده سیراب

 

 

 

********* 
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 !رفتنمی کنار سیاوش صورت از اخم

 .کشیدمی پوفی و انداختمی مچش دور ساعت به نگاهی نیم گاهی چند از هر

 :گفت نگران و آرام نازی

 

 .سیاوش نباش نگران -

 

 :گفت کالفه و انداخت او به نگاهی نیم

 

 زنگ یه خوادنمی امیرعلیِ پیش... نیست ساناز از خبری روزه دو نباشم؟ نگران -

 بزنه؟

 

 :گفت سریع نازی
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 دارن که زده زنگ امیر آقا نگفتی مگه آخه؟ داره اشکالی چه... دیشب فقط نه روز دو -

 چته؟ پس میان

 

 ...است شده غیرتی هم باز سیاوش دانستمی نازی

 !رفتمی غنج اشمردانه های خصلت این از دلش

 

 بودن باهم خونه، نیومدن... ندادن جواب زدم زنگ هردوشون گوشی به دیشب -

 نازی؟ فهمیمی

 

 شاکی و شد گرد چشمانش... خندیدمی ریز ریز افتاد نازی صورت به نگاهش سیاوش

 .شد خیره او یه
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