به نام خدا

نهمین جایزه داستانهای ده کلمهای

فراموشیِ لی
 1آذرماه تا  1بهمن ماه 1196

داوری این دوره از جایزه داستانهای دهکلمهای فراموشیِلی توسط بازدیدکنندگان سایت صورت
گرفته .داستانهایی که به مسابقه راه پیدا کردهاند در این مجموعه با عبارت *راهیافته به مسابقه*
قابل مشاهده هستند.
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.1

آزمایش
جواب مثبت بود سر پیج مستقیم رفت

*راهیافته به مسابقه*

مریم دلفانی
---------------------.2

دستشویی
هرروز حمام میرفت تا نفهمند کجا کار می کند

مریم دلفانی
---------------------.3

در آغوش مردان فقط به یک چیز فکر میکرد ،بچه هایش

مریم دلفانی
---------------------.4

رفتم پیانو یاد بگیرم.نمیدونم چیشد تصمیم گرفتم استادمو بگیرم.

الهه برزگر
---------------------.5

میخ میکوبیدیم.به بابام گفتم بزن .زد.
هیچی؛جاش میسوزه.

*راهیافته به مسابقه*

الهه برزگر
---------------------.6

به رفیقم میگم نمیخوای پولمو پس بدی!؟
گف:دیکه چه خبر..

الهه برزگر
---------------------.7

پدر فریاد میکشد
کودک گریه میکند
جای مادر خالی است

نازنین نیک پیما
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 .8ترس از مدرسه لباسهای او را کهنه کرد.
نازنین نیک پیما
--------------------- .9زنم نمی داند میان زباله ها دنبال خوراکی هستم.

*راهیافته به مسابقه*

نازنین نیک پیما
--------------------- .11اشی مشی خسته با یک پیت استون به النه برگشت!
میالد پرنیانی
--------------------- .11زن برای فرار از شوهر ،او را تعقیب می کرد!
میالد پرنیانی
--------------------- .12بچه به دکتر :سنگ مثانه نیم وجبی مجرای ادرارمو جرید!
میالد پرنیانی
--------------------- .13گفتگو
–من تو او ما شما آنها
–من تو ما
گلنسا امیریان
--------------------- .14کی برگشتی؟
–من که نرفته بودم
پستچی کشته شد.
گلنسا امیریان
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 .15نفس گرفت شمع را فوت کند  ،زلزله امد خاموشش کرد.
گلنسا امیریان
--------------------- .16مسکن مهر فرو ریخت  .زیر آوار منتظر دست مهربانی بود.
مهراب اکبری شهپر
--------------------- .17بعثی ها دستاهایشان را بستند .کاش غواصها توی آب ماهی می شدند!
مهراب اکبری شهپر
--------------------- .18کولبرها نان بر پشت حمل می کردند .فرمانده فرمان شلیک داد.
مهراب اکبری شهپر
--------------------- .19آهنگر
ضربه های مداومش برروی آهن خبراز تحقق آرزوی دیرینه اش برای برقراری عدالت درشهرظلم زده خاوران بود.
ناصرنجاری خضرلو
--------------------- .21شهید
روی مادرش رابوسیدوباصدایی پرطنین خبرازآزادی خرمشهردرعملیات پیش روراداد.
ناصرنجاری خضرلو
--------------------- .21جنگل
روبه مکارعاقبت حیله ایی کردوباشکارشیردرچاه عمیق وسط جنگلخودراسلطان بی رقیب بیشه کرد.
ناصرنجاری خضرلو
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 .22دختر نوشت  :کات!
پسر  :منم کات
تا صبح خوابشان نبرد!

*راهیافته به مسابقه*

محسن اکبری
--------------------- .23مست گفت  :چرا همچین میشم؟ اخبار گفت  :زلزله  ۷ریشتر!
محسن اکبری
--------------------- .24دخترک شیرینی پخش می کرد  ،داعش  ۸۳بار تجاوز کرده بود!
محسن اکبری
--------------------- .25دختر گل سر را به گیسوانش بست.باد آرامتر وزید.
عبداهلل خسروی
--------------------- .26شبگردهای حکومت نیروی مردمی دشمن و تیغش را نابود کردند.
عبداهلل خسروی
--------------------- .27زمین تکان خورد مردم نیز همینطور اما مسئولین استوار ایستاده اند.
عبداهلل خسروی
--------------------- .28فرشته راست به فرشته چپ گفت  :بنویس ! گفت  :خدا می بخشه !
جالل علی نژاد
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 .29وقتی عرعر کرد  ،کشاورز گفت  :هار شده  ،بیارید زیر بار!

*راهیافته به مسابقه*

جالل علی نژاد
--------------------- .31تتررررق ! کولبر مثل آهو می دوید .پای مصنوعی اش تیر خورده بود!
جالل علی نژاد
--------------------- .31دقیقا ازوقتیپدرممگفت:تونمیتونی،کارمتمومشد.
هادی عسگری
--------------------- .32منفقطیهکلمهگفتم:مستقیم ،شوفرجملهبارونمکرد.
هادی عسگری
--------------------- .33گرسنهبودولیازگرسنگینمرد ،ازخوردنمدفوعمرد.
هادی عسگری
--------------------- .34قاصدک ها بهانه بودند… تو ساکت را ببند…
محمد مهدی فکریان
--------------------- .35کمتر تکان بخور…! یخ کردم…
محمد مهدی فکریان
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*راهیافته به مسابقه*

 .36لعنتی…
محمد مهدی فکریان
--------------------- .37بادکنک ها هم ترکیدند،وقتی آجرهای خانه هر یک فرو ریختند
فروغ السادات نوربخش رضایی
--------------------- .38بادکنک ها هم ترک خوردند،وقتی آجرهای خانه هر یک فروریخت…

*راهیافته به مسابقه*

فروغ السادات نوربخش رضایی
--------------------- .39به تعداد روزهای باقیمانده حبسش دیوار زندان را کوتاهتر می دید .

*راهیافته به مسابقه*

احسان شهریاری
--------------------- .41پابرهنه میرفت .سردی پا را بهتر از وجدانی سرد میدانست.
حبیب اهلل خوشدل
--------------------- .41کودک با امید سالم داد و پدر با خجالت جواب.
حبیب اهلل خوشدل
--------------------- .42میگفت ضریح را نبوس و خود متوسل به شمشیر بود.
حبیب اهلل خوشدل
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*راهیافته به مسابقه*

 .43بوسیدمت و تمام شدی
مرضیه صالحی
--------------------- .44پدر اصرار دارد تکنولوژی به درد نمی خورد بروزبودن پول می خواهد
مرضیه صالحی
--------------------- .45وقتی از کسی عبور می کنی جای پایت باقی می ماند
مرضیه صالحی
--------------------- .46ننه سرد بود ،پتو رویش کشیدند؛ نفس نکشید
مهناز نجفی چالشترى
--------------------- .47کاش جاى این داداش کوچولو،یه عروسک واسم خریده بودن؛
مهناز نجفی چالشترى
--------------------- .48سومی هم دختر بود؛از زیر میز پول انداختنش را داد؛
مهناز نجفی چالشترى
--------------------- .49اینقدر انتظار کشید و نهایتا مزارش کنار شهید گمنامی شد
علی خانی
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*راهیافته به مسابقه*

 .51بی انکه به عقربه ترازو نگاه کند پول را داد.
علی خانی
--------------------- .51گ منام یعنی شهیدی که پالک ندارد.ولی سربند یازهرا چرا.
علی خانی
--------------------- .52یک
دو
سه
چهار
پنج
زلزلهه!
صفر
صفر
صفر
صفر
علی هامون
--------------------- .53دهان خسرو همیشه پر است ،اما فکر شیرین جای دیگریست.
مهرانگیز محمودی
--------------------- .54خسرو اخم کرد .شیرین گفت :بوی پونه میدهد روزگار بدبختی
مهرانگیز محمودی
--------------------- .55شیرین :چه صمیمانه فراموشم کردی!  .خسرو چیزی نگفت ،لبخند زد.
مهرانگیز محمودی
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*راهیافته به مسابقه*

 .56پیتزا را میکشم،سیگار را میخورم،بعد از تو هنوز زنده ام.
دریا بانوج
--------------------- .57پیازا رو خورد کردم،بریز تو ماهیتابه.
_خیال زنی معلول

*راهیافته به مسابقه*

دریا بانوج
--------------------- .58عاشق شدم،سه تا قرص سرماخوردگی خوردم.
_من یک مالیخولیایی
دریا بانوج
--------------------- .59پارچه ای جلویش می گرفت .بیچاره دندان مصنوعی هیچ وقت دیده نشد.
مارال فروزش نژاد
--------------------- .61گفت  :قوانین را چه کنم ؟ رهایش کن و رها شو.
مارال فروزش نژاد
--------------------- .61نمیدانست چطور بین این همه چوب کبریت باریک گیر افتاده.
مارال فروزش نژاد
--------------------- .62معدن فرو ریخت  ،زیر آوار یاد دخترش افتاد  ،قول عروسک داده بود.
فرزانه علی نژاد
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 .63گل مثل هم مثل خودش پژمرد وقتی دید با دیگری می خندد.
فرزانه علی نژاد
--------------------- .64پدر عروسک خرید زلزله شد با عروسک برای همیشه خوابید.
فرزانه علی نژاد
--------------------- .65مادرم مونالیزا پدرم ونسان ونگوگ خودم دالی بدون سبیل
جواد انصاری زاده
--------------------- .66ماتادور
سوپر من به میدان آمد گاو با شاخش نوشت کمک
جواد انصاری زاده
--------------------- .67یک گوش
نقاشی دوست داشت برای بچه ها سبیل دالی میکشید
جواد انصاری زاده
--------------------- .68گفت سالمندان خوب است ورفت چون عاشق مادرم بودم
سعید عبدلی گیوی
--------------------- .69با ترحم گفتم رفتگری خوب است برگشت دیدم استادمان است
سعید عبدلی گیوی
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 .71گفت فراموشم کن اما یادم نرفت تا زن گرفتم
سعید عبدلی گیوی
--------------------- .71مادر  :فقط بار اول سخته!
دختر  :یعنی دیگه آجرپزی نمی ریم ؟
نقره زارعی
--------------------- .72زن شهید پوتین دست دوم را از دستفروش خرید!
نقره زارعی
--------------------- .73شب زفاف داماد غمگین بود.
عروس باید برگشت می خورد!

*راهیافته به مسابقه*

نقره زارعی
--------------------- .74الو… چی؟… تو پارتی گرفتینش؟!… اون دیگه دختر من نیست.
فاطمه مرادی جهان
--------------------- .75درباران شدید،گل ها در آغوش پسرک به خواب رفت.
فاطمه مرادی جهان
--------------------- .76با پیشانی خیس از خواب پرید ،شوهرش خوابیده ،لبخندی می زند.
فاطمه مرادی جهان

12

 .77عاشق کارتون تلویزیون بود ،خسته که می شد ،توی یکی شان می خوابید.
محمود مرادی جهان
--------------------- .78سیگارپسرک می افتد ،پدر به او نمی رسد  ،سیگاری روشن می کند.
محمود مرادی جهان
--------------------- .79پروازکنسل،داخل خانه می شود،زنی روی تخت خوابش ،برمی گردد.
محمود مرادی جهان
--------------------- .81غرورش نمی گذاشت خم بشود..
..وقت دفن پای مادر را بوسید..
محمد انجم شعاع
--------------------- .81امید آخرشان جواب داد..
قرار شد اسم دخترشان معصومه باشد..
محمد انجم شعاع
--------------------- .82پتوی دو نفره کنار رفت..
آبگرم کن را خاموش کرد ..
محمد انجم شعاع
--------------------- .83شرتش را دو هفته نشسته..
روزهای آخر بارداری همسرش است..
زهرا انجم شعاع
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 .84از خواب پرید..
پسرش را بوسید..
زهرا انجم شعاع
--------------------- .85توپ باز شیشه را شکست..
کارد تیز همسایه نو مانده..
زهرا انجم شعاع
--------------------- .86مادر گفت:بنویس
پسرک گریان نوشت
پدر خندان استوری گذاشت.
فاطمه باقریان
--------------------- .87نگاهشان به هم گره خورد،رضا با گونی بازیافت بود.
فاطمه باقریان
--------------------- .88دخترک سوالش را پرسید :مادر از روی کتاب درست جواب داد .
فاطمه باقریان
--------------------- .89شنیدم ماری زخمی که میگفت
درآستینم انسان پرورش داده ام.
میدیا معروفی
--------------------- .91کامل ترین ماه زاده ی تاریک ترین شب هاست.
میدیا معروفی
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 .91اتاقم دیگر بوی گل نمیدهد
پروانه ها ته چمدانت سنگینی نمی کنند؟
میدیا معروفی
--------------------- .92گفت پشیمان نیستم  .اما نگفت آن روز هیچ اتفاقی نیفتاد.
زهرا سلطانی
--------------------- .93لحظاتی را به یاد آورد که هنوز زندگیشان نکرده بود.
زهرا سلطانی
--------------------- .94هیچکس منتظر ما نیست .اینقدر میمونیم تا نوبتمون برسه.
زهرا سلطانی
--------------------- .95حاال دخترک اسلحه میفروشد ،دیگر سودی ندارند  :گل  ،فال  ،کبریت.
مهدی بابادی
--------------------- .96صورتم دیگر جوش نمیزند ،صورت مسئله را اسید پاک کرده.
مهدی بابادی
--------------------- .97چاقو را دید  ،دلش خون شد و هنوز می خندید  ،انار.
مهدی بابادی
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*راهیافته به مسابقه*

 .98عمرسعد فریاد زد پیاده شوید حسین را راحت کنید!
مسعود فری پور
--------------------- .99تو یه روز فهمید پدر شده و ام اس گرفته!

*راهیافته به مسابقه*

مسعود فری پور
--------------------- .111همه بهش گفته بودند این مورد برا ازدواج مناسب نیست!
مسعود فری پور
--------------------- .111ما
به آخر خط رسیدیم!!
مرا ُکشتی .تاریخ را نوشتی…
امیرحسین واال
--------------------- .112بزرگوارانه،
دست بر سر یتیمی کشید.
بعد دستش را شست!

*راهیافته به مسابقه*

امیرحسین واال
--------------------- .113بزرگترین تصمیم زندگیش بود.
ـ «با اجازه بزرگترها»!! …
مکث کرد!!
ـ «نه»!!

*راهیافته به مسابقه*

امیرحسین واال
----------------------
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 .114سقط
گفت مادرم مرا می کشد ،پرید تا بچه اش را بکشد
نادر دلفانی
--------------------- .115جای برنج قرص ان را سر سفره با اب گذاشت

*راهیافته به مسابقه*

نادر دلفانی
--------------------- .116ایدز
فکر میکرد بچه اش بیماری ژنی دارد تلویزون را شکست
نادر دلفانی
--------------------- .117مادرش گفت  :این ((شیشه))آخر می کشتت.سر مادرش را برید.
سپیده ابرآویز
--------------------- .118کلید انداخت.صدا زد :مامان،مامان چقدر بوی گاز میاد.
سپیده ابرآویز
----------------------

 .119فوتبالیست گلهای زده اش را داد به بچه های زلزله زده.
سپیده ابرآویز
--------------------- .111دزد کیف را گشود .ناگهان روی عکس زنش خیره ماند.
فاطمه محبی
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*راهیافته به مسابقه*

 .111فرزند خوانده:
با چادرش قبر شهید گمنام را پاک کرد.
فاطمه محبی
--------------------- .112مادر برای چنگیز کوچکش مرثیه می خواند .می خواست جنگجوی بزرگی شود.
فاطمه محبی
--------------------- .113سرطان وقتی تمامش کرد که برس دسته طالیی اش نو مانده بود.
حمید نوروزی
--------------------- .114آخرین درخت سیب می خشکید.
هیزم شکن خندید.
باغ ،از دنیا می رفت.
نیما شوکتیان بهبهانی
--------------------- .115گفت :دارم ازدواج می کنم.
سیگاری کشید.
دنیا تاریک شد.
پایان…..
نیما شوکتیان بهبهانی
--------------------- .116آمبوالنس رسید.
نفسش گرفت.
فریاد زد :مامان!
گوشی اش افتاد.
می گریست.
نیما شوکتیان بهبهانی
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 .117تلفنی سفارش جنگ میدهند
از میزان فروش اسلحه ناراضی اند.
خجسته اسکندری
---------------------خانوار جنوب شهر
فداکار سرپرست
خیابانی شمال شهر ،مادر
 .118زن
ِ
ِ
ِ
خجسته اسکندری
--------------------- .119خیانتکار
بارها سوار و پیاده شد از قطار زندگی مشترک
خجسته اسکندری
--------------------- .121دخترک سینه بابا را بوسید .سردی سنگ لبهایش را سوزاند.
افروز مهدیان
--------------------- .121قرآن گرفت باالی سر مسافرش .خاک آرام صورتش را پوشاند.
افروز مهدیان
--------------------- .122دخترک با دهان پرخون گفت کاش بابا شهید شده بود.
افروز مهدیان
--------------------- .123چه کسی فکر می کرد،قفل ساز سارق زن های محله باشد.
سعید ناتمی
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*راهیافته به مسابقه*

 .124سمی که برای مادر زنم آماده کردم،پدرم را کشت.
سعید ناتمی
--------------------- .125اگر دولت زیر زمین را حفاری کند.من را قاتل صدا می کنند
سعید ناتمی
--------------------- .126چشم در چشمم گفت پیر شده ام ،آینه ی بی انصاف اتاقش
فاطمه نوری
--------------------- .127نمی دانم می روی یا می مانی؟ شاید هم دوباره بیایی.
فاطمه نوری
--------------------- .128زمین و زمان ترسید.زمان تمام اما زمین فقط لرزید.
فاطمه نوری
--------------------- .129پیوند
صدای قلب فرزندش چه ضربی داشت در سینه ی دیگری
شکوفه رجب زاده
--------------------- .131زلزله
کادویی که باز نشد,چشم دخترک باز مانده بود
شکوفه رجب زاده
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*راهیافته به مسابقه*

 .131همه جا تاریک بود,تنها روشنایی اش عصای سفیدش بود

*راهیافته به مسابقه*

شکوفه رجب زاده
---------------------.132زلزله
کادوهایی برای خانه ی نوساز زیر آوار هایی از مهمان ناخوانده
طیبه نصیری
---------------------.133

با همه ی توانش فریاد زد کمک!کوهستان جوابش را داد

طیبه نصیری
--------------------- .134چشمهایش به در خشکید,پنجره هم شرمنده اش بود
بیچاره پیرزن
طیبه نصیری
---------------------.135

«امیر ارسالن نامدار»… چه اسم طوالنیای! کتاب را گذاشت کنار.

احمد نوری
---------------------.136

از زن قصه خیلی خوشش میآمد .کتاب را بوسید.

احمد نوری
---------------------.137

زن نابینا فریاد کشید« :اصال میشنوی؟»

شوهرش سر تکان داد.

*راهیافته به مسابقه*

احمد نوری
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.138

چمدان مدارک را زیر و رو کرد .سندِ ازدواجش نبود.
ِ

احسان زرافشان
---------------------.139

حساب دفتری خوراک را از دهانش انداخت.
پای سفره ،یا ِد
ِ

احسان زرافشان
--------------------- .141یک دست کوبیده گرفت .به زنش گفت :خودش خورده است.
احسان زرافشان
--------------------- .141هر چه فکر میکنم ،نمیدانم زندگیم را به چه بهایی باختم.
فاطمه محمودی
--------------------- .142دنیا با همه ی بزرگیش برایم کمه ،جام نیست :آه! .
فاطمه محمودی
--------------------- .143سخت است! توی اوج جوانی احساس کنی که پیر شدی.
فاطمه محمودی
--------------------- .144او اینجاست هنوز،کافیست چشمانم را ببندم.
مریم صوفی ابادی
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*راهیافته به مسابقه*

 .145آخرین سحرگاه،با چشمانی باز خوابید.
مریم صوفی ابادی
--------------------- .146باران می بارد .زنی پشت پنجره چشم در راه است.
مریم صوفی ابادی
--------------------- .147فقط خط خطی می کنند.آهنگ می شنوند.تغذیه می خورند،همو می زنند.
هاجر دهقانی
--------------------- .148دهنش بوی عطرخیار میده.فکر کرده کشک و ماسته.
هاجر دهقانی
---------------------_ .149یک کلمه آره یا نه؟
_من نمیتونم جواب کوتاه بدم!

*راهیافته به مسابقه*

هاشم قدمی
---------------------_۱ .151میای؟
-۲میمونی؟
-۸دودلی؟
-۱آخرش که چی؟
-۲میترسی؟
-۸نگران نباش.
هاشم قدمی
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 .151زن آسمانی شد.مرد آسمان را دید و لذت برد.
هاشم قدمی
---------------------_ .152هیس.هیچی نگو،خودم خراب کردم خودم هم درستش میکنم.
نعیمه السادات سرکشیک زاده
---------------------_همش همین؟

.153

_این همه چیزیه که داشتم.
نعیمه السادات سرکشیک زاده
---------------------_ .154دیدی دروغگویی؟
_دروغگو؟چرخ زمونه با ساز من کوک نبود.
نعیمه السادات سرکشیک زاده
---------------------- .155متاهل یا مجرد؟
متاهل.-خانم منشی!نفر بعد لطفا!

*راهیافته به مسابقه*

شیرین عبدالخالقی
---------------------- .156عروس خانم وکیلم؟
آخ!جنین لگد محکمی به شکمش زد.
شیرین عبدالخالقی
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 .157تلخ ترین شیرینی زندگی ام کیک عروسی ات بود!
شیرین عبدالخالقی
---------------------.158صورتش را با سیلی زمستان سرخ نگه میداشت کارگر فصلی
عاطفه محمودی
--------------------- .159بارها شب اول قبر را تجربه کرده بود گور خواب
عاطفه محمودی
--------------------- .161گفتم:
مدادت داد میزنه که کمرنگه.
دخترم:
من کمرنگم،کمرنگم.
مژده شریف
--------------------- .161پیرمرد
دست در دست غریبه ای داشت که پدر صدایش می کرد
اسماعیل میرزایی
--------------------- .162زن جوان
بیخواب از خرناسه های مرد و جیغ های گربه های مست
اسماعیل میرزایی
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 .163صدایش کردم نشنید
فریاد زدم :حالت خوبه؟
نجوا کرد :نه…

*راهیافته به مسابقه*

اسماعیل میرزایی
--------------------- .164حججی
روزی که رفت
گفت می اید…
ولی نگفت بی سر
الهام خوشدل
--------------------- .165درد داشت .ولی زخم بر تن نداشت تنها،تنها بود
الهام خوشدل
--------------------- .166حال دفاع نداشت گفت یا حالل کنید یا حاللم کنید
الهام خوشدل
--------------------- .167اگر ،دورتر از خودم بروم نمیدانم به کجا میرسم !
هادی (ابوالفضل) حسین بگ عراقی
--------------------- .168جمله یی که از ذهنش گذشت  ،ترساندش  .سر تکان داد … ،نع!
هادی (ابوالفضل) حسین بگ عراقی
--------------------- .169رسید  .اما  ،کوچ بی موقعی نگاهش را سیاه کرده بود.
هادی (ابوالفضل) حسین بگ عراقی
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 .171دیگر حوصله ی زندگی کردن نداشتم و پنجره هم باز بود.
محمد رضا اسماعیلی
--------------------- .171من بودم.او بود.و کسی هم بین ما بود.
محمد رضا اسماعیلی
--------------------- .172حاضر بود برای من هر کاری کند.و رفت!.
محمد رضا اسماعیلی
--------------------- .173نبراسکا تا نیروانا را رکاب زد،خاکسترش را دفن کرد.
ناصر شجاعی
--------------------- .174کمر به کشتن مرگ بسته بود اما کمربندش را نه.
ناصر شجاعی
---------------------.175دروغ میگویم،همچو چهلستون.
ناصر شجاعی
--------------------- .176او در آینه بود .اما شخص بیرون آینه ،او نبود.
صبا فردوسی
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*راهیافته به مسابقه*

 .177اسامی پایین آگهی ترحیم را می خوانم… چندین دشمن باقی گذاشتم.
صبا فردوسی
--------------------- .178مشکل این بود :قلبی که نداشت به درد آمده بود.

*راهیافته به مسابقه*

صبا فردوسی
--------------------- .179به عکاس لبخند زد،نگران قاب عکس باالی تابوتش بود.
نرگس نقیبیان
--------------------- .181از همان جایی که پیشانی ام را میبوسیدی،مویم سپید شد.
نرگس نقیبیان
--------------------- .181از خواب پرید،زن و بچه ش بودند،عشقش دیگر نبود.
نرگس نقیبیان
--------------------- .182یکی بود یکی نبود تمام لذت بچگیام بود
حسنیه جباری شاهزاده محمدی
---------------------.183

یکی بود هنوزم هست ولی خیلیا دیگه نیستند

حسنیه جباری شاهزاده محمدی
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 .184االغی که یونجه اش تمام شود باالخره عرعر می کند
حسنیه جباری شاهزاده محمدی
---------------------.185زمین می خورد ولی…
این زمین بوی عصا نمی گیرد…
محمدسعید رسول رویسی
----------------------.186مثل موالنا و شمس…
مثال زنونه بزن…اینجا همه فمینیستن!محمدسعید رسول رویسی
---------------------قسطنطنیه

.187

راه طوالنی آمدیمدعا کنید کوتاه بمیرد(خانه سالمندان)
محمدسعید رسول رویسی
---------------------- .188االغ ،کوری؟
–ببخشید.
… –خر توای ،این همه پول تو جیبته.
مصطفی رستمی
--------------------- .189به آخر خط رسیده بود؛ با سه نقطه تمامش کرد.
مصطفی رستمی
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 .191پسر از پشت پنجره ،آخرین بوسه را فرستاد؛ داماد رسید.
مصطفی رستمی
--------------------- .191شیشه ی ماشین را تمیز کرد دوستش را دید  ،برگشت ،رفت
کاظم رستمی
--------------------- .192جنازه ی پدر همه اش یک کیلو استخوان الی پارچه سفید بود
کاظم رستمی
--------------------- .193رد حلقه ی روی انگشتش را دید  ،باور کرد  ،پاپس کشید
کاظم رستمی
--------------------- .194افسوس
مادرم عاشق من بود و من عاشق زجردادنش
سمیه سادات ساجد
--------------------- .195پدرم یلی بود برای خودش وقتی شکستمش
سمیه سادات ساجد
--------------------- .196آبرویم رفت فقط برای لمس کردن دستانت
سمیه سادات ساجد
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*راهیافته به مسابقه*

 .197بیمار خود را نجات دهید.
”کلیه ای برای فروش“
مجید حاتمی
--------------------- .198ویزیت دکتر گران بود
درد دلم را  ،به مُ نشیش گفتم

*راهیافته به مسابقه*

مجید حاتمی
--------------------- .199پیش خدا رفته بود .اما مادرش صدایش زد.
برگشت.
مجید حاتمی
--------------------- .211کودک:آقا،
جانم!
زلزله تموم شده ،ولی پدرم بیدار نشده
علی ابراهیمی
--------------------- .211ناصر :فقط طالق
معصومه :سرش پایین بود
سکوت!
کارگردان:کات

*راهیافته به مسابقه*

علی ابراهیمی
--------------------- .212مادر:سی سال ،بس نیست!
استخوانها را به سینه فشرد
علی ابراهیمی
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.213

گوش هایش را به هم دوخت و به زمین بازی برگشت.

بتول مسجدی
--------------------- .214هنگامیکه باران بارید ،دانه رویای درخت دید.
بتول مسجدی
--------------------- .215امروز همسرم برایم گل خرید .نکند من مُ رده ام؟!
بتول مسجدی
--------------------- .216پدربزرگ رو به نوه اش گفت :حاج رضا تو را زاییده!!!؟؟
مهدی قربانیان
---------------------.217حسین لیوان دوغ را سر کشید و گفت :یاحسین.
مهدی قربانیان
--------------------- .218گفتم :کاش همیشه انقدر خوب باشد .با لبخند گفت :هست…
حانیه سادات شبیری
--------------------- .219برادرم تبلت میخواهد؛ مادرم اجاق گاز ،و پدرم پول هایش را…
حانیه سادات شبیری
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 .211نپرید .با خودش گفت شاید مرحله آخر مرگ حماقتم باشد
مهران نعمت اللهی
--------------------- .211برایش فرقی نمی کرد پشت آن در زندانی باشد یا زندان بان!
مهران نعمت اللهی
--------------------- .212نمایش تمام شد  .عکس پسرش را از روی قبر برداشت
مهران نعمت اللهی
--------------------- .213قیمت ها را دید ،تصمیم به رژیم گرفت!
امین ابراهیمی دهکردی
--------------------- .214در جمع خودشانی  ،نتوانست خودمانی شود!
امین ابراهیمی دهکردی
--------------------- .215فرزند،پدر،خانه،امید ،زمین لرزید،یتیم،مرحوم،مخروبه،ناامید!
امین ابراهیمی دهکردی
--------------------- .216امام زمان (ع)
سرش در چاه است همچون پدرش گریه میکند
سید علیرضا موسوی عظیم
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 .217جانباز
چشم هایش مُ رد ،جور دیگر میدید
سید علیرضا موسوی عظیم
--------------------- .218مادر
غذا نمی خورد،بچه هایش هنوز سیر نشده بودند
سید علیرضا موسوی عظیم
--------------------- .219زن بغض وخشم اش را درالیه های رنگین آرایش پیچید.
مریم پاشاروش
--------------------- .221ای کابوس شب ام.شیرین وپرتمنایی.دوست می دارم تکرارت را
مریم پاشاروش
--------------------- .221مادرتشنه بود.پسرک باظرف آبی درانتظار بیداری اش.
مریم پاشاروش
--------------------- .222یک زن حق دارد دوباره عاشق شود  ،یک مادر عاشق
ملیحه بیانی
--------------------- .223زلزله آمد  ،بابا رفت  ،زلزله رفت  ،بابا نیامد  ،زلزله بد
ملیحه بیانی
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 .224همسر و پسر دادم  ،استخوان و پالک دادند  .انصاف است ؟
ملیحه بیانی
---------------------۱۲ .225آذر
دریا خندید در دوردست.
ماهی شاعر را بلعید.
رضا گندمی
---------------------- .226عکس پسرتونه؟ محمد؟ کجاست االن؟
آب دریاها تلخ است آقا!رضا گندمی
---------------------- .227این ماهی یه مزهای میده…
آب دریاها تلخ است آقا!رضا گندمی
--------------------- .228امروز باران بارید  ،هیچ احساسی نداشتم ،بزرگ شده ام.
آیدا اقبالی نمین
--------------------- .229مقوا کارتن جدیدی پیدا کرده ام،امشب خانه ای نو دارم.
آیدا اقبالی نمین
--------------------- .231مترو حرکت کرد و مار ما را بلعید.
آیدا اقبالی نمین
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.231زلزله  :هنوز پستانک می مکید وقتی آوار را از رویش برداشتند.
حسین ناژفر
--------------------- .232اندوه  :دنبال عکس جوانیش می گشت  ،بد جوری به او بر خورده بود.
حسین ناژفر
--------------------- .233مرد زندگی  :هنگام جنگ  ،عاشق زنی شدم که مرد زندگی بود.
حسین ناژفر
--------------------- .234از آن نوروز که تو رفتی ،سال دیگر نو نشد.
حسین شرفخانلو
--------------------- .235جای آغوش گرم ،سنگ سرد سفید سهم دخترک شد.
حسین شرفخانلو
--------------------- .236با سر آمد؛ شهیدی که پالک نداشت.
حسین شرفخانلو
--------------------- .237نگاه خیس دخترک ،چشمان مستاصل مرد ،تصادف ،دیه ،پایان .
حمید سفیدگر شهانقی
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 .238گشتیم ،گشتیم .وقتی برگشتیم ،من پشت در ماندم ،مثل کفش.
حمید سفیدگر شهانقی
--------------------- .239دیگر نمی دید .تاریک بود .آنکه دفن کرده بودند ،او بود.
حمید سفیدگر شهانقی
--------------------- .241همیشه می گفتی به درد الی جرز می خورم .نمی گذارم پیدایت کنند.
افسانه طباطبایی جعفری
--------------------- .241آلزایمر
عزیزم راه رفتن بی تو سخت شده.چرا آلزایمر گرفته ای
افسانه طباطبایی جعفری
--------------------- .242عزرائیل پشت در است.
کنارم نشست.خواست بیصدا نفس بکشم
افسانه طباطبایی جعفری
--------------------- .243شب یلدا:دوست داشت بهترین کادو را برای مادرش بخرد ولی پول نداشت بعض کرد مرد مهربان مغازه دار به
اوبسته ای پر ازشکالت واجیل شب یلدا هدیه کرد حاال اونیز هدیه دارد
فاطمه کیخسروی
--------------------- .244درپس کوچه ها درحالیکه دیوان.شعری زیر بغل داشت از این اداره به ان.اداره میرفت خودنمیدانست پس از
مرگش مشهوروجهانی میشود کاش میدانست
فاطمه کیخسروی
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 .245در وسط خیابان.بسته ای فال زیر پایش گذاشته بود وخسته به خواب رفته بود صبح پسر ناشنوای محل از
مرگش خبر داد.
فاطمه کیخسروی
--------------------- .246تا خواست بوسه عشق را بر معشوقه اش بزند،شوهرش رسید.
حسن رحیمی مقدم
--------------------- .247امروزم نیامد ملک الموت هم مثل تو بی وفا شد
حسن رحیمی مقدم
--------------------- .248چشمان خیانت دید قلب دوستش داشت تعویض نکرد تعمیر کرد.
مسلم قوی
--------------------- .249یک،دو،سه سییییب
این یکی را چاپ کنید روی سنگ قبر
راضیه مهدی زاده
--------------------- .251زن،دستی به سینه صافش کشید.تیغ را توی موهایش فرو برد.

*راهیافته به مسابقه*

راضیه مهدی زاده
--------------------- .251حلقه را درآوردم.در انگشت دست راست انداختم.برایش دست تکان دادم.
راضیه مهدی زاده
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 .252می خواست َکم نیاره  ،گفت :بابای مَ َنم امروز َکفشامُ برام دوخته.
ندا عرب
---------------------سرگرم شقایق ها که می شوم  ،یادم می رود کاکتوس هم  ،دلی دارد.
.253
ِ
ندا عرب

---------------------آب ُگنجشک ها شده بود.
 .254باران ایستاد  ،عجله داشت َ ،کفشهایش کاسه ی ِ
ندا عرب

--------------------- .255ساعتم هفته هاست ایستادهّ ،
حتی ثانیه ای وقت نداشتم درستش کنم.
محمد امین فردوسی
--------------------- .256فضانورد فریاد کشید :خداوندا کجایی؟
محمد امین فردوسی
--------------------- .257وقتی زندان را ترک کرد ،روح نداشت.

*راهیافته به مسابقه*

محمد امین فردوسی
--------------------- .258ده کلمه برای نوشتن یک عمر زندگی ؟! غصه ام میگیرد  .جشنواره!!!
صدیقه گمنام مقدم
--------------------- .259میخواهم بنویسم برای مخاطبی که نه میبینم  ،نه میشناسم  ،کوتاه ؟
صدیقه گمنام مقدم

39

*راهیافته به مسابقه*

 .261خواستم قصه ام کوتاه باشد  ،شد زندگی…
صدیقه گمنام مقدم
--------------------- .261گریه ،پالن اول آغوش مادر .گریه ،پالن اخر ،آغوش خاک.
احمد فرخی
--------------------- .262به من لبخند زد .فروشنده مانکن را جابه جا کرد.
احمد فرخی
--------------------- .263زمین دیگر نمی چرخید برای کودکان یک شبه بزرگ شده.
احمد فرخی
--------------------- .264من خودم نیستم .خودواقعی من کجاست؟در اینه نگاهت
مهسا اسالمی
--------------------- .265چیست؟ این واقعیت.در خیال …زندگی انجاست که خود باشی
مهسا اسالمی
--------------------- .266انسان وتفکر اوست که انسان رامی سازدتا باشد.
مهسا اسالمی
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 .267تم اشاچیان می دانستد چه کسی پشت نقاب است اما دلقک نمی دانست

*راهیافته به مسابقه*

مهری عموبیگی
---------------------جوانی پدربزرگ
 .268مادربزرگ مرد ،خیره به عکس مردی بی شباهت به
ِ
مهری عموبیگی
--------------------- .269قاب عکس خانوادگی روی دیوار ،خیره به خانواده زیر آوار
مهری عموبیگی
---------------------_ .271یعنی سطل آشغال اندازه تو پیدا نمیشه؟
_چرا،چشای تو

*راهیافته به مسابقه*

مرتضی کمال زارع
--------------------- .271غریب آشنا
فردا من،من نیستم.دنبالم نکنی،عوض می شوم.
مرتضی کمال زارع
--------------------- .272نان گران است
آب کم
نفس تنگ
امنیت اما هست
مرتضی کمال زارع
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*راهیافته به مسابقه*

- .273پس تا وقتی آدم نمیره ،شماها رو نمیتونه ببینه؟
بلهمحسن صادقی راد
---------------------.274

«عزیزم ،قشنگم چطوری؟» نوزاد پاسخ داد و مادر سکته کرد.

محسن صادقی راد
---------------------- .275انگیزه تو برای خودکشیهات چیه؟
-دفعه اول خیلی حال داد.

*راهیافته به مسابقه*

محسن صادقی راد
--------------------- .276یلدای…
دل انار ترک خورد.
باغچه زیر آوار دفن شد.
زهره چاجی
---------------------… .277کرمانشاه
رنگ هندوانه پرید.
مادر سر بر تل خاک نهاد.
زهره چاجی
--------------------- .278بوف کور آواز میخواند.
نویسنده در جام گاز مینوشید.
زهره چاجی
--------------------- .279آخرین گوسفندش را کشت  ,فریاد زد  :آی گرگ  ,آی گرگ!
سیما سامانی
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 .281تیروکمان از دست گنجشک رهاشد  ,آدم به زمین افتاد.
سیما سامانی
--------------------- .281پاکت خالی را مچاله کرد  ,جای سیگار خودش آتش گرفت.
سیما سامانی
--------------------- .282عنوان :پدرم در جوانی از دنیا رفت.
مادرم را سنگسار کردند.
سمیه بخشی
--------------------- .283تولد
با صدای گریه اش تمام دردهایم را فراموش کردم.
سمیه بخشی
--------------------- .284مدعی
نفهمید عشق چیست ،من بخاطر ایدز در بستر مرگم.
سمیه بخشی
--------------------- .285خون پاشیده شد روی دیوار .نقاش آخرین نقاشیش را کشید.
لیال آب ساالن زاده
--------------------- .286دلقک از غصه گریه کرد ،تماشاچی ها خندیدند.
لیال آب ساالن زاده
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*راهیافته به مسابقه*

 .287در دلش ماند
کلمه ی آخر هم
ملحفه ای روی سرش کشیدند
منوچهر ستاری
--------------------- .288مَ رد میرفت
و از دیدگان زن دور میشد
سکوت ُحکمفرما
منوچهر ستاری
--------------------- .289پس فردای زلزله زنده پیدا شد
پدرش با قهقه میگریست
احد رعنایی
---------------------- .291پوشک بزرگساالن دارید؟
+چه سایزی؟
نمیدونم ولی سایز شلوارش چهلهاحد رعنایی
--------------------- .291آنقدر رد شده بود
با ماشین تعلیم رانندگی مسافرکشی میکرد
احد رعنایی
--------------------- .292معاهده صلح امضا شد اما جنگ ادامه پیدا کرد.
مریم آب ساالن زاده
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_ .293می کشی؟
_تو ترکم.
_همین یه بار.
_باشه،به خاطر تو
مریم آب ساالن زاده
--------------------- .294زلزله آمد .خانه مان خراب شد .آرزو مُ رد .امید زنده است.

*راهیافته به مسابقه*

سعید نریمانی
--------------------- .295دست خالی برگشت.اخبار گفته بود،یلدا میوه گران نمیشود.
منصوره سادات میرآقاجانی
--------------------- .296فریاد زد.گلدانها را شکست.دیگر توضیحی بدهکار نبود.
منصوره سادات میرآقاجانی
--------------------- .297آرام میرفت.پاپیون روی لنگه راست کفشش وا داده بود.
منصوره سادات میرآقاجانی
---------------------+ .298دوستت دارم
گوشی را قطع کرد
یک دروغ مصلحتی
محمدجواد خیرخواه
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*راهیافته به مسابقه*

 .299اولین قرارشان را به یاد آورد
باال آورد!
محمدجواد خیرخواه
--------------------- .311واقعیت همیشه خالف گفته هایشان خواهد بود.
محمدجواد خیرخواه
--------------------- .311نمیام،میل ندارم
دستانش را در جیب خالیش مشت کرد

*راهیافته به مسابقه*

محمدسعید مرآتی
---------------------.312

بیدارشد

وبالشتی که عاشقانه بغلش بود پرت کرد

*راهیافته به مسابقه*

محمدسعید مرآتی
--------------------- .313به رفتن اتوبوس نگاه کرد.فقط بیست دقیقه تاخیرداشت.
اعظم رادپور
--------------------- .314ددینگ……….بگوکجایی؟ پلیس گوشی راازروی زمین برداشت
اعظم رادپور
--------------------- .315به سفیدی جای انگشترنگاه کرد .انگارحالش خوب شد.
اعظم رادپور
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*راهیافته به مسابقه*

 .316چشمهایش میشنید لبهایش گریه میکرد گوشهایش میخندید او کجاست.
الهام رهبان
--------------------- .317اونیکه بود نبود اونیکه نبود بود.
الهام رهبان
--------------------- .318در مغزم فقط جایزه می چرخید،هیچ خبری از داستان بنود.
زهرا صفا
--------------------- .319مرد فقط نگاه میکرد…
سگ زنده یاب کنسله،لودر بفرستید

*راهیافته به مسابقه*

زهرا صفا
--------------------- .311گفت به امید دیدار،
کلید را گذاشت و رفت…
زهرا صفا
--------------------- .311قصه این است که مهرت همه جا وزنه ی میزانم شد.
الهام سعیدی
--------------------- .312سر بر یک بالش ،رویاهایمان اما یکی نیست
لیال رضایی
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 .313کفش هایمان کنار هم ،راهمان اما جدا از هم سالیان سال
لیال رضایی
--------------------- .314تیله ی توی عکس دوباره خاکی می شوم در کوچه های کودکی
لیال رضایی
--------------------- .315افکارم میدوند حال آنکه من نشسته ام.
صالح قربانیان
--------------------- .316میخواهم به او فکر کنم اما فکرم مشغول است.
صالح قربانیان
--------------------- .317محبت کردم .شاید این بار کسی قدر محبت دانست.
صالح قربانیان
--------------------- .318پنکیک شور ،نیمروی شیرین.
سالت و شوگر مشکل بزرگ مهاجرتش.

*راهیافته به مسابقه*

سیده الدن امیرشنوا
--------------------- .319دستکش هایش که تمام شد .بدون دست برگشت .جنگ بی رحم.
سیده الدن امیرشنوا
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 .321ارشد قبول شد .دفترچه خدمت را برای دو سال بست.
سیده الدن امیرشنوا
---------------------.321زدمش
خودش را میکشید وقتی پای مصنوعی اش زیر تانک بود
علی حاجیان
--------------------- .322جورش کردم
–دیه ؟ سارا چطوری ؟
–حاللم کن
وقت مالقات تموم
علی حاجیان
--------------------- .323پام به کالنتری باز نشده.
نمی داند در زندان دنیا آمده.

*راهیافته به مسابقه*

علی حاجیان
--------------------- .324داره سوز میاد .پنجره رو می بندم .بعیده دیگه امشب بیای.
عباس سعیدی
--------------------- .325بابا که گفت بمیرم از دست شما – جدی گفته بود.
عباس سعیدی
--------------------- .326وان نیو ِ
خواستگاره بیاد!
مسج :برگرد خونه ،بابات قبول کرد
ِ
عباس سعیدی
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*راهیافته به مسابقه*

 .327فقط یک  ۷فرق بلیطش با بلیط برنده بود!

*راهیافته به مسابقه*

دینا فیاض پور
---------------------“ .328پایان یک رنگ”
کالغ کور خود را به اتوبان رساند.
دینا فیاض پور
--------------------- .329زیاد نمی خندید .دندانش سر جایش نبود .دست پدر سنگین بود.
دینا فیاض پور
--------------------- .331خواستگاری
قبل از شام شیربها را کارت به کارت کردند.

*راهیافته به مسابقه*

آرمین عالقی
--------------------- .331کاسه آب به جای پشت همسرش ،پای گلدان خالی شد .
حدیث ناظری
--------------------- .332ماه گرفتگی صورتش را با کرم پوشاند .خواستگارها داشتند می آمدند .
حدیث ناظری
---------------------_ .333آزمون آموزش پرورش قبول شدی؟
_آره ،دارم میرم چادر بخرم .

*راهیافته به مسابقه*

حدیث ناظری
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 .334تنها در خانه بودم که ناگهان کسی صدایم زد.
سیدمحمدامین حسینی
--------------------- .335تنها آدم جزیره ای بودم که ناگهان کسی در زد.
سیدمحمدامین حسینی
--------------------- .336در المبورگینی از جنس طالی خودم بودم که بیدار شدم.
سیدمحمدامین حسینی
--------------------- .337میهن!
سرباز« :دیگر نمی جنگم»
افسر از نافرمانی وحشت کرد.
احسان خلیلی اردلی
--------------------- .338آتش بس؟
نه هنوز به اندازه ی کافی خون نریخته ایم.
احسان خلیلی اردلی
--------------------- .339رفت!
خودمان نفهمیدیم ،تا خودشان گفتند از سرتان زیاد بود.
احسان خلیلی اردلی
--------------------- .341دنبال سایه دویدم از نفس افتادم برگشتم سایه دنبالم میآمد
حمید علیدوستی
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 .341گوسفند تشنه بود .چوپان گفت« نماز با تیمم نمیچسبد».
حمید علیدوستی
--------------------- .342تقسیم شد اسب نجابت ،شیر شجاعت ،االغ حماقت ،ختم جلسه
حمید علیدوستی
--------------------- .343از قبرستان برگشت در زد ،اما کسی باز نکرد…

*راهیافته به مسابقه*

سیده زهرا ضیاء فیروزآبادی
--------------------- .344ماشه را چکاند!
داد زد صبر کن!
حکم ابطال شد…
سیده زهرا ضیاء فیروزآبادی
---------------------“ .345فروش یک دست جهزیه کامل عروس”
هرگز استفاده نشده…
سیده زهرا ضیاء فیروزآبادی
--------------------- .346پرده را کنار زد و گفت روز چراغ الزم نداره
عاطفه غالمى
--------------------- .347قالبهاى یخ چرخیدن توى شربت و پیر شدن و مردن
عاطفه غالمى
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 .348دختر حاضر بود که بره اما ترس راهش رو مى بست
عاطفه غالمى
--------------------- .349معلم:
بچهها! خدا چند بخشه؟
بچهها:
ُخوووو…..دااا… .یک بخش
محمد شریفی
---------------------« .351عزیزم اگه نخوابی افغانی میاد»
کودک تا صبح گریه کرد.
محمد شریفی
--------------------- .351راننده تاکسی« :عجب مملکتی شده!؟»
مسافر ترسید و هیچی نگفت

*راهیافته به مسابقه*

محمد شریفی
---------------------َ
سگ َ
لسفِ َه ش د َرخشید…
مغز پیرمرد را خام خورد،
هرزه
.352
ِ
وانگه َف َ
ِ
نیما نادری
---------------------َ
خان بیچاره!
میرزاتقی
ُ .353ق ُلپ ُق ُلپ ُق ُلپ ُقلپ ُق ُلپ ُق ُلپ…
ِ
نیما نادری
---------------------جای ُکدام اِعراب بَر شفا است؟
 .354پرسید  ََ ََ :یا ِ ؟
ِ
نیما نادری
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 .355یَخ بود و ُسرَ ,قبل از زمین خوردن حِ سابی َرقصید.
سهیل نادری
---------------------ُ
زدند،تف .
َ .356شلوار شیرازی سفید به پایش ،رقصید،کف
سهیل نادری
---------------------ِ
ُشت چراغ قرمز… … .۱۱۷…۱۱۳…۱۱۱…۲۲۲
 .357آمبوالنس پ
سهیل نادری
--------------------- .358وقتی دیدمش خیلی مینالید!
میگفت :ضربان قلبش هم آزارش میدهد.
آیشه راکیان
--------------------- .359بهش گفتم دوست دارم بنویسم
پرسید«:عاشقی یا متنفر»
آیشه راکیان
---------------------- .361دیدی؟
بی پروا پرواز میکند!
بلند پروازی لباس عقاب حراج کرده بود.آیشه راکیان
--------------------- .361آقا ،خانم ،چیزی بخرید…
غمگین ،یاد دخترک کبریت فروش افتاد.
علیرضا بدایت

54

*راهیافته به مسابقه*

 .362سه زایمان موفق
شکم ترک خورده اش را نگاهی کرد.
علیرضا بدایت
---------------------- .363چرا به بابات میگی عمو؟
دوستم یتیم است.فرشته شبانیان بروجنی
---------------------- .364همشون کچل کردند،مد شده ؟
-یکیشون رو پلیس کچل کرده بود.

*راهیافته به مسابقه*

فرشته شبانیان بروجنی
---------------------- .365چرا دکتر در راهرو معاینه ات کرد؟
منشی افاده ایش نوبت نداد.فرشته شبانیان بروجنی
--------------------- .366عشق
به یادش همیشه در کافی شاپ دو قهوه سفارش می دهد
محمد احمدی نسب
--------------------- .367زلزله
همه به بیرون میدوند و مادر به طرف کودکش
محمد احمدی نسب
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 .368برای ازدواج با عشقش باید مهر طالق توی شناسنامه اش می خورد.
مرضیه محمدی زاده
--------------------- .369دست کشید روی ران های خونی اش.تف کرد به صورت دایی اش.

*راهیافته به مسابقه*

مرضیه محمدی زاده
---------------------« .371مامان منم با خودت ببر».دادگاه اجازه نمی دهد پسرم.
مرضیه محمدی زاده
--------------------- .371بعد از زلزله ،دیگر با تکان خوردن گهوارهاش گریه میکرد.
مسعود طه زاده
--------------------- .372امدادگرها که رسیدند ،کاپشنش را با شیر خشک عوض کرد
مسعود طه زاده
--------------------- .373روی برف ،در بین وسایل کولبریش ،یک جعبه مدادرنگی بود.
مسعود طه زاده
--------------------- .374مدیر اداره اتاق اخرین طبقه را برای زانو دردم انتخاب کرد.
زهرا فارسی شیجانی
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*راهیافته به مسابقه*

 .375موهایم که به اندازه فحشی ازارم میداد پشت گوش گذاشتم.
زهرا فارسی شیجانی
--------------------- .376نا ن که گران شدگنجشکها کم شدند.
زهرا فارسی شیجانی
--------------------- .377قایق داشت غر ق میشد،من ،پسرم  ،زنم هم
رضا سید فروغی
--------------------- .378پرواز تایلند از زمین که بلند شد ،ایت الکرسی خوندم

*راهیافته به مسابقه*

رضا سید فروغی
--------------------- .379معلم خواست زندگی را هیجی کند ،
کچ تمام شد
رضا سید فروغی
---------------------آن من است ،نافم را بُریدند .
 .381داد زدم آزادی از ِ
نسا قمشه
--------------------- .381خواب زن گرم است ،چپ میخوانندش میدانم مرگش را میخواهند .
نسا قمشه
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 .382زیر پایش علف سبز شده بود ،ویلچرش پنچر شده بود .
نسا قمشه
--------------------- .383دهانش را که باز کرد ،مغزش بوی قبرش را میداد .
محبوبه قاسمی کازرانی
--------------------- .384ریشه فرش را گره زده ام ،میدانم زود برمیگردد .
محبوبه قاسمی کازرانی
--------------------- .385گفت لبهایت را بدوز چشم ها کار خودشان را میکنند .
محبوبه قاسمی کازرانی
--------------------- .386در خواب میدوید ولی در بیداری عصاها نمیگذاشتند بدود.
ربابه سعادتمند
--------------------- .387سمسار آخرین تکه جهیزیه را برد .قیمت سالمتی باال بود!
ربابه سعادتمند
--------------------- .388ساک بیمارستان را در تنهایی باز کرد ،ژیلت ،لباس ،کاله گیس…
ربابه سعادتمند
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*راهیافته به مسابقه*

 .389بهترین همکاری تاریخ:خدا انگور را آفرید،بشر شراب را.
احمد کرباسیان
--------------------- .391بهم گفت:همیشه پشتتم.از پشت خنجر زد.
احمد کرباسیان
--------------------- .391مد باال می آمد و دریا سربازان را به ساحل بازمی گرداند

*راهیافته به مسابقه*

منیره کرامتی
--------------------- .392از من فاصله گرفت؛بینمان ریسمانی از مهر بافتم،برگشت.
فرشته جغتایی
--------------------- .393اولین صفحه کتاب زندگی سپاس باشد؛حکایت لبخند را میبینی.
فرشته جغتایی
--------------------- .394دریچه کولر رندهای است برای ریزکردن آرزوهایت و آسمانی کردنشان.
فرشته جغتایی
--------------------- .395نباشم…چیکار میکنی؟
خندید!
بعدا فهمیدم…خندیدن یعنی هر کاری
نسترن پیر محمدی
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«_ .396اصغر  ،مالقاتی داری»
_«حتما مادرمه ،بگید پسرش مرده »
معصومه کیانی
--------------------- .397چمدان در دستش بود که ماشینی جلوی پایش ترمز کرد
معصومه کیانی
---------------------«_ .398مگر نگفتم تنها بیا »
_«تو را خدا کارش نداشته باشید »
معصومه کیانی
---------------------_ .399تو میدانی؟
+چه را؟
_اینکه میخواهمت و نمیدانی!
سیده مریم ضیاء فیروزابادی
--------------------- .411گفت :امضاش کن!
و شروعی بود برای طالق….
سیده مریم ضیاء فیروزابادی
---------------------ِ
بیست کالس چرب و گیریسی بود ،مثه دستاش…..
 .411تنها برگه ی
سیده مریم ضیاء فیروزابادی
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*راهیافته به مسابقه*

 .412کمک کودک به زلزله زدگان
+تو را هدیه میدهم.
–چرا ؟
+بادکنک کودک زلزله زده شوی.
بی بی طاهره موسوی نژاد
---------------------تفنگ مهربان
.413
+کوکان را نمی ُکشیم.
– ُ
َ
شیدم!
بک

تیرها در لوله تفنگ منفجر شدند.
بی بی طاهره موسوی نژاد
--------------------- .414تراش سنگ دل
+خوبی ها را مینویسم.
–نمیگذارم.
مداد زیر تیغ تراش جان داد.
بی بی طاهره موسوی نژاد
--------------------- .415جواب دوستت دارم مرسی نیست عزیزم
–چی بگم خب
بیخیالکامبیز فرهادصفت
--------------------- .416زودتر از ماموریت برگشت
تیتر روزنامه فردا :قتل برادر خیانتکار
کامبیز فرهادصفت
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.417بخت سیاه چیه آبجی؟
اینکه ازدواج سفید کنی ،مثل من
کامبیز فرهادصفت
---------------------.418می گفت کسی دوستش نداره تا امروز که رفت آسایشگاه جانبازان
الناز کمیجانی
--------------------- .419آلودگی هوا ! ریه دخترک به امید باران کم آورد  .مُ رد…
الناز کمیجانی
--------------------- .411پینه ی دستای پدرش بوی نون می داد ! کارگری که خجالت نداشت…
الناز کمیجانی
--------------------- .411وقتی ناچار به گریختن باشی ،چقدر این شهر بن بست دارد.
فاطمه سنجاقی
--------------------- .412هر که مرا دید تو را نفرین کرد.
فاطمه سنجاقی
--------------------- .413ایکاش هنگام رفتن،قلبم را در چمدانت گذاشته بودی…
فاطمه سنجاقی
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 .414خواست سفره پر از غذا بکشد،فهمید که دفتر ندارد.
اعظم خالصه
--------------------- .415عزیزم شام بر می گردم
تلفن قطع شد،دست زن را گرفت.
اعظم خالصه
--------------------- .416پالکم که برگشت؛تمام دردهای تلنبار شده ات را آویزانش کن.
اعظم خالصه
--------------------- .417بهانه می گرفت ،بابا کجاست بغلش کند؟ دیوار بغلش کرد.
فاطمه پناهنده
--------------------- .418شعله بودم ،شمع وجود پدرم آب شد ،اما من ماندم.
سیدمحمدرضا افضلی فاخری
--------------------- .419یلدا رفت ،گل یخزده ،فال در دست ،نگاهش به تاریکی
سیدمحمدرضا افضلی فاخری
--------------------- .421دستانش را بوسیدم،
لباس گرمم بهای یک ماه کارگریش بود.
سیدمحمدرضا افضلی فاخری
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 .421تو بچگیم نامه داداشمو بهش دادم .داداشم مرد .االن زنمه.

*راهیافته به مسابقه*

سیامک دل نواز
---------------------.422آوار
نمی تونستم تکون بخورم .بغلم بود ،ولی سرد…منم مردم.
سیامک دل نواز
--------------------- .423مرتب سلفیشو می فرستاد ،منم پاک می کردم ،می نوشتم :وای چه خوشگل.
سیامک دل نواز
--------------------- .424دیروز از کنار نانوایی که می گذشتم،بوی پختن آدمیزاد می آمد.
نسترن گل بابائیان
--------------------- .425دخترک شاعر بود ،شاعری که نمیتوانست شعر بگوید.
نسترن گل بابائیان
--------------------- .426لکه خشک شده قطره اشکی کنار جواب مثبت برگه آزمایش.
نسترن گل بابائیان
--------------------- .427توالت
آخیش!واقعا دستتون درد نکنه،خانم معلم!راحت شدم.
مژگان شریف
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*راهیافته به مسابقه*

 .428گروه تلگرامی
یا خدا!انگار عشق های قدیمی دوباره زنده شدند.
مژگان شریف
--------------------- .429به من چه به تو چه،آنها هم که نمی توانند.
مژگان شریف
--------------------- .431بعد دیدم مرد نیست.یعنی خودش هست.صدایش نیست.
فائزه رستمی
--------------------- .431می ایستم پشت سرت.دستهایم میپیچت پشت تنت .خانه ات میشود.
فائزه رستمی
--------------------- .432گاهی مثل یک اتم سرگردان در یک مولکول بیفایده مستأصلی.
فائزه رستمی
--------------------- .433رفتم کرمانشاه گفتم خدا کمکشان کند،باران بارید.
لیدا پناهنده
--------------------- .434از زیر آوار نجاتش داد!
سگی که می گفت نجس است!
آیدین نوراللهی
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 .435بعد از صور اسرافیل همه مردند ،وقتی تو را دیدند.
آیدین نوراللهی
--------------------- .436زلزله آمد
برگشت… جز گردنبند مادرش وسط کوچه چیزی ندید.
زهرا شیخ
--------------------- .437دختری موهایش را بافت…
جنگ ها تمام شد ):
زهرا شیخ
--------------------- .438مادربرزگ
انار روی کرسی و چشمایش به در خشک شدند..
زهرا شیخ
--------------------- .439همیشه ی خدا سیر بود .ناخن هایش را می خورد.
یوسف فاضلی دهکردی
--------------------- .441به قله رسید.ماه هنوز باالی سرش بود .حسرت خورد.
یوسف فاضلی دهکردی
--------------------- .441آخرین سطر رمانش را نوشت .نقطه .کبریت کشید.
یوسف فاضلی دهکردی
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: .442جوخه اتش
کاش چشمانم بسته نبود .موقع شلیک جذاب میشوی…
زهرا بذرافکن
---------------------: .443عروس خانوم وکیلم؟
زبری انگشتان مادرم زیر دستم بود.
زهرا بذرافکن
--------------------- .444انتحاری سفرهی دل پسرک کفاش را برای همه باز کرد.
زهرا نعیمی
---------------------_ .445چه کسی پشت در است ؟
صدای خودش را شنید :من.
زهرا نعیمی
--------------------- .446لبهایش را سرخ کرد  ،تا سرخی چشمهایش به چشم نیایند.
زهرا نعیمی
--------------------- .447آمده بود
نبودیم
رفت
شانس را می گویم
پشت در ماند
آراد حسین زاده
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*راهیافته به مسابقه*

 .448نان گران شد
بابا جان داد
آراد حسین زاده
---------------------.449پیرمرد با فاحشه
تماس گرفت
پشت تلفن
صدای الالیی آمد

*راهیافته به مسابقه*

آراد حسین زاده
--------------------- .451تنهایم از آنجا آغاز شد که بی وضو به نماز ایستادم.
راحله رضایی
--------------------- .451تنهایی فالش را با دانه های انار قسمت کرد.
راحله رضایی
--------------------- .452سرباز و جنگ
دستش تفنگ داشت ولی قلبش گل می خواست.
راحله رضایی
--------------------- .453اخبار هواشناسی :احتمال بارش برف در مناطق زلزله زده.
لیال حسنی
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 .454قلکش را شکست…
از رادیو شنید :افزایش قیمت دارو!
لیال حسنی
---------------------« .455دستفروش»
قدش هنوز به شیشه ی ماشین های شاسی بلند نمی رسید!
لیال حسنی
--------------------- .456زن :کجایی؟
مرد :خودت کجایی؟
آمیزش نگاه ها
سمیه عبدالهی
--------------------- .457خونه نزدیکه  ،بریم؟
–من عاشق کوهم.
–اسمت چیه؟
–دریا…
سمیه عبدالهی
--------------------- .458آب تا کمر مرد می رسید
–می ری شنا؟
–نه…

*راهیافته به مسابقه*

سمیه عبدالهی
--------------------- .459گردنبندش را آویختم .نمی دیدش .دخترم چهارپایه را کشید.
پرهام علیدوستی
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 .461تابلو را نشاند در خاک و چهار کودک زیرش.
«بچه ها ،فروشی »
پرهام علیدوستی
--------------------- .461مادر بزرگ
آخرین هیزم اجاق کلبه صندلی مادر بزرگ بود.
ایرج حسین پور
--------------------- .462باید خشاب اسلحه ها از ُگل پر میشد ولی ُگلی نبود.
ایرج حسین پور
--------------------- .463پستچی سند خانه را که آورد زمین لرزه آمده بود.

*راهیافته به مسابقه*

ایرج حسین پور
--------------------- .464کارت تولد
روز تولدم خودم تنها برای خودم جشن گرفتم.
مایسا حسین پور
--------------------- .465تنها میوه شب یلدا نقاشی هندوانه یلدا روی سفره بود.
مایسا حسین پور
--------------------- .466شب یلدا
شب یلدا شکم ها همه قار و قور میکرد.
مایسا حسین پور
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 .467پینوکیو
پدر ژپتو اگر امروز بود پینوکیوهای چوبی زیادی می ساخت.
الهام اردشیری
--------------------- .468پول کثیف
پول نه جان است که شود آسان داد.
الهام اردشیری
--------------------- .469رنگ
مادر دیوار خانه را رنگ می کرد تا بیکار نباشد.
الهام اردشیری
----------------------.471خاله دوست داشتی پسرت بودم؟
بابات خدابیامرز دلش دختر میخواست.محسن سروریان
---------------------- .471پس کِی میآی خواستگاری؟
نمیدونم ،بعد از تولد بچه ،شاید.محسن سروریان
--------------------- .472مهمان ناخوانده
مهمانها که رفتند مامان ناهار را آماده کرد.

*راهیافته به مسابقه*

کوروش شجاعی
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 .473هر وقت توپ را شوت می کرد صدای شکستن شیشه می آمد.
کوروش شجاعی
--------------------- .474مرغ دریایی
مرغ سفید دریایی کنار دریا سیاه شده بود.
کوروش شجاعی
---------------------- .475مادربزرگ!کی توی این قاب طالیی عکس میگذاری؟
-هیچ وقت

*راهیافته به مسابقه*

عفت ترابی
---------------------- .476چقدر پرنده درست کردی پسرم
آخه قفسهای مغازه زیاد بودعفت ترابی
--------------------- .477بهترین لباسش را پوشید و در انتظار سریعترین ماشین ایستاد
عفت ترابی
--------------------- .478می ترسید کفش مردانه را کنار در خانه گذاشت و خوابید.
لیال باقری
--------------------- .479باران می بارید عینک سیاهش را جابجا کرد  ..بارانی انسوی عینک
لیال باقری
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.481خونین الی اوار می گشت زنانگی اش از دست و چشمانش می چکید
لیال باقری
--------------------- .481تعویض لباس :لخت بودم،پرده لرزید،چشمان گربه برق می زد.
خرداد مهرابی
---------------------.482

مسافرکش :یک نفر تا میدان اعدام .عرق از پیشانی اش ُسرید.

خرداد مهرابی
--------------------- .483نگهبان :با اولین شلیک چرتش پرید و به پشت افتاد
خرداد مهرابی
--------------------- .484میپره تو بغلم
با بغض میگه
عزیز بخلره طالق شدن!!
سودابه حمزه ای
--------------------- .485بزی آدم زائید!
بز لعنتی!
چرا زل زده به من؟
سودابه حمزه ای
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*راهیافته به مسابقه*

 .486پوشکش خیسه
عوضش می کنم.
با ریش سفید دستم را می بوسد .

*راهیافته به مسابقه*

سودابه حمزه ای
--------------------- .487تدفینم اولین مراسم باشکوه عمرم بود
عاطفه حجازی فر
--------------------- .488صندلی تنهایی می خواست میز جبر زمانه بود
عاطفه حجازی فر
--------------------- .489درراهرو باز است ،تاریک است ،تنهایم ،مرد می خندد
عاطفه حجازی فر
---------------------“ .491دو جداره”
آقا مطمئنی پیامک هم ازش رد نمیشه؟!
مجتبی حسن زاده
--------------------- .491تنها یه کلمه باقی مونده،احتماال برنده شم امسال!
مجتبی حسن زاده
---------------------“ .492نهم”
با این وجود برای بار نهم تالش کرد!
مجتبی حسن زاده
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 .493شاخکهایش را تیز کرد .مرا مهربان دید .خشمش فرو نشست.
مه جبین حکیمی نژاد
--------------------- .494سبز بودم .حاال سیاه ولی شادم .به تنی گرما بخشیدم.
مه جبین حکیمی نژاد
--------------------- .495خیانت را دید .گریه کرد .سبک و رها تصمیم گرفت.
مه جبین حکیمی نژاد
--------------------- .496روزی به هوای دیدنت آمدم .اما گفتند از آنجا رفته ای!
سیمین رضوانیان
--------------------- .497وارد شد .خیره ماند .زلزله دیشب چیزی برایش نگذاشته بود.
سیمین رضوانیان
--------------------- .498امید بهانه ها را رها کرد .او به زندگیش جهت داد.
سیمین رضوانیان
--------------------- .499از کودکی ترس از ارتفاع داشت .دزدی را کنار گذاشت.
سعید رضوانیان
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 .511هر شب ،می نوشت دوستت دارم .پاک می کرد .تلگرام را می بست.
سعید رضوانیان
--------------------- .511همسایه ها سر و صدایی ندارند مگر قطعه ی بعدی قبر دوم
محمد سلیمی
--------------------- .512آرش و فرنوش .هیچ وقت نشد اسم داستانشان این باشد
محمد سلیمی
--------------------- .513از دور ،سواری میدید .نزدیک تر که شد سرابی بیش نبود
محمد سلیمی
--------------------- .514اگهی
روی دیوار نوشت”:کلیه فروشی.شماره موبایل”…
معصومه خوانساری
--------------------- .515انتقام
تشنه خودت بکنش.بهش نه بگو .روانی میشه.خالص.
معصومه خوانساری
--------------------- .516پالکپسرش را از شوهرش گرفت.
_خیانت در امانتم کردی.
معصومه خوانساری
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*راهیافته به مسابقه*

 .517دلتنگی
کسی صدا زد ”  :رعنا”
پیرمرد برگشت نگاه کرد.

*راهیافته به مسابقه*

شهاب الدین برادران
--------------------- .518ناگهانی برخاست ،
زمین خورد…
سرباز به پای جدید عادت نداشت.
شهاب الدین برادران
--------------------- .519نوزاد را دستش دادند ،
به تخت خالی بیمارستان زل زد.
شهاب الدین برادران
--------------------- .511شیر می داد وقتی چشمش به کتاب افتاد :محبوبه و آل.
محبوبه غالمپور
--------------------- .511دیوار آوار شد ،موسیقی ،سکوت .شمعهای روی کیک همچنان میسوختند.
محبوبه غالمپور
--------------------- .512همه رنگ ها زﻳبا هستند و شاد ,درست مﻲ وﻳم مشﻜﻲ
سارا نجفی
--------------------- .513از فردا ﻳتﻴم خوانده مﻲ شوم  ,نمﻲ دانم ابتدا ﻳا انتهاﻱ اسمم
سارا نجفی
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 .514پدرم آرام خوابﻴد ,از فردا خاطراتش را مرور خواهم ﻛرد
سارا نجفی
--------------------- .515چشم هایش نیمه باز بود ،میان ماندن و رفتن ،تمام کرد.
مونا کریمی
--------------------- .516چراغ کتونی هایش که خاموش شد ،دیگر زندگی نکرد.

*راهیافته به مسابقه*

مونا کریمی
--------------------- .517آرزوهایش را روی پاهای نداشته ی دخترک جا گذاشت.
مونا کریمی
--------------------- .518چراغ را خاموشکرد و رفت مادر تنهای تنها ماند

*راهیافته به مسابقه*

آرین کشفی
--------------------- .519پسر بی ادب میرزا مشیر نیز پی اچ دی گرفت
آرین کشفی
--------------------- .521شیشه ماشین یک میلیارد تومانی را تمیز کرد و رفت
آرین کشفی
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 .521ساعتها به جعبه هایشان نگاه میکرد…
فراموش میکرد قرصهای فراموشی را
مائده قربانی
--------------------- .522تصادف
عاشق شهرت بود.
حاال مردم با جنازه اش سلفی میگرفتند.
مائده قربانی
--------------------- .523آمده بود…
ولی  ،برای خواستگاری از دخترم.
تک پسرش بود.
مائده قربانی
--------------------- .524گفت دوستت دارم.موبایلش را بوسید و بعد ُفرمتش کرد.
حدیث دبیده
---------------------“ .525ماهی”
فراری از دریا بود به ساحل رسید مرده بود.
حدیث دبیده
--------------------- .526صبح وارد اینستاگرام شدم،الیک هام ته کشید،شب شده بود.
حدیث دبیده
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*راهیافته به مسابقه*

 .527دستت را گرفتم.بلند شدی.باال رفتی.مرا پس زدی.
معصومه یسبی بچد
--------------------- .528سخت میروم،دلم را پس زدی.بازجری که دادی.
معصومه یسبی بچد
--------------------- .529سوسک وضو گرفت و با تکبیراالحرام جیغ زن نماز خواند
محسن فصیحی
--------------------- .531سر مرد رفت در حالیکه حرف های زن هنوز مانده بود
محسن فصیحی
--------------------- .531آخرین خواسته ات؟
من بیگناهم و صندلی زیر پایش را زد
محسن فصیحی
--------------------- .532عصای سفیدش را باز کرد پرسید چشمهایش واقعا آبی است
سمیه فصیحی
--------------------- .533تو حوا را هم سجده نکردی؟
کسی از من نخواست

*راهیافته به مسابقه*

سمیه فصیحی
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 .534چرا خریدیش؟
مرد:باهاش سوپ جنین میپزیم برای باروری خوبه
سمیه فصیحی
--------------------- .535جایزه کن را برد“ ،پسرک فقیری که از سرما مرد”
فرآز آهنین
--------------------- .536دنیا ،به دنیا نیامده از دنیا رفت!
فرآز آهنین
--------------------- .537دخترک برای پدر دستکشی بافت .پدر بدون دست بازگشت.
فرآز آهنین
--------------------- .538گفت  ” :عوض شو”
عوض شدم.
گفت  ” :بی ثباتی”
و رفت…
حسین حسینی
---------------------” .539کاش بیشتر با او وقت می گذراندم”.
قبر پدر را می بوسد.
حسین حسینی
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 .541اولین قرار با آن معشوقه ی فیس بوکی نابودش کرد

*راهیافته به مسابقه*!

همسرش بود!
حسین حسینی
--------------------- .541در صدمین خزانش که از درخت افتاد ،فردایش پروانه شد.
سید ساسان مسرور
--------------------- .542تختخواب بشدت می گریست…
زنی دیگر بر روی او بود.
سید ساسان مسرور
--------------------- .543پشت بام ،آخرین نگاه مریم به دستمال خونی اش بود.
سید ساسان مسرور
---------------------« .544بچه»
یک لحظه به آینده اش فکر کرد .کاندوم گذاشت.
میالد خراسانیان
--------------------- .545زندانبان خودم بودم  ،کلیدم را گم کردم  .چطور ؟
کیومرث گمنام مقدم
--------------------- .546او گریه میکند .با هم قهر بودند که زلزله شد .
سیده سمیرا حشمتی
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*راهیافته به مسابقه*

 .547همه دنبالش میگشتند .او زیر یک پل ،دنبال سرنگ میگشت.

*راهیافته به مسابقه*

سیده سمیرا حشمتی
---------------------« .548مَ ردم اینجا جمع نشوند ».این آخرین خواستهاش بود.
سیده سمیرا حشمتی
--------------------- .549با شرم می بوسید کبودی موج جنگ روی بدن دخترش را.
سمانه زالی
--------------------- .551بعد جنگ دنیایش تنها یک پالن داشت  ،سقف سفید خانه.
سمانه زالی
--------------------- .551به تکانی بند بود  ،سایه سرش و سقف خانه اش.
سمانه زالی
--------------------- .552باران بار اول خوب بود ،بار دوم اسیدی شد.
زهرا خوانساری
--------------------- .553صدایش را شنیدم ،صدای خنده اش بود با فردی ناشناس.
زهرا خوانساری
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*راهیافته به مسابقه*

 .554بعد از آن شب ،دیگر چشم هایش را باز نکرد.
زهرا خوانساری
--------------------- .555تنها گریه ی تو می توانست مرهم درد مادر باشد  ،قدمت مبارک.
ریحانه صفی صمغ آبادی
---------------------« .556چهار راه»
کاش هوا تاریک نمی شد تا آخرین دسته گل.
ریحانه صفی صمغ آبادی
---------------------« .557بعد از سانحه»
لنگه چپ نیاز نیست تقاضای تخفیف دارم.
ریحانه صفی صمغ آبادی
--------------------- .558دو راه داشت  ،می شد یا نمی شد همان شد که نمی شد.
حسین عباسی
--------------------- .559زل زده بود به عکس ،اشکش روانه شد،دیگر نمی شناخت.
حسین عباسی
--------------------- .561دستانش را محکم گرفت ،لبهایش می لرزید؛دلش اما قرص بود.
حسین عباسی
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*راهیافته به مسابقه*

 .561روی تخم مرغ خوابید پتو را کشید روی سرش
غالمحسین صدیقی
--------------------- .562سنگ اول
دومی
سومی
االن دیگه پنجره رو باز میکنه.

*راهیافته به مسابقه*

محمدرضا نصرتی
--------------------- .563نقاشی
فنجون چای  ،لبهاش که میخندن و پرنده ای که میخونه.
محمدرضا نصرتی
--------------------- .564مرگ بهتر است یا ثروت ؟
موضوع انشائی که دانش آموز میخواند.
محمدرضا نصرتی
--------------------- .565امروز شنبه است دکتر نمی روم.
اوج افکار یک فرد خرافاتی!
زهرا سلیمی
--------------------- .566زن از کما بیرون آمد.
مرد برای همیشه رفته بود.
زهرا سلیمی
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 .567مرد معتاد گرسنه بود
زن سم رادر قابلمه ر یخت
زهرا سلیمی
--------------------- .568چشم های آن زن اغوایش کرد.
فراموش کرد نگاه منتظر همسرش را .
مریم علیزاده
--------------------- .569دکتر مستأصل گفت زایمان یعنی مرگ.
چه گریه ای می کرد نوزاد!
مریم علیزاده
--------------------- .571سهتایی با عروس از آرایشگاه برگشتند .نتوانستم عروس را بشناسم.
مهین بنی طالبی
--------------------- .571گفت :دارم میروم مشهد برایت دعا میکنم .گفتم :سوغاتی بیاور.
مهین بنی طالبی
--------------------- .572گنبد را میدید .چشمانش برقی زد و عصا را انداخت .
مهین بنی طالبی
 .573ماه ها گذشته…
زلزله زدگان اخبار هواشناسی را پیگیری میکنند.
جعفر جاسمی نژاد
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 .574دخترک کنار دیوار مهربانی بساط داشت!
جعفر جاسمی نژاد
--------------------- .575هر روز پروفایل تلگرامش را چک میکرد :آخرین بازدید اخیرا”
جعفر جاسمی نژاد
--------------------- .576آخرین آوار را برداشتند؛ اینک در آسمان دنبالش می گشت
فرزاد دانشی
--------------------- .577سشوار را برداشت ،یادش رفته بود سرطان دارد
فرزاد دانشی
--------------------- .578پتو را روی سرش کشید ،پایش خیس شد
فرزاد دانشی
--------------------- .579زلزله آمد،همه رفتند ،کارتن خواب ها ماندند .
فرشته ساالرکریمی

 .581پل آهنی هم اندوه دختر را تاب نیاورد .
فرشته ساالرکریمی
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.581لیوان چایی با اشکهایش پر شد ،وقتی که در را بست.
شیوا خالدی نیا
--------------------- .582چشمهایش خیره به سقف است ،او فقط یک منظره دارد.
شیوا خالدی نیا
--------------------- .583با چشم باز به خواب رفت ،وقتی مرد نعره کشید.
شیوا خالدی نیا
--------------------- .584گفتند اشتغال زایی میکنیم  ،تن فروشی پسران هم مد شد
سروناز عباسی زاده
--------------------- .585کارگردان دور فلکه کالفه بودند  .تیتر خبر  :حذف یارانه ها
سروناز عباسی زاده
--------------------- .586غسالخانه خلوت بود و جسد مرده شور منتظر غسل .
سروناز عباسی زاده
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