
  انگشتر نگار ي قضيه

 زد، مي ديگر يكي سر توي مشت با داشت يكي سرم باالي و بودم نشسته اي ذوزنقه بارِ  ديوار دم ضلع در من. بود مرده تازه زنش ديدمش وقتي

 بوده زنش مال گفت و داد نشان بهم انگشتر يك و كرد باز را دستش. ديدم مي ليوانم روي را خوردنش كتك تاللو فقط من و بود قطع صدا اما

 .بود نصفه هنوز ليوانم من. بياورند برايش كه گفت چيزي بعد و

 خواستند مي مرگ دم حاال بودند كرده شان زندگي در كار همه كه دارهايي پول. بود انگشتر بيزنس كارش. بود شده آشنا بيمارستان توي زنش با

 روي و خرد مي را انگشتر و كرده رديف چيني و هندي پيچان حروف و ها نشانه توش كه دارد وبسايت يك گفت. نروند كوره توي تنها

 هم با خوشحال دو هر و دهد مي ميرد، مي دارد كه كسي دوست و خويش و قوم يا مرگ، درحال مشتري به برابر چند و زند مي نگار سنگش

 كه اند بوده كرده جوابش دكترها و زده مي بيرون خون و گند سوراخش چهار از هم دختره. روند مي را راهشان طرف دو از و دهند مي دست

 و تخت به چسبانده را مردك جعلق لخت ي فرشته كه بدهد را جنس و بستاند را پول كه رفته اين و  داده سفارش را انگشتر و ديده را وبسايت

 هم را انگشتر پول و ندارد مشتري كرده انتخاب دختر كه نقشي گفت مي. كرده زندگي بيشتر ماه دو و درآمده اشكش و شده منقلب مريض

 .نداده وقت هيچ

 نمايشگاه يك توي مرد با كه گفته جا همه و ندارد، شگون چون نكند، دستش را انگشتر كه داشته اصرار دختر و اند گشته اند رفته را ماه دو اين

 و سربكشد را گند و بگويد مبهمي چيز و بگيرد لبش دم بود گرفته ياد را تكيال لبريز ليوانك و كشيد مي علف حاال مرد. شده آشنا آماده هنر

 بايد صبح فردا كه شنيده مي جواب زده مي دختر به را انگشتر حرف كه هم بار هر. شود دراز سقف تا اش عاشقي حس و بشود خوش سرش

 هنر نمايشگاه اند رفته مي باز و تپانده مي پنبه تا چند هميشه هم دكتر. زند مي بيرون خون و گند دختر سوراخ دو از گاهي هنوز چون دكتر بروند

 .كرده نمي دستش را انگشتر هم دختر و اند زده مي گاز چرب برگر شب و اند زده مي دور و آماده

 توي جا همان دختر اينكه تا بوده گذاشته كنار را انگشتر روي نقش تجارت تخت، روي برگردد دوباره دختر اينكه از قبل تا كه گفت

 بياورد را انگشتر و خانه برود مرد تا اما كرده، قالبش هم را خودش نقش و انداخته خريدن انگشتر خيال به را اش مردني ي همسايه بيمارستان،

 گران گاز چون اند گفته و اند گذاشته برايش را بيمارستان صورتحساب رسيده كه مرد گويا. بوده شده تمام هم سوزاندن و بوده، مرده همسايه

 .كشيده مي جيغ كوره توي زنش گفته پرستارها از يكي گفت شد مست كه بعدا. اند گذاشته آهني كشوي توي همسايه با هم را زنش شده

 كرد صبر كه كمي. گفت انگشتر براي قيمتي و ام شانه به زد كه بيرون، بزنم يا كنند پرش بدهم بودم فكري و ليوان ته به بودم زده زل حاال من

 خواستم مي حاال من. رفت اي سايه و ميز روي گذاشت اسكناس يك دستي و كرد صدا اي چهارپايه كه شنيدم آيد، درنمي من از نفس ديد و

 چيزهايي دارد و نفر يك جلوي ايستاده سرما توي كه ديدم كشيدم مي هم به در دم كه را كتم طرف دو. دارم نگه خانه براي را مستي ي بقيه

 .رفت كجا ديگر طرف از رويش نگار با انگشتر كه نديدم و مترو ي پله سمت به رفتم من بعد. دهد مي تكان سر يارو و گويد مي بهش
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