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 به نام خدا

 

 

 

 هفتمین جایزه 

 داستان های ده کلمه ای 

 فراموشی لی
 49بهمن ماه  1آذرماه تا  1

 

 

 گروه انتخاب و داوری

 علیرضا محمودی ایرانمهر

 کاملیا کاکی

 روشنشهاب آب

 

 

 ها را از یکدیگر تفکیک نمائید*ها و عبارات می توانید داستان*براساس این رنگ

 

 ***برگزیده***

 ***شایسته تقدیر***

 ***نامزد نهایی***

 ***نامزد اولیه***
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  پور احمدی زهرا

 نبودنت هوای -1

 افتابی نه

 ابری نه

 . است لعنتی کمی فقط

 نرود همراهش بستم را پایم -2

 … میرود در دستم از دلم

 میدهد نجاتش مبادا روز پولش -3

 … مرد گرسنگی از فعال

 

 سعادتی ثمینه

 ***اولیه نامزد*** ..…کنم فاش را رازش ، بگیرم آلزایمر روزی ترسم می:  گفت -4

 .سنگین کوه مثل بود،ما سبک پر مثل.  رفت پدربزرگ -5

 .…آه:عنوان -6

 .فشردمش آغوش کردم،در سکوت……اما.دانستم می دیگر.دیدمش

 .مانم می منتظرت..…هستم،نیستی..…بودی،نبودم.نبود بود،یکی یکی -7

 حقیقت:عنوان -8

 . است دردناک ولی گوارا دانستن دانست نمی.گریست.گریست.گریست

 

 زینالی مهدی

 .شد پاره اآلن همین -9

 .بپوشدش توانست دیگر بار یک

 .نبود برابر راست سمت با. شمرد را قالی چپ های گل -11

 .ایستاده گوش دیوار پشت کسی گفت سرش توی صدای -11

 !بوم

 .کند نگاهش دخترک که ماند منتظر دقیقه 48 -12

 .کرد نگاه
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 محسنی نسترن

 ***نهایی نامزد*** .پوشاند می را گردنش هایکبودی گردنشال اما نبود، سرد.داشت قرار -13

 .آمد خواستگار که بزند ته از را موهایش خواست می -14

 رفت، باال همسایه دیوار از -15

 کرد، نگاه

 …بوسید را زن مرد

 کرد بلند را موسیقی صدای -16

 برداشت را دوستش گوشی

 ***اولیه نامزد*** .گرفت شماره

 :نوشت -17

 ببینمت خواهمنمی دیگر

 ***برگزیده*** .برداشت را بهداشتینوار خوشحالی با

 

 سهرابی پژمان

 ***اولیه نامزد*** کیست؟ نگردمی آشپزخانه از اینکه پس! است خط آنسوی همسرم -18

 .اندازدمی تیر هوابی پلیس و امکیسه درون من. گریزندمی ربایندگانم -19

 تاکسیدرمی -21

 ..همین برای. همتابی و افسونگری اینشسته که آرام

 هراس -21

 .امنبسته را زیپ هم باز! خداوندا دانشجویان؛ لودگی تبسم

 

 مجید آقانوری

 . انار مثل شد سرخ ، لیال صورتِ -22

 ! . خواستگار آخرین!  همینه ، فهمید

 . دنیا درخت آخرین بخشکد جنک با ، پادشاه خوابش از دریافت -23

 . بهار ایونِ ی گوشه میزدش قالی گُلِ -24

 . دار پای مُردش طفلی

 

 فدایی سپیده

 .برداشت را مو رنگ …پسرش عکس و آیینه به نگاهش -25

 ناراحتی؟ -26
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 نیستم ناراحت+

 بخیر شب-

 .همیشه برای سکوتی و

 بیکاری کاهش -27

 .نیازمندیها و تلفن باز و رابست رادیو

 ببندد خوب را کادر نمیداد اجازه اشکش -28

i. نزدیکتر داماد لطفا… 

 گرفتم تماس منشی استخدام آگهی برای -29

 تحصیالت؟ میزان+

 .ارشد کارشناسی-

 

 قروه زارعی نسرین

 روزگاری روزی -31

 .لرزه زمین بابا _

 .میریم می همه باالخره نباش نگران_

 انشاء زنگ -31

 .شکست رو مدامون نوکِ اصغر اجازه،

 بیرون اصغر،

 شوک -32

 بگم؟ بهت چجوری

 .آدم مثل دیگه، بگو

 مرد زنت

 آرزو -33

 .شد صبح

 .زیاد. بود آمده برف

 شد تعطیل مدرسه

 آفساید -34

 !آبجیته سهم اون

 خب گشنمه

 دینگ

 کن باز پاشو،
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 قروه گری فعله محمد سید

 صحنه حواشی -35

 .مرده شده؟رئیس چی. کات

 .شد کنسل فیلم

 محرمانه -36

 ***اولیه نامزد*** .شد خواهد انقالب.کردم باز را نامه.زد در پستچی

 انتظار -37

 .کرد خوابش و بازی اسباب و قصه شیر، الالیی، باالخره

 توافق -38

 .نداشت پول

 .میخوام اونو مامان_

 .زشته اون_

 باشه_

 آفرین_

 عدالت -39

 .کنید قیام

 .بنشینید

 .تق تق تق

 .اعدام

 .دارم اعتراض

 تنفس

 

 قروه احمدی بهمن

 تنها تنهای ،تنهای من بدون. رفت نفر یه روز یک -41

 شد رها نارنجک ضامن.  دشمن های دسته.زخمی دوستش.  زخمی سرباز -41

 شدم عاشق من ، است بس دیگر.تورات.انجیل.قرآن -42

 کردم اماده را دار طناب بود خالی دوباره خانه رفتم -43

 سرم پشت تاریکی.  آب آنسوی خورشید پرتوهای ؛ من … عمیق های آب -44

 

 کمالی روزبه

 مامانم گیروند پرده آتیش با سیگار قبلش خونه بیرون انداختم -45
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 ***اولیه نامزد***پسرمی کنی می خیال که همونی تو دیگه شناختمت گفت زن -46

 

 شراره سجاد

 بود بهانه دریایی نشد،سکوتت خشک دریاچه آبم بالیوان -47

 پول پدالش شد اتوماتیک دنده تویوتا،سوریه،عراق،خاورمیانه،داعش -48

 

 فر حسینی علی محمد

 . بردارد را خاک بگویید کن گور به.  نیستم خسته -49

 . بود شده گم قبرش.  میبارید رویش و سر از برف -51

 . بود زندگی اسمش.  میزد نیشش.  بود زذه حلقه گردنش بر -51

 .بنویسم را هایم تصمیم ی همه گرفتم تصمیم:  نوشت دفتر در -52

 . برسم سریعتر تا میدویدم بعد دقیقه پنج!  رفتم!  برو گفت -53

 

   رحمانی حسین

 .برنگشت هرگز او کرد، سوار را شاهد کارآگاه -54

 ***برگزیده*** .کشید راحتی نفس. نبود انگشتش در ای حلقه. پرید خواب از -55

 .کرد زندگی قند با ها سال مادر. است تلخ حتمن مرگ -56

 .بخواهد سایبان نبود کسی. گرفت را خانه آفتاب. خوابید غبار -57

 

 جوکار علی

 است آب از بیرون ماهی ی تشنه تنگ درون آب -58

 

 کیا سعیدی حسام

 .انداخت گردن بر خواهرم را گردنبندش وقتی برایم، شد تمام -59

 ***اولیه نامزد*** .نیامد هم امشب شوهرش خوابید، و کرد پاک را آرایشش -61

 .گذشت مرز از امروز نداشت، دادن دست از برای چیزی -61

 .سرد خیلی بود، سرد سوزاند،هوا می داشت را هایش کتاب وقتی -62
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 میرحسینی جواد سید

 .شد آزاد ،مرد گرفت طالق زن -63

 .رفت خواستگاری مردش برای زن -64

 .رابرد اش روسری باد.شد رد مرز از -65

 .کرد می نقد عکس.فروخت را شد،دوربینش مریض پسرش -66

 برد خود با را دخترش روز چهل از بعد مرد -67

 

 یزد احمدی علیرضا

 …شدم دیوانه نشوم، غرق که گرفت را دستم -68

 …کردم سقوط. داشت نقطه یک هم دوتا ما اوجِ -69

 بعد نسل کودک …(نمره 8) گویید؟ می چه مادرتان خواهر به -71

 [وصیت: ]عنوان -71

 .کنید دنبال را برزخ در من تلگرامِ کانال

 .گرفت شکل محال فرض …بیایند هم به آمدند -72

 

  عمرانی نگار

 .همه از قبل موهایش. کشید آتش به را اش دارایی تمام -73

 .کرد بغل را عروسکش و خواباند را اش بچه -74

 -جاذبه -75

 ***اولیه نامزد*** .افتاد زمین به زده گاز سیب گذشتند که ها جت

 چند؟ کیلویی پرتقال:  -76

 .تومن دو: 

 .رفت و گذاشت را پاکت

 ***اولیه نامزد*** .باسماتی: بود نوشته اش مدرسه کیف روی. خندیدند می هایش کالسی هم -77

 

 مقدم مسعود

 پدرش دستان بود زبر چقدر ، میکردند بلند را پدرش جنازه -78
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 زینت طیبه

 .بود اش تنهایی ی قلعه دائمانگهبان ، لی زندگی شطرنج سرباز -79

 .بود تلخ یلدایش شب کال ی همانندهندوانه ، مادربزرگ لبخندتنهایی -81

 .خیابانی زن واکس کودک ، میخندید همیشه هایش کفش -81

 .میکشید نفس پدرشهیدش های استخوان بوی درانتظاراستشمام -82

 .خورد می نان هایش بادکنک هوای با -83

 

 معراجی نگین

 .کندمی چوپان را آدم خوابیبی …سه گوسفند، دو گوسفند، یک -84

 .جهان سیب آخرین بود؛ عامقتل چیدنش بهای -85

 .زمین روی کتاب آخرین شد، بایگانی ناشناخته اشیای یجعبه در -86

 

 دولتخانی مهتاب

 . برداشت یکی.  بست را چشمانش -87

 … یعنی قرمز-

 ***اولیه نامزد*** . گرفت می اسمارتیز فال

 ! بمون:  گفتم -88

 !رفت

 ! طبقه دو قبر یه و موندم من

 . شد پیدا اش حلقه.  بود گرفته را برقی جارو لوله راه -89

 . قالی جز ، فروخت را مسروقه اجناس همه -91

 . بود بافته مادرش

 ! خرمش می بگیرم حقوق- -91

 ***اولیه نامزد*** . کرد ایمیل را اش رزومه.  کامپیوتر پای نشست

 

 پوالدخانی مجید

 نوشیدندمی اسپرسو مارکز و اورسال گرام، کافه در بعد، سالها -92

 .رفت هم خواستگار این خورد، سر استکان و لرزید دلش -93
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 .آمد یادش چیزهایی شد، رد که قصر جلوی از گرد دوره -94

 .کرد می اذیتش عود بوی نواخت، می عود وقتی -95

 .کرد شلیک و بست را چشمهایش شد تمام که آوازهایش -96

 

 روستا ندا

 .نه دوست اما دارمت داشتنت،اینک برای دویدم چقدر -97

 .صدابخرد گردی دوره آید،کاش نمی گیرد،شعرم نمی حرفم -98

 .برد خواهم گور به ناگفته خواهدبود،حرفهای سنگین ام جنازه -99

 .شود می آب خجالت از میکنی،دیازپام نوازش را گیسوانم وقتی -111

 .آمدی خوابم شایدبه.میزنم اماشبهاعطر.ای،میدانم رفته -111

 

 ریگی پری

 .بود خورده کوری ی گره نفسش بردنش، عمل اتاق به -112

 .کشیدم جارو به را غرورم شکستم را قلبم سکوت گفت -113

 .نداشت بر امیدش درخت و در صبرش خانه -114

 .نفهمد را نگاهش تا دوخت را هایش چشم -115

 

 حکمی مهدی

 .چشید مادرش پستان نوک از را گرسنگی طعم بار اولین -116

 .باشد رفته در کار زیر از مبادا کشید، نمی را ش”والضالین“ -117

 

 شراره سارا

 هوس:عنوان -118

 .شد تلخ دزدید،جهانی پسرکی ازدهان آبنباتی زنی

 .بیتاب خانواده دردادگاه پروانه،خاکسترهامان سوزان،من توکبریت -119

 .کنیم زندگی باران،بیاطبیعی زمبن،پدرچون مادرچون -111

 .نرم شدم،غمی غرق درآن که شدبالشی غرق -111

 .شدم خودرا،من،تو کردی،من عشق توخودکشی -112
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 رهبر الدین شهاب

 !نباشین نگران -113

 .آلمان سمت میریم شد باز مرز که فردا

 …فرمانده نباشی خسته -114

 داری؟ آرزو+ -115

i. شده تنگ مادرم برای دلم اما! نه… 

 کنی؟ نگاه من به میشه- -116

 …میاد یادم آرزوهام! نه+

 بدی؟ هُل پاهات با رو صندلی تونی می+ -117

 …بخشیدم بخشیدم! نه-

 

 جاللی سیدفاضل

 نماند خال بدون سیبی گونه شد، دفن درخت زیر جنین -118

 بود نازا جفتش که دایناسور آخرین گریست، بسیار( تنهایی)  -119

 شد سرد میانشان چای فنجان دو آخرش( گپ)  -121

 شود می دوست دانا بره با معصوم گرگ( کنش بی داستان)  -121

 شد دفن آشپزخانه در مرگش از پیش سال بیست مادر -122

 

 نجفی تکتم

 ***اولیه نامزد*** خرید شدویکس دلتنگ خیلی پدر مرد مادربزرگ -123

 کرد ام بیوه داماد دهان در عسلی انگشت.کاشتم ناخن -124

 رویا و من مثل نساخت وقت هیچ عسل با خربزه -125

 

 حسینی داود سید

 .گرفت داد،خودش خودش خدا: گفت مادرم. شد شهید برادرم -126

 

 امیددوست سعید

 .بخرد عیدی لباس دخترش برای تا نخورد چیزی سال تمام -127

 .کشید می را سیگارش سرباز و گریست، مادری شد، ساکت کودکی -128
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 ***اولیه نامزد*** .نداشت اسم هنوز که آمد فرود عروسکی سر بر خمپاره -129

 .کنند استقبالش که نداشت ای خانواده دیگر اما برگشت؛ زنده سرباز -131

 .بود گرفته آلزایمر را؟ سگش یا داشت دوست را زنش -131

 

 تهرانی مازیار

 .شد سپرده باد به خاکسترش ، داشت آلرژی باد به مرد -132

 

 میرآقاجانی سادات منصوره

 ***اولیه نامزد*** …قاسم،اعظم اکرم،برای برای.میزد قفل امامزاده ضریح به -133

 !شد چندتا ننه:گفت.داد رانشان شمارش صلوات -134

 .شد مّهر فرانک جهزیه قسط پوره پاره دفترچه برگه آخرین -135

 .میشد پروارتر داشت خاکی کرم.میداد آب پژمرده گلهای به -136

 !فندوق اِبی بده پارک ته:گفت.پسرک جیب توی چپاند را شِکرها -137

 

 سیفی علی

 مرد مادر شکست، کشید،شیشه شیشه -138

 بود باال فشارم چون نشکستم نمکدون دیگه -139

 خوردنش ها مورچه اینکه تا بود ها مورچه عاشق -141

 کرد ازدواج اینکه تا میخورد بهم حالش صورتی رنگ از -141

 دادن کن پاک من به اما خواستم مداد نوشتن برای -142

 

 کریمی مونا

 بودند آمده ها فرشته اما بست،شب را لباسش های دکمه صبح -143

 بود کفشهایش کردن پنهان مخصوص خانه جای مخفیترین -144

 شد تمام چیز افتاد،همه که مادربزرگ خانه آجر اولین -145

 کند پیرش آنقدر من شدن بزرگ نبود قرار -146

 برفی روز آن در نه سرما،ولی از لرزیدم -147
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 زاده ملک محمدحسین

 نیست دیگر او. کردم پاک موبایلم از را اسمش -148

 .میگرفت فیگور زمینی سیب جلوی هم گالبی -149

 .بود باز بوکش فیس صفحه ولی بود مرده او -151

 .داد می فشار را پشتش دیوار مجری حرف خاطر به کودک -151

 .بود مرده چون گفت نمی دروغ اصال دیگر او -152

 

 زاده لطیف مریم

 .آمد اش خانه به که بود کسی آخرین پستچی -153

 

 اللهی نعمت علی

 راگرفت آگهی قرمزش بافتنی بادستکش -154

 ***اولیه نامزد*** لرزید پسر دل

 شد پیاده بود آخر ایستگاه -155

 نیست اینجا خانه آمد یادش

 …باش جیبت نگران گفت …نگرانتم گفتم -156

 کرد پاره چک

 

 اکبری جواد محمّد

 .”بخشیدم“ -157

 .آورد زبان به را این تا شکست کمرش

 ***شایسته تقدیر*** !ماند دستش روی ها ساندویچ. شد لغو بازی -158

 .داشتند نیاز اش یارانه به! کردند دفنش بیابان در -159

 !شد سقط دیشب. شکافت را اش کاره نیمه بافتنی کاله -161

 !پسر هم باز. شکافت را اش کاره نیمه صورتی بافتنی -161

 

 طاهریان الهه

 .کرد می فکر مینا به افتاد که مین روی عملیات شب -162

 . گرفت را پنج و بیست و صد سوخت که دلش -163
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 . بکشد نفس کرد فراموش که همانطور بزند زنگ کرد فراموش -164

 … فراری تیمارستان از و کند می عود دیوانگیش سال هر پاییز -165

 : دادگاه حکم -166

 . شود اعدام ، کشته سالهاست را پسرش که زنی

 

 حمیده عبدی

 .کشیدند را چهارپایه. کرد تر را گلویش -167

 .درآمد آب از خواستگارش داماد.شد عکس ادیت مشغول -168

 .سوزاند را شان دونفره های عکس تمام کرد، روشن شمعی -169

 .آویخت پالکش زنجیر به را حلقه زن. نداشت دست -171

 .زد ای ضربه قبرش سنگ به دخترش بود، شده دلتنگ -171

 

 جباری شکوفه

 .شد زنده کوچولو سیاه افتاد،ماهی حوض توی اش نقاشی -172

 .کشت را مادرش ساله9 پسر بعد مرد،اندکی دیکتاتور -173

 .شد داده کرد،برگشت پست خودش نشانی به را نامه -174

 .نبود خودش کرد،نام باز را شناسنامه ورود هنگام -175

 .کند دیدار زنی از تا رود می دریا به زمستان هر -176

 

 ابراهیمی محمد

 !ماس با داس -177

 کمونیستی؟-

 !بخور ماستتو بخون داستانتو یعنی نه،-

 .کرد سقوط که نشد پروازی سوار نبود اشنهایی مقصد چون -178

 .بود گذاشته کنار را موسیقی گرفت، ته از را هایشناخن -179

 !دارم قند که دونیمی ولی زدممی نامه زیر خون با -181

 .شد خاموش اینترنت کل مانده، تکمیلش تا بایت کلیو یک -181
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 سیدآقا محمدرضا سید

 .بیا -182

 .نه-

 .میمونی تنها-

 .مونم نمی-

 .میشی دلتنگم-

 .شاید-

 .بیا-

 .خداحافظ-

 .دونسته می موضوعو مدت تمام فهموند بهش زن نگاه یک تنها -183

 !نداره کفش بچه -184

 ”بخوام؟ کی از دیگه: “خودش با پدر

 .ترسم می- -185

 .اینجام من نترس،-

 .نگریست پدر لرزان دستان به پسر

 ***اولیه نامزد*** .بود او آغوش در جانش بی بدن آمد خود به وقتی -186

 

 کریمی مهران

 دندونه بابا.. دون دونه دون دونه دون دونه دون -187

 واال..قدیم بادمجووونای بادمجووونم میگفت کوچمووون سر بغال حسن -188

 امد باز نه، انگار. نمیشه پیداش مدت ی بعد گفتیم -189

 

 ابوترابی محسن

 . میکنیم حمله فردا. است زندگی برای مناسبی جای زمین سیاره -191

 . شد شب ،و گرفت خورشید دور را ،دستانش سرما از -191
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 حافظی محمد

 دهم ادامه توانم نمی عمر،دیگر رشته رسید پایان به -192

 ایم کرده فراموش را او ما بود،ام مهربانی انسان بزرگم پدر -193

 ندارم دوست را قفس من گفت زد،می می حرف مینا مرغ -194

 ربود را آن ای بود،گربه دستم در کالم رشته -195

 گردد می نابود یتیم اشک یک به مردم خنده هزار -196

 

 تیموری علیرضا

 !بسته ها چشم -197

 …سـوال آخریـــن

 باشـــه

 ***شایسته تقدیر*** نکرد فرار قرمزی شنل چرا

 .بمانم کنارش بییشتر خواستم می.گفتم دروغ.ترسم می پرواز از گفتم -198

 میدی؟ گوش…پدرم،مادرم،پدرت.مردن شهر این توی ها خیلی -199

 ..دو، یکی، همینِ اسلحه داشتن خوبی.کنم فکری نیست الزم -211

 .((بدیم پسش باید بچه:)) گفت مرد.کرد می عوض پوشکش داشت -211

 

 شراره صدیقه

 درآوردم راکه بلندم پاشنه کفشهای -212

 .شدم پست ات اندازه به

 گردش:عنوان -213

 .رفت شیطان،شیطان راندن شدبرای فروش ستگ حاجی

 زمینی سیب:عنوان -214

 .مافیاشد جان اعتیاد،نوش درآتش سوخت زمینی سیب

 .نیامدی جاماند،هرگز ات شد،درخانه جفت که کفشهایم -215

 .میخواند قرآن ازحوری میخواندومادر قرآن که ای حوری -216

 

 فر حشمتی محمد

 !افتاد چاله توی ویلچرش راه؛ در که گشت برمی شهرداری از -217

 «زدی؟ چی: »شنیدم که گفت می کتشیهایش از شور با اسد -218
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 .بود آزادیم مانع دخترم اما نداشتم خوشی روز و شب -219

 !پرستیدنش می زمان آن. داشت میوه باق و دهد آب توانست می -211

 .بود مرده من برای او. جنگید نمی زندگی با جوانم برادر -211

 

 رئیسی پویا

 22ایران23ق618 -212

 21ایران28هـ541

 12ایران19ن212

 22ایران264ج848

 11ایران11ی333

 خالیه کنید، پارک سایه

 77ایران43ج267

 :لوور -213

 دنیا انسان آخرین

 .است شده منقرض جنگ در اشگونه

 22ایران23ق618 -214

 21ایران28هـ541

 12ایران19ن212

 22ایران264ج848

 77ایران43ج267

 37ایران69ب515

 ؟37

 همشهری بویورون! آهان
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 محمدنبی نسرین

 ری؟می کجا: مادر -215

 .گردمبرمی شب: پسر

 .خداحافظ ندیدمت اگر: مادر

 درخشیدمی بانو یسینه روی قلبش درون نیش با سیاه مروارید -216

 .نوشت را داستان ادامه و گذاشت کناری را آلودخون چاقوی -217

 طوفانیه دریا ماهیگیری نرو حلیمه -218

 ترهطوفانی من دل اندگرسنه هام بچه

 

 نصراللهی نگار

 ها برفی آدم اعتراض:  عنوان -219

 .شده زیاد خیلی تابستون تو فریزر ی کرایه:  داستان

 .شه می دودی پهن پسر عاشق نارنجی نازک دختر -221

 .دلتنگی به مقاوم ، استرج قلب:  بود نوشته اهدا فرم تو -221

 .بفروشن رو تولدشون روز شدن مجبور. بود آمده فشار بهشون خیلی -222

 .بذارن کجا رو اوضاع بودن مونده و بود شکسته مراد وفق -223

 

 پور نقدی عباس

 !کجا؟- -224

 تانزانیا-

 …باش مجاز غیر شکارچیای مواظب-

 !شد خوبی داستان. بنویسه خوبی داستان کرد سعی عمر یه -225

 …شریعتیه از تر مهم شریعت -226

 …ساخت فیلم یه خاطرش به

 میشه حسودیم دیگران رابطه به- -227

 …است ظابطه ما برای-

 چی؟ که! رفتی خیریه موسسه -228

 میدم توسعه رو طلبیم جاه-
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 زارع اصل مجتبی

 ((تکراری ماجرای)) -229

 سالم،،،،خداحافظ

 ((رقاص)) -231

 .میرقصید یکی ساز به باید روز هر

 یهویی مجروحین و من: نوشت اینستاگرامش در شد، چپ اتوبوسی -231

 ((فروش تن)) -232

 .بود گرسنه یتیمم کودک داشتم، آبرو

 میخری؟ برام رو عروسک این برداشتن که رو ها تحریم مامانی -233

 

 زرافشان احسان

 .خودتون برای سعادتی،اینم خانم برای این- -234

 .قبول ممنون؛نذرتون-

 .شهرستان برگشت هم رفتند،پیرزن یکی یکی که ها بچه -235

 .شده بیوه که است سال گذشت،سه که پاییزی همین -236

 .رفت باز بدی، دست از رو جونت ممکنه گفتن بهش -237

 

 رعنایی احد

 گرفت، سلفی گورستان در -238

 !یهویی پدرم خاک و من: نوشت

 نداشت بسر مویی دیگر خندیدند، اما همه نبود، بانمکی شوخی -239

 فکر فکر، فکر، -241

 کند نمی رها مغزم هم، مرک بعد روزِ

 …شود می شلیک ای گلوله زود، صبح ضخیم؛ طناب چوبی، چهارپایه -241

 …بود شوخی دیگر تنهایی آمد، تگرگ سقف از گذاشت که را تلفن -242

 

 مقیسه فهیمه

 گرفت را خود جزای مادرش سپید موی دیدن با مجرم -243

 ***اولیه نامزد*** نویسی؟ می مینیمال داستان عشقم:پرسید وقتی داد آزارم دهانش بوی -244

 شود برنده داستانم باید امسال: نوشت کاغذ روی بغض با -245
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 ***اولیه نامزد*** ام فراری:گفت و شد نزدیک ایستاده مخفی پلیس مقابل دونست نمی -246

 گرفتم نیاآنفالنزا جلو:گفت پیشی به ترس با جوجه -247

 

 نجفی رضا

 شد مدلش آخرین ماشین سوار آورد در را اش گدایی لباس -248

 باغ وسط انجیر درخت کرد دق تنهایی از -249

 پرسید استادیوم پشت دخترنگران ؟ شد چی فوتبال نتیجه -251

 شما گفت و دید دستم را اسلحه ؟ کیست با حق -251

 برمیگرده مسافرت از زود مامانم نمیترسم روح از من:  بچه -252

 

 زاده بیک مهین

 کما:عنوان -253

 .تمام بییییییییییییییییییییییب… المضطر یجیب امن:دستگاه به خیره مادر: متن

 جشنواره:عنوان -254

 زاده بیک مهین ی نوشته برگزیده بود،داستان حبس نفسم: متن

 بهار،تابستان،پدرمرد،زمستان -255

 زمستان،زمستان،زمستان،زمستان

 خیانت:عنوان -256

 نبود یوسف پسر بود،اما بسته بود،درها زلیخا: متن

 تر سنگین انتقامش بار بود،کوله سنگین برایش اسلحه -257

 

 نجفی سینا

 نکرد هاراگیری نیرو وزیر شد منفجر اتمی نیروگاه لرزید زمین -258

 فقیر های بچه برای دالر یک قدمی. رفت باال اورست از -259

 !شده؟ ملکه عاشق کارگر زنبور -261

 بیار را کش حشره!  مستخدم آهای: 

 ***اولیه نامزد*** اورد نمی خاطر به را سالمندان دیگر بود گرفته الزایمر اسایشگاه -261

 بود خوابانده را مسافران خردل گاز کرد می تنهایی احساس اتوبوس -262
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 حمزه فرحناز

 دادیم؟ کشته تا چند: سرباز -263

 ***اولیه نامزد*** بکشم بده سیگار یک: فرمانده

 اند گذاشته در پشت نوزاد یک ها حرومزاده بهزیستی، بزن زنگ -264

 کند صادر را کودتا فرمان بگویید زنرال به رفته، شاه -265

 بده قورتش: مادر -266

 شه؟ نمی باز دلم تو هرویین پالستیک: بچه

 بود مانده جا پرس دستگاه الی هایش انگشت نشد خوبی پیانیست -267

 

 نیا ستوده امیرحسین

 .داشت آلزایمر. دارد حضور فرزندش تدفین مراسم در دانست نمی -268

 .بود نشده تمیز شیشه هنوز. رفت اتومبیل. شد سبز چراغ -269

 .داشت کش خط کابل جای به معلم. بود بهتر جدید کالس -271

 .بود بازی اسباب تفنگ. نشد شلیک ای گلوله. کشید را ماشه -271

 

 زندی محمد

 آزادی -272

 میکرد تالش آزادی برای که ای پرنده داشت قشنگی ردپای

 اشک -273

 کنم تمام را رفتنش تا بارید باران سال چند

 نرو -274

 بمان

 برگرد

 کلماتم این همیشگی تکرار از پوسید عکست

 

 استخری مجید

 خدا امان به برو:شنید!خدا خاطر به -275

 ”بخواب“ -276

 ”میکشی؟ را شب نیامده صبح امید به“

 ”عاشقی؟“ -277
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 ”تهوع دل از زده شکوفه عشقی!آری“

 خودکشی -278

 میاندیشید بال به و بود ایستاده پرتگاه لب

 

 بازوست در نان پسرم -279

 نگریست بازوهایش به پسرک

 

 دستیار حمزه

 گفت تبریک پرستار -281

 گریه ،مادر اخم پدر

 بود دختر او

 گفت رو بله -281

 هرجا

 خانه از بهتر شاید

 شاید

 مادر_ مادر_ -282

 سکوت ای عده

 گریه ای عده

 مااااادر..ما..ما

 

 زاده حسن مجتبی

 .خوابید و متشکرم گفت پسرک!مبارک تولدت گفت خندید عکسش -283

 !زد یخ قلبم و شد رد پام از ها سرامیک سردی -284

 .داشت شوهر بی مادری و بچه 3 شد که بیدار -285

 موبایل توو …گ: گفت و کرد دیلیت رو هاپیام همه -286

 میکرد نگاه فروش کبریت دخترک عکسهای به دقت با فروش گل پسرک -287

 

 خبیر ابراهیمی زهرا

 :دیوار روی چسباند را اعالنیه -288

 +O فروشی کلیه _ فوری

 ناامیدی -289
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 .بیرون آمد زایمان اتاق از پرستار

 .رفت. نگفت هیچ

 سرطان -291

 !موهات؟:پرسید غمگین برداشتم، را ام روسری

 ! روزه مد –: خندیدم

 گذشت لذت -291

 :کشید بیرون پسر گردن از را طناب

 ! بخشیدمت-   

 کوری؟ مگه: گفتم خورد که ام شانه به -292

 ! بود کور. برگشت

 

 ژیال قنبری

 بانو میروم من بمان تو…شلیک.بود باورش تمام حرم -293

 ***اولیه نامزد*** بود پدردنیا قویترین.میداد تکان پاهایش با را تاب -294

 ..قلب،کلیه،کبد.کرد تقسیم وجود تمام با را خودش -295

 .فشردند اش سینه به را کودکش.داد جبهه را دستهایش -296

 داد کودکش به را سهمش.رابااشتهاخورد بغضش -297

 

 شیرازی مریم

 «کوهنورد» -298

 .نزدیک زمین شد، دور قله طناب، شدن پاره بعد

 «کنیم تمومش بیا» -299

 .آورد بیرون دستش از را حلقه زن

 «فراموشی» -311

 .است گذاشته میز روی بشقاب چهار زن هم باز

 «معما» -311

 خونیه؟ چرا من دستهای کشه؟ نمی نفس دیگه چرا

 .«هرجایی» نگه بهت کسی بخرم، خونه تا میفروشم، فال انقد -312
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 بیدلی حندقیان حسین

 .دادند همه را تاوانش ولی بود خورده او را سیب -313

 .بود رفته مادر دیگر ولی آوردند را استخوان -314

 .…قصه بی ماندیم ، وما شد تمام قصه از زودتر مادرم -315

 !بود اول بیت لنگ هنوز ولی سرود شعر ها ساعت شاعر -316

 !نیامدند ها بچه ولی ، انداخت را سفره مادر ، پدرنبود -317

 

 هژبری مینا

 ؟ زنه می عق چرا- -318

 ! خورده حنا آبِ-

 چرا؟-

 ! بیفته بچه خواد می-

 . بود خریده قفس در ای سحره.  برگشت خانه به افغان مرد -319

 ؟ بندری کنیز -311

 غایبه خانوم-

 ؟ چرا-

 ! کنه اسمشوعوض ، ثبت رفته-

 ؟ خوابیده مادرم- -311

 ! مرده ساله چهل مادرت ، بابایی-

 ؟ سالمه چند من-

 ***اولیه نامزد*** ! میدی بو بزرگ بابا-

 ***اولیه نامزد*** . کند می عوض را پدربزرگ پوشک مادربزرگ -312

 

 عبدالخالقی ضحی

 شد بیهوده بدنش پیچوخم و بست را موهایش زنی -313

 ندارم را اختیارش که اختیاری از دارم گله -314

 دهند می سرایتش بعد نسل به آدمها و مسریست بیماریه زندگی -315

 نزایند دیگر هم با باید زنان همه شده بدی دنیای -316

 است بهتر کدام دانم نمی که نبودنی و بودن میان… معلقم -317
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 عابد شورش

 .خالی مرتب، تمیز،. بودند پادگان دیوارهای های نوشته سربازان: اردوگاه -318

 .بزنیم نداشتیم حرفی. بود جمعه کردمی کار چشم تا: روزمرّگی -319

 .بودندکرده رهایش. بود سنگین عزیز.بود تَپَل عزیز: شنگال -321

 .بود خوابیده جلیقه بدون آالن ساحل، شنهای روی خیس، خیسِ -321

 .بودند خواب همه وقتی خورد؛می همبه رژیمش شبها نصف -322

 

 سهرابی محمد

 .بود تهران. نشناختمش سیاه نقاب آن پشت -323

 .نرسیده اصفهان رگهای به خون هنوز. بماند زنده باید -324

 .چاینا این مید: بود نوشته تسبحش و مهر روی -325

 .کند می اوردوز کمپ از برگشت از بعد همیشه -326

 ***اولیه نامزد*** .بود ترافیک. کشیدند سرش روی آمبوالنس در را سفید ی پارچه -327

 

 جوانفر پریسا

 .رفت جبهه ناموسش از دفاع برای -328

 .برگشت

 ***اولیه نامزد*** .بودند داده شوهرش

 .بودند رفته چنارها. نکرد پیدا را ولیعصر -329

 .بودند کرده خرابش. برگشت امریکا از میامی سینما عشق به -331

 .شد مواخذه اعتیاد عدم جرم به عودالجان در -331

 .ریختند سوخته زمینی سیب و سرنگ نعشش، روی را پولها -332

 

 موالپناه مهناز

 .دارم دوستت بگوید که رفت ترسید، نکرد، باز را حافظ -333

 .رفت و دزدید را نگاهش کرد، سکوت است؟ راست گفتم -334

 .بماند که است آمده سخت بدانم تا برداشت استوارتر را گامهایش -335

 .رفت بود، شده پشیمان رفتن از که لحظه همان درست -336

 !بگو پوچی از برایم مرگم ی آماده من که امشب همین -337
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 مالحسینی بیتا

 !بله بزرگترها ی اجازه با ، گذشت چشمانش جلوی از کودکی ی همه -338
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 نزد حرفی خود با پس بود او دارایی تنها سکوت -366

 

 ناظری علیرضا
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*** 

 به درخواست شرکت کننده.حذف  -694

 به درخواست شرکت کننده.حذف  -695

 به درخواست شرکت کننده.حذف  -696

 به درخواست شرکت کننده.حذف  -697
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 به درخواست شرکت کننده.حذف  -698

 

 بیگی رجب مهدیس

 خودکشی -699

 ***اولیه نامزد*** . میاد خوشش زنم از دوستم آخه ، بکُشم خودمو تونم نمی

 

 حنایی مصیب

 گریخت سربازی دید خورد،برگشت تیر هم مادرش اش، بازمانده آخرین -711

 

 بار آتش عصمت

 …مادر ببند رو آب شیر هدررفت، آشپزخونه تو عمرم -711

 کرد می درد گردنش رکوع هنگام بود، آویزانش جادوجنبل -712

 ام، گرسنه_ -713

 .ست خوشمزه سوپ داداش،مثل بخوریم آب قاشق با_

 .فروخت عزرائیل به مجانی را کودکش پولی بی ،بخاطر داروخانه جلوی -714

 .سوخت پدرش برای دلش بودند، تابوتش زیر که کسانی بین -715

 

 کردزنگنه محمد

 .میبره خوابم اما میبره خوابم کی ببینم میمونم بیدار شبها -716

 .نداریم ای خونه ما وقتی نمیخوابه ما ی خونه در شتری هیچ -717

 .بود ننوشته توش چیزی چون نخوندم هیچی ازچشماش من -718

 .ندارم چیزی فهمیدم زدم داروندارم به حراج چوب وقتی -719

 .میزنم جارو ولی خلوت حیاط میرم خودم با خلوت برای -711

 

 نیا قانع بهاره

 شد مبتال رماتیسم به وقتی شد خوشحال بود رمانتیکی دختر -711
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 کرد مطرحش ای کلمه ده بودن هیچ سال سی از بعد -712

 انداختش پا از مادر متورم پاهای رسید خانه به وقتی -713

 داشت آرزو که میبرد جایی به را او موسیقی های نت -714

 کرد نگاه هایشان عکس به و برداشت را قیچی بار هزارمین برای -715

 

 پور رستمی سیامک

 ***اولیه نامزد*** .کند نظاره را مرگش تا ، گذاشت همسرش صورت روبروی ای آینه -716

 .کرد خاموش را چراغها پسر ، داد جان تخت بر مادر -717

 .است شده دفن مادر ، افتاده گریه به پسر ، ایستاده پدر -718

 .سپرد جان دارالمجانین کنج در ، ندامت در غرق ، آرام -719

 .است سالگیش بیست تولد اینکه با اندیشد می مرگ به -721

 

 منوری نوح

 .میزد لبخند فرزندش به. بود پیچیده وجودش تمام در درد -721

 .میگرفت پول دهانش با. بود سیاه واکس از کوچکش دستان -722

 

 محمدی امیررضا

 .بود ایستاده سرش پشت عجیبی موجود کرد؛ نگاه آینه توی -723

 .برگشت و کرد مشت را دستش نچرخاند، را در دستگیره -724

 بیگناه -725

 .”شم دیده میخواستم فقط:”گفت جلویش جمعیت به خیره

 .بود آنروز فردای عکس روی تاریخ بود، افتاده خیابان کف -726

 .بود شده خیره او به تنها. نمیکرد نگاه را فیلم -727

 

 ابادی دولت صفری محبوبه

 حاالکارنیست بخوانم درس تامن بافت قالی مادرم -728

 .شود می یلدامادر است ماه پابه مان خانه انارابستن -729

 .کند می فراموش اماانسان است اول درزندگی همیشه مرگ -731

 .دهد مراپناه خواهد می چون ترسم می ازشیطان تنهایی وقت -731
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 .دارد اینده روبه اش امااجاره است قدیمی مان خانه سبک -732

 

 عباسی محسن

 نیست خوشحال یلدا ولی ، یلداست شب امشب -733

 ندارد خوردن برای آشغالی هیچ ، ما محله گربه بیچاره -734

 برداشت را ها میوه باشوق -735

 بود تنها بازهم شب ولی

 نیست ولی ، نشسته کنارم -736

 بگردم دنبالش نت در باید

 کردم دم را چای -737

 همیشه مثل

 استکان دو

 . . . تو ولی

 

 فوالدی علی

 !نریز آشغال آشغال،-: گفت آشغالی. انداخت زمین را آشغال( آشغال) -738

 .بود سریعتر و ارزانتر. کردم حساب نقد. کرد ام جریمه پلیس -739

 .فهمید پدر. زمین خورد مادر پایین، افتاد که بلندی از -741

 .رسید که بود فردی دومین. گذاشت مالقات قرار مادر با -741

 بیشتر …بیشتر! پیچاند بیشتر …! گرفت م خنده. پیچاند را گوشم پدر -742

 

 رفیعی حسن

 .بود ذهنم دنیا فاتح, بودم اتاق درون فقط من -743

 رفته او -744

 میگیرم لکنت همسرم اسم گفتن برای سالهاست من

 ای کلمه ده داستان غرق من شده من چشمان غرق همسرم -745

 

 قربانیان سعید

 .بود افتاده من روی همسرم جسد و بودم نخاع قطع -746

 … بود دستش تو آس چهار زنش، سرِ آخر قمار -747
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 نَرَس -748

 نمیخوای؟ مامانتُ داروی پول مگه خوب، دخترِ بخند دوربین به

 !میکنه کار برق بدون تلویزیون میشم، تنها وقت هر لعنتی، -749

 براش؟ بفرستیم بِبُریم زبونتُ  یا خوبه حالت میگی بابات به -751

 

 نژاد هدایتی میالد

 .رسید ”سر“ به اش قصه ع حسین -751

 دهند؟ می جان زیبا چقدر که ای ندیده را شهدا -752

 …میرد می ریزان برگ فصل مادرت گفت -753

 .نریزند تا بستم را ها برگ ی همه نیز من

 …کن تنها شوروی این به باز نطری -754

 .هاست فروپاشی موج دستخوش من دل

 .زنم می قدم دونفر ی اندازه به بزنیم،تنهایی قدم نیایی من با -755

 

 مقدم احمدی یاسمن

 زد، چرخی هوا در سیگار دود -756

 بودی؟ کجا حاال تا_

 حاضره شام_ -757

 خورد زنگ مرد تلفن

 فردا واسه باشه_

 .بود نشده چاپ پذیرفتگاان ااسامی اما خرید،، را صبح روزنامه -758

 .غریبه دیگری و آشنا یکی شدند، کافه وارد نفر دو -759

 .شدند نزدیک ها سایه کرد، تندتر را هایش قدم زن -761

 

 بشیری لیال

 !نگیرد را دامنشان نیاورند،تا خودشان روی به کشید، آه -761

 !لنگه به لنگه نه: دوقولواید؟گفتند هم شما: پرسید معلم -762

 آمد در روبرویش پدر ، پشتی کوچه توی پیچید پاورچین -763

 دیگه؟ مادرم ،اینبار… ماه نه که است دفعه چهارمین -764

 حتما-
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 سرانگشتت؟ با بساز شکلک شیشه،تو توی میکنم ها -765

 

 میرزائی محمّد

 .شد خاندان سفید ریش ریشهایش، درآمدن از قبل -766

 .نمیلرزد دستش بمب سیم کردن قطع موقع. است بد -767

 ***اولیه نامزد*** کات-

 ***اولیه نامزد*** .کرد پاک را اشکهایش. کند دستمال. نشست فرنگی توالت روی -768

 کرد؟ هواشو دلت بار چند رابطتون بعد: شوهر -769

 . …: زن

 .گرفت زیر را پیاده عابر کمربند، بستن پی رفت حواسش -771

 

 رضااله آناهیتا

 .ببندد را در کرد فراموش دهد، می آزارم سرما و سوز -771

 …نیست پرده به احتیاجی گفت می کندم، را ها پرده -772

 .ام جاکلیدی دلتنگ ای، غریبه به بخشیدم را ام خانه کلیدهای -773

 .نکرد باور هرگز کنم، می ترکت بهاری صبح یک گفتم -774

 .زدم می صورتت به سیلی ، بوسه اولین جای به کاش -775

 

 عباسی زاده اولیا آرزو

 .است تر دلنشین اینجا از برف تماشای!بیا ایوان به -776

 !ای آورده پناه ام خانه دیوار کنج شده؟به زمستان!کفشدوزک -777

 .است اتاق قدیمی کمد در ،کودکیمان تو و من نوستالژی -778

 .بود اش پالستیکی پارک محله،عاشق پارک از خبر بی دخترک -779

 .کالغها کوچ هنگام دلگیر غروبی در!بود سخت برایم وداع -781

 

 مختارپور میثم

 .رفت خانه به و(گی خورده خط() گی خورده خط() گی خورده خط)  -781

 (گی خورده خط) ماه،زیبا مثل)  -782

 .نمانده برایم چندانی شناسی زیبایی
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 .است دیگرش های نقاشی از زیباتر اش خودنگاره -783

 

 بادره زهرا

 …آلزایمر -784

 نخورد، را غذایش آسایشگاه در

 ***اولیه نامزد*** !داشت نگه دخترش برای

 .رفت وزنه روی آلود گل کفش با کفشدوز -785

 .بیست:خواند پسرک

 …دزد -786

 !بدار پول بابات جیب از: گفت مادرم باراول

 .کرد می مجازات را دیگران روزها و خود شبها مارسلو قاضی -787

 .کرد نامزدم بدل انگشتر با روزاول…نکرده فرقی اصال -788

 

 صداقت سمانه

 .شد رادیدآب مادرم های دست برف،سرخی -789

 .کرد راپرازگل شدحیاط عاشق ازوقتی -791

 .زد زنگ تلفنیش مزاحم به قدرتنهابودکه آن -791

 .نفهمد چیزی کودکش کندکه می پیازپوست.بود کرده بغض -792

 .کرد دختراخم دخترخندیدمادرخندید،مادرخندید -793

 

 صابر عشقی الهام

 :گفت دستی بغل! دادم فحشش تا کرد نگاهم اونقدر -794

 !نابیناست_

 ”فتح“ -795

 :نوشت سنگی روی رسید قله به تا

 «نباش مغرور»

 .افتادم مادر بالین روی خستگی از -796

 …دادم انرژی ، گرفتم انرژی

 …«شروع» -797

 «تنها مادر» داستان ابتدای شد این …گرفت باریدن آسمان

 …معدن کارگران اعتصاب الی -798
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 !داغونه کارم کفشهای_

 !منم بچه کفشهای_

 

 نصرآبادی رفیعی علیرضا

 !میکرد بازی تاب گوشش کنار عنکبوتی …الهی-:میزد ضجه وقتی -799

 !کربال برد مسافر دو و هفتاد تریلی با …«عشق تاکسی» -811

 !بودیم تلگرام توی ما. خندید می و گفت می قصه نه نه …«تضاد» -811

 .بوسید را پدرش دستهای ، آمد که مرتضی پدر ختم از -812

 !نشناخت را خودش وقتی از شناختند، می را پدرم همه …«آلزایمر» -813

 

 آبادی ابراهیم السادات مریم

 بهشت -814

 ! دزدی حتی میکرد، کاری هر بهشت به رفتن برای

 بیگناه دزد -815

 ! میکرد دزدی روز هر

 !!! دیگران دستهای با اما

 سوال -816

 ؟؟؟ سالمتی آرامش پول ؟ آرامش پول سالمتی ؟ سالمتی پول آرامش

 دونده -817

 . دویدن زیاد ، کارشه روز هر

 . نمیدونست اینو چی برای

 امیدوار -818

 . میشد خوب فالش یکروز میخورد،شاید قهوه زیاد

 

 ایمانی محسن

 گرفت سلفی عکس گوسفندان همراه اندرویدش گوشی با چوپان «تکنولوژی» -819

 بازی؟ میای -:گفت دومی کالس. نداشت تمامی اولی کالس گریه -811

 .پدربزرگ! نه پدر. کرد جمع هم دور را ها بچه «اقتدار» -811

 .برد ، خورد دومی.  رفت ، خورد اولی – دزد و خرس – باغ -812

 .داد می فحش هم را همه. گذشت می عابر پل زیر از -813
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 ابوزیدآبادی صادقی سجاد

 .کنه بغل رو خدا تا بارون زیر رفت و بست چترشو -814

 .شد سبز الله یه گذاشت مین روی پاشو که همین -815

 .مادرزاد کروالل شد بیدار اذان صدای با امامزاده تو بار اولین برای -816

 .سالم گفت و آورد لرزون لرزون رو چایی سینی -817

 .داد سفارش چایی دوتا تنهاییش و خودش واسه و خونه قهوه تو رفت -818

 

 قریشی فاطمه

 دو قهرمان ما مم -819

 …جلو ازن زندگی از روز هر

 الو- -821

 جانم-

 .…تو به لعنت!  رقیبی با-

 

 ارچنگ مریم

 .گرفت گازوییل بوی زندگی سوخت نیسان در پدر وقتی از -821

 ***اولیه نامزد*** .بود گذاشته کفش کارتنی زندگیمان برای.شدم پخش جلبیلش شوری در -822

 

 نوذریان شیرین

 ***نهایی نامزد*** .من عفوِ منتظرِ تجاوز، جرم به. است زندان پدرش. باردارم -823

 .است سرخ سیلی به صورتش. ندارد دانه. تنهاست انارم -824

 .بیندمی کابوس. است نقاش. اندبریده را دستانش … انددزدیده را هایشرنگ -825

 

 جوینی عاطفه

 .نویسد می را تیره شبهای آید، می اتاقم به مدتهاست داستایوفسکی -826

 !میدهد دریا ی مزه: گفت و داد قورت را بغضش -827

 .بود مرگ برای شده کادوپیچ ی هدیه یک پتویش در او -828

 .کند زندگی آن در ابد تا که نوشت داستانی -829
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 پورکار محمد

 جاسیگاری در کردم له را سیگارم شنیدم را مادرم های سرفه -831

 گرفت در جنگ مرگ بعد گرفت زن که پیری سر -831

 را خود کردند آویزان ها آدمک گفت که را نچ پدر -832

 

 نژاد دبیری علیرضا

 سالمه؟ چند من مگه: پرسید دکتر از تقویم به خیره -833

 …دوام جز بود؛ آورده چیزهمه زندگی ادامه برای -834

 …بروم باید فقط ندارد؛ کاری که بودن تو مثل -835

 .ادکلنت بویِ کردم، باور را نامه چیزِ یک فقط -836

 .شماردمی یکییکی را، رسیدن هایخط دارد کسی مخالف؛ یجاده در -837

 

 نژاد دبیری رضا حمید

 .سالح با امروز عروسک، با دیروز بازیست، جای سوریه هایتپه -838

 .نماند هیچکس ماند، یکی نبود؛ یکی بود، یکی -839

 …اندخودم کارِ که گویندنمی دکتر به اما دانندمی هازخم -841

 .آغوشش از شدممی رانده کشیدم،می بود، سیب من برای سیگار -841

 !ترندخوشمزه بودند؛ افتاده شیر سطل درونِ که هاییپشگل نظرش به -842

 

 خواجه فاطمه

 .میگریست میزش روی الله بود غایب لیست نفر هشتمین -843

 شهید

 بود ها گل نرفتن فروش تنبیه ٰ  صورتش روی انگشتان رد -844

 راه چها

 گرفت را مادرش جای زنی وقتی بود گریه اش چاره تنها -845

 .بود ایدزیش پدر ارث کودکیش هنگام زود غروب -846

 هوس قربانی

 است کنندگان نگاه انبوه میان در بینایی نشان سفیدش عصای -847
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 حیدریان یاسمن

 .شکست که بود اش خانه قفس. بمیرد داشت حق پرنده -848

 .شکستند خوابی بی از قهوه های فنجان -849

 .اند بسته دل چی قهوه به کافه میزهای -851

 .زند می پوزخند پله راه به مدام خانه آسانسور -851

 .اند خفته قبرها در دنیا، افراد رازدارترین -852

 

 مظاهری حسن

 .میآمد بیرون از. شد سردم کردم، باز برایش را آغوشم -853

 .مرد تا کشید سیگار آنقدر کرد،گفتند دق تنهایی از -854

 

 توکل الهام

 .میرسید مجنون ظرف به دستش. بود لیلی معشوق ترین خوشبخت -855

 

 دهقانی اله روح

 .خرید سیگار برگشت راه در برنگردد، خانه به کرد قصد -856

 .بود نخاع قطع اما شود سگ سرما از داشت آرزو -857

 .خوردند غذا هم با. زد اضافه سرباز خورد، اضافه سرهنگ -858

 .بود مرده زمستان در پیرمرد اما شدند سبز مزرعه گلهای -859

 

 داوری حسین

 .نداد اجازه مرگ اما بنوشد چایی سیگار بین داشت عادت -861

 .نشد مریض اما کرد ترک را عادتش داشت، عادت زن -861

 .شد شروع برق و رعد کرد له را مورچه وقتی -862

 ***نهایی نامزد*** .انداخت رای صندوق درون را سیگارش ناظر دادن فریب با -863
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 پور مهدی مژده

 :جرم گزارش -864

 .بود قتالهِِ  آلت میداد، ”زن“ بوی که گلی

 .شد من دلِِ تک کشیدی، که قرمزیِِ نبود،پنج حواست -865

 .ست مرگ زندگی،پوزخند و ست پوزخندی چیز همه -866

 .تو از من و اسفند، و دی از سال گذشت -867

 .پیکر دو جدایی به ست ای زیرکانه اشارت ، آغوش وَ -868

 

 پیرحاجی زارع فائزه

 مه از گرفته را آسمان.گیرد می پاچه که سگ مثل -869

 افتادم سالگی بیست در اولم ی سکته یاد.شد کج لبش -871

 بلعید را آرامشش.پنج کانال های خبر از ورآمده شکم مرد -871

 صندلی دو میان در سکوتی و ماند زن.رفت مرد -872

 قبر فشار رهایی برای.داد فشار کاریش ی رزومه توی را نماز -873

 

 کاظمی محمد

 .بخند بگو و گریه.سربازی دوره دوستان سالمندان، سرای در -874

 .خیزد نمی بر دیگر و رود می بستر به گفتاری بی بندد می را اسبش -875

 .کرد گریه و ماند کنارش شبی.سپرد خاک به اسبش -876

 .رسد نمی جایی به ها زوزه.ها گرگ اند مانده برف در -877

 .ایستد نمی کسی دهد می تکان دست چه هر.عبور پر راه -878

 

 شهابی میالد

 سالم- -879

 همیشگی، همان

 …یکی فقط اینبار اما

 (شکستن صدای) -881

 ..ریخت ات شده سرد ی قهوه

 خدایا -881

 !کن کمکم

 بیخیال نه،
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 …برگشت

 

 …فروشیست که است عمر یک رویم روبه صندلی -882

 خریداری؟

 …شده گران مشکی روبان چقدر نمیدانی -883

 

    شیخ مجتبی

 چی؟ عروسی بعد -884

 …میکنم فکر بهش شبا بعضی

 

 راد علیزاده مهرناز

 !شد تار دنیا کرد؛ تنظیم چشمش رو عینکشو -885

 !«سرده مرده خاک:» گفت.رفتم.کرد نگاهم -886

 .شد سرد شومینه بست؛ ساکشو زن -887

 .زد می نق بچه. داشت نگه سفت دندونش با رو چادرش -888

 داریم؟ چی شام_ -889

 .شده تموم پنیر_

 داریم؟ نون_

 

 فخرایی مصطفی

 .چرخاند می را عصایش نابینا پیرمرد.بود قارقار از پر لیمو -891

 .برنگشت خانه به دیگر و فروخت را دخترش های عروسک -891

 .کشد می سرش بر دستی بغض با برد می را کالهش باد -892

 .گذشت دست به تبر.گنجشکی ی النه.دید را تنومندی ی شاخه -893

 .کرد می فکر آبادیشان خشک های زمین به چتر، ،زیر غربت در -894

 

 بابایی حاجی سپیده

 (داستان عنوان) زورکی لبخند -895

 !!!میکند کج را دندانها شکالت بفهمد دخترک تا زدم، لبخندی

 (داستان عنوان) شهری قطار -896
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 …ماند در پشت مایوس نگاه سی،چهل و شدم سوار

 (داستان عنوان) حرص -897

 …کردم خرید هزار دویست… تومان هزار دو فقط کدام هر

 (داستان عنوان) نسلها -898

 …زد تلفن مادرم فرستادم دخترم برای که را سالم استیکر

 (داستان عنوان) سوخته جهان -899

 …سوزاندم هم ماکارانی دیگ ته!! هیچ…ندادم نجات را دنیا

 

 فرشاد حمیده

 .برود خانه از سفید لباس با نیست مجبور. مرد شوهرش -911

 .کند می عوض لنز آرام، که عکاسی و دخترک. گلوله. سرباز -911

 .شود نمی سر به تو بی. ایستاده زمان است دوسال -912

 .ناسازگارم خودش مثل منم کرد می فکر چون نبود راضی مامانت -913

 .بگیر تماس بریدی، همه از هروقت اما. بریم باید -914

 .بریدم-

 

 بنماران شهالجعفری

 بگویید امین; مادرنیست که نمیدانست…کرد پدرنفرینم -915

 میکند سنگینی خالیت جای حتی مامیشوییم…و من -916

 .پرهیزبود دردش دوای…بود دستش اش کارگرنسخه -917

 بود نانوشته که دفترپسرکی شد تمام برگهایش -918

 نکرد ارامم هم طوفانی دریای که…توشدم انقدرغرق -919

 

 محمدپور عزیزاهلل

 شهید -911

 .مجنون جزیزه بود،رفت شده لیلی عاشق

 پناهی بی -911

 .ندید،لرزید سرش مردراپشت سایه وقتی زن

 ارثیه -912

 .بودودواستخوان پالک یک ازشوهرش، مالخدیجه سهم
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 یادگاری -913

 کو؟ هایت دست-

 .شلمچه-

 

 رادمهر کیمیا

 انداختم کوچمان اسم به نگاهی پرسید را پدرش نام -914

 

 غالمی اکبر علی

 .گذاشتم دخترم های خنده روی را پایم غرور، جای به افسوس -915

 .دادم می دوستی دست خدا با کاش زندگی حوادث کشاکش در -916

 .کرد حرکت سنگین دنده با باید زندگی سنگالخ جاده در -917

 .هستند خوشبختی مطمئن دوضامن خدا به اعتماد و امید -918

 .خداست عشق ، امید فانوس زندگی خروشان و پرتالطم بحر در -919

 

 جلیلوند فریده

 .خریدم جدایی آویز دلم؛گردن بازار آشفته از دیروز -921

 .آویزانند زندگی درخت از خاطره است،قندیلهای سختی زمستان -921

 .ماند جا عکس در اش سایه.زد بیرون شتابان دوربینش با -922

 .میدهم دیگری به را نوبتم!مانده صف در آرزوهای ای -923

 .برداشتم را جامانده رسیدم،دلتنگیهای گذشته باغهای کوچه به… -924

 

 مجیدنیا ثنا

 دوقلو وحید و حمید -925

 ***اولیه نامزد*** ساله 5 وحید ساله، 63 حمید

 کرد فنجان به نگاهی تعجب با فالگیر -926

 ***اولیه نامزد*** !ای زنده هنوز: گفت

 !میکنین چیکار من رویای تو شما ببخشید -927

 !داده راهتون کی
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 !بدم بهش و خرسیم که اونقدری نه دارم، دوستش -928

 ! ترسو ها فضایی ادم یا ترسناکم من نمیدونم -929

 

 پور هژبری ماندانا

 .میدادیم هدرش کمتر بود؛ رنگ دو هم آب اگر -931

 .ببینیم را لبخندها تا برویم راه دست دو رویِ باید -931

 .خریدم خودم واسه نو کفش هروقت میاری؟ بچه کِی -932

 .زندگی رسم کتابِ بود؛جز ام جهیزیه در چیز همه -933

 .است شده یکی آدرسمان چون نمیکنم، گُمش دیگر -934

 

 رضاسلطانی پریسا

 !کرد می حسادت هم عروسکش پاهای به دخترک…شدید تصادف یک -935

 {کشد نمی نفس دیگر} -936

 مادر یاد نمی بهت اصال.. سفید سرتاسر لباس

 .. ماند خیره برفی آدم کاله و شال به فقیر پسرک -937

 .. نبود بلد کشیدن نفس که بود کوچولو انقدر بچم -938

 {رزمنده} -939

 برگرداند را پالکت فقط.. ریختم سرت پشت که آبی

 

 زنجانبر رحیمی حسین امیر

 خورَد می. زنم می. دارد مازوخیسم. دارم سادیسم(: داستان عنوان) -941

 ***اولیه نامزد*** .داریم خوبی زندگی و(: داستان متن)

 نیلوفر گلهای( : داستان عنوان) -941

: زد یم داد ناظم آقای بلندگوی مثل کدام هر که نیلوفری گلهای به افتاد چشمم کردم، نزدیک شیر به که را دهانم(: داستان متن)

 «…لیوان با! گوسالهِِ  رحیمی»

 پا طرحِ: داستان عنوان -942

 «طرحدارها اون از کیلو یه میشه اگه! نه ها ساده این از: »داستان متن

 .جلو کشیدم بود رفته رژه آنها روی موش که را هایی شیرینی سینی و جایش سر دادم هل را سینی. زدم لبخند
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 گوهری حسام

 افتاد دستش از تسبیحش -943

 کشید نمی نفس … دیگر … مادر

 نوشت می مشق گرفت می پول -944

 میخواست رنگی مداد خواهرش

 رفت می باید … برگشت … رفت -945

 برنگشت هرگز … رفت … گریست

 

 نوروزی متین

 .میشدند واقعی هایش کابوس میشد که بیدار”عبور مرز“ -946

 . بود قدیمش دانشگاهی هم…خدا راه در بده:گفت -947

 قسط،مادر،بیمارستان،زندان…آسفالت روی الستیک شدن کشیده صدای -948

 !!!شناسمت می:  گفت.کرد نگاه.سالم:گفت.خندید”مه“ -949

 !!! نبود ته و سر بی چون چرا؟.نشد چاپ داستان -951

 

 غفارزاده علی

 گویم؟ نمی چرا پس. نویسم می شنوم، می بینم، می -951

 !شد کمتر برداشتم هیچ از بیشتر -952

 .آنجاست و اینجا فضای مکان، -953

 !است قرمز ندارد، برف یلدا -954

 !است قرمز ندارد، حرف عاشورا

 !ام خسته -955

 !نباشی خسته+ 

 

 رفیعی روشنک

 .بود رسیده دوران به تازه که بود آمده دیر آنقدر -956

 .سرمیزند مادرش و پدر به کوتاه پیام با -957

 .میرسد تنبل خانم داد به زودپز دیگ -958

 .شدند پیروز ناامیدی با درجنگ آرزوها -959

 .عجله ، داد می انجام هم شیطانی کار راستی -961
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 قادری مجتبی

 .شد عاشق.بود مانده مرگش به روز هفت فقط -961

 .انداختند خروسها قفس در اشتباهی را بیچاره مرغ -962

 بفرمایید پلیس ی اداره -963

 ***اولیه نامزد*** .برداشته را قلکم پولهای زور به مادرم

 .سوزاند را کویر درخت تنها شدن گرم برای.بود شب -964

 .میجوید رو دنیا گل آخرین خونسردی حسن مش بز -965

 

 میرباقری محمدعلی

 .بیامرزدش خدا. بگذرد روسی رولت در شرکت وسوسه از نتوانست -966

 .«کارند مشغول کارگران» که ندید ماشین؛ فندک به رفت حواسش -967

 کافی موجودی. ……………………رمز؟ …………………ندارید؟ الزم ایدیگه چیز. ……مرغتخم تاده» -968

 .«نیست

 .بردمی لذت اطرافش انسان از پر محفظه دیدن از ماهی، -969

 ***اولیه نامزد*** .«گردیمبرمی …نیست زنده کسی اینجا: »شنیدمی را صداها آوار زیر -971

 

 شمسی حسین

 سالم- -971

 باشه اینطوری میخواد کی تا-

 میترسم زمان از من نمیترسم مرگ از من -972

 ..…بودم عصبانی- -973

 بخشمت می بارم این باشه-

 باشم آیندگانم برای ای خاطره تا اینجام من- -974

 پاین آمدم ها پله از -975

 نشستم صندلی روی

 شدم مرگ منتظر

 

 رجائی حمید

 کبود رنگ به دارم دردهایی -976

 بود یکی

 نبود یکی
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 .خیالت در رفت سر کتری -977

 .شب این است، من آخر شام -978

 .خورم می شام ،”دوبار“ گاهی

 ! کنم باز زبان وقتی کرد، نمی باور سکوت هیچگاه -979

 ؟!شود می الل

 !بیاید که دنیا آخر -981

 .است من دنیای اول تازه

 

 المعی مهرناز

 عشق ی مجسمه -981

 .بود خاطراتش انگار ساخت که ای مجسمه آخرین نداشت، دیگرآرامش

 شفا داروی -982

 .تغییربود درحال حالش!راسرکشید،شیرین تلخ شربت

 خاطرات آلبوم -983

 .بود خالی آلبوم..…کرد شروع شیرین رادرخاطرات سفری

 باورمرگ -984

 .ام نمرده من:اوخندید.…کردند می گریه همه…راآوردند جنازه

 داعش -985

 .کردند کباب را فرزندانشان…دادند مفصلی شام اسیر مادران برای

 

 تبریزیان اشکان

  پیشرفت -986

 . فروش دست  ، ایرانی کشاورز. بود فضانورد ،قبأل آمریکایی کشاورز

 . میکرد بازی چمن روی تصادف از قبل دستی فوتبال بازیکن -987

 .شد اول هم منا در  بود  نماز اول صف همیشه -988

 ***شایسته تقدیر*** .داشتند  جروبحث  تمیز ملحفه سر بر ها همراه  یو سی سی  در -989

 

 فرخی مریم

 .یلدا بی انار، بی حافظ، بی … بود کرده بغض پسرک -991

 .نبود پیدا چشمش کبودی دیگر … رفت فرو تاریکی در مهتاب -991
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 ”شهادت“ -992

 .نه آنها ولی برگشتند ها موج ماندند، آبها در

 ”ناتمام حج“ -993

 .دارد ادامه هنوز که سکوتی و … لبیک … لبیک … لبیک

 .روند می اسرار دزدی به شیاطین گویی … است باران شهاب آسمان -994

 

 ملکی مهدخت

 .ام نبوده دروغگو هیچگاه است،اما ور غوطه من در فطیر تخیلی -995

 .امدی می کنارم به ام،وقتی شده شاعر هایت قدم با من -996

 .ایم گذرانیده زندگانی ان در سالها میکشم،که را ای کلبه انتظار -997

 .ای داده کشتنم ام،به کرده گرفتار تو باتالق در را افکارم -998

 

 فر رجائی مائده

 «نارسیسم» -999

 .بود رفته کیبورد I کلید روی رنگ

 .بگردد را مخاطبینش نبود مجبور حاال.گذاشت «آه» را اسمش -1111

 .کشید سفیدی پرچم بوم،نقاش سوی آن.کشید گلنگدن سرباز -1111

 ***نهایی نامزد*** .کشید کوه رشته پدربزرگ نوارقلب روی و برداشت مداد -1112

 .درآورد را ساعتش باتری و گذاشت قبر سنگ روی گلی -1113

 

 میرمحمدعلی محسن

 کشیدم ای تازه نفس کردم نگاهی بود ابی اسمان -1114

 مرغک کنار در ها جوجه میخورد ای دانه باغچه در مرغکی -1115

 یاد جز نداشت انتظاری مردم از بود مقدس دفاع جانباز -1116

 بود تصادف به نگاهشان ها راننده بود شده تصادف بود ترافیک -1117

 بشر حیات بخش نجات باران بود پروردگار لطف امد بارانی -1118

 

 نوروزاده عرفانیان مریم

 .دیپلمه نوشتم استخدام برگه در. استخدامی برای رفتم گرفتم، دکترا -1119



66 
 

 .شد داعش عروس همین برای بگیرد، انتقام اشناپدری از خواستمی -1111

 .نرسید اش خونه به کالغه هم باز نبود، یکی بود یکی -1111

 .بود بریل خط با چون بخواند، را اشمعشوقه نامه توانستنمی -1112

 .آمد دنیا مرده بچه!است من از ایراد نگفت مرد -1113

 

 برهانی غزل

 سگت ی توله شبیه دارم چیزی -1114

 کند می پارس

 .است درد نامش

 روزی -1115

 بود بادکنکی

 باشد بالن خواست می

 سقف؛ به چسبید

 .ترکید

 شمال، قطب برفی؛ آدم -1116

 جنوب، قطب برفی؛ حوا

 .تابد نمی آفتابی

 جُنبید اشکی روزی -1117

 شد بزرگ و غلتید

 زایید بچه

 .چکید

 ریخت را هایش الیه پوستم -1118

 هایم استخوان از نگاهی بود گذشته

 .تماشا بی

 

 چی داغمه مصطفی

 .باریک رودِ رفت؛می رود دوشِ روىِ بزرگ، آسمانِ -1119

 .سوّمت سیلیِ برایِ کردممی پیشکش تا داشتم دیگر صورتی کاش -1121

 .سیاهه جاپاها همه سود؛ چه اما کنه سفید اومد برف -1121

 ***شایسته تقدیر*** .آیدنمی خانه دیگر معشوقه هاستماه پیداست. است خالی دستشویی جادستمالیِ -1122

 ***اولیه نامزد*** روشنه کولر مثال که باال کشید رو شیشه چهارراه نزدیک -1123
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 توکلی مینا

 :جانباز -1124

 شد غرق یار عشق قنوت در نداشته دستانی با

 :پدر -1125

 رفت … داد زندگی – زیست شاکر – خندید همیشه – ماند – آمد

 :مادر -1126

 برد خود با را عشق اقیانوس و شد جاری

 :برادر غروب -1127

 شدی؟ شهید نکند… نداری چهره به رنگ! ؟ شقایق

 سراب سوی آن تو و ماندم خیال طرف یک من -1128

 

 مهدی

 میشوی؟ عروسم گفتم -1129

 . نه ازدواج ، میکنند عاشقی شاعران با گفت

 قصه این -1131

 میشد شروع دیگری جور باید

 ؟ شدم عاشقت زود اینقدر چرا

 ..میکردم پیدایت زودتر باید -1131

 نمیرسد دوم نفر به هیچوقت طال آویز

 دارم عزیزیِِ  تنهایی -1132

 !ای گذاشته جایم تو

 ..میخواهد دوباره شروع یک دلم -1133

 ؟ میشوی عاشقم

 

 منصورابادی علی

 }}}}}}}}}همانند -1134

 . {{{{{{{{{{میزنم رکنارا ای میله کشوییدرِ  میکنم پایم را مپایید که رهمانطو

 ))))))))))))شلوغی -1135

 .(((((((((((((شلوغیاز ارمبیز من و ستا غشلو. ممیشو طحیا وارد

 ))))))))))))کلمه11 -1136

 .{{{{{{{{{{{{{{{{تو برای ای کلمه م بازه کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه
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 محبی مهنوش

 .پدربزرگ تخت اال شد می عوض خانه اثاث تمامی جای -1137

 .بود پنج ساعت همیشه اما گذشت؛ساعت می ها شب و روزها -1138

 .بود روشن ذهنش چراغ که رفت کسی سمت اتهام انگشت -1139

 .بود بادبادکش پی همچنان کودک ولی زد شهر به طاعون -1141

 .نه اما بود؛خودش افتاده زمین روی اش سایه -1141

 

 جهانگشته مریم

 کند نمی باور توست،دنیا دسست در انار آخرین این کنی، می باور -1142

 .شود نمی پاک دستمالی هیچ با انار آخرین این داند، می دنیا -1143

 .است خوش کردن مزه تو کنار را دنیا انار آخرین -1144

 .بیاور چاقو تو اورم، می پاییز این را دنیا انار آخرین -1145

 .رویاهام دختر آخرین دنیا، دیدن برای ایست، بهانه بردن انار -1146

 

 زاده نبی سینا

 :فروش برای -1147

 مثبت آی خونی گروه با ای کلیه

 ببرد، را سرت پدربزرگ تا کردی بیدارمان -1148

 !؟ خروس

 بود بمبی روبرویش -1149

 ؛ قرمز سیم دو با

 … بیچاره خنثاگر

 … دارد سینه در کوه شنی ساعت انتظار، موقع -1151

 

 احدی مرضیه

 .کردند گریه پدربزرگ برای تنها عروسکش و او -1151

 .بگذارند گربه سر به سر اند گذاشته قرار گنجشگ و درخت پاییز، -1152
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 صادقی محبوبه

 .نبیند را فرزندش شدن دفن تا بست را چشمانش زن -1153

 .میکشید نفس هنوز ولی بود شده رد قلبش از گلوله -1154

 .شد منفجر بمب که بود گرفته پناه خرابه در تازه -1155

 .میکرد نگاه همچنان عروسک اما بود پرخون جا همه -1156

 .میکرد دعا برایش و بود خوابیده مادر جنازه روی کودک -1157

 

 جمهری برادری علی

 .باشی دیگری با گرچه است من خوشحالی خوشحالیت -1158

 میخواندم، را کتابم داشتم -1159

 .شد سرازیر خاطرت فنجان یکباره که

 .ربودم را یکی که میکردی پخش را لبخندت -1161

 

 فندقلویی مرادی مریم

 ***اولیه نامزد*** .هست حواسم …دانم می -:گفت درخت خشکیده های شاخه به رو پدربزرگ -1161

 ***اولیه نامزد*** .خندید می معلولشان دختر و کشیدند می سرقت نقشه شوهر و زن -1162

 .بد-:گفت و گرفت بغل را پسرش سالمندان خانه در -1163

 .کشیم می …!نه-:سرباز سومین …شویم می کشته وطن عشق به-:فرمانده -1164

 !نیستم کوچولو-:گفت و انداخت سنگی اسرائیلی سربازهای به …!کوچولو- -1165

 

 ایمانی حسن

 !شد می آب خجالت از داشت هیتلر مجسمه. یخی تندیسهای جشنواره -1166

 !داد نشانم را گلدارش دامن …میده؟ گل بهت بابابزرگ ، بی بی_ -1167

 .خندید بابا. کرد دون انار دندونش بی مادربزرگ برای سوم نوه -1168

 .افراد نه باش افکار دنبال -:گفت بهم جعفری عالمه روزی -1169

 !چرکه مانتوت گفتی االن- …مهناز ندادم فحش-…خسرو؟ میدی فحش- -1171

 

 سربیشه امیرحسین

 کرد میونی در پا آینده.گرفت را ام یقه گذشته -1171
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 بود حقش. شد سوژه. گرفتم عکس دوربین از -1172

 ترسید من از گفتم سالم. لرزید قلبم گفت سالم -1173

 داشتم چیز همه فهمیدم رفتی وقتی.نداشتم هیچ بودی تو -1174

 خودم جز کردم شلیک داشتم دوست که چه هر به -1175

 

 توکلی کامران

 .داد می دخترم تن را من مواد پول -1176

 

 شعبانی پگاه

 …نمیخوره تکون بچه ؛ بیارین کوچکتر شماره یه رو مانتو آقا -1177

 همنام -1178

 مادرشو؟ یا میکرد صدا منو آخر دم مادربزرگ یعنی

 م.ن..ه…ذ مینویسد؛ وصل و قطع خودکارم میزند؛ سوسو ام مطالعه چراغ -1179

 ارومیه دریاچه خانم؛ اجازه. ببرید نام کویر یه ها بچه حاال… -1181

 !چشماش واسه اومد کم نخ بازم …گره مشکی، گره؛ مشکی، -1181

 

 حکمت نسیم

 !خالص. کردم رهایش. روز هر بود، دنبالش چشمش -1182

 

 اسماعیلی رضا محمد

 .دلم سه فقط.خوابند همه.میکنم پر رو خشاب دارم -1183

 ***اولیه نامزد*** .باشه بود قرار هم سارا.بود هم باد.اومد می بارون روز اون -1184

 .بینم می رو اسمون از تیکه یه همین فقط ساله سی.…بود حادثه یه فقط اون -1185

 .کشه می اونو قسم، برادری حرمت به گفت.برادرش سمت برد رو اسلحه -1186

 .باشم بلندی این باالی االن نبود قرار.باشه خوب بود قرار چیز همه -1187

 

 دریکوند فاطمه

 ! دنیا شود برهوت وانگهی ؛ آب ریزد می قطره قطره قطره:  قطره -1188



71 
 

 ! بریدند سر را سوری کودکان … شام های خرابه در ی ی آی:  داعش -1189

 ! خالفه پالم روغن کاسبی فقط!  انشااهلل نبینن خیر:  کساد میلیاردر -1191

 ! نبینه مون تن شونو کهنه لباسای خانم ، امروزم ی روضه توی!  خدایا -1191

 ! تونی نمی تو:  اندازد می زبانک خندان استیکری ، کنم می پرت را گوشی -1192

 

 کریمی مریم

 . پایت زیر بهشت در بودم آمدی؟منتظرت مادرم:گمنام -1193

 . است حقیقت رویای همان دیدم خواب در را واقعیت -1194

 . عمیقِِ عمیق خواب از کرد بیدارش خیابان در سرما سیلی -1195

 .دیوار روی شیشه پشت خندید،از پدرم هم باز -1196

 .بیداری ،کابوس میبینم خواب را بیداریم روز هر -1197

 

 حسین سیدامیر

 … و شامپو تبلیغات اند کرده کچلم ، نیستم خود موهای نگران دیگر -1198

 … میشناختند مرا ها دهنده فراخوان تمام ، بودم الزم پول بس از -1199

 

 جامی یوکابد

 .نگیر آنالین عشقت به همیشه من از را ایزتایپینگهایت -1111

 .نیستند دیگر که میسکالهایی و دست به گوشی کاپوچینو، فنجانی -1111

 نداشتنت از اند پرشده قابها تمام و نیستی دوربینم، لنز سوژه -1112

 است یخ روزها تمام تو بی باوراند سرسخت، سرمایِ -1113

 

 خانی تقی احسان

 .نمیشوند خیس پاهایش آنشب میدانست و میبٌرد را یخچال کارتُن -1114

 . کرد سکته خوشحالی از ، گرفت که شفا -1115

 . افتاد عشقهایش مرغ یاد به ، زندان در -1116

 . کرد پاره تقویم از را پسرش تولد سالروز برگه -1117
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 زاده حسن محمد

 بود شده گیاهخوار همسرم برگشتم شکار از -1118

 ***اولیه نامزد*** آینه درون از آورد می در شکلک برایم داری افسردگی گفت -1119

 زد لنگی به را خود خریدم که را دخترک گلهای -1111

 

 زارع عابدین

 .کرد عوض را سیمکارتش شد که انتخابات فردای -1111

 .برداشت جسد جیب از را پلیس،چک رسیدن از قبل -1112

 .کردند می پرت هم برای غذا خاکسپاری،بشقاب از بعد: ارثیه -1113

 شه؟ می تموم زندگی چطوری -1114

 «…اینطوری:»گفت و چکاند را گلوله

 

 مقدم رحیمی حسن

 کرد ازدواج چهلم سر شد دیوانه مادر.مُرد پدر -1115

 خوشحالی خیلی امروز چیه -1116

 کردم کمک فقیری آدم به آخه

 

 قدمی شهروز

 چهارراه قرمز چراغ زیر محل رفتگر جلیغه شبرنگ. بود قرمز -1117

 

 بیگی میره وحید سید

 .چکاند را ماشه. برگشت -1118

 .بود رفته پفکی جلد روی ایچرخدستی

 

 رفت باال طناب -1119

 …هورا و سوت

 .شد زهردان میدان،

 کُرد زنِ -1121

 گذاشت را اسلحه قنداق
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 .رسید کودکش قنداق به

 خورده، سوگند موبد -1121

 .کرد زنده را آتش اوستا آخرین با

 .خون قطرات و پَر تا چند -1122

 ***اولیه نامزد*** .خوردمی تکان خاردار سیم

 

 شریعتی حسین

 …ببین -1123

 …من

 …تورا

 …آخر

 …دانی می

 تف

 .رفت هم باز

 شال با ام پوشیده پالتویی -1124

 مرداد ی نیمه ولو نبودت یخبندانیست

 …سوخت دلش بار این شاید! پسر کن خطر -1125

 !کو؟ عصایم

 مان چهره بر هاللی مانده -1126

 پیشانی بر من لب بر تو

 ترم پژمرده روز هر من و خندی می زیبا هنوز -1127

 انصاف بی

 

 شریف یاسر

 «حمله» -1128

 .بردند را زندگیمان رفتند، آرام کشتند، بیصدا آمدند، ناگهان

 .کشت را معشوقش قطار، پنجرۀ از گیسوانی دنبال به سوزنبان، -1129

 .کند ثابت را اش گیاهخواری بتواند تا ندید گوشت سال چند -1131

 «جنگ» -1131

 .کنم نمی پیدایش است سال هشت باشک، قایم گفت پدر

 «عادی» -1132

 .مُرد کرد؛ مکثی نوشید، چای خرید، نان پوشید، لباس
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 دشتبیاضی رفیعی محمد

 نیافتم دیدنش برای ای بهانه کردم هرچه ، گذشت تلخ امروز -1133

 بدم بازیت خواستم می فقط -1134

 میگه ای دیگه چیز داره چشمات ولی

 من داستان هم این ، بخندی ، ببینمت ، ببویمت ، بگیرم را دستانت -1135

 !عاشقی؟ اوهوی:گفت یکی رفتم می داشتم -1136

 فهمید چطور دانم نمی

 .ام همه این من ، برمیگردم میشنوم که رومئو حتی مجنون فرهاد، -1137

 

 گودرزی محمدزکی سعیده

 شدند خاموش همه صداها بست که را قدیمی های عکس آلبوم -1138

 باقالی دمپختک بوی از شد پر ذهنش ، خانه گفت کسی -1139

 بود تاریک هنوز میخِِ  سوراخ ، کند را دیوار روی قاب -1141

 مرد و زائید طبل ، شد حامله ، ریخت خودش در مدام -1141

 گرفت می دلش که هایی وقت ، داشت دوست را پیازها کندن پوست -1142

 

 محمدجعفرجعفری

 فلسطین سنگهای شودبه می سنگهاحسودیشان شهاب -1143

 دهد می مرگ طعم کردم راحبس نفس -1144

 نقاش های ماندباقلم باقی نشده شهرحل جدولهای -1145

 شد مینمال زدیم حساب حرف کلمه ده -1146

 

 قلندری بتول

 میزد باد را خودش طالیش گردنبد با اما نبود گرم -1147

 بود شده تموم سمعکم باطری اما بود زده زنگ -1148

 شد نگهبان شبها نمیداد را زندگیش کفاف هم دوم شغل -1149

 کرد پاره بندناف را دامایش تا سوران ختنه رویای -1151
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 جهانگیری جالل

 .باشد دورهمی کباب بهانه تا مرد گرسنه تنهایی در -1151

 …ااااه -1152

 .ترافیک چقدر

. 

. 

. 

 ترمز

. 

. 

. 

 .خون چقدر

 کو؟ دوربین

 ”کودکی خاطرات:”عنوان -1153

 کجاست؟ قلکم

 .شکستش بابا

 کوووو؟ بابا

 .منقلش پای

 

 آیسک گلی مجتبی

 .است من زندگی بهانۀ تو مرگ: گریست پادشاه. خندید آهو -1154

 .شدممی خیالشبی بودم، تو جای: گفت پلیس. زدند را کیفش -1155

 .باشی آدم تو تا کردم شیطنت. سجده خیالبی -1156

 .است این مسأله قرص؟ یا کاغذی دستمال. شودمی ماشین سوار -1157

 .کندمی تیمم خاک، منت با مسجد، حوض. رسید آب قحطی -1158

 

 نیت قوی معصومه

 .گرفتند همانجا را سومش. است خصوصی گفتند. نیامد آمبوالنس -1159

 .کرد عبور جسد روی از تانک. کشید را تانکفالش -1161

 .پوشالی هاعلیک و شده اورژانسی هاسالم. است سرد بدجوری هوا -1161

 تماس؟ شماره یا امامزاده سفره،. آمد ناآشنا خواستگار -1162
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 .دارنگه زیبایی نوشتن برای را کوچکت انگشتان. نچکان را ماشه -1163

 

 سهرابی سیما مه

 .خمیردندان تبلیغ: کرد پیدا کار سرانجام غریبه -1164

 .همین نبود، بود،یکی یکی …بگو قصه مامان -1165

 .است داغ چقدر من چایی! زیباست چقدر برف -1166

 !بود سفید. …چاقو شرط به هندوانه -1167

 است شده گمنام شهید حاال سروها، کوچه نام -1168

 

 محمودی رضا محمد سید

 .نمیخندد دیگر حاال ، خندید من به او -1169

 تبهکار دلقک اعترافات

 !؟ آمدی -1171

 .نمیکنی رها اینجا مرا میدانستم

 مادر کلمه آخرین

 . شد کوتاه کلمات کوتاهی از داستانم -1171

 . نیاورد طاقت مدادم بگویید

 . گرفت گل خودش برای گرفت دلش فروش گل کودک -1172

 . گذاشت کودک دهان در و برداشت را شیر شیشه سرباز -1173

 

 زندکریمی آکو

 .گریست مزارش بر ای غریبه مرد بیزارم، زنم از -1174

 .خریدم بادکنک تولدش برای شدم، دوست تیغی جوجه با -1175

 بووم

 .اش نفروخته های یخ با زد یخ آفتاب نور زیر کودکی -1176

 .مرده عقابی خوردن حال در کرم،کرم کمین در گنجشکی -1177

 .گریست قله عشق از زمینش داد، شکوفه خشکیده درخت -1178
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 اکبرپور مریم

 .زد می را هایم چشم سیاهی سفیدش؛ عصای -1179

 ..میشد تر عمیق مادرم های زخم و میفروختم، چسب من -1181

 کشیدم هایم چشم زیر کبودی بر دست -1181

 ”گویی می راست تو“ گفتم و

 شد؛ ساییده هایم دست نوازش زیر گوشی، مانیتور -1182

 .گرفتی که را فرزندم

 .فقط دهند می فقر گند بوی فروشی؛ می چهارراه سر که هایی گل -1183

 

 تبریزیان ارمان

 .کرد ارایش سریع دختر ، خمار پسر ، خواب پدر. امد طلبکار -1184

 

 فام حضرتیان مژگان

 . میبیند را لوستر و سقف  فقط  جانباز سبز چشمان  سالهاست -1185

 .  گرفت می انار آب روی از  پسرک  آمد سیل که  یلدا شب -1186

 .  بود  الین  و  تلگرام  اینستگرام  تمکین عدم:  شوهر طالق علت -1187

 .   گشت باز  بچه بدون پالتو.  بیمارستان رفت پالتو با بچه -1188

  بیزینس -1189

 . فروخت کلیه امروز فروخت می کفش قبأل ، است فروشنده پدرم

 

 کیاسری موسوی الهه

 .بود پوشیده سفید لباس رفتگر بود، آشغال از پر محله -1191

 راه، در کودک -1191

 راه، در پدر

 آمد، کودک

 .نیامد پدر

 .نمیگنجید هم کلمه ده در اش زندگی داستان بود، پوچ پوچ -1192

 .بود انگشتانش از تر کرخت مغزش.بنویسد توانست نمی آمد، می برف -1193

 !ممنوع اکیدا همراه تلفن از استفاده میکنم، دل درد وقتی -1194
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 فرخلو نازنین

 ***اولیه نامزد*** بود او ی هدیه روزی که دامنی بود، دستش کهنه دستمال -1195

 پاره عکس تکه در کرد، می نگاه مادرش چشمان به کودک -1196

 بود تنگ لباسش نکرد، نگاه غبارآلود آیینه به زن -1197

 من حتی خوبند اولش همه گفت خودش پیش -1198

 خندید نمی دیگر آورد، پایین را دوربین -1199

 

 عادلیان مریم

 .عفو خورد، باالخره -1211

 عسل زنبور. داشت شیرینی مرگ -1211

 

 میرزایی سایه

 .خرید پرسرعت اینترنت ها نوه دیدن برای مادربزرگ -1212

 

 شاملو رویا

 .درآورد انگشت از را اش حلقه رسید، که آزادی ی مجسمه پای -1213

 .بود شوهرش عاشق هنوز دیگر زنی ی سینه در پیوندیش قلب -1214

 .انداخت پیشنهادات صندوق توی بود، دیشبش خواب ی صدقه که اسکناسی -1215

 .شد نمی آینه تاوان شاگردیش حقوق شد، تا هزار پسرک بغض -1216

 .افتاد زن رفت که او مرد، به بود داده تکیه -1217

 

 بقائی مهدی

 .شد تعصب فدای ای چهره هم ؛باز…سوختم کشید جیغ دخترک -1218

 .کرد جادو هم باز مادری زد؛مهر لبخندی کودک -1219

 .بود جاری پیرمرد های ؛اشک شد بسته عکس آلبوم -1211

 . …؛آتش گفت بلند ؛صدایی کرد حبس را نفسش -1211
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 گلندوز ملکی مریم

 .مُرد منا و ریخت سعود آل زمین بر دلش دیوار -1212

 

 عبدالوهابی زهرا

 بیقرارم؟ من رفتی؟چرا سوال؛چرا همین فقط -1213

 .کردم توبه بار آخرین برای که باریست چهارمین و سی -1214

 .ندارد تو پای زیر جایی فهمید وقتیکه گرفت، آتش -1215

 

 گلکار تکتم

 داد نجات ساله سه کودک را ماهی آخرین شکست آکواریوم -1216

 شد ویران پرنده هزار آشیانه بریدند را محله کهن درخت -1217

 

 رستمی کاظم

 ماند جا عملیات از رفت مین روی بودپایش عملیات شب/مانده جا -1218

 ،پرید گرفت یاد را پرواز پریدند همه داشت کبوتر هزار/پرواز -1219

 ،پرید گرفت یاد را پرواز پریدند همه داشت کبوتر هزار/پرواز -1221

 نکشید نفس شد،دیگر ،کبود زد آتش را آرزوهایش کبریت هر با/سرما -1221

 کرد ،گریه گفتم من نوشت، می گفت می ،پدر نوشت می گفت می مادر/ انشاء -1222

 

 نجفی لیال

 !اند رفته میز پشت حارثها و شمرها ،! است شده شیکتر کربال -1223

 کند می معجزه همیشه تو لبهای…ببوس مرا! است پایین قندم -1224

 …بشم عاشقت روز هر باید! کمه مردن یکبار تو برای -1225

 «امتحان» -1226

 چیست؟ تدریجی مرگ ـ

 …ندارم دوستش که کسی با زندگی

 !داره؟ پزشکی دلیل -1227

 !میکشه تیر گردنم رگ میشم امید نا وقتی
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 افتخاری شراره

 .است بوده وجدانش بار ترینسنگین امروز تا کوچک جنازه آن -1228

 .کرد سنجاق اشسینه به را اشجوانی عکس پاشد خواب از -1229

 .میشه اضافه داره هازامبی تعداد به گفته اخبار گفت مامان -1231

 

 ناصرنجاری

 .عبورمیکرد شان زوارکربالازمحله که میافتاد،هرزمان یادپدرش به -1231

 .مبکرد فروشندگی وتاشب مسگرهامیرفت درمحله پدرش دکان به راست یک خانه ازمکتب -1232

 .داشت ای بسیارساده ایتالیا،زندگی میالن درتیم فوتبالش دراوج -1233

 .ظاهری وحفظ گذاشتن بودمگرریش نکرده درک چیزی اسالم ازدین دوستانش گفته به -1234

 .کند آزادش ازشکارچیان تاقبل.بودمیرفت گیرافتاده درتله که روبهی سمت به دوان آهودوان -1235

 

 احترامی سعیده

 .بخورد شام سیر ، دخترکش تا ؛ گذاشت گرو را ارشدش -1236

 .شد شیرین عقلش که زد شور دلش انقدر -1237

 .بود همسایه کباب ذغال داغیِ به اش گرسنه کودک اشکهای -1238

 …کرد گم را خانه ”گِرتِل“ ، برد باد را اش ریملی دستمالهای -1239

 …پوشاند را اش دهکده خاطراتِ  ، گوگرد های رگه -1241

 

 کار گل حسین

 داد شکالت دخترش دو به گذاشت دهانش شکالت پوست مادر -1241

 شد من نصیب افتاد گردویش چید گردو سختی به کالغ -1242

 فروختم دیگر پای یک به را پا یک کفش لنگ -1243

 

 کوسلی عالیه

 .کرد پاک او ذهن از مرا صدا،خاطر سرد،بی بارش -1244

 .رابشوری هایم نگرانی شد،تا خیس چشمانت.هایم نگرانی نگران نگاهت -1245
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 .است زیباتر فاصله.یکی یکی را ها کن،فاصله نقاشی!نمیخواهمت -1246

 کجایی؟ پس.شوم پیدا نگاهت برق با کاش.ام شده گم -1247

 .کردی ،عاشم همیشه از دیرتر.عاشق بار آبی،ستاره آسمان -1248

 

 عادلیان علی محمد

 کرد سنگ کودکش دل در را عسل پرت حواس مادر -1249

 رسید زود که پیامکی و عاشق،توپ،کودک خیابان،دو -1251

 شد عفو ساله بیست پیرمرد -1251

 اما آورد،کاغذی گیر لذیذی غذای فقیر کودک -1252

 بود پریده خواب از خندیدند،پرنده ها پرید،میله زده ذوق -1253

 

 عادلیان مریم

 کبوتری سفید بال و آلود خون انگشتهایی گناه احساس -1254

 زند می پوزخند گلی دورتر شست می برکه در را صورتش مگسی -1255

 شوی می کثیف کودکم مادرش فریاد و گلی بنای بنّای کودک -1256

 

 پناه مهدی اهلل روح

 «آبی» -1257

 .شدم «غرق» من و بود، «آبی» چشمهایش

 

 یزدانی محبوبه

 .گذاشت پایش زیر را رسید،آدمها نمی آرزوهایش به او قد -1258

 .زند می پرپر دلم ، نیستی…پر دنیا…پر پر،گنجشک کالغ -1259

 .ندید را ماه هیچکس شد،و ها چراغ فروش ی تاریکی،بهانه -1261

 .شد آرزوها اسب ،سوار…یکه…کرد، سر را سفیدش چادر -1261

 نیری دهقان نسیم

 .کنم چیزوفراموش همه نمیخوام،میخوام خودمو دیگه من -1262

 .اوردم نمی خودم با اسباب همه نداره،این اسانسور خونت دونستم می -1263
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 .شه خوب حالمون بریم؟چون باال کوه این چرااز -1264

 بنگ. نساخت رو ای خاطره میشه کرد،اما پاک رو ای خاطره نمیشه -1265

 چرا؟ نفهمیدم صدا،من بی رفتی تو -1266

 

 زاده طهماسب محمد

 نمیای؟ مدرسه دیگه چرا: آرش -1267

 .محلمون از رفتن!! ،…غزل آخه: علی

 .مرد مادرش شد، تمام گرفتن مرخصی برای سرباز های بهانه -1268

 .نداشت تخیل برای چیزی هم افکارش در که شد تنها آنقدر -1269

 .تعطیله مدارس فهمید برف، سنگین سکوت صدای از -1271

 

 شبستری مونا

 .دیدند رو همدیگر فرار حین.” میبینمت کنسرت تو امشب:”گفت -1271

 .شد شروع سال چهار. اهواز پزشکی.شد باز صفحه عاقبت -1272

 .نرسیدند. بود آخر پیچ.” رسیدیم ما مامان: “نوشت -1273

 خیانت -1274

 .است سپیده اسمش فهمیدم.” سپیده کسمی تنها تو: “گفت

 .ماند برادر. مرد مادر. آمد دنیا به بچه. رفت پدر -1275

 

 محمدی نیلوفر

 کردم رنگ را موهایم من خریدند می رنگی شالهای دخترها -1276

 میگرفت فال که دید را زنی ام فهوه فنجان در زن -1277

 نباشد پوسیده دار طناب گفت بگو چیزی پرسید اعدام جوخه -1278

 چطور خودت به پرسید مرد نگو کسی به را رازم -1279

 برمیگردم گفت و برداشت طاقچه روی از را خاطراتش تمام -1281

 

 فراهانی جلیل

 سردی دل -1281

 آهسته هایی قدم و بلند ای سایه با پیرمردیست،
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 زندگی هر تولد -1282

 مرگ سر بر است حنایی

 نه لمست و کنمت می نگاه -1283

 نداشتن و داشتن میان حسی

 هم پای به پا -1284

 کنیم می دوستی

 فاصله با حتی

 ها لحظه -1285

 اند رسیده ساحل به تور

 من

 درگیر ماهی

 

 حاجیان بهروز

 ! ساکت: پدر -1286

 .شو خفه: مادر

 .شد ساکت همیشه برای بچه،

 داری؟ یاهو -1287

 نه

 ؟ تلگرام

 نه

 ؟ هستی مجازی اصال

 . نه

 ؟ اند چگونه مردم وزیر: سلطان -1288

 . نیستیم ما که اند آنگونه مردم: وزیر

 .زلزله: عنوان -1289

 .مکید می را شصتش بود، مانده آوار زیر نوزاد

 . زد در مرگ بود، تنها خانه در پدر -1291

 

 مصری اعظم

 .زنند نمی عاشقاداد میگی دروغ عاشقتم،گفت گفتم دادزدم -1291
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 قلی جعفر رقیه

 اش مادری زبان به شعری شنیدن برای بود زده لک دلش -1292

 نمیونه خودش از چیزی دید کرد فکر عمیق وقتی -1293

 فرزند زیستن چگونه نگران مادر بود بهزیستی توی بچه -1294

 نیافتد اش چهره از نقاب اگه زیباییست دنیای عجب -1295

 ساخته خودش برای که زیبایی دنیای بود زشت چقدر -1296

 

 پورعمو میالد

 هست آدم که فهمید خوند رو نیچه اینکه از بعد -1297

 نوشت و ساخت موسیقی هم پاره سیم با و نشست -1298

 روش میبارید باال از که بود دَردِسَر دارم؛ سَردَرد گفت -1299

 !آخه شلوغشون فهم و اگزوز دود به ربط چه سیگارو -1311

 !خر ورنه ولگرده سگش که کن شک باشی آدم اگه -1311

 

 چقاکبودی مریم

 ”تبانی“ -1312

 کردند شرکت زیادی نویسان داستان

 !نبود کار در ای مسابقه

 کرد تمام بنزین بیابان در ماشین -1313

 ***اولیه نامزد*** مرد تشنگی از دزد

 ”پزشکی اشتباه“  -1314

 کردند کشف مومیایی یک

 بود شکمش درون قیچی

 ”ارثیه“ -1315

 نسیستم دیوانه من کشید می فریاد پیرمردی تیمارستان اتاق کنج

 

 

 ”دریا و پیرمرد“ -1316

 رفت دریا به پیرمرد

 نگشت باز دیگر
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 دوست وطن مهشید

 .بخیر صبح مامان:  گفت -1317

 !عکسم آمد یادم کنم، بغلش خواستم

 !توست شبیه تلویزیون توی زن چقدر -1318

 ***اولیه نامزد*** !نداریم برق که ما+ 

 

 شاکرمی مهری

 کرد بلند را سرش -1319

 ***اولیه نامزد*** بود فرصت همین منتظر تیرانداز

 ”اعتیاد“ -1311

 دید پدرشو خواب باز

 کرد خیس خودشو

 کوبید هم به را در همیشه از محکمتر بار آخرین -1311

 ”فقر“ -1312

 شده باز عمدا گاز شیر مردن، خانواده همه: بازپرس

 بود گرسنه شب دختر -1313

 نمیگشت بر خانه به شبها مادرش اما

 

 علیخانی آمنه

 آمد او عروسی کارت گرفت که را خدمتش پایان کارت -1314

 گذاشتند برویش را خودش نام بود، پسرش تولد انتظار چشم -1315

 بود مرده او برگشت وقتی بیاورد آب مادرش برای رفت -1316

 شد پرت ها پله از ،مادرش انداخت پیرزنی جلوی را دینامیت -1317

 رفت پسر همراه ،خواهرش داد فریب را دخترک -1318

 

 چرخکان هادی محمد

 آورد دنیا به را زمستان پاییز آمد، که برف قابله -1319
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 محمدطاهری مهدی

 .بود شده عاشقش چون کرد زنده را داستانش مرده دختر -1321

 

 افهمی شیما

 .آزادگی به پیوستن پیوستن برای.زیستن برای میجنگیدنه باید -1321

 .نبود حرف فقط حقش اما.بود حق حرفش -1322

 .کرد پرواز سبکبال.آخرتش لباس شد احرام لباس. رفت -1323

 

 منوچهری سحر

 .خورد آدم که سیبی ماند؛ گلوها در ابد تا -1324

 .رفت همیشه برای بیاید آزمایشش جواب اینکه از قبل -1325

 .داد طالقش روح بی لبخندی با شوهرش بود؛ لبخند اش مهریه -1326

 .دارم دوستت عاشقانه همیشه بود، این دروغش ترین شیرین -1327

 .آمد تیر صدای خودش جای به برمیگردم، بمان گفت -1328

 

 محمدسعیدمرآتی

 است خیز حاصل زن صورت -1329

 کارد می خوبی های بادمجان مرد

 هایلی -1331

 الدن

 روژین

 خورد رامی زنان این هم امشب پدرم

 

 سرور دهقانی زهره

 .رفت عمل اتاق از پیرمرد از زودتر برق -1331

 بود روستا های چراغ دید که تصویری آخرین -1332

 ***اولیه نامزد*** .نکرد ظاهر را ها عکس هم امشب سال بیست از بعد -1333

 .رفت دور خیلی جای یک به بچیند، گل نرفت عروس -1334
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 سرور دهقانی نفیسه

 .دید خودش ی شانه بر رودخانه در را سوارش باالخره اسب -1335

 .گذاشتند نمی دیگر درشت های ماهی اما بود بزرگ تور های سوراخ -1336

 .کرد انتخاب را اشک نوزاد و مادر بین جوان ی قابله -1337

 .ماند ها خیابان نگران و سپرد مدرسه به را کودک -1338

 ”مِنا“ -1339

 .ماند و بستند را راه رفت، خدا ی خانه به

 

 زاده انصاری صدرالدین

 .شد بیدار ساعت فقط اما خوابیدند، سربازها و ساعت -1341

 .است بعد نفر کسی چه دانست نمی آخر بلیط -1341

 .است طور همین همیشه قصه نبود، یکی چون بود یکی -1342

 .بایستد افق به رو انگشت یک تا بودند نشسته مشتی -1343

 .برداشت دست تقلب از کنکور روز درست -1344

 

 سرور دهقانی کبری

 .رساند سرشاخه به را پیرمرد نفس بادبادک بود، رسیده اجلش -1345

 .شد چاپ چوپان پنیر پاکت تشنه،روی ی بره عکس -1346

 .بود غمگین خود زانوی سه بر مثلث اما بگردد، خواست می -1347

 .برسند کارشان به ها غسال تا نداد، فرو را آب -1348

 .رفت کوچه به بست، را در همسایه باز دهان روی -1349

 

 رضاپور روشنک

 .بود جور اش خانه دکوراسیون با کتاب صورتی جلد -1351

 … زیبا چه اوه … پاشید رنگ و برداشت را قلمو نقاش -1351

 … خیابان کنار پسرک… میداد گوش جوان رادیو پیرمرد -1352

 تومن چهل قهوه فنجان یک -1353

 !ها عالیه

 شد طوفانی دریا -1354

 !باش ارام مادر
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 بختیاری بهار

 .شد پنهان تاریکی در کودک.گریست زن.زد فریاد مرد -1355

 .او خیال در تو،تو کنار من.،او ،تو من -1356

 .نشکست اما ای ،شیشه پرید پرنده.پنجره به کودکان زدند سنگها -1357

 .شد ویران کرم النۀ.هم زد،مرد گاز سیبی زن -1358

 .گذاشت شیطان دست در ندید،دست بود، سرش باالی خدا -1359

 

 فکری متین

 .هاست کالغ بچه راه به چشم مزرعه قلب خوش مترسک -1361

 شد بدخواب قو یک آواز با شکارچی مرد دیشب -1361

 .میکشد را مرد ، مرده های روح خاطرات تعفن بوی روزی -1362

 یافت استحاله تابوتش به پدر دیروزتخت -1363

 بود یاتالق مقصدش چون کرد فراموش را آرزوهایش باالخره رودخانه -1364

 

 کریمی حبیبه

 .فربه این ناالن، او داد فرزندش به جَواند اش¬لقمه مادر -1365

 .بود سوراخ جیبم ته ؛..…… نداشتم اقبال دوست، محبت، عشق، -1366

 .شد دیگری ی¬سایه پسرک …… رفت اش¬سایه دنبال دخترک -1367

 .زبان زخم از دار¬ریش دلش.. …… زبان زخم زبان، زخم -1368

 .کودکی در هایش¬کفش تنگی از. ……بود کج پایش انگشت -1369

 

 اشموئیل سارا

 پاریس: عنوان -1371

 ایفل برج اتاقم، پوستر در ریزد، می اشک نشسته، روبرویم

 نکش را خود فقظ پذیرم، می زنم، می زانو دربرابرت ترسم، می -1371

 شود می قطع اینترنتم گاهی نگیر، تماس اینجا، خوابند همه -1372

 رفتنت قبل کن خاموش را چراغ بخوابم، خواهم می ام، خسته خیلی -1373
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 صفری مریم

 تنهایی سال صد اند مرده پرندگان مترسک -1374

 

 آروین شکوفه

 ***اولیه نامزد*** .نبود کوهنورد. برف و شدمی دیده کوه بود، تمیز هوا -1375

 سالگی سی از بعد نمیماند یادش. نمیگرفت عکس. نمیکرد فوت -1376

 .برد نمی خوابش. آمد نمی در صدای -1377

 سلول تنگ پنجره از نمیشد دیده کوه. بود تمیز هوا -1378

 محضر آدرس: نوشت HCG کنار. کرد صاف را مچاله کاغذ -1379

 

 آرنگ محمد سید

 !عزیزم سالم خواهی،می تو که شودمی همانطوری آخرش دانستممی باید -1381

 !گذشت آنچه تمام با کنی، می نگاهم هنوز! شکر را خدا -1381

 !کردنمی بازش کاش بود، پستچی خود اشفرستنده که اینامه سرانجام -1382

 !کنیم؟ شروع دهد، می اتدوباره انرژی آزارم ای،خسته چقدر نیست مهم -1383

 .عزیزم خداحافظ ، است وقتش ؛ بگویم توانستمنمی کردینمی اشاره خودت اگر -1384

 

 مجتهد ثریا

 اتاق کف بر ماسیده من بوم روی ماسیده ها رنگ -1385

 هیچ برای چای یک ریختم خود برای چای یک -1386

 محضیم جاهلیت ما ایم شده حبس تفکر خط زیر -1387

 سکوت دو حرف یک صندلی دو اتاق یک -1388

 اند کرده سکوت شهر سازهای ی همه -1389

 

 پورصفار محمدرضا

 . اینها با کنم چه میگفت گریان مادری ، نو شلوار کت -1391

 .ها گمشده صفحه ، افتاد سبزیها زیر ی روزنامه به چشمش -1391

 .شناسند می را تو سالهاست انگار دارم، دوست را تاکسیها راننده -1392

 .شد دفن ها خاکستر زیر تا کشید سیگار آنقدر -1393
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 .نرفته جلوتر نحس بارانی عصر آن از تقویم هاست ماه -1394

 

 روغنگیر لیال

 . مُرد ، جلد شصد و پانصد به رسیده کتابش تیتراژ شنید -1395

 بود عاقل باز ولی کشید را عقلش دندان چهار -1396

 . مُرد ، مَرد ، زدند در ، بود مریض سخت زن -1397

 . رفت.  کرد مرتب را تخت ، ریخت چمدان توی را لباسهایش -1398

 . داد سفارش دوباره ، تازه ی قهوه در حتما ، جدید فال -1399

 

 منش مطهری ایمان

 .«شودنمی داده نسیه: »لرزیدمی مرد چشمانِ قابِ در فروشگاه اعالنِ -1411

 .«لطفاً سفید گالیلِ. ستمنتفی ولیمه مجلسِ. »خورد زنگ تاالر تلفنِ -1411

 

 صابونی سعید

 کردی؟ سرقت بانک از چرا- -1412

 آمدید؟ سرکار چرا شما+

 کرد استخاره مشکلش برای پدرم -1413

 میکند فکر هم تسبیح نمیدانستم

 درآورده را دندانهایش سرما،صدای -1414

 شده چینی هم جدید های کارتن

 میخواند معلم -1415

 حاضر+ میرزایی-

 حاضر+ شاهسوندی-

 present+ غفاری-

 حاضر+ موسوی-

 سقفم، کاری گچ جذب -1416

 دارند رویا جدید،خوابهایم کارتن با

 

 رئیسیان مهشید
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 !نباش متنفر گوید می پدرم و ام نشسته نفرت دل در -1417

 .بود قاب بدون همیشه مادرم های عکس.ساخت می عکس قاب پدرم -1418

 

 مقدم رحیمی حسن

 کردی؟ می چکار بودی دنیا انار آخرین صاحب اگه: مجری -1419

 خوردمش می: -

 مبارک ات قهرمانی -1411

 .ممنون

 بود چی اش جایزه

 دنیا انار آخرین

 :امروز خبرهای تیتر -1411

 گندید دنیا انار محیطی،آخرین زیست فاجعه

 

 بخت گلستانی نرجس

 .بودم کرده فراموش امو حلقه, میکرد نگاه دستام به نگران -1412

 

 موسویان میثم

 .شده قاجار شاه میکرد احساس تاریخ معلم دخترانه، کالس در -1413

 نداشتم؟ دوستت اولم از بگی باید سال سی بعد حاال -1414

 ***برگزیده***  ندارد خبر کس هیچ. برسان سالم را زنت میگوید، هنوز -1415

 پدرمه.. آخه آخه. .…مممطمئنم. بدم لو میخوام ممموادفروشو یه الو؟ -1416

 ***اولیه نامزد*** .شد خیره فرش به و نه وسطه؟ ای¬دیگه کس پای -1417

 

 

 چمنی سمانه

 .است کنارم فهمیدم کار آخر هستم تنها کردم فکر اشتباهی -1418

 .بود خواب همیشه از آرامتر خیابان کنار فروش گل کودک -1419
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 سرخیل محبوبه

 خیر بودنها، و شدند ها، نیست -1421

 .کرد یخ ام قهوه وبازهم -1421

 …روزگارست گواه مادرم پیشانی وچروک چین عمق -1422

 هستم ولی ماندم،نیستی ولی رفتی -1423

 .…کاش. بهاران شود خزان کاش -1424

 

 چقاکبودی سمیه

 است یادش قولش خورد نمی ریزد می قهوه دو شده سفید موهایش -1425

 !بود دهمی این! دیگر قرص یک میرفت سیاهی چشمانش الزایمر -1426

 شدند تر مهربان محل مردهای مرد که شوهرش -1427

 خوردم را زنم … لولوام من گفتم زدم پک دو -1428

 شد بنا علی استاد شاگرد کرد تمام که را ارشدش -1429

 

 ارشدریاحی بهاره

 .شوهرش تشک روی ریخت. آب ی کاسه به خواند ورد -1431

 .سنگ بارش احتمال با صاف، فردا آسمانِ -1431

 .فرزندش بستنی وسط گذاشت را هروئین کوچک کیسه گیت پشت -1432

 ***شایسته تقدیر*** .نمازش چادر روی گذاشت را دخترانه پیراهن خیاطی الگوی -1433

 .کرد راپاک رژلبش کشیدو جلو را اش مقنعه آسانسور در -1434

 

 

 س.  فرشته

 !بازی اهل ما بالیا، آنسو زیبایی، االکلنگ یکسر -1435

 !کرد می هوا بادبادک روز هر پس.  داشت دوست را پریدن -1436

 !کرد می زندگی او با هم الهام نبود، تنها دیگر صحرا -1437

 !گذاشته ”نفس“ را دخترش اسم ، دارد آسم که سالهاست -1438

 !آن به خیره ، حسرت با او و آسمان، در بادکنک -1439
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 ادای ژبگ

 .”نمیکنه گریه گوسفند“ زد لگدم برادر،. بود گرفته بغضم. کشتنش -1441

 .خوابم کارتن دیدم شدم، بیدار. دیدم کارتون خواب دیشب -1441

 .اومدم بشمری، هفت تا -1442

 …شش پنج، چهار، سه، دو، یک،

 !”گیری؟ می ترافیک برام عزیزم،”  اومد پیامک بود، ترافیک صف تو -1443

 .شکست خنده از آینه نشست، آینه جلوی دلقک تا -1444

 

 فهیمی علی

 نداشت جوابی پدر چیه؟و ما زبان بابا:بچه -1445

 شده حمله ما فرهنگ به قربان -1446

 داخلی؟ یا خارجی

 !میشه؟ اتحاد باعث دیگران به نذاشتن احترام بابا -1447

 کرد دفاع خودش زبان از دیگری زبان وبا برداشت مداد پسرک -1448

 اش سینه درون به روز هر مثل میریخت اشک روز هر مثل -1449

 

 اهلل حبیب

 .بردارد هازباله میان از را کوه رفت یادش برگشتن، وقت -1451

 .کرد قرمز را ممتد خط بیچاره، روباه خون با کامیون -1451

 قانون -1452

 .شدمی نصف وزنش اهلی، حیوانات عبور تابلو روبروی گوساله،

 .غصّه یافت؛ جدیدی غذای وحش، باغ دیوار نمناک گوشۀ گراز، -1453

 .بود قفس هم پدرش قاتل با سال پنج جوان، گرگ -1454

 

 صفرزاده فاطمه

 .خواند¬می فاتحه مزارش محسود مرده، حسود -1455

 .نیامد هیچگاه سومی.. … همچنین دومی نه، گفتم را اولی -1456

 ..نیامد بازم زدند، اش¬اعالمیه.. … فردا¬پس نشد فردا، نشد امروز -1457

 .یافتم کاغذ های¬تکه شکستم قلّکش وقتی -1458

 .کرد نابودش حسرت نداشت، نایی دیگر که خورد آنقدر -1459
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 صفرزاده رحیمه

 .گرفت را وجودش داغی تنور زمستان ی¬چله در -1461

 .بود زیاد شلوارش ی¬بخیه نشست، زانو به دست پسرک -1461

 .بخورند وعده یک برخاستم دیر نخورند، وعده یک ها¬بچه خوابیدم زود -1462

 .بود پیدا پسرک پای رد خورد، سُر دخترک بود، برف -1463

 .بپیچد خود به نداشت پتویی عاشق بود، گرم هوا -1464

 

 کافی چکاوک

 .گرفت را ماتیکم مچاله،سرخی کاغذی دستمال -1465

 .تو لبهای از

 .نیا. ترسند می سیل از هم ماهیها حتا -1466

 .کنم پارو را دفترم خطهای روی نشسته برفهای ام نکرده فرصت -1467

 .حرم های شیرمال نان روغنی و غنی رویای -1468

 

 جبارصادقی

 .میشود کهنه شبها است نو اش حلقه ،صبحها مرد -1469

 .مرد اینکه تا عروسکش جون به افتاد کمربند با ”پرورشگاه“ -1471

 !کنه خداحافظی تا بیرون داد ماشینش از سرشو ”تصادف“ -1471

 شکست پایش انداخت ماشین جلو را خودش بود بیکار ”دیه“ -1472

 !کرد جمع را لباسهایش صبح بودند پنجره پشت ها روح شب -1473

 

 دیانی پژمان

 .کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه کلمه -1474

 .شد کلمه ده از بیش بار هر و کشیدم آه -1475

 .بود خدا کلمه و بود کلمه ابتدا در -1476

 . فصله:  گفتم ؟ کلمه ساالد:  گفت -1477

 

 ابرآویز سپیده

 شد تا هزار سرباز.سبز کاله یک و ماند سنگر -1478
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 خواست می که بود شکلی همان دنیا شد کور وقتی از -1479

 بود عاشق که بس از ، شد ها دندان رنگ موهایش -1481

 دارد عالمی عجب چشم با نوازش ، جنگ مال دستانت -1481

 ؟ گردی برنمی شده تمام جنگ گویند می چرا نشده سالت پنجاه هنوز -1482

 

 اسدی نسرین

 .درخت باالی مانده خرمالو یک با پاییز پنجره ور آن -1483

 .گیردمی هم از را هاخیلی جنگ: نوشت نامه آخرین در -1484

 .نبرد را من خواب تا چسبممی را تختم هایمیله هاشب -1485

 .فهمید هامانچشم الی بدبختی رنگ از شودمی را بختیم،اینخوش -1486

 .بوستشب گل بوی کندمی پیدا ارزش که چیزی هاشب -1487

 

 جمنی عبداله

 .پرید آب داخل به کشتی نجات برای ناخدا -1488

 .”هستیم هم با همه نترسید“ پیچید برف زیر کبکی صدای -1489

 .برگشت و گرفت را خودش پای رد -1491

 .”گردم برمی فردا“ -1491

 ”چی؟ نشد فردا اگه“

 .داد خواند می کتاب که مردی به را صندلیش پیرزن -1492

 

 حسینی سیدحسن

 شکست می تکرار به روز هر ها ظرف -1493

 . بود کرده عادت بودنش به

 گذاشت جا را هایش پوتین -1494

 نیامد زمستان

 !؟ بگم چطور بریده خدایا -1495

 کرد را خودش کار دستهایش

 نیاورم ابرها روی به چطور -1496

 دارم بغض وقتی

 باشم نداشته یاد به چطور را خزان -1497

 رفت گیسوانت وقتی
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 اصفهانی نصر حمید

 ! یکی فقط ، حاال اما. همیشگی قهوه تا 2 ، بخیر یادش -1498

 

 عزیزپناهی

 بود رفته پدرش دنبال افتادمادرش بچه ازدست توپ -1499

 میکرد نیگاه سقف ترک به سردبودومریم هوا -1511

 دیگر وقتی شاید گفت کنان وگریه بست را در -1511

 

 پور مهدی علیرضا

 بود روز زندان این خدا کنار، اما بود،سرطان شب -1512

 .میرفت خدا پیش کما از بعد که، میکرد،چرا شادی -1513

 .نداشت دستی او ولی نگرفته را بچه تصادف،گفتند،دست -1514

 قبرش شستن میخواست،برای آب مادرش برای -1515

 .بود هایش بچه مادر داد،چون اش کودکی های بازی عروس برای گل -1516

 

 الهام نظامجو

 .نرفته مستقیم هیچوقت فهمیدم بعد دقیقه چند. میرم مستقیم:  راننده -1517

 ***اولیه نامزد*** .ستhمترو دستفروش سالها زن. میکنم خوشبختت: گفت عروسی شب -1518

 حافظ دیوان نوشت رویش. میچسباند دفترش توی را رستوران فیشهای -1519

 تفحص شهدای تشییع غروب عراق ایران بین بس سالروزآتش صبح -1511

 ب خسرو -1511

 پار را نامه برویز

 آمدند دیداررهبری سران کرد ه

 

 زاده عاشوری نجمه

 نیامد آبدارچی -1512

 نمیرفت پیش خوب کارها و نداشت طعمی چای
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 پرنیانی میالد

 .میاد اشکم موتور روی -1513

 ! اومد هم چراغ پشت بار یه

 …دارن گناه گناهکارا مامان، -1514

 ! جهنم میرن

 ! فحشا حکمش اما بود زورگیری جرمش -1515

 ! کرد می زورگیری بوسه

 …گفتم لطیفه -1516

 .گریست پدرم

 ! خندید می بود اگر مادرت: گفت

 ندادن نانِ -1517

 …ندادند رضایت شد، عاشق

 …ندادند جهیزیه شد، کاسب

 

 لیاقت فرزانه

 .آمد سوزان عود عطر که خورد غوطه خاطره در چنان -1518

 .نیست او دیگر تاریک، پیداشد،دنیای جهانی رفت، آنتن -1519

 .بود پشه یک نیش جای خارش روز، خبرهای تیتر وقتی -1521

 

 محمودی پویان

 !اش؟ خاله واسه بود ناراحت مامان چرا. شدن غرق بود، قشنگ -1521

 .تاتام تاتام …نه. میاد داره قطار کنار، بیا خط از -1522

 .مُرد می که آنگاه بست، را پنجره و چِشید را باران -1523

 .خُفت خاطراتش چوبیِ صندلی روی بزرگ مادر. بود سردش -1524

 .بود شده گم زمستان سرمای و سیگار دود حجم میان -1525

 

 عزیززنجانی یعقوب

 .شدم پاک. کرد خیسم. بودم کنجکاو. آمد او. افتادم می داشتم -1526

 .کند می خیانت تو و من به. ام کرده سوراخ را ذهنم -1527

 .کند می خیانت تو به دارد. آیم می کنار بهتر خیالت با -1528

 .بزنم پک فقط باید. ست ابری هوا. گردد می بر سیگارم دود -1529
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 .گوید نمی دروغ که خدا. داد نشانم را تو خدا دیشب -1531

 

 فر شجاعی عمادالدین

 .سوریه. ای خوشه بمبِ. داغ. خونی قرمزِ. بود دنیایش انارِ آخرین -1531

 

 صنعتی زهره

 .بود یخ بابا پای.. نداشت کرد،ثمری ها چه هر -1532

 .شد بعدی مسافران منتظر دلتنگی بی بر وجیب رفت قطار -1533

 کفش سوراخهای به زمین از ،افقی عمودی نه میریخت باران -1534

 .آلو باغ های شکوفه ی شرحه شرحه قلبش میزد،کشاورز پرشتاب تگرگ -1535

 

 ماکویی( نصرت) محمد

 ها همسایه -1536

 !بسازند را او کار تا ساختند مادر و همسر

 گمشده -1537

 !خوردنی مپل تپل بنویسید!نکنه ؟خدا!؟مردنی!الغر مثال

 

 نامه وصیت -1538

 !بکنه تونه می که امضا!بکشه تونه نمی نفس!متاسفم

 !ترحیم صفحه توی!کنکور خاطر به!شد چاپ اسمش باالخره -1539

 

 مستند -1541

 !ساختگیه؟ داستانت:گفت! شاگردانداخت جوراب سوراخ به نگاهی

 

 زاده عباس مریم

 کرد پنهان آرایش از انبوهی زیر را اش اندوه تمام -1541

 شنید را شلیک صدای و رسید در پشت به هراسان -1542

 بود رفته او آمدند ها پلیس وقتی -1543

 اند کرده قطع را پاهایش فهمید آمد که هوش به -1544
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 کرد می گریه و بست می را در هرشب -1545

 

 کاظمی پوریا

 شدند پرنده های ظرفشویی ماشین وارد کثیف های پرنده بشقاب -1546

 میشد خارج کشان جیغ که بود چای روح چای بخار -1547

 پیش سال 7 شب هشت. بود ناراحت شب هشت از -1548

 میشد منقرض آدمیزاد از ای گونه میمرد، که هرکس -1549

 ***برگزیده*** …برخوردند ماه روی قبری سنگ به فضانوردان -1551

 

 زاده صالحی مستعان
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 خانم کاملیا کاکی در مورد داوری آثار این دوره را نظراتشان را اینگونه نوشته اند. 

داوری این بار بسیار لذت بخش بود. اکثر کارها از قدرت خوبی برخوردار بودند. بعضی هایشان مرا حتی شگفت 

قدرت نوشتاری ظاهرا زده کردند. البته مثل هر سال تعداد زیادی کار تکراری هم وجود داشت اما از نظر 

تر گرفته اند. تعداد داستان ها نسبت به کاریکلماتور، متن های تر شده اند و کار را جدینویسندگان ما قوی

احساسی و شاعرانه افزایش چشمگیری داشت. از نظر محتوایی فقر مضمونِ عمده کارها بود. بعد از آن الزایمر. 

نشانگر رشد و حساسیت بخش عمومی اجتماع نسبت به واقایع جهان حوادث عمومی جهان و ایران. این مسئله 

است. در حقیقت شاید رسالت داستان های فلش فیکشن نیز همین باشد. جرقه ای کوتاه برای روشن کردن 

چند ثانیه از جهان. پیدا کردن راهی برای عرضه خالقانه تفکر و اندیشه به جهان. برای تمامی نویسندگان این 

کنم. هر چند این مسابقه مخصوص داستان است اما کاریکماتورهای خوبی نیز در این زوی موفقیت میها آرمتن

دوره وجود داشت که به این دوستان نیز تبریک می گویم ولی متاسفانه این کارها مثل هر سال از روند بررسی 

 اطراف خود نگاه کنند. متاسفانه نویس را هم دعوت می کنم با دیدی بازتر به حوادثخارج شدند. دوستان داستان

بسیاری از کارها فضای بسیار تلخ و سیاهی دارد و در گیر کلیشه است. شاید با تغییر دیدگاه بتوان به تصاویر 

 تازه ای رسید. 
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