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*** 

 

 شک  تعمیرکار آسان  داستان کوتاه: 

 اجتماعیژانر:  

 نویسنده: امیر علوی

 ویراستار: حنانه بامیری

 

*** 

دهد و ناخواسته  اش را تکانی میگذارد. بارانیمرد، کاله شاپویی را که برای پدرش خریده است، به سر می
پاشد اما او طوری ایستاده است می  -در انتظار آمدن آسانسور -کمی از قطرات آب را به مردی که جلویش

آورد. باران به شدت در حال باریدن است و د که متوجه این اتفاق نشده و به روی خود نمیکنرفتار می
دانستند امروز قرار  پوش و نامزدش با این حال که میهواشناسی از پیش، اخطارهای الزم را داده؛ مرد بارانی

آنان به حدی زیاد است    است باران بیاید حاضر نشدند برنامه خرید خود را به تعویق بیندازند؛ شور و شوق
اند تا پول خرید تواند مانعشان شود. یک هفته به این در و آن در زدهکه حتی اگر سیل هم ببارد، نمی

اند. دختر که از فرط راه رفتن ها جور شود و به محض جور شدنش، بی معطلی به مرکز خرید آمدهحلقه
هایش جریان پیدا کند؛ نفسی از اعماق وجود، دهد تا خون در رگپاهایش گرفته است تکانی به خود می

کند؛ نگاه می -آوردکه بی درنگ آن را به دست کرده و بیرون هم نمی  -دهد و به حلقۀ خویشبیرون می
زند، اما سعی دارد که احساسات خود را مخفی نگاه دارد، تا های نارضایتی در سر تا پایش موج مینشانه

ن نامزدش شود؛ هر چند نیازی به بروز دادن احساسات برای این کار نیست ای موجب شرمنده شدمبادا ذره
و مرد بارانی پوش از همان ابتدای خرید حلقۀ ناقابل، شرمنده شده است؛ دختر حلقه را در دستش 

کند. با خود جای آن یکسان و یک شکل است دور تا دور آن را بررسی میچرخاند و با وجود اینکه همهمی
خوب مگه حلقۀ دست دوم چه ایرادی داره؟ درسته که بعضی جاهاش سیاه شده و طال فروش  گوید:"می

ها رو به خودش نداده، ولی با مالیدنش به فرش و موکت، این مشکل حتی زحمت برطرف کردن این سیاهی
 ها همین رو هم ندارند و داشتنش براشون یه رویاست" مرِد جلو ایستاده وهم حل میشه؛ تازه خیلی

کشد؛ معلوم همچون دختر و نامزدش، مرد بارانی پوش، در انتظار آسانسور، دستی به کمر و پشتش می
اند؛ او که مطمئن است در تمام شود که قطرات آب راه را پیدا کرده و خود را به سطح پوست مرد رساندهمی

آورد و آن را اش را در میدر رفته رنگ و زوارلحظات بارش باران، در مرکز خرید بوده و نه در خیابان کت مشکی
بیند که سقف باالی سرش سالم است و آب اندازد و وقتی میکند؛ نگاهی به باال سرش میبا دقت وارسی می

کند و از هایی از آن خیس شده، تا میدهد؛ کتش را که بخشدهد، از سر تعجب سری تکان میپس نمی
ار  دهد که انتظر کنار آسانسور، به مرد کت به دست نشان مینماید. صفحه نمایشگدست راستش آویزان می

 .ها به پایان خواهد رسیداو به همین زودی
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 دهد؛می او بودن پیر از خبر سفیدش، موی ته و دارد قوز کمی که فهمید توانمی او به کردن نگاه کنار از با
 پشت که پسر و دختر برای او چروک و چین از پر صورت است؛ گذاشته رنگ را موهایش که شودمی معلوم
 پوشبارانی مرد که این محض به و اندکرده تصور مرد را آن رو این از نیست؛ رؤیت قابل اندایستاده سرش

 هن بنامد، دست به کت پیرمرد را او خود ذهن در باید که رسدمی نتیجه این به بیند،می را او سفید موی ته
 برای گیردمی تصمیم دختر و رسید خواهد همکف طبقۀ به دیگر هایثانیه تا آسانسور. دست به کت مرد

 را استطاعتش ولی بخردشان داشت دوست که چیزهایی آن یهمه به و برگردد سر پشت به بار آخرین
 یخبر و است طورهمین هم دیگر طبقات تزیینی؛ و دکوری وسایل از است پر هامغازه ویترین بنگرد؛ نداشت

 پارکینگ دارای چون و دارد قرار خرید مرکز روبروی و خیابان سوی آن در طال پاساژ نیست؛ فروشی طال از
 هب دختر. کنندمی راهنمایی خرید مرکز پارکینگ سمت به را باشند آمده ماشین با که خریدارانی نیست،
 "بریم مترو با رو راه همه این شدیمنمی مجبوری و داشتیم ماشین کاش ای:" که بود گفته نامزدش

 که نای با بود؛ گرفته امانت را پسرعمویش آلبالویی پراید دخترک، کاش ای کردن برآورده برای هم نامزدش و
 بود نگذاشته باران هم، دقیقه از کمتر همین در ولی رسید،نمی هم دقیقه به کل در خیابان از گذرشان

 مالا ع و نبود آساسیل باران آن جلودار هم مرد رنگ طوسی بارانی حتی. بماند باقی خشک بدنشان از اینقطه
 دختر نگاه شود،می پخش آسانسور گوی بلند در خانومی توسط که همکف طبقۀ صدای. داشت نمایشی جنبۀ
 ند؛شومی باز طرفین به وسط از آسانسور فلزی هایدرب کند؛می منعطف آسانسور سمت به را دست به حلقه
 سوراخ سوراخ -شاپوی کاله شوخی روی از پوشبارانی مرد ولی شودمی وارد معطلی بی دست به کت پیرمرد

 گیرد؛می نامزدش سمت به را آن خود، دست کردن دراز با و داردمی بر سر از را پدرش -سوم دست بسا چه و
 پیرمرد، افزاید؛می خود چشمان درشتی به و آمده وجد به صحنه این دیدن با درشت، چشم و جوان دختر
 باشد؛می پسر و دختر -مزه بی او نظر از -هایکردن پاره تیکه تعارف شاهد ها، آن به رو و آسانسور داخل

 به دست. داد خواهند ادامه هم خرید مرکز شدن تعطیل تا را کار این هاآن کند، صبر بخواهد اگر که داندمی
 تهبس دیدن با دست به حلقه دخترک و پوشبارانی مرد فشارد؛می را سوم طبقۀ دکمۀ و برده هادکمه سمت
 دوباره که شودمی باعث حرکت این کنند؛می پرتاب آن داخل به را خود جهش یک با آسانسور، درب شدن
 پوشبارانی مرد به پشتش دیگر که تفاوت این با شود؛ پاشیده دست به کت پیرمرد به آب قطره چند

 .نیست

 جانب از -دیگر قطره چند شدن اضافه است، آب قطره هزاران شامل پایش تا سر که درشت چشم دختر
 هم در اخمی دارد، تنفر شدن خیس از هاگربه همچون گویی که پیرمرد ولی. داندمی اهمیتبی را -نامزدش

 از کالمیبی موزیک آسانسور، هایدرب کامل شدن بسته با. دهدمی چپ دست به را کتش و کشدمی
 ۀدکم زمین، زیر نه و روندمی سوم طبقۀ سمت به دارند میوفتد یادش که مرد. شودمی پخش آن بلندگوهای

 نو ها آن که دلیل این به آسانسور و کرده عمل این به اقدام دیر صورت هر در. دهدمی فشار را پارکینگ
 و گذاردمی سر به را رنگ ایقهوه شاپوی کاله دوباره. داد نخواهد جهت تغییر هستند داماد و عروس
 از آیدمی نامزدش به کاله این چقدر که معنی این به دختر. کندمی برانداز آسانسور داخل آینه در را خودش
 شدن خارج با و رسندمی سوم طبقۀ به رفتمی انتظار آنچه از ترسریع. زندمی او به چشمکی آینه همان
 شدکمی طول مقداری هادرب شدن بسته. شودمی ترمالیم کمی آسانسور فضای دوش به کت بار این پیرمردِ 

 مالک با هادرب نهایت، در. فشاردمی را پارکینگ دکمه هم سر پشت بار چند کالفگی سر از سر، به کاله مرد و
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 هب بخشیدن التیام برای کالمبی موزیک صدای. شوندمی بسته جیر جیر خراشگوش صدای با و عشوه و ناز
 وزنیبی احساس حرکت ابتدای. گیردمی فرا را آسانسور کوچک اتاقک دهنده، آزار صدای آن بابت گوش،

 :کند می آغاز دخترک ابتدا. بینندمی مناسب زدن حرف برای را فرصت حال. شودمی خالی دلشان و کنندمی

 و کشیدممی دراز آسانسور کف همین بود همرامون بالش اگه کن باور. شدم خسته چقدر! من خدای وای -
 .خوابیدممی

 .برسه مغزمون به اکسیژن ذره یه ذارهنمی. کرده دم اینقدر که هواست خاطر به نظرم به. توام مثل منم -

 .مترسید بارون از که بود بار اولین برای. بودم ندیده بارونی همچین عمرم تو! دیدی. دیگه بارونه خاطر به -

 .آب زیر نره کال وقت یه که ماشینم نگران. بود آب از پر خیابونا کف -

 نمایشگر صفحه. کنندمی نگاه مسئله این به ناممکن اتفاق و شوخی یک دید به و خندندمی هم با دو هر
 دکلی کردن روشن با -هم کلید صفحه و کنندمی حرکت پایین سمت به اول طبقۀ در هاآن که دهدمی نشان
 در را اشبارانی مرد،. هستند آسانسور آمدن منتظر آن درِ  پشت ای عده که دهدمی این از خبر -چهارم طبقه
 دستان با رطوبت و گرما فرط از هم دختر. گذرادمی کیفش در و دهدمی قرار نایلونی دخل را آن. آوردمی

 و آورندمی در شکلک یکدیگر به آینه به رو وقت گذشتن برای آن از بعد. زندمی باد را خودش کوچکش
 را ودخ کار اند، رسیده همکف طبقه به تازه بینند می وقتی و کنندمی نگاه گرنمایش صفحه به. خندندمی

 .دهندمی ادامه

 .خنده از ترکیدم. خدا رو تو بسه وای -

 ؟!رسیمنمی چرا... باشه باشه -

 .رسیدیم دیگه. مونده طبقه یه -

 .شد خواهند خوشبخت چقدر باشند، خوب هم با اینقدر هم زندگی طول در اگر که اندیشندمی

 به خواهندمی و گذاشت خواهند چه را نامشان و آورد خواهند بچه چند آینده در که اندیشندمی این به
 رو ؛گیردمی هاآن از را کار این فرصت" پارکینگ"صدای ولی بیاندیشند شانآینده به راجع دیگر چیزهای خیلی

 طول را خود شدن باز هم بار این و شده بلند ناسازگاری سر از در نالند؛می هوا زیاد رطوبت از و کرده در به
 و تنگ اتاقک این از رهایی مشتاق شدت به که آنان. سوم طبقۀ در شدنش بسته از ترطوالنی حتی دهد؛می

 تحمل را فضا این -آسانسور درب بودن خراب خاطر به هم آن -تر بیش کمی باید حال هستند، کنندهخفه
 و یاهس حلقۀ بابت که دختر. کنندمی ابراز را خود نارضایتی سخنانشان با و شودمی خرد اعصابشان کنند؛

 :گویدمی دارد تریخراب اعصاب سفیدش،

 زا استفاده تو مشتریاشون راحتی برای نیستن حاضر وقت اون زدن عظمت این به خرید مرکز! کنا نیگا -
 .کنن شل رو کیسه سر کمی آسانسور،

 فشارد؛می محکم دارد قرار آن روی زنگ یک عکس که را ایدکمه ندارد، را انتظار حوصله و حال که مرد
 اب آمده؛ پیش مشکلی که بفهماند دیگری کس هر یا و آسانسور مسئول نگهبان، به کار این با خواهدمی
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 -مشش طبقۀ کلید شدن روشن با -هم دیگری منتظران آسانسور، آمدن منتظران بر اندکی زمان مدت گذشت
 عواق ثمربی تالشش ولی کند باز را آسانسور درب خود زور کم دستان با کندمی سعی مرد شود؛می افزوده

 پیش از بیش اتاقِک  گوشۀ در ریز چشمانی با نمانده، پاهایش در رمقی که درشت چشم دختر شود؛می
 چیزی نامزدش آنکه بی گذارد؛می پاهایش بین را سرش و کندمی غـل*بـ را زانوانش نشیند؛می آلودنم

 ردنآو یاد به با کوشدمی کند؛می اضافه اندگرفته فرا را او که آبی قطره هزاران به اشک ایقطره چند بفهمد،
 با که ماشینی از بیاورد؛ یاد به را آن بخواهد که ندارد وجود ایخوشی ولی ببرد یاد از را هایشغم ها،خوشی
 یرنگ با نخی با آن هایپارگی که هایشانلباس خاطر به مردم سنگین هاینگاه تا اندگرفته امانت به منت

 گرید؛می صدابی دارد توان در که جایی تا و گذراندمی خاطر از را است شده دوخته لباس خود از متفاوت
 شهایاشک با که کندمی تصور و آوردمی باال را خود سر. رفته آب اشکهنه هایکتونی در که کندمی احساس
 .است کرده ایجاد آسانسور کف در متر سانتی چند ارتفاع به ایحوضچه

 چیه؟ دیگه هاآب این -

 .کندمی بافی خیال دخترک نگرانی بردن بین از برای و کشدمی بلندش چندان نه موهای میان دستی مرد

 .ما رو ریزهمی آب جا اون از داره و شده سوراخ بوم پشت باال تو آسانسور اصلی اتاقک البد -

 داخل به هاخیابان از آب خرید، مرکز به ورودشان و پاساژ از برگشتشان لحظۀ در که دارد یاد به او واقع در
 طی در که هاییفیلم از کندمی یادی بین این در دختر نگرفته؛ جدی را موضوع این ولی است شده ریز سر

 .است دیده اشزندگی

 میشه؟ چی کنیم سقوط اگه -

 :گویدمی کند باز را آسانسور درب دارد سعی که طورهمان مرد

 اصلهف اندازه همین زمین با آسانسور کف اآلن نمرده؛ متری سانتی بیست ارتفاع از سقوط با کسی حاال تا -
 .داره

 نیست؛ آسانسور سقوط حاضر حال در مشکل که داندنمی. کشدمی خاطری آسوده جهت از راحتی نفس دختر
 قرار دهد؛می قرار آهنی درب دو شکاف میان را نازکش دستان و خیزدمی بر اشآینده همسر به کمک برای
 .کنند مختلف جهات در کشیدن به شروع دو هر مرد، شمارش با که گذارندمی

 ...سه... دو... یک -

 ود؛شمی سرازیر داخل به زیاد فشار با آب آن، دنبال به و شودمی باز کمی. کشندمی را هادرب توان، نهایت با
 نفس برای که بینندمی را آلبالویی پراید در، میان از. است شده غرق آب در متری یک ارتفاع تا پارکینگ
 :پرسدمی اضطراب با دختر. است آورده بیرون آب از کمی را خود سر کشیدن

 .تو نیومده آب تا ببندیم رو در باش زود اومده؛ سیل نظرم به جا؟این خبره چه شده؟ چی -

 لحظه هر آب ارتفاع شود؛نمی بسته هم حاال شدنمی باز ابتدا در که طورهمان و شده بلند لج دندۀ از در اما
 وسایلشان شدن خیس از است، ممکن که جایی تا کنندمی سعی نامزدش و دختر آید؛می باالتر و باال
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 یزناچ اسکناس چند نه مگر دهند؛می انجام را اعمال این که دارند امید زندگی به همچنان آنان کنند؛ جلوگیری
 به آسانسور داخل در آب آمد؛ نخواهد باال این از بیش آب که است این تفکرشان آید؛نمی میت کار به که
 دو زج چیزی نگرانی، و ترس فرط از که دختر. رسیده سر به شاپو مرد زانوان از فراتر و است رسیده متری نیم

 :گویدمی نمانده باقی چشمانش از رنگ سبز نقطۀ

 .باال رفت آسانسور شاید بزن؛ رو دیگه طبقات -

 ار  شانتمامی افتد؛می آسانسور دکمۀ هشت جان به انگشتش ده هر با و پذیردمی را پیشنهاد این نامزدش
 در بآ سطح که بینندمی کنندمی دقت که تربیش رفتن؛ باال ترینکوچک از دریغ اما آوردمی در آبی رنگ به

 قرار بآ زیر کامل طور به رنگ آلبالویی پراید بودند؛ کرده مشاهده ابتدا در که چیزیست آن از بیش پارکینگ،
 .بودند زده قهقهه آن به راجع و بودند گرفته شوخی به را آن که وضعیتی دقیقا گرفته؛

 .رو جونم یا میخواد من از رو پرایدش یا اون بدم؟ چی رو عموم پسر جواب حاال! شدم بدبخت -

 باقی که دهدمی ترجیح پس. کندمی اضافه دخترک ناراحتی بر هایشحرف با دارد که شودمی متوجه او
 گردن به را خود توانسته داده، رخ شهر سطح در که فجیعی سیل از حاصل آب. بعد برای بگذارد را کالمش
 برای مرد دهد؛ ادامه را آن که است مندعالقه و بردمی لذت کار این از گویی برساند؛ مرد سینه و دختر

 یسخ دستانشان ولی کنندمی در کردن باز برای تالش به اقدام بار دومین برای اشآینده همسر و بار سومین
 به آب دهد؛می تغییر سیاه به را آن و کرده نفوذ هم کلید صفحه داخل به آب خورد؛می سر مدام و شده

 .گیردمی آن از کامی و یابدمی دست دختر سرخ ب*لــ

 اشبارانی حاال که -مرد. دوزدمی هم به محکم را لبانش آب، ورود از جلوگیری برای و کرده مقاومت هم دختر
 سر با را او سر و کشدمی وش*آغـ در را چشمبی دختر -اندشده مخفی کدر آب زیر وسایل، سایر همراه به

 و گذاردمی دخترک سرد پیشانی روی را سرش. سازدمی بهرهبی او سرخ هایب*لــ از را آب و تراز هم خود
 :گویدمی

 باال رو آسانسور و شده ما متوجه نگهبان اآلن تا حتما ترسیدی؟ چی برای. کن باز رو چشمات عزیزم -
 .کشهمی

 همشاهد را لبش از دوباره کامی گرفتن برای شور پر آب و باز را چشمانش دارد، اعتماد نامزدش حرف به که او
 دندی با دارد قرار سقف در که المپی. چسباندمی آسانسور سقف به را سرش او بردن باالتر با مرد کند؛می

 هک آبی به یا و بنگرد المپ شدید نور به داندنمی دخترک. آزاردمی را او و شده پرنورتر دختر سبز چشمان
 و هگرفت فرا را پایش تا سر آب بیند؛می سربی را اشآینده شوهر و اندازدمی پایین سری کرده؛ را جانش قصد

 شود،می مانعش که چیزی اما دهد نجات را اشعالقه مورد مرد که خواهدمی دختر زده؛ حلقه او دور به
 نمی وسایل به دو آن از یک هیچ دیگر. گذاردمی بالثمر را دختر تقالهای که است، مرد قدرت پر دستان

 دیگر د؛اندیشنمی اشحلقه بودن سیاه به کسی دیگر اندیشد؛نمی آلبالویی پراید به کسی دیگر اندیشند؛
 .اندیشدنمی چیز، هیچ به کسی

*** 
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 کشد؛ب باال دوم طبقۀ تا را آسانسور باید ناچار به نگهبان و است برگرفته در هم را خرید مرکز اول طبقۀ سیل
 و قیمتی اشیاء دارانمغازه اند؛رفته کمک برای هم نفری چند آسانسور وزن شدن سنگین دلیل به

 انتخاب نشستن برای را ایگوشه کس هر اند؛آورده دوم طبقۀ به و کرده جمع اول طبقۀ از را هایشانپول
 نداشت؛ را رخدادی چنین انتظار کسهیچ. بیاید باال هم دوم طبقۀ تا آب اینکه از هراسان همگان و کرده
 هب تا قندیست آب زدن هم به حال در بسته حنا موی با مردی اند؛ایستاده منتظر آسانسور جلوی زیادی مردم

 یانم از فشار با آب رسدمی دوم طبقۀ به آسانسور اینکه محض به بدهد؛ -آخرت دیار یا و -آسانسور مسافران
 نفری چند. دهد قرار خویش عنایت مورد اندمانده باقی خشک که را جاهایی تا ریزدمی بیرون به هایشدرب
 ازب با کنند؛می باز را هادرب قوا، تمام با و کرده فرو در الی را خود دست نیست مهم برایشان شدن خیس که

 هب ایثانیه از کمتر در آزادی شوق به است گرفته تاریک و تنگ اتاقک آن از دلش که آب در، ناگهانی شدن
 کاله. کندمی آزادی به دعوت هم را جوان پسری و دختر بدن خود بر سوار و آوردمی هجوم بیرون، محیط
 د؛گزینمی سکنا مردی پیر پای جلوی و شودمی روانه ترطرف آن متر چند به آب، بر شناور رنگ ایقهوه شاپو
 فزندانشان خواهندنمی مادران کنند؛می زدن جیغ به شروع بسیاری و آمده مردم میان به پسر و دختر پیکر

 و دور این اهالی از نظر به که جوان دختری. کنندمی دور آسانسور جلوی از را هاآن باشند؛ هاصحنه این شاهد
 مردم از گیرد؛می را نبضش و آیدمی دخترک سر باالی دهد،می نشان ترشجاع بقیه از و نیست اطراف

 أثرت نگاهی با خیزد؛برمی جایش از ثانیه چند از پس نبرند؛ بین از را تمرکزش و کنند سکوت که خواهدمی
 جمعیت میان از شده دگرگون حالش نظر به که او شده؛ مرگجوان دخترک فهماندمی مردم به برانگیز
 دهد؛می دستش به را لیوان بیند؛ می قند آب به ترمحتاج را او پیرمرد رود؛می ایگوشه به و شده خارج
 و آوردمی باال را دستش گذارد؛می کنار را لیوان رود؛می ترطرفآن متر چند به پیرمرد، از تشکر با جوان دختر
 رمردپی است بهتر هیچ از ولی نیست، ارزشی با چیز چرخاند؛می دستش در را سفید نیمی و سیاه نیمی حلقۀ
 درخواست و زندمی حلقه چشمانش در اشک گیرد؛می را نبضش و رودمی جوان مرد سمت به آن، از پس
 .بپوشانند را شانجنازه روی کندمی

*** 

 :قبل هفتۀ دو

 

 کار؟ تعمیر آقای شد تموم کارتون -

 .بیار برام آب لیوان یه زحمت بی فقط! آره -

 برای دیگر ماه یک تا که است خاطر این به لبخندش رضایت؛ از سرشار لبخندی با دهدمی خاتمه را کارش
 ...شد خواهد گرفته تماس او با آسانسور تعمیر

 کوتاهم_داستان_اولین#
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اثر نزد ما محفوظ    نیحقوق ا یاين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و تمام
 است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 سايت: لينک

www.novelcafe.ir 

 انجمن:  لينک

www.forum.novelcafe.ir 

 م:تلگرا کانال

https://t.me/novelcafe_ir 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir

