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گاهي مي گن من براي  
اين درست ... پسرها مي نويسم

سكس يك عمل دو . نيست
من معموال بر اساس . طرفه است

. درخواست مخاطبين مي نويسم
اره براي سكس از پشت اين شم

اگر هم شما . درخواست داشتيم
 مي توانيد به درخواستي داريد
 (: سكاف بفرستيد 

 ۵۰بر اساس آمارها، بيشتر از 
درصد خانم ها سكس از پشت رو 

٪ ۱۰لي فقط امتحان كرده اند و
. اونها به اينكار عالقمند شده اند

و " درد"دليل اين امر از نظر اونها 
در حالي . حين آن بوده" ناراحتي"

كه طبق نظر همين افراد نزديكي 
از جلو هم در دفعات اول دردناك 

پس ماجرا . و ناراحت است
چيست ؟ سكس از جلو هم مثل 
سكس از پشت در دفعه اول 

است ولي براي خانم دردناك 
چون اجتماع آن را پذيرفته و 
حتي در جامعه مردساالر ايران و 

زن (!) اسالم آن را از وظايف
دانسته اند باعث شده كه خانم ها 
اين درد را قبول كنند و در دفعات 
بعدي كه به آن عادت كرده اند 
آرام آرام شروع به لذت بردن 

 . كنند

در اين ميان مردهاي بسياري هم 
القمند به مفعول هستند كه ع

هرچند جامعه ايراني . بودن دارند
اسالمي اين امر رو هم ناپسند / 

مي شمارد ولي هيچ شكي نيست 
كه همه مردها مي توانند از نظر 

فيزيكي از مفعول بودن لذت 
به شرط اينكه دخول . ببرند

صحيح انجام بشود و مسائل 
رواني سركوب كننده احساسات 

 .در ميان نباشند

م ها مطئمنا لذت فيزيكي اما خان
چنداني از اين جور سكس نمي 
برند پس چرا اون رو انجام مي 
دهند ؟ اولي اش دليل فرهنگي 
است و اينكه در كشور ما 
همونطور كه شما هم مي دونيد 
سكس از پشت يكي از شيوه 
هاي سكس پيش از ازدواج 

بقيه ممكن . شناخته مي شود
است احساساتي كه عده اي اون 

توصيف كرده اند را " ردناكد"رو 
شايد . تفسير كنند" لذت بخش"

اي در "خالفكارانه"هم چيز 
اينگونه سكس وجود داشته باشد 
كه خانم ها و آقايون ازش لذت 

 .ببرند

به هرحال دليل هرچه باشد در 
اين مقاله كارون تان مي خواهد 
. در اين مورد با شما صحبت كند

هرچند نوازش مقعد براي 
بزرگساالن از زن و كودكان و 

مرد لذت بخش و آرامش بخش 
است، اما اين عضو براي داخل 

اين . كردن چيزي ساخته نشده
است و » خروجي«عضو يك 

فاقد ليز كننده هاي طبيعي مهبل 
است و در عين حال در صورت 
ورود ناگهاني چيزي با انقباض 
هاي دردناك عضالني پاسخ 

به همين دليل اگر . خواهد داد
د به تجربه يك سكس از عالقمن

پشت لذت بخش هستيد، به 
مقدار زيادي از مايعهاي ليز 

در داروخانه از فروشنده ( كننده 
و زمان نياز )  بخواهيد" لوبري ژل"

 . خواهيد داشت

انسان از بچگي عادت مي كند 
كه مدفوع چيز كثيفي است و 
همين امر دليل عدم عالقه 
بسياري از افراد به لمس 

. سط ديگران استمقعدشان تو
اگر پيشنهاد كارون را مي خواهيد 
قبل از مبادرت به سكس از 
پشت، حتما با همسرتان به حمام 
برويد و خوب بدن يكديگر را با 

براي يك . آب و صابون بشوييد
( سكس لذت بخش شريكتان 

 بايد تحريك  )چه مرد و چه زن 
تمامي نقاط حساس را . شده باشد

طمينان خوب بشوييد و به طرف ا
دهيد كه هدف از سكس لذت 

بعد از . بردن هر دو طرف است
حمام هم بهتر است يك جاي 
 .گرم و نرم براي سكس پيدا كنيد

در اولين قدم شروع به ماساژ 
قسمت بيروني . دادن مقعد كنيد

مقعد يك عضله حلقوي دارد كه 
. بايد كامال نرم و منعطف شود

ماساژ خود را با يك ليز كننده 
مثال همان لوبري ( بر آب مبتني 

ژل موجود در داروخانه هاي 
ادامه دهيد و به فرد ) ايران 

مقابل اجازه دهيد آرام شود و 
نسبت به اينكه شما مقعدش را 
نوازش مي كنيد احساس خجالت 

بعد از مدتي متوجه مي . نكند
شويد كه حلقه خارجي شل شده 

به داليل . و مقعد باز شده است
يد براي يك فرهنگي ايران، شا

زن چند جلسه طول بكشد تا 
... بتواند واقعا احساس آرامش كند

اجازه بدهيد او هم به آرامش 
برسد و هيچ وقت عجله نكنيد و 
كاري كنيد كه هر دو طرف 

 .بتوانند از معاشقه لذت ببرند

حاال كه احساس مي كنيد عضله 
حلقوي ورودي مقعد نرم شده 
است مي توانيد به آرامي يك 

توجه كنيد . ت را داخل كنيدانگش
كه مقعد براي انجام سكس 
ساخته نشده و بايد از وارد كردن 

... هر جور جسم تيز يا لبه دار يا 
خودداري كنيد حتي بهتر است 
ناخنهاي خود را هم گرفته باشيد 
و خوب سوهان زده و شسته 

اگر از يك دستكش . باشيد
الستيكي به همراه مقدار زيادي 

فاده كنيد بند اول ليزكننده است
يك انگشت به راحتي و بدون 
. هيچ دردي داخل خواهد شد

انگشتتان را كمي بيشتر داخل 
ببريد و توجه كنيد كه مسير 

سعي نكنيد با . كامال باز باشد
فشار راه را باز كنيد چون دردناك 

از طرف مقابل . خواهد بود
بخواهيد اگر كوچكترين دردي 

ر ه. احساس كرد به شما بگويد
لحظه كه احساس درد كرد و يا 
خودتان احساس بستگي كرديد 
چند دقيقه در همان وضعيت 
متوقف شويد و به ماساژ دادن 

 . مقعد ادامه دهيد

مقعد را مثل يك سري عضله 
حلقوي پشت سر هم در نظر 
بگيريد كه تشكيل يك لوله داده 

هر كدام اين عضله ها بايد . اند
ل يكي يكي نرم شوند تا در مقاب
. ورود منقبض و دردناك نباشند

پس بايد سانتي متر به سانتي متر 
داخل شويد و با ايجاد كوچكترين 
دردي صبر كنيد و به عضله اجازه 

براي . بدهيد تا ريلكس شود
اينكار بايد مهارتهاي گفتگو 
كردن در حين سكس را كامال 
آموخته باشيد و به خوبي اجرا 

از طرف بخواهيد تمام . كنيد
با . ساتش را به شما بگويداحسا

اين روش نبايد درد زيادي 
اگر درد زياد بود . احساس شود

مطمئن باشيد يك جاي كار 
يا عجله مي كنيد، : اشتباه است 



يا چيزي كه وارد كرده ايد بيش 
از حد كلفت است و يا ليزكننده 

بعد از . كافي استفاده نكرده ايد
رفع مشكل به آرامي و با حوصله 

دامه دهيد، طرف گيرنده به كار ا
هم به زودي ياد خواهد گرفت 
كه عضالت مقعد خود را شل 
. كند و به شما اجازه دخول دهد

اين امر براي مراحل بعدي كه 
چيزهاي كلفت تري را وارد 

 .خواهيد كرد بسيار مفيد است

خانمها از يك انگشت مطمئنا 
بخصوص اگر . لذت خواهند برد

شت بتوانيد در حالي كه يك انگ
را داخل كرده ايد، وي را به 

وقتي احساس . ارگاسم برسانيد
كرديد كه طرف از يك انگشت 
شما واقعا لذت برده، با همان 
صبر قبلي، انگشت دوم را هم 

بعد از چند جلسه . اضافه كنيد
معشوق شما به سادگي به اين 
امر عادت خواهد كرد و لذت 
وجود داشتن چيزي در مقعد به 

 ارگاسم را درك هنگام رسيدن به
 . خواهد نمود

فقط زماني بايد به سراغ سكس 
كامل از پشت برويد كه معشوق 
شما توانسته باشد از تحريك 
مقعدي با يك يا دو يا سه 

وي نبايد هيچ . انگشت لذت ببرد
ترسي داشته باشد و با اشتياق 
. آلت شما را در مقعد خود بپذيرد

ابتدا با انگشت يا وسايل ديگري 
يا اختراع مي ( اختيار داريد كه در 
آرام . مقعد را آماده كنيد! ) كنيد 

باشيد و يك بعد از ظهر كامل را 
بهتر . به اين كار اختصاص دهيد

است وضعيتي را انتخاب كنيد كه 
دسترسي به مقعد ساده باشد و 

ترل حركات هم تا حدي در كن
. اختيار طرف دريافت كننده باشد

پس بهتر است طرف دريافت 

كننده در باال باشد و يا روي 
به . چهار دست و پا قرار بگيرد

تان را فشار  جاي اينكه شما آلت
بدهيد، بهتر است وي خودش را 
. به پايين يا عقب حركت دهد

وقتي سر آلت وارد مقعد شد بهتر 
يقه اي متوقف شويد است چند دق

. و عضالت خود را شل كنيد

وقتي اصال احساس ناراحتي 
وجود نداشت مي توانيد كمي 
بيشتر از آلت را در مقعد وارد 
كنيد و دوباره صبر كنيد تا با 
احساس حرارت بدن همديگر، به 

وقتي فرد . لذت بيشتري برسيد
دريافت كننده احساس راحتي 
كامل كرد مي تواند با منقبض 

ردن عضالت مقعد يا جلو و ك
عقب رفتن لذت شما را بيشتر 

البته بهتر است تمامي . كند
حركات بسيار آرام باشند و نوازش 
كليتوريس و پستانها هم در تمام 

 . مراحل ادامه يابند

اگر دوست داريد سكس از پشت 
يكي از اعمال لذت بخش جنسي 
شما باشد، بايد تمرين كنيد، وقت 

. ر داشته باشيدبگذاريد و استمرا
شخصي كه هر هفته سكس از 
پشت دارد احتياج به زمان زيادي 
براي آماده شدن ندارد ولي اگر 
شما ماهي يكبار اين عمل را 
انجام مي دهيد مطمئنا بايد وقت 

 آماده سازي  بيشتري براي

زناني كه دائما اين نوع . بگذاريد
از سكس را تجربه مي كنند و از 

 تنها چيزي آن لذت مي برند، به
كه نياز دارند كمي ژل ليز كننده 

كساني هم . روي كاندوم است
كه اين نوع سكس را به عنوان 
نوعي از تنوع گاه گداري در نظر 
مي گيرند، از آن لذت خواهند برد 

به شرط اينكه زمان بيشتري را 
به آماده كردن بدن خود 

 . اختصاص دهند

زنان و مردان مي توانند به هنگام 
ي خود، مقعد خود را نيز ارضا

اين موضوع هم . تحريك كنند
براي افراد مجرد و هم ازدواج 

اين افراد اگر . كرده صادق است
بخواهند مي توانند از انگشتان و 

در ايران ( وسايل مختلف ديگر 
استفاده كنند ! ) وسايل ابتكاري 

و حتي در صورتي كه زمان كافي 
دارند مي توانند با آماده كردن 

 در طول بعد از ظهر، به خود
هنگام بازگشت شريك جنسي 
خودشان به خانه آماده سكس از 
پشت باشند و شريك جنسي خود 

اگر زن يا ! را سورپريز كنند 
مردي بتواند در تنهايي با مقعد 
خود احساس راحتي كند، سكس 
 . دو نفره بهتري هم خواهد داشت

به عنوان نكته يكي مانده به آخر 
ه حتي اگر از پاكي بايد بگويم ك

طرف مقابل مطمئن هستيد، 
استفاده از كاندوم به هنگام 
سكس از پشت توصيه مي شود 
چرا كه كار نظافت بعد از سكس 
را ساده تر مي كند و در عين 
حال باعث مي شود احتمال بروز 
هرگونه مشكل بهداشتي كامال 

 . مرتفع شود

دختران و : و اما نكته آخر 
كس يك  س !خانمهاي عزيز 

هرچند . عمل دو طرفه است
حرف كارون اين است كه بهتر 
است هر چيزي را يك بار 
امتحان كنيد اما فراموش نكنيد 
كه هميشه اين حق را داريد كه 

اگر حتي . از چيزي خوشتان نيايد
دوست نداريد سكس از پشت را 
تجربه كنيد، هيچ كس حق ندارد 

 . كنداين موضوع را به شما اجبار
اگر مردي از شما : الم در يك ك

تقاضاي سكس از پشت كردن و 
شما به آن عالقه نداشتيد، خيلي 
جدي از وي بخواهيد ابتدا 
خودش به تجربه اين موضوع 

به . بپردازد و شما فاعل باشيد
هرحال مقعد در زن و مرد 

درست همانطور . مشترك است
كه اگر مردي سكس از دهان 
مي خواهد، اخالقا نمي تواند 

 .ه دهنده آن نباشدارائ

 موفق باشيد و شاد

 كارون جاويد

من به داليل : تماس با من 
شخصي نمي توانم به هيچ نامه 

اگر خواستيد . اي پاسخ دهم
چيزي برايم بفرستيد مي توانيد 
نامه خود را به آدرس 

com.Cekaf@Cekaf نوشته و در 
 ( Subject )بخش موضوع 
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