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 نکردن؟ دیر امیرعلی و ساناز نظرت به نازی -

 

 .بزنن دوری یه رفتن حتما بابا نه -

 

 

 :گفت و شد تر نزدیک نازی به و نشست آتش کنار سیاوش

 

 .بشن دور ازمون زیاد نباید دهنمی آنتن هاگوشی اینجا... شدن دور ازمون انگاد -

 

 

 :گفت آرامش با نازی

 

 .باشن تنها یکم باید نامزدن اونا حال هر به نباش نگران -

 

 :گفت و انداخت باال ابرویی سیاوش
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 .باشن تنها هم با دارن حق نامزدها. ..تواِ با حق آره -

 

 .داد فشار و نشست چپش یسینه روی سیاوش دست که بدهد جواب خواست نازی

 :گفت و کشید هینی

 

 سیاوش؟ کنیمی کار چی -

 

 :گفت خمار سیاوش

 

 .کنممی چینی مقدمه شب برای -

 

 :نالید و خندید خورده یکه نازی
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 .آخ... بردار دست وایی -

 

 .شد فشرده سیاوش دست در تر محکم اشسینه

 .بود پیدا لباسش زیر از کامل اش شده سفت نوک... برود جنون مرز به بود مانده کم

 .داد فشار و گرفت انگشتش دو بین را نوکش سیاوش

 .بست لذت با را چشمانش نازی

 .کشید پس را دستش سیاوش که شدمی غرق لذت در داشت کم کم

 :نالید و شد خیره او به اش بسته چشمان الی از زور به نازی

 

 .نه -

 

 :گفت و بوسید را اشپیشانی مهربان سیاوش

 

 .کن صبر شب تا... عزیزم بود مقدمه -
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 .نگفت هیچ و شد آویزان اش لوچه و لب

 .ندهد بروز را شدنش تحریک از چیزی کرد سعی و برگرداند را رویش قهر با

 

 گویای شان یشده سرخ صورت اما برگشتند ساناز و امیرعلی باالخره دقایقی از بعد

 .بود ها حرف خیلی

 !سوخت خودشان حال به دلش نازی

 کند؟می شیطنت هوس جنگل در کسی چه آخر

 بشنود را صدایشان امیرعلی نکرده خدای و کند کاری سیاوش شب که این به فکر با

 ...شد خجالت غرق

 .کردمی منصرف را سیاوش جوری باید

 که بود ها فکر همین تو

 ...کردند جان نوش لذت با را ناهار و کردند آماده را کباب بساط ها مرد

 هایشانچادر درون به استراحت کمی برای گذار و گشت و بخند و بگو کمی از بعد

 ...دیگر چادر در سیاوش و نازی و چادر یک در ساناز و امیرعلی رفتند،

 

 ...شد اسیر سیاوش آغوش در و شد کشیده دستش که کشید ایخمیازه نازی

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


                                                                                                             

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

 :گفت شوکه

 

 سیاوش؟ کنیمی کار چی -

 

 

 :گفت شهوت و خنده با سیاوش

 

 

 .نازی کنم صبر تونمنمی شب تا -

 

 

 :گفت هول با نازی که نشاند گردنش کنار به ایبوسه

 

 

 جنگلیم ناسالمتی که نیست جاش اینجا... سیاوش نکن وایی -
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 :زد لب خمار سیاوش

 

 

 .المصب نمیشه حالیش خونه و جنگل من ر**کی -

 

 

 جلو را سرش سیاوش که شد خیره سیاوش به چپ چپ و گزید لب خجالت با نازی

 .بوسید کوتاه را لبانش و برد

 :گفت لذت با و گرفت فاصله سریع

 

 ایده این با گرم هالیوودی هایفیلم این دم اصال ده؟می کیف چه دیدی! آخیش -

 کردن؟ س**سک پسره و دختره جنگل تو دیدیم خارجی فیلم یه یادته... هاشون

 

 :گفت حرص با نازی
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 کنی؟ خوایمی هم تو کنن اونا کاری هر -

 

 .خندید شیطنت با سیاوش
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