
 



 

 
 

2 

  
  نداشتنتکوتاه داستان 

 :نازلی نویسنده 
 کافه نویسندگان انجمن Cafe Writers 

 

 

  

  :نداشتنتعنوان 

 امردر: ژان 

 :نازلی نویسنده 

  :ریحانه حسنیویراستار 

  :مومنیملیکا طراح 

  :ترالن محمدیکپیست 

  :داستان کوتاهدسته بندی 

 صفا،بی قدرهمین رونق،بی قدرهمین مونه،می افطار دمِ شجریان ربنای صدای نشنیدنِ مثلِ نبودنت

 !.نداره رو قدیم صفای دیگه خونه
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 تو و باشه پارک اتخونه در جلوی آلبالویی لیموزینِ یک که هست این مثل چیزهاست، از خیلی مثل نداشتنت

 پیاده باید بدونی اما بیفتد آن به چشمت کار سر میری داری که صبح روز هر نکنی، پیدا عمرت آخرِ تا رو کلیدش

 چهل این از کن فکر باشه، متری چهل آپارتمان یک اتخونه که موندمی این مثلِ. کنی گز تی آر بی ایستگاه تا

 که راهی آزاد به رو کوچیک، یپنجره یک! دربیارن هال و آشپزخانه و دستشویی و حمام و خواب بخوان متر

 یاندازه به تو روبروی خونه امّا دود؛ از خاکستری و کدر بشه اتشب و روز هر تو و سنگین هایماشین مختص

 کنار شینندمی میان هاقُمری روز هر که حیاط به رو تراس یک با ویالیی ستخونه یک ورتراون متر چند

 و دارپلیسه دامن اون با خونه صاحب زن و شدن کاشته رنگی هایگلدون توی که هایییوسف حسن و شمعدونی

 نبودنت بپاشه، دونه هاقُمری برای تا میاد غروب حوالی روز هر تاپ و لژدار هایدمپایی و یخی یآمبره موهای

 !اون با من بین بودن زن طبقاتی یفاصله این یاندازه به! دردناک قدرهمین زشت، قدرهمین بده، قدرهمین

 باشم، داشته هاسیمبی گوشی این از خونه، تلفن به بزنه زنگ کن فکر نبود، طبقاتیِ یفاصله این کن فکر اصالً

 گوشی با کنممی بازی امفرفری موهای یطره با که همونطور و باشه تنم لی هستن؛ هاسراپایی شلوار اون از یکی

 بزنم، غذام به سر یک. بریم امیرکبیر هتل استخر گهمی ذاره،می جکوزی قرارِ داره. برم هال ورِاون وراین از تلفن

 ساعت بشه قرارمون... و پری و نازی از زدن گپ کلی از بعد. شده سوخاری روش! پخته کنم، باز رو سوالردوم درِ

 آبی افتم،می هاتلباس رنگ یادِ! کنم انتخاب رو مایو کدوم موندم بریزم، بیرون رو هایملباس کشوی شب، هشت

 اصالً. کنمنمی فراموش هم رو دماغی و عینک ورزشی؛ ساک تو چینممی رو وسایلم! بود گلدارش این نفتیِ،

 همه ، نشستیم ماشین تو. سراغش برم من قراره شده؛ پیدا هم آلبالویی لیموزین اون سوئیچ! چیه؟ دونیمی

! ترسممی آب از من فتهمی یادم تازه هتل به رسیممی! لیموزین یه فرمون پشت زن، یک. ماست به خیره هاچشم

  !لعنتی بدِ چقدر ببین نبودنت، اینِ ببین؛

 رو بنان هایصفحه از یکی. گذارممی آشپزخونه وسط فلزی میز روی رو معدنی آب بطری خونه؛ برگشتیم

 تکون هر با قیژش قیژ صدای که فلزی میز همون صندلی، روی شینممی بابا، یادگاریِ گرامافونِ تو گذارممی

  .شممی خیره پنجره پشت هایکاکتوس به داره،برمی رو خونه کل خوردنی
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 چیدن، برای نیست ایستاره! سیاه با کم کم و کرده معاوضه نارنجی با رو اشآبی آسمون کرده، غروب خورشید

 چکان آب از رو داشتم دوستش قبال که ماگی و شده روشن آبیش چراغ ساز چای زنم،می رو رادیو شم؛می بلند

 که رو اکبر اهلل دادن، که اذان کنم،می خالی توش رو نسکافه قاشق یک کنم،می حواله روش رو داغ آب دارم،برمی

 رو ماگ شکمم، توی کنممی جمع رو پاهام و مامان دوز دست پشتیِ به دممی تکیه زمین روی شینممی گفتن،

  . ...دورش پیچممی رو دستام و زانوم دوتا بین ذارممی

 دمِ شجریان ربنای صدای نشنیدنِ مثلِ نبودنت! هستش تو از خالی که ایخونه توی پیچهمی کردنم فوت صدای

 !.نداره رو قدیم صفای دیگه خونه صفا،بی قدرهمین رونق،بی قدرهمین مونه،می افطار

 

 «نویسندگان مرجع رمانکافه »
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/  
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 
  :اینستاگرامht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_ i r/ 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_ir/
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