جمع
از کتابت بخوانی
ه صوت

سوگل خلیق کتاب «تهران در بعدازظهر» مصطفی مســتور را برایمان میخواند

میرم یه جای خوب پیدا کنم
«ایران جمعه» با همکاری
«رادیوگوشه» تقدیم میکند:
تهران در بعدازظهر
به روایت سوگل خلیق

...
ســرش را برد توی موهای یاســمن و آهســته چیزی گفت توی گوشش و بعد بلندبلند
خندید .فریدون از آینه پشتســرش را نگاه کرد و فرمان را به ســمت راســت چرخاند.
ماشــین را در سراشــیبی تندی نگه داشــت و ترمزدستی را کشــید .گفت« :اینم بهشت
این هفته».
اوایــل پاییز بود و باد ســردی میپیچید تــوی درختهای کنار جاده و نوکشــان را تکان
میداد.
پریسا از صندلی جلو گفت« :کاش میترا هم بود ».و برگشت به الیاس نگاه کرد .گفت:
«بیداری؟»
الیاس ســرش را به شیشــه پنجره تکیه داده بود و دســتش را گذاشــته بود روی
دوربینی که از گردنش آویزان بود .چشمهاش را باز کرد و گفت« :رسیدیم؟»
فریدون گفت« :من میرم یهجای خوب پیدا کنم ».و از شیب کنار جاده پایین
رفت.
شــهرام گفــت« :یخــدون رو مــن مــیآرم ».و رفــت بــه طــرف صندوقعقب
ماشین.

تصویر را اسکن کنید
و بخشهایی از کتابرا
با صدای سوگل خلیق بشنوید.

اسدالله امرایی کتاب «پابرهنهها» زاهاریا استانکو را برایمان میخواند

سرهیچ و پوچنجنگیدهاند
پابرهنهها
ناشر :مؤسسه انتشاراتی نگاه
به روایت اسداهلل امرایی

این تصویر را اسکن کنید
و صدای اسداهلل امرایی
و کتاب خواندش را بشنوید.
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همین حاال خانواده بالیکا این جابودند و من ناچار شدم با غضب و کینه نگاهشان کنم.
میدانســتم کــه آنها ســر هیچ و پوچ این همــه راه را با یک کوه برف نجنگیدهاند .آســان
هم نیســت که آدم یک لقمه نانش را با دیگران قســمت کند .برای اینکه چیزی داشــته
باشم به بچهها بدهم که ته دلشان را بگیرد مجبور شدهام زمینم را بفروشم .خب کی
زمینش را حاضر میشــود بفروشــد؟ اگر گاو باشد یا آدم میتواند بخرد اما زمین؟ وقتی
فروختی دیگر هیهات!
 تــازه مگر این روزها کســی حاضر اســت از تو گاو و گوســفند بخــرد؟ ...همانطور که گفتماول برگشــتم با خشــم و غضب نگاهشــان کردم اما بعد به خودم گفتم گدا را چه یک خان
بهش بدهی چه یک نان ازش بگیری از یک پیمانه آرد کمتر یا بیشــتر نه بدبختتر از این
میشویم که هستیم ،نه خوشبختتر – آن وقت یادم آمد که همین
دو ســال پیش ســه روز پس از اینکه زنش زاییده بود ژاندارمها بالیکا
را با پسگردنی بردن سهکارا برای درو زمینهای ارباب بیگاری کند.
ناچار بود زنش را هم ببرد .اگر نه محال بود دست تنها بتواند بموقع
بچه خودش را خالص کند .نوزاد را کنار مزرعه تو علفها گذاشــته
بود .یک لشــگر مگس رو چشــمها و دهنــش وول میزد و طفلکی
چنان گریه میکرد که آدم میگفت االن است ریههایش بترکد...

