
1 
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 محسن مریدی

 نسترن محسنی

 

 گروه انتخاب و داوری

 هادی کیکاووسی

 کاملیا کاکی

 شهاب آب روشن
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 مریدی محسن

 

 .شد پدر سوم مادر، هفتم .1

 

 دلکش مهدیار

 

 .انداخت ضریح در را اسکناسش آخرین و بست را هایش چشم .2

 

 .شدند قرمز چهارراه های چراغ تمام ناگهان بود؟ اش معشوقه دید؟ می درست .3

 

 .زد لبخند و کرد آسمان به نگاهی. بود نمانده ای گلوله .4

 

 ***های اولیهنامزد***                .بود آبستن آهو. برداشت ماشه روی از را انگشتش ناگهان .5

 

 انگشت مادرش را فشار می داد. می دانست به کجا پا گذاشته. .6

 

 نواز دل سیامک

 

 .مرد بیمارستان توی بچه.کرد کورش آفتاب.آمد می تعفن بوی .7

 

 .گرفت صفر میشه چند یک اضافه به پنج نفهمید وقتی .8

 

 .مرد الکی الکی.سینش رو گذاشت دست نشست.رفتا می داشت .9

 

 !خوشگلی دختر چه.نشد دیده هم دیگه.ندید که والیبالو .11
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 .اسیده کنم می فکر بینم می موتورسوار دست بطری وقت هر .11

 

 ناظری نیلوفر

 

 .شد خیس دفترم کردم، نقاشی را ابرها دلتنگی .12

 

 .شود می شروع پاییز رقصی، می تو دهد، می تکان را شالت باد .13

 

 *** های نهایینامزد***        .بریدم را اش اشاره انگشت که مردی کند، می اشاره من به .14

 

 نباش نگران گفتی .15

 میمانی؟

 !خالی های لباس کمد

 

 آیی نمی راه من با ست مدتی .16

 کنند؟ می درد هایت کفش

 

 دربه عبدالرحمان

 

 !هسته شو روز یه .17

 

 ...ایم داده آبانهاوآذرهامرتضاهاازدست .18

 

 زنیم می حرف باهم بجاش نداریم فای وای .19
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 ...گذاراباشد شایدلبخندی دوستی .21

 

 .باشد وتوشایددراثرانگشتمان من تفاوت .21

 

 موسوی سید فریبا سیده

 

 خمپاره جیغ .22

 !...شکست را فرمانده نماز

 

 .نکرد خودکشی سرباز .23

 !...بود ناشی تفنگش فقط

 

 .کرد سقوط .24

 را شکارچی گوزن چشمان عاقبت

 !...داد کشتن به

 

 !کنید پیدا دامادو .25

 ***های اولیهنامزد***               !!!مرده عروس

 

 !...زد رنگ را خیابان سنگفرش عروس زیبایی .26

 

 زرافشان احسان

 

 : دیواری نقاشِ .27

 .خوشبختند ...بود میترا ی خانه دیوارِ  اش، تازه کارِ  محلِ

 .رفت آب سفره بشقابهای شد، مامان مهمانِ که سرطان .28
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 !نمیاد؟ باال نفسش بینی نمی بده؛ تکون رو ات-لشِ  تنِ- .29

 

 ***های اولیهنامزد***               .نبود خبری. کرد می نگاه را اش گوشی دقیقه به دقیقه .31

 

 ؟درسته, مَحرَمیم ما- .31

 ؟منظور-

 ؟حموم بریم هم با-

 !بیشعوری خیلی-

 

 دانشور شهره

 

 برزیل -آلمان .32

 .-گل- گل. گل. گل. گل. گل. گل. گل

 

 زاده رجب عباس

 

 لولید می جنگلی قرمزهای و زرد البالی ، بسیار شیطنت با مه .33

 

 . ریخت موهایشان ، نساخت ها درخت به مو رنگ.  شد پاییز .34

 

 .رفت و گرفت دست به ، کرد جدا را پاهایش ، نشست .35

 

 .انداخت پایین را هایش گوشواره چنار ، کرد می فکر نان به دخترک .36
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 زاده رجب آرش

 

 چیه؟ یلدا دونید می .37

 . آقا ، خوابیم می گشنه ما که شبی هر ، اجازه:

 

 . کرد می تماشا هارا اقیانوس مستند ، حسرت با ، دریایی پشت الک مجسمه .38

 

 . داد باد بدست را عقلش ابرک .39

 . کرد گم را ”مادریا"

 

 .بچسباند جایش سر را برگ نتوانست اما ، کرد سعی خیلی باد .41

 

 .جوید می را ترد های برگ ، کرده باز دهان ، گرسنه مرد های کفش .41

 

 رحمانیان فلورا

 

 .خوابد می پرندگان از دیگری ی تیره با امشب ، تاالب مجاور درخت .42

 

 . شکست صاحبش از ، چوبی گشتکوب دل .43

 . نکوبید گوشت دیگر

 

 . رفتند می راه دیوار ،روی متورم های سایه .44

 . بود نشسته نحیف پیرمردی

 

 .بود زنده پارسال ، پرچین که کردند می فکر این به ابرها .45
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 .سازد می آدم چندتا ، هایش بچه برای ، پدر برفی آدم سال هر .46

 

 تیرماهی حدیث

 

 تو چشمان از وای. بارید سرم به دنیا. کردم نگاهت .47

 

 رهگذر نغمه .48

 .لغزیدند رفتن برای پختپاهایش را شام که مادرش

 

 دانست نمی امضا بانک در دختر شد،وقتی سست نوشتن برای دستانش .49

 

 دانشور مریم

 

 بست بن .51

 .دیوار ...ناگهان ...اما کرد، عبور پنجره از نور

 

 مترسک .51

 .بود ریخته موهایش ها کالغ ترس برد،از باد را کالهش

 

 رحیمی کیانا

 

 .کنند توجه او به شاید امد می پایین باال آب .52

 

 .بگذرد تر سریع زمان تا گذاشت سین هفت ی سفره سر را فرفره .53
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 .شنید نمی را ها حرف صدای کسی اما زد می حرف نگاهش .54

 

 .نشد بیدار ها آن با ولی خوابید هایش پول با .55

 

 .نبینند دیگران را کبودش های لپ شاید تا زد لبخندی .56

 

 یاری محمد

 

 بود وجودی بی آدم ، دارم دوستت وجود تمام با میگفت .57

 

 جوانمیری محمد

 

 ...نگاه .58

 !کرد بیزارش چندم نگاه. شد عاشق اول نگاه در

 

 پور رضوانی احسان

 

 ...سیب بگو: گفت و گذاشت ماشه روی را انگشتش .59

 

 .شدم گم خیابان در گرفت من از که را نگاهش .61

 

 .باشد نمی دسترس در نظر مورد مشترک فهمیدم تماس آخرین از .61

 

 .کرد روشن سیگاری و گذاشت جیب در را ساعتش .62
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 باباخانی سعید

 

 .خوابه ساکت،بچه.کرد هم ازدواج شد پیدا پادشاه دختر .63

 

 .داد رضایت اخر امیدوارم،مامانش هنوزم نمونده بیشتر روز چند .64

 

 ***های اولیهنامزد***               .نیست خانه در کند،دیگه خالکوبی داشت دوست همیشه خواهرم .65

 

 خراسانیان میالد

 

 .کارآگاه رسید خود ی خانه به دزد، ردپای دنبال به .66

 

 نسب خاضعی رشید سید

 

 .بگیر تماس فقط خداحافظت،: گفت گریه با و بوسید پیشانیشو .67

 

 حسینی مریم سیده

 

 ...کردم گریه کردم،بعد قطع رو بزنه،گوشی حرف نذاشتم .68

 ..بود سرخ اتاق،گهوارش سمت گرفت،دویدم باال رگبار صدای .69

 

 ..زد برق صورتش،چشماش تو پاشید بود،بارون باز پنجره .71

 

 ...میشود دور زنی های ضجه بغل،از در بچه دست،یک توی حکم یک .71
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 قبال گفته بم!من یه مصطفی همین!بوده ای دیگه کس با قبال که نکن فک این شو،به اشنا خوبیه،باهاش پسر“ گفت .72

 ..کنم قبول پیشنهادشو شد کردم،وباعث لرزید،بغض قلبم اخرش جمله با و”!داشته دوست رو ای دیگه کس

 

 چمنی سمانه

 

 بیکران بود دریایی رفت وقتی نبود هیچ بود او وقتی .73

 

 ربود خبر بی را گوسپندان و آمد میش لباس در گرگ .74

 

 صیفوری حدیث

 

 بودنش بسته تخت به کرد باز را چشمانش خمپاره گلوله صدای .75

 

 زاده نقی ناز پری

 

 .نخورد کتک شب آن. کرد جلویی مسافر جیب در دست .76

 

 .بود ناتمام هنوز اش نامه. آمد می رفتگر جاروی و اذان صدای .77

 

 «... بگیره بارون کاش !خدایا: »گفتم. کنم گریه کشیدم می خجالت .78

 

 .بودند کرده فرار شاید هم شان محله های گربه. آمد نمی گیر گوشت .79

 

 .شد مجروح آینه در تصویرش. کرد شلیک خودش به .81
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 سعیدی ادریس

 

 بینم؛می دیدن خواب و خوابیدن خوابِ .81

 .اممرده

 

 ذبیحی حسین

 

 ؟نه میکنه فکر تخیلی خیلی .82

 !بچگیشه سرکوفتهای بخاطر آره+

 

 خودت؟ و وار پرستو است کوچ کارَت .83

 

 ؟کی از ؟ای افسانه کتاب- .84

 !شد نابود زندگیش وقتی از+

 

 ایه کینه خیلی- .85

 !میگرده یکی دنبال گذشتش تو آره+

 

 .ایستاد پا تک کالس گذاشتم،کل کیفش در من را کن پاک تخت .86

 

 حاجیان معصومه

 

 !بود پوشانده که خیانتی به مرد و میبالید النگوهایش به زن .87

 

 !بود پشتش مرد ثمر، بی انداخت،انتظار آب در را حلقه .88
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 ؟کو حلقت- .89

 !گذاشتم جا آرایشگاه تو پیش ماه یه+

 

 ؟کمد تو رفته چرا- .91

 ***های اولیهنامزد***               !سالمندان خونه ببریش باز میترسه+

 

 !زندگیم ی نیست،آواره درد که بودن خونه هه،بی .91

 

 ذبیحی سارا

 

 !سرت باالی اش بود،جوانه رویت دادم،خاکش آب گل به .92

 

 !بیداری شب هم زد،باز جیغ ترکید،نوزاد بادکنکش .93

 

 !شده سنگ بود،حال سرد فقط کردم لمسش که بار آخرین .94

 

 .بشکند ها ریزه غرور بود،ایستاد،نمیخواست زیرپایش برگِ صدای .95

 

 !مرد می دیگه،باید بود میخواست،دیوونه چی میدونم چه .96

 

 رحمانی علی

 

 کُشته آدم هم سعید بابای- .97

 ***های اولیهنامزد***                   !بازی نه بود جنگ اون+
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 .شد ویران اش خانه شد،تنها ریخته علی نقاشی روی آبمیوه .98

 

 ؟نخوابیدی .99

 .بشکونن درو شیشه جای به دفعه این میترسم

 

 .میکرد بازی تاب زیرش شد،کودک بازنشسته گردو درخت .111

 

 !است خوب حالش نمیخورند،واگرنه تکان تنش و چشم .111

 

 ذبیحی سمیه

 

 ؟مدرسه برم بابا- .112

 ؟چی نهارم,میکنی بیجا+

 

 ؟میکنی گریه چرا- .113

 !میخواد بابا عروسکم+

 

 .میشنید باالسرش را سگها زدند،صدای زمینش گِل و مه .114

 .وایسادم پا یه کالس ورداشتم،کل رو مدادش لحظه یه .115

 

 ؟رفتی بود شلوغ- .116

 .شد تموم جنازه تشییع,موندم خواب+
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 زاده عبداهلل معصومه

 

 .میدرخشید برف پلکهایش روی. گذاشت حیاط گوشه کارشو وسایل پدر .117

 

 .شد مبهم تصویر و نشست نقاشی بوم روی اشکش قطرات .118

 

 میرآقاجانی سادات منصوره

 

 ***های اولیهنامزد***               !نباشند میپایید،بزرگ دستها میخواست،به گیر چانه کارگر نانوایی برای .119

 

 .بخواند نمیتوانست را شمار صلوات روی عددهای میخواست تسبیح دلش .111

 

 ***های اولیهنامزد***                  .شدند کُپه قرمز آبنبات دور ها نشده،مورچه ورچیده قبر نم .111

 

 .شد خشک پیرمرد گلوی زیر برجسته استخوان لرزشهای به نگاهش .112

 

 .موهایش گوشه سیاه روبان با زنش عکس قاب به افتاد چشمش .113

 

 ذبیحی رضا

 

 .شدند پیدا اش شده گم زد،خاطرات کنار را حوض برگهای .114

 

 .پرید می خوشحالی چتر با دیگری وقتی بارید می نگاهش از غم .115
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 شده خلبان گلم پسر- .116

 ؟میرم می فیلما مثل یعنی+

 

 شد غرق دختری- .117

 .نگریستند را مرگش فقط هم ماهیها+

 

 ؟نمیکنی باز رو چترت- .118

 !خودمه مال فقط گفته بابام+

 

 عابد سمیه

 

 .میکرد تغییر زندگیم کاش- .119

 .بینند نمی چشمهایش که سالهاست حاال

 

 دلمشغولی .121

 ؟مشکی یا قرمز پورشه-

 .رفت کوبیدو را اش حلقه

 

 اصغری عباس

 

 !آفتاب و سرکالس نابینا،که کودک دودی عینک میشد مسخره .121

 

 ! پرواز بی حتی بود پروانه هنوز اما سوزاند را بالش شمع .122

 

 !بود آمده مدیر داد، قورت دهانش آب با را حقیقت کودک .123
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 .اش دوچرخه برای شد آشوب ماند،دلش خیره ویلچرخ به .124

 

 ***های اولیهنامزد***              که؟ برای کرد فراموش باز اما کرد می قراری بی دلش پیرزن .125

 

 طاهرفر قربانعلی

 برداشت عصا. کرد خاموش را تلویزیون” !مبارک سفید عصای روز“ .126

 

 نباشد مادرم اکسیژن بستن وقت ... بدنم اعضای همه ، قلب کلیه، .127

 

 !نداشت خوبی پرواز !شکست را شیشه کشید، را شیشه .128

 

 بود برگشته جنگ از عصا با پدرش نمیکرد، برف آرزوی .129

 

 !نه یادت میشه سرد خاک ... سال ، چهل هفت، .131

 

 داورزنی حسین سید

 

 کند می الیک را دوستش پسر دست، به قرآن مادر .131

 

 .بود پرغصه هم یکی نبود،همون یکی بود یکی .132

 

 کند می بازی بیلیارد پسر دهد، می را دانشگاه های چک پدر .133

 

 .بوک فیس در پسر مسجد، در پدر .134
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 کند می الیک اینترنت با پسر کند، می کار بیل با پدر .135

 

 نامجو رضوان

 

 ؟شاعرید شما خانم ببخشید- .136

 بالفعل؟ یا بالقوه –

 

 التماس .137

 باال ی شیشه

 قرمز چراغ

 ده ساعت

 !مانده گلهایم خدایا –

 

 .شست را اش خونی دستان .138

 .ریخت چاه به شریکش ذرات آخرین

 

 ***های اولیهنامزد***             .انداخت کوچه به خانه صاحب هم را اش کاره نیمه تابلوی .139

 

 چند حرفیه؟- .141

 .سه –

 ...مرگ بپرسی، من از –
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 پرورش یاسر

 

 (روزمرگی) .141

 دلتنگم-

 ؟چی دلتنگ-

 .میشه عوض بارباپاپا, کودکی روزهای-

 

 (پدر) .142

 پسرم نباش نگران-

 .میداد نان بوسیدم،بوی را دستش-

 

 شهید( همسر) .143

 سخته دوریت-

 میکنی عادت-

 .میکنه ترش سخت همین-

 

 (حسرت) .144

 میکرد مرور را خاطراتش دفترچه

 .بودم مهربانتر کمی کاش-

 ***های اولیهنامزد***                    .شد بیشتر گرفت،نگرانیش را خدمتش پایان کارت .145

 

 رویین عارفه

 

 .شد کشته,جنگید او با است دشمنش اره پنداشت مار .146

 

 .بپیچانم را ها کالس دارم عادت منم,کالسی با خیلی میدونم .147
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 !نیستی آدم شبیه دیگر که ساخته آدمی تو از تنهایی .148

 

 .میشود سیاه ام زندگی میشوم که چیست؟دلتنگت رنگها با ات رابطه .149

 

 زارع نسترن

 

 زد می ساله پنج چهار ، کردم نگاهش بده، نگیر دود: گفت .151

 

 عباسی مرضیه

 

 کرد متوقفش ،عزرائیل کند کنترل را سرعت نتوانست برید، ترمزش .151

 

 .مردیم زدیم ،یخ نبافتیم گردن شال بافتیم، ،خیال بافتیم فلسفه .152

 

 زارع میثم

 

 بود گرسنه کالغهای از پر کند،جالیز را مترسک کشاورز .153

 مرده پیش هفته زنش نبود یادش زد، زنگ نداشت، کلید .154

 

 خودش نه بود افتاده پایین بزش خدا، شکر: گفت چوپان .155

 

 ... بود مانده بودند، گرفته را طالهایش بود، گلویش زیر چاقو .156

 

 ست هرزه مادرتون گفته شما به زنتون قاضی طالق،: گفت .157
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 میرافتخاری مهرداد

 

 .را شوهرش. کُشت را بعدی مُرده، کرد فکر. بود خونی .158

 

 .بود سنهم کالس زنده شاگرد آخرین با گفت، اهللبسم/ پیشاور: داستان نام .159

 

 .امروز غذای کرکس میدید، سرآب مرد/ مُثُل نظریه: داستان نام .161

 

 .امبچه داروِ  با فقط گفت. نوشت مرد به را اشآدرس .161

 

 .نبود مادرش هم او حَرَم، چادری زن آخرین سمت دوید .162

 

 پوالدخانی مجید

 

 توهم .163

 .دید را خودش دوباره برگرداند، را سرش-

 .دارد روغن وجب یک آشهایش دانستم نمی زد، گولم دارچینش چای .164

 

 .فشرد می را گردنم طناب زد، می زجه مادر شکستند، می تخمه مردم .165

 

 .بود الغر خیلی پدر. شدیم چاقتر مان همه مرد، وقتی .166

 

 .کشت را خودش دوباره بست، را چشمانش شد، تمام آوازهایش .167
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 دولتخانی مهتاب

 

 .پیجینگ تو ریسپانس نو.باشد نمی دسترس در نظر مورد مشترک .168

 

 .راحت خیالت.توست مهربان چشمان من داستان واژه یازدهمین .169

 

 *** های نهایینامزد***          .نرفت هفت باجه به سه و چهل و صد شماره .171

 

 ! خسرو ناصر مستقیم خواهی؟ می را مشابهش ، نداریم را دارو این .171

 

 ! حسین امام یا ! زد برق چشماش! باشه قبول.آوردم نذری .172

 

 زاده حسن محمد

 

 نداشت اعتقاد راست راه به.  انداخت پل از را خودش .173

 

 آورد استقبال به را وسایلش مالک برد خانه را عروسش .174

 

 شد نمی جا ما ی خانه در که بود بزرگ آنقدر خدا .175

 

 

 .خندد می عکسهایش در فهمیدم تازه ، مرد وقتی پدرم .176

 

 .شد منفجر بیمارستان ، رساندم بیمارستان به را او .177
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 سیگارودی خلیقی مصطفی

 

 .زیباست ای پروانه حاال او پیوست حقیقت به کرم رویای ”پیله“ .178

 

 .ای یکدونه فقط دونستی می: گفت و بوسید را دستش ششم انگشت .179

 

 .کشید جلو را روسریش دید که را پدرش ”نامحرم“ .181

 

 آزادبخت ایرسا

 

 .تنهاست کرد،دید باز را چشمهایش بادام .181

 

 زدم کنار را پرده .182

 .کرد می نگاهم جغد هنوز

 

 اسرافیلی امیرحسین

 

 .خورد کرد تیلت را شیر نداشت دندان که این با .183

 

 .شد پیاده اتوبوس از سریع رسیدم خط آخر به:گفت .184

 

 صمدی شیما

 

 ؟مرده ذلیل یدختره هست وقتت چند حاال- .185
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 .زمانه هم خودش مرگ با دخترش هفتمین تولد- .186

 !خندهدار چه –

 

 .بیرون میرن شام شب هر اینا پدرام بابایی- .187

 

 !میزنه لگد مونبچه ببین،- .188

 ***های اولیهنامزد***                     ؟شد چقدر دالر ببینم بذار سسسس-

 

189. sms 

 خوبه؟ بنویسم اینجوری ”میبوسمت خونه، نمیام مأموریتم امشب عزیزم"

 

 آزادبخت صمد

 

 شود می دور سرعت به اتوبوس- .191

 !جهنم به –

 

 جوشد می کتری .191

 .آید می گرگ ی زوزه صدای آن از

 

 کرد خواهم گفتگو و دیدار باغچه در او با مطمعنم .192

 

 ***های اولیهنامزد***                .دادم گوش آدلی پنگوئن یک ی گریه به صبح تا .193

 

 ایستادم آینه روبروی .194

 .زرد تاکسی یک مثل درست
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 حیدرشناس بهاره

 

 !امتیازی سه پرتاب_ .195

 .انداخت می سطل در را هایش مچاله وقتی شاعر،

 

 .بود زنده اگر. را بعدش سال 35. دیدمش مترو توی .196

 

 .بود راه در ابدش حبس شد، خالی پایش زیر .197

 

 .بست تخت پایه به را روحش شود، جاودانه میخواست ابلهی .198

 

 سالم موسوی سجاد سید

 

 ناپدری .199

 !تر هیس،یواش –

 بابا؛ خفه+

 ...دادم خواب قرص بهش

 

 خودکشی .211

 آمد، که پیرمرد آخرین

 ...کردند افتتاح را گاز اتاق

 

 فمنیست .211

 شد، خروس که هم جوجه سومین

 ...نگذاشت تخم دیگر
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 اسید .212

 ...نبود عکسهایش شبیه دختر صورت دیگر

 

 پنالتی .213

 شد گل زد،پا که شوت

 ...نه توپ اما

 

 نیا دارابی حسن محمد

 

 کردند دفن را اش شده خالکوبی بدن ، شهادت بعد. ندید را گرفتنش وضو کسی .214

 

 گرفت را رشوه است رجوع ارباب با حق تابلوی به پشت .215

 

 المأوی هی الجنة ان بود شده نوشته پالکش روی. نبود الجسد مفقود .216

 

 مقدم جهانی مرتضی

 

 األبْتَرُ  هُوَ شَانِئَکَ وَانْحَرْإِنَّ  لِرَبِِّکَ فَصَلِِّ الْکَوْثَرَ إِنَّاأَعْطَیْنَاکَ  .217

 :داستان تمام

 مرگ کهولت میانسالی جوانی نوجوانی کودکی تولد

 

 دینی ساله هر امتحانی سوال .218

 صالح عمل تقوا ایمان
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 چه یعنی میدانی نیامده هنوز .219

 نیامده هنوز

 

 بساز جکله ما با گفت معلم .211

 دارم دوست را مادر گفت

 

 طبری صالح سمانه

 

 .ندادند پسرش به فرات از ای قطره بود، آب مادر مهریه .211

 

 .است داماد شدن شهید عقد، سفره سر عروس دعای .212

 

 زرافشان فائزه

 

 .انباری توی برد را بچه سیسمونی زنش، ترخیص از قبل .213

 

 پرنده بابای .214

 پره می لبش ی گوشه میشه عصبانی وقت هر بابام

 

 .بخرد کادو نداشت عادت مرد. کرد تعجب زن .215

 *** های نهایینامزد***                                                    !مردانه ادکلن

 

 ”!کن جدا هم از را ما خدایا“ .216

 الدن و الله دعای
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 زاده مهرعلی حجت

 

 .بودند مرده کودک و زن. بود مانده یکی گلوله سه از .217

 

 .کرد امضا را طالق برگه شد تمام که سیگارش زن .218

 

 .ام نشاشیده زد فریاد. کشید دست شلوارش به صبح .219

 

 .نبود آنجا دیگر زن. کرد حرکت مقابل متروی .221

 

 ممتازان غالمحسین

 

 ، سوخت می داشت ذهنش .221

 میزد لبخند او

 رفتند می باالخره ها خاطره

 

 صندلی، .222

 چمدان، دست یک

 خالی، دست یک

 رفت هم اتوبوس

 

 شد، یخ کیبورد .223

 باالخره،

 بنویسد میخواست

 شد قطع اینترنت ...دوس
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 شوهرتم من:  مرد .224

 کاغذ روی فقط:  زن

 ام؟ چی من: بچه

 

 عامری فاطمه

 

 شود حفظ ام کودکی تا جست بیرون درونم از گالبتون .225

 

 شود حفظ اش کودکی تا جست بیرون درونم از گالبتون .226

 

 سالمت سارا

 

 نشنود را سقوطش صدای تا برداشت را مادرش سمعک دخترک .227

 

 نخورد غصه جوشهایش برای دخترک دیگر کرد خالی خال را صورتش مدادشمعی با .228

 

 .خانه برگشت سرساعت مادرش گرفت گاز را دستش روی .229

 

 ((گرفت طالق:))گفت رادیو نداریم یلدا شب امسال .231

 

 .چرخد می درهوا سوراخ بادکنک اند مهتابی دور ها مگس .231
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 مطهری( سیمین)زهرا

 

 فرزند محاکمه .232

 است، پدر با حضانت

 !مالقات حق فقط مادر

 

 :خیانت از زن شکایت .233

 ! هیس: قاضی

 ...شوهرت حق زن چهار

 

 سکوت .234

 آموخت حرف 32 معلم

 ساختیم، ها کلمه

 .نداریم حرفی حاال

 

 مادرزن .235

 شد، متولد فرزندم

 .شد غریبه مادرم با پدرش

 

 رهاییست طالق;اندیشد می زن .236

 !؟ کیست با طالق حق داند نمی اما

 

 محمدزاه مرضیه

 

 ... مادرم وای سرگیجه، سیاهپوش، اتاق دور در، دم کفش انبوه .237

 

 برادر شرم پدر، دست های پینه مادر، اشک: جهزیه لیست .238

 



31 
 

 آمد دنیا به کودکش. نداشت فریاد نای ... تاریکی. لرزید زمین .239

 

 .ماند ترحیم اعالمیه به خیره ... گذاشت زمین روی را ساکش .241

 

 نبود مادر ولی بود پدر ... نبود یکی بود یکی .241

 

 اعظمی راضیه

 

 .نمیخوریم هم به گفت و کرد نگاه هاش چشم توی .242

 

 آلزایمر .243

 .من قرصای شداین چی پس خانمم: زد صدا

 آور نان .244

 .ندارد اعتقاد فال به دیگر کس هیچ. زده یخ هایش دست

 

 نخاع .245

 .شد فلج همیشه برای.بود خورده تکان ترکش

 

 .قلبش توی بود زده درست را چاقو. میلرزید داشت ترس از .246

 

 فرد رجایی کیانا

 

 .گذاشت کنارش که دویی با البته. بود شده بیست اش نمره .247

 

 .نشد زلزه متوجه که بود داده تکانش صندلی آنقدر .248
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 .بود نیامده هنوز مامان. یازده روی رفت عقربه .249

 

 فارابی مهتاب

 

 .فرستادند پس را اش حلقه. افتاد آینه .251

 

 ***های اولیهنامزد***                .کرد تنش دوباره. بود آورده در تازه را سیاه .251

 

 یوسفی یگانه

 

 .شد کار به دست برق. نگرفتش کسی. بود ترشیده .252

 .افتاد هم اش مژه آخرین مسافر؟ یا خواهی می نامه: گفت .253

 

 .بیابد آن در را پسرش ی چهره کرد سعی. نشست دریا کنار .254

 

 .برگشت اش جنازه. بود رفته شفا برای .255

 

 .است عاریه قلبش آمد یادم. بود شده تر مهربان .256

 

 زاده رجب یوسف

 

 .زد لگد زن شکم توی بچه. جنگ رفت مرد .257

 

 .شد تمام جنگ: گفت رادیو. زد گره را پوتینش بند .258
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 نیا کالمی هلیا

 

 .شدند خشک تراس توی بامبوهای. شد بیشتر دعواهایشان .259

 

 .بسته همیشه برای دخترم چشمان و سرد بخاری لوله .261

 

 .سین هفت ی سفره توی عکسش جدید سال. سک.  دو.  سه .261

 

 .دهم می رضایت: گفت. برداشت را تلفن. آمد می اذان صدای .262

 

 .بود احمد دایی ی زده زنگ پالک گردنش توی. مرد مادربزرگ .263

 

 باقریان فاطمه

 

 باباست ساکشن دستگاه حسین کرد،دوباره گریه رفت،مادر برق .264

 

 .بود عشقش یادگار همه گلی فنری،اکسیژن،پتوی تشک .265

 

 بود خواب مدت تمام داد،مرد کار گزارش ساعت یک .266

 

 .خواب هم بابا اشپزخانه تلوزیون،مادر تاپ،دختر لب پسر .267

 

 سعیدی ریحانه

 

 .شد روشن سوری چهارشنبه خاطر به شب آسمان .268
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 .داشت مکه بلیط فردا. شد بسته همیشه برای هایش چشم .269

 

 .گلی گل ی پیژامه با اما. بود مدیر .271

 

 .زد در کسی. بود زمین ی کره روی موجود آخرین .271

 

 زاده رجب رضا علی

 

 .افتاد کوهپایه در آهو. رفت در تفنگ ضامن .272

 

         .نیامد زندانبان ولی. کشید را خط چوب آخرین .273

 

 .گرفت را عکسش آخرین.یک. دو.  سه .274

 

 .نکرد رنگ اما. کشید را مادرش گوش .275

 

 .شد در بی خانه و ما ی خانه از رفت در .276

 

 مالئکه سروش

 

 .رفت و خندید مرد. کرد غش و دید را مرگ .277

 

 .شد پشیمان.  آمد هیات صدای. بکشد باال را ها پول خواست .278
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 .خندید می بهش او فقط. داشت دوست را شان کوچه سر مجسمه .279

 

 .بخورد را تقلب ی برگه شد مجبور. آمد طرفش به مراقب .281

 

 برگشتی؟ مامان گفت. کنم بغلش خواستم.  لرزید می داشت نابینا دختر .281

 

 سعیدی فاطمه

 

 .شد سرازیر اشکش. افتاد مادرش یاد بود گردنش دور طناب .282

 

 .بخواند نتوانست دیگر. افتاد او به چشمش. شد شروع کنسرت .283

 

 ***های اولیهنامزد***             .بود بریل خط با نامه یک وسایلش توی. مُرد .284

 

 .بود زنده دیگر ماه یک فقط. کرد فکر آینده به .285

 

 .نشد بلند مرد اما. بود عالی کات .286

 

 یزدانی فاطمه

 

 پیر مادر .287

 .فراری سرباز برای اسپند، بوی
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 داماد .288

 .پوشاند می شلوار و کت پرو، برای روز هر مادرش

 

 ***برگزیده***     .باشد ترسناکی پدر هایش عروسک برای که کشید سیگار .289

 

 .ها مغز فرار: عنوان. شد شاعر 2 ی رتبه: خبر .291

 

 حاجبی فاطمه

 

 بخیر شب میگه بم شب هر باز ولی داره زن .291

 

 میاد گیرت شوهر و کار کنی عمل دماغتو اگه میگه .292

 

 خانوم مثبته آزمایش جواب .293

 باردارم من حاال

 ولی

 سفیده ام شناسنامه

 

 شدم قبول که دکترا .294

 و لیسانسم من گفت

 رفت راحت

 

 اش خونه رفتم تنها .295

 کردم ادش پیش ماه یک همین
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 ستاری ستار

 

 ***های اولیهنامزد***             میاد؟ بازم مامان: پرسید دخترک. بود شده خلوت فرودگاه .296

 

 ناژفر حسین

 

 .همراه تلفن مدیون را اش تنهایی و بود تنها .297

 

 .بود ها زباله ی شبانه سرقت از رفتگر خوشحالی .298

 

 .رفت هوش از و کرد نگاه را نوزادش چشمی زیر .299

 

 .بود کنده را مزاحم خروس شر بود آلود خون دستانش .311

 

 .کشیدند فریاد مردم و خورد تکانی کشیدند را طناب .311

 

 اسالمی آزاده

 

 قاتل گذاشتند را مقتول پدر اسم شد قصاص که قاتل .312

 

 نداشتم جوابی پرسید را مفقودم زن چشم رنگ پلیس وقتی .313

 

 گرفت طالق ازش مامان عقیم و بود فقیر بابا چون .314
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 بشناسدم شاید میبرم ترکه میروم که عیادتش دارد آلزایمر پدرم .315

 

 میکند دعا پدرم قاتل برای که است مهربان آنقدر مادرم .316

 

 فالحی زینب

 

 . کالغیست پَر صبح ؛ سیاه شب پایان .317

 

 .کردیم نشخوار العفو بجای که هایی علف از ؛ شدیم(تر)گاو .318

 

 .نکرده های گریه از ؛ کرده باد چشمهاش .319

 

 . کیک تو شیرین جوش مثلِ.  سن نه ؛ کرد بزرگش درد .311

 

 . میزنیم صبا کشتی سره رو هامون جیغ ما .311

 

 عظیمی جواد

 

 .شدند پسرش هایحجله یادآور نو، سال چراغانی های کاج .312

 .آمد می باران

 

 ”بوسیدمش سخت“ .313

 ...سال سیزده دروغ ترین شیرین مسابقه برنده
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 .شدندنمی بسته .314

 .بود زده زنگ پنجره هایکرکره الیالبه پسرک تنهایی

 

 دخترم؟ کجایی .315

 .خونه

 کنی؟می چیکار بابایی دل تو پس

 !خندید

 

 رفت؟ - .316

 داشتی؟ معجزه انتظار !چیه-

 زیادیه؟ انتظار مگه. آره-

 .رفت-

 

 نیا هادوی حسین

 

 پدر شغل .317

 .داد می تکان دست برایش دلقک. خندید می مادر

 

 وصیتنامه .318

 ***برگزیده***      .شستند را انگشتش جسد، بردن از قبل

 

 داغ نسکافه .319

 شد پانسمان بچه دست. شد روشن چراغ

 

 داد تغییر را زاویه دوباره عکاس. کرد حمله .321

 

 هم پدر. بود سنگین اکسیژن کپسول .321
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 معزی احمد

 

 ”میالد از پس“ .322

 کافیست انجیل کتاب فقط.بسوزانید

 

 میرزائی محمّد

 

 «خوشبختم من: »زد می داد ماشین ی پنجره روی نشسته تصادف، قبل .323

 

 *** نهایی هاینامزد*** .شوم می منقرض دارم. خوابم می کرده، بغل را براکیوسوروس اسکلت عاشقانه .324

 

 .بده شفا بابایو, بخواد حسین امام از, گفتم خدا به- .325

 ؟کنه می نگاه اینجوری چرا-

 

 .شود می دیده طبِّی گردنبند. افتد می چادر .326

 

 «کنکوری» .327

 .زد تست تا چهارصد اش، روزانه خواب ساعت چهار در

 

 زاده حسن مجتبی

 

 !زدم رو قیدش بود، رفته باال موبایلم هزینه .328

 

 ***های اولیهنامزد***            .اومد دنیا به فلنج پسرش.میکنم قطع پاش باشه دختر یکی این اگه گفت .329
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 الوندی زهرا

 

 .فرستاد عیدی رابرایمان سربندش و پالک بابا,شد عید .997

 

 .بود سرم چادر,نشد وارد مرد. زدم را آسانسور دکمه .998

 

 عشق .999

 ...طور همین منم!هیس:گفتم,گشود لب کردم نگاهش

 

 ...بود دیر دیگر!دید را جهنم,آویخت گردنش دور طناب .1111

 

 .خوابید همیشه برای و بوسیدم را مادر شد تحویل سال .1111

 

 قاسمی آشنای فرامرز

 

 .داد پایان آپارتمانها ساکنان طبقاتی اختالف به لرزه زمین .1112

 

 .کرد صبر زمستان تا شدن برفی آدم برای مترسک .1113

 

 .بمیرد گرسنگی از تا نداد اجازه بوران گمشده به سرما .1114
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 .داد خبر گربه باریدن از موش نگاه آسمان شدن ابری .1115

 

 .نداشت سودی هیچ الحسنه قرض حسابهای مثل هم پشیمانی .1116

 

 گهرگزی حسن محمد

 

 بود سالم پنج بچه شبیه بگیرم کرایه ازش خواستم .1117

 

 نامرد بود سرش نامزدیمون روسری هنوزم دیدمش وقتی .1118

 

 !نازه چه سومت نوه راستی میمیرم بمیری گفت .1119

 

 بود کسی خودش برا آخه شد خشک صورتش تو نگام .1111

 

 ندیدی دیدی شتر میکرد زمزمه و میرفت آرام کماکان .1111

 

 تبریزیان آرمان

 

 . زد می چرت  صبح تا  حیاط در پشت  ،  او انتظار در مادر .1112

 

 . کنه بیرونم,  خوام می مرد.  اومدم سفید شال با: گفت دختر .1113

 

 . بچسب رو       بازی.      ولش رو  ، دانشگاه و کار .1114
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  !!! ،وای رسید که پدر مشام به پلیورش از سیگار بوی .1115

 

  . شد شهید مادر  کوچولو، مریم.   رفت  جواد دایی وقتی از .1116

 

 ابرآویز سپیده

 

 کرد می زندگی اوین در بود دربند عاشق بس از زندانی .1117

 

 ندارد پا بانک باجه پشت دختر دانست نمی خرید کفش برایش .1118

 

 کردند می گریه چرا اطرافیان نشد بیدار زد زنگ ساعت مرده .1119

 

 کنند می ازدواج دانست نمی کند تلفن همسرش به دوستش گفت الکی .1121

 

 بود تنها شد رد که اتوبوس زدند می قدم دونفری .1121

 

 میرزایی سایه

 

 .نبود پدر همراه ای دوچرخه. دوید پنجره سمت به پسر .1122

 

 .داشت خوابیدن برای جا امشب نداشت، گلی دیگر دخترک .1123

 

 .گرفت تولد جشن و چسباند دیوار به را ها پیامک .1124
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 !خالی همه جای: نوشت مادرم گشتند، می بر دادگاه از .1125

 

 .بودند خوشبخت خیلی عکسها در چون شد نمی باورم .1126

 

 روزبهانی مریم

 

 آمد ابر .1127

 بارید باران

 رزقش خرمن

 فروردین 13 ی سبزه شد

 

 رفت شهریار .1128

 شیراز نرگس بیقراری

 آفتابی عینک پشت

 شد مدفون

 

 ...دوستش بگوید تا داشت مجال کلمه 11 اندازه به فقط .1129

 

 آقاجانپورپاشا حمیدرضا

 

 کند تعریف را خودش خواستمی کند، تعریف خودش از خواستنمی .1131

 

 .است زندگی وقت دیگر. کردم زندگی را پوچی من .1131
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 میرزا خان حسین

 

 : تلخ ی عاشقانه .1132

 .... مممممم:  دخنره. ...هههههه تراختور ها پسر:  پسره. اند گل مثل دخترها:  دختره

 

 : افق غرق .1133

 ... دلش آتش کردن خاموش برای ، شد می خیس چشمانش بود مدتها

 

 : شکر ی سجده .1134

 . را شهیدش پدر مصنوعیه پای ، دخترک ، بوسید چشمهایش با

 

 : تنها مسافر .1135

 . نبود همسفر راهش هم ، شد می کشیده رفتن راه در پاهایش

 

 : الحسین بنت رقیه یا .1136

 .....کرد می شانه را پدر موهای که شد،دخترکی می آرام داشت

 

 بنام مجید

 

 ...رفتی که رفتی. رفتی. دلی بردی. زلفی کردی رها. آمدی .1137

 

 خمسه قاسمیان علیرضا

 

 ***شایسته تقدیر***         .میداد فحش خودش به انفرادی تاریک کنج در زندان معمار .1138

 

 



122 
 

 تبریزیان اشکان

 

 .شد دلها محبوب سرطان به ابتال از بعد جوان خوان آوازه .1139

 

 کجاست؟ حرامش و حالل, هفتصدوپنجاه من آپارتمان پنجاه پدرم ی خانه .1141

 

 .گرفتند جشن شادی از دوستانم گرفت ترفیع پدرم وقتی .1141

 

 .ندید را مادر خزان, دوستان محفل ها شب, مواد غرق روزها .1142

 

 کریمی مهران

 

 :تاریک روزهای .1143

 .باش تاریکم های روز میهمان من ماه

 

 :رسیدند .1144

 .شد قرمز پوستشان سوختگی آفتاب اثر بر سبز های گوجه

 

 .نمیداد پس را خاطرهایم آخه....بودم خودم دزدی شب|دزدی .1145

 

 :شوید بزرگ ناز در .1146

 .باشند ناز در جوجهایش تا میکند را پرهایش کبوتر

 

 :گرد جهان .1147

 .کرد گردی جهان شهرها پساب با که گمشده کفشی لنگه
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 حیدری نسترن

 

 .بله مادرم و پدر اجازه با .1148

 

 .شد تمام امتحان وقت گرامی دواطلبان .1149

 

 بستاک فروغ

 

 .شهید امروز اما بود جانباز دیروز پدرم لقب: گفت مادر .1151

 

 . شد یادآور را شنا زد،دستانم می بال ماهی دریاچه کنار .1151

 

 .کرد ترک را دنیا مادرم امروز آمد، دنیا به کودکم دیروز .1152

 

 .مرد من در عشق شد شب خورد را سالمم جواب .1153

 

 .سوخت اشک بارش از چشمانم دیدم را پدر دست پینه .1154

 

 حسینی محمد سید

 

 را خوبی. 2 ناراحتی؟ چرا. 1. آورد در را خوبی ادای میتواند بدی.2 چرا؟. 1 بدی. 2 بدی؟ یا است قویتر خوبی.1 .1155

 .دارم دوست بیشتر

 

 ***برگزیده***        .داد قورت و برداشت زندانبان جسد از را کلید زندانی .1156
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 .بودند وابسته هم به نظری از اما...بودند خونی دشمن .1157

 

 .کرد عوض را راهراهش لباس شود، آزاد گرفت تصمیم .1158

 

 .خواندند زا داستان فقط اما شود شنیده تا نوشت داستان .1159

 

 عبدی امیرحسام

 

 ...کند می گلچین هست سلیقه خوش خیلی مرگ .1161

 

 ...پایین زندگی میرود باال سن است االکلنگی مانند زندگی .1161

 

 ...سگش زنه می شامپو صدتا یکی سرش بزنه نداره شامپو یکی .1162

 

 ...میسوزانند را خود عمر سیگار با ها بعضی چرا نمیدانم .1163

 

 ...ماست آشنای پنج افکار میانگین ما افکار .1164

 

 رضاپور روشنک

 

 !آمد دستش در ای هندوانه با یلدا .1165

 

 ***شایسته تقدیر***        !بیا بیرون آتش شعله از عنکبوتی مرد: میزد فریاد پسرک .1166
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 !بله گفت و گذاشت آینه کنار را قرآن .1167

 

 !کردند تبدیل مرغ به را کبوتر ها گربه .1168

 

 !آفیت گفت شد،مراقب مچاله دستش در کاغذی دستمال .1169

 

 اعرابی اله فضل حامد

 

 ( شورش:  داستان عنوان ) .1171

iii. ناراحته طرف 

iv. بخوابه غوغا تا کنین ساکتش 

 

 گرفتش برق تا وررفت باهاش اینقده .1171

 

 گرفت گچ رو دستش نمیشه اینجوری کنین آستینش تو چوب .1172

 

 پیچوند رو گوشش .1173

v. ؟ بلدی چی 

vi. آی 

 الفبا آخر و اول

 

 رضوی گلزار

 

 .بود شده مصرف بی هم اش حلقه خدمت، لباس بجز بازگشت؛ .1174
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 .گفت که بود ای جمله آخرین ببند؛ را در سرت پشت .1175

 

 .بودند بازماندگانش تنها پشمی، شکسته،کاله عینک سیگار، چوبِ یک .1176

 

 .بود بنامش اموال آمدنش، پائین تا انداخت؛ باال را سکه .1177

 

 .نداشته حسابی اصال آمد یادش شد؛ برنده کشی قرعه در .1178

 

 رستمی کاظم

 

 رفت دنیا از ماند،مادرش خواب شد،مرد تمام ساعت باطری .1179

 

 ترسید کودک لرزید ها شیشه بود زیاد ماشین آهنگ صدای .1181

 

 گرفت طالق زنش کرد گم را اش حلقه مرد .1181

 

 مرد و خورد را ها شیشه خورده ماهی شکست حوض لب لیوان .1182

 

 کرد چپ ماشین بود نبسته را تایر پیچهای از یکی مکانیک .1183

 

 فام حضرتیان مژگان

 

 . (الیف ایزی)  محتاج است فرتوتی پیرمرد امروز ،  کودکی  زمان ابرقهرمان .1184
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 . کرد تبدیل  کور هیوالیی به را زیبا ،دخترک اسید پارچ .1185

 

 *** های نهایینامزد***              .دارد احتیاج کوچه سر گاه تعمیر به خواهرش کامپیوتر عصر هر .1186

 

 . خواهرش یا است برادرش او دانست نمی اما داشت دوستش .1187

 

 . زنش چادر وصله به افتاد اش تازه گوشی مارک از  نگاهش .1188

 

 غالمی محبوبه

 

 .شانه به شود می سنجاق آستین. کشد می اتو را پدر پیراهن .1189

 

 .زند می ضجه زن اند، نیافته چیز گردند،هیچ برمی ساحل به قایقها .1191

 

 گهکانی ناظری مهدی

 

 گریه ترس از من و ، شکست شیشه ، آمد طوفان .1191

 

 . شد ،برترین آمد خوشش ، خواند را داستان این داوری روزی .1192

 

 زمین نقش پرنده ، کرد شلیک شکارچی ، کنان پرواز پرنده .1193

 

 ... بساز جمله ، کلمه ده با خودت گویی می راست اگر .1194
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 . است کم نوشتن درآمد ، میکند دزدی ، نویسد نمی دیگر ، نویسنده .1195

 

 چگنی حسینی بهمن

 

 !افتاد آب دهانم دهد، می سبزی قورمه بوی ات کله:  گفت می پدرم .1196

 

 ...عزیزم منی مال االن تو ...کن فراموش عوضیو مرتیکه اون .1197

 

 کرد نمی سیر را شکممان که داشت آبرویی تکه تنها ؛ پدرم .1198

 

 !بود کرده خلوت سیگارش با شبو تموم ناپذیره، خستگی بابا .1199

 

 آمد نمی خوشش انگار هم مامان !بود گذاشته سرم بزرگی کاله .1111

 

 چگنی حسینی مریم

 

 عکس قاب توی خندید می بابا خوابید؛ دخترک!بیست هجده،نوزده، ... .1111

 

 !که؟ برای دیگر زد می الک !چید را ناخنهایش و موها .1112

 

 ...بخور دیگه لقمه یه مامان بخاطر ...کردم بغلش گرفتمو دستاشو .1113

 

 !زد سیگار به پکی پسرک...برسد نماز به دوید می پیرزن .1114
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 ... دینگ...دینگ...دینگ...دینگ...دینگ !سمتش کرد پرت رو حلقه .1115

 

 زاده نبی سینا

 

 .کنی بیشتر را قبر فشار که تا میمیرم آغوشت در .1116

 

 ... تو سکوت سمفونی های نت ، است فالش چقدر .1117

 

 : فروش برای .1118

 مثبت آی خونی گروه با ای کلیه

 

 . نگرفتی تحویل مرا تو باز و شد تحویل سال .1119

 

 .... میشود تر نفیس هرروز هایم زخم کلکسیون .1111

 

 جعفری رضا

 

 .رسیدیم پاشو...کرد صداش رضا...بود خواب کالسو تمام .1111

 

 .تیمش شکست بازی،بعد گلزن نزد لبخندی هیچ .1112

 

 مطب تو .1113

 .حسابه ماشین دکتر میز رو- ...چرا؟-...برگرد گفت
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 .نشد دخترش دوست که اونی با. کرد ازدواج باالخره ساسان .1114

 

 !خودش نه کرده ازدواج دادن،خواهرش بهش رو دنیا همه .1115

 

 راد علیزاده مهرناز

 

 ! بزنید دستبند بخت به. آوردم چنگت به خالصه ! حرکت بی ! ایست .1116

 

 !زد پوزخند پولدار بچه کفش به سوراخش ی چکمه .1117

 

 . ندارد خانه دیگر مرد آن برد؛ را مقوا باد .1118

 

 !کرد تعارفش من دست،به کف رو،عزتش پیاده کنار .1119

 

 ... سرده؛خونه،بخاری هوا .1121

 ! کن ها زودباش خیال، بی

 

 سعدی بهاری زهرا

 

 ...هایش مژه و موها مثل درست ...بود کوتاه اش زندگی .1121

 

 ***های اولیهنامزد***                    ...بود پاااااره پایش زیر فرش...بود نشسته فقط مادر مهمانی تمام .1122

 

 ...بود دخترش خنده قسط آخری این...قسط...قسط....قسط .1123
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 ..نمیدهند یاد زندگی کتابی در...سوخته غذای...حد مشتق، انتگرال، .1124

 

 ...بود سرم سایه خواهرم اما...توست زندگی سایه خواهرت: گفت مشاور .1125

 

 سعدی بهاری هاجر

 

 ...نداریم خوبی عاقبت...تأخیر دقیقه پنج و اول،چهل روز .1126

 

 !!!وایسه؟ اتوبوس نگفتی چرا...جاگذاشتی منو مامان، مامان، .1127

 

 ...برگشت و رفت پارک در بس از ندارد اعصاب پایش .1128

 

 ..ایستاد پایانه تا زن. گفت کودک...است من حق صندلی .1129

 

 ...اند شده چروک هم آنها..کردم کوتاه را بابا ناخنهای امشب .1131

 

 فخرآبادی کرمی مهران

 

 .زمین به زدم زل طوفان هراس از دیدم را چشمهایت وقتی .1131

 

 .است شدن معشوق آن.است فکری انسجام یک دارای عاشق .1132

 

 .پرستی مرده است رفته بگویید گرفت را سراغم کسی اگر .1133
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 .نبود سخت جدایی یعنی نبود پیر دیدمش، که سال دو بعد .1134

 

 .است خستگی همه این مرهم تنها مرگ و مادر ام خسته .1135

 

 صالحی شادی

 

 ورشکسته .1136

  *** های نهایینامزد***            گیاهخواری فوائد مورد در گند می مطالعه بیشتر مادر

 

 نژاد عسکری سجاد

 

 .فروخت می گل قبرستون جلوی دبی،دیدمش رفته پدرش با:گفت .1137

 

 مادر .1138

 .مادر نمک بی بود،دستان شور بازهم

 

 بخونم؟ درس بازم.بیکارم کار،االنم بخاطر گرفتم، دکترا .1139

 

 .کفشاش به بکن نگاه!زمین زیر نصفش .1141

 

 !قبری عجب وای...دونبش،سرراست،ویالیی،نورگیر .1141

 

 دانشور هادی

 

 !کرد نمی اژدها کرد،که پسرم با کاری کروکودیل:گفت می مادر .1142
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 .فروخت را اش کلیه پدر.نداریم گفت مادر.خواست می ای کُره یخچال .1143

 

 کریمیان عادل

 

 ام آورده کم کلمه نویسم، می ای کلمه ده داستانهای جایزه برای .1144

 

 کن فکر کلمه ده فقط اند گفته کنه، فکر کمتر زنه می زورشو .1145

 

 بورسه رو اینا عاشق کارگر یا سرباز بنویس، مادر از .1146

 

 شیرمحمدی مریم

 

 .بود گور در پا بدون بعد ماه بریدند؛ را پایش .1147

 

 .بود گریخته دریا آکواریوم به. نبود تنگ در قرمز ماهی .1148

 

 .است داغ خونم !بنگ. شود می باز. ام مانده خیره در به .1149

 

 .شد تکمیل دختر جهیزیه. بیامرزد را میرزا پدر خدا .1151

 

 .خورد را رستوران همان ناهار. بود گرفته خوبی انعام دربان .1151

 

 گودرزی لیال

 

 .اومد چشماش جلوی دخترش کردن چپ موقع چون موند زنده .1152
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 .دخترشه واسه خوب نامادری دنبال بدخیمه سرطانش فهمیده وقتی از .1153

 

 .نبود روزنامه تو هم امسال اسمش. نمیرفت خونه سمت پاهاش .1154

 

 .شه می دلسوزتون بعداً. نیست بد هم دختر. باشه مبارک قدمش .1155

 

1156. .b؟درخواستی حقوق میزان 

.iنیست مهم ش بقیه. کنید قبولم فقط. 

 

 فر کیان مرجان

 

 .آمد پالکش که وقتی رسید، پایان به انتظار .1157

 

 .بود نرفته فروش به هایش فال هنوز که کودکی شد، خیره مدرسه به .1158

 

 .دیگری ی سینه در حتی کرد، می آرامش پسرش قلب تپش .1159

 

 !نبود گمنام .1161

 .نهاد می او بر نامی منتظری مادر هر

 

 .است کوچک ما خانه .1161

 .برند می دیگری جای به را بزرگ مادر
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 فر کیان مژگان

 

 !بود شده قطع تصادف در چند هر خارد، می پایش کف هنوز .1162

 

 .بود من آرزوهای شبیه چقدر خواندم، می را خاطراتش دفترچه .1163

 

 .گناهم بی من: همیشگی حرف همان. ایستاد تریبون پشت .1164

 

 !چرخدار صندلی با هم آن دنیاست، کار ترین سخت دویدن برایم .1165

 

 17 رضایی،: معلم. بود شده حبس سینه در نفسش .1166

 

 طلب باران زهرا

 

 پراند می مهابا بی دهان ازقفس را زبانش گنجشک جرا .1167

 

 گرفت پا قلبم گلدان در که بودی گلی زیباترین تو .1168

 

 میکنی زشت نفرت اسید با را قلبت زیبای صورت چرا .1169

 

 میگردم سفید ای برگه درپی زندگیم های مشق سیاه البالی .1171

 

 بودم جهان شخص ثروتمندترین داشت مادی ارزش اشک اگر .1171
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 خضرلو ناصرنجاری

 

 میرفت ازمدرسه وشادمان ابرهابیخیال محمدباحرکت .1172

 

 بودم ندیده رااینقدرمتعجب مهربان آلیس تاکنون .1173

 

 روند برکه سمت دستوردادبه حیوانات شیرغریدوبه .1174

 

 داشتم کربال به باخانواده رویایی سفری تابستان .1175

 

 شاهدبودم سالک راازآن ریایی بی مناجات .1176

 

 اعتمادی آرمان

 

 .بود شده میخکوب مبل روی شیان، شب تا بوف شب از .1177

 

 «هاگمنام» .1178

 .شد خیره تابوت به و زد دست اشکمری کلت به

 

 .مرد کرد، سکته کند، خاطرنشان آمد.افزود بعد گفت، اولش .1179

 

 .شد بصیرت جشنواره نخستین برنده. آورد در نگارش به را نگارش .1181

 

 .بود کرده کراتینه را موهایش الکانی. خندیدند امین و الیکا .1181
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 پرنیانی میالد

 

 !دید تیر هفت را سین هفت برفی، آدم .1182

 

 :است کلمه چهار یوسف داستان .1183

 حصر

 قصر

 حصر

 قصر

 

 !شود قایم تا گشت می چپ علی کوچه دنبال .1184

 

 ...درآمد پدرم عقد به مادرش .1185

 .شد برادری و خواهر عشقمان

 

 کرد ترک رو دنیا وقتی تا نکرد ترک سیگارو بابابزرگ .1186

 

 جعفری سحر

 

 . ترسند می ها عقاب از ، روند نمی آنجا هایش پرنده شوند، می بلند افکارش شاخه .1187

 

 ”آیینه“ .1188

 . بودن مالیده جیوه پشتش آخه ، میدید سیاهی فقط ، شیشه

 

 ”نارنجی اتفاق یک“ .1189

 .نقاشیش دفتر در ، بود کشیده کبریت
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 . است تر بلند اخبار صدای از خروس صدای نخوابیده، هنوز .1191

 

 .شد باز موهایش از افتاد،گیره گیر. رسید آبگیر به .1191

 

 جامی یوکابد

 

 « میمیرم بهم نزنی سر » گفت آسایشکاه، بردم را مادرم .1192

 

 .میدیدم فوتش از قبل کاش را پدرم دستان های پینه .1193

 

 .بود نابینا چیِ گاری سبزهای گوجه پاشیدن ام، خاطره تلخترین .1194

 

 نژادهاشمی مهدی سید

 

 کند نمی بیدارم هم پاش آب فشار نیامدی آنقدر شدم درخت .1195

 

 شد پاییز نیامدی آنقدر باشم درخت خواستم می .1196

 

 دنیاست آخر چشمانت ندارد بازگشت کنی می تبعیدم .1197

 

 خالی صندلی خودش برای کند می زندگی .1198

 

 نداشت را دیگری تحمل کشت را دیوانه دیوانه، .1199
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 برزکی بصیرتی رقیه

 

 .کافکا،کامو،مارکز .1211

 !نیست سلینجر

 !کرده پاک شیشه زنم باز

 

 .آخر رج زیر،رو، .1211

 .زد لبخند

 .نمیخورد سرما اودیگر

 

 ...بود خورده ترکش چشمش .1212

 !رفت نمی مین روی پایش وگرنه

 

 !زرد،سفید،قرمز .1213

 !قرمز سیم کرد، پاک را عرقش

 ...بوم

 

 .بردارد را عصایش خواست شد، بیدار .1214

 !زد را چشمش نور

 

 ولی مهناز

 

 ***های اولیهنامزد***      .گردانم می برشان گرفتند، جان من، مال پنجره پشت های شمعدانی عزاداری، .1215

 

 .ترم راضی من. تو من،حسرت داری، وطن رفتی،حسرت: غربت .1216
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 .دی سی, مامان- .1217

 .ها لباس اول, کن صبر-

 .ها لباس نه, منتظرم من-

 

 حاال؟ چرا. دارم دوستت میشناسمت، .1218

 .تو از گذرم می. متعهدم متاهلم،

 

 .مادرم. خوشبخت. کنم می سر کودکانم با ام، بینی نمی کنی، می ام خسته .1219

 

 سورشجانی حمیدحیدری

 

 ”تاسوعا“ .1211

 .صدانداشت صبح؛یکدست

 .بریده،عالمگیرشد دستان غروب؛صدای

 

 ”ن“ .1211

 .بگیرد را ”ن“ های نوشته ”یسطرون وما والقلم ”ن”نتوانست”ن“ غم

 

 ”عملیات“ .1212

 .باد چون ماندم؛رفتی

 .ازیاد ماندی؛رفتم

 

 ”ر.م.ش“ .1213

 .درشب شمع

 . مردبامین

 .ورود روز
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 پرمر افسانه

 

 بودند خواب بقیه فهمیدند بادگیرها فقط را بس اتش .1214

 

 خندید و ترکاند را قاصدک مغز کشید می تیر هفت که گلی .1215

 

 گذاشت کار سر را دنیا که مردی بود لبخند پاسخش .1216

 

 -11 من .1217

 -11 فاجعه عمق

 1 پایان

 

 خدادادی مهدی

 

 .کرد آدمش بود،وسوسه انسان .1218

 

 .بود کرده را خودش کار بوسه برید، نمی تیغش .1219

 

 .فهمید نمی را حقیقت نبودند، تلخ دیگر خیارها ته .1221

 

 .شد حاجی بوسید، را مادر قبر سنگ .1221

 

 عزیزاللهی مهدی

 

 شما؟؟..ببخشید....باختی...باختی...فراموش تورا یادم .1222
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 بودند کرده فرار مغزها عیدشان شب آجیل از .1223

 

 بود اشغال بوق پیشوازش آهنگ .1224

 

 شد اعدام...رفت باالتر پله یک...شد اول .1225

 

 گندیدند...نچید....رسیدند آرزوهایش .1226

 

 ناظمی محمد

 

 ”نداره وقت بیشتر ماه شش همسرتون. ” شکست را ساعت .1227

 

 .سوخت و سوزاند. رفت ، زد ، آمد. آمد ، گفت ، رفت .1228

 

 .بود قرمز مادر نماز چادر اما شد اعالم سفید وضعیت .1229

 

 .بود زده چیز همه زیر دیروز. ”آزاده وقتم امروز“ .1231

 

 .شد باز کوچولو دختر اخم. کرد خاموش را سیگارش .1231

 

 رستمی زاده رمضان حورا

 

 خورشید و مه و باد و ابر سوگواری جوان، خودکشی .1232
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 .عاشقانه مرگ یک خونین، های حلقه واژگون، ماشینی .1233

 

 .خانه اجاره پول و امشب شام مترو، دستفروش خیال در .1234

 

 خانی تقی احسان

 

 .میکرد چهل سی بیست ده دخترک ، طالق برای رفتند .1235

 

 . چشید شیرینش فوتِِ  تلخی در را اشکهایشِِ  شوری .1236

 

 .بود کرده برعکسش فقر ! سفید موها و سیاه دندانها .1237

 

 . بُرد یاد از را هایش چوله چاله ، محبوبش گونهِِ  چال .1238

 

 حسینی ملک حسین

 

 !رابطه آسانسور از رییسم رفتم؛ باال ضابطه پله از من .1239

 

 !عقب دنده آپشن بدون البته ؛ خودروست راندن مانند زندگی، .1241

 

 !نمیکند خوب را دلم زخم زخمی، چسب هیچ چرا دانم نمی .1241

 

 !شدم کوچکتر ولی کردم؛ شدن بزرگتر آرزوی بودم؛ کودک .1242
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 هستند واقعیتها از قشنگتر رویاها همیشه نمیدانستم میکردم آرزو وقتی .1243

 

 پور عنایت مصطفی

 

 (عنوان)گدا .1244

 بود فلج پاش خونش تو

 شد فلج کال خیابون

 

 (عنوان)فقیر .1245

 نکند هندوستان یاد بده آلزایمر ما فیل به خدایا

 

 نریزد بهم که زدم تافت کردم، رامرتب اتاقم .1246

 

 (عنوان) ... بخیر یادت کودکی خاطرات .1247

 نبود یکی بود یکی

 

 (عنوان)دعا سوراخ .1248

 ...ببار بارون خدایا

 ...سوراخه کفشم نبار بارون خدایا

 

 جوینی جواد

 

 افتادم تخت از ناگهان که افتادم می خواب دیدم خواب .1249

 

 شد وآب لرزید بخود برفی آدم خورشید آمدن با .1251

 چیست وندیدن دیدن فرق فهمید زدن پلک یک در .1251
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 وسعتش با نه کرد می نقاشی دلش با را آسمان کودک .1252

 

 نبود دیگر که یکی پیش نبودرفت بودیکی یکی .1253

 

 موسویان مهرداد سید

 

 درآوردند را پوتینهایشان مین میدان در دویدن از قبل..عیدی .1254

 

 کرده فرار رییسجمهور که نکرد باور اطالعات وزیر تنها...دولت .1255

 

 امانی محمدرضا

 

 کو؟ هات سیبیل:گفت معرف؟ بی نشماختی:گفتم .1256

 

 خریدم لواشک برایش رفتم بیاید ساز قفل تا -شکسته کلید .1257

 

 پری

 

 .بود کرده گم بی بی رو پیکمون ،شاه دیدیم فیلم دیشب .1258

 

 .نگیر خودت به البته شده تنگ برات دلم دادم اس .1259

 

 زارع عابدین

 

 .ایستاد پیشنماز خودش و کرد صف به را هایش عروسک .1261
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 .آمد در ها الستیک جیغ.چرخید می سرش دور قاصدک .1261

 

 .گذشت می داشت ازدواجش وقت از...پنج و سی...سی...پنج و بیست ...بیست .1262

 

 .شد تمام زندگی.شد دیوانه زن.شد کشته مرد .1263

 

 .بودند داده نشانش را قبرستان.رفت نمی کور بوف سراغ .1264

 

 ورزنه احمدی حیدر

 

 .بود چله شب ی وهندوانه انار خوردن مشغول گرم زیرکرسی زهره .1265

 

 .بود کرده پوش سپید را عباس مشهدی ی خانه جای همه برف .1266

 

 .بود ریختن پایین حال در خانه بام سوراخ از باران ریز قطرات .1267

 

 .بود تکالیفش نوشتن حال در کوچه برق تیر چراغ زیر در او .1268

 

 بود ونیایش دعا مشغول رضا امام ضریح پای اودر .1269

 

 پور وهاب مهدی

 

 .بگوید جنگ از که کرده کفش یک در را پایش .1271
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 .کرد می پخش را ”رویا یک تدریجی مرگ“ تلوزیون خداحافظیمان وقت .1271

 

 .دید می سیاه را دنیا همیشه اما بود آبی چشمهایش رنگ .1272

 

 ؟!کجاست افق...اما شوم محو افق در فیلمها مثل خواهم می .1273

 

 .بودند برده را مسابقه سفیدش موهای ، ایستاد آینه جلوی صبح .1274

 

 دخت صادق الهه

 

 .اشک دوباره. سالم.بود شده خشک گوشی ی صفحه به هایش چشم .1275

 

 .بود عید .1276

 .رسیده معافیتت سرباز،برگه:فرمانده

 .بود منتظر نامزدش

 

 .امامزاده گنبدهای.آمد،سالم جلو.شناخت نمی را کس هیچ.بود دانشجو .1277

 

 .زیارتی سفر.درآمد صدا به تلفن.خواند را عصرش نماز .1278

 

 .بود شده هیئت سقای امشب از او.فروشی کوزه.امامزاده روبروی .1279
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 پیشهدهقان الهه

 

 .شد خشک ناگهان شد، غرق خودش در که دریا .1281

 

 .دید. شد گوسفند. دیدنمی را گرگ چوپان،. بودند شاکی گوسفندان .1281

 

 .نیستم این از بیشتر هم امکانات با گفتمی. بود راضی .1282

 

 .نشد زنده طرف. شد پشیمان. کشت را طرف. شد عصبانی .1283

 

 .شنید خواستنمی آنچه.گفت خواستمی دلش آنچه .1284

 

 ساسانی عارف

 

 .کرد می گریه شاعری.داد می تکان دست و خندید می خرگوشی .1285

 

 .افتاد خواهرش یاد به کوچکی دختر. بارید می باران .1286

 

 .گفت نخواهم الالیی دیگر. است خوابیده کودکم .1287

 

 .شنید نمی جوابی زد می صدا چه هر. بود خریده عروسک دخترش برای .1288

 

 ...زد می زنگ هی و بود مانده دستش در موبایل .1289
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 دوستی علی

 

 .نبود برایش برگشتی اصالً و کرد ،قهر رفت آب .1291

 

 .بود آورده پایین به باال از مرا پدرم ، کردم سقوط .1291

 

 .بود آسمان در بعد لحظاتی ،اما بخشش گفت مرد .1292

 

 . است رفته پدر فهمید ، دادم تکان سری ، سالم:  گفت .1293

 

 .کند گرم را خود تا زد آتش را ،شعرهایش شاعر .1294

 

 زاده طهماسب محمد

 

 ......احمقو مرتیکه کن نگاه شدن، دهن بد همه آقا: راننده .1295

 

 !!؟!داری دوستم که شکر: گفت مادرم سال سی بعد امروز .1296

 

 !!!غلطه چقدر مادربزرگم بیچاره نمازای میفهمم نمازام سر همیشه .1297

 

 !؟!کردم واست کارایی چه بگم نذار ان،جمع همه حیف استغفرهلل، .1298

 

 ...ایدیوونه: گفتن چون دادم انجام درست کارو یه باالخره شکر، .1299
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 نظامجو الهام

 

 بریده سری با اما سرزد سرمیزنم بهت; گفت پدرش. سرزدن .1311

 

 مرده نمیدانستند. میکنه بازی طبیعی را جسد نقش گفتند. فیلم .1311

 

 .گریست گلفروش.میشود رفع جدی ترافیک مشکل گفت اخبار فقر .1312

 

 مرادی عدنان

 

 مادرت. بزن سری هم ما به کردی وقت پسرم سالم .1313

 

 خوابم می در پشت نامحرم مرد یک بخاطر باید هم امشب .1314

 

 شوند می پژمرده زود گلها نده گیر پستچی به .1315

 

 فرستم می ات سینه برای سنجاق یک باشی هم پروانه .1316

 

 ارشدریاحی بهاره

 

 .اممرده من: گفت عکس. برویم. شد دیر: گفت زن .1317

 

 .است قبول هم ضامندار چک: گفت دست در داروها یکیسه .1318

 

 .گذشت کنارش از برانکارد رسید، که در جلوی .1319
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 .بود زده بیرون مشتش از مچاله اسکناس یگوشه .1311

 

 .پناهگاه سمت بروید گفت ناظم. بستیم صف .1311

 

 ظریف میالد

 

 فروردین .1312

 اردیبهشت

 خرداد

 تیر

 .زد لگد:مرداد

 .شدند کشته. شد جنگ:شهریور

 

 الف .1313

 ب

 پ

 ت

 ث

 .شد جنگ که

 

 اکبری جواد محمّد

 

 !رفت سر با ندارم، رفتن پای گفت می .1314

 

 !بود کرده گم را گورش گریست؛ می گورستان در سرگردان .1315
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 سهرابی سیما مه

 

 .بود سجاده توی کلید. خندید. کرد باز را سجاده .1316

 

 .تابید هم باز پس. اند شده عاشقش آفتابگردانها فهمید .1317

 

 .کنند می صدایش دیوانه چرا نفهمید. خندید می همه به .1318

 

 .چرخید می فقط عقربه. گذاشت زمین را نما قبله .1319

 

 .پل زیر. ...دید می چتر خواب دخترک. گریست می آسمان .1321

 

 دژ قلعه الدینی رکن محمدرضا

 

 ...سنگ .1321

 ...نوزاد به ژاندارک ...قرمز صدای...

 ...آهی انداخت، گلی ”ایران“

 

 آقا مرگ .1322

 .منصور همه پراگ، اول سال.... بود قرمزی تشنه

 

 آباد تیل حسینی سیدحسن

 

 :مردگان .1323

 گانند زنده های خواب تعبیر
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 تورا بکشم نفس که شدی قرق .1324

 

 بودنم ضحاک به محکوم .1325

 را سرت

 بردار هایم شانه روی از

 

 دست به بین ذره کودکی .1326

 کرد می بزرگ را عشق

 

 را طبقاتی ی فاصله .1327

 ها آپارتمان

 کنند می تعیین

 

 خاکشور خاتون رقیه

 

 . گذاشت جایش سر را آلبوم شد تمام که هایش اشک .1328

 

 . بود گرا طبیعت داماد ... کرد لغو را خواستگاری زیبایی عمل .1329

 

 ! کپسول و قرص بشقاب یک:  آوردند را عالیجناب غذای پیش .1331

 

 ... بودم خریده خوبی چسب ، نگریست می درخت برگ آخرین به نومیدانه .1331

 

 

 



154 
 

 زندی محمد

 

 را عکسش کردم مخفی تخت، زیر خواب، اتاق گوشه: اعتراف .1332

 

 .نرفت عطرش بوی. رفت ... عطرش بوی از دیرتر بود؛ آمده .1333

 

 .قبرش روی الله نشان به شدم؛ عاشق مرگش از بعد .1334

 

 !بپردازید نزولخوار آقای وجه در را بابایم خون مبلغ لطفا: چک .1335

 

 !فرزانه دکتر الغری موسسه !روند نمی بهشت به چاقها: تبلیغی آگهی .1336

 

 نصر حمید

 

 هارا کروالل عشق فهمند نمی...خندند می همه تو به زنم می زنگ وقتی .1337

 

 ماکویی محمد

 

 !رییس .1338

 !بود سوم!گشود همه روی به را اتاق درب

 

 !بودند کرده جوابش دکترها!نکشد سختی تا داد طالقش آسان .1339

 

 !برداشت ترک خشکی از لبش, زد قندیل که دماغش آب .1341
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 !بودند عزراییل دکترها!بیمارستان از که ترسید می همانقدر مرگ از .1341

 

 !زیباترند آلود اشک چشمهای!نبارد باران کند خدا .1342


