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 سخن ناشر
سه  ان، درکولبرجشنوارۀ ادبی هنری سیزیف، با موضوع 

برگزار  6931رشتۀ داستانک، شعر و طراحی در زمستان 

ای بود که دبیرخانۀ شد. این جشنواره، دومین جشنواره

 .آن را برگزار کردجایزۀ ادبیات اقلیت 

، جشنوارۀ داستانک 6931در سال  این دبیرخانه

ای با موضوع کودکان کار را برگزار کرده بود کلمهپانزده

ولو کوچشازده»با عنوان  هجشنوارکه کتاب گزیده آثار آن 
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زمان با برگزاری جشنوارۀ سیزیف تقریباً هم« در مترو

 منتشر شد. 

جشنوارۀ سیزیف، در هر یک از سه بخش داستانک، 

شعر و طراحی، سه برگزیده داشت که به برگزیدگان لوح 

 جشنواره وبرگزاری مخارج  سبببه  اما دا شدتقدیر اه

نقدی  جایزۀبه برگزیدگان م یفقدان اسپانسر نتوانست

کنندگان، انتخاب به باور ما و شرکت گرچه بدهیم

برگزیدگان و اهدای جوایز هدف اصلی این سنخ 

 .ها نیستجشنواره

باری، جشنوارۀ اینترنتی سیزیف، جشنوارۀ کوچکی 

خالف جشنوارۀ کودکان کار که تعداد بسیاری بربود. 

حامی تبلیغاتی و معنوی و مادی داشت، تنها و غریب 

بود. بخشی از این مسئله به علت حساسیت موضوع 
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بود و بخشی نیز شاید به علت دشوار بودن « انکولبر»

کنندگان و احتماالً بخشی از آن نیز موضوع برای شرکت

تری باید وقت و انرژی بیشبه این علت باشد که دبیرخانه 

. در هر گذاشترسانی آن میبرای برگزاری و اطالع

ا ر های خودمانکاستیامید ما این است که بتوانیم حال، 

های احتمالی بعدی، به حداقل در برگزاری جشنواره

 برسانیم.

تصمیم دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت بر این شد که 

ان( برکولآثار جشنوارۀ سیزیف )با موضوع کتاب مجموعه

به صورت الکترونیک منتشر کند تا مشکالت  فعالً را

مالی و اداری نشر فیزیکی باعث به تعویق افتادن بیشتر 

نشر آن و معرفی آثار آن نشود. تا شاید در فرصتی در 
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آینده بتوانیم نسبت به انتشار و چاپ کتاب به صورت 

 فیزیکی نیز اقدام کنیم.

ی )برگرفته از یک« بانگ فاجعه»که با نام این کتاب، 

شود، از شعرهای برگزیده در جشنواره( منتشر می

دربردارندۀ سه داستانک برگزیده به اضافۀ چهل و هفت 

داستانک دیگر ارسالی و نیز سه شعر برگزیده به اضافۀ 

نوزده شعر دیگر ارسالی و سه طرح برگزیده و سه طرح 

شنواره است. همچنین در بخش پایانی دیگر ارسالی به ج

های یادداشتبه روال جشنوارۀ پیشین، کتاب، 

کنندگان در جشنواره نیز آمده است، که شرکت

سخنان دهندۀ فضای کلی برگزاری جشنواره و نشان

 «انکولبر»معضل کنندگان دربارۀ جشنواره و شرکت

 است.
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از داوران گرامی این جشنواره، آقایان منصور 

ادی، علیرضا لبش و محمدصادق دهقان )داوران علیمر

بخش داستانک و شعر( و نیز خانم پروا کارخانه و آقایان 

حبیب رضایی )داوران بخش طراحی( که  و کاظم چلیپا

خواندن  ، امربا خلوص نیت و بدون هیچ چشمداشتی

دار شدند، تشکر ویژه آثار و انتخاب برگزیدگان را عهده

 داریم.

ادبیات اقلیت، قصد داشت که در سال  دبیرخانۀ جایزۀ

دور دوم جشنوارۀ داستانی کودکان کار را برگزار  6938

تر مشکل کند. اما وجود برخی مشکالت و از همه مهم

های برگزاری جشنواره، هرچند اینترنتی و بدون هزینه

برگزاری مراسم اختتامیه باشد، باعث شد تا برگزاری آن 
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م تا بتوانیم با آمادگی و را به وقتی دیگر موکول کنی

 شرایط بهتری، آن را برگزار کنیم.

همچون همیشه قدردان حضور تمامی 

کنندگان و اساتیدی هستیم که به این دبیرخانه شرکت

ه اند. امیدواریم کنگاه مثبتی دارند و ما را تنها نگذاشته

بتوانیم با استفاده از تجربۀ برگزاری این دو جشنواره، 

 تر برداریم.را بهتر و جدیبعدی های گام

 
 دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت

 6938زمستان 
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 بخش داستانک
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 برگزیده کسه داستان
 به ترتیب الفبایی نام خانوادگی برگزیده
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 .یددومی آهو مثل کوه شیار از. نیفتاد پا از تیرهاتک با

 ...اما پاش زدم: گفت سرباز

 !رگبار بزن: گفت فرمانده

 ...تترررررررق

 !جست آهووار دوباره

 پای زدند، باال را که شلوارش شد، محاصره وقتی

 .بود شده سوراخ اشمصنوعی

 شما هک بود نکرده داغونم قدراین مین! المصبا: گفت کولبر

 ...کردید گلوله با
 محسن اکبری شهپر ـ قم
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2 
 بود رسیده دبیرستان به تازه

 خورد پنیری و نان عجله با شبی پنجشنبه

 هایشمشق نوشتن به کرد شروع بدخط و سریع و

 شد که تمام

 کرد کوک صبح چهار روی را گوشی هشدار

 بود تعطیل مدرسه فردا

 ...داشت کار هایششانه با او اما
 آقایی ـ پیرانشهرمحمدطاهر حسن
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3 

 سوراخ

مهارت  با را یخچال سوراخ دو جای فروشگاه صاحب

 اما کپزش. رساند فروش به را آن تخفیف با و کرد ترمیم

 قلب زا آمدهبیرون گلولۀ. بود شکافته را مرد کتف سوراخ

 .دش جلسهصورت مرزی پاسگاه به تحویل برای کولبر
 حمید سلیمانی رازان ـ زیرآب
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 هاداستانکدیگر 
 کنندهبه ترتیب الفبایی نام خانوادگی شرکت
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4 
 بود و شب

 ایست ایست: زد بانگ سرباز

 داد. ادامه راهش به لنگانلنگ وانایستاد،

 بنگ! بنگ

 بود. راحت

 شد. پدر بی خانواده یک

 .کردمی قاچاق یکولبر با اشخانواده خاطر به که پدری

 ندارد عدالت که جهانی و

 ندارد. عدالت
 محمد ابراهیمی ششکی ـ ساری
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5 
 ایدب. بود ما روزۀ هر کار. کردیممی حرکت باید زود صبح

 وهک آن طرف به و بستیممی خودمان پشت به را وسایل

 کوه از دیروز. بیاید روز آن که نبود قرار برهان. رفتیممی

. ردک رحم او به خدا. بود دیده ضرب کمی پایش و افتاده

 پای همان با که دیدم را برهان رسید، که حرکت هنگام

 ما سمت به زد،می لنگ کمی که حالی در دیدهضرب

 از رسید ما به تا بیاید، هم امروز که کردمنمی باور. آمدمی

 :پرسیدم او

 توانینمی که پایت این با کنی؟ استراحت نبود قرار مگر

 کنی. حمل بار

 :گفت و زد رویم به لبخندی
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 ...بگیرم هدیه براش باید روناکه، دخترم تولد امروز

 و تیمبس پشتمان به را بارها. نداشتم گفتن برای کالمی

 .کردیم حرکت
 جالل احمدی حسن آباد ـ کرج
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6 
 دری دو یخچال و زدهیخ سیبیلی با نیچه ویلهم فردریش

 آیا کولبر: اندیشید خود با. نداشت راه ادامۀ توان بر دوش،

 یرز آدمی خوردن زمین یعنی باشد؟ انگیزسوگ تواندمی

 .ازداند زمین به تواندمی نه و بکشد تواندمی نه که باری

 .لغزید پایش بار آخرین برای و
 مهدی اسفندیاری بنه کهل ـ بستان آباد
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 هکاین تا قصرشیرین، اطراف خشت، از داشتیم ایخانه

 خیرۀ نگاه از شاید دانمنمی. لرزید به خود زمین امشب

 گرم نان هاستسال. هاستآن از یکی هم پدرم. انکولبر

. دآورمی به دست کوهستان سرمای و بار تحمل از را خانه

 آوار یا مرزبانان تیر نوشد؛می چه امشب دانمنمی

 کوهستان.
 سهیل اسکندری ـ کرج
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8 
 انخدای که نبودیم، ریاکار و کارخیانت سیزیف همچون ما

 هایراه در وار،ایوب ما. بزنند رقم برایمان ابدی مجازاتی

 تیمس زمان در کردیممی یکولبر و سنگالخ وخمپرپیچ

 و چنان آمد سر به زمین مادرم صبر باالخره تا. هااسب

 .یافتیم رهایی آالممان تمامی از که داد خود به تکانی

 .ریشتر 7/3 اندازۀ به تکانی
 خجسته اسکندری ـ تهران
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9 
 .جرمه قاچاق داد حکم دادگاه. شکافت را اشسینه گلوله

 پرونده«. نداشت قانونی سن کولبر: »نوشت وکیل

 .ماند بالتکلیف

 مادر. رفتمی باید. بود ناچار هم ترکوچک برادر امید

 اتئاو: »گفت گریان چشمانی با کرد،می راهی را او وقتی

 «نداره. عاقبت یکولبر جان

... آخرین مادرش حرف کرد ریزش بهمن وقتی

 ...خششششششش خشششش،
 مهراب اکبری شهپر ـ قم
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 خود نزدیک  سالگییازدهکه به جشن تولد  است چک

 است.نسخۀ نمونۀ کتاب این فایل 
  زیر استفاده کنید: صفحه( از لینک 161برای تهیۀ نسخۀ کامل این کتاب )در 

 

 ه سایتکتاب از فروشگادانلود 

 
 

 های الکترونیک سایت ادبیات اقلیتبا دانلود قانونی کتاب

 های ما حمایت کنید.ها به دیگران از ادامۀ فعالیتو معرفی آن
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