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 با خالی کردن پارچ آب توی صورتم حرفم نصفه موند.   

 کارو کردی حمیده خانم؟  ناخه من که گفتم پا شدم چرا ای-

حاال کله تکون دادن شده جواب؟ گم شو بیا پایین کلی کار   خوبه خوبه... از کی تا +

 ریخته رو سرمون. امشب مهمونی داریم.  

 چشم.  -

رفتند شاخ دیدن خدمتکارایی که جدید بودند و هی داشتند از این ور به اون ور می با 

 درآوردم. یعنی ارباب خدمتکار جدید استخدام کرده، اون هم انقدر زیاد؟ 

 بهتر شدی دختر خوشگلم؟   +

 هاش و بوسیدم. با دیدن لبخند شیرین سرور جون، محکم بغلش کردم و لپ 

 بله سروری جون بهتر شدم.  -

 ای کردم و گفتم:  به خدمتکارا اشاره 

 ارباب خدمتکار جدید استخدام کرده؟  -

 نه عزیزم، امشب مهمونی داریم. اینام برای کمک اومدن.  +

آهانی زیر لب گفتم و سطل آب و طی برداشتم تا کف سالنی که همیشه برق میزد رو 

 تمیز کنم. 

 هوی دختر.   +
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 خانم جان سرم رو زیر انداختم و آروم گفتم: با دیدن 

 بله خانم جان؟ -

 ای به سطل آب و طی توی دستم کرد.  با عصای زشت طالش اشاره 

 اینا چین؟   +

 بهت زده گفتم:  

 سطل آب و طی. -

اش زد.  با داد بلندی که زد سروری جون از آشپزخونه به سالن اومد و چنگی به گونه 

 چرخید. ین مار دور خانم جان میحمیده هم که مثل همیشه ع

 حمیده!  +

 بله خانم جان؟ -

 این سطل آب و ازش بگیر و به جاش یه دستمال بده.   +

 بعد با داد نسبتاً بلندی گفت:  

 ال و آب سرد کف این عمارت و باید برق بندازی فهمیدی؟  دستمبا  +

 ا تته پته گفتم: بپریدن و  باالهام از ترس شونه 

 چشم خانم جان. -

*** 
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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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