
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 به نام خداوند بخشنده ی مهربان

 
ضمن تبریک به نویسندگان گرامی که با دومین جشنواره ی ملی داستان آب همراه بوده اند؛ 

نفره ی انتخاب، برای ورود به داوری نهائی  5بدینوسیله فهرست صد و چند داستانی را که هیات 

 برگزیده اند، تقدیم حضورتان می کنیم. 

 
 ی دومین جشنواره ملی داستان آبدبیرخانه 

 

 



 

 آثار برگزیده ی بخش داستان

 شارستان نام نویسنده نام داستان شماره

 کرمانشاه محمد معین شرفایی سفید کولی ها 1

 خوزستان غالمرضا شیری شهپیر ایراد دارد 2

 خوزستان غالمرضا شیری کارونُمی، کارون 3

 اصفهان برهان شهرضاییپروین  ناصر الدین شاه یخ کرده 4

 خراسان رضویگناباد  مجتبی تجلی شهر بی مرگ 5

 اصفهان سید عرفان آیتی   کاشتن، کاش مُردن 6

 نجف آباد زهرا قربانی تمدیدی ها 7

 نیشابور مصطفی بیان کاریزبان 8

 تبریز مهران فانی دادامال 9

 اصفهان مهدی وحید دستجردی جایی که دیگر نیست 11

 تهران سعید ناظمی تحریر خشک زاینده رود 11

 تهران سعید ناظمی پیچیدگی یک ذهن ساده 12

 یزد وحید شیخ احمد صفاری کومه ی گلی 13

 مشهد حمید ذوقی مرندیز لیال بود که ستاره بود که بارید بر کاریز 14

 گیالن مجتبی صفدری تدارکاتچی 15

 گیالن مجتبی صفدری سفرنامه 16

 اصفهان منیژه آقاجانی  لبخندو 17

 تهران هامون حجّار پیچازی 18

 مرکزی مریم حاجی حسینی  میدان چهار اسبه 19

 خوزستان مجتبی شیخ آزادی سرین آب 21

 تهران طاهره رحمان پور خونابه 21

 مشهد نوید ظریف کرمی زیر تابلوی سازمان آب مشهد 22

 مشهد مونا بدیعی تنگله تنگچی 23

 تهران مجید اسطیری در قاب غریبگی 24

 ایالم بخارا سمرقندی کرانه ی بی رود  25



 اصفهان محبوبه طاهری آن ظهر تابستان 26

 اصفهان لیلی شایق چاه 27

 نجف آباد زهره شکرالهی نعل آبی 28

 البرز زینب کیان الدک  29

 تهران مهشاد لسانی کوچه ششم پالک هشت 31

 فارس امید میرزائی مغروق 31

 همدان مرتضی  فرجی خواهر خیس مرگ 32

 فارس ابوذر قاسمیان تشییع احساسات در چهارساعت و چهل دقیقه 33

  رستم سلطانی گل تلخ 34

 خراسان شمالی ناهید سدیدی مادر آب داد 35

 خمینی شهر مصطفی جعفری در سوگ فرشته ماهی های زاینده رود 36

 تهران نیکو آقا حسینی عروش قنات 37

 پرند علی درب امامیه شکوفه های آلوچه 38

 مشهد نسیم سهیلی ژیوان 39

 اهواز محمد حیاتی هفت قدم تا سنگر 41

 اصفهان یاسمن جابراالنصار آپارات 41

 بندرعباس معصومه میری یک جهله آب 42

 هرمزگان فریده ترقی آب تیره 43

 شرقیآذربایجان  نورالدین مرادی آتا و آراسته 44

 تهران میالد باختری همزادها 45

 مشهد عاطفه شاطری المپ قرمز 46

 تهران رامین فروزنده  خرس و دریا 47

 تهران رامین فروزنده خداحافظ مندلیف 48

 اصفهان معصومه یزدانی پور دو سو کور 49

 قم فاطمه موسوی یک جرعه آب رو 51

 فارس زهرا قانع شمشیر پالستیکی 51

 اصفهان سارا خسروی کوچ 52



 تهران مسعود بُربُر چاه 53

 تهران مسعود بُربُر پسرک 54

 تهران راضیه مهدی زاده ناگهان دیر شد 55

 تهران مریم محمدی کلهری جاش بد بود 56

 خراسان رضوی حسین خاموشی ماهیجان 57

 کاشان فاطیما فاطری عروس هامون 58

 شهرکرد غالمرضا خواجه علی اوشیدا 59

 اصفهان سمانه زاهدی تابوت پاک 61

 مشهد فرزانه زرمهری پیتزا کرونا 61

 شهرضا پروین برهان شهرضایی حاال که رسید به سبزه 62

 اراک گلرخ جاللوندی زایمان در آب 63

 اصفهان زهرا امینی اشنی آب، همه چیز را پاک می کند 64

 اصفهان سید عرفان آیتی درباز مانده 65

 نجف آباد خورشید پور محمدی بوی خوش آب چاه  66

 نجف آباد خورشید پور محمدی گردوباز  67

 خراسان رضوی نرگس حسینی نژاد عشق سفید  68

 نجف آباد محمد منتظری زخم زمین 69

 بوستُن -آمریکا  فلور شاهرخ آبادی درّ یتیم 71

 تهران محمد علی دستمالی چشمه را چرا می بری؟ 71

 نجف آباد امین محمودی حوض قوری 72

 تهران سید پیمان حقیقت طلب چه می فهمد آب را درخت را؟ 73

 اصفهان میالد باقری سه چرا در باب آقام! 74

 نجف آباد زهرا پورشبانیان سهم زندگی 75

 کرج محمد صادق افشاری خوابیدن روی خاک های گرم جنوب 76

 نجف آباد جوادیوجیهه  تویی که بلندترینِ جهانی 77

 اصفهان موژان نادریان شصت و پنج درصد  78

 کانادا  -مونترال  گل نسیم ریاحی قطره ها 79

 کرمانشاه مونا کرمی دیوار 81



 تهران مرضیه جعفری او آمد و ما با قایق کاغذی به آب زدیم 81

 تهران مرضیه جعفری هزاران لیال در آب 82

 اصفهان ناهید مردانی کوره آتش 83

 شهدم ن سارانی رادیهم مردی که پرنده اش را نخورد 84

 مشهد سارانی راد نیهم درختی که میوه هایش را می خورد 85

 یاسوج میر رضا شریعتی راد یک کاسه خون 86

 کرمان لیال راهدار بادهای بی وطن 87

 کرمان لیال راهدار همه مان در شهر غریبی مُرده ایم 88

 اصفهان زهره حسینی بلخی آب، زندگی 89

 تهران سعود ریاحیم ک صبح پاییزی آقای ناظری غرق شدیدر  91

 تهران مجتبی شول افشار زاده باغ بی آب 91

 تهران نفیسه خسروی قرار مالقات 92

 اسفراین معصومه قدردان چرخ ریسک 93

 اسفراین مجتبی هژبری مادمازل ماهی 94

 فیروز آباد -فارس ابوالفضل پروین عروس آب 95

 تبریز ناهید نظر پور ورف چای 96

 اصفهان معصومه غریبی آب تشنه 97

*** 

 

  آثار برگزیده بخش نزدیک داستان

 انتشارس نام نویسنده نام روایت 
 بابل -مازندران عزیراهلل محمد پور درکا 1

 اصفهان رضوان نیلی پور اینجا اصفهان است 2

 تهران نیاعاطفه بزرگ  سال آب 3

 تهران کبری التج روح بزرگ مهربان  پیادروی در خانه همسایه 4

 نجف آباد سید روح اهلل حسینی و در قلب من بر او بسته بود! 5

 مرودشت-فارس میثم زارع آ مانند آب آ مانند آبادانی 6

 نجف آباد اوه افضلک خان و آب آشامیدنیچکه گل شیر 7

 نجف آباد ورشید پور محمدیخ ستم آرزواصفهان 8



 تهران حمد علی دستمالیم کوتاه از زندگی من و آبده بریده  9

 تهران شهال خدیوی داستان را کجای دلم بگذارم؟ 11

 شهرک اندیشه -تبریز مهدی قویدل  فرزند آب های درخشان 11

 اصفهان سعید آقایی 3سی و  12

*** 

 

 و نوجوان )نویسندگان بزرگسال( آثار برگزیده بخش داستان برای کودک

 شارستان نام نویسنده نام داستان شماره

 شهررضا پروین برهان دخملی ای دخملی 1

  بهار سادات موحد محمدی شنای قورباغه 2

 اصفهان کیمه خاتون نوری امام زادهح بی که ماندگار شدآ معط 3

 آزاد شهر -گلستان سوسرایی آخرین چاه 4

 سان رضویاخور پروانه قربانی مدال آب 5

 بابل -مازندران سمیه زارعی مارون 6

 تهران سپیده شراهی حارزنج 7

 کرج الهام سلیمانی چاه بهشت 8

 قم نیک بخت خالقی ثانیه های آخر 9

 غیاث آباد-قزوین مرتضی رویتوند برای چند قطره آب 11

 بردسیر-کرمان اعظم سادات حسینی دو روز مانده به عید 11

 شهرک قدس-قم زهرا گوارا پرواک آب 12

 کرج آیدا پالیز گر حمام طوالنی 13

 شهدم راد نیهم گریختندماهی هایی که از دریا می 14

 شهرک بزین -شیراز شیوا عزیزی پیله های سفید 15

 تهران نجم نورمندی پور عمه دریایی 16

 کرج-البرز سمیه سیدیان آبریزگان افسانه ای 17

 آثار برگزیده ی بخش نویسندگان کودک و نوجوان

 شارستان نام نویسنده نام داستان 



 تهران -پاکدشت زینب احمدیان گوش شنوا 1

 اشانک کاریجوفاطمه  آینده ای بهتر 2

 صفهانا جانیمتین میر شاه ماهی  3

 یرازش نژاد جویفاطمه ان هسید ها بی آب کنسرو می شوندماهی 4

 اصفهان زهرا مهران پور رنگ های واقعی 5

 اصفهان فاطمه ملک محمدی رویای تلخ 6

 شیراز علی رضا فیلی زاده نقشه ای برای چیچست 7

 تهران احسان راسخ نیا امیر و دوستش 8

 قم ریحانه خالقی ستاره ی بی نور 9

ت خواندن این داستان را دارید با ااگر جر 11

 تماس بگیریدشماره ی زیر 
 شیراز ی نژادجوفاطمه ان هسید

لطفا سال ها پس از پایان این داستان زنده  11

 بمانید
 شیراز نژادفاطمه انجوی  هسید

 شیراز فریبا کریمی کرونای سرمایی 12

 ارومیه زهرا پور علی فرشته ی نگهبان آب 13

 اصفهان تسنیم خالویی کرونا 14

 زنجان محمودیحدیث  کوه هم تو را صدا زد 15

 زنجان حدیث محمودی کرونا  16

 لستانگ یدیدمهسا ج تمام می شود همیشه 17

 بوکان فرید عباسی رود دختر و درخت 18

 اسفراین -خراسان شمالی ماهور هژبری اجداد ستاره ای 19

 اسفراین -خراسان شمالی مهنا ولیپور قطره آب صبور 21

 یاسوج سامان آرام بن خیال دو ساله 21

 یاسوج سامان آرام بن رویش اشک ها  22




