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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف  :آقای اسکندر اکبرزاده به کد ملی
 2559259011به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اسماء امینی به کد ملی  2559266733به سمت عضو هیئت
مدیره و مدیرعامل و آقای محمد مقصودی به کد ملی  2559352214به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت  2سال
انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس  -مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری آباده طشک

دعوت به همکاری

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی مزایده

15183

تاریخ انتشارنوبت اول 1397/12/05:

اکبر شهسوار ،قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام حقوقی
شورای حل اختالف نیریز

خلوت دل

شناسه آگهی405057 :

یکشنبه  19اسفند

 3رجب

دوشنبه  20اسفند

 4رجب

سهشنبه  21اسفند

 5رجب

چهارشنبه  22اسفند

 6رجب

پنجشنبه  23اسفند

 7رجب

جمعه  24اسفند

 8رجب

شنبه  25اسفند
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1ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از خانم اسماء امینی به شماره ملی 2559266733
و آقای اسکندر اکبرزاده به شماره ملی 2559259011و آقای محمد مقصودی به
شماره ملی 2559352214برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای نعیم آفتابی به
شماره ملی 2559946556به سمت بازرس اصلی و آقای سعید میرشکاری به شماره
ملی 5130029461به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار نی ریزان فارس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری آباده طشک

در تاریخ  1397/12/09به شماره ثبت  1475به شناسه ملی 14008186286

انتشار آگهی در فضای مجازی نیریزان فارس:

ثبت و امضاء ذیلدفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی م یگردد.

موضوع  :تولید پودر سنگ و ریگدان هبندی شده و انجام کلیه اســتخ راج و آماده سازی اکتشاف و بهره برداری از

اینستاگرام

معا دن بجز (نفت و گاز و پتروشیمی) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از م راجع ذیربط
مد ت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

(بیش از 10.000فالوور) 100 :هزار تومان

مرکز اصلی :استان فارس ،شهرستان نی ریز ،بخش آباده طشک،دهستان حناء  ،روستا شهرک تنگ حنا ،کوچه

(الله)  ،خیابان امام حسین  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 7499197777

ســرمایه شــخصیت حقوقی  10,000,000 :ریال می باشد منقســم به  100ســهم  100000ریالی که مبلغ
 10.000.000ریال آن نقداًبه موجب نامه شــماره  820/2403مورخ  97/10/30بانک توســعه تعاون شــعبه ن یریز
پرداخت گردیده است.

اولین مدیران  :آقای مهدی بیگی به شــماره ملی  2529378861و به ســمت عضو هیئت مدیره و به ســمت

رئیس هیئت مدیره به مدت  3ســال آقای عادل بیگی به شــماره ملی  2550001613و به ســمت عضو و منشی
هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت  3سال آقای عفتدشــتبان به شماره ملی  2550077601و به سمت
سمت عضو هیئت مدیره و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال آقای اب راهیم بیگی به شماره ملی
 2559969531و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال.

دارندگان حق امضاء  :کلیه ق راردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،ب رات و اوراق بهادار با

امضاء ثابت عادل بیگی (مدیر عامل ) به اتفاق آقای مهدی بیگی ( رئیس هیئت مدیره) و مهر تعاونیدارای اعتبار
است و اوراق عادی و نام هها با امضای آقای عادل بیگی(مدیر عامل ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.

اختیارات مدیر عامل :طبق اساســنامه بازرســین :خانم مرضیه احمدیــان اصطهباناتی به شــماره ملی
 2520054123بعنوان بازرس اصلی وخانم فرناز بگی به شماره ملی 2550245555بعنوان بازرس علی البدل ب رای

مدت یکسال مالی انتخاب شدند .ثبت موضوع فعالیت مذکور ،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نم یباشد.
رونوشت به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نی ریز بازگشت به نامه شماره  219287/97مورخ 97/11/27
نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکتها ومؤسسات غیرتجاری نیریز

جدول شماره 225
 -1از القاب میرزا احمد نیریزی نسخنویس چیرهدست
دوران صفویه  -2از تفنگهای قدیمی  -شیر  -فرمانده و
سلطان -3درآوردنی نابکاردر کار -زه کمان  -از اجزای
شکم  -فلز ســرخ  -4چهره -دورویی و تزویر  -یک حرف
و ســه حرف! ُ -مــردن  -5آب ویرانگر -دومین شــهر
پرجمعیت کشور فرانسه  -خراســان قدیم  -6کرمینه
حشــرات  -طائفه بیابانگرد -دانه خوشــبو  -ساز ضربی
 -7بااهمیت  -نوعی پنجره قدیمی  -آهسته خودمانی -8
قوم کمحرف!  -از خوانندگان موســیقی سنتی  -بهشت
زیر پای اوســت  -ویتامیــن جدولی  -9برنا  -ســازمان
فضایی آمریــکا  -از شــخصیتهای بامزه «مدرســه
موشها»  -10کجاست؟ -جای پا  -ستاره و اختر  -آبشار
فصلی نیریز -11دعای زیرلب  -زمین هموار  -ســاح
کمری  -12اقیانــوس پارچهای!  -معــده اتومبیل!  -پر
مکر و حیله  -مخفف گاه  -13زیرپــا مانده!  -گرامیتر -
یکی از سه پسر فریدون -از واحدهای شمارشی  -14از
میوههای گرمسیری  -پادشــاه و فرمانروا  -کیسهکش
 -15از رجالدوران قاجاریه و صدراعظم ایران

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 41وشناسهملی10860439324

تأسیس شرکت تعاونی تکا پو پودر سنگ نیریز

1
عمودیM :

آگهی تغییرات شرکت برناقطرهپارس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/11/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 -1اولین همسر احمدشاه  -2چشمهای در شهرمان
 از شهرســتانهای اســتان آذربایجان شرقی -گرداب و منجالب  -3سال  -غذای تزریقی  -قلب
 نیمهدیوانه  -4داخل  -نوعی خودرو  -خورشــید لباس زنــان هندی  -5چاهی عمیق در جهنم -مهیا  -بیهوشی  -6حرف چهارم از الفبای یونانی -
ساحل دریا  -پافشاری  -7مادر باران  -پیامبر قوم
بنیاســرائیل  -کامل  -8هرگز نه عرب  -استاندار
قدیم  -نوعی تیر کوچک  -جشنواره سینمایی -9
ادویه تند هندی  -رودیست در فرانسه  -سازمان
جاسوسی آمریکا  -10فریبدهنده و مکار  -قانون
چنگیزی  -کارچاقُکن  -11درسنخوانده  -حواری
خائن  -سبزی پیچدر پیچ  -12نوعی پرنده کوچک
 شــهر خروس جنگی  -دام  -عــدد دونده -13مســاوی و برابر  -دهان  -قطع ســینمایی  -جمع
ملت  -14ســرکش و گردنکش  -کومه و آلونک -
شاهد  -15از مناصب و القاب دیوانی ایران از دوره
مغول تا عصر قاجار
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آگهی مزایده
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اجرای احکام شــورای حل اختالفدر نظردارد برای نوبت اول  500مترمربع پالک ثبتی شماره
 6004/2واقع در ابتدا بلوار آســیاب آبادزردشــت جاده شهرک ابوالفضل ،ســه راه معروف به تم
تورات به مســاحت  38686مترمربع بوده که میزان  500سهم مشــاع از پالک میباشد و ارزش
هر مترمربع برابر  16000تومان که ارزش ســهام  500مترمربع برابر  80.000.000ریال مالکی
احمد فخاری بابت محکومیت محکوم علیه پرونده کالســه ( 970616لیال فخاری) میباشد را به
فروش برساند.
مزایده رأس ســاعت  10:30صبح مورخ 98/01/25در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف
انجام و به فرد یا افرادی که به باالترین قیمت خریداری نمایند به فروش میرسد.
متقاضیان میتوانند ظرف ســه روز قبل از انجام مزایده به شــورای حل اختالف مراجعه تا نسبت
به بازدید قطعه زمین اقدام گردد ضمنًا برنده مزایده میبایســت دهدرصد قیمت پیشنهادی را در
همان روز به حساب سپرده شورای حل اختالف واریز و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید.
در غیر اینصورت مبلغ واریزی به نفعدولت ضبط خواهد گردید.

اکبر شهسوار ،قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام حقوقی
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خورشیدی

مهشیدی

طلوع
خورشید

اذان ظهر

غروب
خورشید

اذان مغرب

نیمه شب
شرعی
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3ســال آقای مجتبی بیگی به شــماره ملــی  2550106903و به
اذان صبح

افقیD :

تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/12/19:

خلیل مرادخواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک زریندشت

15081

اجرای احکام شورای حل اختالفدر نظردارد برای نوبت اول یک قطعه زمین به مساحتدههزار متر
مربع واقعدر روستای تل مهتابی به منظور ساخت و تولید آجرفشاری بدون هرگونه اعیانی به قیمت
هر مترمربع 90000ریــال و ارزش کل آن برابر  900.000.000ریال (نــود میلیون تومان) مالکی
حســین کشــاورز (عزت اله کشــاورز) بابت محکومیت محکوم علیه پرونده کالسه  970616لیال
فخاری میباشد را به فروش برساند.
مزایده رأس ســاعت  10:30صبح مورخ 98/01/25در اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف
انجام و به فرد یــا افرادی که بــه باالترین قیمت خریــداری نمایند به فروش میرســد .متقاضیان
میتوانند ظرف ســه روز قبل از انجام مزایده به شــورای حل اختالف مراجعه تا نســبت به بازدید
قطعه زمین اقدام گردد .ضمنًا برنده مزایده میبایســت دهدرصد قیمت پیشنهادی را در همان روز
به حساب ســپرده شــورای حل اختالف واریز و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید.در غیر
اینصورت مبلغ واریزی به نفعدولت ضبط خواهد گردید.

ش  -2301مورخ 1397/11/03

ب رابر رأی شــماره  139560311023000084مورخ  1395/05/26موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زری ندشت
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روحالله خســروی فرزند صفرعلی بشــماره شناسنامه 1310
صادره از حاج یآباد در ششدانگ ی کقطعه زمین مزروعی به مساحت  25000مترمربع پالک  1099فرعی
از  8221اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  8221اصلی قطعه  9واقعدردرهشــور بخــش  12فارس
شهرستان زری ندشت خریداری م عالواسطه از مالک رسمی آقای صفرعلی خسروی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم م راتبدردو نوبت به فاصله  15روز آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعت راضیداشته باشــند م یتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعت راض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعت راض،
دادخواســت خود را به م راجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســتدر صورت انقضاء مدت مذکور و عدم
وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

شناسه آگهی405055 :

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت

شورای حل اختالف نیریز
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اکفهکتاب

یک مشت شکالت

یک مشت شکالت
نویسنده :سعید حیدری
ناشر :فانوسدانش
تعداد صفحات 112 :
احسان احسانالهی
کتاب با جلدی رنگی و مصور،
تصویر کودکی را نشان میدهد
که پشت سر او پنجرهای
رو به آسمانی آبی با ابرهای
درهمتنیده است .این کودک
با لبخندی سرشار از آرامش
در حال برداشتن یک مشت
شکالت رنگارنگ از ظرفی است
و سعی در القای حسی ساده به
خواننده و مخاطب خود دارد
و میکوشد این حس را القا کند
که چیزهایی که ما در زندگی،
دردسر و مشکالت مینامیم،
در واقع چالشهایی هستند که
سعی میکنند قدرت عزم ،اراده و
استقامت ما را تقویت کنند.
به نظر میرسد نویسنده با طرح
داستانهایی واقعی سعی دارد
ذهنیت مخاطب خود را در
رویارویی با مسائل و مشکالت
زندگی از حالتی مأیوس و ناامید،
به حالتی پرانرژی و پر از عزم و
اراده و استقامت تغییردهد.
کتاب به صورت رنگی و مصور با
کاغذی مرغوب به چاپ رسیده
و در پایان هر داستان ،جمالتی
انگیزشی را به مخاطب منتقل
میکند تا روحیه تسلیم نشدن
و دستبرنداشتن از تالش و
ً
کامال به مخاطب
پشتکار را
انتقالدهد.
متن زیر برگرفته از این کتاب
است:
کودکی ده ساله که دست چپش
در یک حادثهی رانندگی از بازو
قطع شده بود ،برای تعلیم فنون
رزمی جودو به یک استاد سپرده
شد .پدر کودک اصرار داشت از
پسرش یک قهرمان جودو بسازد.
استاد پذیرفت و قول داد که یک
سال بعد میتواند فرزندش را

اکفهداستان

از یک هفته به عید مانده ،خدابیامرز
مادرمدست به کار خانهتکانی میشد .به
کمک من و برادرم،دو سه قالی رنگ و رو
رفتهای که از بابابزرگ به ما ارث رسیده
بود ،جمع میکرد و «کلحسین» هم که
از چهرههای نامی محله بود و همیشه
آب از چک و چیلش روی پیرهن چرب
و چرکینش میچکید ،آماده بود که قالی
را برای تکاندن به خارج شهر ببرد.
مادرم حصیر کف اتاق را که بوی نم
مخصوصی میداد جمع میکرد و
بیرون اتاق قرار میداد .آنگاه موهایش
را در یک روسری میبست و بعد شروع
میکرد.
وسواسی عجیب در جاروکردن داشت.
تا تمام اتاقها را پاک نمیُرفت ،به
کار دیگری نمیپرداخت و برایمان
میخواند:
صفای هر خونه آب است و جارو
صفای هر زنی چشم است و ابرو
نظرش همیشه این بود :آدم یا نباید
کاری را قبول کند ،یا اگر قبول کرد
باید پایش بایستد و به انجامش برساند
که دیگه جای حرفی برای کسی باقی
نگذارد.
با چوب بلندی که کهنه پارچههای
زیادی به سرش بسته بود ،دیوارها و
سقف اتاق را پاکیزه میکرد .کنترهها را
میگرفت «کنتره (»)KENATRE
و بعد شروع به شفافکردن شیشهها
میکرد.
در این مدت من و برادرم میبایست
بیرون از اتاق باشیم .حق داخل شدن
نداشتیم .اگر خطایی از دستمان سر
میزد ،صدایش بلند میشد که الهی پای
هر دوتون قلم بشه! این طرفها آفتابی
بشوید ،هردوتان را بالل میکنم!

یکفنجانشعر
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مسافر بزدل تایتانیک

موجی
از
شکوفه

موجی از شکوفه

ریخته در حجم دمکردهی باغ

عطری بجا مانده از عبور باران

از حرفهای او رنجشی به دل راه
نمیدادیم .تنگ ظهر کلحسین
قالیها را میآورد و دوباره کف اتاق
فرش میشد .د ِر اتاق را بسته از پلهها
پایین میآمدیم.
سراسر حیاط را آفتاب مال خود کرده
بود .مادرم دست و رویش را میشست،
سینهکش آفتاب مینشست و همانطور
که به آسمان آبی نگاه میکرد قلیان
میکشید و خستگی کار را از تنش
بیرون میکرد.
فردا نوبت تمیزکردن شیرینیخوریها
بود که در خانه ما سالی یک مرتبه
مورداستفاده قرار میگرفت .از آن به
بعد مادر به لباسهای ما میرسید.
آن سال اوضاع روبراه بود .از حیث لباس
سر و سامان داشتیم .این ترانه را در
کوچه یاد گرفته بودیم .بچههای محله
میخواندند:
عید آمد و ما لختیم /دیشب به بابام
گفتیم
همُلندید و هم ُغندید /انگار به ...گفتیم
نمیدانم این ترانه چه تأثیری روی
پدرم گذاشت که همان روز دستم را
گرفت و به بازار وکیل برد و در برگشتن
یک دست کت و شلوار فاستونی
خاکستریرنگ زیر بغلداشتم.
قرار شد برای برادرم هم کت پدرم را ایر
اورو ( )IR-URUاین بر و آن بر کنند.
در عوض تصمیم داشتند برایش ُارسی
«کفش» بخرند ولی من هم بیکار
ننشستم .با حربه گریه جلو آمدم و
سرانجام گریه کار خودش را کرد و قرار
شد از کفشهای نو ،من هم بهرهمند
شوم.
فردا عصر به اتفاق مادرم به بازار
ارسیدوزها رفتیم و آنقدر از این دکان

کافهادبیات

برگیازتاریخ

مسعود منفرد

در مقام قهرمانی کل باشگاهها
ببیند .در طول شش ماه ،استاد
فقط روی بدنسازی کودک کار
میکرد و در عرض این شش ماه،
حتی یک فن جودو هم به او یاد
نداد .بعد از شش ماه خبر رسید
که مسابقات محلیدر شهر برگزار
میشود .استاد به کودک فقط
یک فن یاد داده بود و کودک
توانست در میان اعجاب همگان،
با آن یک فن همه حریفان خود را
شکستدهد.
سه ماه بعد کودک توانست در
مسابقات بین باشگاهی با استفاده
از همان تکفن برنده شود .سال
بعد هم در مسابقات کشوری آن
کودک یک دست موفق شد تمام
حریفان را زمین بزند و به عنوان
قهرمان کشوری برگزیده شود.
وقتی مسابقات به پایان رسید،
در راه بازگشت به منزل ،کودک
راز پیروزیاش را از استاد پرسید.
استاد گفت دلیل پیروزی تو این
بود که به همان یک فن خوب
مسلط بودی ،ثانیًا تنها امیدت
همان یک فن بود .سوم اینکه
تنها راه شناخته شده برای مقابله
با این فن ،گرفتن دست چپ تو
بود که تو چنین دستی نداشتی.
یاد بگیر که در مسیر زندگی از
نقاط ضعف خود به عنوان نقاط
قوت استفاده کنی.راز موفقیتدر
زندگی ،داشتن امکانات نیست،
بلکه استفاده از نداشتهها به
عنوان نقطه قوت است.
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و نفسی دلپذیر رها شده در ترانهی صبح

باغ،

شکوفه،
باران،

آفتاب و پرنده

ماسابومی هوسونو مهندس و
کارمند وزارت حمل و نقل ژاپن
جهت تحقیق و بررسی خطوط
ریلی از طرف امپراطوری ژاپن
در سال  1910میالدی مأموریت
داشت به روسیه و سپس به
انگلستان و آمریکا سفر نماید .وی
پس از انجام مأموریت در روسیه
و انگلستان در سال  1912سوار
بر کشتی تایتانیک عازم نیویورک
آمریکا شد.
پس از برخورد تایتانیک با کوِه
یخ ،هوسونو کهدر قسمتدرجه 2
ِکشتی حضورداشت توانست سوار

قایق نجات شود و زنده بماند و اما
به خاطر این نجات ،بهای گزافی
بپردازد!
هوسونو به محض ورود به ژاپن
مورد حمله مردم و رسانهها قرار
گرفت و به نمادی از بیاخالقی
و بیشرمی تبدیل گشت که چرا
با وجود زنان و کودکانی که در
ِکشتی تایتانیک حضور داشتند،
او سوار بر قایق نجات شده و
بسیاریدیگر غرق شدهاند.
او نه تنها از جامعه ژاپن طرد شد
بلکه دولت به سبب رفتار بزدالنه
و بیشرمانه وی ،او را از کار اخراج

میدانند

برای ِ
تولد چیز تازهای مثل عشق

چه باید کرد...

کشکول

جالینوس
و
دیوانه

گنجینههایادب

نمود!
هوسونو به سبب توانایی باالی
مهندسی و خدماتی کهدرگذشته
انجام داده بود ،پس از چند سال
انفصال از خدمت ،دوباره به
کار بازگشت اما تا پایان عمر در
تنهایی و سرافکندگی به سر ُبرد
و هیچگاه جامعه ژاپن دوباره او را
نپذیرفت.
برگرفته از:
نگارش و گردآوری :تاریخ
و داستان «داستانهای
تایتانیک تصمیمات سخت،
استفان کوکس»

از پدران داستاننویسی نوین ایران

صادق هدایت
زادهی  ۲۸بهمن  ۱۲۸۱خورشیدی،
داستاننویس ،مترجم و روشنفکر ایرانی بود.
تحصیالت ابتدایی را در مدرسه علمیه تهران
و دوره متوسطه را در دبیرستان دارالفنون
و سپس در مدرسه سنلویی که مدرسه
فرانسویها بود ،ادامه داد.
در سال  1305راهی بلژیک شد و در رشته
ریاضیاتمحض به تحصیل پرداخت .در اسفند
 ۱۳۰۵پس از تغییررشته به پاریس رفت و در
سال  ۱۳۰۷اقدام به خودکشی در رودخانه
مارن (فرانسه) کرد که نجات یافت.
هدایت در سال  ،۱۳۰۹بیآنکه تحصیالتش را
به پایان رسانده باشد ،به تهران بازگشت و در
بانک ملی مشغول به کار شد .در همین سال
مجموعه داستان زندهبهگور و نمایشنامه
«پروین دختر ساسان» را در تهران منتشر
کرد.
مجموعه داستانهای کوتاه سه قطرهخون،
علویهخانم ،سفرنامه اصفهان نصفجهان
و چند داستان دیگر را در سالهای  1310تا
 1315منتشر کرد.در سال  ۱۳۱۵به هند رفت
و یک سال آنجا ماند .پس از بازگشت از هند،
داستانهای سگ ولگرد ،حاجیآقا و ولنگاری
را به رشته تحریردرآورد.
هدایت در دوازدهم آذر  1329به فرانسه رفت
و سرانجام در  ۱۹فروردین  ۱۳۳۰در آپارتمان
اجارهای خود در پاریس با گاز خودکشی کرد.
او نخستین نویسنده و ادیب ایرانی محسوب
میشود که خودکشی کرده است .وی را به

غالمرضا آراسته

جالینوس حکیم گفت :برای من فالن دارو
را بیاورید .گفتند ای حکیم ،چرا این دارو را
میخواهی که آن دارو را به دیوانگان دهند.
جالینوس گفت امروزدیوانهای مرادر برگرفت
و با من بسیار همراهی کرد و همصحبت شد.
اگر او مرا از جنس خود نمیدید به من روی
نمیآورد.
گر ندیدی جنس خود کی آمدی
کی بغیر جنس خود را بر زدی
چوندو کس بر هم زیَد بیهیچ شک
در میانشان هست قدر مشترک
کی پَ َرد مرغی مگر با جنس خود
صحبت ناجنس گور است و لحد

 در ایندنیا ،همه
چیزدست خود آدم است ،حتی عشق ،حتی جنون ،حتی
ترس ،آدمیزاد میتواند
اگر
ب
خواهد
کوهها را جابجا کند .میتواند آبها را بخشکاند.
می تواند چرخ و فلک را
به
هم بریزد آدمیزاد حکایتی است .می تواند همه جور
حکایتی باشد :حکایت
شیرین ،حکایت تلخ ،حکایت زشت و حکایت پهلوانی!
بدن آدمیزاد شکننده
است ،اما هیچ نیرویی در این دنیا ،به قدرت نیروی روحی او
نمیرسد ،به شرطی که اراده و وقوفداشته باشد!
(سو و شون /سیمیندانشور)
یارحمیدی)

به آندکان حوالهداده شدیم تا سرانجام
موفق به خریدن دو جفت کفش سیاه
رنگ بدقواره شدیم ،آنچه بود برای ما
تازگیداشت.
از آن به بعد بساط پختن نان شیرین در
خانه ما پهن میشد که کلی برایش ذوق
میکردیم.
فردای آن روز که پیش از عید بود،
بازارچه محله شکلی دیگر به خود
میگرفت .بقالها گونیهای برنج،
نخود ،لوبیا و عدس را کنار هم ردیف
کرده بودند و روی آنها به طور ضربدر
تخم مرغ رنگ کرده نشانده بودند.
تنها دکان سبزیفروشی محله به
طرز زیبایی آراسته شده بود .تهپیازها
را با رنگهای گوناگون در آورده و میان
سبزیها جا داده بودند .تربچه نقلی
ها آدم را از دور به طرف خودشان
میخواندند.
آمحمد عطار خوانچهای بیرون
گذاشته بود و در آن بوخوش «اسفند»
و شمعهای رنگارنگ گذاشته،
دقیقهبهدقیقه مشتی بوخوش در آتش
میریخت ،صلوات میفرستاد و بلند
میخواند:
بدو بیو بوخوشت بدم  /یراق و آتیشت
بدم
از همه بهترت بدم /از همه بیشترت بدم
صل علی محمد ،صلوات بر محمد

 به جای «قابلیت» بگوییم :شایستگیپارسی بگوییم:
 -به جای «قاعده» بگوییم :روش ،شیوه - /به جای «قاتل» بگوییم :آدمکش

ضم اول و تشدیددوم ،بهدو معنای
درست بنویسیمُ :س ّکان :این کلمه ،به ّ
ِ
صورت مفرد و به معنای «آلتی در انتهای
مختلف به کار میرود :یکی به
کشتی برای تغییر جهت حرکت آن» (در جمعُ :س ّکانات)« :بفرمود تا غالم
را به دریا انداختند .باری چند غوطه خورد .مویش گرفتند و پیش کشتی
کان کشتی آویخت( ».گلستان سعدی ،چاپ
آوردند .به دو دست در ُس ِ
ِ
صورت جمع ساکن
محمدعلی فروغی ،تهران ،1316 ،ص  .)23ودیگری به
و به معنای «مقیمان»« :نزدیک ما ،در سوقاالربعا ،جوانی بود از اوال ِد ّ
سکان
آن ّ
خطه و معارف آن بقعه» (فرج بعد از شدت)1005 ،

*  -برگرفته از :غلط ننویسیم ،اثر ابوالحسن نجفی ،ص 231

یـاد آن روزهای خوب
بخش نخست

همرا ِه محمدعلی جمالزاده ،بزرگ علوی و
صادق چوبک از پدران داستاننویسی نوین
ایرانی میدانند.
هدایت از پیشگامان داستاننویسی نوین
ایران و نیز روشنفکری برجسته بود .بسیاری از
پژوهشگرانِ ،
رمان بوفکور او را مشهورترین و
درخشانترین اثر ادبیاتداستانی معاصر ایران
دانستهاند.
جمالت زیر از این نویسنده است:
 مرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنجها وبیدادگریهای زندگانی است.
 یاد من باشد تنهاییام را برای خودم نگه دارمو بغضهای شبانهام را برای کسی بازگو نکنم تا
ترحمدیگران را با اظهارعالقه اشتباه نگیرم ،یاد
من باشد که فقط برای سایهام بنویسم.
 بعد از آنکه من رفتم بهدرک ،میخواهد کسیکاغذپارههای من را بخواند ،میخواهد هفتاد
سال سیاه هم نخواند.

زینقندپاریس

کافه پاراگراف

 پنجره ،بادیوار آغاز میشود ،شعر با رفتن تو...
(
نیمی از من اینجا نیست /محمدصادق

به کوشش فاطمه زردشتی نیریزی

 /الهی پای هر دوتون قلم بشه!

تمام بازارچه معطر بود .همه جا بوی
عید میآمد .فریاد دکاندارها که می
خواستند کاالهایشان را به مشتریان
بنمایانند ،از اول بازارچه تا آخر آن
شنیده میشد.
بازارچه صفایی یافته بود که آرزوداشتم
همیشه حفظ میکرد.

شب سال تحویل تا دیروقت نشسته
بودیم ولی سرانجام خواب بر تالش ما
خندید و دروازه چشمهایمان روی هم
افتاد.
شرط کرده بودیم که هنگام تحویل
سال بیدارمان کنند.
نزدیکیهای سالتحویل مادر صدایمان

ابوالقاسم فقیری
کرد .بلند شده پیراهن نومان را تند و
تند پوشیدیم .مادر معتقد بود که هنگام
تحویل سال حتمًا باید لباس نو به تن
داشته باشیم.
به هر کداممان سکهای دا د که در
دست بگیریم .سفره عید پهن بود.
هفتسین در سفره چه خوش نشسته
بود .تخممرغی رنگین لمیده بر آینه در
سفره بود که میگفتند هنگام تحویل
سال آرام به حرکت میآید .بشقاب
هفت درست قرینه آینه قرار داشت.
تُنگی کهدر آندو ماهی قرمز باال و پایین
میرفتند ،پایین سفره بود .پدرم باالی
سفره نشسته بود و ظرف شیربرنجی را
هم میزد و زیر لب دعای تحویل سال
را میخواند.
ما هم دو زانو پایین سفره نشستیم
و نگاهمان برای هر لحظه روی یکی از
خوراکیهادوخته میشد.
مادرم بزککرده کمی دورتر از ما
نشسته ،زیر لب کلماتی را زمزمه می
کرد که برایمان نامفهوم بود.
شمعهای رنگارنگی که همان روز
برایمان خریده بودند ،لحظات واپسین
حیاتشان را میگذرانیدند .حالت
پرشکوهی که آن شب داشت ،از آن به
بعد کمتر به سراغمان آمد.
صفیر چند گلوله از دوردستها شنیده
شد.

مادرم بود که گفت :سال تحویل شد.
آنگاه از ما خواست که دست پدر را
ببوسیم .پیش از آنکه این دستبوسی
به خاطر احترامی که حقًا سزاوارش بود
باشد ،بیشتر مربوط به پولی بود که می
بایست به عنوان عیدی به ما بدهد.
آنگاه مادر شمعها را با برگ نارنج
خاموش کرد و به هر یک از ما یک
کلوچه و مسقطی دا د تا دهنمان را
شیرین کنیم.
صبح وقتی از خواب بلند شدیم ،مادرم
چای میخورد و صورت بشاشش،
شادیاش را میرساند .پدرم عیدی ما
را داده بود .از تصور عیدیهایی که در
آینده گیرمان میآمد قلبًا شاد بودیم.
دلهایمان غنج میزد.
مادرم که خوشحالی ما را دید گفت:
والله ،بالله عید هم برای بچهها خوبه ،تو
را به خدا نگاه کن از خوشحالی روی پا
بند نیستند.
از پوشیدن لباس نو ،خوشحالی فراوانی
در خود احساس میکردم .در طول
زندگیام اولین بار بود که کت و شلواری
نو ،اندامم را در خود میگرفت .زیرا تا
سال پیش مرتبًا لباسهای کهنه پدرم
نصیبم میشد .تصمیم گرفتیم ابتدا به
خانه عمه برویم.
کت و شلوار را به کمک مادر پوشیدم.
اقرار میکنم که در آن خندهآور نشان
داده میشدم .هر کس با یک نظر مرا
مینگریست خوب میفهمید اولین بار
است که لباس نو پوشیدهام.
ما درم دو دستمال کرپ سفید که
گوشههایش را گلدوزی کرده بود در
جیبهایمان چپاند و از ما خواست که
حرکت کنیم .عجیب آن که برای رفتن
میلی در خود نمیدیدم .دیگر آن شادی

قبلی در من نبود .آرزو میکردیم لخت
لخت ما را به کوچه میفرستادند.
لباس نو بر تنم زار میزد .سرانجام مادر
بود که ما را از خانه بیرون کرد .کفشهایم
هم به نوبه خود دردسر تازهای بودند.
برادرم که قبل از من در کوچه ایستاده
بود راه افتاد .من هم به دنبالش.
نمیدانم چرا هر چند قدمی که برمی
داشتم نظری به کفشها میانداختم.
گاهی فکر میکردم اگردستهایم رادر
جیب کت فاستونی خاکستری رنگم فرو
کنم وضع بهتری خواهم داشت ولی هر
چه میکردم از تشویش خاطرم نمی
کاست .برادرم بیخیال روی قلبههای
کف کوچه قدم برمیداشت.
صدای تلقتلق کفشهایمان روی
سنگفرش کوچه طنینانداز بود.
نگاههایمان سرگردان هر زمان به
صورت عابری آشیان میگرفت .برادرم
گاهگاهی مشتش را باز میکرد و سکه
ای را که پدرم بهش عیدی داده بود می
نگریست .در آن زمان نوعی احساس
بدبینی به من دست داده بود .خودم
خودم را میخوردم .بی جهت لجم
گرفته بود...
ادامه دارد...

