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 *سامیار*  

کرد با دیدن گندم که نشسته بود کف سالن سرد و داشت با دستمال زمین رو تمیز می 

 دلم لرزید.  

 لرزونه.  دونم چرا؛ شاید بخاطر این معصومیتش هستش که دلم رو می نمی

 دستاش بخاطر سردی آب قرمز شده بودند.   

 برداشتم و داد زدم: با اخم به سمتش قدم 

 واسه چی نشستی کف زمین؟   +

 مکثی کرد و بدون اینکه به من نگاهی بندازه به کارش ادامه داد:  

 مگه با تو نیستم؟  +

اش و توی دستم گرفتم و با های قرمزش چونه با دیدن صورت رنگ پریده و چشم 

 نگرانی گفتم:  

نیست که با دستمال به جون زمین  کنی؟ مگه تو این خونه طی برای چی گریه می  +

 افتادی؟ 

 نه ارباب گریه نکردم.  -

 پس چرا چشمات قرمزن؟   +

 بخاطر کم خوابیه ارباب چیزی نیست.  -
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 ...  یگندم به من دروغ نگو. حم +

باالفاصله دستای سردش و روی لبم گذاشت، انقدر سرد بود که بدنم لرز گرفت.  

 گرم بشن.  دستای ظریفش و توی دستم گرفتم تا کمی 

 با بغضی که توی صداش موج میزد گفت:  

 توروخدا ارباب؛ خانم جان از دستم عصبانی میشه.  -

 ترسی؟ برای چی انقدر ازش می  +

 چون... چونک...  -

 *** 

 *گندم*  

نگاهم به حمیده افتاد که پشت ستون قایم شده بود و برام با چشماش خط و نشون  

ی ارباب و حمیده چرخوندم و بدون اینکه اجازه کشید. هراسون چشمام و بین می

 حرف زدن بهش بدم، سطل و برداشتم و به آشپزخونه رفتم.  

 امشب برای برگشت ارباب به دهاتمون قرار بود مهمونی بگیرن. 

های پاشنه ده سانتی و  ای که تا رونم میومد، ساق رنگ پا، کفش پیراهن آبی دخترونه 

 کلی لوازم آرایشی...  

 و پرت کردم روی تخت. تو خواب ببینید من اینارو تنم کنم.   پیراهن
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و   سوسنبا دیدن خدمتکارا که کلی به خودشون رسیده بودن دهنم باز مونده بود. 

 حمیده رو بگو که چقدر تیپ زده بودند انگار نه انگار خدمتکارن!  

 با حس کشیده شدن موهای سرم، دستم و روی سرم گذاشتم و جیغ کشیدم.  

 روخدا موهام و ول کن. تو-

 ی سلیطه چرا فرم مخصوص و تنت نکردی؟  دختره  +

 کشید. نگاهی به حمیده کردم که موهای بلندم و توی دستش گرفته بود و می 

 پوشم.  وجهی و نمی های نیم من بمیرم هم اون پارچه - 

 غلط کردی مگه دست توعه؟   +

 موهام بیشتر تاب داد.  

 توروخدا ول کن موهامو. خمیده خانم - 

 اینجا چه خبره؟!  —

 های مرمر افتادم.  با شنیدن داد ارباب؛ حمیده موهام و ول کرد و من روی سرامیک 

 

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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