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محسن مریدی
 .1هفتم مادر ،سوم پدر شد.

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

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

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

 .5ناگهان انگشتش را از روی ماشه برداشت .آهو آبستن بود.
 .6انگشت مادرش را فشار می داد .می دانست به کجا پا گذاشته.
سیامک دل نواز
 .7بوی تعفن می آمد.آفتاب کورش کرد.بچه توی بیمارستان مرد.

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

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

 .11والیبالو که ندید.دیگه هم دیده نشد.چه دختر خوشگلی!
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***نامزدهای اولیه***

 .11هر وقت بطری دست موتورسوار می بینم فکر می کنم اسیده.

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

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

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

 .15گفتی نگران نباش
میمانی؟
کمد لباس های خالی!

 .16مدتی ست با من راه نمی آیی
کفش هایت درد می کنند؟

عبدالرحمان دربه
 .17یه روز شو هسته!

 .18آبانهاوآذرهامرتضاهاازدست داده ایم...

 .19وای فای نداریم بجاش باهم حرف می زنیم
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***نامزدهای نهایی ***

 .21دوستی شایدلبخندی گذاراباشد...

 .21تفاوت من وتوشایددراثرانگشتمان باشد.

سیده فریبا سید موسوی
 .22جیغ خمپاره
نماز فرمانده را شکست!...

 .23سرباز خودکشی نکرد.
فقط تفنگش ناشی بود!...

 .24سقوط کرد.
عاقبت چشمان گوزن شکارچی را
به کشتن داد!...

 .25دامادو پیدا کنید!
عروس مرده!!!

***نامزدهای اولیه***

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

احسان زرافشان
 .27نقاشِ دیواری:
محلِ کارِ تازه اش ،دیوارِ خانه ی میترا بود ...خوشبختند.
 .28سرطان که مهمانِ مامان شد ،بشقابهای سفره آب رفت.
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- .29تنِ لشِ-ات رو تکون بده؛ نمی بینی نفسش باال نمیاد؟!

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

- .31ما مَحرَمیم ,درسته؟
منظور؟با هم بریم حموم؟-خیلی بیشعوری!

شهره دانشور
 .32آلمان -برزیل
گل .گل .گل .گل .گل .گل .گل -گل-.

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

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

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

 .36دخترک به نان فکر می کرد  ،چنار گوشواره هایش را پایین انداخت.
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***نامزدهای اولیه***

آرش رجب زاده
 .37می دونید یلدا چیه؟
:اجازه  ،هر شبی که ما گشنه می خوابیم  ،آقا.

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

 .39ابرک عقلش را بدست باد داد.
"مادریا” را گم کرد.

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

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

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

 .43دل گشتکوب چوبی  ،از صاحبش شکست.
دیگر گوشت نکوبید.

 .44سایه های متورم ،روی دیوار راه می رفتند.
پیرمردی نحیف نشسته بود.

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

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

 .48نغمه رهگذر
مادرش که شام را پختپاهایش برای رفتن لغزیدند.

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

مریم دانشور
 .51بن بست
نور از پنجره عبور کرد ،اما ...ناگهان ...دیوار.

 .51مترسک
کالهش را باد برد،از ترس کالغ ها موهایش ریخته بود.

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

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

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

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

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

محمد جوانمیری
 .58نگاه...
در نگاه اول عاشق شد .نگاه چندم بیزارش کرد!

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

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

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

 .62ساعتش را در جیب گذاشت و سیگاری روشن کرد.
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سعید باباخانی
 .63دختر پادشاه پیدا شد ازدواج هم کرد.ساکت،بچه خوابه.

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

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

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

سید رشید خاضعی نسب
 .67پیشانیشو بوسید و با گریه گفت :خداحافظت ،فقط تماس بگیر.

سیده مریم حسینی
 .68نذاشتم حرف بزنه،گوشی رو قطع کردم،بعد گریه کردم...
 .69صدای رگبار باال گرفت،دویدم سمت اتاق،گهوارش سرخ بود..

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

 .71یک حکم توی دست،یک بچه در بغل،از ضجه های زنی دور میشود...
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***نامزدهای اولیه***

 .72گفت “پسر خوبیه،باهاش اشنا شو،به این فک نکن که قبال با کس دیگه ای بوده!همین مصطفی یه من!بم گفته قبال
کس دیگه ای رو دوست داشته!”و با جمله اخرش قلبم لرزید،بغض کردم،وباعث شد پیشنهادشو قبول کنم..

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

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

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

پری ناز نقی زاده
 .76دست در جیب مسافر جلویی کرد .آن شب کتک نخورد.

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

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

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

 .81به خودش شلیک کرد .تصویرش در آینه مجروح شد.
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ادریس سعیدی
 .81خوابِ خوابیدن و خواب دیدن میبینم؛
مردهام.

حسین ذبیحی
 .82خیلی تخیلی فکر میکنه نه؟
+آره بخاطر سرکوفتهای بچگیشه!

 .83کارَت کوچ است پرستو وار و خودت؟

- .84کتاب افسانه ای؟ از کی؟
+از وقتی زندگیش نابود شد!

- .85خیلی کینه ایه
+آره تو گذشتش دنبال یکی میگرده!

 .86تخت پاک کن را من در کیفش گذاشتم،کل کالس تک پا ایستاد.
معصومه حاجیان
 .87زن به النگوهایش میبالید و مرد به خیانتی که پوشانده بود!

 .88حلقه را در آب انداخت،انتظار بی ثمر ،مرد پشتش بود!
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- .89حلقت کو؟
+یه ماه پیش تو آرایشگاه جا گذاشتم!

- .91چرا رفته تو کمد؟
***نامزدهای اولیه***

+میترسه باز ببریش خونه سالمندان!

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

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

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

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

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

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

علی رحمانی
- .97بابای سعید هم آدم کُشته
+اون جنگ بود نه بازی!

***نامزدهای اولیه***
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 .98آبمیوه روی نقاشی علی ریخته شد،تنها خانه اش ویران شد.

 .99نخوابیدی؟
میترسم این دفعه به جای شیشه درو بشکونن.

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

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

سمیه ذبیحی
- .112بابا برم مدرسه؟
+بیجا میکنی,نهارم چی؟

- .113چرا گریه میکنی؟
+عروسکم بابا میخواد!

 .114مه و گِل زمینش زدند،صدای سگها را باالسرش میشنید.
 .115یه لحظه مدادش رو ورداشتم،کل کالس یه پا وایسادم.

- .116شلوغ بود رفتی؟
+خواب موندم,تشییع جنازه تموم شد.
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معصومه عبداهلل زاده
 .117پدر وسایل کارشو گوشه حیاط گذاشت .روی پلکهایش برف میدرخشید.

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

منصوره سادات میرآقاجانی
 .119برای نانوایی کارگر چانه گیر میخواست،به دستها میپایید،بزرگ نباشند!

***نامزدهای اولیه***

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

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

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

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

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

 .115غم از نگاهش می بارید وقتی دیگری با چتر خوشحالی می پرید.
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***نامزدهای اولیه***

- .116پسر گلم خلبان شده
+یعنی مثل فیلما می میرم؟

- .117دختری غرق شد
+ماهیها هم فقط مرگش را نگریستند.

- .118چترت رو باز نمیکنی؟
+بابام گفته فقط مال خودمه!

سمیه عابد
- .119کاش زندگیم تغییر میکرد.
حاال سالهاست که چشمهایش نمی بینند.

 .121دلمشغولی
پورشه قرمز یا مشکی؟حلقه اش را کوبیدو رفت.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .134پدر در مسجد ،پسر در فیس بوک.
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***نامزدهای اولیه***

 .135پدر با بیل کار می کند ،پسر با اینترنت الیک می کند

رضوان نامجو
- .136ببخشید خانم شما شاعرید؟
– بالقوه یا بالفعل؟

 .137التماس
شیشه ی باال
چراغ قرمز
ساعت ده
– خدایا گلهایم مانده!

 .138دستان خونی اش را شست.
آخرین ذرات شریکش به چاه ریخت.

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

- .141چند حرفیه؟
– سه.
– از من بپرسی ،مرگ...
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***نامزدهای اولیه***

یاسر پرورش
( .141روزمرگی)
دلتنگمدلتنگ چی؟-روزهای کودکی ,بارباپاپا عوض میشه.

( .142پدر)
نگران نباش پسرم-دستش را بوسیدم،بوی نان میداد.

( .143همسر شهید)
دوریت سختهعادت میکنی-همین سخت ترش میکنه.

( .144حسرت)
دفترچه خاطراتش را مرور میکرد
کاش کمی مهربانتر بودم. .145کارت پایان خدمتش را گرفت،نگرانیش بیشتر شد.

***نامزدهای اولیه***

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

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

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

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

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

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

میثم زارع
 .153کشاورز مترسک را کند،جالیز پر از کالغهای گرسنه بود
 .154کلید نداشت ،زنگ زد ،یادش نبود زنش هفته پیش مرده

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

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

 .157گفت :طالق ،قاضی زنتون به شما گفته مادرتون هرزه ست
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مهرداد میرافتخاری
 .158خونی بود .فکر کرد مُرده ،بعدی را کُشت .شوهرش را.

 .159نام داستان :پیشاور /بسماهلل گفت ،با آخرین شاگرد زنده کالس همسن بود.

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

 .161آدرساش را به مرد نوشت .گفت فقط با داروِ بچهام.

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

مجید پوالدخانی
 .163توهم
سرش را برگرداند ،دوباره خودش را دید. .164چای دارچینش گولم زد ،نمی دانستم آشهایش یک وجب روغن دارد.

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

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

 .167آوازهایش تمام شد ،چشمانش را بست ،دوباره خودش را کشت.
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مهتاب دولتخانی
 .168مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد.نو ریسپانس تو پیجینگ.

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

 .171شماره صد و چهل و سه به باجه هفت نرفت.

***نامزدهای نهایی ***

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

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

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

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

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

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

 .177او را به بیمارستان رساندم  ،بیمارستان منفجر شد.
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مصطفی خلیقی سیگارودی
“ .178پیله” رویای کرم به حقیقت پیوست او حاال پروانه ای زیباست.

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

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

ایرسا آزادبخت
 .181بادام چشمهایش را باز کرد،دید تنهاست.

 .182پرده را کنار زدم
هنوز جغد نگاهم می کرد.

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

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

شیما صمدی
- .185حاال چند وقتت هست دخترهی ذلیل مرده؟
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- .186تولد هفتمین دخترش با مرگ خودش هم زمانه.
– چه خندهدار!

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

- .188ببین ،بچهمون لگد میزنه!
-سسسس بذار ببینم دالر چقدر شد؟

***نامزدهای اولیه***

sms .189
"عزیزم امشب مأموریتم نمیام خونه ،میبوسمت” اینجوری بنویسم خوبه؟

صمد آزادبخت
- .191اتوبوس به سرعت دور می شود
– به جهنم!

 .191کتری می جوشد
از آن صدای زوزه ی گرگ می آید.

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

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

***نامزدهای اولیه***

 .194روبروی آینه ایستادم
درست مثل یک تاکسی زرد.
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بهاره حیدرشناس
_ .195پرتاب سه امتیازی!
شاعر ،وقتی مچاله هایش را در سطل می انداخت.

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

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

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

سید سجاد موسوی سالم
 .199ناپدری
– هیس،یواش تر!
+خفه بابا؛
بهش قرص خواب دادم...

 .211خودکشی
آخرین پیرمرد که آمد،
اتاق گاز را افتتاح کردند...

 .211فمنیست
سومین جوجه هم که خروس شد،
دیگر تخم نگذاشت...
24

 .212اسید
دیگر صورت دختر شبیه عکسهایش نبود...

 .213پنالتی
شوت که زد،پا گل شد
اما توپ نه...

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

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

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

مرتضی جهانی مقدم
 .217إِنَّاأَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِِّ لِرَبِِّکَ وَانْحَرْإِنَّ شَانِئَکَ هُوَ األبْتَرُ
تمام داستان:
تولد کودکی نوجوانی جوانی میانسالی کهولت مرگ

 .218سوال امتحانی هر ساله دینی
ایمان تقوا عمل صالح
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 .219هنوز نیامده میدانی یعنی چه
هنوز نیامده

 .211معلم گفت با ما جکله بساز
گفت مادر را دوست دارم

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

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

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

 .214بابای پرنده
بابام هر وقت عصبانی میشه گوشه ی لبش می پره

 .215زن تعجب کرد .مرد عادت نداشت کادو بخرد.
***نامزدهای نهایی ***

ادکلن مردانه!

“ .216خدایا ما را از هم جدا کن!”
دعای الله و الدن
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حجت مهرعلی زاده
 .217از سه گلوله یکی مانده بود .زن و کودک مرده بودند.

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

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

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

غالمحسین ممتازان
 .221ذهنش داشت می سوخت ،
او لبخند میزد
خاطره ها باالخره می رفتند

 .222صندلی،
یک دست چمدان،
یک دست خالی،
اتوبوس هم رفت

 .223کیبورد یخ شد،
باالخره،
میخواست بنویسد
دوس ...اینترنت قطع شد
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 .224مرد  :من شوهرتم
زن  :فقط روی کاغذ
بچه :من چی ام؟

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

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

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

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

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

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

 .231مگس ها دور مهتابی اند بادکنک سوراخ درهوا می چرخد.
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زهرا(سیمین) مطهری
 .232محاکمه فرزند
حضانت با پدر است،
مادر فقط حق مالقات!
 .233شکایت زن از خیانت:
قاضی :هیس !
چهار زن حق شوهرت...
 .234سکوت
معلم  32حرف آموخت
کلمه ها ساختیم،
حاال حرفی نداریم.
 .235مادرزن
فرزندم متولد شد،
پدرش با مادرم غریبه شد.
 .236زن می اندیشد;طالق رهاییست
اما نمی داند حق طالق با کیست ؟!

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

 .238لیست جهزیه :اشک مادر ،پینه های دست پدر ،شرم برادر
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 .239زمین لرزید .تاریکی  ...نای فریاد نداشت .کودکش به دنیا آمد

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

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

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

 .243آلزایمر
صدا زد :خانمم پس چی شداین قرصای من.
 .244نان آور
دست هایش یخ زده .هیچ کس دیگر به فال اعتقاد ندارد.

 .245نخاع
ترکش تکان خورده بود.برای همیشه فلج شد.

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

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

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

مهتاب فارابی
 .251آینه افتاد .حلقه اش را پس فرستادند.

 .251سیاه را تازه در آورده بود .دوباره تنش کرد.

***نامزدهای اولیه***

یگانه یوسفی
 .252ترشیده بود .کسی نگرفتش .برق دست به کار شد.
 .253گفت :نامه می خواهی یا مسافر؟ آخرین مژه اش هم افتاد.

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

 .255برای شفا رفته بود .جنازه اش برگشت.

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

یوسف رجب زاده
 .257مرد رفت جنگ .بچه توی شکم زن لگد زد.

 .258بند پوتینش را گره زد .رادیو گفت :جنگ تمام شد.
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هلیا کالمی نیا
 .259دعواهایشان بیشتر شد .بامبوهای توی تراس خشک شدند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

علی رضا رجب زاده
 .272ضامن تفنگ در رفت .آهو در کوهپایه افتاد.

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

 .274سه  .دو .یک.آخرین عکسش را گرفت.

 .275گوش مادرش را کشید .اما رنگ نکرد.

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

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

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

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

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

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

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

 .284مُرد .توی وسایلش یک نامه با خط بریل بود.

***نامزدهای اولیه***

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

 .286کات عالی بود .اما مرد بلند نشد.

فاطمه یزدانی
 .287مادر پیر
بوی اسپند ،برای سرباز فراری.
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 .288داماد
مادرش هر روز برای پرو ،کت و شلوار می پوشاند.

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

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

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

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

 .293جواب آزمایش مثبته خانوم
حاال من باردارم
ولی
شناسنامه ام سفیده

 .294دکترا که قبول شدم
گفت من لیسانسم و
راحت رفت

 .295تنها رفتم خونه اش
همین یک ماه پیش ادش کردم
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***برگزیده***

ستار ستاری
 .296فرودگاه خلوت شده بود .دخترک پرسید :مامان بازم میاد؟

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

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

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

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

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

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

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

 .314چون بابا فقیر بود و عقیم مامان ازش طالق گرفت
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***نامزدهای اولیه***

 .315پدرم آلزایمر دارد عیادتش که میروم ترکه میبرم شاید بشناسدم

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

زینب فالحی
 .317پایان شب سیاه ؛ صبح پَر کالغیست.

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

 .319چشمهاش باد کرده ؛ از گریه های نکرده.

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

 .311ما جیغ هامون رو سره کشتی صبا میزنیم.

جواد عظیمی
 .312کاج های چراغانی سال نو ،یادآور حجلههای پسرش شدند.
باران می آمد.

“ .313سخت بوسیدمش”
برنده مسابقه شیرین ترین دروغ سیزده سال...
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 .314بسته نمیشدند.
تنهایی پسرک البهالی کرکرههای پنجره زنگ زده بود.

 .315کجایی دخترم؟
خونه.
پس تو دل بابایی چیکار میکنی؟
خندید!

 - .316رفت؟
چیه! انتظار معجزه داشتی؟آره .مگه انتظار زیادیه؟رفت.حسین هادوی نیا
 .317شغل پدر
مادر می خندید .دلقک برایش دست تکان می داد.

 .318وصیتنامه
قبل از بردن جسد ،انگشتش را شستند.

***برگزیده***

 .319نسکافه داغ
چراغ روشن شد .دست بچه پانسمان شد

 .321حمله کرد .عکاس دوباره زاویه را تغییر داد
 .321کپسول اکسیژن سنگین بود .پدر هم
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احمد معزی
“ .322پس از میالد”
بسوزانید.فقط کتاب انجیل کافیست

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

 .324عاشقانه اسکلت براکیوسوروس را بغل کرده ،می خوابم .دارم منقرض می شوم*** .نامزدهای نهایی ***
- .325به خدا گفتم ,از امام حسین بخواد ,بابایو شفا بده.
-چرا اینجوری نگاه می کنه؟

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

« .327کنکوری»
در چهار ساعت خواب روزانه اش ،چهارصد تا تست زد.

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

 .329گفت اگه این یکی دختر باشه پاش قطع میکنم.پسرش فلنج به دنیا اومد.

 .331دماغش رو عمل زیبایی کرد از گرسنگی مُرد ....فیل نادون!
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***نامزدهای اولیه***

 .331قلبش رو عمل کرد که فراموشش کنه.بههوش که اومد دید پرستارش...

 .332بهش دست زدم جیغ و داد کرد!قصدم الیک بود!

سامان طالجوران
 .333نوبتم شد ،چشم گذاشتم ،پدر مادرم برای همیشه قایم شدند.

 .334کافه شلوغ بود ،گارسونها مدام بین میزهای تکنفره راه می رفتند

 .335وقتی مَرد را روی سنگ میشُستم ،کودکی پشت شیشه می خندید.

 .336زمستان امسال جایش گرم است ،پرنده کز کرده کنج قفس.

 .337پسرک سرانجام اجازه گرفت ،انگار زیر نیمکتش خیس شده بود.

حمید رشیدی
 .338خیلی خوشگل شدیا  ،بازم که لکه ی انگشت روی آینه است.

 .339منو نگاه می کردی ؟ تو که داشتی با اون حرف می زدی ؟

 .341تو خیلی خوبی  ،دلم واست میسوزه گیر من افتادی.
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***نامزدهای اولیه***

 .341کاش فقط دوسم داشتی نه اینکه واسم بمیری.

 .342چراغ و که خاموش کردم گول چشماتو خوردم

سهیال راجی کاشانی
 .343هرکس می افتاد صدا می زد امدادگر!امدادگر صدا زد یا زهرا!

 .344فرشته ها
قرار بود اینجا توشه جمع کنند برای دنیای دیگر ...-آدمیزاده دیگه.

 .345برگ تازه
مادر!اونو دیدی؟-می دانستم سبز بشه برادرت خوب میشه.

 .346شاخ های سوزان
گاو در نور آتش شاخهایش  ،به آدمها نگاه کرد ،فرار می کردند!

 .347سالگرد کربالی پنج
لبهایش تکان می خورد .دستی بر آب داشت.

محمدمهدی آقاسی
 .348به تو فکر میکنمـ .بدون آنکه یادم باشد  ...آلزایمر گرفته ام !
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 .349روزِِ بدون شعر...یعنی به تو فکر نکرده ام !

 .351کوری/..یه لحظه چشماتو ببند.چه حسی داری ؟ دیگه دلداریم نده.

 .351یه بار عاشق شو ،بعدش کم کم دستت میاد.

 .352من عاشق دستاش شده بودم.تابستونام دستکش میذاشت.

احمد سپنتامهر
 .353نوزاد بی تابی میکرد چون پرواز مادرش را میدید

 .354چوب و چرخ گاهی با هم میسازند و گاهی هم نه

زهرا گل محمدی
 .355گوشی را قطع کرد ،صد سال پیرتر شد ،اما نمرد.

 .356چای می جوشید ،پیرزن بلد نبود ساعت بخواند ،باز زود بود.

 .357باران شروع شد ،کشاورز خندید ،پسر کوچک کشاورز بغض کرد.
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سعادت سادات جوهری
 .358بی تاب بودم صبورم کردوقتی دروغ را انتظار معنا کرد.

حمیده سادات غفوریان
 .359دخترک تنها پس اندازش را به مغازه دار داد.
یک مشت نفس برای بابام میخواستم آقا!...

 .361کوهستان رحمان را دوست داشت.
آنقدر که دیگر پسش نداد!...

 .361پدر نخبه بود.
این را تمام تیمارستان می دانستند!...

***نامزدهای اولیه***

 .362سوران تفنگ به دوش
رفت ولی به روی تفنگ برگشت!...
*سوران یک نام کردی

 .363تقصیر شیر گاز نبود
مادربزرگ آلزایمر داشت!...

سمیرا رسولی
 .364نگاهم که میکنی،،چنان اوج میگیرم که ،،،جاذبه متحیرمیماند از عروجم!!!
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 .365زندگیِ من شرمنده...بی او تورا نمی خواهم!!

 .366لطفا از من دوری کن...آغوشت کافئین دارد!!!

 .367یلداست...
و امشب یک دقیقه بیشتر ندارمت...

 .368جاذبه ی چشمانِ تو مرا از زندگی انداخت...خوبِ من

سیمین یوسفی
 .369دو کلمه هم باهاش حرف نزدم گفتن وقتش تمومه تموم

 .371ده سال است به تلفن خیره مانده منتظر فرزندش است.

 .371در قاب آینه اتومبیلش زنی را سالها گم کرده بود.

***نامزدهای اولیه***

 .372به آن یکی وفادار ماند زنش تنها شد.

 .373دختر بود وقتی شنید خنده تلخی کرد.

اکبر معصومی
 .374علی فقرش را مبادله علم و مال ،و مال زاد
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 .375اندیشه فقرش را مبادله علم و مال ،و مال زاد

علی اصغر دانایی
 .376بعد طالق بچه ها پرسیدند پیش کدومتون می مونیم؟ جوابی نیومد!

 .377بی غیرت
پول مواد نداشت مادر حامله اش رو فرستاد گدایی!

 .378رئیس شد پرسیدند زنه چیکارته نگفت همسرمه زمانی آرزوش بود.

 .379پدر خواست به باد کتک بگیردش مرغ مینا گفت بهتونه!

 .381بیماری ام خوب شد .رفتیم جگرکی .اسم دل اومد دردهام برگشت.

محمد صادق عابدینی
 .381زنش را کشته بود ،میگفت سرطان دارم میفهمید دق میکرد

 .382می خواستند تاآخر خط باهم باشند،خط کوتاه بود

 .383پدر نوزاد را برد .شب با نان برگشت ،ساکت بود
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حنانه قاسمخانی
 .384پاییز آمده است .مرا طوری در تابوتم بگذارید که تا پایییز سال دیگر نیز بازنگردم
 .385چقدر زود دیر می شود...

 .386بیایید امسال چترهایمان را وارونه بگبریم

فاطمه یاقوتی
 .387رنگش سفید بود ،سرطان معده داشت ،بیچاره هندوانه شب یلدا
 .388سرش را شکستند ،قلبش را شکافتند ،خندیدند؛انار قرمز بود.

 .389از وانت سر خورد ،هندوانه یلدای مرد معتاد جور شد.

 .391چربی مجاری تنفسیش را بست،نفسش باال نیامد ،هود مرد.

مریم یخکشی
 .391یلدا انار از دستش افتاد حافظ شعرهایش صد دانه شد

 .392دخترک سوار ویلچر کنار خیابان بود پسری نابینا هلش میداد

 .393بچه پستان مادرش را میمکید ولی شیری در آن نبود
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***نامزدهای اولیه***

 .394پیرزن سماور روشن کرد پسرش برای کبوترها دانه ریخت

 .395برگها زیر پاهای برهنه اش خش خش می کردند شاید باران ببارد

خاطره بصیری
 .396کفشم را می تکانم.تا عصر باید تمام خانه را بتکانم

 .397بند پوتین هایش بستمو رفت
 3روز طول کشید تا خبرش رسید
فرخنده آب آب نژاد
 .398پدرم که اخراج شد تنها به فکر داروهای خواهرم بود.

 .399پیرزن عصا زنان گفت  ” :بعد از این همه بچه”.

 .411دوستم گفت “ :دعا کن بله را بگیرم ”.جشن گرفت ،نفهمیدم.

 .411مریم طالهایش را فروخت.ولی خانه معامله شده بود.

 .412دکتر به امیر استراحت مطلق داده بود.برگه ی سوال می گرفت.
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محمد مهدی گلشاهی
 .413چشمهایش را بست  ،مادر هر شب به خوابش می آمد.

 .414مرد به زن خیره شد .صدای ناله ی دخترک عذابش می داد.

 .415بوق زد  ،بیا باال ،لوس نشو  ...هرچی بگی قبوله ...

 .416خستگی تو چشماش موج می زد  ،حرفی نمی زد
او فرمانده بود.

 .417جنگ تمام شد  .اما خاطره ی دردناک اسارت
رهایش نمی کرد.

نیکان ضرابیان
 .418شعاع آفتاب عشق رخسارش را به سرخی نشانده بود

 .419خوشحال از اینکه پروازش به زمین خواهدنشست ولی هرگز نرسید

***نامزدهای اولیه***

 .411بند کفش هایش را می بست بلند شد دنیا دنیا نبود

 .411اگر تیک تاک ساعت برود انگاه من میمانم و سکوت
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فاطمه بنکدار
 .412زنم دانشگاه قبول شده ،رفتارش بامن مثل نامادریها شده.

 .413درزندگی ما فقط روزها ،هفته ها ماه ها سالها می گذرند.

 .414بزرگترین آرزویم این بود که زود بزرگ شوم نادان بودم.

غزل قاسمینور
 .415معتادشد پدر مرد،مادرسکته کردمن تنها ماندم.

 .416ازوقتی آنتن ماهواره اومده به خونمون اذونمون رپ شده.

 .417اسفند مرخصی می گرفت ،حاجی فیروز باال شهر می شد.

نیلوفرضرابیان
 .418قدش بلند بود خم شد تا مادرش احساس کوتاهی نکند

 .419اشک هایم نتوانستند تو را برگردانند ولی گیاهی را سیراب کردند

 .421خیاط خوبی نیستی گره ای کور زدی دلم خیلی تنگ شده

 .421گلبرگ های گل هایم تمام شدند تا کی باید در انتظار بنشینم
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 .422پیرمرد با امید بیدار شد اما وقتش تمام شده بود

نرگس صیفوری
 .423ابرو هایش را مرتب کرد،و برای مالقات همسرش ب بیمارستان رفت...مردی ک بابا شده است..

فرناز مهدوی
 .424یلدا شب آمد .داستان کوتاه تر از آن بود که بگوید.

 .425چون جیگرش جیگرش را داشت جیگرش را از دست نداد.

 .426در تصادف اکبر رفت .اصغر دنیا آمد .زن افسرده شد.

 .427سفر را دوست نداشت .از کودکی تا پیری یادش آمد.

 .428بچه ها تخم مرغها را بر سر پیرمرد گرسنه شکستند  .دلش شکست.

نرگس سجادی
 .429دخترک صورتش را چسبانده بود به شیشه مغازه اسباببازیفروشی.

 .431زنش عفونت معده دارد میگوید پول ندارم ،خودش مو کاشته!

 .431خیاط پیراهنش را آورد وقتی او در خواب ابدی بود.
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 .432مرغهایی را که پخته بودم برای مهمانی امشب گربه خورد.

 .433میلنگید .کفشهایش را درآورد .راحت شد.

محمدرضا قاسمی
 .434اگردوستم داری خانه بنامم کن بنامش کردم طالق گرفت.

 .435ازدنیای فانی گریختم رفتم جبهه شهید شوم پارتی نداشتم.

 .436حدودا چهل سالی می شود کسی نظرم را نپرسیده است.

پریچه ساروی
 .437قدش بلند بود .خواست اندازه دیگران باشد .سرش را برید.

احسان امین بیدختی
 .438خاطره
دکوراسیون رو عوض کرد،
ولی زندگی مثل گذشته بود.

 .439سرما
6دقیقه به چهار،
دخترک در آغوشش جان داد.
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 .441ستاره دار
بعد از دخترک ،غذای سلف طعم کافور می داد.

***نامزدهای اولیه***

لعیا اعتمادی
 .441پیرزن هر شب قبل از خواب خاطراتش را رفو میکند.

 .442گوش ماهی حرفهای ماهی را شنید؛ فقط او حرفهایش را میفهمید.

 .443زن مهربانی را بر روی قلب سنگی مرد حک کرد.
شهناز صفایی پور
 .444جواب آزمایش مثبت بود  .خندید  .چیزی در شکمش تکان خورد.

 .445شیرجه رفت توی استخر  .فقط عروسکی بود با موهای خرمایی.

***نامزدهای اولیه***

 .446خون ها را که دید جیغ کشید  .مادرش  :نترس ! خانم شده ای.

نعیمه طلوعی اشلقی
 .447به عشق سابقش سالم کرد .پیرمردگفت :شما پرستارجدیدید؟

 .448دعوا
-جمعیت متفرق شد .میانجی را به گورستان بردند.
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***نامزدهای اولیه***

 .449توپش گل شد.از خواب پرید .ویلچرش گوشه ی اتاق بود.

 .451به جنازه نگاه کرد .سالها در آینه دیده بودش.

 .451مسابقه ی دو
-یک دو سه .شلیک تیر .پرنده سقوط کرد.

مینا هژبری
 .452قبض برقِ زیر قالی را توی جیبش گذاشت  .یادگار مادرش.
 .453از پنجره نگاه کرد  ،دلش گرفت  .مرد روی نیمکت نبود.

 .454زنگ خانه ی مادر مرده اش را فشار داد  ،لحظه ای ایستاد  .رفت.

 .455نامه را خواند  .اولین نامه ای بود که برای خودش می نوشت.

 .456مرد شاشید  ،روی بوته ی هندوانه ای که زن کاشته بود.

فرنوشه شریفیان امیری
 .457کفش صورتی را،پشت در دید.گل از دستش افتاد.

اردشیر پورصفاری
 .458باران که بند می آید ،در خانه ما هنوز می بارد.
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 .459گوسفندها را می شمردم وخوابم می برد ،زود بع بع کنان بیدارم می کردند.

 .461عزت نفس
سیر نمی شدم ولی ته غذایم را باقی می گذاشتم.

 .461پدر :چه رشته ای قبول شدی؟ آشی یا پتویی؟
 .iرشته فرنگی

 .462پیتزا خیلی دوست داشت ،می گفت مرا هم دوست دارد.

فرشته سادات موسوی فرد
 .463پر عطوفت :دخترش را با انگشت روی تبلت نوازش می کرد.

 .464خواب می دیدم مامان هر روز در آشپزخانه اپنمان غذا می پزد.

 .465زن بچه به بغل،اتوبوس سرد،مرد کف اتوبوس خوابید.

 .466برنامه خانوادگی :پدر مشهد ،مادر جغتای ،برادر کیش ،من تهران.

 .467حیات مدرنیته :بابا رفته ،برادر دانشگاهه ،مادر سفر ،من آمدم.
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***نامزدهای اولیه***

سید وحید موسوی فرد
 .468جنگ ستارگان تخیلی است برای تنوع بخشیدن به سکون زمینیان.

 .469بابا سفر،جیب خالی،مامان ته صف نانوایی ،من گرسنه.

 .471پدر چک های دانشگاهمان را پاس می کند ،مادر اجاره خانه می دهد.

 .471کار_ تحصیل :پدر مشهد ،مادر سبزوار ،برادر کیش ،من تهران.

 .472پینوکیو دروغ می گفت دماغش بزرگ می شد ،بچه آدم دروغ نمی گوید.

اشرف السادات موسوی فرد
 .473حیرت انگیز :اعضای خانواده پدربزرگ سر یک سفره غذا می خورده اند

 .474مستند واقعی :تمامی اهل خانه مامان بزرگ در حال نهار خوردن

 .475کمی بگوییم و بخندیم :من ایرانی ام فارغ از هر دغدغه

 .476افسانه جومونگ :آرامش جهانی دور نیست،در همین نزدیکی است

 .477عصر حجر آرزوی سفر ماه،عصر تکنولوژی آرزوی زندگی روستایی
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رامین یوسفی
 .478وصیت کرده بود به پسرش ارث نرسد .سالگرد پسرش بود.

 .479یک ساعت هست که تیغ ،روی مچ دستم میلرزد.

 .481گفتند بخوان .حنجره اش را صاف کرد .شعر یادش نیامد.

 .481کلید به قفل نمیخورد .زنش قفل را عوض کرده بود.

 .482آماده ...آتش .گروگانها افتادند بجز کودکی که روبروی تفنگم بود.

زهره شعبانی
 .483خرمشهر آزاد شد اما برنگشتیم.

 .484عرق دست شاگرد ،تقلبها را کمرنگ کرده بود.

 .485تنهایی به عیادت پدرش رفت ،با استامپی در جیب.

***نامزدهای اولیه***

 .486فرم استخدام سوال سختی داشت :نام پدر؟

 .487پیردختر روی سنگ مفقوداالثر شمع روشن میکرد ،هر پنجشنبه.
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علیرضا برزگر
 .488چشمانت آبی .چشمانم قرمز .نگاه ما چه شهرآوردی می شود.

 .489مرد عربده می کشید.صبحانه نان و بلندگو خورده بود.

 .491ضربه محکم .توی دروازه .مادرش به لگدهای شکمش فکر می کرد.

 .491زلزله .همه زیر آوار .همسایه هنوز سر به دیوار می زند.

 .492دزدسایه ای روی دیواز،همسایه فریاد زد.

ندا برزگر
 .493شبها با عینک می خوابید تا خوابهایش را بهتر ببیند.
 .494گربه ی ناز در حال عبور از خیابان ...جیغ ترمز...

 .495آتش شومینه دفتر خاطرات را می سوزاند ...آژیر آتش نشانی...

پروین برهان شهرضایی
 .496همیشه وقتی همسایه کباب میپزدمادر خدا را شکر می کند

 .497مادرفهمید کتک خورده.صورتش زیر کرم پودر تیرکشید
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***نامزدهای اولیه***

 .498اب جوش کرمهای پخته رااز پرواز منصرف نکرد

 .499دشت منتظر بود اما گله در یخچال به شهر میرفت

 .511میوه ی تیرهای برق روزها نارس و نامرئی است

حسین جودوی
 .511پنجره ی باز .خوابید .بیدار شد ،خوابهایش را باد برده بود.
 .512پیوسته میرفتم .سایه به دنبالم .صبح شد .دوباره تنها شدم.

 .513پرنده زمین افتاد .شکارچی سینه اش را شکافت .قلبش آبی بود.

 .514می گفتند الل است .اما او فریاد می زد ،سکوت را.

 .515به قتل رسید .اثر انگشت متهم روی قلبش پیدا شد.

حسین کیان پاک
 .516دو استکان چای روی کرسی زیر نور چراغ،کاش زودتر بیاید

 .517خزیده خزیده به سنگر رسید  ،مزه مار خام هم بد نیست

 .518لباس عراقی تنش او را به کربال رساند
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 .519سرش گرم بازی در دنیا بود

 .511کهنه ها را از بچه گی می شست

الهه پورخسروانی
 .511عرعر خر حواسش را پرت کرد ،نتونست بفهمه چی خوبه.

 .512سیب زمینی روی گاز سوخت ،تورم از اخبار درز کرد.

 .513لپ تاپش رو بست ،باید برای امتحانش دعا می کرد.

 .514می خواست برنده نشه ،چون بهش می گفتن کلپکِ خرخونِِ شاشو

 .515نوشته بود آرایشگاه مردانه ،فر با هایالیت ،نوشته بود مردانه

علی رضا تیموری امیری
 .516مرد گنجشک شد .فهمید وقتی باران می بارد گنجشک ها کجا می روند.

 .517آگهی
آگهی روزنامه را خواند ،نیاز به یک همصحبت .فوری!

 .518سقوط پدر در یک ظهر تابستان مرا مرده شور کرد.
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***نامزدهای نهایی ***

 .519بررسی های اوایه کارآگاهان اداره پلیس نشان می داد.جنازه ای کم است.

 .521دختری با صدای بِلوند اعالم می کند((هواپیما در حال سقوط))....

مسعود رشیدی
 .521اجدادم که از بهشت رانده شدند زندگی من تلختر شد.

 .522جشن استقالل بودجه از پول نفت را می¬دیدم ،بیدارم کردند.

 .523هواپیما سقوط کرد ،به اشتباه خلبان را مقصر اعالم کردند.

 .524طالق گرفتم ،به دوستیهای اینترنتی و وایبریش بیشتر عالقه داشت.

 .525برگشت؛ اما ،وقتی فهمید همسرش ازدواج کرده دق مرگ شد.

عباس باباعلی
 .526معلم:کی می دونه فقر یعنی چی؟
همه دست باال کردند.

 .527چون جورابش سوراخ بود،با کفش آمده بود روی فرش.

 .528یقه ام را گرفته،می گه:خدا هم هرچی داده میگیره.
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 .529همه منتظر:درخت،سیب،علم،اما نیوتن کوچولو،مشغول بازی.

 .531شکایت داشت.بجای آه روی سنگ قبرش نوشته بودند:آخ.

فریبا منتظرظهور
 .531سبیلش را تراشید ،با دربستی به کودتای  28مرداد رسید.

 .532خسته شد ،گفت من کشتم .دارش زدند.

 .533گفت :گم شو سوسول!
شنید :کجا؟!

 .534هیچ کس نفهمید ،اول کی خیانت کرد ،حتی خودشان.

 .535گیاهخوار بود و سالم ،از روی نخل افتاد و مُرد.

مهرآذین مدرسی
 .536زن گفت:هوا خوبه...کارگر ساختمانی گفت:لعنت به هوا...

 .537تنهایی؟آره...دسته ی صندلی را بلند کرد و کنارش نشست...
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***نامزدهای اولیه***

 .538اتوبوس آمد،از هم جداشدند،یکی زنانه...یکی مردانه...

***نامزدهای اولیه***

 .539تا سه میشمرم،نیومدی،میرم...یک،دو،سه،چهار،پنج...

***نامزدهای اولیه***

 .541سبزه را گره زد،صدای سوت مردی از کوچه آمد...

مجیبه نادری

 .541شین آباد
یه روز ...یه بخاری نفتی ...همه آرزوهام رو سوزوند.

 .542معلم :چه وقت توکل می کنیم؟
دانش آموز :وقتی بی پولیم.

 .543مامانی این دفعه موهام رو بباف و با داروهام بیار.

***نامزدهای اولیه***

 .544روز عروسی
کارها خوب پیش می رفت ،تا اینکه زلزله اومد...

 .545هوای آلوده
ببخشید ماه!
اجازه نمیدن شما رو ببینیم.
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ندا تقی
 .546دیروز آب  ،امروز باد و فردا خاک همسفرم خواهد شد.

 .547قصه را هر طور که بنویسی ،آخرش سفر است.
محمد امین
 .548سماور قل قل کرد کبوتر بغ بغ کرد مادر وداع کرد

محمد باباخانی
 .549سی سال گذشت اصرار سوخته را فاش نکردند پدرسوخته ها

 .551امید
نیمه ی پر لیوان آزمایش ادرار منه اینقدر نگاهش نکنید

 .551صورتش را بوسید جای لبش روی غبار سنگ جا ماند

 .552چقدر کثیفی بیا یه داستان بگم متحولت کنم حسن کچل

- .553میشه نمیری؟
زنده بودنم مهمه؟آره-االنشم زندگی نمیکنم
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الهام درویشی
 .554الستیک که پنچرشد صبح رد خون روی برف ها بود

 .555کاله گیسش که افتاد طالقش داد

 .556باسرمایه خواهرم دست فروشی می کنم.چند کارت پستال عاشقانه

 .557بابا که از خط برگشت مادرم رفت چون مرد نبود

 .558سال که تحویل شد با پالک پسرش رو بوسی کرد

روح اهلل صالحی
« .559آتش » سرباز فندک را گرفت زیر لب های فرمانده

***نامزدهای اولیه***

 .561پله آخر را که دستمال کشید بچه سقط شد.

 .561بعد از شنیدن بوق پیغام بگذارید:بوق.بوق.تولدم مبارک

***شایسته تقدیر***

 .562یادش نمی آمد امروز چوب خط کشیده است یا نه

 .563فوت کرد.دختر فحش داد.پدر دلش خنک شد
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حسین حیدری
 .564تو ده کلمه چی می خوای؟ شش ماه بیشتر زنده نیستم

 .565چرا در ده کلمه؟ کل زندگیم همین است،عشق تو

 .566و زندگیم از آنجا شروع شد که تو آمدی

مریم خوشکام
 .567بیمار:دارم می میرم؟

 .568مرد سفیدپوش :دیگه نه!
.
.
.
...هرکس  ،فقط یکبار.

 .569درِّ نجفش که شد عقیق یمانی  ،به موالیش سالم داد.

معصومه مسلمانی
 .571کودک درونش زنده بود ،دکتر گفت :ناخواسته از غصه مرد.

- .571چی میل دارین؟ -یک نفر که بشیند رو به رویم!
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 .572پیشنهاد بی شرمانه
هوا سرد شده! .iiاز گربه هم نمی ترسم);

- .573نیم رو خاگینه آب پز املت؟
املت بدون گوجه فرنگی!محمد سعید مرآتی
- .574عروس خانم وکیلم؟
سکوت کرد،
نفس هایش بوی زنانگی میداد.

 .575حلقه اش را فروخت
و
آخرین قسط مهریه را پرداخت کرد.

***نامزدهای نهایی ***

علی حاجیان
- .576آخه بی تو میمیرم.
منم دوست دارم.جواب آزمایش منفی

- .577بابایی اومدی واسم پاستیل میخری؟
پیاده شد – آزادی  ....دو نفر
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 .578آبجی گلم,آبجی خوشگلم
چیه دوباره پوله موادت تموم شده؟

 .579عروسک قشنگه من قرمز...
آخرین صدای دخترش قبل میدان مین

 .581صدای هق هق دختر
آوای قهقهه پسر – نترس خانمی آب بود.

***نامزدهای اولیه***

علی پورصفری
_ .581برای این دست دستکش دارید؟
_اوه نه شش انگشتی ندارم.

_ .582امضا می کنی؟
_نه
انگشت می زنی؟_نه
باد آستین هایش را می رقصاند.

 .583میکشمت!
_من نمی کشمت داداش زنده میخوامت
تفنگ چوبی را انداخت.

 .584پسرک روی پله ها افتاده بود.
اسب چوبی اش توی راهرو می دوید.

***نامزدهای اولیه***
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 .585کاغذ مچاله ای روی صورتش چسباند
صورتش مثل پدربزرگش شده بود.

***نامزدهای اولیه***

لیال سهرابی
 .586بابا مرد ،دنیا تمام شد .دنیا بین بازوان بابا بود.

 .587ناخنهای بابا را کوتاه کرد ،دو تا از انگشتها کم بود.

 .588در تصادف بابا و برادر رفتند .مادر در بیمارستان دق کرد.

 .589پزشک شد ،یادش رفت مادرش سالهاست درد را میکشد.

آرزو دهناد
 .591خیره چهارپایه بود ،صدا لرزید“ :بخشیدم”  ...طناب شل شد

“ .591بابا! پاهام خیس میشه”  ...و آب ازسرم گذشته بود

 .592تصویر فوق متعلق به  ...بابا بزرگ عکسش را دوست نداشت

 .593جوان ناکام رباب دختر محمد  ...عصا ایستاد.محمد نشست

 .594دانه تسبیح باال رفت  ...امن یجیب المضطر  ...چشم گشود  ...خندید
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رضا یوسفی
 .595شکر خدا به خیر گذشت ،گواهی نامه نداشت مقصر شد.

 .596پسر :عشقم دوسم داری؟ دختر:نمیدونم خاستگار اومده ،کارمند بانکه.

 .597باران
مردم تهران خوشحالند .اردبیل عزادار کشتههای سیل.

 .598وزن هنگام تولد و تدفین :سه کیلو .پالکشو بردار...

 . b .599چرا رد دادی کی بود؟
 .iهیشکی مادرم بود.

لیال جوان

 .611اینجا از شدت کم آبی گلهای چادر زنها هم پژمردن.

( .611یلدا)
گفت :کاش مثل اسمش یک دقیقه بیشتر طول می داد.

 .612باالخره دندوناشو دیدم.ناظم ترشیده با ابروهای برداشته

 .613مرد سر زنش داد کشید .گلدان روی اپن شکست.
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مژده مقیسه
 .614مامور انتخابات با عکس شناسنامه اش مطابقتش داد .پیر شده بود.

 .615مرد از روستا آمده توی اتوبوس بوی گله راه افتاد.

 .616مردی می خواست که پشتش را نلرزاند .زمین شب عروسی اش لرزید.

 .617بعد عروسی اش موهایش را طالیی کرد .مرد حاال مرده بود.

 .618چادری نبود و هیچ وقت کودکی با مادرش اشتباهش نمی گرفت.

شکوه الزمان چمن زاری

 .619گدای سرکوچه مان تا آرنج النگو داشت.
 .611نامه آمد .پوتین هیچ وقت برنگشت.

 .611باالخره آمد درس بخواند که برقها رفت.

 .612چند وقتی می شد بابا نمی خندید .آخرین مو افتاد.

 .613آب جیره بندی شده بود .مامان گفت :دوشنبه فرش می شوریم.
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***نامزدهای اولیه***

یاسمن درودی
 .614عنوان:انسانم آرزوست
متن داستان:
چراغش خاموش شد...
اما به آرزویش نرسید!

 .615عنوان:تاخیر!
متن داستان:
تیغ!!!...
خونش جاری میشود
صدای پا...
دستگیره ی در میچرخد!

 .616به توپ پاره شده نگاه میکند
پول تو جیبی اش بود!

 .617عنوان:روشندل
متن داستان:خودش هیچوقت ندید که از قلبش نور میتابد!

 .618فریاد زد:
مادرها نمیتوانند بد باشند!
تبرعه شد!مادر بود!

مرتضی میرزایی
 .619کودک به جستجوی بهار عمر را ورق زد تا پیری
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آتنا فرجی
 .621به سرنوشت اعتقاد داری ؟
از آسمون سنگ بر سرم بارید!

 .621قلب اناریه که شب یلداببینه میترکه.
بفهم ...نرو!

 .622صفحه های کتاب و زخمای کوچولوش..
آهای! بریدی و نبریدم...

نیلوفر سالمیان
 .623تولد خاموش
پلیس :طفلکی ! قبل از مرگ گربه چنگش زده.

***نامزدهای اولیه***

 .624دفاع از ناموس
موقع اعدام لبخند می زد  .هنوز باکره بود.

***نامزدهای اولیه***

شکوفه جباری
 .625نشستند،زل زدند و رفتند هرگز نفهمیدند هر دو الل اند.

 .626سقط کرد اما دو جفت جوراب کوچک ملکه ی ذهنم شد.

 .627رأس ساعت سر قرارش بود.ساعتش ایستاد و همانجا نشست.
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***نامزدهای اولیه***

 .628هر روز گل می فروخت اما کسی برای او گل نخرید.

 .629خیس از عرق  ،چترش را بست.خیس باران شد.

شایان شکری
 .631عاشقی تمام عمر نامه نوشت .معشوقش با پستچی ازدواج کرد.

 .631یه جای تنگ  ،یه خونه بود .خونه ولی تنگ نبود.

 .632هر دری میزدیم ،حرفی میزدند  .برایشان دست  ،دست  ،دست میزدیم.

 .633پای درختی ماندم .گفت  :سایه...

محمدمهدی معارفی
 .634دستور
شلیک کن سرباز
بنگ
و سروان روی زمین افتاد

***نامزدهای اولیه***

 .635خودکشی
_تولدم مبارک
فیتیله ی بمب را روشن کرد و دست زد
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 .636جبهه
رفت برگشت،رفت برگشت،رفت و پالکش برگشت

 .637مغرور
باور نمی کنم پدر برای نوه اش اسب شود

 .638خواب
باور نمی کرد مرده تا وقتی سرش به سنگ خورد

یاسمین شمس
 .639عنوان :داستان ترسناک:
آخرین انسان زمین در اتاقش بود ناگهان در زدند

 .641دخترک عمل قلب داشت مادرش هم مرد

 .641همه بهشت را دارند ولی به دست خود جهنمش می کنند

 .642زندگی گل سرخ است هم خار دارد هم گل

 .643اشک های دلقک با گریمش نمی ساخت

سوگند صفری
 .644از پلههایِ پناهگاه پایین دوید .یادش افتاد عروسکش جامانده.
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- .645خیلی درد میکنه؟
-باالخره حرفامو زدم.

 .646باران نبود .چشمهایش را زیر دوش شست.

 .647با حسرت به دنیا آمد .با حسرت مُرد.

 .648دستش از گلهایی که قروخته بود سبک شد مثل جیبش.

شیوا محزون
 .649من دلیل ناموجه یک عشقم پدرم برای من سیگار میکشد

ابراهیم افشاری
 .651کسی نبود تا اجازه بگیرد،عقد باطل شد.

 .651وضو گرفت،درگیر بودم اذان صبح ،ظهر ،یا مغرب است

 .652همیشه مزار میرفت ،روی سنگ نوشته بود شهیدگمنام.

 .653بعد ده سال ،مامور«:آزادی»
زن«:ده دقیقه صبر کنید»

***نامزدهای اولیه***
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 .654مورچه را روی کاغذ سوار کرد اما دیگر دانه نداشت.

فاطمه احمدپور
-“ .655عشق”
بعد دوسال دیگر بلیط نخرید ،ازدواج کردند.

 .656سالها نشستم نوشتم تا یلدا ،بیذوقانه گفتی انشاا ..یلدای بعد.

 .657پدرم دوجنسه است بیرون پدر است خانه ،مادر.

-“ .658شانس”
نویسنده شد وقتی اثرش شانسی برگزیده جشنواره شد.

-“ .659عشق”
نمازش غذا شد ،یادش آمد دیشب مادرش میلرزید.

آمنه صانعی نیا
 .661صدای گریه نوزاد رها شده اش نگذاشت بوق ماشین را بشنود...

 .661مرد رفت ،جنین و خون رگش را راهی فاضالب کرد.

 .662سرد است.مرده است.سهمش سنگی بینام و نشان است.
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 .663کام عمیقی می گیرد،به توده ی خاکستری توی عکس رادیولوژی می خندد.

 .664چند عدد لنگه کفش بچه گانه،پای چپ،بفروش می رسد.

حجت بهرامی
 .665بچه ها یک عصای نو برایش خریدند
بنی اسرائیل را چه کند؟

***نامزدهای اولیه***

 .666بهار رسید کسی گلها را صدا بزند
گلشن بیدار شو...

 .667چراغش را زیر پتو می برد.
از شب و قضاوت ادمها می ترسد

 .668خونی بر دامن ابر گزش رقاصه ی برف مرگ افتاب دستهایت ...

 .669سایه ی پدرم روی مزرعه است.
کندوی خالی گندم دروغ می گوید...

احمد کریمی لیچائی
 .671آبی که پشت لباس خاکی اش میریخت ،دیوان الالیی های کودکی اش بود.

 .671نسیمی که میگذرد ،خبری از غنچه های نشکفته پرپر نخواهد داشت.
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 .672پدرم خوب میدانست پسرم را چطور باید تربیت کنم.

 .673دخترک ام اس داشت ،سرپا بود .پسرک روی ویلچر شعر میگفت.

- .674چه خبر؟
-... .
 .675گوش دادن به سکوت ،بهتر از تنهایی ست.

احسان کریمی

 .676در چهار راه با شرافت گل میفروختند ای ادم فروش!

 .677قاشق غذا هواپیما شد
فرزند خلبان شهید سیر اما گریان!

 .678قاضی :بیشتر فکر کنید.
>

 .679عنوان داستان < :از تمسخر تا کپسول اکسیژن>
هنوز هم نفهمیدم غرور چیه؟!!

 .681یک دروغ گفتم و ترس من هنوز هم ادامه داره!

78

مهرداد خُزیمه
 .681مردِ کارتون خواب شبها راحتتر می خوابید با نالهء رهگذران بیدار

 .682داستان ،ده کلمه ای میشه؟!
فالنی از بیخبری مرد ،آره میشه

 .683نسل بغل دستیتو میشناسی؟!
میگه  :نه ،تازه اومدیم این محل

 .684چرااینقدر میکشی؟
میگه  :پشت این شیشه هیچی واقعیت نداره!

 .685روزی گنجشگکی زبل با پوشالهای کولری خاموش ،آشیانهء گرمی ساخت

عباس سعیدی
 .686بابا که گفت بمیرم از دست شما – جدی گفته بود.

 .687خیره به چاقویِ بابا مُرد ،مرغِ بخت برگشته ی نذری!

 .688وان نیو مسِج :برگرد خونه ،بابات قبول کرد خواستگارِ بیاد!):
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سیده موژان تقوی تکیار
 .689با تمام ایمان جنگید ولی مرگ پیروز میدان شد
 .691بزرگ و عزیر می شویم اما بعد از مرگ

 .691ماه از دیدن حق برادری ادا کردن مردم ،لکه دار شد

 .692وابستگی تشکیل شده از وا بستگی یعنی وا کردم بستگی

شیرزاد ایرانمهر
...: .693
 :تو جعبه؟! هیچی!
:خونه؟!
 :قصابم!
:بده ببینم!
فرار می کند.
بگیریدش!...

 .694بعد  15سال دیدمش! بچِّه بغلش بود.زمانی نوجوون بودیم...

“ .695ناصر خسرو”
 :زیر قیمت!...
 :گردنبند قشنگیه! دزدیدیش؟!
 :نه! ...مال مادرمه!...
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: .696معلومه قاتله!
:هیچ مدرکی نداریم!
:ولی...
 :قانونیش :پرونده مختومه!
:عوضی!...

 .697می گفتند مشکوکه .زنش ناپدید شد .خانه اش رفتم .آشپزخانه خونی بود.

مرتضا جم
 .698آخرین تیر شکارچی به هدف نخورد .خودش شکار شد.

گلشن بابادی
 .699بازگشته ای کنارم نشسته ای چه خوشبختی عظیمی
ـ گلشن پاشو دیرت شده!

 .711رفته ای و پیری از انچه در اینه میبینم نزدیک تر

 .711بیا جایمان را عوض کنیم
تو عاشق من شو

 .712پدرم شب ها خوابش نمی برد فکر می کند
روزها تا ظهر میخوابد
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 .713ماشین ها نمی ایستند صدای پدرم دیگر باال نمی اید
می گوید  :هندونه هندونه

ایمان سیف
 .714بوق  ،بــوق ،نه!! ،کشتیش...
بابات رفت پیش خدا...
سیگار داری ...

 .715مبارکه،میگن تو خیابون همو دیدن...
طالق!! ،بچشون چی؟ ((اعتیاد)) ...

 .716میایی ؟؟ نه ...
بریم  ...خدایا کمکم کنه نکنه ابد بهم بدن.

. .717
.
.
.
.
.
.
.
صحنه ای که یک جانباز قطع نخایی همیشه می بینه
خیلی سخته ...
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صالح رضایی نسب
 .718بچه گفت :اسید را باید پاشید روی صورت مسئلهها.

مونا شبستری
 .719دو سالی میشد که دیگر به آینه نیاز نداشت.

 .711پرستار که مورفین را میآورد او هم لبخند میزد.

 .711کالفه بود ،آخرین بوسهشان را به یاد نمیآورد.

 .712به سفره هفت سینِ امسال عکس پدر اضافه شده بود

 .713گفت عکس بیحجاب برای التاری میخوام .گرفت ،رفت.

دادمهر الماسی
( .714رتبه اول)
قبال دفتر مشقش ستاره داشت و حاال پرونده اش.

( .715مهاجرت)
مامور فرودگاه :طال توی بارت نیست؟
طالیی المپیاد :نه.
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 .716آدرس جدیدم از فردا :قطعه  ،317ردیف  ،41شماره .43

محمد اسعدی
 .717دوبرادرازجبهه برگشتند یک جفت کفش هدیه بردم

 .718به طبل گفتند توخالی پوستش را از کاه پرکردند

 .719وقتی شانس در خانه ام را کوبید همسایه ها زنگ زدن111

 .721عزراییل یقه مو چسبید  :ازجونم چی می خوای؟ سیگاروانداختم

 .721از وقتی شاسی بلند سوار شد نصف آدمها را نمیدید.

زینب دینارزاده
 .722فروشنده برای جنسش پول نقد می خواست  .روسپی از مشتری نیز.

 .723مداد آبی رنگ شکسته اش را برداشت.کودکان کربال سیراب شدند.

 .724پسر همسایه از گرسنگی مرد .در مجلس ختمش گوسفند کشتند.

 .725بعدازرفتن رضا تنها همدمش تنهاییش بود.دختر بود یا پسر ؟
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 .726دوماه اخیر را واقعا زندگی کرد .چون می دانست می میرد.

اسماعیل قاسمی(امیر)
 .727اب شور وان حمام,انکار قند خون هم رهایم کرد.

 .728بهای کرفتن دستش گران تمام شد,حلقه اش بوی پرتغال میداد.

 .729چک چک سقف خانه,
ومیله های زندان ادامه می دهند...

 .731زودپز صبرش کم است به خاطر همین زیاد منفجر میشود.

 .731سیاه وسپید؛اغاز شد,زیبا,زشت,کهنه,تمام شد.

میثم بسحاق
 .732تصویرش هنوز تنها تابلوی خانه ام است،و من تنها تابلوی شهر.

 .733نویسنده مرد،کاغذ نوشته هایش لول تریاک پسرش شد.

 .734قبل از آمدنش قلم در دستم بود بعد رفتنش سرنگ

 .735رگش را برید.دو قلب در وجودش از تپش ایستاد.
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 .736نقش اول من ،حاال سیاهی لشکر تختخواب دیگری شده است.

صبا صباغ
 .737انقدر قیچی رو به هم نزن .باز می خوای دعوامون شه؟

 .738باز کفش ها جفت شدند
حوصله مهمون داری ندارم.

فاطمه صادق احمدی
 .739جیبش خالی بود .گفت :سفره ی هفت سین ماهی نمی خواهد.

 .741نمکدون رو آوردی؟
آره مامان
کفش عمه ت کدومه؟

***نامزدهای اولیه***

 .741توی چای تفاله ی دراز افتاد منتظر یک مهمان دراز شد.

- .742دنبالش نکن گربه ی سیاهو ,مثل بابات خل می شی

 .743هر چی مداد کشید نمی شد.
تابلو بود ابرو ندارد.
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صالح اژدر
 .744از درون غصه میخورد اما در ظاهر خویش شاد است

آرش مکوندی
 .745نامه را پاره کرد؛ تکه،تکه،تکه،تکه،تکه،تکه.

***برگزیده***

 .746آخرین نگاتیوی که داشتم ،دارد چاپ میشود .کاش خندیده باشی.

(( .747یه...پا...تو...بر...چین)).
دستم خورد به گلهای قالی.

 .748کاش االن درست چند لحظه پیش بود.

 .749گفت دوستم ندارد بعد هم خیلی آرام و جدی خندید.

نرگس محمدی
 .751پدر
پیشانی اش را بوسیدم .او رفته بود.

گلشن پورصفاری
 .751مالل
تمام زندگیم جمعه ایست طوالنی ،با زنگهای مدرسه ای خاموش.
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 .752آهسته تر عرض خیابان را پیمود تا پیرزن تندتر رد شود.

 .753قضا “قدر” بود ،جلودارش نشدم.

 .754دیکتاتور
دست شکسته ام دایم به دست سالمم فرمان می داد.

 .755زن خانه دار
دستش شکست تا بتواند قدری استراحت کند.

فاطمه پورصفاری
 .756یه عمر کمربند ایمنی بست ،بیفایده .االن صدسالشه.

 .757ثروتمند
کالههای ویترین را برداشت و گفت :انتخاب توی خونه.

 .758گلدان ترک خورد ،اما گل نگاهش به باغچه بود.

 .759اسباب بازیهای قشنگ دست بچه همسایه می دیدم ،حاال زندگی را.

 .761ماه به آنها گفت :ستاره های نجیب چشمک نمی زنند.
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شیرین پورصفاری
 .761مردی شوهر خواهرش را کتک می زد ،مادرم دلش خنک می شد.

 .762دوره گرد می گفت”:روزی به قدمه” اما قدمهایش نای رفتن نداشت.

 .763او جدی جدی می خنداند و مردم شوخی شوخی می خندیدند.

 .764مسافر
امروز با چشمان باز می بینمت ،فردا با چشمان بسته.

 .765مادر
عروسک را که داد به دخترش ،خودش فراموش شد.

زهرا راود راد
 .766قاضی به شاهد:
تا بحال محکومیتی داشته ای؟-بله ،شهادت دروغ

 .767باغبان بازنشسته باز هم هر روز به اداره می آمد

 .768عدم تفاهم
تداشته هایش را می خواستم و او داشته هایم را نمی خواست.
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 .769از سالمتی اش شاکی بود ،برای پرداخت حق بیمه های سنکین ماهیانه.

 .771ماهی تنگ بلور پز می داد که دور دنیا گشته است.

حسین حسنی
 .771ایران هفت برابر کوبا جمعیت دارد .کشتیگیر مغلوب لبخند میزد.

 .772قایمکی پای پنجره سیگار میکشیدم.
مادرم آمد،
دید؟
و رفت...

مهدی شرقیان
« .773زندگی»
چای،فندک،سیگار،چای،فندک،سیگار،چای

 .774آمدند نبودیم  ،رفتند...

 .775چترش سوراخ بود و داستانش شسته،رُفته شد

 .776مادر سبزی پاک می کرد،نگاهش کردم و گریه کردم

 .777برف سنگین بود نتوانست بلندش کند مثل پسرش!!!
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جبار صادقی
 .778تفنگ،
گلوله،
شقیقه،
بنگ،
به همین سادگی پایان کار دیکتانور

“ .779اجاره”
دستش له شد
دستگاه باید خمیر را له می کرد

“ .781یک دستمال تقلب”
عطسه که میزد
یک فرمول دیگر می نوشت

“ .781مجرم بیگناه”
وسط میدان اعدامش کردند
قاتل:چقدر شبیه منه!

***نامزدهای نهایی ***

 .782تولد زنش برایش موبایل خرید
شنیده بود
امواجش سرطان زاست
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شراره تاجمیرریاحی
 .783زندگی مشترک
هر شب لب قلیان را می بوسید

 .784هنرمند
از کلکسیون خوشش می آمد برای همین عکس تمام دوست پسرهایش را جمع می کرد.

 .785قاتل
از کمربند خوشش می آمد چون روی کمر پدرش بند بود

 .786نامزدی
گوشواره هدیه را گرفت.رد عرق روی میله بود

 .787عکس عروسیشان را برداشت و عکس پسر غریبه را نگاه کرد.
مرضیه پژوهان فر
 - .788کی به خانواده ت میگی؟
 .iباید بیشتر با هم آشنا بشیم.

 .789جا زعفرانی خالی بود .زردچوبه و فلفل بیشتری اضافه کرد.

 .791چشمانش را دوخت به عکس  .گنبد طالیی خیس خیس شد.

 .791داخل کالسکه ی رنگ و رو رفته  ،منتظر مادری جدید بود.
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***شایسته تقدیر***

 .792چند شبه بابا دستِ پُر میاد.
-باید از مامان بپرسیم.

حسین جندقیان بیدگلی
 .793شب یلدا ست ولی دلم پیش بچه های امام حسین است.

 .794آب رابرداشت یاد تشنگی برادر افتاد ،آن را ریخت.

 .795پدرچند سالی است که روی طاقچه اتاق فقط می خندد.

 .796سکوت ایستاده بود ،ولی فریاد همچنان خود را می کشید.

مجید حاتمی
 .797بگذریم ،از ادبیات  ،هنر
تو که نیستی  ،جغرافیا مهم میشود

 .798دوست داشتم که لحظات حساس زندگی ام
مثل فیلمها موسیقی داشت

 .799یکبار دیدمش  ،چند دقیقه دوستش داشتم
عمری را زندگی کردم
 .811نامه ی کوتاه از جبهه آمد  ،پدرم نوشته بود
مــن زنده ام..
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 .811نظرت چیست !؟
من میگویم ،کاش این جشنواره البی نداشته باشد

متین رکن
 .812دوران طوالنی عقد و باز فیلم مالنا همدم روزهای بی پولی.

فاطمه آب آب نژاد
 .813دختر عروسک در بغل به قاب عکس مادرش خیره می شد.

 .814روز جهانی کودک  ،دخترک پابرهنه نان خشکش را خیس می کرد.

 .815مرد به دانه ای تکیه زد که سی سال پیش کاشت.

 .816دستها و پاهایش را بریدند .سینه خیز از میدان مین گذشت.

 .817کودک با حسرت به توپش زیر ماشین خیره شده بود.

پویان پورمحسن
 .818دیروز را در تیمارستان سپری کرد،امروز فضانورد شده است.
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محسن رحیمی
 .819اولین بمب ساعتی
متعجب دورش جمعند
عقربه به صفر میرسد

***نامزدهای اولیه***

 .811قحطی
وصیت می کنم بعد از مرگم
مرا نخورید

***نامزدهای اولیه***

 .811مدرسه غیر انتفاعی شهدا
پسر شهید پول نداشت
پذیرش نشد

 .812کالشی
خیلی بد است
مجبوری بمیری
که طلبکارت عزادار شود

روح اله سیف
 .813تلویزیون روشن بود .خوابش برد .سه روز بعد همسایه ها فهمیدند.

 .814از تنهایی بدش می آمد .وان حمام خونی شد .شوهرش گریست.
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***نامزدهای اولیه***

« .815پیامک داور»
 .iمسابقه اول شدی! داستانت چی شد؟ آبروم رفت.
« .816اتفاق»
از پشت بام افتاد .پسرش یتیم شد .حوض خشکید

 .817دلش نیامد ماشه را بکشد .هشت سال گذشت .آزاده شد.

خاطره محمدی
 .818گفتی باران که ببارد یاد تو می افتم!
دیدی خشکسالی را؟

 .819بدون اینکه به من صبح بخیر بگی روزت به شب میرسه؟

 .821همه چیز هست ...
چقدر جای توخالیست

 .821امان از..
نقطه چین های که بار یک زندگی را بدوش میکشند

 .822به ویلچرت عادت کردم اما با جفت دمپایی هایت چه کنم؟!

شراره افتخاری یکتا
 .823خیال نهال رشد میکرد ،پشت اونطرفتر خوردنیهایی قایم کرده بود.
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 .824کودک در آردها خوابید ،غلت خورد؛ روحش سفید شده بود.
 .825زن سوارشد؛
مرد :اول کمربندتو ببند ،بعد معاشرت میکنیم.

لیال یشیری
 .826دیوارِ وارونِ بدونِ دال نیستم !هستم ؟ ولی نه تنظیم کنندهِِخوابت.

 .827از بس نشسته ام بیایی شکسته ام مثلِ نوکِ مدادِ کالس اولم.
 .828زن چمدان می بست به سوی سرنوشت مرد می خندید ،به تمام رویاهاش.

 .829بوی نفت می دهد تنت ..می روم پیش« ننه سرما» مواظب باش نسوزی.

 .831روییده آسمان کفِِاین ناودان سبز ! بهتر است برویم خورشید.

مژگان قانعی
 .831کسی هست ...
من چشم میگذارم بر این هستی ،تو پیدایم کن از این گمگشتگی

 .832بیا وُ چشم هایم را در آغوش بگیر! ...
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محمد محمودی
 .833مرغوبترین توتونها معطِّر الشههای بهمن سوئیسیهام.
((وعدهی غذایی کامل))

 .834فوووووووووووووووووووووت!
و  21شمع روی کیک شکالتی قتل عام میشوند.

 .835اینجا جایی برای گربهها نیست!
(( آخرین آواز تبرهای برهنه))

 .836فاحشهای که پس از همخوابهگی عروسم شد.
((تعبیر کابوسوار رؤیا))

 .837دنبال آکواریوم بزرگتری میگردند.
((یک جفت دلقک،یک جفت اسکار))

فروغ زمانی
 .838قرمز زرد ....هیس س س س جوجه های دست فروش به خواب عمیقی رفته اند

 .839صدای فریاد ،کاله ایمنی ،منطقه ی خطر ایست!کارگران مشغول کارند

 .841نخ ،سوزن ،قرقره ،چشم می دوزم به بادبادک های آسمان...

98

 .841آنقدر انتظارِ تو را کشیدم تا دفتر نقِّاشی ام تمام شد!

 .842از دستم سُر می خورد..بغضی سنگین روی فاب عکس می شکند!

فاطمه طهماسب زاده
 .843رو در کبابیه نوشته :اگه پول ندارید مهمان ما باشید....

 .844میلیاردی اختالص کرده؟؟؟؟!!!! قدیما آرزوش یه خونه  61متری بود.

اکرم سادات طبسی
 .845بدون عینکم ماه همیشه چهارده است.یک دایره بزرگ سفید

 - .846دیشب تو خواب حرف می زدی.
-

چی می گفتم؟

-

می گفتی غلط کردم.

***نامزدهای اولیه***

 .847در انتظار دردم.هر ماه ،سر قرار همیشگی ،آرام می شوم.

مهدی بقائی
 .848قبر حفره ای به عالمی دیگر.

 .849زندگی تلخ و گهی شیرین است.
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 .851نکشت !
خدایی که برای زندگی خلق کرد.

 .851آغوشش بهترین مسکن دنیاست.

پریسا شاهمرادی
 .852تابستان بود اما می لرزید،خیره بود به تن نعشه ی دخترش

 .853هراسان قدم بر می داشت،لرزان ،سرنگی در دست
از زندگی می گریخت

 .854امضای آخر! صدای ضجه ی مادری...
بیماری در انتظار عضو اهدایی

 .855مرد همسایه نگاهش بی شرم شد وقتی زن شوهرش مرد

 .856هفت مهره ی سائیده ی کمر زن...
هفت بچه ای که بزرگ شدند

مریم ایجادی
 .857اشکهای مادرش را پاک کرد ،پدر دست خونیش را شست.

 .858کی شبهای جمعه ات را گم کردی؟ – وقتی روی ویلچیر نشستی.
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 .859ناظم
ناظم چوبش را باال برد شلوار بچه ها خیس شد.

 .861حلقه
زن زیبا داخل کابین شد ،مرد حلقه اش را درآورد.

 .861توی پرونده نوشت مطلقه ،مرد نیشخندی زد و گفت استخدامید.

ابوالفضل جمالی فر
 .862اتم،گمرک،رامبراند ! جمله درست نشد ؛ قاطی کردم !

محمد مهدوی نیا
 .863سیب با اولین دندان شیری پسر به او لبخند میزند

 .864آخرین برگ درخت در نبرد با باد شکست خورد،افتاد

 .865پرنده از کوچ جامانده نومید از یافتن دانه در برف

 .866مادربزرگ از زیبایی برفها در نقاشی بهار تعریف می کرد

 .867بیرون رفتند،پسر به شوق آدم برفی،پدر برای شکار
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ثریا موسوی
 .868عین شین
و قاف قله ی دست نیافتنی
انتهای عشق

 .869فرق من و حوا
بند نافی است که او نداشت

 .871خودکاری میگریست به واژه ای که شبیه دل تنگی بود

 .871عشق قیچی است  .تو سنگ  .من کاغذ
پاالم پولوم پلیش

 .872حسرت ماهی که بر روی آب میدود نخور
مرده است

مهدی
 .873بنگ...بنگ...
بنگ...
غلظت خون کم بود.کات.دوباره می گیریم.

 .874ـ می کشمت!
ـ نه!
...بنگ...
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***نامزدهای اولیه***

ـ بابایی،من دیگه بازی نمی کنم،عروسکمو بده!

 .875بوم...
ـ تخریبچی ها،نوبت شماست،یا علی!
بوم...بوم...بوم...

 .876ویززززز...ززززز....
ویزززز...تق!
تق.تق.تق.

 .877ـ پولم دست توئه؟
(شیطان:بگو نه!)
دومی:به خدا نه!

سیده منصوره سپهریان
 .878از غمت در کودکی مویم سفید شد یا حسین...

 .879باران بارید..کودک گریه کرد..کفشهایش پارهبود برایه رفتن...

 .881کودکم میخواهد بزرگ شود..اما من!!میخواهم کودک شوم.

 .881دنیا با تمام بزرگیش در مردمک چشمان من بسیار کوچک است.

 .882دلم یک تکه نان میخواهد همراه با کمی آرامش...
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سودا عالی نسب
 .883دختری بود که جز گفتن آه در مسابقه چیزی نداشت

 .884فاطمه دختری بود که عشق داستان ها قلبش راشکست.

 .885یکی بود یکی نبود .......خدا نبود ......هیچکس نبود داستان بشه

سجاد صادقی ابوزیدآبادی
 .886مریم اینقدر از دست علی حرص خورد تا روزه اش باطل شد.

 .887دنبال توپش رفت تو خیابون،زمین لباس قرمز پوشید.

 .888دخترک از بس بارید تا موبایلش زنگ خورد.

 .889میخواست ماه رو به خونه اش بیاره حوض رو پر از آب کرد.

 .891رسیدم تو کوچه جمعیت رو که دیدم بابام شهید شده بود.

احسان آشوری
 .891اگه فردا دیگه ندیدمت ،حاللت نمیکنم؛
یه ماچ ندادی!
میخندی؟!
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 .892بهترین لحظه زندگیم ،وقتیه که نای رفتن ندارم؛
از سیری!

 .893باز هم ظهر شد ،وقت نهار برگشتم خونه ،مادرم نبود.

 .894من ،داود ،بهرنگ با یکی دیگه ،دیشب گرفتنمون؛ کمکمون کن !

 .895کاروان رفت ،تو در خواب ،بیابان در پیش (حافظ؛من!)

محدثه چیذری
 .896نه لوور است نه گالری!
تنها مدادیست با دفتری کاهی!

 .897آه...گرم بودم به لطف دروغ هایی که برایم بافته بود

( .898اهداء عضو)
تاپ تاپ...تپش قلب اوست در سبنه من

( .899جانباز)
دستهایش جا مانده بود
اما نوازش هایش گرم تر

 .911اینبار گلهای چادر بود که وسوسه اش کرد
اما برای نماز
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رویا شاملو
 .911خواباند زیر گوشه پسرش و فریاد زد:
” داداشتو می زنی؟ “

 .912تصادف که کرد پدرش ،جوانتر از خودش ،به استقبالش آمد.

“ .913مامان پول”.
” کیفمو گم کردم”.
کیف توی جیبش بود ،خالی.

 .914ماهی بهرنگ را توی تنگ انداخت:
” قال قضیه رو کندم”.

_ “ .915حواست کجاس بچه ؟”
_ “اجازه خانم معلم ،مامانم قهر کرد رفت”.

سید محمدحسن آل شفیعی
 .916هوای دلم سرد بود ؛ چای می خواست !

 .917دخترک یک پاک کن داشت .دلتنگی های مادرش را پاک کرد.
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متین نوروزی
 .918از دادگاه که بیرون آمد فهمید وام ازدواج درست شده......

مهرزاد سرپرست
 .919ماه تو آسمون نیست  ،مواظب باش گم نشی !

علی پوریزدانبخش
- .911چهار ماه دیگه عیده.همه چیز خوب و مرتبه.

 .911از دستم خون ریخت.انگار نه انگار رنگ قرمز جوهره !

مژگان رشیدی نیا
 .912کودک را پناه داد ،نمی خواست مثل خودش بی پدر باشد.

 .913قرمز زیباست اما ،دنیای پدر سیاه کرد پیراهن خونی پسرش.

 .914نفرینش کردم که به عشقش نرسد ،به من نرسید.

 .915زیرآبم را زد با آنکه برایش ساحلی ساختم ازاعتماد.
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سمیرا زارعی
( .916عبرت)
دلش شکست.یادش آمد که دل دوستش را شکسته است.

( .917بی دست)
روزی بی سیمچی جبهه بود.حاال دیگر دستی ندارد.

( .918تلخ)
وقتی به زنش خیانت کرد ،زنش به او شک داشت.

( .919دعا)
پسربچه:خدایا!مامانم دیگه قلکمو پاره نکنه.

***نامزدهای اولیه***

( .921انتظار)
شب یلدا بود.پیرمرد ساعت ها چشم به در داشت.

مهدی بابادی
 .921مترسک پرواز میکرد،با کالهی زیبا،کالغها که دروغ نمیگویند

 .922تلفظ نادرست اسلحه را که دست بگیری نقطه نمیخواهد شلیک
 .923تو را که میبینم،مثل بمب ساعتی می نبضم.

 .924چه آفتابف چه ابرف سقف ساعتمان مدام چکه میکند.
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 .925خود کشی نبوده،نهنگها گاهی دسته جمعی خوابهای کم عمقی میبینند.

احمد ایزدی
 .926دختر شهید
تنها دروغ زندگیام بود
:دخترم! بابا زود برمیگرده...

 .927جانباز
خواستم دستش را بگیرم که زمین نخورد؛ نداشت

 .928گفتند یک ترکشِ کوچک خورده.
ترکشِ کوچک؛
به قرآنِ جیبی...

: .929بابام فرق داشت؛ شهادت اومد سراغش
ترور شده بود بابایش

 .931پالکش را پرتاب کرد بین چـوالنها
:مادر ندارم منتــــظرم باشه

علیرضا رنجبر
 .931وای  ،ماشین خراب شد ! بریم فوتبال

119

فاطیما فاطری
 .932پایدار باشی پسرم!
آنقدرزنده نماند تا پای دارببیندش.

 .933روی تیشرت مرد نوشته شده بود killmeزن فقط اطاعت کرده بود.

 .934کودک درونش را به او هدیه داد که فرارکرده بود.

 .935کجا می روی؟
جایی که چارکی ازگوشتم را جا گذاشته ام.

 .936کودک درونش را به او فروخت که بزرگ شده بود.

طه اکبری
 .937در راه النه ی مورچه ای را دید.بی تفاوت از کنارش گذشت.

 .938کفش در آرزوی داشتن صاحب بود،راه رفت؛پشیمان شد!

امیرحسین الوندی
 .939استاد بورسیه خارج از کشور شد,دانشجویش ترک تحصیل کرد.

 .941یک دو شلیک,یاحسین!حاجی زدمش,راه باز شد...
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 .941دخترک دست مادرش را فشرد و باترس گفت:بابا آمد.

 .942بابایی برام بستنی میخری؟اول آمپولتو بزن بعد بابایی.

 .943خانومی بیا باال برسونمت!آقا مزاحم نشو,خدا میبینه ,زشته!

احسان طیب
 .944طرف گردنش کلفته ،دیدم که میگم ( امشب ،ساقیا...افرین ،ماشاال.....

 .945حوضچه ،زیر سرطاق آجری حمام عمومی ،نوشابه شیشه ای هم موجود.

 .946شنواییش بمب و موشکیه ،میگن روند اداری داره جانباز شدنش.

 .947زیاد بد شد ،از بس که می گفتند زیادی خوبی!

 .948گفتیم هرکی بره،خره! خرش کردند ،می گفت خر تویی!

مریم پارساخو
 .949آمد،دلش پر،دستش خالی ،باباسالمتی؟شکر،جمعمان جمع

 .951مریض ازبیمارستان به سردخانه،همراه ازپای صندوق به دیوانه خانه...
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 .951جیغ!خودکشی روی خط کشی خیابان .راننده مات!عابران مبهوت ! پرید!

نگار خاکی
 .952فقط یک شب تنها بود .درد زایمان مجالش نداد .مُرد.

 .953قلبش ریخت .دستش را گرفت و از خیابان ردش کرد.

 .954بستنی می خوری؟ بستنی می خورم! نگاه هایمان بستنی را ذوب کرد.

 .955قرصها را یکجا خورد .مهر طالق شناسنامه اش جوهر پس داده بود.

 .956سبیلهایش را زد .او ترسید .قایم شد .صدایش نکرد بابا.

محمد صادق حیدری
 .957گل پرتاب کرد برا همسرش .گل پر از خار بود !

 .958تیر به قلبش خورد.امید داشت.نمرد !
محمد حسین ذوقی
 - .959یه فنج داشتم.
-

صداش نمیاد !

 -خفه ش کردم !
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***نامزدهای اولیه***

مهدی یار یکتا
 .961پسر زیر باران ماند.چتر نداشت.سرما خورد.

 .961قورباغه درون چاه افتادو مرد.به بهشت رفت !

 .962تو مدرسه  ،پفیال خوردم .یکی تو  ،یکی من

 .963فیل از موش می ترسید  ،موش از فیل !

امیرمحمد روحی
 .964بارون،آفتاب،گوشی لمسی،نون خشک ...
یکی هست ؛ یکی نیست !

امیرحسین بهارمست
 .965پدر دلواپس بود.مرا تا دم در همراهی کرد.

 .966باران بارید ؛ مردم نماز شکر خواندند.

امیررضا خاکی
 .967کبریت فروش کبریتش را نفروخت.آن شب گرسنه ماند.
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 .968صرفه جویی نکرد.آب قطع شد.

 .969مواظب باش ! بخاری شما نشتی دارد.

احمدرضا ابراهیم زاده
 .971هوا سرد بود.تو رفتی.من شیرکاکائوی داغ خوردم.

 .971دختر گل فروش سردش بودم.رفتم گل خریدم.

مهدی آگاهی

 .972از تاریکی می ترسیدم.ماه اومد.ترسم رفت.

 .973بچه ! پاشو غذاتو بخور.لج نکن !

 .974وقت نمی کنم درس بخونم.تقلب می کنم.مچمو می گیرن !

 .975وقتی مهمون میاد خجالت می کشم.دست خودم نیست.

 .976من نمی خوام برم مدرسه.کیو باید ببینم؟!
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نیلوفرشاطری
 .977باران بند نمی ایدبگو چشم هایت را کجای اسمان جا گذاشته ای
 .978زن با لباس سیاه شروع شد
گریه کرد
تمام شد

 .979بوی اسفند میداد
جمعه هایی که تو خودت را دود می کردی

 .981قول داده بودی مرا ازاد کنی
اما خرمشهر ازاد شد

 .981چشم های تو اگر مسلسل نیست
پس چرا من شهید شده ام

زینب اذان
 .982خطوط کج زندگیمان صاف شد و خطوط صاف دستش کج

 .983جمعه شد و آمد ،الله ها لبخند می زدند

 .984دانشگاه کربال رفت ،مجنون برگشت

 .985مادربزرگ رفت و پرنده ها گرسنه ماندند
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 .986باران بارید اما قطراتش بال های خیال مرا خیس نکرد

پیمان ابراهیمی
 .987از پدر پیرش مراقبت نمی کرد ولی از ماشین کهنه اش چرا

 .988بیدار شد و دید ساعتش خواب رفته ولی دیر بود

 .989سکه را دید و خم شد ولی جلوی خدا نه

 .991مزاحم تلفنی مادرش مریض شد اما خط اشغال بود ،مرد

 .991گفت دست از سرم بردار ،روز بعد تنها بود

سولماز اسعدی
 .992حیف! باتری گوشی ام تمام شد .طرف هنوز جان می کند.

.993

«شهید»...

کوچه های شهرمان تمام شده .اما هنوز پالک می آورند.

 .994قار قار می کند .به ادبیات هم می گوید «:گل و بلبل!»

« .995دختر بچه»
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***نامزدهای نهایی ***

«مامان! بالخره کدوم این عموها ،قراره بابام بشن؟»

.996

«ناصر خسرو»

کتاب هاش را می فروشم تا از او کمی دوا بخرم.

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

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

 .999عشق
نگاهش کردم لب گشود,گفتم:هیس!منم همین طور...

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

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

فرامرز آشنای قاسمی
 .1112زمین لرزه به اختالف طبقاتی ساکنان آپارتمانها پایان داد.

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

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

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

محمد حسن گهرگزی
 .1117خواستم ازش کرایه بگیرم شبیه بچه پنج سالم بود

 .1118وقتی دیدمش هنوزم روسری نامزدیمون سرش بود نامرد

 .1119گفت بمیری میمیرم راستی نوه سومت چه نازه!

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

 .1111کماکان آرام میرفت و زمزمه میکرد شتر دیدی ندیدی

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

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

 .1114کار و دانشگاه  ،رو ولش.

بازی

رو بچسب.
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 .1115بوی سیگار از پلیورش به مشام پدر که رسید ،وای !!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مریم روزبهانی
 .1127ابر آمد
باران بارید
خرمن رزقش
شد سبزه ی  13فروردین

 .1128شهریار رفت
بیقراری نرگس شیراز
پشت عینک آفتابی
مدفون شد

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

حمیدرضا آقاجانپورپاشا
 .1131نمیخواست از خودش تعریف کند ،میخواست خودش را تعریف کند

 .1131من پوچی را زندگی کردم .دیگر وقت زندگی است.
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حسین خان میرزا
 .1132عاشقانه ی تلخ:
دختره  :دخترها مثل گل اند .پسره  :پسر ها تراختور هههههه ....دخنره  :مممممم....

 .1133غرق افق:
مدتها بود چشمانش خیس می شد  ،برای خاموش کردن آتش دلش ...

 .1134سجده ی شکر:
با چشمهایش بوسید  ،دخترک  ،پای مصنوعیه پدر شهیدش را.

 .1135مسافر تنها:
پاهایش در راه رفتن کشیده می شد  ،هم راهش همسفر نبود.

 .1136یا رقیه بنت الحسین:
داشت آرام می شد،دخترکی که موهای پدر را شانه می کرد.....

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

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

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

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

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

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

مهران کریمی
 .1143روزهای تاریک:
ماه من میهمان روز های تاریکم باش.

 .1144رسیدند:
گوجه های سبز بر اثر آفتاب سوختگی پوستشان قرمز شد.

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

 .1146در ناز بزرگ شوید:
کبوتر پرهایش را میکند تا جوجهایش در ناز باشند.

 .1147جهان گرد:
لنگه کفشی گمشده که با پساب شهرها جهان گردی کرد.
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نسترن حیدری
 .1148با اجازه پدر و مادرم بله.
 .1149دواطلبان گرامی وقت امتحان تمام شد.

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

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

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

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

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

سید محمد حسینی
1. .1155خوبی قویتر است یا بدی؟  .2بدی  .1چرا؟ .2بدی میتواند ادای خوبی را در آورد .1 .چرا ناراحتی؟  .2خوبی را
بیشتر دوست دارم.

 .1156زندانی کلید را از جسد زندانبان برداشت و قورت داد.
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***برگزیده***

 .1157دشمن خونی بودند...اما از نظری به هم وابسته بودند.

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

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

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

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

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

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

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

روشنک رضاپور
 .1165یلدا با هندوانه ای در دستش آمد!

 .1166پسرک فریاد میزد :مرد عنکبوتی از شعله آتش بیرون بیا!
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***شایسته تقدیر***

 .1167قرآن را کنار آینه گذاشت و گفت بله!

 .1168گربه ها کبوتر را به مرغ تبدیل کردند!

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

حامد فضل اله اعرابی
 ( .1171عنوان داستان  :شورش )
 .iiiطرف ناراحته
 .ivساکتش کنین تا غوغا بخوابه

 .1171اینقده باهاش وررفت تا برق گرفتش

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

 .1173گوشش رو پیچوند
 .vچی بلدی ؟
 .viآی
اول و آخر الفبا

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

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

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

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

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

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

 .1181مرد حلقه اش را گم کرد زنش طالق گرفت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .1194اگر راست می گویی خودت با ده کلمه  ،جمله بساز ...
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***نامزدهای نهایی ***

 .1195نویسنده  ،دیگر نمی نویسد  ،دزدی میکند  ،درآمد نوشتن کم است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .1118برای فروش:
کلیه ای با گروه خونی آی مثبت

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

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

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

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

 .1113تو مطب
گفت برگرد-...چرا؟- ...رو میز دکتر ماشین حسابه.
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 .1114ساسان باالخره ازدواج کرد .با اونی که دوست دخترش نشد.

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

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

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

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

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

 .1121هوا سرده؛خونه،بخاری ...
بی خیال ،زودباش ها کن !

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

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

 .1123قسط....قسط...قسط...این آخری قسط خنده دخترش بود...
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***نامزدهای اولیه***

 .1124انتگرال ،مشتق ،حد...غذای سوخته...در کتابی زندگی یاد نمیدهند..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شادی صالحی
 .1136ورشکسته
***نامزدهای نهایی ***

مادر بیشتر مطالعه می گند در مورد فوائد گیاهخواری

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

 .1138مادر
بازهم شور بود،دستان بی نمک مادر.

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

 .1141نصفش زیر زمین!نگاه بکن به کفشاش.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.b .1156میزان حقوق درخواستی؟
.iفقط قبولم کنید .بقیه ش مهم نیست.

مرجان کیان فر
 .1157انتظار به پایان رسید ،وقتی که پالکش آمد.

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

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

 .1161گمنام نبود!
هر مادر منتظری نامی بر او می نهاد.

 .1161خانه ما کوچک است.
مادر بزرگ را به جای دیگری می برند.
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مژگان کیان فر
 .1162هنوز کف پایش می خارد ،هر چند در تصادف قطع شده بود!

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

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

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

 .1166نفسش در سینه حبس شده بود .معلم :رضایی17 ،

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

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

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

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

 .1171اگر اشک ارزش مادی داشت ثروتمندترین شخص جهان بودم
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ناصرنجاری خضرلو
 .1172محمدباحرکت ابرهابیخیال وشادمان ازمدرسه میرفت

 .1173تاکنون آلیس مهربان رااینقدرمتعجب ندیده بودم

 .1174شیرغریدوبه حیوانات دستوردادبه سمت برکه روند

 .1175تابستان سفری رویایی باخانواده به کربال داشتم

 .1176مناجات بی ریایی راازآن سالک شاهدبودم

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

« .1178گمنامها»
به کلت کمریاش دست زد و به تابوت خیره شد.

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

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

 .1181الیکا و امین خندیدند .الکانی موهایش را کراتینه کرده بود.
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میالد پرنیانی
 .1182آدم برفی ،هفت سین را هفت تیر دید!

 .1183داستان یوسف چهار کلمه است:
حصر
قصر
حصر
قصر

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

 .1185مادرش به عقد پدرم درآمد...
عشقمان خواهر و برادری شد.

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

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

“ .1188آیینه”
شیشه  ،فقط سیاهی میدید  ،آخه پشتش جیوه مالیده بودن.

“ .1189یک اتفاق نارنجی”
کبریت کشیده بود  ،در دفتر نقاشیش.
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 .1191هنوز نخوابیده ،صدای خروس از صدای اخبار بلند تر است.

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

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

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

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

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

 .1196می خواستم درخت باشم آنقدر نیامدی پاییز شد

 .1197تبعیدم می کنی بازگشت ندارد چشمانت آخر دنیاست

 .1198زندگی می کند برای خودش صندلی خالی

 .1199دیوانه ،دیوانه را کشت تحمل دیگری را نداشت
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رقیه بصیرتی برزکی
 .1211کافکا،کامو،مارکز.
سلینجر نیست!
باز زنم شیشه پاک کرده!

 .1211زیر،رو ،رج آخر.
لبخند زد.
اودیگر سرما نمیخورد.

 .1212چشمش ترکش خورده بود...
وگرنه پایش روی مین نمی رفت!

 .1213زرد،سفید،قرمز!
عرقش را پاک کرد ،سیم قرمز!
بوم...

 .1214بیدار شد ،خواست عصایش را بردارد.
نور چشمش را زد!

مهناز ولی
 .1215عزاداری ،شمعدانی های پشت پنجره مال من ،جان گرفتند ،برشان می گردانم.

 .1216غربت :رفتی،حسرت وطن داری ،من،حسرت تو .من راضی ترم.
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***نامزدهای اولیه***

- .1217مامان ,سی دی.
صبر کن ,اول لباس ها.-من منتظرم ,نه لباس ها.

 .1218میشناسمت ،دوستت دارم .چرا حاال؟
متاهلم ،متعهدم .می گذرم از تو.

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

حمیدحیدری سورشجانی
“ .1211تاسوعا”
صبح؛یکدست صدانداشت.
غروب؛صدای دستان بریده،عالمگیرشد.

“ .1211ن”
غم “ن”نتوانست”ن” والقلم وما یسطرون” نوشته های “ن” را بگیرد.

“ .1212عملیات”
ماندم؛رفتی چون باد.
ماندی؛رفتم ازیاد.

“ .1213ش.م.ر”
شمع درشب.
مردبامین.
روز ورود.
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افسانه پرمر
 .1214اتش بس را فقط بادگیرها فهمیدند بقیه خواب بودند

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

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

 .1217من -11
عمق فاجعه -11
پایان 1

مهدی خدادادی
 .1218انسان بود،وسوسه آدمش کرد.

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

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

 .1221سنگ قبر مادر را بوسید ،حاجی شد.

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

 .1224آهنگ پیشوازش بوق اشغال بود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .1236شوریِِ اشکهایش را در تلخیِِ فوت شیرینش چشید.

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

 .1238چالِِ گونه محبوبش  ،چاله چوله هایش را از یاد بُرد.

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

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

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

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

مصطفی عنایت پور
 .1244گدا(عنوان)
تو خونش پاش فلج بود
خیابون کال فلج شد

 .1245فقیر(عنوان)
خدایا به فیل ما آلزایمر بده یاد هندوستان نکند

 .1246اتاقم رامرتب کردم ،تافت زدم که بهم نریزد

 .1247خاطرات کودکی یادت بخیر ( ...عنوان)
یکی بود یکی نبود

 .1248سوراخ دعا(عنوان)
خدایا بارون ببار...
خدایا بارون نبار کفشم سوراخه...

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

 .1251با آمدن خورشید آدم برفی بخود لرزید وآب شد
 .1251در یک پلک زدن فهمید فرق دیدن وندیدن چیست
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 .1252کودک آسمان را با دلش نقاشی می کرد نه با وسعتش

 .1253یکی بودیکی نبودرفت پیش یکی که دیگر نبود

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

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

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

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

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

 .1259اس دادم دلم برات تنگ شده البته به خودت نگیر.
عابدین زارع
 .1261عروسک هایش را به صف کرد و خودش پیشنماز ایستاد.
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 .1261قاصدک دور سرش می چرخید.جیغ الستیک ها در آمد.

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

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

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

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

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

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

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

 .1269اودر پای ضریح امام رضا مشغول دعا ونیایش بود

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

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

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

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

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

 .1276عید بود.
فرمانده:سرباز،برگه معافیتت رسیده.
نامزدش منتظر بود.

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

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

 .1279روبروی امامزاده.کوزه فروشی.او از امشب سقای هیئت شده بود.
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الهه دهقانپیشه
 .1281دریا که در خودش غرق شد ،ناگهان خشک شد.

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

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

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

 .1284آنچه دلش میخواست گفت.آنچه نمیخواست شنید.

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

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

 .1287کودکم خوابیده است .دیگر الالیی نخواهم گفت.

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

 .1289موبایل در دستش مانده بود و هی زنگ می زد...
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علی دوستی
 .1291آب رفت ،قهر کرد و اصالً برگشتی برایش نبود.

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

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

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

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

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

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

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

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

 .1299شکر ،باالخره یه کارو درست انجام دادم چون گفتن :دیوونهای...
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الهام نظامجو
 .1311سرزدن .پدرش گفت ;بهت سرمیزنم سرزد اما با سری بریده

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

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

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

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

 .1315به پستچی گیر نده گلها زود پژمرده می شوند

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

بهاره ارشدریاحی
 .1317زن گفت :دیر شد .برویم .عکس گفت :من مردهام.

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

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

 .1311صف بستیم .ناظم گفت بروید سمت پناهگاه.

میالد ظریف
 .1312فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد:لگد زد.
شهریور:جنگ شد .کشته شدند.

 .1313الف
ب
پ
ت
ث
که جنگ شد.

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

 .1315سرگردان در گورستان می گریست؛ گورش را گم کرده بود!
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مه سیما سهرابی
 .1316سجاده را باز کرد .خندید .کلید توی سجاده بود.

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

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

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

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

محمدرضا رکن الدینی قلعه دژ
 .1321سنگ...
...صدای قرمز ...ژاندارک به نوزاد...
“ایران” گلی انداخت ،آهی...

 .1322مرگ آقا
تشنه قرمزی بود... .سال اول پراگ ،همه منصور.

سیدحسن حسینی تیل آباد
 .1323مردگان:
تعبیر خواب های زنده گانند
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 .1324قرق شدی که نفس بکشم تورا

 .1325محکوم به ضحاک بودنم
سرت را
از روی شانه هایم بردار

 .1326کودکی ذره بین به دست
عشق را بزرگ می کرد

 .1327فاصله ی طبقاتی را
آپارتمان ها
تعیین می کنند

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

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

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

 .1331نومیدانه به آخرین برگ درخت می نگریست  ،چسب خوبی خریده بودم ...
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محمد زندی
 .1332اعتراف :گوشه اتاق خواب ،زیر تخت ،مخفی کردم عکسش را

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

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

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

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

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

محمد ماکویی
 .1338رییس!
درب اتاق را به روی همه گشود!سوم بود!

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

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

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

155

