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 بسمه تعالی

 

 مقسمت پنج :پاکنویس

 فرصت یا شانس     

 ی کهاین بهترین گزارش خبر تازه نمیمونه ولی مطمئنم که میترکونه! ،فردا میفته واسه پس ،کار دارمامروز  بشه! چه گزارشی !وای خدایا

  سال های خبرنگاری دارم! تو این

یا  .خودم رد میکنم ،خودم ارائه میرم خود درگیر، خیلیصورت ب !روز هم یادمهگو امگفت برنامه ریزی میکنم.تو اتوبوس نشستمو دارم 

 یکسری پیاده میشن و االن فعالَ ایستگاه دیگه مونده تا برسم.هنوز یک گاه نگه میداره، اتوبوس تو جای واسه خودم کارتپستال میفرستم!

یه پسره  وووپس!ا! ..هر کیم که زورش بیشتره. !همین جوری درهمه ره!ندا بعدی وجود قبل و الکی گفتم اصالًبعدش یک سری سوار میشن. 

صندلی  .به قول خودش شانس آورد . ..ه رو زمین که.توبوس گیر کرد نزدیک بود مخش بپاشاست بیاد باال پاش به لبه اوموقعی که میخ

 .سیگار دستشو میکنه توجیبشو یه فندک در میاره با یه نیست مجبوره وایسته.

ب دیگه شانستو خ از صحنه روزگار حذف شی؟ وردی وگرنه چیزی نموده بود تانگفتی شانس آن خود مگه همین اال! نادونپسره 

مغزت میکشید اگه دت به خودت رحم نمیکنی؟ البته خو ، اونوقتخدا بهت رحم کرد !به فنا نده!خودتو  رکت در وقت اضافهح با چند نسوزون و

افتخار ن شانس تورو داشتن اال اگه تقدیر و میدونی خیلی ها !!مارو خفه کردی بابا! ،هنمت به جخود کشیدی.مکان سربسته سیگار نمی توی

 جامعه بودند!! 

پسره خودش میگه . ! آخه خیلی زور داره.. هنوز فکرم مشغوله؛ .یرمبه سمت آدرس ممن پیاده میشم.  خدارو شکر به ایستگاه میرسیم و

از نگهبان  ،هتل میشموارد  .بعضیامون هستیم ییبموجودات عجواقعاً به خیر گذشت بعد بالفاصله بادست خودش به شر تبدیلش میکنه! 

 بله همون! "؟ ..و. خانمی که پسر تیز هوششون پاش به لبه پله گیر کرد همون" میده: نگهبان جواب رمان میگردم.من دنبال خانم آ :میپرسم

وقتی عکس بهزاد  از نگهبان تشکر میکنم ومیرم منتظر میشینم. ."االناست که پیداشون شه فکرکنم اگه واستین اما ایشون رفتن برای سوم؛"

 ر نشناس فحش بدم. اماچه فایده که ما همه مثل همیم!ساله رو بانوار مشکی کنارش میبینم هنوز دوست دارم به اون پسره قد16رمانآ

 ویسنده: عسل بزرگوارن
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"  

پاکنویس، قصه لحظه لحظه های ذهن، فکر و رفتار 

ماست، اون چیزایی که ما هر لحظه از زندگی باهاش سروکله میزنیم، چه دوست داشتنی و چه 

الب یه نوشته متفاوتِ که ممکنه در مورد قنفرت انگیز، در نهایت انتخابش میکنیم. پاکنویس در 

تونستیم با ش همیشه خود ماییم. ماییم که میزندگی هرکدوم از ما باشه، ولی از آخر، نقش اول

انتخابمون در لحظه هایی، زندگی رو تغییر بدیم، بدتر یا بهتریش کنیم و بهش رنگ و حس بدیم. 

کنیم. برای اینکه تونیم! ما در پاکنویس از گذشته ها، برای حال استفاده میالبته االن هم می

  بسازیم. بتونیم زندگی بهتری از این چیزی که داریم،
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