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 کنه. ارباب این دختر اصالً به حرفایی که زده میشه گوش نمی -

مالیدم. با نفرت به حمیده نگاه  دستم و روی موهام گذاشته بودم و کف سرم و می

 کردم و پر حرص گفتم:  

 +تو خواب ببینی من اون لباسای جلف و بپوشم. 

 حمیده میگه باید بگی چشم. اون سرخدمتکاره توعه و بس! هر چی —

 اما اربابم نیست.  -

  

مثل آفتاب پرست رنگ عوض کرد. شد اربابی که نمیشناختمش. ارباب اخمالویی که با 

 یه ظرف عسل هم نمیشد خورد.  

  

 با تحکم گفت:  

 همین که گفتم.   —

 و رفت.  

 د.  نگاهم به پوزخندی که روی لب حمیده بود افتا 
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 *** 

  

  

 دستی به پیراهن توی تنم کشیدم. انگار برای من دوخته شده بود اما خیلی باز بود؛ 

 هام و به چشم میومد.  هام و نداشته طوری که خم بشم کل داشته 

 

 هر کی ندونه فکر می کنه  به افکار خودم لبخندی زدم. 

ین تغییر رفتار ارباب برام  هاش نداشتم اما ادرسته که دل خوشی از این عمارت و آدم

 عجیب بود.  

 

 درسته که به من دست نزده، اما چه بخواد و چه نخواد تا یک ماه زنش هستم.  

  

 نگاهی به صورت بی روحم توی آینه انداختم و توی دلم گفتم:  

 کنم برای یه لحظه بودن با من له له بزنی آقا سامیار.  کاری می-

 

 دم و شروع کردم به آرایش کردن. لبخند خبیثی به افکار خودم ز
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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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