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هشتمین جایزه
داستانهای ده کلمهای
فراموشی لی
 1آذرماه تا  1بهمن ماه 59

گروه انتخاب و داوری
علیرضا محمودی ایرانمهر
کاملیا کاکی
شهاب آب روشن

*بر اساس رنگ ها و عبارات میتوانید داستانها را از یکدیگر تفکیک نمائید*

***برگزیده***
***شایسته تقدیر***
***نامزد***
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 .1غیر متعارف
بمبی کامال متعارف سقف خانهمان را شکافت.
 .2گفت بله
و به پای هم پیر شدند.
هر سه ***نامزد***
پیمان پیرعطا

« .3رو»
– چطور ازش نمره گرفتی؟
– باهاش رابطه داشتم.
 .4پزشک بعد جراحی تومور ریه ،سه نخ سیگار کشید.
 .9آخرین خاطراتی که از تو دارم ،خودت درونشان نبودی.
- .6تعهّد ندادی دعوا نکنی؟
 تعهّد دادین به مادرم فحش ندن؟ .7دنبال قبر پدرم میگردم.
محمّد میرزائی

) .8اشک یتیم(
گاه از آه سرد و گاه از داغ جگر

 .5دست پدر تکیه گاه روزهای سخت و یادش آرامش زندگی

( .11پدر)
بازی با پینه های دست ،شیرین ترین بازی کودکیم بود
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( .11عروج)
پالک را از خاک بیرون کشیدند.نامش مشخص نبود

( .12شهید)
پالک زیباترین سوغات مادر از پسر تازه دامادش بود.
علیرضا نادر لطیف

 .13اتومبیل صفری او را کشت  ،شغلش رنگامیزی ماشینهای مستعمل بود
حمید رضا خدابخش
 .14سوم پدربزرگ مصادف شد با مرگش،کاش پدربزرگ خبردار نمی شد.
 .19نامش در مخاطبان گوشی هرروز تغییر می کرد ،شاید فراموش شود.
 .16اجازه دفن مادر را که داد ،سالش نرسیده افسردگی گرفت.
مریم قربان پور

 .17آنقدر به آمدنت چشم دوختم همه نخهای دنیا تمام شد.
ریحانه نائبیان
 .18بچه ها دیگر از لولو هم نمی ترسیدند .امان از ویکتوریای دهن لق!
 .15هارد؟
فلش؟
دی وی دی؟
سی دی؟
نوار؟
همین! یک عدد بهداشتی اش لطفا.
ژیال جاویدان
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 .21مادر نفرینم کرد،موقع عذرخواهی رسید،حین نماز جان داد.
 .21میخواستند فیلم عروسی ببینند.اما فیلم ازدواج قبلی شوهر نمایان شد.
 .22برای خرید انار یلدا قرض گرفت .شب ،انار گندیده خوردند.
سعید ناتمی

 .23نه می شنود.
تیغ در دست هایش می لرزد .کاشی های حمام سرخ می شوند.

 .24عکس های جنگ را که می بیند
یا زجر می کشد یا سیگار...

 .29فروشی :
قرص های آرامش بخش؛ یک پیرمرد مرده .

 .26نگاه خیره دونفر
زنی عاشق می شود
مردانگی مردی می میرد.
نعمت جعفری

 .27هوایش گرفت
اولین قطره باران از چشم هاش افتاد.
 .28خواست قرصش را بردارد ،دستش به آسمان نرسید.
 .25گفت:
ما دو ماهی قرمز بودیم،
اگر مریخ اقیانوس داشت.
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 .31پیراهن مردانه می پوشید،
تنش می گریست

 .31خانه را از مادرش گرفتند،
کوچه را به نامش زدند
معین صباغ مقدم

 .32عشق،
کاش سهمیه بندی شود
تا مردم بفهمند عشق را

 .33داد بزن آهان ،بلدتر صداش کن صداتو میشنوه....،خدااااااااااااا
 .34وقتش نرسیده جای خط خطی،رنگ رنگی کردن رو شروع کنیم؟
 .39آخرین بار میدونین چی گفت،
گفت برو با بودنت داری اذیتم میکنی
ایمان احمدی پور

 .36انار که دانه می کنی دلت صاف می شود
 .37اشکش که پائین آمد راه باز شد
 .38دل تو تَرَک برداشت دستان من پر از یاقوت شد
زینب اکبری

) .35خوزستان(
فریاد می کشید ولی فقط دهانش پر از خاک می شد
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( .41دعا)
قبل از اینکه آمین بگوید شهید شد

( .41خشکسالی)
کودک تمام شب گریه می کرد.سحرگاه مزارع خیس بودند

( .42رستاخیز)
همه فرار می کردند.او همچنان دستانش سمت آسمان بود

( .43خیانت)
او همچنان به وفاداری همسرش اعتماد داشت
احمد معزی

 .44گرسنه خوابید کارتن خواب هر شبش یلدا بود.
 .49از شیشه شکسته سوز می آمد پنجره بی پرده خجالت کشید.
 .46پدرحسن مرد ،نان خوری کمتر  ،مسئولیتش بیشتر از غم نان.
مجتبی کرمی

 .47تو انار دانه می کنی لب های من سرخ می شود.
زهرا اکبری
 .48جوانهها وجین شدند .درختِ مادر ،باغبان پارک را غمگین مینگریست.
 .45دیگر قشنگیها برایش پروانهای نبودند .بیماری دختر کوچولویش پروانهای بود.
 .91وقتی که خیلی سرد میشود خودم را محکمتر بغل میگیرم.
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 .91سونوگرافی
یک واحد جنین زنده 32 ...هفته...
ناهنجاری رویت شد.

 .92بازیگر
صدا ...دوربین ...حرکت...
زن دوباره به مرد دروغ گفت.
معصومه دهنوی

 .93در این یلدای یخبندان یک فنجان گرمای عاشقانه مهمان من
 .94اخرین ایستگاه پاییز ردپای خیس برگهای خزان
یک دلداگی عاشفانه
 .99من و یلدا در اخرین شب عاشقانه ها یاقوت سرد مینوشیم
 .96یک جنایت یک سکوت هربار اعدام میشوی
اعدام سکوت

 .97صدای پای زمستان بر روی برگهای خزان
اخرین نفس های عاشقی
دریا
 .98قتل راننده تاکسی
 آخرین مسافرش بودم  ...مسیر رو عوض کرد. .95گل میریزد روی مزاری...
خونت رو بخشیدم به اشکهای مادرش...
 .61بدون تاری مو زل زد به گیسوان کمندش در عکس.
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 .61سفرهء عقد  ...دست  ...هلهله...
عروس نمازِ شب اول قبر میخواند...

- .62اگه آزادش کنیم میمیره...
چشمهاش میگن دوست داره تو دریا بمیره...
فائزه راستی

 .63باالخره پسرش آمد ،استخوانهایش هم عزیز بود.
 .64دخترى که براى تماشاى إعدام عشقش به میدان شهر رفت***نامزد***
 .69مادر چشم به راه را با استخوانهاى یکدانه آش دفن کردند
 .66سردخانه هم نبود ،جنازه دخترک را در رود محله شستند ***نامزد***
مینا حسنى
 .67میشه ازمون عکس بگیرید
لطفا بخندید
نمیتونه سکته کرده
ببخشید ***نامزد***
 .68گریه نکن بابایی
گریه نمیکنم حساسیته دخترم
دروغگو دشمن خداست
 .65خانم ناظم نزن درد داره بخدا
میزنم دویدن یادت بره
 .71بنویسید نقش پدر در خانواده چیست ؟
نقش نبودن در خانه
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 .71سرده بخر تروخدا
ندارم
چقدر خسیسی
ندارم بخدا
مال تو
افسانه امیر ی آذر
- .72باباتو بیشتر دوست داری یا مامانتو؟
اونی که میاد رو ترازو.

- .73دوباره صدای گریه پدر شب جمعه ساعت 19:12
عصبانیت مادر.- .74درستش میکنم آبجی
 مطمعنی؟ خیالت تخت. خدا توشنیدی؟- .79بابا تروخدا اجازه بده
– به دردت نمیخوره
– میسازم
– میسوزی دخترم
 .76موجودی حساب شما کافی نمی باشد..و یک شب سرد پاییزی
آذین امیر ی آذر

 .77گوسفند لباس سگ را پوشید تا با گرگ بجنگد
 .78مامور کلید را داد و او کلید را قورت داد
 .75کرم ها قلقلکش میدادند اما دهانی نبود که بخندد
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 .81پادشاه برای اینکه چاق شود برای مردم رژیم گرفت
 .81اسمش را یادش رفته بود روانپزشک دز را باال برد
محسن نظیفی

 .82فیلتر سیگار را کند ..خاطره اش سنگین تر بود
 .83بیپ ..بیپ ..بیپ ..گیت فرودگاه به جنس قلبش حساس بود
 .84بچه بودم ..فقط میدانستم مثل همیم
 .89بچه میترسید پدر و مادرش را با هم تنها بگذارد
 .86رز روی عرشه خودکشی کرد ..تایتانیک به کوه یخ نخورد
رضا اعتمادی نیا

 .87راهی عجیب و زیباست برای قدم زدن  ،کهکشان راه شیری.
 .88قطره آخر را نوشید  ،به سمت سنگر ها سینه خیر رفت*** .شایسته تقدیر***
 .85آخرین نفس ها را کشیده بود  ،با چشمان منتظر به در.
 .51مادر
در آغوش گرفتنش همچو گرفتن دستان لطیف نوزاد است.
 .51نایی برای رفتن نداشت  ،وقتی که روی مین دراز کشید.
کوثر بیاتی

 .52اولین بار که پیشش سیگار کشیدم،
روی سنگ غسالخانه بود.

 .53باباکرم!...
تلفن همراه مرد متوفی در جیب بارانیش زنگ میخورد*** .برگزیده***
 .54دخترک در پرورشگاه زن را بوسید و گفت مرسی بابا!
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 .59آنسوی خط میگفت دوستت دادم
اینسو میگفت صدات نمی آد!
 ،1376-1368 .56فقط  8سال!
در گورستان قدم میزدم...
احد رعنابب

 .57گازی به سیب زدم  ،درونش زرد بود  ،آبروداری یادم داد.
 .58آدم برفی سر خورد  ،دماغش شکست  ،خرگوش با خوشحالی دوید.
 .55شکوفه نارنج روی زمین کنار نیوتون افتاد  ،عشق کشف شد.
 .111سگ ولگرد در خیابان خوابید  ،دخترک برایش پتوی کوچکی برد*** .نامزد***
 .111پرستار با لبخند گفت  :نوزاد سالم است  ،جنسیتش انسان است.
لیال باقری

 .112پروانه به جسد دوستش گفت«:ازشمع انتقام میگیرم»
 .113به برادرکوچکش گفت:بهت حسودیم میشه ،بهشت یادم نمیاد.
 .114طوفان گل راپرپر کردوگفت:همیشه کنارم باش.
 .119وقتی دلش شکست تصمیم گرفت همیشه لبخند بزند.
 .116وقتی افتاد دید کسی نیست فریاد زد خدایا ببخش.
زهرا درخشی
 .117جاده می پیچد .من نمی پیچم .صخره بشکند،مقصد همین نزدیکی است.
 - .118عوض شدی!
 عوضم کردی -همون روز که عینکت شکست
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 - .115دو
-

دو چی؟

-

دو

-

دو چی؟

-

دووووزد.......باالی دیواره.
مرتضی کمال زارع

 .111الو دارم خودمو می کشم .لطفا قبل زنم جسدمو پیدا کنید.
 .111دمر بخواب زنگ بزن بهش.اینجوری صدات گرفته شنیده میشه.
 .112یک قاشق آش خورد.هنوز مرگ موشش کافی نبود*** .نامزد***
 .113خط چشمش را تیره کشید .چشم های دخترخاله شوهرش بزرگ بود*** .نامزد***
- .114همه وسایل خونه حراجه؟
غیر لباسای بچه.مگه بچه داشتین؟مهدی زینالی
 .119حلقهای داخل فنجان دید و نعشی که آویزان بود.
 .116آتشفشان تنهاییم فوران کرد
برف روی گونهام آب شد.
 .117عینک مادربزرگ روی طاقچه هنوز قرآن میخواند.
 .118پاهایش را روی زمین می کوبید
قاضی حکم داد:
طالق
 .115او میرفت و ته ماندههای سیگار زیر پایش جان میدادند.
حسین بالش آبادی
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 .121لحظه سالم و خدا حافظی بیش از چند لحظه نبود ولی تلخ
داود پایریز

 .121مرد قوی رویاهاش بود .نمیدانست ،با یک اخمش ،میمیرد.
 .122دوست ،دوست ،دوست .ماریا! دوست تنها نام دیگر دشمن است.
 .123بدین ترتیب بود که فکر میکرد خوشبخت میشود .اشتباه میکرد.
 .124میدانست ادامه دارد .داستانهای زندگی تنها با مرگ تمام میشوند.
صالح رضیئی

 .129خیابان کش می آمد ؛صورت بی رحمش هم  ...چشم هایم فراموشکارانه گر گرفت .
 .126در زد .صورتش مبهوت بود  .دست هایم می لرزید .بوسید مرا .خنده ایم.
 .127لحظه آخر شبیه یکه تکه یخ در کاسه بود  ...یخ !
فایزه پایریز
 .128عکس از کودک در جنگ اول شد ،تا کودک مرد.
 .125برای رسیدن به خط پایان همه میدویدند و مرگ میخندید.
 .131یک در دو متر پارچه سفید بود و خاک رویش.
 .131تنگ شیشه ای تنگ بود برای ماهی دریا و غرق شد.
 .132زندگی ،کودکی ،جوانی ،عشق ،ازدواج ،کودک ،پیری و مرگ است.
سعید چابک

 .133پرنده پربسته سوی زمین پرید ،سرب پریدن را معکوس کرد.
 .134لقمه را نصف کرد ،جفت سگ آمد ،دورهگرد گرسنه ماند*** .نامزد***
 .139هنوز دلتنگ عروسک اش بود که عروس شد.
 .136دستهای کوچک اش بیشتر از کفشها واکس خورده بود.
 .137پوشه ی  Draftپر بود از جمله دوستت دارم.
مصطفی رستمی
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 .138یک دقیقه بیشتر  ،شاید تورا در یلدا یادم امد
 .135چمدان در کوچه بن بست بسته شد  ،خاطره ها فراموش شدند
 .141کفش هایش جفت شدند  ،پای نداشته از لنگه اویزان خنده اش گرفت
 .141دور میزد  ،دور میدانی برای  ...همانی که یادش نمی امد
 .142تا فراموشش کرد قابهای گم شده پیدا شدند
هانیه هادی نژاد

 .143بوق زد..
 کری؟!نگاهش کرد،تابلوی ناشنوایان را نشانش داد.
 .144پدر و مادرش را کشید و خودش را نکشید.
 .149چمدانش را بست،بغضش از چمدان سنگین تر بود.
 .146کفشهایش پشت در بود اما قلبم پشت سینه ام نبود.
 .147نه ماه گذشت،اتاق بوی خون نوزاد می داد.
نرجس وجدانی
 .148باعینک معلمش ازپله هاباالرفت.معلم به علت شیمیایی نابینا شده بود.
 .145دوست داشت تنورباشد.پدر،که نان درسفره نداشت.
 .191حرفهایش تمام شد.به سمعکهای همسرش روی میزنگاهی انداخت.
امینه گل زاده
 .191در اتاق بازجویی ،بازجویی ،بازپرسی را بازجویی می کرد.
 .192یک دستش را من می گرفتم ،دیگری را عصا؛ پیرمرد پنج پا.
 .193در جهانی بدون غذا ،تنها او مانده با گرگ خانگی اش.
 .194دستانش مثل جیب هایش خالی است؛ دخترک فال فروش.
 .199تمام عکس ها را جدا جدا دفن کرد؛ دوستان مفقوداالثرش را.
رضا قلی پور
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 .196چمدان نبود.احضاریه از زیر در داخل حیاط افتاده بود.
 .197از خواب پرید.آخرین برگ درخت به شاخه چسبیده بود.
 .198صورت پسرک را گریم کردند و آوردند کنار تخت مادرشان.
 .195دختر جواهرات بدل را گذاشت روی میز و نوشت:خودتی.
 .161طالق :یک،دو ،سه.مادرش قبل از خودش بله گفت.
عابدین زارع

 .161اسباببازیهای پسرم
سفیده«:مامانم سرکاره»
سیاهه«:اسبها که سرکار نمیروند!» ***نامزد***
 .162گفتگو
شب ،میآیی میبوسی مرا ،خوابم
صبح میروم.میبوسمت .خوابی***نامزد***
 .163ژنتیک
قورباغهها شبیهاند.قاصدکها تکراریند.
چرا شبیه پدر نمیشوم!
پروانه کیانیان
 .164دخترش را نمیشناخت مردی که نمیدانست کفشهایش را کجا گذاشته.
 .169ترس از قصاص جانش را گرفت به جای طناب دار.
مستانه کاووسی

 .166مادربزرگ که نباشد،تمام کودکیمان با همه قصه هایش پیر میشود.
 .167با ریختن موهای دخترک،درختان به یکباره هوس پاییز کردند.
 .168دنیا میشه نچرخی؟سرم داره گیج میره.
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 .165دانشمند همه عمرش برای سنجش عشق تلف شد.
 .171فروشنده،هر روزش ابد و یک روز میگذرد.
مونا کریمی

 .171با لباس مبدل مالقات پسرش میرود .روزی رئیس زندان بود*** .نامزد***
پریسا جوانفر

 .172می خواست خود کشی کند .تفنگ را برداشت؛ به معشوقه اش شلیک کرد.
 .173معجزه را با چشمانم دیدم .شب یلدای  59توانستم داستان را ارسال کنم/:
 .174می خواست خودکشی کند .تفنگ را برداشت؛ به معشوقه اش شلیک کرد!
کیارمین افضلی

 .179آواز کودک:آجریه.صدا قطع شد .گونه هایش گر گرفته بود.
 .176بادستهای خیس بابا،هوا پریدم ودیگر برنگشتم.
 .177شادی کودکان چرت ظهرم را پراند ولی قفل پایم نشکست.
 .178هواشناسی:هوا غبارآلود است .دوری کنید تا زنده بمانید.
 .175آواز کودک:دیوار چینیه.پرسیدم :اوستا کو .گفت :رفت.
حدیثه مقدسی اصلی
 .181یک لحظه دیر ترمز کردم،مُرد.
 .181بیدار که شدم رفته بود.
 .182برف بند آمد  ،اما دیگر همه پرتقال ها یخ زدند.
 .183آقا انار چنده؟ دانه ای خدا تومن.
رضا کوشالشاهی
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 .184نیمه شب ،ماشین ها کنارش بوق می زدند
 الو ...مامان! برمیگردم خونه! .189بم
چند ثانیه بیشتر طول نکشید و فقط چند ثانیه...
 .186صادق هدایت
در آشپزخانه را بست .شیر گاز را چرخاند...
 .187با ساک دستی اش از زندان بیرون آمد .کنار دیوار نشست.
 .188خانه سالمندان
با عینک ذره بینی خود ،پشت پنجره نشسته بود...
سعید تقدیری
 .185مهم نیست ماشین .مهم اینه که ما شیم!
هادی مهرابی

 .151یکی بود یکی نبود ،بود و نبود او یکی بود
 .151خسته
از دنیا سیر بود عینکش را در آورد
ندا امینی
 .152مادر نیوتن :بیا..نیوتن دوید .سیب افتاد .جاذبه کشف نشد.
 .153عجب برفی !برم بازی .ویلچر را به زحمت حرکت داد.
 .154خواست بهش بگه دوستت دارم...لیا با کارت عروسیش اومد.
 .159دلش می خواست عاشق بمیرد.با عکس سلما کنار حرم ،رفت.
 .156آخرین کتاب رو سوزوندن .چشماشون دودو میزدن .کتاب باال آوردن.
خاطره سبحانیان
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 .157شب یلدا رسید.آنشب برف بارید.حیف بی مادر بزرگ
 .158رفتند ،اما یادشان پیش درخت ،زخم چاقو بر تنش بود.
 .155سال ها دنبال یک دوست گشتم ،عاقبت آنرا در کتابخانه یافتم.
 .211آرزویم داشتن یک کفش بود ،کسی دیدم که پا نداشت.
 .211شب شاپرک دنبال نور می گشت ،غافل که نور قاتلش بود.
قاسم علی نژادان

 .212پشت به او خوابیدم.بچه سقط شد.دیگر بیدار نشد
 .213گفت شب بخیر،آخرین بازدیدش اما ،دو ساعت بعد بود
 .214خندیدنش زحمت بود.چشم بقیه دخترها را باید میگرفتم
 .219تمام قضیه را تعریف کردم.نزدیک که شدم سمعک گذاشت
 .216درس که میخواند،تِی میکشید.دوستش با سهمیه پزشک شد
سوسن محمدی

 .217خدا ما را آفرید و امید داشت که آدم شویم.
 .218در قبرستان من و درویشی تنها بودیم ،برگشتم ،درویش نبود.
 .215عاقبت درآمدم نصف شد ولی مشتریانم دو برابر بیشتر شدند.
 .211درختی تنها ،به بار نشستن خود را با ذوق نظاره کرد.
 .211در سال های تنهایی شب تا صبح با سکه ماهی می ساخت.
منیجه زائرحیدری بوشهری

 .212قدمی تا سقوط،انگار صدای خدا را شنید فراموش نکن لحظه ای فراموشت نکردم...
 .213سماقش را با بوی کباب همسایه میمکید...
 .214قلم برداشت تا بنویسد ،کاغذ در مقابل دردهایش کم آورد...
 .219امروز بازیگر شد ،نقش اول،اکران زندگیش پشت پرده چشمانش...
 .216از زندگی گله ای می کرد اما همیشه دلش قرص خدایش بود...
فاطمه خدمتی
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 .217نقشهای پشت فکر ،خندهای روی لب ،آوازخوان در خون.
 .218بغض قلم بر کاغذ ترکید ،پریشان شدی؟
 .215از شمشیر دیوار آویخته باید ترسید ،چون خون را میشناسد.
 .221خرمهره بجای نگین یا خرمهرگی یک نگین.
برنا اخوان

 .221ماهیگیر پیر در راه خانه،چند ماهی تازه خرید
 .222خبر قبولی هنگام شام،لقمه پدر هزاربار جویده شد*** .برگزیده***
 .223باران بود،مردی با ویلچر در بالکن خانه قدم می زد.
 .224صدای بی وقت زنگ تلفن،خبر بد مرگ خودش بود.
 .229شام از دهن افتاده ناهار ناخورده عصربود،تنها بود
علی کشاورز

 .226گلفروش
با دست پر به خانه آمد ،همه غمگین شدند!
 .227مرگ
فرصت زندگی دوباره به او داد.
 .228بیمه ابوالفضل
به زندان افتاد چون پول دیه نداشت
مجتبی حسن زاده

 .225در آینهها ،دخترخاله رعنا ،با من دشمن بود.
 .231بعد از مرگ پیرمرد ،تنها ویالی کوچه هم برج شد.
فاطمه تسلیمی
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 .231هر چه نوار نقاله بیشتر می چرخید ،چمدان قرمز تنهاتر می شد*** .نامزد***
 .232پدر ماشین را فروخت در خیابان خاطراتش را بدرقه کرد.
 .233پسرک رویایش پریدن از رودخانه بود حاال آن را نمی یافت.
 .234در پایانه سوار اتوبوس شد همه چیز برایش پایان یافت.
 .239چشمانش را بست ،نفس سنگینی بیرون داد .دنیایش عوض شد.
عفت ترابی

 .236درد داشت ،جای کشیدن بخیه هاش روی دلم.
 .237خط چشمای تو ،مهم ترین خط کشی های زندگیه منه.
 .238سکوت نگاهم فریادی از نگفته هاست.
 .235بالهایش بوی آمدن میداد ،پروانه ای که روی شانه ام نشست.
زهره زیبائی بانی

 .241به فاتحان اورست نیشخند می زد،چون فاتح قلب زنش بود.
 .241برنده مزایده از عمق چاه تا اوج ماه یوسف بود.
 .242آیا آزادی از انقالب میگذرد یا انقالب از آزادی میگذرد؟
 .243زبانش آنقدر روحانی بود که هیچ شاه کلیدی بازش نکرد.
 .244نسبت دانه ی انار به لبان عقیقت را هیچ ریاضیدانی نمی داند.
محمد علی کلهر

 .249هنوز منتظر قطار بود نمیدانست مسافرش مدتهاس رفته است .
 .246احساس خفگی میکنم خانه بی تو اکسیژن ندارد
 .247دریا هنوز میجنگد برای ماهیانی که در دل دارد
 .248مرگ در میزد ولی نمیدانست او بی دعوت رفته است
 .245دنیا خیلی وقت است تمام شده تو تمام دنیای منی
فائزه زینلی
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 .291قاضی
از زن خوشش آمد،حکم طالق را صادر کرد.
 .291کچل کرد تا شبیه عروسکش شود
شیمی درمانی شروع شد...

 .292ناداوری
در میان تشویق حضار دیپلم افتخار سوم را گرفت.

 .293پلی استیشن
دایره،ضربدر،مثلث،مربع…گل شد
شرط را برد.

 .294خبرچین
الو…فرمانده،لو رفتیمبگوشم ستوانفرمانده پوزخند زد.
حمید نژادحسینی

 .299قتل! تجاوز!جنگ! روزنامه صبح مربای صبحانه را تلخ کرد...
 .296بابا نان داد
مامان شلغم داد
شب یلدای خوبی بود...
 .297بروم؟ نروم؟
بروم؟نروم؟
تردید پاندولی به جانش افتاده بود.
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 .298دلش صاف نبود اما صدایش را صاف کرد بگوید باشد.
 .295چشمش به انارها و هندوانه ها بود اما شلغم پالسیده برمیداشت.
مرضیه عباسی

 .261ارث که تقسیم شد ،نیمی از خواهرش را گم کرد.
 .261هروقت کارتن می دید استخوان هایش تیر می کشید!
 .262دخترش را همچون مادرش در راهروهای دادگاه خانواده گم کرد!
 .263اعتصاب
چهل روز!؟
به زور بخورانید ،نگذارید قهرمان شود!
- .264بچه ها مشق ها روی میز...
(بمب)!!!
تمام مشق ها خط خورد...
جعفر جاسمی نژاد

 .269پسرم را برعکس پدرم بزرگ خواهم کرد.
 .266همیشه منتظر مرگ است .زنبور کارگری که عاشق ملکه شده.
 .267هنوزم کالغ ها به خانه هایشان نرسیدن .داستان های عالم هم تمام شدند.
 .268داری زیر فشار میشکنی! بگذار امشب من جایت سکوت کنم!
 - .265حامد بیدار شو لباساتو بپوش برو
 چرا؟ االن خانمم میاد!!! ***برگزیده***نیما نیکبخت

 .271کنار تابلو ایستاد ،دقیق نگاهش کرد...
 این که کارمنه!!!!!!22

- .271جسد در پنتاهاوس
جناب سرهنگ!تو جیبش فقط شن ساحله!!
- .272صدای انفجار
دوید توی حیاط،پسرش خونه نبود،نگرانتر شد!
 .273شروع به نوشتن نکرده بود ...ولی نامه خیس شده بود.
 .274چهار تا ولگرد،گوشه خیابون،نصف شبی!
واسه چی خوشحالن!!!
رضا جعفری

 .279دربست !...کجا؟ دلم یه سیر الالیی میخواد  ،بیست تومن کهریزک.
 .276جواب آزمایش خونم که اومد مادرم همه النگوهاش رو درآورد.
 .277برف بارید پدر کارگرم گریه کرد قبض گاز سنگین بود
 .278همه گفتن برمیگردی ..ولی فقط مادرم پشت سرم آب ریخت
 .275عزرائیل دیشب اومد به خوابم بهم گفت فردا آزاد میشی.
حسین صادقی

 .281پرت شده های خیس روی آسفالت ،راههای رفته اش است.
 .281حاضره ،ولی ممکن هست لطفا فردایکجا تحویلتان بدهم.
 .282پدرم امروز ماشین نمیدهد نگران ماشینهای سر راهش هستم.
 .283زندگی بعد ،قبل او تقسیم میشدحاالاو برایم مرده.
 .284شرایطم می دونی که ،خواهشافقط به خط تلگرامم پیام بزار
مرتضی

 .289قاضی :مشکلتون چیه؟
 مشکل خاصی نداریمحکم :طالق توافقی
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 .286با گل به خانه آمد.
 همه ناراحتند!پدر گلفروش است.
 .287کی فکرشو میکرد؟ شبی پاییزی همه چیز از هم بپاشد!
_ .288هستی؟
 PM5_...... last seen(صدای آژیر)
علت مرگ :تنهایی
هدیه اسماعیلی
 .285خوب شد نیست که بترسد ...
تعمیرکار:
شانس آوردی  ،بیا بیرون!
 .251باران می بارد
همان بهتر که نیست!
اشک هایم را ببیند...
 .251دوستم داشتی  ،نمی رفتی!
خیلی خیلی دوستت دارم که می روم ...
زینبم!
 .252گفت :
واقعا رفتی؟
گفتم :
گفته بودم که می روم!
 .253با همیم!
نمی توانم دوستت داشته باشم
تو نمی توانی دل بکنی
طیبه علی
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 .254اولین دستور
مدیر جدید :تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی.
 .259اگر میدانستم شما گوشی را برمیدارید زنگ نمیزدم! همسرتان هستند؟ ***نامزد***
 .256اداره بودم .گرسنهام .مهمان داریم .شوهرم چراغ خواب روشن میکند.
 .257روی یونیت دندانپزشکی دراز کشیدهام.
او مثل برادر شوهرم ر را واو میگوید.
همهی داندانهایم درد میکند.
 .258از گوشی صدای گریه میآید.
در اتاق خوابمان کودکم نق میزند.
همسرم مضطرب است :حق ندارد با تو کاری کند.
ویس ریکوردرت را روشن بگذار.
مژگان بابامرندی
 .255تراژدی هایم اسکار گرفت.
 .311گریه می کرد وقتی پازل رفتنِ یک مرد را میچید.
 .311کافر است دکاندار روستای ما،داخل یخچالش آرزوهایمان را می فروشد.
 .312همسایه مان از نداری خودش را آتش زد...چه شباهتی با دنیای ما دارد جهنم!
 .313دیوانه! نبودی  ،حالت را از سیگارهایش می پرسید.
امیر رحیم زاده

 .314مردی که همه چیز می دانست!
نسیم نسیان وزید.
پیام واثق

- .319دوست دارم بری
+باشه!میرم
از پیشم نه ،از یادم!حدیثه رضائی
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 .316حلقه را انداخت توی داشبورد و ترمز کرد...
 .317سرگذاشت روی سینه ی پیرمرد...
صدای قلب دخترش را شناخت.
 .318طوطی مدام تکرار می کرد:
چیکارش کردی؟ دیگه نفس نمی کشه! ***نامزد***
 .315کتابفروش
باران گرفت؛
بساطش را جمع کرد...ممنوعه ها سالمتر بودند
 - .311یه تار موی طالیی روی تخت پیدا کردم!
+بازم قرصاتو نخوردی!؟
لیال حسنی

 .311خیلی خوشگل بود .آتیش حسودی میکرد .نمیدونست من عاشق روحشم.
 .312جانباز /دیگه پا ندارم.ولی ،تو راحت راه میری.خوبه.
 .313سخت میخواست رویاهاشو بسازه .میخواست الیقش بشه .شد ،بعدش نخواستش.
 .314خدایا شکرت .حس درآمد سالم بهتره .چقد دزدی مذخرف بود!
 .319همیشه منبتاش زیبا بودن .ولی آخرین اثرش روی قلبم نه!
شکیبا خواحوی

 .316وقتی بچه های کالس سوم ورزش داشتند کسی در ورزش نبود.
 .317دلقک با چشمانی خسته و گریه آلود به خانه برگشت.
 .318هندوانه شب یلدا افتاد و شکست.
 .315پائیز هر چقدر می دوید به زمستان نمی رسید.
 .321موج دریا که برگشت دیگر خانه ای روی ماسه های ساحل نبود.
مایسا حسین پور
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 .321پدرم وقتی رفتی شهر خالی شد،تو چند نفر بودی!
 .322دخترم اسباب بازیهایت را جمع کن دنیا خیلی شلوغ است.
 .323خجالت می کشید سیری خود را با ترازوی دخترک وزن کند.
 .324روح خدا دمیده در درون آدم و هوا ،خدا اینجاست.
 .329صورت سوخته مادرم آزارم می داد ولی آتش بخاری آزارم نداد.
الهام اردشیری

 .326چند کودک  ،یک توپ  ،یک مین  ،دروازه بهشت باز شد.
 .327سرما  ،ترافیک ،من ،دخترک گل فروش  ،دخترک مرده گلها زنده
 .328اغوش تو تابوتم باشد خودم به استقبال مرگ خواهم آمد
آزاد مملویى
 .325همه گفتند نمی شود.
مادر گفت می شود.
می گویند کارش حرف ندارد.
 .331روی میزهای همایش فقرزدایی دیس کباب می گذاشت.
پیامک :یخچال خالیه.
 .331مادرم خانه دار است.
خجالت کشید.
مادر مریض است.
تجدید شد.
 .332بیدار شد .یاد حقش افتاد .دوباره خوابید شاید یادش برود.
 .333برگه های این دفتر هم تمام شد .دلش روی کاغذ نمی آید.
نرجس سادات کاظمی
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 .334موهایم دارند تک تک سفید میشوند ؛ خودم  ،همسرم  ،فرزندم  ،دیگران
 .339بلندترین و کوتاه ترین  ،شیرین ترین و تلخ ترین داستان دنیا
زندگی
 .336حواسم سر جایش بر میگردد  ،چای کنار پنجره گرم نمیشود.
 .337کی میفهمد چرا خودم را با قبض آب آتش میزنم.
 .338باالی پله به زمین افتاد  ،پایین پله به باال رفت.
مجتبی ادیبان
 .335صبحها که می آمدم هویجِ روی صورت آدم برفی نبود.
 .341چراغ راهنما قرمز شد  ،کسی کنار خط عابر پیاده نبود.
 .341زمان
به ساعت فروشی که رفتم نفهمیدم ساعت چند است.
 .342اینستاگرام
با موبایل از پرنده لُخت که می لرزید فیلم گرفت.
 .343اتوبوس
ایستگاه آخر ،تنها مسافر اتوبوس نوزادی روی صندلی بود*** .نامزد***
ایرج حسین پور

 .344امسال هم انار داشت و هم هندوانه.فقط بابا نبود.
 .349هنوز هم بند کفشش را نمی بست.شاید مادر بیاید.
 .346سکه هایش را جمع می کرد تا مهریه مامان را بدهد*** .نامزد***
 .347رعد و برق می زد.باز هم توی رختخوابش باران می بارید.
 .348بابا فقط حوصله داشت با دود سیگارش بازی کند.
دنیا اسکندرزاده
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 .345در داستان ده کلمهای اول میشوم ،اگر تو شرکت نکنی!
 .391حلب آزاد شد ،حلبی آبادها آباد؛ اما بچهها یتیمتر شدند.
 .391غواص اینبار در خاکها با دستان بسته ،مروارید صید میکند!
 .392لکه سفید روی دامن زنم بود ،صدای دوش همسایه میآمد!
 .393هابیل و قابیل عاشق اقلیما بودند ،دخترک سهم قاتل شد!
حامد جاللی

 .394بعد مرگش
نقاشی،مادرم را داخل دفتر کالس اولش دیدم
 .399گریان به جاده نگاه می کردم
داشتند مرده شورش را میبردند
 .396امیدمان برید ،قلبش ریخت
امن یجیب خواندیم،مادرش آمد
 .397ترکش در پهلو،سینه سوراخ
امن یجیب خواند،مادرش آمد
رضاشاسوندی
 .398عابری ازعرض خیابان می گذشت به طول انجامید
 .395آیدین کارخانه اش بسته شد دیوانه بزرگ شدولی به سن بلوغ نرسید
 .361روزنامه امروزخبرنداشت
 .361امروزرفتم وزارت کارکارنداشت
محمدجعفرجعفری

 .362وقتی برف نمیاد آدم نمیفهمه برف رو نمیشه تحمل کرد
 .363سه دو یک گریه
مثل همیشه گریه شروع زندگی بود
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 .364زندانی فرار کرد و زندان واقعی را خیلی بزرگتر دید
 .369معلم ما میگفت اگر صبح لیسانس بگیرید بعدازظهر سرکارید
 .366هیچکس نمیداند چرا راننده ی سرویس ما همیشه عصبی است
مجتبی مطلق زاده

 .367یک داستان سانسور شده
او ...و ...گفت ...سپس ...که ...پایان! ***نامزد***
 .368خیانت
سرش گیج رفت .لیوان آبمیوه افتاد .دوربین روشن شد.
 .365برهوت
ما ...آدمخوار ...شدیم؟!+فقط تا وقتی مجبوریم.
 .371نازا
از آزمایشگاه بیرون آمد .چاقو خرید و رفت خانه.
- .371دلم ...نکنه بستهی مواد ...باز شده؟!
+عادی باش ،مشکوک میشن*** .نامزد***
ناصر صبحی
 .372شیون های مادر راکه شنید ،صندلی را هم کشیدند
 5 .373ماه بهشت زهرا ماند! ویار مادر داشت!
 .374کفش ها زیر تخت .معشوقه اش در کمد .شوهرش در راه.
 .379پدر را کشت .دید طلبکارها ،طلبکارند ،آنها را هم کشت
 .376وصیت زیر بالشتش بود .پسرش بیهوده اورا کشت.
سحر جزایری
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 .377فرمانده خودش را کشت
مغزش از دستورات سرپیچی می کرد
 .378هی بگو ؛ دریا  ،دریا
مرغهای ماهیخوار آمدند
آکواریوم بهتر نبود؟
 .375نقاش خانه مان خودکشی کرد
شعرهایم را روی دیوار مینوشتم
 .381تو :روی تخت
من :زمین
خدا به تو نزدیکترست
 .381حلقه را از دستش درآورد و سوار ماشین شد
سجاد بهارلو
 .382جاهایی که افکارم و رفتارم ساز مخالف می زنند ،گم میشم.
 .383آدم اینقدر خواستنی ،اینقدر دست نیافتنی
 .384عشق،هوس ...چقدر نزدیک  ،چقدر دور از هم...
 .389جذابه ،جذاب تر از وقتی که دوسش داشتم!
 .386آموختم هر چیزی ارزش آموختن ندارد.
نسرین ایراهیمی
 .387بخوابید .فردا کار داریم.
صبح همه کشوها را خالی یافتند.
 .388رییس اداره روز تودیع؛خوشحالم که راحت می شوم .شب مُرد.
 .385به آن نشان که در تخت جمشید ،باب اسفنجی دست بچه اش بود.
 .351به ساعت زل زده بود ،تا وقتی که تمام کرد.
 .351آگهی معاوضه:همه آثار صادق هدایت با آجیل شب یلدا
علی مهرابی
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 .352رایگان شده تماس ها و گوش خوش خیال بیشتر منتظرت.
 .353دکترای برق رو گرفتم پدر .عشق نجاری رو چه کنم؟
 .354دوزخ به کنار .نگاه روسپی به حلقه مرا آتش زد.
 .359روز پایان ریاست جمهوری باالخره نامه کودکان کاررا دید.
رسول صادقی
 .356چادر گل گلی،کاسه گل سرخی،آش نذریش بویی داشت.
 .357زن:زخم دلم رو دیدی؟
مرد :عینکم رو گم کردم!
 .358صدای صلوات آمد،چادرش را بر صورتش کشید،پسر رفت.
 .355حاجی،پیر و سفید کردی؟
گفت:حاجی،بچه ها بزرگ شدن!
 .411پیامک آخر کوتاه بود،مثل آمدنش،مُرد ،قدم نو رسیده.
مصطفی آهنگری
 .411خسته بود از جنگیدن
چشمانش رابست.
 .412دوستت دارم اما
و رفت
دحتر :عشق که اما ندارد!
 .413اولین بوسه ات بر پیشانیم
آخرین بوسه ام بر دستانت
خداحافظ مادر
آسیه وصولی پور
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 .414بعد از جنگ تمام لنگه کفش های پای چپش نو می ماند.
 .419به خودش دیکته می گفت چون مادرش فقط خط بریل می دانست.
نعیمه مرعشی نیا
 .416لحظه برخورد قطارها تنها توانست بگوید یا امام رضا
 .417نیازمندیها را از روی روزنامه ای با تیتر حقوقهای نجومی برداشت
 .418همیشه به مادرش غر میزد که در ساالد پیاز نریزد
 .415شانس آورد سرویس جهیزیه اش در کمد بود  .هرچند قلبش شکسته بود
 .411تکانهای دستش شانه پدر را میلرزاند  .اسمع  ...افهم  ...یا
هومن میرزایی
 .411چه سیلی نرمی بود ،یاد مادرم افتادم.
 .412انقدر تکون نخور .بابا خوابش میاد .ترکش بد*** .نامزد***
 .413خانهی دنج امشب ...مقواها را برداشت
 .414ـ چرا حرف نمیزنه؟
ـ اون که ماهی نیست!
محمد ذبیحی
 .419فکر می کردم با اومدن بچه زندگی مون بهتر میشه !
 .416رفتی  ،درو نبند ،دلم به نگاه کوچه خوشه!
 .417دختر خوبی هستی!با من ازدواج نکن !
 .418علی،اگه ازدواج کردی دعا کن دختر داری نشی!
منیژه آقائی
 .415جنگ ...و دستانش...
سخت است کشیدن دهان با دهان...
زهره بیغش
 .421داشتم خفه میشدم ....اخی باالخره قورتش دادم...
بغض بزرگی بود.
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 .421رها نمیکنم..باالخره گرفتمت...
صبح دستش رها از پنجره فوالد.
حسین بیغشی
 .422امروز کمی تند رفتم شاید فردا نتوانم برگردم
 .423با برجام ،بی برجام من همینم که هستم
 .424مهم نیست هوا چقدر سرد باشد چوب کبریتی دارم
 .429دیگر نمی خواستم خود را ببینم آیینه را شکستم
 .426دیروز که گذست امروز هم میگذرد فردا چه؟
حمید
 .427در زندان ما روی زمین خوابیدیم .اعدامی ها تخت داشتند.
 .428روی مانیتور خواند ؛ موجودی کافی نمیباشد ،آیا درخواست دیگری دارید؟
 .425با تکانهای هواپیما اسم همه ی امام ها به ترتیب یادم آمد
 .431خدا به پیرمرد گفت :کات!
خسته نباشی  ،بازی خوبی بود
 .431در مسجد همه در کنار کفش هایشان نماز خواندند
رضا اسعدی
 .432بنزین هم راه خودکشی نبود  ،ققنوس صبر ایوب الزم داره.
 .433ماهی سیاه کوچولو فتح دنیا رو از برمودا شروع کرد.
 .434حلقه رو از دستش درآورد و به آغوش مرد رفت.
 .439نون بیات و گذاشت دهنم  ،دستهای مادر طعم کباب میده.
 .436ایستاد خاک و از تنش تکوند  ،جسمش دورتر افتاده بود .
فاطمه بشیری
 .437یلدا هدیه را آورد ،همه خزان به فنا رفت
 .438دوباره دیدمش ،باز شناختمش ،دیگری شده ظاهرش ،ولی احساسش...
 .435دل قلکیست پر خاطره ،مهیای شکستن در روز بی عاطفه
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 .441آسیاب شد،او غرق رویا ،چه داغ میکندش ،قهوه سرد
آرش ربیعی
 .441ماهی جواب را نمی دانست.عالمت سوال در گلویش گیر کرد.
فریده اصل فالح
 .442گرگها زوزه میکشیدند...
سگ گله برای چوپان دم تکان میداد.
 .443یتیم خانه خالی بود.رفته بودند قبرستان تبریک روز پدر.
 .444خانه در آتش میسوخت.پدر ،مادر ،دختر و عروسکش هم*** .نامزد***
 .449عقل ترسو ،دلت چی میگه؟
دختر باور کرد ،زن شد.
 .446بدخواب شده بود.آخرین ماتریوشکا زیر تشک دختر پنهان بود.
حسین نفیسی

 .447سرش را می تراشیدند ،اما دیگر گریه نمی کرد!
 .448باالخره صندلی جرخ دارش پرواز کرد...
 .445پایم به سنگ خورد ،مادرم گریه می کرد ،اما اشک نداشت...
 .491هنوز هم به آدرس اشتباه نامه می نوشت.
 .491پدرش خیلی جنگید اما خیلی به خانه نیامد.
امین حسنی
 .492پاهایم بدون اینکه برایشان الالیی بخوانم خوابیدند.
 .493تنها زن شوهرداری که عاشقش شدم،مادرم...
 .494مرگ بعد از زندگی،زندگی بعد از مرگ
 .499بعد از رفتنت،تنها امید زنده بودنم،مردن است
 .496پسرک گوژپشت عینکی زل زد به زیباترین دختر دانشکده
محمدجواد خیرخواه
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 .497صدایِ خاموشِ دختر
عروسکش را ساکت کرد تا پدر بخوابد.
 .498باتری های عروسکش را درآورد تا پدر از خواب نیافتد.
 .495چشم؛باز ،بسته ،باز ،بسته
تو؛نیستی،هستی،نیستی،هستی

 .461معده اش سرب را هضم نمی کرد ،گلوله که خورد  ،مُرد.
 .461جنگ
بمب در شهر خورد،پسر مردِ خانه شد.
ستار مهرآرا
 .462همیشه از قدرت قلب می ترسید.سالهاست قلبش تسلیم سرطانش نمی شود.
 .463دو خودکارسیاه فروختم یکی اعدام نوشت ویکی دارو.
 .464هنوز پایش می خارد جنگ برای قطع نخاع تمام نشده است.
 .469روز نامزدی نگران سقف بود
کیک داماد مزه گچ داد.
 .466طالق ما بین شاگرداولی وترک تحصیلی دخترم بود.
نسرین سیدزوار
 .467همان بهتر که خوابی و رفتنم را نمی ببینی.خداحافظ.
محبوبه جان نثاری
 .468در زباله ها دنبال غذا میگشت؛همسایه ها زباله هایشان را برایش بردند.
 .465لباس نو پوشید پسر مرده شور؛پسری همسنش مرده بود!
 .471جسد خواست بلند شودایستاده سالم بدهد به امام رضا!
 .471زن گفت:بچه هام ازدواج کنن طالق میگیرم
به آخری نرسید.
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_ .472هواپیما پر...مامان پر...بابا پر
دخترک پیش مادربزرگ بود.
وجیهه نوزادی
 .473توی سر اسیر شلیک کرد
 تا مرگ برای صلح می جنگیم( .474انقالب رنگی)
نگاهم افتاد توی چشم آبیت منقلب شدم
محمدرضا پاکزادان

 .479زن :میشه بیشتر با هم آشنا بشیم؟
مرد خندید :نه!
 .476موهای سپید شهریار را نوازش کرد و گفت :روزی روزگاری ...
 .477پادشاه گفت :قبول دارم .و شهرزاد ادامه داد.
 .478تو خواب بوسیدمش .باور کن .من تو خواب بوسیدمش.
 .475دست تکان داد و گفت :به بابا سالم برسون سهراب.
محبوبه غالمپور
 .481جاروی رفتگر به اندازه تمام قدمهای نشمرده خسته بود.
 .481سفره را جمع کرد،مادر همیشه آخرین لقمه سهمش بود.
 .482زینگ زینگ
پشت در چوبی
زن همسایه و درد دلهایش
 .483مدتیست کتاب را باصدای بلند میخوانم،جنین گوش می دهد.
 .484همه جا مادرش را دید،آزمایش داد .نتیجه :کمبود محبت.
زینب کریمان
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 .489پسر عاشق دخترگلفروش بود،گلی هدیه داد،دخترک فروخت.
 .486پسرک تمرین ریاضی کتابش را از مشتریش پرسید.
 .487نابیناحسرت رفتن به سینمارا داشت،برای پاپ کورن خوردن.
حمید رضا معصومی
 .488شرمنده برادر! ما این کفشا رو فقط جفتی میفروشیم*** .نامزد***
 .485چند دفعه بگم خانم! با دست چپ نمیتونم امضاء کنم.
 .451حلقه را که دیدم گفتم :نه ،حال پدرتان چطور است؟
 .451گفتم :دچار سوءظن شدم ،خانم دکتر.
نباید میخندید آقای قاضی.
 .452تو راست گفتی من آخر این داستان میمیرم.
محسن سروریان
 .453یک تکه چمن ،زنگ به مادر ،دنیا مال سرباز است.
 .454کاره ای نبود ،فحش ها را او می خورد ،بیچاره عمه.
 .459بازار شکست ،خانه برای فروش.
 .456لیز خورد و نگهش داشتم ،آمده بود مواظبم باشد.
 .457جایش خیلی خالی بود ،دندانی که دیروز کشید.
نگار بشارت پور
 .458می گفتند او دیوانه است ،اهالی شهر دیوانه شده بودند.
 .455سگ به معشوقه اش لبخند زد ،گرگ گله را درید.
 .911وقتی مُرد فریاد نزد ،کسی صدای الل ها را نمی شنید.
نفیسه بهروزیفر
 .911خودکارش جوهر قرمز نداشت،با خون قرمز میهن نوشت.
 .912امشب آخرین شب تنهایی بود ،فردا در گور تنها نیست.
 .913آخرین شمع خاموش شد ،دخترک از سرمای تنهایی مُرد.
 .914سردش بود ،عشق را آتش زد ،یک عمر است می سوزد.
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 .919همه مرده بودند ،تنهایی مرگ را کُشت.
سعید بهروزیفر
 .916یادم نبود عاشق بنفشی .حتی یادم نبود پارسال عاشقت بودم.
 .917صدا دیوونه امون کرد .زنگ زدیم شهرداری .اومدن ،پولشونو گرفتن ،رفتن.
 .918قطار امد .هر دو به خط زرد جداکننده ی بانوان نگریستند.
 - .915االن میگم...االن...داره یادم میاد...
–متاسفم،وقتت تموم شد.
 .911لبش را بر دستش فشرد .جایی که او بوسیده بود.
زهرا اکبری
 .911برادرش را دوست داشت
از خانه بیرونش کرند
 - .912نشانی آنجا را می دانی؟
+نرو
چرا؟کجا میری؟+همانجا
نرو .913سرانجام به هم رسیدند
درست مثل دو خط موازی
 .914نشانه گیری اش حرف نداشت
درست زد زیر چهارپایه
میالد خراسانیان
 .919آرزوهای فراموش شده را در آلبوم کودکی اش ورق می زد .
 .916قرصش را که خورد ناگهان به یاد آورد آلزایمر دارد.
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 .917ازترس کابوس در بیداری فکر می کرد و جیغ
می کشید
 .918تجربه کرد ،از دختری بی احتیاط تبدیل به مردی محتاط شد
زهرا رزمی
 .915عقیده داشت زندگی بهایی دارد و برایش جانش را داد.
 .921خانواده خوبی دارد ؛ خواهر  ،مادر و عکسی از پدر.
 .921دریا از دریا متنفر است که پدرش را گرفت.
 .922هیچ گاه بلند نشد ،که نکند زمین بخورد.
 .923در هوای آلوده ،ماسک میزند ،ولی ماشینش همچنان دود میکند.
مهرداد کوچکی

 .924نیمی از دردم را به او دادم
دیگر هیچوقت نخندید
 .929نوزاد متولد شد
مادر مُرد
پدر نمیدانست گریه کند یا خنده
 .926پیرمرد خوابید
فراموش کرد بیدار شود
دیگر هیچوقت بیدار نشد
 .927نوزاد در قبر مادر دفن شد تا مبادا تنها بماند.
 .928من دیروز مُردم
فقط به جرم ساعت های بدون او
رقیه آفنداک
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 .925خوابش را ربود،رگ خوابش را برد...او بی رحمانه رفت.
 .931روزی گنجشک میکشت،مردی که امروز انسانی را ساده کشت.
 .931سخت میگریست،مادرش گفت(آه نوزادم...دنیا از بهارش پیداست).
 .932توی چشمانش خیره شد...این آغاز همه ی داستان های عاشقانه است.
- .933نه
پسرک با فال های توی دستش دوباره بغض کرد.
نگار سلطانی

 .934برخالف صحبتش باعلی به مغازه حاج رمضون برای مالقات بامریم رفت.
 .939من خبری ازبرگشتنش نداشتم ولی خیلی خوشحال شدم.
 .936درکنارزری وسیمین باچهره ای معصومانه نشسته بود.
 .937اگررودخانه برمی گشت باغ حاجی صفای دیگری داشت تااالن.
 .938من که مخالفتی بانظراتش نداشتم ولی ازطرزگفتنش خوشم نمی آمد.
ناصرنجاری
 .935سگی در زمستان خوابید یخ اش باز نشد تا بیدار شود
 .941باید داستان ده کلمه ای مینوشت اما خودکارش تمام شده بود
 .941هنوز چند ساعتی به امتحان مانده بود که مردود شدم
 .942میکائیل با او قهر بود.عزرائیل به دیدنش رفت
 .943معتاد نفس کشیدن بود از مرگ کمک خواست تا ترک کند
احسان کله جا هی
 .944خورشید
کبریت زد سیگارش را
غروب خورشید چه زیبا بود.
 .949قهوه ی قجری
کجا بودی امید ؟
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قبرستان
قبرستان؟
کافه ها بسته بودند.
داریوش جلیلی

 .946اعتراف نمیکرد .زبانش را برید و جلوی چشمانش آتش زد.
 .947گفتند یا پدرت را بکش یا خودت میمیری.
شلیک کرد.
- .948گفتم نه ...دین و ایمون ندارن
مامان ...راستش...من حامله امپویا کولیوندزاده
 .945نگران شمعدانی هایش بود ،درخت انجیر حیاط کوچکش را پوشانده بود.
 .991هیجان زده بود  .بعد از سال ها گور تنها فرزندش پیدا شده بود.
 .991حسرت
الالیی میخواند بر گهواره ی خالی مانده از کودکش.
مهشاد درخشی
 .992یک هفته پیش کوله پشتی روی دوشم بود ،حاال تفنگ.
 .993خانم بادکنک بادکنک بدم ،زن دستی روی شکم صافش کشید.
 .994مامان مهمونا اومدن؛ زن پنکک را دور چشمش کشید.
یاسمن احمدی مقدم
 .999خواب شازده کوچولو را دید ،روی زمین داد میزد فال ...
 .996عروسک چشم سفید ،چشماش از همه ادم ها قشنگ تر بود.
 .997همه شمع ها توی دستش آب شد ،چشماش هنوز برق میزد.
 .998فالگیر گفت قهوه تلخ بخور ،طالع ات حتما شیرینه.
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 .995دیوونه نبود ،تو آسایشگاه کاله میبافت با خودش حرف میزد.
ستایش عبدی
 .961زندگی کودک در زهدان ،مدام هجی کلمهی گریه .
 .961عصر ،شهر را پاییز برد؛ پرندگان همه خفتند.
 .962شب و گرسنگی از آستانه گذشت ،روزگار شامِ تاریک شد .
 .963عشق نیست ،نیافتمش  ،چو پرستو به کوچ.
 .964دو کودک ،یک خدا  ،چند اسلحه.
امیر افتخارزاده
 .969آلزایمر
دوستت دارم .تنها جمله ای بود که به یاد داشت.
 .966انتظار
چشم به در داشت ،سقف روی سرش آوار شد.
 .967تنها سرگرمی اش گربه ای بود که از روی شیروانی رد می شد.
 .968دلشوره امانش را بریده بود ،پسرهمسایه مواد مخدر میفروخت.
 .965زودتر از همه به کالس می آمد ،خانه امن نبود.
مستوره درخشی
 .971پدر در جعبه ای روی شانه های پسر بود
مادر تنها شد
 .971زمستان
تختش را آتش زد مرد کارتن خواب
سردش بود
 .972زیبا بود
دو خیابان جلوتر پشیمان شدم و برگشتم،نبود
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 .973غریق نجات در موهای مشکی دختر کنار ساحل غرق شد.
 .974با لباس مشکی به حلقه در دستش زل زده بود.
فرشاد جلیلی
 .979بعد تو فاتح قلبم تنها گالدیاتورانند چون تو در قلبمی.
 .976چقدر سیگار و رژ شبیهن وقت قهر خیلی مزه میدن.
 .977عنوان:دیکتاتور
دکتر آمد
متاسفم
او هنوز زنده است.
 .978ستاره فرو ریخت
تقدیر جاذبه را آفرید.
سمیرا ثابتی دیزجیکان
 .975بعد مرگ او ،من جایش درد میکشم.
 .981پدرم به عکسش خیره میشود ،دیگر خودش را هم نمیشناسد.
 .981با فروش کاسهای آش لحظهای سرما از جان مادر دور میشود.
 .982پسرک عاضق این مدرسه است ،سطلهای دوروبرش همیشه بطری دارد*** .نامزد***
 .983شوهرم در خانه ،دلش را هم با کُتش در میآود.
معصومه غالمی
 .984در روزگار ما از بس نجیب بود خیلی عجیب بود
 .989دلش پرواز میخواست  ،اما شوهرش مثل همیشه مخالف بود.
 .986کارمند سالمی بود  ،سخت ارتقا میگرفت
 .987دو ماه هست که ندیدمت  ،جریمه ام دوبل شد
 .988محکوم روزگار شد  ،تقاضای تجدیدنظر کرد
محمد حسن لو
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 .985استوای مرگ.
واگنهایش در شمال .دودهایش در جنوب .قطار میگذرد.
 .951رعد-و-برق
باران نمیتوانست .بید میسوخت .و من چشمهایم را میگریستم.
پویا کیانی
 .951زیر تازیانه باد،فال ها پرواز کردند؛ کودک! در بدرقه شان گریست!...
 .952بغض آسمان ترکید؛ کودک ،فال هایش رابه تماشا گریست!...
ملیحه حسن یزدی
 .953صدای رمه می آید ،حیله ای در کار است.
 .954پیوسته صدای بوق می آید ،هنوز کسی آهسته می راند.
 .959گردباد شد .شاخه سرو شکست.زباله ها در آسمان اوج گرفتند.
 .956ویترین زندگی و روزگارم را زیر سلفون آلبوم چیده ام.
 .957فردایش میان شیارهای قهوه در فنجان واژگون است.
اعظم حمزه ای خسرقی
 .958بوسه و پیشانی
مادر پیشانی ام را بوسید ،حیف جای بوسه اش نشانه ی دشمن شد.
 .955دستم جا مانده بود
از جنگ برگشتم دخترم دست دراز کرد گفت :بابا دستت ؟؟!!
 .611دیر آمدم
بعدِ سالها ،دست مادرم را گرفتم افسوس دستهایش سرد بود ...
 .611دل به دریا زدم
به دوقلوهایم خیره ماندم ،گفتم :حرم بی بی مدافع می خواهد برمی گردم .
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 .612هادی منتظر نمان
آغوش من بهانه بود .چادرم هادی را یاد مادرش می انداخت.
خدیجه خانی
 .613فهمید زندان کجاست،صبحی که حکم پدرش اجرا شد.
 .614نمیدید،نمیشنید،اشک های مادرش را توی خواب لمس میکرد.
 .619پدرش قرص هایش را میشمرد،مادرش کالف جوانی اش را میشکافت.
 .616آخرالزمان ،همان گوشواره جامانده زیر آوار آهن پاره هاست.
 .617برف بارید،دنباله خیال را گرفتم،به گورستان تو رسیدم.
حمیده خاتمی دوست
 .618نگاهش را از مغازه ی رفیق آرایشگرش دزدید.موهایش ریخته بود.
 .615افسردگیش دروغ بود،هنوز برد تیم محبوبش خوشحالش میکرد.
 .611کودک خیره به صورت مداحی که خودزنی میکند،اشک می جوید.
 .611مداحی تمام شد.چراغها را روشن کردند.معده ها تحریک شدند.
- .612مادر!همسایه جدید چرا فقط پنجشنبه شبها دعوا میکنند؟
 نمیدانم! ***نامزد***سعید حکم آبادی
 .613کنار میزآشپزخانه گریه می کرد مادرم .به مردش نرسیه بود.
 .614پدر و مادر و برادرم بودند .خواهرم را ندیده بودم.
 .619نمی دانست قربانی چه چیز می شود .کسی که ساده تر زندگی می کرد.
نیما سیاوش
 .616عصر شیرین پنجشنبه گذشت.غروب گس جمعه رسید.باز نیامدی.
شیرین عبدالخالقی
 .617همسرش به خواب رفت.
تلگرام را باز کرد.
پویا ابراهیم پور
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 .618همه خواب بودن
سرفه هاش رو تو گلو خفه کرد....
 .615شجاع یا سرسخت؟ نمیدونم ،فقط یه چیز یادمه؛ میخواستم زنده بمونم...
 .621صدای اهلل اکبر.......
دست شیطان رو از روی شونم برداشتم
 .621پشیمون شد؛
دوش آب گرم رو بست و به زندگی برگشت.
 .622کرمی نیست شد
پروانه ای بال گشود و رها شد...
سیده زهرا علوی
 .623باآنکه عقد بودند اما اجازه گرفتن دستانش را نداشت .
 .624گفت دوستت ندارم برو  ،اما وقتی رفت حسابی بیقرارش شد.
 .629بامهربانی  ،توانست اعتمادش را برای روز مبادا جلب کند.
 .626فرصت انتقام رسیده بود اما مردد بخشش یا انتقام بود.
 .627با آنکه نمیشناختش دستش را گرفت تا از خاک بلندش کند.
داریوش ترابی
 .628اگرغمهاشو توی چمدان میگذاشت  ،میبایست اضافه بارسنگینی بپردازد.
 .625سیب را محکم باال انداخت بلکه زودتر دنیایش عوض شود.
 .631وقت اذان نبود .چشمش سیاهی میرفت .پنهانی لقمه نانی برداشت.
 .631وقتی بخاک سپردنش خوشحال شد دیگر کسی کار بکارش نداشت.
 .632به تاریخ کنسرو نگاه نکرد .او خوشحال سیری امروزش بود.
عاطفه جرعه نوش
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 .633باز به کافه آمد.
دو قهوه خواست.
ولی تنها بود.
 .634گفت پاییز امسال سردتر بود.شبها کسی پتو رویم نمی کشید.
 .639کیفش را دزدیدند.
وقتی پیدا شد.
گفت گم کرده بودم.
 .636همیشه دستکش می پوشید.
می گفتند اهل مد هست.
دستهایش پینه داشت.
 .637پدرش مدادرنگی نخرید.
نقاشیش رنگ نداشت.
معلمش گفت بی نظمی.
ماندانا شهبازی
 .638می توانست غرورشو بشکنه زنده بمونه  ،اما نشکست وزندگی کرد.
 .635برای اینکه گناهش ثابت نشود  ،فقط یک دروغ مصلحتی گفت .
 .641آنقدر غرق غروب زندگیش شد که نفهمید کی طلوع شد.
 .641برای ماندنش نتوانست کاری کند ! برای آمدنش  ،رفت دعا بگیرد.
 .642هر روزکنارپنجره خانه سالمندان  ،چشم انتظارآلزایمر بود.
اعظم عوضی
 .643خلبان پرواز صحبت می کند:حاللم کنید ،همه تالشم را کردم*** .نامزد***
 .644شوهرش مسافر پرواز بود ،لبخند زد.جای سیلی درد داشت.
 .649نام:داود
نام خانوادگی :ربیعی
تحصیالت :کارشناس ارشد
جرم :تفکر
داود ربیعی
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 .646ازدحام مترو  ،باچهره خسته و خطدار ،روزنامه توی دستش 93/11/11
حسن فرهمندخواه
- .647الو ،پلیس؟ احساس میکنم کسی در خانه ام.......
 .648پسرم ،همه ی دارایی صابخانه مان به تو رسید .مرا ببخش...
مادرت
مرضیه سلگی
 .645ماه نقره ای به خواستگاری خورشید رفت ،مهریه اش ستاره شد.
 .691دفترش میز را بوسید ،کیفش خون گریه کرد.
 .691سطل زباله که سیر شد ،درخت چنار بی صدا گریه کرد.
 .692عکس را روی میز گذاشت و برایش غذا کشید.
 .693در چوبی باز شد و کسی که رفته بود نیامد.
سپیده کریمی ترکانی
 .694مداد سفید را برداشت.
سیاهی دنیایش را کشید.
عصایش سفید بود...
 .699پریزاد
رای به ممنوعیت تک سرنشینی دادند،
ویلچرش را فروخت.
 .696دندانهایش را مسواک زد،
انها را در لیوان اب انداخت
 .697پایش با ضربه در دروازه جا گرفت
گل حسابش نکردند...
 .698زمان بی توقف دوید
پاهای نحیف دخترک بی مو به او نرسید
عاطفه قوی قلب
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 .695شوهر داری؟
مهمه؟
نه!بپر باال.
چند؟
 .661خانوم؟گل بدم؟
خانم اسکناس را توی صندوق صدقات انداخت .خندید.
 .661ـ مزاحم بود.میگفت من باباتم.
رنگ بابا پرید.
 .662ـ شمارتو نشناختم.
ـ بابام سیم کارتمو شکست.
ـ فهمید؟
ـ نه!
 .663نگاهی به دستگاهها کرد.
ـ بیدار شو دیگه تنبل خانوم؟
پوریا اسکندرزاده
 .664چهره آرامش گفت:می خواهی دیده شوی؟در باطن ظاهر شو.
 .669چه منظره ای!!،نمی دانم چرا پشت قله ها همه چیز پنهان است؟!!.
 .666بدبختی های من؟!!!،زندگی مرا بزرگ کرد،نه من زندگی را.
 .667بغض گریه می کند،خدا آرامم می کند.دیشب در تنهایی خوابیدم.
 .668در این سرما نفس عمیقی کشیدم،سرم را باال گرفتم.
رضا محمدی سلطان والیت
 .665مادر آنقدر به نان آب داد نان بابا را خورد
 .671با مرد دنیای مجازی درخت انتقامش را از تبر گرفت
 .671صدای شهر روحش را به آسمان برد  :بوق.
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 .672زن پایش را روی سنگ گذاشت دلش هُرّی ریخت
 .673مرد آمد آن مرد از بهشت آمد شیطان هم دنبالش
محسن مرادی شلوجه
 .674توپ افتاد توی حیاط و حیات را نابود کرد
 .679زن جای نیلی سیلی راباگل بهی کرم پوشاند
 .676گرگ کشته شد اهو رفت سرباز توبیخ شد.
 .677تاریخ گذشته هانصف قیمت .دست پربه خانه امد.
 .678پرستار پیراهن راتکه تکه کردوعروس پانسمان شد.
پروین برهان شهرضایی
 .675دنیارا تشعشعات دروغ برداشته بود
زن یک کاکتوس خرید.
 .681درآینده یکدیگر به یاد می اوریم
یادت بخیر
یادم...
 .681بازبه خودش قول دادبرای آخرین بارزنگ بزند*** .نامزد***
محمدسعیدمرآتی
 .682طلوع را بهانه کرد و تنهاآدم برفیم را کشت.
 .683چشمهایش را بست و آنقدر گرگ شمرد تا خوابش برد.
 .684مین توی دستش جرقه زد مثل فشفشۀ روی کیک تولد دخترش.
 .689تاج را روی کالهگیسش گذاشت.داماد منتظر بود.
 .686ـ با بابا جمله بساز.
ـ من بابا ندارم.
سهیال سپهری
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 .687خط قرمزش بود نمازش تمام شد به همه فحش داد.
 .688کتاب رازداری بود هیچکس ان را نخواند.
 .685همیشه دروغ می گفت یکبار راست گفت زنش طالق گرفت.
 .651هشتمین فرم استخدام بود .نام:جهان  ،نام خانوادگی:اعالء  ،جنس:بدجنس
 .651هرگز غصه بی پدری را نخورد خیلی غصه خورد چون پدر بود.
فرزانه تهامی
 .652دیروز سیما ،همه عمرش را برای یافتن قباله ازدواجش گشت.
 .653کارتون خوابی که باید با شکم پر قرص می خورد ،مرد.
 .654دماغ یزرگ ،سهم کودک یتیم از ارثیه پدربزرگ نزول خوار.
 .659حساب جاری ،تنها جریان زندگی پیرمرد بود.
 .656سنگ قبر دید آن را که بی بی آرزو داشت ببیند
نادیا کمالی
- .657با کی داشتی حرف می زدی؟
– هیچکی
کی بود؟–نصاب ماهواره

 .658منتظرش بود.اما هیچوقت از دایرکت اینستاگرام جلوتر نیامده بود.
اکرم سادات طبسی
 .655مادر بزرگش رو مامان صدا میکرد ،والدینش دکتر جراح بودند***نامزد***
 .711با همین ها سر میکنم ،زمستون تمومه،سومین زمستان بود
 .711مادرش میگفت رفته اردو ،ویالهای خصوصی شمال شناسنامه نمی خواست
 .712می بوسمت  ،تلگرام رو بست ،زنش یک ساعت بود خوابیده
 .713زری آمریکاست ،بابک استرالیا،دیگه همه مالقات کنندگان سالمندان میدونستن ***برگزیده***
کامبیز فرهادصفت
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 .714یک ماه با این کار سخت مدارا کرد تا ماند.
 .719در هر فرصتی سعی داشت به همسرش ابراز عالقه کند.
 .716سی بهار عمر گذشت ولی او رفتارش را تغییر نداد.
 .717آنقدر غیرت داشت که معلولیت هم مانع کار کردنش نشد.
 .718جوجه در النه سه روز منتظر ماند تا مادرش آمد.
سولماز اسدی
 .715دور شدم از شهرم .اینجا هم که باز دلگیر است.
 .711حامله شد.
پسر بود یا دختر.
از خجالت آب شد.
 .711معلم  :برو بیرون
خانم اجازه.
همیشه تنبل
دفتر نداشتم بنویسم.
 .712تو بیمارستان ارث میخواست.
پدر که نرفته هنوز.
صبر کن.
 .713عروس زشت را دزدیدند.
فردا کادوها را به مهمانها برگردانید.
ناهید زاهدپیشه
 .714عنوان :بالک
نوشت :حاللم کن! خوانده نشد .صفحه در دسترس نبود.
 .719عنوان :سخنرانی
سیاست را سوت زد .ممیزی را رعایت کرد.
پروانه احمدی
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 .716خانواده مقتول رضایت دادند .موقع برگشت تصادف کرد و مرد.
مونا عطاریان
 .717هنوز نگهش داشتهام:
«اینهمه غصه نخور ،باز مرا میبینی».
علیرضا راستین کیا
 .718تو برو حرف بزن من از اینجا حواسم بهت است.
 .715به گوشیم نگاه کردم ناگهان چاقو از دستم افتاد.
 .721توی قبر دراز کشیده بود ناگهان کتاب را ورق زد.
 .721بهش خیره شده بودم .دستش را به کمرش نزدیک کرد.
 .722آخرین پاکت سیگارم را فروختم باد هنوز روزنامه ها را ورق می زد.
ارشاد ازغ
 .723قبرستان
بعد از گلفروشی ،نوبت پیدا کردن خانه مادر بود
 .724خشم پدر
شبیه حلقه مادر ،توی انگشت قصاب محل بود
 .729آدم برفی آخرین نفس هایش را می کشید که سگها رسیدند
 .726چشمان عروسک را درآورد .مدام توی آشپزخانه مادرو میپایید
 .727اوضاع خراب تر شد .باالخره خواهر زنش لو داد
الهه ضمیری
 .728کسوف که شد ،آفتاب گردان ها ماه گردان شدند.
 .725ماه داشت دل کرم شب تاب را بدست می آورد.ابری شد...
- .731پس میروی مدرسه؟
روژش را درون جیبش گذاشت.
بله مادر*** ...نامزد***54

 .731یک عمر خود را نازی نامیده بود.
صدایی آمد:
صغری تویی؟!
 .732گفت زنگ میزنم
راست میگفت
زنگ هم زد
دل آهنیش...
رزا جلودارزاده
 .733چراغ که سبزشد،حرکت کرد.شترق...
اینبارپیاده بود.
 .734بی دلیل قدم می زنم،درخیابانی که به نام توست...
 .739چون کودکان لی لی می کرد.
مردی که نمی توانست پای مصنوعی بخرد.
 .736کاش می فهمیدی گزینه ی مناسبی برای رویاهایم نیستی!من ایدز دارم.
 .737دخترم سرفه می کند،دوباره پتو روی عروسکهایش بود.
شهره فراهانی
 .738به اصرار نشانی را گرفت .حاال اما ،قصد رفتن نداشت.
 .735آزاد شد .عذاب وجدان داشت .شاکی دم در منتظر بود.
طاهره مصطفوی
 .741سکوت؛
سکته؛
مرگ.
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 .741دستانم؛
دستانت؛
عاشقی.
 .742سیلی معلم دینی،
فیزیک و ریاضی رو از سرم پروند.
 .743در را باز کردم؛
زن دیگری جای تو گفت سالم.
شفیع نصیرشوراب
 .744پدر هندوانه را قاچ کرد،
لبهای مادر قرمزتر بود.
 .749اب پاش را به میخ اویختم،
ابرها در راه بودند
 .746باران که میامد  ،خانه پر میشد ؛کأسه تشت  ،لگن
 .747باید بلندش کنم ،
ببوسمش ؛
زیر پایم تکه ای نان است
 .748برق که امد
خاستگارها دیگر رفته بودند !.
نیره ابوالقاسمی
 .745انگار دیدش که میان دود میرقصید ،پک عمیقتری زد!
 .791سیلی خورد ،زن دستفروش با صورتی سرخ به خانه رفت.
 .791از ارتفاع رویاهایش پرت شد .افتاد توی خودش ،توی رختخواب!
 .792دیگه-بیخیالش-میشم آخ!پایش رفت روی خط بین موزاییکها
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 .793به آینه نزدیکتر شد .به زنی که زمانی خودش بود.
حسین افشاری
 .794خواست فحش بدهد خودش را خالی کند  ،رفت استادیوم
 .799دلش برایش تنگ شد  ،یک پیج فیک ساخت  ،ادش کرد.
 .796پسرک با بغلی از چسب زخم خوابش برد  ،داستانش نوشته شد
فرشته شهرابی
 .797با توام حواست کجاست برو کنار؟
با دستهایش جوابش داد
 .798عجیبه دارم به مزه اش عادت میکنم
زندگی جدید
بدون تو
 .795تو که نمیتونستی بمونی نمیگفتی مرد و قولش
روحت شاد
 .761اگه گفتی اون ابره شبیه چیه؟
نمیدونم
شبیه ابره دیگه
 .761این دفعه دیگه واقعا دارم میرم
به درک
محمد سلطانی نژاد
 .762پدر با لباس سپید رفت و دیگر هیچوقت بازنگشت
 .763دخترک چشمهای عروسک را هیچوقت ندید ،مثل خودش بود
 .764آخرین استکان چای را سر کشید ،به خواب ابدی رفت
 .769شب یلدا جای همه ی ما ،عکس پدر مهمان مادر بود
 .766خواست مشق بنویسد ،نشد ،دفترش سیاه شده بود ،جا نداشت
مریم قالر
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 .767پلکی زد ...باریکه ی خون  ...پلکی دیگر ...لُملُمه ی گوشی های محو ...پلک...
 .768همیشه باآرنجش زنگ میزد،اینبار کوبید به دیوار
 .765با انگشتان یخش استارت زد ماشین صدای میو میو داد
 .771بریده بود،افتاد رو فرمون و های های بوق زد
مهرداد خُزیمه
 .771تمام ارثیه عادالنه تقسیم شد،مانده بود آلبوم عکس های خانوادگی*** .نامزد***
 .772فاتحان رو به ما گفتند:سبحان الذی سخر لنا هذا.
 .773پسرکی کنار تله ،برای موش ها یادداشت گذاشت :پنیر را نخورید! ***نامزد***
 .774چتر خراب شاعری باز نشد ،گفت :چترها را باید بست.
 .779ناکام
تالش می کرد غیبتش نکنند .گفتند:تالش می کند غیبتش نکنند.
علیرضا نعمت الهی
 .776آلزایمر
 مامان ماماااااان دستشویی دارم اومدم بابا - .777دو...
– چی؟
– دو...
– چی؟
– دددد
قطار رفت...
 .778کوچکتر که بود موهای بلند بافتۀ قشنگی داشت پسرک سیگارفروش.
 .775مرد فرار کرد؛ زن محکم پشت دستش را روی لبش کشید.
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1 .781
775
...1133
صبح شد
سونیا نوری
 .781مردم صف کشیده بودند.منشی داد زد:دکتر مریض است.
 .782کاش مادرم را یکبار میدیدم.با خط بریل نوشته بود.
 .783جنگ تمام شده بود ولی از او یک پالک برگشت.
 _ .784این جوجه از حیاط خودمان است.
_بله طعم لذیذی دارد.
 .789قبل از اتاق عمل چشمهایش را بست .او بیمه نداشت.
سعید زرنوشه
 .786رهایی
نفس نمی کشید .رها شده بود.
ماهیگیر رهایش کرده بود!...
 .787گفتگو
– اسم کتابی که نوشتی چیه؟
 +چرا انسان منقرض شد.
 .788امکان
+امکان داره؟
چی؟+نوشتن داستانی با ده کلمه؟
-هرگز!
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 .785صداقت
ببینم معنی دروغ چیه؟+نمی دونم از چی حرف می زنی!
- .751دیگه نمی خوام ببینمت
+منم همین طور
کات از اول می گیریم!
حامد خسروی
 .751بعد از سالها همدیگر را دیدند .نشستند .در چشمهایش نگاه کرد و دروغ گفت.
رویا اریا
 .752تنهایی  :ما و بچه ها و چند موبایل  ،بوی تنهایی در خانه.
 .753حادثه  :هیاهو  ،دستان کارگر خوشنویس با گیوتین کارخانه قطع شده بود.
 .754جواب  :جواب آزمایشگاه سرطان حنجره بود  ،آواز خوان زد زیر گریه
 .759تسلیم  :تفنگش خالی بود و دشمن باالی سرش ایستاده بود.
 .756آرامش دریا  :دریا آرام شد ،جنازه ی باد کرده ی مردی به ساحل رسید.
حسین ناژفر
 .757یه تک جفت هم میفروشین؟
ببخشید ،کفشارو جفتی میفروشیم.
 .758سرطان پیشرفتست3 .ماه وقت دارین.
–ولی جنین  4ماهشه! ***نامزد***
 .755باشه قبول من جادوگر میشم .حاال میای خاله بازی؟
 .811خورش سمی سوخت
مهمانها گشنه به خانه برگشتند*** .نامزد***
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 .811اگه میخای وقتتو تلف کنی با من تلفش کن.
ثنا مجیدنیا
 .812هدیهی روز پدر لیال همیشه یک لنگه کفش پای راست
 .813پشت شیشه عینک یخزدە هم ترا نمی بینم شنل نپوش
 .814دیدنت چشم نمی خواهد دل می خواهد
 .819استخوان ماهی گرسنگی نمی فهمد
 .816آخر شاهنامه هم یک داستان ده کلمه ای بود
عدنان مرادی
 .817دستش به درخت بلند آرزو نرسید ،بریدش چهارپایه ساخت.
 .818سوزن شکست .رگش نازک بود و پوستش کلفت.
 .815ذهنش را از تمام واژهها خالی کرد و داستان شد.
نرگس فردنیا
 .811معاوضه
لباس عروسی نو با ویلچر ،ترجیحا کنترلی
 .811برای فروش
ماشین اسقاطی ،هیچ وقت رانده نشد .معاوضه
 .812لباس نوزاد با عصای چوب گردو ،فوری
 .813زن حلقه را فروخت ،حاال قبر مرد هم سنگ داشت.
امیررضا اسماعیلی
 .814کتابها یا پرچم کشورم،آتششان میزنم.سرما که اعتقادات نمیفهمد
 .819خاورمیانه ام ،جایی که آتش را با نفت خاموش میکنند
 .816هنوز در مرز های زاهدان ،گاهی لبخندت را قاچاق میکنند
 .817از چشم کارگران و کتابها خاک بلند میشود
 .818پالکم را قورت دادم ،تا همچنان اسمت روی کوچه بماند
سبحان قربانی
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 .815روزگاری استاد دانشگاهی بود که با تجارت علم میلیونر شد.
 .821صدای نفسهای جانباز شیمیایی باعث آلودگی روانی جامعه مدنی شد.
 .821مرد تنهای مالیخولیایی رفت تا پادشاه شهر مردگان شود.
 .822با افتتاح کهکشان جدید فرشتگان،راه شیری مسدود شد.
 .823باالخره مگس ها منقرض شدند.
نعیمه السادات سرکشیک زاده
 .824آرایش کرد .شبیه زنی که در گوشی شوهرش بود؛ نشد*** .نامزد***
( .829ممیزی)
کل داستان را حذف کنید؛ حتی همین ده کلمه.
 .826می روم اداره .از پنجره مان ،عجوزه ای جای زنم دست تکان می دهد*** .نامزد***
( .827شط)
«بهشت پره برفه».
« مگه قاچاقاچیها بهشت می رن؟ پاروتو بزن»
 « .828بچه ها! استاد بالخره نمره مو داد!»
همه بد نگاهش می کنیم.
سولماز اسعدی
 .825متاسفم
واسه منشی روابط عمومیتون پایینه
گفتید تحصیالتتون؟
دانشجوی دکترای مدیریت .831نشسته بود روی تخته سنگ بزرگه  ،موج که نشست ،نبودش
 .831فرقی نکرده  ،مثل وقت زنده بودنم  ،هم من تنهام هم زنم
 .832راضی راهی خانه سالمندان شد  ،خوشحال بود ،بچه هایش همدل بودند
قربان بهاری
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 .833اگه واسم بمیری منم میرم با یکی دیگه!
 .834هرچقدر میخوای قهر باش! آنالین که نشی نگرانت میشم!
 .839مرد به سیم آخر زد اما بازهم برق او را گرفت!
 .836عشق ،قدش را نه!...قامتش را بلند کرده بود!
 .837حرف آخرم اینه؛ اون نباشه از تو هم جدا میشم!
فروغ علیزاده
 .838روزنامه های صبح :
به یک کارگر ساده نیازمندیم.
کارگر،ساده،نیست!
کیارش اشراقی
 .835سرای سالمندان
انتظار  ،انتظار برای چشمانیست که فراموش شده اند.
 .841پدر غلط های قرمز امتحان دخترش را کنار نمره  1599میبیند.
مرضیه میرزازاده
 .841چشم مستت مستی از یادم ببرد
 .842مرزها را بردار به آغوشم پناه آور
 .843چشمانت را که بستی آسمانم بارید
 .844باش و بودنم را بیافرین
 .849گم کردمت در مه آلودترین نقطه زندگی
آیدین کشاورز
 .846وقتی عاشق شدی آرایشت را پاک کن
 .847آغوشت بنبستی است که راه به جایی ندارد
 .848دلم ریخت هنگام سقوط از پیچ و تاب مویت
 .845چراغ راهنما قرمز است و دلم سبز
 .891گرفتن دستانت ناب ترین لحظه تاریخ است
آیدا کشاورز رهبر
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 .891داستان از آنجا شروع شد که او گفت تمام شده.
 .892غروب بود که یاد اون افتاد .صبحانه خورد.
 .893تماس که قطع شد ،باطری همه ساعتها رو در آورد.
 .894توی فکر طناب نسیه بود که چهار پایه رو انداخت.
 .899توی خدمت سربازی خود واقعیش رو شناخت ،همیشه مجرد موند*** .نامزد***
محسن مریدی
 .896انقالب آزادی ،دو نفر،
کجا می ری؟
آزادی ،انقالب تو مسیره
 .897می خواست بلندترین داستان دنیا را بنویسد .پس نوشت:
سالم...خداحافظ
 .898جلوی ساندویچی نوشته بود:
نوشابه با غذا
خدا با ماست.
 .895بابا فردا ماشینو نمی خواهی؟
خرابه باید تعمیرش کنم.
چشه؟
نمی دونم
 .861پنت هاوس ،منظره شهر.
برای ما خیاله،
واسه بعضی تکرار
رضا غفوری
 .861وزن جمالت مرد کوچکتر از مشت دست چپ زن بود.
 .862دوباره شب و تکرار مالل آور قرص های خواب آور.
 .863قلبم ریخت دلم شور افتاد ناگهان قلم از دستم افتاد.
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 .864با چشمانی باز روی صندلی اتوبوس تا مقصد میخوابم
 .869زن کیفش را در آغوش گرفت و ترسش کم شد.
هاشم قدمی
 .866وقتی که گفت نمیخواهمت،نمرد..چشمش به جهان گشوده شد.
 .867غرق شدم در دریای چشمانت بدون دانستن اینکه ساحلی نیست.
 .868دختری با موهای باز..
بادکنکی در دست...
این بود کودکی!
 .865رفت...و در من تمام شد،چیزی به نام زندگی.
 .871شاعر نیستم،بیت به بیت نگاهت را شعر میکنم،گاهی
الهه دشت پیما
 .871منتظر بودیم پدر برنگشت عربستان انسان را قربانی کرده بود.
 .872استاد ورقه ای را اصالح نکرد.همه عین هم نوشته بودند.
 .873نتوانست کاری پیدا کند.هیچ کس به مدرک کار نمی دهد.
 .874رو حرفهایش حساب رفتم.دادگاه هم رو حرفهایش حساب رفت.
 .879قرار بود ساکی را پر از سوغاتی کند.قطار سوخت.
مینا رزمی
 .876تصمیمم را گرفته بودم،که مادر چراغ را خاموش کرد.
 .877آهای! به شرط چاقو خریدارم یک عدد قلب سفید را!
 .878سردی دست هاش کشیدی بینیش و چشم های سیاهش که دونقطه
حدیث جمالی
 .875در کمال تعجب ،فرزند دومش هم شبیه برادر زاده اش بود
 .881بیچاره مامور غریق نجات نمیدانست نباید به کمک زنها برود
 .881پدر بزرگ با گریه :مطمئنین مادربزرگتان از من بزرگتر بود؟
 .882پستچی همیشه دیر می آمد .درست زمانی که پدر خارج می شد
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 .883یک روباه .چندین روباه .هزاران روباه برایش کار می کردند
حسین هادوی نیا
- .884بیدارم–
چشمم باز شد دیدمش ،پلک زدم نبود
خوابم پرید...
 .889از خط برگشت
+خوب...
دستش خونی بود
گردانی هم نبود
 .886بارها و بارها و بارها گفت
یکبار جواب نشنید
رفت
 .887گرسنه بود
غذا...
میخورد تا بخوابد
گرسنه...
خوابید
مجتبی فرجی
 .888بنشین ،پاشو ،بنشین ،پاشو ،هر بار دنیا باال پایین میشد.
 .885دنیا را سوراخ کردیم هوا بیاید ،بوی تعفن خفه مان کرد.
 .851سکوت بود :صدای سوت پدر و قطار همزمان خاموش شد.
 .851از خودم وحشت دارم ...خودم میتواند هر کاری بکند...
 .852مادر خوابید و بیدار نشد .بدون الالیی اش نمیتوانم بمیرم.
فرزانه تقوی
 .853رستم که پهلوی خویش درید ،نوشدارا آوردند .او فقط خندید.
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 .854پیش چشمم بود ،اما چند سال نوری فاصله داشت.
 .859بر دیوار تیمارستان زده بودند :قلب عشق ندیده فوری فروشی.
 .856آنقدر پازل را نچید تا بیشتر تکه ها گم شد؛ قلبم شکست.
 .857ایستگاه دروازه دولت؛ باید خط عوض می کرد؛ عوض نکرد.
الهام معظمی گودرزی
 .858پدر
خشکه نانی در دهانشان گذاشت و چشمانش را دزدید.
 .855گوشی دستش بود و چشمان و لبخندش در خواب یار.
 .511آخرین گل را فروخت و دستان کوچش از سرما خشکید.
 .511قاتل
پیراهنش بوی دود می داد.دود جسدی که سوزانده بودش.
 .512آخرین نخ را با آخرین دانه برف گرفت و رفت.
لیالغالمی
 .513نصیحتم میکرد...
نمیشنیدم یا نمیخواستم.
دوستش دارم
ولی...
خاک نمی فهمد.
 .514باران سراغش را نگیر.
تابستان که شد عهدش را شکست...
 .519نماز باران می خواندند...
چتری همراهشان نبود.
آسمان جای گریه خندید.
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 .516منطق
همه ساکت بودند.
ناگهان خری گفت:
گوینده خر است.
علی ملک محمد
 .517غمگین  :نام زنیست که آغوشش به فروختن مبتال بود.
 .518گوشت کوب خانه یشان ،همیشه ی خدا سیب زمینی می کوبید.
 .515کلیه ش را که فروخت  :بوی غذا کوچه را پر کرد.
 .511دست های کارگر ،صورت پسرش را آزرد ،میانشان همیشه فاصله بود
 .511عمری پانتومیم بازی کرد ،حرف دلش را زد ،اخراج شد...
فروزان حسین پناهی
 .512اثاث اتاق جسدهایی هستند.با این تفاوت اینها بکار میآیند.
روناک سیفی الله
 .513از تونل رد شدیم،
پریا پرسید،
بابا رفتیم صفحۀ بعد؟
 .514اخبار تلویزیون از افزایش تصادفات ابراز نگرانی کرد،
بابا نیامد
 .519صدای پا«عنوان»
االن بابا در می زنه.
تق تق.
صاحب خانه بود.
 .516پشت چراغ شیشه رو پایین داد سوال بپرسه ،ریختیم سرش.

68

 .517پلیس:
چرا کشتیش؟
گاو:
عصبانی بودم،
سعی کرد آرومم کنه.
علی رضا میرزاخانی
 .518گالیه ها را کنار بگذار
دنیا اصال انتقادپذیر نیست!
 .515ای کاش هیچگاه خلوتم را
مردد نکرده بودی ..در این تاریکی،
 .521دلم روشن است؛
دلتنگم می شوی
بر میگردی..
 .521کجا مانده بودی؟
دلبرکت از هجوم افکار ،پاییز گرفته بود!
 .522دوستت دارم
واین تنها شعر دو کلمه ای جهان است..
سپیده حبیبی
 .523و از پوچ کسی ساخت و در فکر فرو رفت
 .524پروانه به شمع گفت:بالهایت کو که اینگونه اسمانی هستی
 .529قطره باال رفت ،جدا شد؛ تا نیوفتاد به وصل نرسید
 .526پیراهن تنم کرد ،از دست پدرم زبر و گرمتر نبود
 .527کسی از دور فریاد میزد :پسران بالغ را ادماده کنید
محمدرضا دربندی
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 .528دستان چروکش بلندی قامت مرا رقم زد مادر پیرم
 .525بهار در راه است اما باغ در اسارت پاییز است
 .531وقتی خروشان است تنهاییش را به رخت میکشد دریای بیکران
 .531اسید چقدر قوی است صورتم سوخت اما فکرم پرواز کرد
 .532بی دلیل چشمهایت گریست وقتی طعم بوسه ات را نچشیدم
فرشته محمدپناه
 .533حلقه ازدواجم را کنار رایانه ات گذاشتم وقتی کنارش خوابیده بودی
 .534زمانی که تلفن همراهت را طالق دادی قول می دهم برگردم
 .539همیشه وقتی آغاز می شوی که شارژ تلفن همراهت تمام می شود
اعظم رفیع زاده
 .536لحظه ی اول گریه می کرد ،چون دنیای قبلیش انسان نبود.
 .537کاش جای صدایش میشنیدم ،مشترک مورد نظر پاسگو نمی باشد.
 .538مسافرکش پشته هم میکشید ،چون درد هایش بسیار بود.
 .535روی تخته نوشت ،بیننده ای نداشت.
 .541بزرگم کرد دور همون حوض که رفت به خواب.
فاطمه نوری قورچی
 .541چوبه ی دار
«تقدیم به کودکانی که پدرانشان به ناحق اعدام شدن»
پسرش را بوسید،قطره ای اشک،رقصی به یاد ماندنی.
پارسا یزدانخواه
 .542دارد یخم میزند .این عذاب پاییز است ،میشنوی فصل برف!
 .543وارد خانه که شد ،روحش را پشت در جا گذاشت.
 .544استاد من رفتم ،چون هرچه بیشتر میفهمیدم ازش دور میشدم...
 .549نیش مار بود یا توهم؟! دوید ولی به خانه نرسید...
 .546دشمن زمین افتاد ،این را از چشمان خیس سربازی فهمیدم.
مصطفی دارایی سید رحمتی
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 .547غریبه به نظر میرسید،
او را از سوختگی دستش شناختم.
 .548شکالتش را نصف کرد،
یک شکالت نصفه باعث دوستیشان شد.
 .545کاسه زانویش زخم شد،
اما خنده اش نشانه بردن آنها بود.
 .591فلش دوربین را زدم،
فقر با آن عکس ماندگار شد.
 .591با گرفتن شاخه گل خندید،
معلوم نبود که ناراحت است.
راضیه ساقی
 .592مامان من کتاب میخوام.
مامان:خفه! بیا ساندویچ بخریم.
 .593سربازیش که تمام شد فکر زن گرفتن از سرش پرید.
 .594از در وارد شد و گفت:متاسفانه فوت کردند.
 .599دلش میخواست فیلم مورد عالقه اش را ببیند و بعد بمیرد.
 .596آرزویش این شد که با دختر سکسی ای ازدواج کند.
محمد ویسی کن کبود
 .597نگاهش به نگاه او گره خورد
و زندگى آغاز شد
 .598بهانه گرفت
و مادر با قاب عکس پدر ساکتش کرد.
نرگس ربیعى کاشانکى
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 .595سالم  ،فروشی
کلیه  o ،منفی
 .561آغاز شد
جنگ جهانی سوم برای تصاحب آخرین انار دنیا
 .561هدف ات چیست؟
گلوله :چه کسی مرا شلیک می کند؟
 .562هر ثانیه پیرتر می شد
ساعت را در فریزر قرار داد
 .563خبر فوری
آخرین انار دنیا از موزه به سرقت رفت
سیامک احمدی
 .564رفتم اما...
دیگر نبود تا سرم را شانه کند.
 .569پله ها را میشمارم
ومیروم مگر سنگی آب شود.
 .566قاضی :بدترین صحنهءدنیا چیست؟
مجرم:جواب سوالتان
 .567متولدشدم عالمانه،عاشقانه،عارفانه،ماهرانه وخالصانه مردم.
 .568از آیندهءتو میدانم اما کیست مرا باور کند؟
سیماخادریان
 .565در آینه چهره ی بی تاریخی دید که آینده ی گذشته اش خواهد بود.
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 .571اتانازی
او بندبازی نبود که زیر پایش را نگاه کند.
 .571باد بوی نارنج آورد و زن را با خودش برد.
صنم کدخدایی
 .572برای خودکشی نه سیگار میکشم نه شیر میخورم.
نفس میکشم...
 .573آلودگی
میخواست زنده بمونه ،اونقدر نفس کشید تا مرد..
 .574تو فکر خودکشی ،کنار خیابون ایستاد و نفس عمیقی کشید...
میرعلی حسینی اصلی
 .579دستم نرسید.
سیب را چیدی؛
اتفاق از شاخه افتاد.
 .576بوی نان در کوچه پیچید
مادر برگشته بود
 .577چرا نمیری بهش سر بزنی؟
میرم ،فقط عمر خوابام کوتاهه.
 .578کوچه خالی بود.
دیر رسیدم،
رفته بودی
 .575آهسته گذر کرد ،
آنکه مرور شد من بودم.
آمنه شاه نظری
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 .581پدرم! ببخش
پرتقال خوبی برایت نبودم.
پختگی ام یخ زد...
 .581کاش آن فاحشه ،نامش بهار نبود .باکره برگشتم ،خیس اشک...
 .582سارا
دوستت دارم گویان مرد!
باتری اش را عوض کردم
 .583باتری کنترل ضعیف شد
با یک بوسه از لبانت
 .584ترک کرد!
بعد از شنیدن:
دوستت ندارم!
از عروسک خواهرش..
سجاد معینی
 .589از پشت عینک آفتابیام سیاهتر بود  ...و دوستداشتنیتر
 .586تلــــــــــــــــق تلوووووووووق  ...قطار با جنازهاش سنگینتر از همیشه رفت.
 .587پای آخرین درخت باغ خاکش کردم؛ االن افتاده تو خیابون*** .شایسته تقدیر***
محمدزندی
 .588اشک بود گونه سرخ سیلی ناپدری هدیه طالق بود به کودک
 .585زندگی چون برگ خشکی بر شاخه ای تکیده ای درخت است
 .551نمی دانی او بغضی داشت چون وسعت دریا و چشمانی چون رود
 .551با اشکهایم برایت دریا خواهم ساخت تا دیدن ساحل ارزویت نباشد
 .552پروانه ای بودم دور شمع زندگی سهم من درد بودو اوارگی
حسن امامی
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 .553گفت مادر بودن را یاد بگیر،می زایید می لیسد،بز،بچه هایش را
 .554سماور برگشت روی پاهای مردی که از میدان مین می گفت
 .559اسب تنها رسید چکمه ی صاحبش به او لگد می زد
 .556مرد قطبی خودش را گرم کرد با خیال بخاری خاموش
 .557فیلم زمستان به پایان رسید پرده پوشبده از برف بود
لیال محمودی
 .558مواظب هدیه ات هستم  .منظم در سینه ام می تپد
پرنیان شفائی
 .555زن،زنانگیش را در عشق قدیمی جا گذاشت و گذشت.
 .1111لحظه ای کنارم نشست و نمیدانست چه مستم میکند بوی گل.
 .1111تنها یک دست برای بافتن تارتار دردهای او نیاز بود.
 .1112آمیزش امواج با ماسه..ساحل جاییست که صدفها زاییده میشوند.
 .1113شب بود..ترس زن آواره از همبستر شدن با ویرانی..
الهه پوشیده
 .1114مثال بید،مجنونِ لیلی بود
مثلِ بیدِ مجنون ،لیلی بود!
پوریا ارزانی
« .1119متهم»
جیب نداشت؛
دستِ سردش را در جیب دیگری کرد...
 .1116زنگِ «تفریح» درس خواندیم اما زنگِ آخر «بیکاری» بود...
« .1117پینوکیو»
خودش را خُرد کرد ،سوزاند،
آدم شد...
75

 .1118بچه دار نمیشد .لیست خرید را دید:
آرد،
روغن،
بِیبی چِک...
« .1115غریبه»
گفت :هیچوقت فراموشت نمی کنم.
گفتم :واقعا؟!
گفت :واقعاً چی؟!
محمدامین فرشادمهر
 .1111تمام شب دنبالش بودم ،بیدار شدم
 .1111جایش خورشید نشسته بود.
 .1112خواست خستگی پرواز را در کند جایی نشست ،ماندنی شد.
جواد محمدی اصل

 .1113متّهم نگفت که موقع قتل در آغوش زن رفیقش بوده.
 .1114نگذاشت برّه را قربانی کنند .فردایش پسرک رفت زیر ماشین.
 .1119عکس فنجان قهوه را فرستاد .دور ریخت .چای سفارش داد*** .نامزد***
 .1116برای «آیندهی بچّهها» رفتند .آنجا از هم جدا شدند*** .نامزد***
 .1117در ایستگاه مترو نگاهشان گره خورد .حلقه دستش بود .درآورد.
آرمین عالقی
 .1118تنها مو سپید باشگاه بود ،همسرش بهتازگی فلج شده بود
 .1115درد در درد
صندوقدار داروخانه قیمت را گفت ،منصرف شد
 .1121برای صدمین بار تالش کرد ،در ده کلمه خالصه نشد
 .1121مثل همیشه ،برای دیگران صبح بود برای من ادامهی شب
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 .1122سالم ،نقطه،طاقت ندارم ،نقطه،دل تنگم ،نقطه،برگرد ،نقطه
امین ابراهیمی دهکردی
 .1123تنش از سرما میلرزید ولی دستانش بوی بهار میداد
 .1124زن چمدانش را بست  ،این بار با پدر رفت
الله لک
 .1129من نگذاشتم با خواهرم ازدواج کنی .رفیقم چشمانش بغض کردند.
 .1126به امید جایزه مسابقه ،داستانی نوشت .همسرش سرطان دارد.
 .1127مهم!
در واقعه کربال حضور داشتی جزو کدام لشکر بودی؟
 .1128عروسک جنسی
تازه خریده بود ،کنارش بر تخت دراز کشید.
 .1125هدیه تولد
حلقه ازدواجش را فروخت؛ فردا تولد همسرش است.
علیرضا بدایت
 .1131جناب قاضی نمیدونستم .عاشق بودم.دست بزن داشت .بچه افتاد.
 .1131سگ زوزه می کشید .نگران توله اش بود.
مامور دوباره شلیک کرد*** .نامزد***
 .1132عاشق بودند .جنگ شد .بعد یکی بود یکی نبود.
 .1133پرونده قتل .آخرین دفاع :روزگارم سیاه شد .دخترم ویار داشت*** .نامزد***
 .1134پیرزن وحشتزده پرسید :عزیزم االن بهتری؟ پیرمرد گفت :ببخشید شما؟!
نیلوفر منشی زاده
 .1139همه آمال دلش ضرب در آن نقطه ی آخر شده بود.
 .1136ورامین ،رامین ،امین ،مین ،ئین؛ همه واسه نون بود.
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 .1137گریان ،رو به اولین عشق نافرجام :عروسک پشت ویترین.
 .1138دریا برای غواص قرمز شد؛ کوسه ،پایی در دهانش می برد.
 .1135جام بدست ،یاد پشت پایی افتاد که به رفیقش زده بود.
میالد جعفری سیسی

 .1141مینویسد نان و قورت میدهد ،گرسنگی برایش طعم کاغذ دارد.
ام البنین ماهر
 .1141خم شده ای زیراوار مشکالت.در زاللی چادرت پناه گرفته ام.
 .1142گریه بی امان ،محیط ناامن خارج رحم را حس کرده بود.
 .1143کارمند را شالق زدند .وزیر جت شخصی اش را خرید.
 .1144کودگ در خون غلطیده بود و عزرائیل هق هق می گریست.
 .1149گفتگویمان پایان یافت .به خودم امدم ،کتابی پرمغز بود.
احمد فرخی

 .1146یلدا در بیمارستان،خانه سالمندان و سر چهارراه منتظر بود.
 .1147دانه های اناری که در رگهایش غلطان بود ،قلقلکش میداد
ریحانه یزدانی

 .1148بساط کودک دستفروش را جمع کردند،جرمش بیماری مادرش بود.
 .1145کافه چی گفت:دو قهوه ی شیرین همیشگی؟؟
 اینبار یک قهوه ی تلخ... .1191همیشه میخندید،دنیا برای پیرمرد شوخی ای بیش نبود،دیوانه اش خواندند.
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 - .1191بابا؟
 دخترم پولهات روی میزه میشه یکم بغلم کنی؟! .1192پیرزن همیشه چشم به درهای بسته میدوخت،دیگر پلک نمی زند.
مریم معصومی

 .1193امروز دلم خیلی مادرمو خواست آلبوم خانوادگی پیش خواهرم بود*** .نامزد***
 .1194دیشب رادیو گفت حلب آزاد شده خرمشهر جلوی چشمم اومد
 .1199همیشه دلم پرواز میخواست امروز پرنده بال شکسته ای دیدم
 .1196یازده تا سررسید کادو گرفتم بچه های بلوچ دفتر مشق ندارند
 .1197کتاب خوندن رو دوست دارم کتاب چاپ جدید خیلی گرونه
یونس عالی

 .1198تاریک بود!
ناگهان..
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صابر قاسمیان

 .1195فرار از جهنم جنگ،آیالن در سرزمین پناهنده ها مرد.
 .1161برای اولین بار سرش را روی دوشم گذاشت،مادرم مرد.
 .1161خدا داشت گریه می کرد،خون خدا ریخته بود.
 .1162منتظریم،...هنوز نیامده،میترسم از جاده دیگری....
جا مانده باشیم.
 .1163عاقبت دستهای پدرم را گرفتم،تا در تابوت جا شوند.
مسلم نجفوند دریکوندی
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 .1164گلوگاهش.ازشمال تا جنوب.از چانه تا استخوانهای پروانه ای.
 .1169رفت.در رفتنش اندوه نبود.سراسر کاج بود و جوانی.
 .1166سفید.سفید.سفید .مانده ایم زیر بهمن اندوهی هزار ساله.
 .1167غم خورک به دریا رسید آخر.و بلند ترین آواز تلخش را خواند.
 .1168خاطره ی گوزن های گلو دریده ای که عین بنفشه ها زیر برف شدند.
نگین شهابی

 .1165گهواره کنج اتاق را اگهی کرد و نوشت« :استفاده نشده».
 .1171برایش بوسه فرستادم .عصای سپیدش را باز کرد و رفت.
 .1171دست های واکسی اش را پاک کرد .پول را گرفت .گفت« :الحمدهلل».
 .1172دیوارها که پر شدند از پارچه سیاه ،گنجشک ها بی غذا ماندند*** .نامزد***
 .1173توی گوشی گفت« :سالم عزیزم ».همسرش صدا زد« :عزیزم ،شام».
سیده زینب

 .1174زمستان آمد ،شعری که سقط می کردم بهار را می ربود.
 .1179خدا کم آورد ،سکوت شد ،زخم دستانم را بوسید.
 .1176چشمهایش گویا به من خندید ،نسیم موهایم را نوازش کرد.
 .1177سرت فریاد می کشم ،قهر کن ،من عاشق ناز کشیدنت هستم.
 .1178خورشید می مرد ،ابرها مرگ را می بردند ،کسی می گریست.
آیدین نوراللهی

 .1175هیچکس دستان پینه بسته اش را ندید.خدا دید.گریست .باران آمد.
 .1181شب،آرزویش را روی بادبادک نوشت و رهایش کرد.صبح آسمان پراز بادبادک بود.
 .1181باد که سمفونی اش را آغاز کرد ،گیسوانش شروع به رقصیدن کردند.
 .1182روی برف که راه می رفت .فقط یک جای پا باقی می ماند .پای دیگرش درآسمان جامانده بود.
 .1183بالهایش برای پرواز کوچک بود اما رویاهایش بزرگ بود.
سید احسان تهامی
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 .1184گدا بعد سرفه ای  ،قرص ماه توی کاسه را قورت داد.
 .1189قایم باشک
 غذاها کو...؟ شعبه! ...توی شکم نی نی کوچولو قایم شدم. .1186گردو
کالغی به سرم ضربه زد ،دو نیم شدم*** .نامزد***
 .1187بهار
لحاف سفید ننه سرما پاره شد ،زمین گرمش شد.
 .1188مترسک بادی به گلو انداخت .گندم ها توی گلوها گیر کرد.
زهرا لطفی

 .1185جغد
صبح شد ،خوابید!
 .1151روز اعدام:
صندلی افتاد
طاقت نیاورد گفت بخشیدم
دیر بود
عباس حاتمی

 .1151گفتگو می کردند ،بیدار شد ،رد خون روی دیوار بود.
 .1152گفت عاشقت هستم ،دروغ می گفت ،این را از چشمانش فهمیدم.
 .1153برق قطع شد،عینکش شکست  ،رد پایش را جا گذاشت.
 .1154همه ی لباسهای یادگاری را در قبال یک قرص نان داد .
 .1159اسلحه را چرخاند  ،به خیالش شوخی می کرد ،گلوله شلیک شد.
کاظم رستمی
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 .1156مرد.چشمش را اهدا کردند.مادرش را در خیابان شناخت
 .1157از غول چراغ جادو دریا خواست .فردا صبح غرق شد
 .1158درددلهایش تمام شد .از سرطان معده مرد
 .1155کودک هواپیما خواست .پدر تا صبح در آسمان پرواز کرد
 .1111شروع جنگ شش ساله بود پایانش شش سال و نیم
سپیده ابرآویز

- .1111مامان! چرا شله زردای هیئت ،مث شله زردای ما  ،طعم زردچوبه نمیده؟
 .1112قبل رسیدن کارگرها ،گنجشک ها یک ردیف از سبزی ها را خوردند.
 .1113دو کنسرو
 امروز یه شهید دادیم برادر! سهمش واسه تو! .1114فوری  :اسامی کشته شدگان حادثه منا:
احمد اسماعیلی چاوند.کاروان 28195
...
 .1119آخرین مشاهدات نهال بلوط قبل سوختن
مسافران با عجله رفتند.
مرضیه پژوهان فر

 .1116بابا رفت،زخمی آمد.
رفت،نیامد.
مادر هنوز منتظر است...
 .1117مینو با امیر عقد کرد.
بابا اضافه کار می ایستد...
 .1118مادر گریه میکرد،پدر سکوت.
مردی روی من خاک میریخت...
محسن دادخواه
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 .1115اینباردست خالی بوددرراکه بست شیشه شکست
 .1111نگاهش کردنگاهش کردنگاهش کردنگاهش کردنگاه نمی کرد
 .1111برای غصه خوردن اشک می خواست اشک نداشت زدزیرخنده
 .1112یک نفرپشت درایستاده بوداندازهی همه ی دنیا
 .1113برای اینکه خجالتش رانبیندخودش رابه خواب زد
اعظم رادپور

 .1114از خواب بیدار شد .مرده بود!
 .1119او را صدا زد.
این بار کسی نگفت :جانم.
 .1116با گل ها وارد خانه شد.
کسی تحویلشان نگرفت!
 .1117مدتی با دلتنگی تنها بود.
بر اثر خفگی مرد!
 .1118تصمیم گرفتند خودشان باشند.
همدیگر را نمی شناختند!
میثم محمدی ماتک

 .1115پنجره را تا گشودم  ،تلخی دایره زندگی من پر گشود
 .1121شیرینی نگاه تو  ،مربعهای آبی برای من به ارمغان میآورد
راحله خیربخش

 .1121نسخه مادر در دست  ،کتش را برای فروش درآورد.
 .1122زن آهسته به سمسار گفت  :آقا لباس مرده میخرید؟
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 .1123کفش هایش را در کوچه پوشید  ،صاحبخانه بیدار شده بود *** .نامزد***
 .1124روی دیوار نوشت  :فاطمه جان حصر که شکست میآیم خواستگاریت .
 .1129عکس ها  ،آبرویش  ،قلبش ایستاد  ،گوشی را بر زمین کوبید .
مژگان حضرتیان فام

 .1126جوان درمیان زباله ها به دنبال ثروتی عظیم میگشت.
 .1127ناچار نوزادش را الی ملحفه می پیچد  .مهد سر راه است .
 .1128با گونه کبود شده  ،پروفایلش را نارنجی کرد .
اشکان تبریزیان

 .1125خدا عاشق همه ،همه عاشق شیطان ،شیطان عاشق خودش.
 .1131گل ندارم ،چون از بازی خوشم نمی آید.
 .1131کشید ،چون خیال می کرد پیکاسو نمی شود.
 .1132پنجره را باز کردم ببینمش ،ولی بسته بود.
 .1133در زندگی اش عامل اصلی جلوی سرطانش ایستاد.
سعید رجبی

 .1134دید برگها خود به زمین می افتند .تفنگش را زمین گذاشت.
 - .1139فریاد کشید  « :گمشو! ازت متنفرم !»
گفتم « :من هم! دوستت دارم» ... .1136مرا دید .نگاهش نکردم.
خندید .اخم کردم.
بغض کرد .ترکیدم...
 .1137دستهایش را برای قنوت باال برد ،همه مالئکه فرار کردند.
 .1138اتاق تاریک بود .لباسش را درآورد .همه جا روشن شد.
حسین تقی زاده بالونی
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 .1135در ،به رویای رهایی اش فکر می کرد
زلزله!
 .1141یک روز صبح
هنگام خوردن صبحانه
صبحانه  ،مرا خورد !
 .1141رفت؛
لک رژ قرمز
توقف ممنوع را نشان می داد.
 .1142رفت،آمد
آمد،رفت...
نیامد!
 .1143نمی خواستش
دعا می کرد برنگردد
مرغ آمین گذشت!
بودا عباس نیا

 .1144نگاهی بلند دارد
سرباز تک تیر انداز
 .1149پیرمرد هر روز می بیندش
از پشت میله های آسایشگاه
 .1146صدای سوت ممتد از اتاق
قطار مرگ به سمت ابدیت
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 .1147گل از دستش افتاد
ملحفه ی سفید روی تنش بود
 .1148کاسه آب هم شکست
او دیگر باز نمی گردد
امیرحسین کریمی

 .1145نمی توانست بمیرد  ،کودکش شیر می خواست*** .شایسته تقدیر***
 .1191دخترک کارتن خواب ناکام نمرد ،زمستان سفید پوشش کرده بود
 .1191مادر ،لطفا با صدای گریه هایت ،مردنم را سخت نکن
 .1192گریه نوزادش ،بیدارش کرد اما گهواره همچنان خالی بود
 .1193بازیگر قهاری بوداما نقش اصلیش مرتب ازیادش می رفت
مرضیه صالحی

 .1194دکتر نمیدانست ،درمانش پسری بود که در داروخانه کار میکرد.
 .1199از هر دری برود
قلبش را میشکند.
 .1196یک و نیم
من نیم
او کامل بود.
 .1197سپس ،شب بخیر همان خداحافظی بود.
 .1198مگر اینکه در خواب ،این کیلومترها را نزدم میآمد.
زهرا رحیمی جعفری
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 .1195به تخت که پهنهای قرمز بود نگریست؛
ملحفه سفید کجاست؟
 .1161گفت بیا بغلم؛
هنوز یک روز هم از آشناییشان نمیگذشت!
 .1161در را باز کرد؛
مجبور بود حولهی حمام را هم...
 .1162موس را فشار داد
سِند
انگار قلبش را هم فرستاد.
 .1163ویولنسل را با انگشتان خونآلودش مینواخت...
او رفت.
آتنا رحیمی جعفری

 .1164چرا حرف نمیزنی مَرد؟
پسرم مَرده ،مرد که گریه نمیکنه!
 .1169تو مسابقه داستان شرکت کن:
مَ مَ من نِ نمیتونم.
 .1166گاز شهری قطع شده بود .مجبور شد بیشتر زندگی کند.
 .1167تمام راه فکر کرد چه بگوید .راه را گم کرد.
حمید امیدی

 .1168با پاکت نامه به خانه برگشت :اسم ،گردان ،شمارۀ پالک.
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 .1165متاسفم! کفشا زو جفتی میفروشیم.
 .1171کولی خطهای دستش را نگاه میکرد .نوزاد نفس نمیکشید.
 .1171شهر داشت میسوخت .سیگارش را گیراند .بعداً میتوانست ترک کند.
 .1172لباسا -اوردم .پاسپوت جعلی -اوردم .کلید خونه -جا گذاشتم.
پریسا مرتضوی
 .1173دلش ذوب شد
آتش ازگلویش زبانه کشید
چشمش بارید
 .1174باران که بارید
تازه فهمیدم
چقدراشکهایم خجالتی اند
 .1179پاییزعاشق میداند
که تا بهارش
یک زمستان فاصله است
 .1176ازدل مرداب منفور
نیلوفرانه های عاشق
نشان ازشیدایی اوست
 .1177تیترخبر:
مرداب آبستن نیلوفران سپید
نیلوفراکبری

 .1178برجستگی نوار بهداشتی را که حس نکرد،
آدم دیگری شد..
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 .1175فشار می آورد
به من
و
به تخت،
بدجور سنگین شده بود...
 .1181دستمال برداشتم گریه کنم ،دیدم خودش از غم مچاله شد..
 .1181شِکَر که داغ باشد
خوردنش بدجور جرات می خواهد...
 - .1182سالم
 سالم خوبی؟ مرسیفاتحه را بخوان...
مهشید تاجیک خاوه

 .1183مرد دوید سمت زن .زن مرده بود.
 .1184آرزو داشت .مرد .هرگز به آن نرسید.
 .1189چراغ جادوی خانه یشان همیشه خاموش بود.
 .1186هرگز فراموشش نکرد .کسی که کشته بود.
 .1187به جنگ عادت کرده بودیم .تمام شد.
علی پاینده

 .1188هیچ تصویری ته فنجانم نبود ،بی تو آینده ای ندارم
 .1185صدایی آشنا او را میخواند باز سمت کوه فریاد زد
 .1151خواست گریه کند تا خالی شود اشکی نیامد ،مُرده بود
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 .1151مغزش فلج شده بود فقط یک کلمه میگفت :عشق
 .1152بغض کرد وقتی شغل پدرش را پرسیدند گفت :نگهبان خاک
مهران نعمت اللهی

 .1153آخرین انار دنیاا افتاد،شیرین با دهانی سیاه در انتظار فرهاد بود.
 .1154پیرزن نفس های آخر را کشید اما نمرد.
 .1159حافظ می خواند برایش امااو شیفته ی رستم بود و هفت خوانش.
 .1156مه بود و باران،او به دنبال دستهای یار و یار در پی دود سیگارش.
 .1157دستش را رها کرد وسالها بعد در پارک همیشگی شان دستانش ابدی شد.
شیوا خالدی نیا

 .1158آهو بچه داشت.لوله را روی شقیقه اش گذاشت.
 .1155حواسش نبود،دو فنجان ریخت.
علی اکبر عبداهلل زاده

 .1211جای دست های مچاله اش از مالفه های سفید پاک نمی شود.
 .1211ناگهان دکمه ی پیراهنی از میان لب هایش بیرون پرید .
 .1212آدم ها توی چمدان جا نمی شدند  .سوزاندشان .
 .1213صبح که بیدار شد ؛ چاقو دسته ی خودش را بریده بود .
 .1214لب  ...لب ...لب ...لعنتی لب هایم سرجایش نیست .
امینه ایزدی

 .1219پدر ،مادر ،بفرمایید شام؛ با اولین حقوقم شام گرفتم.
 .1216عروسی بهم خورد ،االن خبر دادند پدربزرگ عروس فوت شد.
 .1217تلفن زنگ خورد ،بابا بود؛ گفت :از اتوبوس جا مونده.
 .1218من و دوستم ،اونقدر سر کالس خندیدیم استاد بیرونمون کرد.
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 .1215بهترین کادوی تولدی که گرفته بودم از دستم افتاد شکست.
نجمه آرام بن

 .1211آلزایمر داشت ولی با خود گفت :یادت نره تولدشو تبریک بگی.
 .1211از سوسک به کوروش :آسوده بخواب کوروش؛ من هنوز بیدارم!
 .1212سیگار از ریه های پالسیدهِ سرطانی پرسید :هنوز دوستم داری؟
 .1213اجساد حَلَب با خوشحالی فریاد زدند :جنگ به پایان رسید.
 .1214ماتیک عنابی لبخندزنان گفت :بر لبانت بوسه میزنم معشوق من.
زهرا خادم شریعت

 .1219آنقدر عمیق فکر میکرد  ،که توی افکار خودش غرق شد ...
 .1216طفلکی چون کفش بپا نداشت  ،براش مرتب پاپوش درست میکردند ..
 .1217تازه فهمیدم  ،که از دندانپزشک دهن بین تر کسی نیست ...
 .1218چون کفشاش براش تنگ بود  ،پا تو کفش دیگران میکرد ...
 .1215از اینکه میدید پودر لباسشوئی کف نمیکنه  ،کف کرده بود ...
ایمان میهن زاده

 .1221حلب ویران است ،اما مردم جشن آزادی گرفته اند.
 .1221عاشق شدم ،قلبم گرم شد ،ذهنم یخ کرد.
 .1222پاییز نارنجی آمد ،برگ ها زیر بارش برف رنگ باختند.
 .1223زمستان شد ،قفس را باز گذاشتم ،پرنده لرزید ،نپرید.
 .1224باغچه را کشتند ،مادربزرگ دق کرد ،بچگی ام مرد.
سعیده الیاسی

 .1229اکنون فهمیدم این بازگشت طبیعت است و تاوان کار دیروزش.
 .1226اگر میدانستند عمق عشق یعنی چه رفتارشان طور دیگر بود.
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 .1227خواستی دردش را درک کنی همان کار را انجام بده.
فاطمه فارسی عباس آبادی
 .1228سالن انتظار ترمینال جنوب
موزاییک های براق سیاه سفید
سربازان خواب آلود
 .1225سرک می کشد
انجیر میانسال حیاط
نهال جوان باغچه همسایه
 .1231گیسوی زن سربه زیر
ریخته بر چشمان باز غریبه
...
عکاس جنگ
 .1231نانوایی کار سختی نبود
اگر
تو مشتری بودی!
 .1232زن زیبای همسایه
با عینک دودی
نعره های دیشب مرد مست
اسماعیل میرزایی

 .1233کتاب را زمین گذاشت؛ تفنگ را برداشت...
 .1234تنها ده کلمه فرصت داریم .بگذار ببوسمت تا دیر نشده.
 .1239موهای چتری اش را که کوتاه کرد ،باران بند آمد.
 .1236گفتم«:خوبی؟»
گفت« :یه نخ سیگار داری؟»
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 .1237میخواست اولین سپید سربزند که اولین ماشه چکانده شد.
ابوالفضل حسنیان

 .1238نامم را صدا کرد خواستم بگویم جانم پسرش گفت بله
 .1235پولش را دزدیدند دیدند الل است لباسش را هم بردند
 .1241شکفته شد چیده شد هدیه شد و پژمرد
مرتضی بهشتی جمال آباد

 .1241آنقدر انتظار کش آمده
که داعش آمده
 .1242من محکوم به ضحاک بودنم
سرت را از روی شانه هایم بردار
 .1243فاصله طبقاتی را
آپارتمان ها تعیین می کنند
 .1244دستهایمان خونی ست
چقدر صورتش سرخ است
 .1249کودکی ذره بین به دست
عشق را بزرگ می کرد
سید حسن حسینی تیل آباد
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- .1247کجایی؟
پشت فرمون ...
 -این صدای چی بود؟الو...الوووو....

 .1248پنجره را بست.صدای گنجشکها آزارش میداد...
فاطمه همدانچی

 .1245دخترک خوشحال پدر پاک پاک شده بود
 .1291به لطف خدا درختان شکوفا شدند سال پر بارشی بود
- .1291بابا تو این دفتره نوشتی بچه دار نمی شیم پدر خندید
 .1292مادر خمیده خوشحال از داشتن پسران قد برافراشته
 .1293ترس در خانه با شنیدن خبر صلح از بین رفت
عذرا تشکری

 .1294شجره زن پرستار:شوهر بی عار پسر بیکار دختر بیمار
 .1299اشک می ریخت گفتیم بیخیال بابا می گذرد نمیدانستیم بابا ندارد
 .1296پریشان برخاستم که بنشیند اتوبوس ترمز کرد و پیاده شد پیرمرد
 .1297می گویم خوشمزه بود حتی دم مرگش دست از مهربانی بر نمیدارد
 .1298اعالم نتایج روز بعد مرگ بابا چهره ام خوشحال و ناراحت
سیده سمانه اشرفی

 .1295سه ماهه حامله بود
قبل چهلم پدر برایش عروسی گرفتیم ***شایسته تقدیر***
 .1261قفل را شکستیم
جعبه باز شد  ،فقط کلید داخلش بود
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 .1261عاشق دریا بود  ،خانه اش بیابان
در سراب ها غرق شد
 .1262غروب چهارشنبه آخر سال
مادر محمود
آتش یک شمع
قبرستان
 .1263یوسف گمگشته باز به فالم آمد و باز تو نیامدی
مصطفی خیری

 .1264الک می زد صدای اذان بلند شد مادرش لب گزید
 .1269امضا ،نُقل .کبودی را پنکک نزد .امضا کرد ،نُقل نبود*** .نامزد***
 .1266پدر دود کرد .مادر دود شد ،رفت .قرصم تمام شده.
 .1267نوشت ،توی پاکت گذاشت .کاغذ زبانش را برید .خون نیامد.
 .1268موهایش ریخت ،دسته دسته .دست به سرش کشید ،زنده نبود.
افروز جهاندیده

 .1265جسدِ سردِ دخترک ،کنار آدم برفیِ آب شده پیدا شد.
 .1271اقرار تلخیست اما معتادت شده ام.
 .1271دخترک خوابید و دیگر هرگز ،چشمان معصومش را باز نکرد.
 .1272رسیدن به او محال است ناگزیر،رویاهایم را هرس می کنم.
 .1273این وسط ،فقط یه دل بود که دیگه نیست!
sa.s

 .1274آسمانت را چتری میشوم تا مبادا زیر باران سرما بخوری.
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 .1279مرثیه:
آرزویم ،رخت عروسی بر تنت بود،نه سفیدپوشی کفن.
 .1276چترش را برداشت و رفت تا نماز باران بخواند.
 .1277گردوغباری سمج ،چهار فصل میهمان شهر ماست.
 .1278در قلب خرم آباد نگینی جای گرفته ،قلعه ای استوار که فلکی از افالک است.
ناهید سعادتی دارونه

 .1275پدربزرگ آلزایمر دارد
تنها اسم مادرم را به خاطر دارد ...
مهران جانباز

 .1281عقربه ی ساعتش شکست و زمان برای همیشه برایش مبهم شد.
 .1281روی صندلی نشست ،عکاس گفت :آماده ای ،یک ،دو ،سه .چیلیک.
 .1282معشوق به عاشق گفت :بازار شوهر کساده ،تا گرون نشده بیا.
 21 .1283بار زمین خورد تا توانست دست مادرش را ببوسد.
 .1284دماغش را جراحی پالستیک کرد تا دروغهایش را بپوشاند.
سپیده جعفری

 .1289چایخانه
پسر...یه چایی بده اون اقایی که اونجا نیست. .1286تنم را از کمد در می آورم،تن می کنم و می روم
 .1287الو..الو..صدات قطعـــ..چی؟؟...داشتم می گفتمـ...اه ..قطع شد.
 .1288رازش رو توی جیبش قایم کرد بود ،منم پشت لبخندم.
 .1285یک  ..دو...سه  ...چهار...بنــگ...قرارمون تا ده بود جکــــــ.
نوید سیادت
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 .1251یک ،دو ،سه.
بعد از جنگ فنجان هایمان کم شد*** .نامزد***
 .1251عطر گالب نذری در کوچه پیچیده.
حتما پدر برگشته.
 .1252یکی زیر ،یکی رو.
گرمای دستانم دور گردنت.
 .1253اذان می گویند ،باران هم می بارد .انگار خدا می گوید :فقط بخواه.
 .1254جفت شش.
نزدمش ،مرا زد.
او باخت ،من بردم .سیده
الدن امیرشنوا

- .1259برق را روشن میکنی؟من از تاریکی میترسم.
روشنه- .1256خالیش کردی؟
 نه.خالی شد. .1257آب جارو کردم،نان خریدم،چایی که جوشید.میترسم غذا هم ته بگیرد...
 - .1258کلید ببر
 خونه اید که.تو کلید ببر،پشت در نمونی ***نامزد*** .1255آنقدر به در خیره شد تا مرد ،اما کسی نیامد
ریحانه کفشچیان مقدم
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 .1311باران بارید .زمین بیدار شد .گندم لباس سبز عشق پوشید.
بهارک بهشتی روی

 .1311خواستمت برای عاشقی  ،آمدم  ،رفته بودی .میروم  ،بازگرد آزاد باش.
wanted for love, .1312
went, be free.
امیرعادل طاهرخانی

 .1313پاییز بی محابا عریان میکرد  ،برف غیرت داشت
 .1314بر لبش دعای باران  ،ولی دلش با خرمن علوفه بود
حسن عطایی

 .1319خواهرم با انگشترش رفت .زاغ پرید .انگشتر با انگشتش افتاد.
 .1316مادر می دود .پدر هم .در بسته می شود .بوی خون می شنوم!
 .1317با گهواره فاطمه می دوم .شیون فاطمه از زیر آوار می آید.
 .1318ماسکش را که برداشت ،خودش را نشناخت .جوجه اردک زشت!
 .1315خودش را نشانه گرفت .کبوتر پرید و من افتادم.
فاطمه جمراد

 .1311قورمه سبزی روی میز باقی ماند،دعوای امشب جدی است .
 .1311هواپیما نشست عشق سابقش بچه بغل به استقبالش آمده بود .
 .1312نگاه مشتری آشنا بود همان دخترک همبازی دوران کودکی بود .
 .1313مبهوت خیانت عزیزترین دوستش ،با سوزش زخم انگشتش هوشیار شد .
سحر دیناروند
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 .1314خدا در گوش خاک :مهربانم باش.انسانم برای من باش...
- .1319حیف پول! بمیر کثیف!
لباس پوشیدم .رفتم بمیرم بی مزد!
 .1316من ،تو ،دوست ،آره ،نه!زمین ،مامانُ خورد!!قرمز شد.
 .1317بابابزرگ :اشک نریزم؟! پنجاه سال زندگی کم نیست که...
 .1318پسرک :همه دو مامان دارن ،یکی بی روسری،بابا میگن...
ملیکه راستی

 .1315بوق ممتد دستگاه الکتروکاردیوگراف،صدای نوزاد در راهرو بیمارستان پیچید.
- .1321مرگ مغزی
او دیگر مردهپنج عضوش میتواند زنده بماند. .1321ده شب بود ،نمیتوانست به خانه برود ،فال هایش تمام نشده بود.
- .1322سرو زیبایی ست.
 خیلی...نشستن روی صندلی هایش عجیب میچسبد.- .1323امروز هم نیامد
 میداند در خانه سالمندانی،فردا می آیدفاطمه عابدی فیروزجائی

 .1324میترسید،نکند مزه دوست داشتن کسی زیر زبانش مانده باشد.
 .1329قایق بیپارو روی رفتن نداشت،دلم بهش جرات پرواز داد.
 .1326البالی شرشر بارون دنبالم بگرد،شاید شبنمی صدایت میزند.
 .1327در کالس که باز شد،باز دیوانه شد،عاشقانه رفت.
 .1328چشمانش دو تیله مشکی رنگ،پنجره قلبم را او شکست.
شبنم شفیعی میر
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 .1325ترازو
_چرا چاق نمیشم؟
پول گرفت و نوشت «بابا نان». ...
 .1331غواص
نیلوفرِ آبی ،میان دستان بسته اش شکوفه داده بود.
 .1331حرم
سر خم کرد .پیامک آمد« :مامان بهوش اومد».
 _ .1332خجالت نمی کشند...چه السی ام می زنند.
سرخ شد،گفت« :بریم آبجی»***نامزد***
 .1333چشمانش را بست،بست،بست،بست،بست تا کور شد.
منصور پیرباالئی

 .1334پاییززادوزمستان کشت ویلدانوزادی جاودانه شد.
بهارک اسدی

 .1339خواب دیدم با او زندگی میکنم.
بیدار شدم.
نبود.
مُردم.
 .1336پدر پاکت پاکت سیگار میکشید.
مادر سرطان گرفت.
پدر مُرد.
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 .1337جنگ
کودک چشمان عروسک را بست.
سرباز ماشه را چکاند.
 .1338داشت از تنهایی فرار میکرد.
زمین خورد.
مرگِ مَغزی شد.
 .1335دیدمت شاعر شدم
شوریده
عریان
وحشی
بعد منزوی وُ خداحافظ
گالره فرشچیان

 .1341گنجشکک اشی مشی ،لب بوم ما نشین ،ما گندم نداریم...
 .1341رادیوی تاکسی :بخندید تا ثروتمند شوید .راننده به رادیو میخندید...
 .1342دینگ ...دینگ ...همه ساکت ،پدر خیره به قالی ،یخچال خالی...
 .1343مهد کودک ،آسایشگاه ،تیمارستان ...عمری پوشک عوض کرده ...زن نازا...
 .1344وقتی میبریدندش خوشحال بود ...نمیدانست قرار است دسته تبر باشد...
بهرام نوری گندم آباد

 .1349گلوله بر گیجگاه کودک ،خاطرات تلخ جنگ را پایان داد.
 .1346برگه امتحان را سفید داد ،انگشتانش را گاری ساییده بود!
 .1347ترمز ،لبخندآخر!کودک گلی را نفروخته به خانه نمی برد.
 .1348پیرزن دیگر برای رفتن آماده بود ،استخوانهای فرزندش دیشب رسید.
 .1345کودکش ،سقط لگد همسر معتادش شد ،دیگر هرگز مادر نشد!
نیلوفر معزی
111

 .1391من ،تو ،همه نگران بودیم ،گذشته واقعا روز سختی بود.
 .1391خیلی دیروقت بود ،ماه هم می رفت که بخوابد.
نیما بیارش

 .1392پدرم روزها کار می کند؛ حتی روزهایی که خورشید خانم نباشد.
 .1393باید به او کمک کنم فقط یک بار زندگی می کنم.
 .1394خودش را نشناخت وقتی از دنیای مجازی بیرون آمده بود.
 .1399نوزاد :بلند بلند گریه می کند تا دیگران آرام آرام بخندند.
 .1396نگران نباش پدر! نهال شش ماهه که آب چندانی نمی خواهد.
هدایت کارگر شورکی

 .1397مادر از خواب بیدار شد دخترک به قاب عکس بازگشت .
 .1398در فرم استخدام پیک شهری مقابل آدرس منزل نوشت ؛ آسمان .
پرستو سپید

 .1395نوشت:نترس ،من کنارتم و دست کشید به صفحۀ گوشی!
 .1361نایلون زباله ای کنار دیوار ،گربه یک روز دیگر زنده می ماند.
 .1361عروسک پشت ویترین به چشمهای غمگین دخترک دستفروش لبخند میزد
 .1362پافشاری درخت در خاک ،از گزند باد وحشی حفظش کرد
 .1363صورتحساب های بیمارستان و تابلوی حراج واقعی روی میز مغازه بود.
زهرا داداشی

 .1364کتاب میخواند و جای همه ی شخصیتهای خسته ی رمان چای مینوشید.
 .1369دراز و نشست میرفت و تبلیغ قرص الغری تماشا میکرد.
 .1366ماجرای قصه ی هر شبم مدرسه رفتن کودک سر چهارراه است.
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 .1367صافکار میدانست پولی که میگیرد مابقی کرایه مسافران است.
 .1368بذر برجزار تهران بد بود،همه پوک و توخالی روییدند
فائقه کهربایی

 .1365شهرزاد:قصه ی آخرین انار دنیا را میدانم
ملک:امان
 .1371لیلی از مجنون دل برید،آخرین انار دنیا ملکه میخواست
 .1371آخرین انار دنیا روی گردن شهرزاد بود ،ملک امان داد
 .1372آخرین انار دنیا پشت کوه نبود ،با خسرو رفته بود
شیما جعفریان

 .1373لباس عروسی مادر برایش تنگ شده است*** .نامزد***
 .1374فرشته خانه ما  ،بال ندارد.
 .1379روزنامه را بر عکس می گیرد و متفکر می خواند.
 .1376مادر هنگام ترخیص از کوهها خداحافظی می کند.
 .1377هنوز دندانهای عاریه اش مثل یخ در آب است.
نازنین -نیک پیما

 .1378خودش را جمعتر کرد شاید سرما کمتر از سوراخ لباس رخنه کند.
 .1375اینبار نانوایی خلوت بود اما قلبش از شلوغی ذهنش گرفت
 .1381دلشکستگی را که خدا بند زد ،بوی دست خدا گرفت.
 .1381پیرزن زنبیلش را کنار کوچه گذاشت شاید دلتنگی هایش را ببرند.
 .1382ماهی و گربه را دوست داشت کاش دوست هم بودند
فردوس محمدعلیان
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 .1383بهجون پیجهای تلویزیون افتاد به خاطرِ دیدن آن شرلی از نزدیک !
 .1384شبها در بسترش میغلتید ،به یاد میآورد قصه نخواندنهایش را...
 .1389همون شب خواب دید که خداداد عزیزی توی آفساید بودِ
 .1386وسایل خاک بازی رو برداشت رفت ،هوای اهواز خاک بود!
 .1387تنها  113کیلو اضافه وزن داشت ! تقریبا هیچ دوستی نداشت
مسلم آقاکوچک زاده

 .1388من یه تفنگ میخوام،دارم زیادی عاقل میشم
 .1385غذا خوردم بزرگ شوم،تا از یاد ببرم اما نشد
 .1351سپردمش به یاد خدا که انتظار به سر رسید
 .1351از چشمانم اشک جاری شد،پیازش زیادی ابدار است
 .1352خدایا روی دلم یک دابل کلیک کن،شاید باز شد
نسیم دهقان نیری

 .1353دختری آغوش پدر...
معراج شهدا
تکرارقصه
پدری آغوش دختر...
 .1354قیمت؟؟!!..کارت شارژ
شهرخواب آلود بس است..
بیدارشولطفا!!!..
 .1359مردی به چرم تجاوزاعدام شد!!
هیس !!...ذخترهافریادنمی زنند !!...
 .1356قطاری در آتش سوخت.
دهقان فداکاریاذت بخیر!!!...کاش بودی!!!
زهرا دهقانی
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 .1357خورشید رفت ،آسمان چادر سفیدش را سر کرد و گریست.
 .1358پدر هیزم می شکست ،مادر اشک می ریخت و خواهرم سفید می پوشید.
 .1355برگرد .مرد سرش را چرخاند و زن ماشه را چکاند.
 .1411صبر تنها الک پشت جهان بود که به خانه می رسید.
 .1411شب بود .برف می بارید و آدم برفی انگشتش تکان می خورد.
مصطفی رامشک

 .1412فوری فروشی...
عشق وجوانی ...یک بارهم استفاده نشده!!!
 .1413غارت دخت نجیب وشهوت پیری پلید ،القصه آیاوکیلم؟
 .1414نذرهاادا شدند...
کودکی گرسنه باالالیی کارتن خوابش برد.
 .1419پنجره ماشینی بازشدوازدخترک گلفروش کبریت خواست.
 .1416چراغ قرمزبودکه دخترکی سوارشد،چراغ خاموش شد.
مهدی رنجبری

 .1417او نیامد و از دست پاهایم فرار کردند علفهای بی طاقت.
 .1418از قله دنبال منظره گشتم ،ولی نخواست تماشا شود.
 .1415قهوه ها چقدر زود سرد می شوند ،فقط چند ساعت محوت بودم.
 .1411از پنجره آسمان را تنها می توان  91*69دید...
 .1411هر سال به کیدهایم اضافه میشوند و از درهایم کم...
امیرمحمد عسکرکافی

« .1412تشییع»
اول :اشتباهی .دوم :استخوان .سوم :پالکت .آخر :ناباوری مادرت.
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« .1413تعزیه»
یاعلی گفت .خواباند زیر گوش قمر بنی هاشم .شمر بیچاره.
 .1414شنبه یکشنبه دوشنبه «تو» چهارشنبه پنجشنبه «او».
 .1419هیچ گلی به سالمت از بیمارستان برنگشته است ،کاش تو...
 .1416کُشتمت چون عاشقت بودم .مغزت بیرون زده بود توی سونوگرافی.
مصطفی توفیقی

 .1417بیچاره ماهی کوچک با تنگ بلور،رویای پشت دیواری ندارد.
 .1418مرگ گوش ایستاده چرا از تو خبر نفسم را گرفت.
 .1415زندگی سه سوت است.آمدم،ماندم،سوت پایان را بزن.
 .1421اینجا دیوار عشق کاغذیست.خیالم مچاله شده میان دستهایت.
 .1421نارس مانده ام و تارسیدنم تنها یک تو فاصله است.
گیتی رجب زاده

 .1422آش نذری را گرفتم  ،سال بعد عروس مادرم شد.
 .1423قرارمان ماه عسل مشهد بود  ،نه سوریه
آن هم تنهایی...
 .1424بله را آرام گفت
و شد
مادرخوانده خواهرزاده هایش ***نامزد***
 .1429خسته نشدی آقایی؟
 27سال
درقاب  ،به تماشاشم نشستی
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 .1426کلمه  ...نه
اما!
خیلی حرف دارد
الهم عجل لولیک الفرج
فاطمه بیانی

 .1427هیس!
گفت ،چشماشو بست و سنگین به دیوار تکیه داد.
سرنی زاده

 .1428خواستم بگویم بالکم کرد ندیدمش و زندگی در دهانم ماند
عباس نامدار علی آبادی

 .1425پشت پنجره بود برف می بارید و با هر دانه اش خاطره ای دفن می شد .
 .1431گاز اشک آور به خوردشان دادند در جواب فریاد "گرسنه ایم گرسنه"
 .1431صبح شده بود ،جای خالی روی تخت  ،سیگار و...
بیست سال گذشته بود
 .1432زخمی ها را که آوردند رفت خون بدهد
جانش را داد
 .1433چشم!
با اجازه بزرگترا  :بله
جای خون آورده بودنش
علی ابراهیمی نژاد
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 .1434مقابل سرنوشت و چشمهای پست تو ،عشق عریان کافی نیست
 .1439ریشهای چهل روزه :سه سیگار کشید با یک صندلی خالی
 .1436دیشب زنی دلشکسته با همان عینک خیس ،قهرمانانه قدم میزد
 .1437باران که نیامد شهر آلوده دودیتر شد ،اینجا مهربانی گمشده.
 .1438بردمش وسط رودخانه ،موهایش را باز کرد و خندید.
عاطفه گواهیان

 .1435مجروح عراقی و پرستار ایرانی در گوش نوزاد خواندند؛ حسین.
مهناز رضایی (الچین)

 .1441به مادرش قول داد شبیه پدرش نباشد .می خواست مرد باشد.
شیوا ثابتی فرد

 .1441کودک ،زیر لحاف آب ،با الالیی مادرش خوابید.مامان!اومدی؟؟
شهره احمدی بنکدار

 - .1442کوچولویت را ببوس.
 دستم تنگ است. -پنجاه کافی است .

 .1443روی فرش لک پای کثیفم مانده
کاش بودی دعوایم کنی .
 .1444ساسـی را روی ریپیت میگذارد
شاملو را کپی پیست میکند.
118

 - .1449اسکرول میکند  ،معضل اجتماعی تحلیل میکند.
 +کتاب میخواند  ،سکوت میکند.
 .1446پنجاه تا روی تخت میگذارد.
غسل جنابت قربه الی اهلل
آتنا

 .1447تنها شاهد:
وقتی وارد روستا شدم،همه جاویران بود.
 .1448دیداردوباره:
پس از سالها،دوستم رادر فروشگاه دیدم.
 .1445فال حافظ:
شب یلدا همه فال گرفتند،به جزیلدا.
 .1491آن شب مهتاب خیره مانده بودگویی درسوگ بود.
 .1491دوروزه پیش ساختمان را فروختندبدون آنکه کسی بداند.
نرگس خاتون زینالی

 .1492تو قایق مهاجرین دیده بودش .یعنی آب بچه خودشم میاره؟***نامزد***
 .1493مامور ثبت احوال :محمود کریمی شمائید؟
 حاال دیگه میترا کریمی*** .نامزد*** .1494جعبه سیاه
 درو باز کن......خواهش میکنم....ارتفاعمون کمه...... -یوهووو*** .....نامزد***
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- .1499چرا ناراحتی؟
 ترامپ انتخاب شد منم پریود شدم دیگه بدتر - .1496بابا میای دیش دیش؟
 نه تبلتم کجاست؟ بیا دیش دیشسیامک دل نواز

 .1497او منتظر اون بود افسوس اون دیر آمد او رفت
 .1498امروز قاب عکسم را با کتاب اول دبستان نقاشی کردم
 .1495شخصیت داستانم وسط قصه عاشقم شد اما جوابم منفی بود
 .1461آره شلیک کردم اما نمردبلکه به خوابی سرد رفت
 .1461چه دایره واری که پایان زندگی اول داستان دیگراست
علی ابراهیمی

 .1462ساده خواهم نوشت تا دستم خسته نشود
 .1463قلبش را تسخیر خواهم کرد وقتی  18ساله شوم
 .1464یک بار هم راست نگفت هر چند شیرین میگفت
 .1469چقدر سخت است ساده بودن
 .1466دل را باخت اما هرگز باور نکرد
محسن فتح العلومی

 .1467فقط بیا فقط بشین فقط بخند فقط بپوش فقط نرو
 .1468مردی که با قطار رفت در ایستگاه جا مانده بود
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 .1465قدم هایی در قدم هایم قدم می زنند
 .1471آنقدر نبوده ای که این همه نیستی
سیروان قادرمزی

 .1471یخچال را از برق کشید ،پولی برایش نمانده بود.
 .1472قندشکن از بس که قند خورد ،دندانش شکست.
 .1473گیتار فقیر ،سیم هایش را فروخت.
 .1474یخچال از صدای ویزویزش خوابش نمی برد.
 .1479سرنگ وقتی مریض شد ،کسی نبود بهش آمپول بزند.
مرجان ایزدی

 .1476تصور نمی کردم  ،روزی فیش های حقوقی هم پرواز را یاد بگیرند.
 .1477ازدواج کرد  ،بچه دار شد  ،طالق گرفت  ،ازدواج کرد  ...آلزایمر داشت .
 .1478عشقم  ،برای بار سوم پدر شد و من هنوز مجردم.
 .1475محبوبم با خانواده به خواستگاری آمد  ،اما خواهرم چای برد .
 .1481از تو شکایت می کنم  ،شهادت از شرایط ضمن عقد نبود .
ملیحه بیانی بدشی

 .1481مادر
به زمین خورد ،این بار نخندید ،دیگر مادر نداشت
 .1482دستانم یخ کرده ،مثل مرده ها ،مثل مردهای تنها
 .1483مرا بوسید ،بی ترس از جهنم ،بوسیدن مرده ها حرام نیست
 .1484بیدار شدم ،نبودی ،مُردم
 .1489هیس! بی وفاها فریاد نمی زنند!
سید حسین عمادی سرخی
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 .1486در تمام بوستانها بوسه ای جا مانده بر تنهایی معشوقه ام
 .1487زیر پاهایت کمی غرور جامانده...کاش زیاد له نشده باشد
 .1488کمی دوردست تر...همانجا که چتر ها می بارند از آدمی
 .1485سرد است...زمان نبش قبر نقش قلبم روی شیشه است
 .1451آشنایند این خیابانها...گویی کفشهایم قبال این راهها را رفته اند
محمدسعید رسول رویسی

: .1451هنوز دوستش داری؟
:نه
:دوستت دارم،نازنین
:من آیدام!
 .1452دستفروش،با دستهای یخ زده اش،دستکش میفروخت.
 .1453طالق،ازپدرفقط چشمانش،از مادر،لبانش را داشت.
 .1454طناب،گره زد مثل کراواتهاش،چارپایه،هل داد.دوستش داشت هنوز.
پریسانجم روشن

 .1459گرد پیری از چشمانت با هیچ عمل زیبایی محو نمیشود
 .1456عشق تغییر شیمیایی است که ناخواسته در آن حل میشوی
میترا آزادنیا

 .1457باالخره هر دو امضا کردند  .عشق برایشان سقفی نساخت.
 .1458هزار بند دلم ،گره کوری خورده بود به نام عشق .بریدمش.
 .1455لب پنجره آخرین سیگار را کشید  .پرید .صدایی نیامد.
 .1911چاقو رو از شکمش بیرون کشید  .مدارها پیدا بود .شوکه شد*** .نامزد***
 .1911از خواب پرید ؛روبروی آینه نشست  .موهاش سفید شده بود.
الهه زارعی
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 .1912زن از سرما می لرزید  ،مرد دلش را برایش سوزاند.
 .1913تمام عمر رویا بافت  ،صبح فرشش را در سرای سالمندان گستراند.
 .1914خیاط نبود ،مهربانانه چشمانش را به پالتوی باز زن دوخت.
 .1919بعد فراموشی لی  ،باعث شد راحت ترین لباس ایرانی را بپوشد.
 .1916سال ها از خودش رفت  ،و در اینه او دوباره به خودش رسید.
فاطمه هوشیار

 .1917پایان پدر
زنگ ...داداش! عشق خالص دنیای ما تموم شد.
 - .1918مامان امشب سیر میخوابیم.
 بخاطر خودنمائی میزبان ،رژیم مهمان ... میوفرهاد جاللی

 .1915گفت سیرم تا فرزندش گرسنه نخوابد .
 .1911کاش تو همیشه همان میماندی که من عاشقش بودم.
 .1911تمام عمرمان داستان مینیمال بود.
 .1912میترسم روزی برسد که شرمنده ی ارزوهایم شوم....
 .1913میلرزید ولی دستان او را هاااااااااا میکرد که گرم شود.
ریحانه سلیمانی راد

 .1914پسرش که جبهه رفت نبود جنازه پسرش را آوردند نبود
 .1919پسرش جبهه رفت جنازه اش پیدا نشد مادرش دق کرد
 .1916همسر عباس به خانه خدا رفت خودش رفت پیش خدا
 .1917زلزله شد پدرم  ،مادرم زیر خاک اند من تنها روی خاک
 .1918آمدی بهار بود میروی ،پاییز است زمستان سرد است بمان
یوسف قاسمی
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 .1915امید پسرک به دست ها بود.خوابید تا گرسنگی فراموشش شود...
 .1921زیر پل مردی ست که می لرزد و زنی ست که ژاکت مردانه ای پوشیده
 .1921فرزندش را کتک می زند تا جای تازیانه های کودکی اش خنک شود
 .1922پدرش تحقیرش کرد هنرمندان محبوبش را در فضای مجازی به باد دشنام گرفت
 .1923به زنش شک دارد مرد میانسالی که چشم از دختر زیبای تازه وارد برنمی دارد
المیرا کالته

 .1924کیسه زباله به سطل پرتاب  ،گربه پرید ،دور خود پیچید .
 .1929پراید ایستاد  ،خانم پیاده شد  ،گربه ها از اطراف بدو آمدند .
 .1926کتاب ها تلنبار  ،دالل ایستاده  ،نویسنده غمگین  ،چک دست دالل است .
 .1927پازل در دست کودک کامل شد  ،شیر غران نگاهش کرد *** .نامزد***
 .1928تندیس فردوسی در میدان نگاهش به خیابان  ،دنبال سهراب است .
حسین گیتی

 .1925میگفتند خاک مرده سرد است.چه میدانستند؟؟؟
 .1931میخوام اشکاشو پاک کنم یهو میره عکس بعدی...
+ .1931ببخشید حال بیمارما چطوره؟
 اسمشون؟ +شبنم صیاد
 -تموم کردن

+ .1932من یا غرورت؟
+ .1933با توام
_ .1934شما؟
زهرا صیاد
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 .1939بهوش آمد ،دوباره فرصت زندگی یافت و آرام خوابید .
 .1936زمستان را به سختی تحمل کرد ولی بهارش را ندید.
 .1937از سرفه کودکش هنگام سیگارش خجالت کشید ولی باز کشید.
 .1938برف همه را خوشحال کرد جز دستفروشی که گل هایش پالسید .
 .1935هنوز با دیدن آن عکس پس از سالها لبخند میزند.
امید پریزاد

 .1941او یک آدم است که یک درد را پوشیده!
 .1941او یک درد است که یک آدم را خورده!
 .1942من دو نفر هستم .اشکم را قورت دادم .فکرم داغ و شور است.
 .1943آیا اشک وضو را باطل میکرد؟
فریده امیدفر

 .1944پیش از آنکه به پایان برسد خودش را دور زد.
 .1949وقت خواب بود.به ساربان سپرد شترها را دور کند!
 .1946درد
جیغ زد.دالش بلند شد.از دردش ردی ماند|!
 .1947بیماری
کامپیوتر ویروسی شده بود.آنتی ویروس نداشتم.سرمای بدی خوردم.
 .1948گنج
از زیر خاک بیرون آمد .وارونه بود .جنگ شد!
فروغ کرمپور
 .1945میگفت از مرگ می ترسم  ،زنی که یک عمر غسال بود .
 .1991هدفون را از گوشش در آوردم  ،چیزی نگفت مرد ناشنوا .
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 .1991بخشیدم ...
صندلی از لرز پای مرد سست شد و افتاد .
 .1992بابا با ساک رفت با تابوت برگشت ولی باز می خندید .
 .1993خواست انتقام بگیرد
صبح دیدند دزد  ،کنار تخت خوابشان مرده است .
ندا قاسمیان

 .1994نمیخواست توی جعبه بخوابدهیچکس نفهمید یادش امد مرده است
الهام جنتی فر

)9 .1999خانه را آتش زدم ،خاطراتت تهران را دیوانه کرد.
 .1996تبرئۀ شد،
دست هایش پاک بود،
با چشم هایش می کشت.
 .1997مصمم به جنگ باز گشت،
زنش فاحشه شده بود.
 .1998من به دنبال جواب آمده بودم،
تو جوابم کردی.
حسام ایرانشاهی

 .1995جبر
دبیر جغرافیا جبر نمی دانست ،دنیایی گچی کشید و رفت.
 .1961مادر سخت نگران دستان پدر است ،می گوید دیگر سنگین نیستند.
علی شالیزار جاللی
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 .1961دور خودش چرخی زد و به سوی آسمان پر کشید.
سیما سامانی مرادزاده

 .1962همسرش رفت.شیشه شکست.قسم خورده بود دیگر نخورد.
 .1963برف میبارد .سرمای شدیدیست .ماهی قرمز عید یخ زده است.
 .1964امروز عروسی دارند .پسر دلشکسته با عزراییل.
سروش آرزومندی

 .1969سحر،صدای اذان...
نماز صبحم در آغوش تو مقبول است...
مونا نظری

 .1966بلقیس سیستانیم،
شیرآب را ندیدی ! رودخانه هم بسته شد!.
 .1967بلقیس :خانم شما بروید رودخانه برای آب ،من میآیم کمک!.
 .1968پیرمرد دریا سالهاست که مرده ! چرا که هامون زندانی شده!.
سیمین مقدم

 .1965اولین باران هم آمد
با اینکه تو نبودی
 .1971سنگ پشت سنگ
موج پشت موج
آب بی بدیل است
منوچهر ستاری
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 .1971دستت را به من بده تا بهشت را زمینی کنم
 .1972دستت را به من بده تا دنیا را هیچ انگارم
 .1973دستت را به من بده قلب من در دستان توست
 .1974دستت را به من بده تا پادشاه دو عالم شوم
 .1979دیروز گفتی کجایی؟ در ذهنم زندگی ایدهآلی را تجربه میکردم
حمیدرضا کبیری

 .1976ماژیک های رنگی سیگار شدند  .دود شدند نقاشی سارا بی رنگ ماند.
 .1977منشی می خواستند با روابط عمومی باال .صدای ناله ی مادرش  ....چادرش...
 .1978روزگار روی شانه اش سنگینی می کرد .مرد .حاال روزگار رویش خوابیده
 .1975به گنجشکها می گفت دوستشان دارد .پیرمرد تنها روی نیمکت پارک
الهام شایگان پور

 .1981شایسته بهتر از آنچه تصورش را می کرد بود
اما دریغ...
- .1981صدایت آشنااست
 ساعتی پیش برگی از دفتر زندگیت بودم .1982تالش بی ثمری است ،تمامش کن!
نگاهت از زاللی باران نمی کاهد.
نادیا عندلیبی

 .1983ایدز...
گاهی تشخیص یک بیماری،آماده شدن برای مرگه !
 .1984من تنهام  ...چون خواستگاراون زودتر از من اقدام کرد.
 .1989نامزد دوستم را پلیس دستگیر کرد ...یه کاله بردار حرفه ای!
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 .1986گاهی با زیر ابر رفتن خورشید٬تازه ارزشش معلوم میشه .
سپیده اطمینان راد

 .1987راننده نیمه هوشیار به شمشادهای بلوار خورد
مردی را کشت!
 .1988کارت مترو را تمدید نکرد پاییز شده بود.
 .1985بغض داشت
عکس عروسی دخترک را بقیمت خوبی فروخته بود.
 .1951عروسکهای پشت ویترین گریه می کردند عروسکهای پشت ال-سی-دی می خندیدند.
فریده کیوانی

 .1951ساعت از نیمه گذشت ،یادش اما هیچگاه از سرم نگذشت
 .1952آسمان این روزهای دلم ابریست همراه با بارش های پراکنده پائیزی
فهیمه بابائی

 .1953مرد معتاد رفت شیرخشک بخرد گرفتنش  ،نوزاد یتیم تنهایی مرد
مهدی غضنفری

 .1954ورودی رایگان داشت؛
بیمارستانی که تنها سردخانه داشت.
 .1959هنوز می خندد،
چشم های بچه گنجشکی که از دهان گربه سرک می کشد.
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 .1956رسید
سخت پیاده شد
تنهایی چمدانش را سنگین تر کرده بود.
 .1957زندگی اش
نیامدن کسی که نرفته
همینقدر بی اتفاق
چایش را هورت کشید.
ساره خوش قدم

 .1958قاتل کیست؟
زن وارد آپارتمان شد .کفشهای زن غریبه می خندید!
 .1955مادرم کجاست؟
سالم به دنیا آمدم! از مادری  HIVمثبت!
 .1611عجب خلقتی!
چشمها در چاله می افتادند! عصای سفید اما نه! فوتبالیست!
 .1611پسر ،پشت چراغ قرمز ،دستمال کهنه 11 ،ثانیه! !...5 ،گلللللل!
 .1612نویسنده
آخر داستانم را آب بستم! نان برای خوردن ندارم!
لیلی خوش گفتار

 .1613دخترک اینبار برنده میشد
نوبت پدر بود که چشم بگذارد
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 .1614از ترس سقوط زرد شد
دستانش را که پاییز فشرد
 .1619یک گل بخر
گران میدهی
بابا،گرمکن صندلی عقب لطفا
 .1616بچه ها را میترساند
نگاهش که از پنجره کودکیش را میجست
 .1617پشت پنجره ایستاد
شاید پدر راه خانه را پیدا کند
کامیار احمدپور

 .1618بیچاره به معجزه اعتقاد داشت
میگفت مادرها هرگز نمیمبرند.
... .1615انفجار
من زنده ماندم اما...
نه...
شاید من نیز مرده ام.
 .1611در نگاهش انگار:
همه جیز بود و هیچ چیز نیود.
معصومه کریمی

 .1611گفت :چشمت بی بال
گفتم :بال فقط از چشمات میاد
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 .1612قدّ دنیا دوستش داشتم؛ اما دنیام بزرگتر از اون شد
 .1613صبح ظهر شب .هر هشت ساعت .گوش بزنگ باباش بود
 .1614مسابقه که تمام شد؛ باختم .اما من دوباره شروع شدم
 .1619دوستش داشتم! اما نه بیشتر از خواب صبح .نرفتم .خوابیدم.
حق شناس

 .1616به پایین نگاه کرد .آدمها داشتند به سرعت بزرگتر میشدند.
 .1617رسید ایستگاه .هنوز فلج خواب بود که قطار راه افتاد.
محمد شهسواری

.1618
.1615
.1621
.1621
.1622

موسیقی زیبایی از ویولن شنیده میشد .مرد با قلبش می نواخت
داستان درازی مد نظر بود اما محدودیت کلمات اجازه نمی داد
طی کردن سیر سلوک در معنویت خود همان معنویت است
از نظر جسمی توانایی انجام کاری نداشت ولی فکر میکرد
تصمیم گرفت تا دیر نشده دنبال آرزوهای خود برود
صالح قربانیان

 .1623خودش را دار زد،
بیچاره پسر با ایمانی بود.
 .1624دخترکی خوشحال با چتر سوراخ شده اش زیر باران راه می رفت.
 .1629در اتاقی سرد خوابیده بود؛
موهایش که رشد نمی کردند را نوازش میکردم .فقر،خشونت،اعتیاد،فرزند
 .1626ماندن یا رفتن ،مسئله این است!
 .1627آتش را چندین بار روشن کرد،خاموش شد ،بعد از آن آتشی به پا کرد که خودش رفته و آتش هنوز هم روشن
است.
هدی حاجی زاده
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.1628
.1625
.1631
.1631
.1632

زمان آزادی اسیر ها موشک دیوار زندان را خراب کرده بود.
عصایش افتاد  ،خانه را گم کرد .همانجا منتظر پدرش نشست.
صدای کفش هایش دادگاه را پر کرد  ،او دیگر تنها بود .
قفل از ضریح باز شده بود  ،که کبوتر پرواز کرد
ترمز کرد  ،حلقه ازدواج اش را در دادگاه جا گذاشته بود .
حمید شهرانلو

 .1633هدیه
عروسکش را به زنی که جنینش سقط شد ،بخشید.
 .1634آخرین پیام
دیگر دنبالم نیا ،فقط غذایت روی گاز نسوزد*** ...نامزد***
 .1639پریود
کودکانه وحشت کرده بود ،مادرش گفت « :دیگر بزرگ شدی »
 .1636زفاف
مالفه خونی را خودش شست ،شریکش دیگر رفته بود.
 .1637پرسید :پدرم کیست؟
زن گفت :نمیدانم
سیمین سلیمانی

 .1638تابلوی نسیه ممنوع.
معده اش سواد نداشت که دستش کج نشود.
 .1635سکوت ،روز به روز رشد کرد ،تارهای صوتیم گارانتی ندارند.
 :- .1641سیگار کشیدن ممنوع.
 :+کم کم نقاشیم خوب شد .اال به روزگاران.
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 :- .1641پارک = پنچری.
 :+تو بگو پارک = سرقت؛ مجبورم داداش.
 ...فیییییییس
 .1642تلگرامم دست دارد ،با چشمهای تو .خفه ام می کنند .گاااماس گاماس
نازنین ظهرابی

 .1643آفتاب آمد  ،اس ام اس هم ،ذوب شد  :لطفا کفش یادت نرود.
سیما امام رضایی

 .1644او فریاد می کشید و من سیگار
 .1649کسی پشت خرابه های کوچک قلبم هق هق می زند
 .1646چای  ،سیگار  ،فیلم های خالی از تو
 .1647قرص  ،پک  ،سرفه  ،خون
 .1648کافه  ،چای  ،سیگار بهمن  ،شاملو
شایان آیرملوتبریزی

 .1645دفتر خاطراتم را آتش زدم.از امروز زندگی میکنم!
 .1691نرگس کوچولو مادرش را بغل کرد.تنها دلخوشی زن همین بود.
 .1691یکآن همهجا تاریک شد .اسید بیرحمانه ،دنیایش را سیاه کرد!
 .1692کاکتوس را نوازش کردم.وقتم را برای بدست آوردنش هدر دادم!
- .1693هدف!
 آتش! پوکه ها مشقی بود.ترس کارش را ساخت!سانازرضایی
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 .1694باغ،حمله ی ملخ_ها
خشکیده اشکی در چشمان باغبان آب دزد
 .1699انتظاری نزدیک
تماسی سوزان
وصالی مرگبار
جعبه و کبریت
آه
 .1696عکس ضد نور تو
خورشید غرق گازمونو
استارت بزن
فرزانه قبادی

 .1697ایینه را کسی پاک نکرده
عکس اودرایینه هست
 .1698فصل پاییزوبستوه امدن رنگها
در چشم زیبای تو
 .1695صدای باد هست
رد پای اورا بردتو شنیدی
 .1661ازخجالت اب شد
با ورود خورشید
ادمک برفی من
 .1661افسوس زمین گرد است
وگرنه دیدارما قیامت است
زهرا فارسی شیجانی
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 .1662هوای تهران در وضعیت قرمز
سری جنباند و استارت زد!
 .1663زن ،سوار تاکسی شد.
مرد کنارش پاها را بازتر کرد!
 .1664مدرکش را گرفت.
نیازمندیها :کارگر ساده لیسانسه با سابقه کار
غزال جهانگیری ارفعی

 .1669کودک سنگی به مرداب انداخت .نت ها رابه هم ریخت.
 .1666برفراز رودخانه خشکید .پلی چشم به راه باران است
 .1667بردارش کشیدند .پایین که اوردند .زیباتر شده بود .قالیچه
 .1668لو داد است .النه تمام پرنده ها را پاییز
 .1665شنا می کند دوش به دوش ماهیهاقوطی کنسرو ماهی
صابر سعدی پور

 .1671چشمم در چشمش افتاد
دل من لرزید .لب او خندید
 .1671میدانست روی در زدن ندارم
الی در را باز گذاشت
 .1672هنوز هیچکدام سیر نشدند
ولی همیشه لقمه آخر باقی میماند
 .1673اول آن چشم بند ،بعد آخرین چیزی که شنیدم ،آتش.
 .1674کفن را کنار زد ولی چشمانش را محکم بسته بود ***نامزد***
سید امیر سماواتیان
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 .1679خیانت
خوابم نمی برد  ،سقف دور سرم می چرخد ،دیر کرده است .
محمد حسین صفری

 .1676حواسم نبود نگاهم می کرد .بعدها فهمیدم ...
 .1677رفتیم کاخ نیاوران  ،شاه نبود  .برگشتیم.
- .1678کجایی؟ +رستوران
 چیکار میکنی؟ +غصه می خورم. .1675در میدان دیدم نبودی  .پریدم  .پریدی .
فرناز اباذری

... .1681و کالغی نشسته بر درخت
برف می بارد;
 .1681از پایین می نگرم! کودک به تالقی نورهای رنگی پنچره بر زمین خیره بود
 .1682گوشه ی خیابان نشسته بود و کفش های پاره اش را واکس می زد ...
 .1683یک نفر فریاد زد
دیگران می ترسیدند;
پس هیچکس سخن نگفت ! ...
ایمان کریمی

 .1684آخرین نخ سیگار از ته روشن شد.
 .1689غول منتظر بود ،آرزویی نداشت.
 .1686قلمش شکست ،خودکشی کرد.
محسن ایوبی
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 .1687پشتم خمید تا پشت به دیوارکعبه زد
 .1688غوغا زیادست باید کسی تکبیر بگوید که همه بشنوند
علی ملک ثابت

 .1685می خواستم داستانی ده کلمه ای بنویسم اما فقط نوشتم عشق
 .1651وقتی دخترش ازدواج کرد رفتارش با عروسش خیلی بهتر شد
خدیجه ملک ثابت

 .1651رویا
با خمیازهاش جهان را به داخل ریههایش کشید.
 .1652صلح
آخرین فشنگ اسلحه ،نصیب خودش شد.
 .1653عصای مادر افتاد ،پسر پایش شکست؛
پایش نمیشکست ،عصا نمیافتاد.
 .1654روبروی پنجره دعا میکرد پسرش در این هوا بیرون نیاید.
 .1659لبهای دختر تاول زدهبود؛
باید هزینهی دو خانواده را بدهد.
محمد امین برهانی

.1656
.1657
.1658
.1655
.1711

دستم را در هوا میتکانم شاید دستی باشد ولی نیست
جمع حقیقت و تصوراتم مرا به بن بست جنون میرساند
گاه میایی و گاه میروی ،لطفا بازی رو تموم کن
فقط مرا برای دنیای مجازی میخاهی نه دنیای واقعی.
رفتارهایت ناراحتم میکنند ولی توجیههایت بیشتر.
مژگان قاسمی
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 .1711زندانی نوشت  :من آزادم ! چون آزادی یعنی انکار آزادانه آزادی !
محسن محمودیان

 .1712آخرین خط کتاب  ،آخرین چوب کبریت  ،روشن نشده خاموش شد.
 .1713بابا  :آب ...
مشق شب کودک  :ماما به بابا آب داد.

 .1714یادداشت
..
..
..
..
چهارشنبه زیارت امام رضا
اما شد تشییع جنازه خودش

 .1719ایدز  :دستت را به من بده  ،نگران نباش مبتال نمیشی.
 .1716طالق  :بیا جلوتر  ،دستت را به من بده  ،من پدرتم .
الهام خیرجو سادات

 .1717غذا کم داشتیم و مثل همیشه مادر گرسنه نبود.
 .1718آرزو کرد امسال برف نیاید ،خوب می دانست خیابانش سقف ندارد.
 .1715می خواست با پدر آشتی کند ،اما دیگر پدر نداشت.
 .1711لقبش دخترک زشت بود!خوشگلترین فقیر هم زشت دیده می شود.
 .1711دفتر نداشت ،دیکته صفر شد .کسی نفهمید پدر ندارد!
فاطمه شیردل نمینی
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 .1712قطار تبریز – مشهد به سمت بهشت تغییر مسیر داد.
 .1713زائر :کربالیی حسین در راه مشهد بهشتی شد .زیارت قبول
 .1714خریدهای عروسی کف اتاق بود اما عروس رفته بود.
 .1719پاکبان  :بطری را برداشت  ،لحظه ای بعد خودش جای بطری بود.
 .1716مهماندار  :چند مسافر را از آتش بیرون کشید اما خودش ...
مهدی نوری

 .1717عقب مانده نبود ،فقط عقب ،مانده بود .هیچ چیز با خود نبرد ،جز پسرش به جای مهریه اش.
 .1718دیوار فرو ریخت ،همسایه زیر آوار ماند ،گودبرداری تمام شد.
لیال آب ساالن زاده

 .1715به تو چیزهایی دادم که از داشتن آن شک داشتم.
 .1721لیال هفت یک صبح پاییزی تنها روانه مدرسه شد*** .نامزد***
 .1721آزرده و دل نگران ،نیما کفش های پدرش را پوشید.
 .1722تا کی در انتظار من سر در گریبان گریه میکنی.
 .1723تو عسل منی و من هر روز صبحانه عسل می خورم.
هیمن حیدری

 .1724سس قرمز پاشید روی لباسش
یاد تیر خوردن همسنگرش افتاد.
 .1729نتوانست دنبال دزد بدود...
 درکودکی با طناب پاشو می بستن. .1726قالب سخت گیر کرده بود.
صید ،صیاد را برد.
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 .1727هیجان برای قلبش خوب نبود؛
ولی او را بوسید.
 .1728می بلعم؛
هر چیزی را می خورم-می نوشم
فردا
کلیه ام را می فروشم.
فرهاد تقی زاده

 .1725چشمان دختر خیس اشک شد.
مهرانِ او ،مهرانه نیز بود
 .1731تصادف
اونی که رو زمینه من نیستم
اهای جماعت من...
Chat with yourself .1731
 دوستت دارم من هم .1732پدر :خدا کنه تا واریز یارانه ها همینجور مدرسه ها تعطیل بمونن
 .1733بازپرس:چرا؟
قاتل :من مرد عقیمی بودم با سه بچه ***نامزد***
مهران جلیلوند

 .1734چمدان را وزن کرد ،سنگین بود .خاطره ها را گذاشت.
 .1739اتوبوس به مقصد نرسید .سربازها خواب ماندند .تا همیشه.
 .1736پیاده رو را قدم زدند ،تا انتها .وقت برگشت تنها بود.
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 .1737در را باز کرد ،عطر چای پیچید.
 سالم نفسم- .1738میخوام داستانمون رو بنویسم.
 باید مثه یه راز بمونه .ننویس.محبوبه رفیعی

 .1735چغندرها یخ زدند ،لَرزَش گرفت ،گاری دستی رهسپار آتش شد.
 .1741نمی گویی جانم ،صورتم رنگ می بازد ،مانند حروف اسمت روی کیبورد.
 .1741تنها آرزویش دم داشتن خری بود ،از همان بدو کره گی.
 .1742همه بی اختیار رنگ ماتم می گرفتند ،پیراهنی سیاه در لباس شویی می خندید.
 .1743آسایشگاه
برای ادای احترام رفته بود ،مادر یاد شکلک های بچگی اش افتاد.
آبتین جوادی فر

 .1744قول دادیم بخاطر نیاوریمت
اما خیابانها زیر قولشان می زنند.
 .1749از بس هرزه دیدم اینجا ،هرز رفتم.
 .1746کنارت شاعری کردن قشنگ است
اما زندگی اهلل اعلم
 .1747در طوفان دیدارت
برکه به خود لرزید
ماه من ...
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 - .1748هرگز نمیخوام ببینمت!
 +فعال
 فعالمحمد مهدی فکریان آرانی

 .1745همهاش به خاطر سیب؟اوه این بیانصافی محض است.
 .1791چرخ در رفت؛اسب رم کرد؛گاریچی سیگار کشید؛دخترک رفت.
 .1791خشونت علیه زنان
مریم
23ساله
متاهل
علت مرگ:خفهگی
 .1792سرباز صندلی را هل داد.زن توی هوا آویزان شد.
 .1793با فونت تاهومای  72قرمز روی قبرم بنویسید نمیخواست بمیرد
نسرین اسدی

 .1794مورد اختالف  ،عامل اختالف بین اعضای هیئت حل اختالف شد .
 .1799از اینکه پوزشو بخاک مالیده بود  ،پوزخندی بر لب داشت .
 .1796گورکن با اعتراض بیموردش  ،گور خود را پیشاپیش کنده بود .
 .1797نماینده همیشه مخالف خطاب به مخالفان  :با مخالفت شما مخالفم .
 .1798عقربه های ساعت قدیمی پس از سالها دنبال هم  ،بیحرکت افتادند .
زهرا ممتازیان

 .1795با چشم دل می بینم امشب کسی آسمان را جارو می زند
 .1761زیر گنبد نور دو رکعت حرف تر وتازه میخوانم
 .1761تقدیربه من نشانی میدهد اما قضا گیجم می کند
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 .1762ساعاتی با صدای بلند خودگویه کردم غافل از اینکه ناشنوایم
زهرا ملک ثابت

 .1763اشکال نداره معلمم بهم صفر میده
بوی خودکارشم دوست دارم
عدنا کریم الدینی

 .1764چه دردیست
دیدن دختری که فقط رنگ مانتویش شبیه توست
 .1769چرا کسی رو بغل می کنی که می دونی باید رهاش کنی؟
 .1766لعنتی بهت فکر می کنم که چگونه بهت فکر نکنم...
 .1767به دانه های انار قسم فنجانهای قهوه دروغ می گفتند
تو برنمی گردی
9 .1768دقیقه بهت فکر نکردن برایم معجزه ست
معجزه ام آرزوست
محمد قمری

 .1765ماشین ارام به سمت من امد بوقی زد اما تند از کنار من گذشت
 .1771پرنده شکاری ماهی را از اب گرفت و پر کشید رفت
 .1771ترسیده بودم دنبال ارامش بودم در ذهنم جرقه خورد ذکر صلوات
 .1772استاد دانشگاه گفت تاریخ ایران پر از پستی هها و بلندی ها
 .1773حسین با تلخی به همسرش گفت دیگر تو را دوست ندارم
محسن میرمحمدعلی

 .1774دفتر شعری از او زیر بشقاب حلوایش بود.
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 .1779صندلیهای خالی سینما از من می ترسیدند.
 .1776سیگارش را در ته مانده ی خمپاره ی روی میز خاموش کرد.
 .1777در سکوت ساندویچ زبانش را خورد.
 .1778کنار سبد گوجه فرنگی ها نشستم باالخره می رسند.
ساد آزاد

 .1775پسرم بیزحمت بنویس :با اتوبوس دارم میام ،چیزی نمیخوای عیال؟***نامزد***
 .1781کتش را درآورد که حیف نشود .رفت روی لبه پل.
 .1781نگران دکمه را میزدم ،خندان از در پشتی آسانسور آمدند.
 .1782چراغ خواب خاموش شد .دستی از زیر تخت بیرون آمد.
 .1783از شدت برخورد برانکارد به کمد سردخانه ،ضربان قلبش برگشت.
علیرضا کاردار

 .1784سفر
رفت...مانده ام پشت پنجره ،روبروی خودم
 .1789عاشق بود.بالهایم زنجیری از طال داشت...پرواز چگونه بود؟
 .1786انقالب ما انفجار بود 2159.میالدی مبارک
 .1787تنها راه
دستانم را دوست میدارم،موهایم حامی دیگری ندارند.
 .1788وارونه
  63حساب بانکی میلیاردی دارم باور نمیکنیمنعیمه جمالی
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 .1785احمقیت :
از زیر کرسی گرم و نرم پاشدم رفتم مدرسه
نگار بردبار تکلیمی

 .1751آخرین درخت انار،می خشکید.هیزم شکن خندید.باغ،از دنیا می رفت.
 .1751تندباد،شکوفه های درخت سیب را کند.دنیا ،کنار پنجره،می گریست.
 .1752آخرین نهال را هم درآوردند.بزرگترین شهربازی دنیا،ساخته می شد.
 .1753هواشناسی گفت:هوا ابری ست.چترش را برد.می دانست می آید.
 .1754سبزی های گندیده،روزنامه پیچ بودند.تیتر اصلی،بحران جهانی غذا بود.
نیما شوکتیان

 .1759شنبه
بابا:مشکی بت میاد
دختر:نگو
دوشنبه
بابا رفت.
- .1756اسمت چیه؟
+موهبت
قشنگه.+پدرو مادرم هم اینو میگن.
 .1757معلم:بنویسید.
پسرک:یک برگ مونده،کاش درس آخر باشه.
- .1758چرا بیدار شدی االن؟
+کابوس بدی دیدم.
-شاید هنوز نخوابیدی.
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 .1755دوشنبه
بابا رفت.
مریم قربانی

 .1811از بس که غم خورد  ،از زندگی سیر شد .
 .1811آه  ،آه  ،آه و دیگر هیچ آهی در بساطش نماند .
 .1812بند بند وجودم  ،رهائی از بند بدنم را فریاد زد .
 .1813چون عادت نداشت جلوی مافوقش بایستد  ،حکم بازنشستگیش صادر شد .
 .1814شاه رفت  ،دیدی که شاهنامه همیشه آخرش خوش نیست !
مرزبان میهن زاده

 .1819عطر موهایش سردرگمی فصل بود
زمستان،بهار،زمستان،بهار،زمستان...
 .1816این روزا احساس میکنم آبستن شده ام
به هیوالی تنهایی افکارم.
 .1817ســـــــکوت...تلفن زرررر ،شماره خانه یشان بود زمان شانزده سالگیش...
 .1818لبهایش بوسه را حس نمیکرد،مدرنیته را اشتباه فهمیده بود.
 .1815سیاهی،سردی،خالء،چشمش را گشود و جهانی خلق شد.
فروزان بصیری

 .1811تا زن همسایه زنده بود شوهرخوبی بودم
 .1811در برابر کماالتش احساس حقارت می کنم ازش متنفرم
 .1812کاش بابام حقوق نمی گرفت همینکه می گیره با مامانم دعواش میشه
 .1813تلفنبانک
همینکه می گم بریم خرید الکی شماره می گیره حرفم نمی زنه
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 .1814وحدت
بعد از تولد ما ،هم او مرد هم من
زهره خداشناس

 .1819بغض پدربزرگ می شکند :کاش این پوشک دوران ما هم بود!
 .1816کلید دورفرمان را می فشارد ،عکسی خویشانداز می اندازد :هشتگ الکچری!
 .1817شهر خالی ،مردم گور به گور شدند.
آخرین پنجشنبه سال!
 .1818روی تاتامی که رفتم ،یادم اومد بیضه بند نزدن!
 .1815یقه سفیدی را در فرودگاه دیدم
اختالسی در راه است!
میالد پرور

 .1821صبح که می رفت خونه رنگ و بوی زندگی می گرفت
 .1821جایزه را که دستش دادند پاهایش قوت گرفت ،دونده بود
 .1822با آمدن ما ،هم او رفت هم من
 .1823مهمانها که دور شدند رفت سمت خانه ،از سرما می لرزید
 .1824هرگز از من نه نشنیده بود ،عاشقش بودم طالقش دادم
فرزانه خداشناس

 .1829زود می خوابد ولی من تا دیر وقت باهاش زندگی می کنم
 .1826بابای بدقول هر روز می گی خسته ام فردا می ریم کفش می خریم
 .1827ما تا وقتی خوشبختیم که نه او باشد نه من
 .1828به دختر دم بختش می گفت ماشین تحرک منو کم کرده***نامزد***
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 .1825سیاسی
پرسیدم بابا هزار میلیارد چند تا صفر داره نمی دونست
علیرضا خداشناس

 .1831وقتی به دنیا اومدم مادرم مرده بود
بمیرم تا بیاد؟
 .1831برو کنار دختر ،من دو پا بیشتر از تو دارم.
 .1832اگه با اون ازدواج کنی می کشمت
 بکش ،از خودکشی بهتره .1833چرا مشق ننوشتی؟
باباانار نداشت قهر کردم ننوشتم.
 .1834وقتی از خارج برگشت ،درخت بید خانه اش کنار اتوبان می لرزید.
صفیه راضی خانقاه

 .1839یکی بود ،یکی نبود .روزی؛
قصه ما به سر رسید.
مرجان هدایت

 .1836رود
برای گریه بر پیردرختِ افتاده نمىایستد .مىسراید و مىرود.
 .1837باران بر رود سخت مىگرید .چون خواهرى به دامانِ مادرى.
 .1838که بود و چه گفت در گوشِ برگها که مىلرزند؟
 .1835پیوسته ،خسته .بیکار ،بیکار ،بیکار ،بیکار ،بیکار ،بیکار .سگى ولگرد.
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 .1841آسمانِ بزرگ روىِ دوشِ رود بود .رودِ باریک.
مصطفی داغمه چی فیروزجایی

 .1841تو را در پیاده رو دیدم زمان ایستاد تو رد شدی.
 .1842گل فروش سر خیابان سراغت را میگرفت زبانم خشک شد.
 .1843فرزندان پیر مرد سر زده آمدند آمبوالنس حرکت کرد.
امین حیرانی خامنه

 .1844از محله ای عبور میکردم زنی آشنا دیدم شاید مادرم باشد
 .1849چرخ گوشت را آشغالی میبرد حلقه ام را دست راستم میکنم
 .1846برش پرتقال را تعارف میکنم قبلی را هم همینطور کشتم
 .1847خوابم نمیبرد .قوطی قرصها خالی است باید مشکی بپوشم
 .1848پسرک که آمد همه دست زدند .خودش جیش کرده بود
لعیا عسلی نژاد

 .1845دکتر بود اما بلد نبود بنویسد دفن مطوفی بال مانع است.
 .1891خودت زدی خودتم داری گریه می کنی؟
مادر :غلط کردم
 .1891چرا دزدیدی؟
پسر دست فروش رنجور گفت:
چون حقم بود.
 .1892اگه راه خونتو گم کردم بزار به حساب جوونیم پدر.
 .1893مگه تو می بینی می گی خوشگلم؟
عماد:دلم که کور نیست.
سارا حیرانی خامنه
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 .1894اهداعضو چشم قلب نسوج کبد برگه راامضاکرد
 .1899آخرین عکسش بعدچهل روزالیک نخورد .روی اعالمیه ماند
 .1896چمدان بست .قفس رابازکرد.پرنده وزن رفتند
الهام نظامجو

 .1897یک بار عاشق شدم ترسیدم و تمام شد.
 .1898کرکره را کشیدم آفتاب را لمس کرد دستانش دیگر نمی لرزند.
 .1895سخت بود خطش زدم هنوز سخت است ولی عشق رفت.
 .1861او گفت در لحظه زندگی کن اینگونه زیباست در اندیشه ام.
 .1861سالم داد نگاهش زیبا بود ولی تردید داشت گفتم خداحافظ
مهدی جلیل زادگان

 .1862از زمستان بدش می آید
کارگر فصلی...
- .1863تو چرا اینجایی؟
آدم کشتم
 واسه چی؟جای پارک...
 .1864امروز دانشگاه
استاد احساس و ادراک
هوش از سرم بُرده...
 .1869تیتر عناوین اصلی:
تحصیل با زبان مادری آزاد شد.
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- .1866خوب می رقصی
 کجا آموزش دیدی؟هیچ کجا
زندگی خوب می زنه ...
هادی صمدپور

 .1867تنها کسی که دیدن گریه اش را تاب نمی آورم مادرم است.
 .1868دیروز هوا سرد بود منم سریعاً کولر گازی روشن کردم.
 .1865امروز شانس ها با من بودند ولی با بدبختی من بودند.
 .1871هر وقت ساعت فهمید نگاهش نمی کنم باز می ایستاد و می خندید.
 .1871عزرائیل در زد گفت همسایه باالیی مان بهش چیزی بدهکاره.
یاسین فالحتی علی آبادی

 .1872کامال سالم،فقط پانصد هزار تومان،نوزاد سه ماهه،فروشی
 .1873پولهای دزدی را پشتش پنهان کرد و فریاد زد:
_دزد!
 .1874درخت آتش گرفت،پرنده پرید،مرد سیگار دیگری آتش زد.
مریم آب ساالن زاده

 .1879از آسمان بوی کاغذ سوخته می آید.
حسن آب ساالن زاده
 .1876فروش به علت حذف خاطرات :لباس عروس رویایی،استفاده نشده
 .1877بابا ندارم ،پارسال بابام مامان شد.دو تا مامان دارم
 .1878پدرم پدربزرگ نشد چون من برادرم را به دنیا آوردم
 .1875نمی دونست سرشو روی شونه معشوقه شوهرش گذاشته و درددل می کنه
 .1881با دیدنش  ،هوس کورم کرد اما مطمئنم باهاش ازدواج نمی کنم
سعیده تفقدی کریم زاده
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 .1881فقط یک  7فرق بلیط من با بلیط برنده بود*** .نامزد***
 .1882پایان یک رنگ
کالغ کور خود را به اتوبان رساند.
 - .1883منم بیام؟
– نه بابایی ،جای بچه ها نیس.
خانه کامال سوخت.
 .1884سنگین باش
زیاد نمی خندید .دندانش نبود .دست پدر سنگین بود.
دینا فیاض پور

 .1889ادامه نداد.
برای تعریف کردن داستانش؛ ده کلمه کم بود!!
 .1886مهمترین تصمیم زندگی را گرفت!!
ـ «با اجازه بزرگترها ،بله!!»
 .1887آخرین سخن شاعری که پیش از مرگ ،دهانش را دوختند.
ـ»...«:
 .1888سکوت کرد.
ده کلمه کم بود .برای گفتن این همه حرف...
 .1885باال آورد.
فکر کرد.
دوباره باال...
اما چیزی یادش نمی آمد!
امیرحسین واال
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 .1851هر پنجاه زندانی مردند.آزادی به ازای یک هفته نخوابیدن.
 .1851میخواستند مشهور شوند.فقط خواهر هفت ساله ی شان جان به در برد.
 .1852درخت گفت از رنج زیستن چه میدانی؟
پاییز در رسید
 .1853ترمز دستی را نکشیده بود.
آخرین کوپن بیمه هم رفت.
 .1854به پله نود و نهم رسیده بود که:
در را بستم؟
علی شادکام

 .1859چراغ قرمز ،فالش ،خط ترمز ،کودکی که هرگز زاده نشد.
 .1856گفتم دوستت دارم .صدای باد بود یا من؟ نفهمید.
 .1857برای چاپ بنر تبریک رفتم.
به علت فوت بستگان تعطیل است.
 .1858خندید ،هوا کم شد .خندید ،هوا تمام شد .هنوز زندهام.
 .1855قرار
چشمک ،پیامک ،قرار.
غرور ،کمین ،انتظار.
قرار بی قرار.
محسن قدکساز

 .1511سکوت باید میکردیم
ولی پدر یادمان نداده بود
 .1511پدر مادر خوبی نشدیم
چون نمیدونستیم دورگه ها باهوشترند
وحید طلعت
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 .1512باران میبارید
نقطهی سیاه
همچنان یک سانتیمتری برف پاککنها بود.

 .1513مادرم چاقو تیز میکند
ومن
دنبال مرغ میدوم.
جواد انصاری زاده

 .1514همراه کودک الالیش متولد شد،
و با مرگ مادر سرگردان
 .1519می خواهم تمام حرفهایم را با دلم برایت بگویم،
چای می خواهی؟
 .1516وقتی به اینه مینگرم خودم را نمی شناسم،
چشمهایم...
انها مقصرند
 .1517امروز که نمیدانم چه تاریخی دارد نامه ات را خواندم
 .1518به دوش می کشم اشکهایت را،جرم من سنگین است
مادری...
زهرا صفا

 .1515کشید ،کشید ،باز هم کشید.
گلیم اندازه پایش شده بود.
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 .1511به درخت تکیه داد و گریست.
عاشق شده بود.
 .1511وارونه نوشته بود مال کربال.
نیم ساعت درسجده بود.
 .1512چشمهایش را بست.
صید به دام افتاده بود.
 - .1513به تونل نزدیک می شوید.
جیغ ها در گلویش ماند.
فاطمه جرجانی

 .1514به پایان رساندن داستانی تنها با ده کلمه ،چه دشوار...
 .1519در سایت حراج آنالین ،ثبت کرد لباس عروسی نپوشیدهاش را.
 .1516خوابش برد ،در فکر نوشتن داستانی تنها با ده کلمه.
فرنام کاوه ئی

 .1517کاش در امتحان کودکی تجدید میشدم  ،تا از نو میخواندمش ...
 .1518بیا نشانت دهم شهری که سالیانی است آنجا دفن شده ام...
 .1515شب و تنهایی و یاد خاطرات تو  ،عالمی چنینم آرزوست...
 .1521به امید در ،دیوار کشیدم ...حاال کلیدش را گم کرده ام...
 .1521من و درخت پیر منزل قدیمی ...چون یک خمیازه کشداریم...
منیژه میهن زاده

 .1522انتقامم را میگیرم از دل  ...در جایی دور ...بدون تماشاچی
 .1523در جنگ سرما و تگرگ ،بازنده فقط گلهای باغچه بود...
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 .1524خوش به حال پرستوهای مهاجر ...دیگر نیازی به ویزا ندارند...
 .1529آگهی زدم گم شدم  ،شاید به هوای مژدگانی پیدایم کردند...
 .1526هوس دومین شیطانی است که برای نسل انسان خطا آفرید...
مهرداد میهن زاده

 .1527خدا حوا را لطیف آفرید تا عشق را معنا کند،،،،،،،،
 .1528رفتی ،،،آیینه دلم شکست،،،اما هزاران تصویر تو بجا ماند،،،
 .1525گنجشکهای روی سیم مخابرات مست اند ،،،از بس حرفهای عاشقانه میشنوند،،،
 .1531دستان گرمت داغی ریگهای صحرا،،،ولی چشمانت زالل آبی دریا،،،
 .1531مجسمه ی جارو بدست پاکبان پارک،،،محکومی است برای تمام فصول ،،،
زهرا فالحی

 .1532قدر بدانیم با هم بودن را ،تنهایی پر رنگ شده ....
 .1533بعد از وداع تلخ تو ،دیگه کسی را بدرقه نکردم ...
 .1534روی در باغ سبز چشمانت نوشتم دوستت دارم ...هستش هنوز ؟
 .1539برخیز به بلندای کوه ،به خورشید سالمی تازه کن ....
 .1536در جایی که ترس رنگ میبازد انقالبی درونی شکل میگیرد ....
غالمرضا میهن زاده

 .1537مرگ و شوخى
 .1538این بدى یک ماهگیه ،مادر به من خو گرفته بود
 .1535هجده سالگى
چهارشنبه دور هم مُردیم ،سوخیتما
 .1541امروز من هم نوه دار شدم هم مُردم
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 .1541چى کاره بودى؟
معمار
چیزى هم ساختى؟
تو ذهنم آره
حامد اسالمى

 .1542بووووووق !!!حق من در دست های سارق جا ماند.
 .1543نفس زنان رسیدم
اما...
پلک هایم در حسرت دیدارش بسته شد.
 .1544یک قدم تمام این فراز را به فرود تبدیل کرد.
 .1549تبریز – مشهد
غول آهنی جگر گوشه ام را خاکستر کرد.
سمانه جباری

 .1546خطبه عقد را که خواندند زن اول خودش را رساند*** .نامزد***
 .1547گربه زیر برف یک تکه گوشت می آورد برای کودک.
 .1548ساعت گمشده مرد در خانه بهترین دوست زن پیدا شد.
 .1545زیر النه پرنده یک قطره خون روی برف تازه بود*** .نامزد***
 .1591نسخه پیچ به زن سیاهپوش گفت دارو را آورده اند.
بهاره ارشدریاحی

 .1591زمستانها مادرم به خواهرم میگفت:بیگمان گیسوی توبانی یلدا شده است
 .1592آذر و یلدا همکالسیبودند ،آذربه موهای بلند یلدا حسودی میکرد
 .1593کرسی ،انار ،هندوانه ،آجیل ،چای ،حافظ؛ شب یلدا بود.
 .1594پدر زمستانها یلدا را بیشتر دوست داشت باآن موهای سیاهش.
سیدمحمدرضا هاشمی
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 .1599صداش می لرزید ،داد زد :پیشروی کنید منم میام ،نیامد،هیچوقت.
 .1596برایش بهترین همسر دنیا شدم،از خودش بدش آمد،رفت.
 .1597دختر پزشکی قبول شده ،پدر داره پیرامون کلیه تحقیق می کنه*** .نامزد***
 .1598فریب
همه مادی شدن ،بخاطر ثروتم میان می بینن ندارم میرن
 .1595زن دوم
من می گم اول طالق ،اون میگه اول ازدواج ***نامزد***
محمدعلی خداشناس

 .1561باران مشتش را باز کرد
 .1561حرم زینب امن است .برادرم مدافع حرم است.
 .1562آخرین دشمنش که مرد زار گریست
 .1563گرسنه بود گول خورد!
 .1564پایش ماند .بابا از میدان آمد .بابا لنگان آمد
زهره خیاطی خسرقی

 .1569سی سال تمام می رفت سرِ کار
طفلک سرِ کار بود
 .1566اسمش شیرین بود ...
طفلک ترشید ...
- .1567دوس داری بریم برات آبنبات چوبی بخرم؟
 آره ! اسمت چیه؟! .1568پلیس گفت :ایست!
قلبش ایستاد!
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 .1565با نگاه اول عاشقش شد
با نگاه دوم بیخیالش شد
سید سعید موسوی

 .1571با دروغ زاده شد ،با دروغ زیست ،راست مرد!
 .1571میمیرم که از هر قطره خونم یک قهرمان زاده شود
 .1572آخرین کتاب محبوبش را هرگز تخواند.
 .1573خب ،تو چطوری؟ من؟ تمام شده ام!
 .1574آخرین بطری آخرین پیغامش را به آب انداخت .تمام شد!
حسن ستاری ساربانقلی

 .1579گفتم بروبه جهنم...گریست و رفت...من در برزخم
 .1576کبوترم از دودکش بخاری افتاد زخمی شد اما سیاه نشد
 .1577امواج دریا ساز زیبایی میزند بشنو...از طنینش همه عاشقند
 .1578فرصتی نیست برای گپی ساده و صمیمی ..لحظه را دریاب
 .1575صدف گوشی کو؟تا مروارید سخنم را آنجا پنهان کنم
مریم میهن زاده

 .1581کسی برایم قهوه بریزد که حال من خسته را میفهمد
 .1581سکوت محض شب شروع هزاران ناگفته و فریاد من است
 .1582چشمم تار شده و دلم شور میزند چه ناکوکم امشب
 .1583تبسم مادرم به هنگام مرگ از تابلوی داوینچی زیباتر بود
 .1584من ...پنجره...کالغها و کاج های برفی یاران وفادار زمستانیم
صنم میهن زاده
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 .1589سالم خوبی چطوری من اینجام تو کجایی کجا بودی
 .1586علیک رفتم خرید همه جیز گرون بود
 .1587خوابم میاد بقیه را بذار برای فردا
 .1588سریال هشت دقیقه را دیدی چه خوب بود
 .1585کقش تازه خریده باید بودی میدیدی
رقیه نعمتی

 .1551گذشته و آینده را بگذار به حال خودشان،مرا دریاب....
 .1551خوشبختم،همین که بودنت سهم من است...
 .1552حسودی ام می شود،به هر آنچه که هر صبح بدرقه ات می کنند.
 .1553نیستی،حال من و حال این هوا،پر از غبار..
 .1554گاهی چشمانم برای دیدنت تنگ می شود،و دلم برای دل تنگ شدنت...
مهدیه مرادی

 .1559روده های غرغرو! بگذرید از این غذای خیریه ای ،گربه هه گرسنه تره!
 .1556مدیر داد زد :بیروووون! زن دستفروش الی در گم شد !
 .1557پسرک داد زد :خدااااا آوارِ رو مامانمُ بردار! مثل باب اسفنجی.
 .1558اوخ خ گلیه نکن مامانی! بابا لو چبسش می کنیم زنده می شه!
 .1555دو ،چهار ،هشت ،شانزده ،چشم؟ مگرمی شود؟ آره ،بادیگارد نبوده ای!
فاطمه دریکوند

- .2111کی تمومه؟
 یک روز خوب. روز خوب کی میاد؟– .2111بزودی  -ازش خبر داری ؟
–نفسی میکشه اما زنده نیست
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 .2112نگاه تلخی به قهوه شیرینش میکند و می گوید،
کاش بودی
 - .2113می دونی قشنگ ترین رنگ دنیا چیه ؟
 نه! رنگ چشمات ;) - .2114گاهی در دل مرده مرداب نیلوفری لب می گشاید .
حسن تفرشی

 .2119وارد شد و گفت  :باالخره در آخرین مغازه پیداش کردم
مهسا فرش کاران

 .2116از درب رفاقت وارد شد
البته درب خروجی
 .2117سه بار گفتم
امدم ماندم مردم
 .2118مسیر لذت بخشه پس عوضش نکن
سرعت رو زیاد کن
 .2115راه عوض نشده فقط مسیر عوض شده
تندتر برو
 .2111پایانی وجود نداره
حیات ابدیست و جاویدان
کاوه حکیمی
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 .2111گل را برای ادامه حیات درباغچه به خاک سپردم
 .2112گفت بنویس نمیدانست دست من عقیم وصف توست
فرشته ملکوتی

 .2113میشه مشهور بشم؟
چندسال بعد شد سرکرده باند سرقت!!
 .2114دستش را روی قبر گذاشت  ....چه زود دیر شده بود.
 .2119این بار ریزعلی در خواب بود که قطار آتش گرفت..
 .2116چشمهای نیمه باز مادر به دستهای دستبند زده اش مینگریست.
 .2117این سو مادری بیجان ...آن سو پسری دستبند دردست
محبوبه جندقی

 .2118دست بریده ،نگاهش میکرد که آرپیجیِ بعدی ،سینه اش را شکافت.
 .2115زندانی گفت :آزادی!
صندلی ترسید و از زیرِ پایش دوید.
 .2121چشمها به آسمان خیره بود که دستی پلکها را بَست.
 .2121کوچک گفت :چرا عزرائیل به اینجا نمی آید؟
قبرهای دیگر خندیدند.
 - .2122میای؟
گوشی را از پلکانِ هواپیما انداخت و وارد شد.
محمد حائری

 .2123همه شهر را گشتم  ،وقتی تنهایی درختان آدمند
ادم ها درخت !
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 .2124از کجا شروع شد ؟
نمیدانم اما
تمامت
کرد بارها تمام
 .2129ظهر پاییز
برگ ریز پارک
نسیم مالیم
افتاب دلنواز
و قلب خسته ام
حمزه کیانی

 .2126من حرفی نزدم ،سکوت با تارهای صوتی ام گیتار زد.
 .2127ترس؟ پلک هایم را ببین! زانر وحشت اکران می کنند.
( .2128سرطان)
هیس!جیغ نزن.مردن که درد ندارد.
 .2125غلط عمدی
دوصطت دارم
دوستت دارم -دوستت دارم-دوستت دارم
آذر پویان جم

 .2131انقدر کینهای بود که هر شب خواب پنبه دانه میدید
 .2131بعد شیمیدرمانی
زنبابا مهربانتر شد
دیگر به او گیسبریده نگفت
 .2132مشترک مورد نظر در تیررس نمی باشد
لطفا مجددا شلیک نفرمایید!
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 .2133میگفت تو خیلی فرق داری
تا اینکه شیمیدرمانی شروع شد !
 .2134هواشناسی اعالم کرد
آغوش تو
هرروز و همیشه
گرم است !
شایان حسین نژاد

 .2139جای زخمهایش درد گرفت وقتی فهمید مادر یک کلیه دارد.
الهام مقصودی نیا

 .2136خیاط گفت :روبالشتیش کنم؟ این پارچه لباس مجلسی زنونهست
 .2137اول گوشیش لمسی شد .بعد خودش لمس.
 .2138بدبیاری مال وقتیه که بد بییاری
 .2135تا صبح تو بغل هم لرزیدیم
چرا اسمش سالح گرمه؟
 - .2141یعنی خیام نفهمید تو توی خمره بزرگه قایم شده بودی؟
امین کفاشزاده

 .2141من خواستم تا تغییر کنم ،فهمیدم که تغییر کرده ام.
 .2142دختری در میان کوه ها گم شد اما هنوز بود.
 .2143خواستم تا از این شهر بروم فهمیدم قبال رفته ام.
 .2144نوزادی به دنیا آمد .بزرگ شد و دید چیزی نیست.
 .2149معلمی که هزاران نویسنده تربیت کرده بود خود را کشت.
احسان حمیدی
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 .2146نور لیزر وسط پیشانی صدای تیر سوراخ ودیگرهیچ
عبدالرحمن عزیزی

 .2147لباس دادن .گفتم تنگه .گفت پسفردا اندازت میشه .اندازم شد.
 .2148احساس کمبود میکنم .به میخچه کف پام عادت کرده بودم.
 .2145مدتی است بیرون رفته و هنوز باز نگشته
کودک درونم
 .2191خوبی؟
 دیوونه بدم میشه؟ببریدش چهرازی
 نگهبانشم .جا نداریم دکتر .2191برای پدربزرگ از مکه کفن آورد
سه روز دیر رسید
سعید قمری

 .2192مجالی برای نشستنم نبود .خوابیده بر تخت بردنم.
 .2193جای خالی دست هایش روی گونه هایم هنوز نوازشم می کند.
 .2194صدایش را دوست داشتم هر روز ،تکرارش را برایم فریاد می زد.
 .2199گلویم پیش اش گیر کرده بود تازه حس اهدای عضو را می فهمیدم.
 .2196رفتم ولی نمی دانستم روی برگشتن ندارم.
حسین امانی

 .2197آینه ای مقابل آینه ،میان آنها می ایستم،ابدیتی میسازم از خود.
 .2198ترس هایم را به خاطر آوردم.باز هم رویاهایم فراموش شد.
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 .2195زندگی
تابوتم را خود ساخته ام .تنها خزیدنی باقی مانده.
 .2161آینه فریاد می کشد ،می شکند ،می زاید ،من هزار باره زاده می شوم.
 .2161من بیرنگ ،افتاده روی تخت  .انبوه رنگهای شناور در خواب.
الهام احمدی

 .2162همیشه سایه خود را می دید .یک روز در آب نگریست
 .2163منتظر بود تا پاییزش را بهار کند .افسوس از زمستان
 .2164درختان باغ ،گل سرخ را کشتند .تا همچنان مغرور بمانند.
ائلیار محمدزاده نبیی

 .2169بی وفا،آخرش نفهمیدم گنجایش قلبت زیاد است یا ذهنت.
 .2166زمانی که افکارت برهنه شد با کتاب خواندن جامه اش بپوشان.
 .2167اسمم آرزوست اما امیدی در دل دارم و خانواده ام مخالف.
 .2168رسم زمانه؛دزد بی گناه شد و صاحب خانه متهم.
 .2165بانو قشنگ برقص،تا من و دنیا برایت دست می زنیم.
فوزیه جهانگیری گلشواری

 .2171چشم هایش را برداشت و چمدانش را جا گذاشت.
 6 .2171ماهه بود ،جدایشان کردند ،سینه هایش افتاد.
 .2172عروسک هایش خجالت می کشیدند ،گلهای دامنش گُلِِ سر شده بودند.
 .2173هرگز هیچ چیز را همانطور که باید نشده بود.
 .2174چشم هایش فریاد می زدند اما او لب هایش را دوخته بود.
شادی علیرمایی
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 .2179جنگ تمام شد دشمن خود را به خواب زد ،ما خوابیدیم .
 .2176گوسفند شیر داد ،ما برای تشکر ،عید قربان دعوتش کردیم.
 .2177ماهی قالب را مسخره کرد ،اما گول کرم را خورد .
 .2178باران بارید قطره مروارید شد مزد صدف شکستن بود.
 .2175همسنگر پدرم با ماشین آمد ،خودش با تابوت.
محسن وظیفه پشتکوه

 .2181هوا تاریک بود.تااینکه خورشید از اونطرف تپه ها اومد بیرون
 .2181دلم هوایی تو شد.اومدم بفرستمش  .پولم کم بود.
 .2182طرحامو کشیدم منتظر شدم تا مقبول بیفته که اوفتاد.
 .2183من می چرخم زمینم می چرخه کل دنیا هم می چرخه همه می چرخند
 .2184منتظرت وآمیسم تا بیای می دونم که حتما می یای
رعنا بکتاش

 .2189بچه ها با فرشته ها تو حیات دنیا بازی می کنند.
 .2186خدا همیشه از اون باال دست مارو میگیره
 .2187سالم اومد تو شهر ما و سالمتی با خودش آورد
 .2188منوتو میشیم ما و همه ماها باهم در کنارهمیم همیشه
 .2185صدای درونتو می شنوی که با سکوت فریاد میزنه
ماه منیر بکتاش

 .2151تباهی
موش سرخوشانه تکه پنیر را می جوید ،بی خبر از سایه گربه.
فرنوش رضایی درجی
 .2151موشک ها نام هیچ کشوری را نتوانستند عوض کنند
 .2152ساعت شمار به ساعت پیرمرد ایستاد
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 .2153صندلی گوشه ی سمساری مرگ را انتظار می کشد
 .2154سال هاست متروکه مانده است کتاب خانه خانه ای تنهاست
 .2159بطری شعله ور سطح خیابان را قدم زد زمستان تمام شد
امیرعلی سلیمانی

 .2156تنفر از یادم رفت ،چاقی باز دوستت خواهم داشت
 .2157پیاز بی رحم ،تو باز اشک در اوردی؟
 .2158همیشه زنده گریان و مرده خندان است
 .2155پاشنه کفشم شکست ،مقصر جاذبه است نه وزن من
 .2111از یاد برده ام! این جمله آخر ده کلمه شد؟
سارا مختاری

 .2111باالخره بهش رسیده بود .قبل هر چیز فاتحه خواند...
 - .2112آقا دربست؟
تاکسی ترمز زد .دربست نوکرتیم ...عشقش بود.
 .2113شیشه شربت دستش بود .دیگر سرفه نمی کرد.
عکس مادر می خندید.
 - .2114موهام قشنگه بابا؟
بابا مثل همیشه توی قاب می خندید...
 .2119شمر می غرید و رجز می خواند .مشتی با بیل زد سرش! ***نامزد***
میرشمس الدین فالح هاشمی

 .2116انار سرخ صورت ننه سرما
گرمی کرسی ننه گرما
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 .2117دی بهمن اسفند پسرای ننه سرما جمع اند برای تولد یلدا
مینا بیابانی

 .2118هیس ...نفس هایم در درونم حبس شده است ...
 .2115لیلی...آنقدر آه می کشم که سکوت ها ،فریاد بزنند...
 .2111خودم را برایت پست میکنم تا احساسم را بخوانی ...
 .2111غصه هایم رمانی نو  ،شده اند...
 .2112شاید مرا روزی با کاغذ و نوشته هایم بسوزانند...
نوید اچگان

 .2113یک نفر در آینه است ،کاش میتوانستم بغلش کنم
 .2114هوایم خوب است اما گذشته ام درد می کند
علی طرخورانی

 .2119الو الو
سارا تویی؟
من نگارم
دیگه مزاحم نشیدلطفا
 .2116مامان،بابا کی میاد؟
دیگه نمیاد
اونم با خاله رفت
 .2117فووووو
االن تو فضام
پاشو برو دوتا نون تازه بگیر
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 .2118دست تو دماغت نکن بچه
بجاش دروغ نمیگم بابا
 .2115بیکاری؟
سه ساله سه تا بچه بیکارم تو خونه دارم
محمد حسن علی یاری

 .2121میاندیشید  ،چرا برخی عشقها کوتاه و برخی عاشقان فراموشکارند چرا؟
 .2121همه چیز درست میشه ...همه چیز ...همه چیز..باورکن!
 .2122دل آدم ...عجب گرم میشود گاهی  ...به یک دلخوشی کوچک...
امین قاسمی

 .2123دیگرهیچ چیز آرامش نمیکردجز؛دل بریدن ورفتن!
 .2124مادر،کربال نه مشهد مطمئنه خبر...خبر ...انفجار قطار مشهد
 .2129بساط خمارش پابرجا بود،صدای ..یا حسین که شنیدگفت برپا
 .2126برای قطع یارانه ده جلسه میگذارند برای حقوق نجومی ..نه!
 .2127آری ...خبر از تنهایی و بی کسی ام میدهد لرزش دستان مادرم
بنت الهدا رحیم زاده

 .2128گوشواره اش را گم کرده بود ،ترجیح داد گوشش را ببرد
 .2125آخرین نخ را روشن کرد ،اما برعکس ...لعنتی!
- .2131دوستم داری؟
 آره زیاد مثال بیژن ،فرهاد ،آرش ،نوید  ،آرمان .2131او از سوسک می ترسید .سوسک ها هم از او
 .2132همه عکس ها را پاره کرد ،دیروز چسب خریده بود
احمد حاتمی
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 .2133ترمز...
عصای سفیدقرمزشد.راننده فریاد زد:مگه کوری؟
 .2134روی کارتن سرد،کنار ترازو خوابش برد.خواب کارتون می بیند.
 .2139سوت خمپاره پایان بازی زندگیش رانشان داد،برنده شد.
 .2136نخ بادبادک به آنتن ماهواره گیر کرد آخر فیلم بود.
 .2137بسته ،کف دست دختر صورت کبود،خیس عرق شده بود.
زهرا رشول زاده

 .2138دریا همچنان متالطم بود.موجی امد کفشهایش را هم برد.
 .2135کاله پدر در دستانش...ناباورانه تابوت را همراهی میکرد.
امیر محمودابادی

 .2141لبهای زن زمزمه میکنند.
طناب هنوز دور گردن مرد است ***شایسته تقدیر***
 .2141وان را تا باغ خشکیده کشید .هنوز مات باران بود.
 .2142سربازان از بازی با سر بریده کودکان لذت برده بودند.
 .2143خاطرم چیزی نمیآورد  .با تنپوشهای ناشایست خود را رها میکنم.
 .2144بدن برهنهاش را پیش میکشید.
زندگیاش روی دیوارها تصویر میشد.
زیبا زیالیی

 .2149چاقویم توی شکمش بود .گفت برادر .اما من برادری نداشتم.
سید فرهاد نجفی فرد
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 .2146داشت میرفت
گفتم:نرو
گفت
خیلی وقته رفتم.
 .2147معلم:بابا نان داد
دانش آموز:کِی؟
 .2148از راهی دور آمد
ولی
کسی را در انتظارش ندید.
 .2145دیشب باران قرار با پنجره داشت
چک چک چک
فرزین اورنگ

.2191
.2191
.2192
.2193
.2194

پوشک بچه را من عوض کردم ،عجیب اینکه تهوع نداشتم
سن 18 ،26سال درس،بیکار ،سنگین کام بده سیگار
نگران مریضی ات شدند ،من سالهاست به تو مبتالم
گوشی ام را دور انداختم ،عجیب نزدیک بین شده بودم
گفتم دوستت دارم ،گفتی منم ،من جدایمان کرد
فرشاد مرادزاده

 .2199مشترک موردنظر در دسترس نمی باشد،دستت را به من بده.
پژمان علی پور

 .2196داوینچی اشک های مونالیزا را پاک کرد و گفت  :لبخند بزن *** .نامزد***
 .2197مستاجر طبقه ی پنج آخرین کمدین صامت دنیا را خورده بود.
 .2198چند روز بعد از دفن ونگوگ از گورش آفتابگردان رویید.
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 .2195هنرپیشه ی معروف در تختش مرده بود .شبیه زنده بودنش نبود.
الهام افروتن

 .2161بشر باالخره توانست انسان باشد .شاید دیگر نتواند آدم بماند.
 .2161به اندازه بدی در جهان خوبی وجود دارد .اما کو؟
 .2162سایه ات همیشه همراهم است .چقدر ریش به صورتت میاید.
 .2163قلب همان خانه است .خانه همان خاک است .وطنم اینجاست.
 .2164تنها دستانت در دستانم دیدنی است .باقی همه جاری است.
لیال یازرلو

 .2169دود رفت تو حلقش.تازه پای دخترک گرم شده بود..
 .2166لعنت به چراغ سبز
تازه رسیده بود به ماشین،پسرک
. .2167جمعیت نحیف وار رفته بود زیر تابوت مرد دم کلفت
.. .2168آب را گل آلود کرد .از جوب نهنگ گرفت
 .2165زل زده به سقف.پشتش می خارد.کسی در خانه نیست
احمد سوسرائی

 .2171فکرش کامال درگیر بود این بار درگیر خودش.
 .2171زمان را به عقب برگرداند ،می خواست دیگر خودِ خودش باشد.
 .2172مجازی عاشق شدم ،آنگاه دست راستم ،دست چپم را گرفت.
 - .2173خوش باش با خوشی های کوچک.
 اما چیزهای کوچک ارضایم نمی کند. .2174بخند ...بخند ...بیشتر بخند ،می خواهم در عکس کامال شاد باشی.
زهرا اصلی
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 .2179پشت اطاق عمل،پدر آیه الکرسی را مضطرب غلط میخواند*** .برگزیده***
 .2176کودک رها در خیابان سرد ،دستت را به من بده.
 .2177مادرم مشهد از کربال امن تره،تازه با قطار میفرستمت
 .2178در عبور از جبروت ،جبرییل توان رفتن نداشت محمد برو!
 .2175این هفته اگر پسرم بیاد تلفنو درست میکنه ،زنگ نمیزنه!
مسعود فری پور

 .2181دستگاه خون پاش درست عمل نکرد...
تارانتینو کات داد !
 .2181گیرنده ناسا ،از سفینه آزمایشی بی سرنشین ،صدای سالم شنید ! ***نامزد***
 + .2182اینا چی اند؟
– سیب
 +چند؟
– سی
دو بار لبخندشو دیدم !
 .2183فقط می خواستم زیر نظر بگیرمش
اما...
عاشقش شدم !
 .2184حواسش از آینه به من بود...
به ابروهاش الک زد !
میالد پرنیانی

 .2189این عادت پسرم بود .آنقدر می ماند تا بیارنش.
 - .2186شما متاهلی؟
– نه
شایانِ مُفنگی که مرد نیست .دلش ریخت.
165

 .2187کسی حرفش را باور نمیکرد .مرغها فقط خواب پرواز می بینند.
عباس سعیدی

 .2188خیلی ازش عصبانی شد ،تازه فهمید چرا زنبورا نیش میزنن.
 .2185سر سفرهء عقد به عشق دوران دبیرستانش فکر می کرد.
 .2151هیچ وقت نمی دونست که آینه ازش فیلم می گرفت.
 .2151هجده سالش بود که فهمید هیچ هیوالیی زیر تختش نیست.
 .2152اولین سیلی رو که خورد یاد اولین روز آشناییشون افتاد.
سلمان جلودار

 .2153مادربزرگ بعد مرگش فراموش شد،پدرم گفت :او آلزامیر داشت.
 .2154گفتم :قرص ها اعتیادآورند دکتر،گفت :برای شما طبیعی است.
 .2159در ایستگاه،قطار مسافری را می برد که آمده بود بماند.
 .2156کارتن خواب در سرما خوابید و به اتاق خواب می اندیشید.
 .2157پسر فلج برای خرگوشی می گریست که از پارکینگ رفته بیرون.
مینا لگزیان

 .2158برای یک عمر مست ماندن باید شراب معشوقه را نوشید.
 .2155رژقرمززد.صدای در آمد.پوتینی پشت در بود.
 .2211آخر همه دوست دارم های مجازی اش استیکر قلب بود
 .2211سوز سردی آمد.جای دست هایش در جیبم خالیست.
 .2212باران میبارید از پنجره کالس پدر را جارو بدست دید.
معصومه شفیعی

 .2213وقتی پرید،آدمها ریز بودند.میانه راه فهمید اشتباه میکند.
موسی کاظمی
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