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 هقم بلند شد. هق 

 کنه. ارباب من و از اینجا ببر خیلی کمرم درد می-

 حتی جون اینکه دستم رو روی عضوهای بدنم بگیرم نداشتم.   

 هاش بلند کرد و بلند طوری خدمتکارها بشنوند داد زد:  من و روی دست 

 + زود از اتاق برید بیرون. 

 *** 

 هام و باز کردم، کسی نبود.  با درد بدی که توی کمرم پیچیده بود چشم 

سعی کردم بلند بشم تا برای خودم آب بریزم اما یا تیری که کمرم کشید آخ بلندی 

 گفتم و زدم بلند زیر گریه.  

 

 در با شدت باز شد و ارباب با اون لبخند زیباش به سمتم اومد.  

 یر بخواب.  برای چی از جان بلند شدی؟ بگ  +

 . تشنمه -

خوردم بهتر بود بخورم. با صدای پر از بغض    با کمکش تونستم دو قلوب آبی که نمی

 گفتم: 

 ارباب.   -
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 موهام و از صورتم کنار زد و با مهربونی گفت: 

 جوون ارباب؟   +

 نگوو... با قلب من بازی نکن، من الیق این همه مهربونی نیستم.  

 فلج شدم؟  تونم راه برم؟ دیگه نمی -

 سکوتش و که دیدم دیوونه شدم. لباسش و چنگ زدم و با عجز گفتم:  

 فلج شدم نه؟ تا آخر عمرم باید روی همین تخت بخوابم درسته؟  -

 سرش و پایین انداخت و با صدای آرومی گفت: 

 دونی گندم... تو... تو...  می  +

 لباسش و چنگی زدم و با گریه گفتم:  یقه

  امیارس من چی؟ حرف بزن -

 اش قاب گرفت و تو شیطنت گفت: های مردونه صورتم و با دست

 .  همین جا بکنمت کنیاینجوری اسمم و صدا نکن لعنتی تحریکم می +

پیشونیم و به پیشمونیش چسبوندم، تا اومدم حرفی بزنم در باز شد و خانم جان با  

 عصای طالش وارد شد.  

 کنی؟  سامیار، تو اینجا چی کار می-

 دم حالش خو...  گن +
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ایل کامل این  ــــــــــ و دانلود ف "  ارباب حریص منرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــ رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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