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 ای کشیدم.  دادی زد و به سمتم اومد، با بی رحمی بازوم و گرفت که جیغ خفه 

میره. اینا صد تا جون دارن. دیدی که الکلی عمارتی رو سرت گذاشته  نترس نمی -

 بودی... 

 اش رو به ارباب گرفت و با تکون دادنش گفت:  بعد انگشت اشاره 

ی تو اینجا اینجایی. لب تر کنی کل روستا جلوت خم و راست میشن، وظیفه تو ارباب -

اش کردی حرفی نزدم اما بهت اجازه نمیدم بازیکن رسیدگی به مردمه! گفتی صیغه 

 دست اینا بشی.  

 بعد نگاهی به سر تا پام انداخت و ادامه داد:  

خوره.  در هم نمی  ای که از امثال همچین زنای دمه دستی باشه، به در جرز الیبچه -

تونن زیر خواب بودی برات باشن. االنم زود برو پایین مهران اومده کارت اینا فقط می 

 داره.  

های من و دوست داشتم ارباب از من طرفداری کنه اما اون بی توجه به اشک 

 های مادربزرگش با خانم جان اتاق رو ترک کرد.  توهین 

ه سه روزه اومده و توی همین چند روز دوتا از گریه کردم... چه توقعی دارم از کسی ک

 خدمتکارا رو دستمالی کرده!؟ 

 اند این جادوگرو با موچین بکنم.  خواد تک به تک اون موهای سفید رنگ کردهدلم می 
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های کمرم جوش بخوره. توی این چهار روز فقط سروری  چهار روز طول کشید تا مهره 

 ه.  جون به اتاقم میومد تا ناهارم و بد

 دوست داشتم بمیرم.   

زدم. شاید یکی یا دو قاشق اونم  ام بود دست بهشون نمیبا وجود اینکه خیلی گشنه 

 برای اینکه زنده بمونم و به این زندگی نکبت بار ادامه بدمو 

 بیشتر از همه دلم از ارباب پر بود که من و به این راحتی فراموش کرد.   

 دوباره بغضم گرفت. 

 اش رسید و بدن من و لمس کرد حاال چه کامل یا ناقص... سته اون که به خوا

 ی خوبی نبودم برات... اما من و ببخش عفو کن. دونم بنده خدایا ببخش من و! می 

 *** 

صبح با دیدن حمیده که با یه پارچ آب باال سرم ایستاده بود خم شدم که مرموزانه  

 خندید گفت: 

 وردی و خوابیدی.  + زود بلند شو تو این چند روز خوب خ

 هام کنار زدم.  ام و از جلوی چشمسری تکون دادم و موهای ژولیده 

 ی خیره؟  + واسه من سر تکون میدی دختره 

 من ک...  -
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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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