فرهنگ و ادب
سهشنبه  7آبان 1392

کتاب هایی که در کویت منتشــر می شود در جهان
عرب توزیع می شود؟
بلــه .می توانیــم بگوییم که کویــت تغذیه دهنــده فرهنگی
کشــورهای عربی است ،اما اجازه دهید برگردیم به کارهای فردی.
کار فردی خوب اســت ،ولی کافی نیســت .مثال من کتاب فروغ را
هم در انتشارات «سعاد الصباح» درآوردم .شعرهای «تولدی دیگر»
و «ایمــان بیاوریم» را ترجمه کردم .خوب هم مورد اســتقبال قرار
گرفت یا مثال  ۳۰ـ ۴۰شــعر نیما را با تمام ســختی هایش ترجمه
کردم.
این کتاب را می خواهم آماده کنم تا با مقدمه ای مبسوط منتشر
کنم .نیما را جهان عرب نمی شناســد .این کاری اســت که اخیرا
انجام دادم .سال  ۲۰۰۸هم  ۳۰شاعر ایرانی بعد از نیما را در کویت
منتشر کردم .یک کتاب هم شامل  ۳۰شاعر دیگر قرار است منتشر
شــود .یا کتاب های صفارزاده ،قیصر و قزوه را ترجمه و در بیروت
منتشر کردم؛ همه این حرف ها را می زنم که بگویم من یک نفرم
و یک دســت هم صدا ندارد .اگر بخواهیــم کتابخانه ای از ادبیات
امــروز ایران عرضه کنیم ،چه داریم؟ ادبیــات دیروز را کم و بیش
کار کردند اما برای ادبیات امروز ایران کاری نشــده اســت .ادبیات
امــروز ما و آن چیزی که معرف حال و هــوای امروز ادبیات ایران
باشــد ،این شایســتگی را دارد که به جهان عرضه شود .این کار با
فرد میسر نیســت و با کار جمعی محقق می شود .ما متاسفانه این
همبستگی را نداشته ایم .ممکن است شخص دیگری هم مثل من
یکی دو کتاب کار کرده باشد .سال ها پیش مترجم ارزنده ما موسی
اســوار کتابی کار کرده بود که در بیروت منتشر شد .کار خوبی بود.
عالوه بر این ،دو سه نفر دیگر در کشورهای عربی تالش می کنند
کارهایی انجام دهند اما اینها هیچ کدام کافی نیســت .مجموع این
شرایط باعث میشود ،ما آن چشم انداز الزم را ارائه ندهیم و جهان
تصوری از ادبیات امروز ما نداشته باشد.
یکی از مهم ترین بحث هایی که مطرح می شــود،
این اســت که چرا ما باید دنبــال یک کار جمعی برای
ترجمه ادبیات امروز ایران ،در داخل کشور باشیم .چرا
ترتیبی اتخاذ نمی شود که مترجمان کشورهای مقصد
خودشان برای برگرداندن آثار فارسی به تکاپو بیفتند؟
مگر وقتی اینجا موجی بین مترجمان راه میافتد و یکباره
چند مترجم مثال رمان کوری نوشته ژوزه ساراماگو را به
فارسی برمی گردانند ،دولت پرتغال در این زمینه کاری
انجام داده اســت؟ این انگیزه چطور باید پدید بیاید تا
مترجمان آن طرفی خودشان وارد گود شوند؟
چند مساله هســت .یکی فراگیر بودن زبان است .زبان فارسی
بهرغم بار تقدسی که برای ما دارد ،و قدمت و احترامی که ما برایش
قائلیم ،در نقاط محدودی از جهان تکلم می شود .پس کمتر کسی
مــی خواهد این زبان را یاد بگیرد و ترجمه کند ،مگر این که انگیزه
داشته باشد .این انگیزه ها را چه کسی برای او فراهم می کند؟ اگر
فردی حاضر شــد این زبان را بیامــوزد و آثار این زبان را برگرداند،
چه کســی اثرش را چاپ می کند؟ جهان ســوم که ما هم شاملش
میشویم برای انتقال فرهنگش نیاز به حمایت نهادینه دارد .ادبیات
آمریکای التین را شــما ببینید ،به چه صورت شــروع کرد و جهان
را در برگرفت؟ آنها هم مثل ما هســتند و در ادبیاتشــان فرهنگ
بومی دارند ،اما االن طوری شــده کــه اگر یک فرد ایرانی بخواهد
داستانهای مادربزرگش را بنویسد ،به او میگویند تحت تاثیر مارکز
و نویســندگان آمریکای التین داستان رئالیسم جادویی نوشته ای.
برای این که این موضوع به اســم آنها تمام شده است .چرا تعارف
می کنیم :مــا کار نکردیم ،حمایتی هم نکردیم .انتظار دارید جهان
بیاید ما را کشــف کند؟ االن روزی نیســت که جهان بخواهد ما را
کشــف کند .روزی جهان ما را کشــف می کرد که کشورها تقریبا
شــبیه هم بودند .یکی خیلی باالتر از دیگری نبود .ســطح ملت ها
نزدیک هم بود ،فرهنگ ها نزدیک بود و هر کشــوری که فرهنگ

 23ذیالحجه 1434

Oct 29، 2013

سال هجدهم شماره 5028

موسی بیدج ،شاعر و مترجم:

ادبیات عرب ،مشهورتر از ادبیات فارسی شده است

بخش دوم و پایانی

کهن تری داشت ،سفرنامه نویسان و مترجمان سراغش می رفتند.
حاال شــاید دالیل مختلفی داشتند .مثال سفیری از فرانسه به ایران
می آمد ،برای این که دنیای آن روز ایران را به جهان نشــان بدهد،
ســفرنامه می نوشــت .اما امروز با چه انگیزه ای باید بیایند؟ ما اگر
ایــن انگیزه را یافتیم و حمایتش کردیم ،می توانیم موفق شــویم.
امروز آدم هایی هستند که از ادبیات ما تک و توک ترجمه میکنند
اما همه ناامیدند.
در داخل ایران؟
نه خارج از کشور.
مثال مترجمان کدام کشور؟
مثــا مصری ها .آنها پروژه ملی ترجمه دارند .در آن پروژه هزار
کتاب را تعریف می کنند و در میان آنها مثال  ۶۰کتاب فارسی است.
می دانید که قدیمی ترین کرســی زبان و ادبیات عرب را در جهان،
مصر دارد .از آن زمان تاکنون هزاران فارغ التحصیل ادبیات فارسی
در مصر بیرون آمده که امروز تغذیه کننده دانشگاههای جهان عرب
هستند .هر دانشــگاه جهان عرب که کرسی زبان و ادبیات فارسی
داشته باشد ،اســتادانش مصری هستند ،نه ایرانی .کسی که از دور
چیزی را یاد بگیرد ،قاعدتا کامل نیســت .این نداشتن کمال باعث
می شود اتفاقات بدی رخ دهد .نمونه اش این که در همان فهرست
 ۶۰تایی کتاب های فارسی ،هم آثار خوب هست و هم آثار بد .البته
همین که دست به چنین کاری زدند ،باید سپاسشان گفت.
با توجــه به شــناخت و مراوده شــما ،اکنون بین
کشورهای عربی کدام کشور ادبیات پیشروتری دارد؟
پیشــرو بودن را نباید به کشــورها بســط داد .ممکن است در
کشــوری یک آدم باشــد و در کشــور دیگری چند آدم اما کال در
تقسیم بندی ها در چند کشور فعالیت بیشتری دیده می شود .مثال
مصر و ســوریه و لبنان و عراق و فلســطین .کشورهای دیگر هم
شاعران و نویسندگان خود را دارند ،البته حساب شرق و غرب جهان
عرب هم فرق می کند .زمانی اینها از هم خبر نداشــتند .مثال یک
مراکشی و الجزایری از ادبیات عراق و سوریه خبر نداشت ،اما امروز
با توســعه اینترنت همه از هم خبر دارند و این ارتباط برقرار شــده
اســت .کشــورهای غرب جهان عرب ،ادبیاتی متفاوت از شرق آن
دارند چون کشــورهای شــرق جهان عرب ،هنوز شرقی تر هستند
و فرهنگ شــرقی خود را حفظ کرده اند .کشــورهای عربی غرب،
به دلیل مراوده با فرهنگ اروپایی و مســتعمره بودن و فرهنگ دو
زبانی ،متفاوت ترند و فضای دیگری را درنوردیده اند.

سجاد روشنی

ادبیات عرب در سطح جهان چه جایگاهی دارد؟ آیا
به ســطحی که مثال ادبیات آمریــکای التین در جهان
رسیده ،دست یافته است؟
نــه به آن اندازه .به دلیل این که زبــان آمریکای التین هم به
نوعی غربی محسوب می شود.
از حیث بومی بودن بیشتر منظورم بود.
من از حیث شــهرت مــی گویم .چون آمریــکای التینی ها یا
اســپانیایی زبان هستند یا پرتغالی زبان که هر دو هم از زبان های
اروپایی هســتند .عرب ها در آن سطح نیستند ،اما امروز ادبیاتشان
بسیار مشهورتر از ادبیات فارسی است.
ادبیات قوی تری دارند؟
مشهور تر ،به چند دلیل .یکی این که جغرافیای اعراب به غرب
نزدیک تر است تا ما .دیگر آن که آنها سال هایی که استعمار شده
بودند ،باعث شــد تا اغلب مردم دوزبانه شــوند .مثال در کشورهای
شــمال آفریقا بجز مصر ،دو زبانه بودن واضح اســت .بســیاری از
مردمان آنها زبان فرانســه بلدند .یا به زبان فرانســوی می نویسند
یا به زبان فرانســوی آثارشان را ترجمه می کنند .دلیل مهم تر این
که موسساتی وجود دارند که ادبیات عرب را به زبان های دیگر دنیا
ترجمه می کنند .این باعث ترویج ادبیات عرب می شود .مثال خانم
«سلمی الجیوسی» شاعر مشهور فلسطینی موسسه ای برای ترجمه
ادبیات عرب به زبان انگلیســی دایر کرده است .این موسسه تا به
حال  ۶۰۰کتاب ادبی عربی ترجمه و در کشــورهای انگلیسی زبان
منتشر کرده است .حساب کنید موسسه ای در ایران  ۶۰۰کتاب به
زبان های دیگر ترجمه و منتشــر کند .فرهنگ و ادبیات کشــور ما
زبانزد جهان می شود.
با شرایطی که توصیف می کنید ،چرا جهان عرب به
جز نجیب محفوظ ،نوبل دیگری نگرفته است؟
نوبل حســابش فرق مــی کند .متر و معیارش هــم فرق دارد.
خیلیها می گویند جایزه نوبل ادبیات تابع مســائل سیاســی است.
حداقل در ســال هایی شــاید این گفته واقعیت هم داشت ،اما در
کشورهای عربی جوایز ارزنده ای هم هست که خیلی از شاعران و
نویســندگان عرب دریافت کرده اند؛ مثال جایزه «سلطان العویس»
که شاعری اماراتی بوده و ساالنه در پنج رشته ادبی جایزه می دهد
و جایزه نقدی اش یکصد و بیست هزار دالر است برای هر نفر.
برای خود شما محبوب ترین شاعر عرب کیست؟
این یک مساله شخصی است .من آثار «محمد الماغوط» را که

شاعری سوری است و چند سال قبل فوت کرد ،بسیار دوست دارم.
فضای کارهایش عاشقانه است؟
نه اجتماعی است.
کارهایش را به فارسی ترجمه کردید؟
ســال  ۱۳۷۰مجموعــه ای از او با عنوان «شــادی حرفه من
نیست» منتشــر کردم .آن مجموعه سرنوشت خوبی نداشت .چون
ناشــر دچار مخمصه مالی شــد و آن کتاب جز در نمایشگاه کتاب
پخش نشد.
برای انتشــار شعرهای این شــاعر تالش مجددی
نکردید؟
چرا .کتابی به نشر نگاه سپرده ام که گزیده اشعار محمدالماغوط
اســت .زندگینامه ،بررسی ویژگی های شعری او و برخی آثارش را
در بر می گیرد .به نظر من او بهترین شــاعر عرب اســت و یکی از
مشــاهیر که در ایران خوب معرفی نشــده است .ما در ایران برخی
شاعران عرب را خیلی معرفی کردیم .مثل نزار قبانی ،جبران خلیل
جبران ،محمود درویش و آدونیس اما محمد الماغوط را هنوز معرفی
نکردیم و به نظرم برای ما ایرانی ها اشعار او بسیار ملموس تر است.
از میان نویسندگان و شاعران ایرانی ،کدام یک در
جهان عرب سرشناس ترند؟
در حوزه شــعر امروز ،مطمئنا فــروغ فرخزاد .برای این که بارها
ترجمه شده است.
از سوی مترجمان ایرانی یا عرب؟
خود عرب ها .در کویت ،حلب ســوریه ،دمشق ،عراق و مراکش
آثار او ترجمه شــده است .من هم ترجمه کرده ام .همه اشعار فروغ
به عربی ترجمه شده و برخی اشعار بارها ترجمه شده است.
از میان نویسندگان کشــور ما کدام داستان نویس
شناخته شده تر است؟
مهم ترین داســتان ایرانی در میان اعراب «بوف کور» اســت
که چند بــار ترجمه شــده .در کنارش کارهای جــال آل احمد،
غالمحســین ساعدی ،اسماعیل فصیح ،محمود دولت آبادی و زویا
پیرزاد هم ترجمه شــده است .کتاب رضا امیرخانی به نام «من او»
و «قصه های ســبالن» محمدرضا بایرامی از طرف حوزه هنری به
عربی ترجمه شــده ولی هنوز منتشر نشده است .در کل میخواهم
بگویــم همه این کارها باز هم باعث نشــده که چشــم اندازی به
وجود بیاید.
و با چنین نگاهی همایش شــاعران ایران و جهان
راهاندازی شد؟
قاعدتا.
قبول دارید این همایش با شکست مواجه شد؟
نه شکست نخورد ،متاسفانه در فرهنگ ما وقتی مدیری میآید،
کار مدیــر قبلی را ادامه نمی دهد .شکســت نخــورد .به هرحال
تجربهای بود .من برای چنین تجربه ای به خودم می بالم.
البته منظور من نادیده گرفتن زحمات شما به عنوان
دبیر هر دو دوره آن نبود.
متوجهم .مــن اصل موضوع را می گویــم .دو بار این همایش
برگزار شــد .در هر دوره حدود  ۵۰شــاعر خارجی به ایران آمدند.
حداقــل نتیجه اش این بود که این شــاعران با ایــده ها ،فکرها و
فضاهــای جدید از ایران به کشورشــان بازگشــتند .همین باعث
میشــود در آثارشــان ،خاطرات و سفرنامه هایشــان و همچنین
مصاحبههایشــان چشــم انداز دیگری را از ایران ترسیم کند .بیش
از این چه می خواهیم؟ من می گویم فرقی ندارد چه کســی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی است ،این موضوع یک موضوع ازلی است
و باید ادامه پیــدا کند .امروزه گفت وگوی رویاروی ،کار صد کتاب
را میکند .وقتی یک شــاعر خارجی با یک شــاعر ایرانی رودر رو
حرف می زند و ارتباطی شــکل می گیرد ،بســیار ارزشمند است.
این شکست نبوده اســت ،می تواند هسته اولیه یک کار دنباله دار
باشد.
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مجهولالمکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له:
سیاوش حدائق فرزند عبدالرسول ،شــیراز چهارراه زند خیابان توحید
نبش پاساژ کازرونیان طبقه سوم نوع رابطه وکیل گوهر رجبی
محکــوم به :به موجب درخواســت اجــرای حکم مربوطه به شــماره
 9210090703701829و شــماره دادنامه مربوطــه 9209970703700203
محکوم علیه محکوم اســت بــه -1تخلیه دوباب مغازه بــا پالک ثبتی
 1653/540بخش  4شــیراز -2پرداخت مبلغ  500000ریال بابت نیم عشر
اجرایی در حق صندوق دولت
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند باید
ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم
کند اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید هر گاه ظرف ســه سال بعد از
انقضاء مهلت مذکور معلوم شــود که قادر به اجــرای حکم و پرداخت
محکوم به بوده اید .لیکن برای فــرار در پرداخت اموال خود را معرفی
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام
یا قســمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز تا 6
ماه محکوم خواهید شد.
 -4عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34اجرای احکام مدنی میباشد
به قانــون اجرای احکام مدنــی و قانون آیین دادرســی مدنی مصوب
 79/1/21و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب
 10آبان  1377توجه نمایید.
/17608م الف
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دهم دادگاه حقوقی شیراز
کامران مرادی
آگهی موت فرضی
به حکایت محتویات پرونده  9209980700400321که در این شعبه دادگاه
تحت رســیدگی میباشــد خانم پروین فرهومند دادخواستی تقدیم
دادگاههای عمومی و انقالب شیراز نموده و چنین ادعا نموده که رشید
آذرباد فرزند رستم به شماره شناسنامه  13متولد  1317/7/1که همسر
وی میباشــد در مورخ  1372/7/9که عازم شهرســتان زاهدان بوده
مورد حمله مسلحانه اشــرار قرار گرفته و علیرغم پیگیریهای به عمل
آمده اثر و نشانی از وی به دست نیامده و تاکنون مراجعت نیز ننموده
و از حیات و ممات ایشــان خبری ندارند و بــا توجه به دالیل ابرازی که
در پرونده موجود اســت تقاضای صدور حکم موت فرضی را نمودهاند
لذا بدینوســیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد
شده دارند دعوت میشــود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار
این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد .این آگهی سه نوبت
متوالی هر یک به فاصله یک مــاه در اجرای ماده  1023قانون مدنی در
امور مدنی منتشر میگردد .بدیهی است چنانچه یک سال از تاریخ اولین
اعالن (نشــر آگهی) حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر
خواهد شد .
/15459م الف
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی شیراز
بهمنیان

آگهی مزایده
نظر به اینکه به موجب دادنامه اجرایی شماره  91/399صادره از شعبه
 15بخش  2شیراز از طریق مزایده به فروش برسد و وجوه حاصله از
فروش آن بین مالکین تقسیم گردد .کارشناسان محترم دادگستری
از پالک مزبور دیدن و آن را به شــرح ذیــل ارزیابی و توصیف نمود
که پس از تشــریفات قانونی و رعایت مــاده  75قانون اجرای احکام
مدنــی مقررات پالک مزبور در تاریخ  92/8/27از ســاعت  10الی 11
صبح در دفتــر اجرای حقوقی  2مالصدرا از طریق مزایده حضوری به
فروش برسد مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع شخص یا اشخاصی
برنده مزایده شــناخته خواهند شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد و ده
درصد آن را نقدا ً پرداخت نمایند و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت
کند چنانچه برنده مزایده در وقت مقرر (ظرف یک ماه) از پرداخت
مابقی بهای مزایده خودداری نمایند ســپرده وی پس از کسر هزینه
مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.
ضمن ًا طالبیــن میتوانند پنج روز قبل از موعــد مقرر از پالک مزبور
دیدن نمایند.
نظریه کارشناسی
احترام ًا بازگشت به نامه شماره 91/399مورخ  91/11/18موضوع نامه
شماره ارزیابی پالک ثبتی  5724از اجرای احکام شماره  2مدنی شیراز
در معیت رزم آهنگ از پالک ثبتی شماره  5724بخش  2شیراز ثبت
شــده تحت شماره  2587در صفحه شــماره  273دفتر شماره 26
واقع در شیراز فلکه آستانه (بینالحرمین) کوچه دوم پالک  5بازدید،
معاینه و بررســی به عمــل آمد که حدود اربعه آن منطبق با ســند
مالکیت شما ً
ال دیواریست به دیوار خانه  4272و  5623شرق ًا به شارع
جنوب ًا دیواریست به خانه  5625حاج رحیم و غرب ًا دیواریست به دیوار
خانه  5629میباشــد که نتیجه ارزیابی آنها با توجه به موقعیت وقوع
ملک ،کیفیت ســاختمان ،مصالح به کار رفته ،نرخ عادله روز و جمیع
جهات مؤثر در تعیین آن به شرح زیر اعالم میگردد:
ملــک علــی اکبــر رزم آهنــگ فرزند مرحــوم محمدحســین
کدپستی  71386-639و  71386-63959کاربری مسکونی
)1مساحت عرصه  220مترمربع از قرار هر مترمربع  9150000ریال برابر
است با  2013000000ریال
)2مساحت اعیان  255مترمربع از قرار هر مترمربع  700000ریال برابر
است با  178500000ریال
)3شــرح متعلقات و ارزش آن انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن 20000000
ریال
جمع کل ارزش ملک و متعلقات مربوطه به عدد  2211500000ریال
جمع کل ارزش ملــک و متعلقات مربوطه به حــروف دو میلیارد و
دویست و یازده میلیون و پانصد هزار ریال
توضیحات :منزل مزبور در تصرف مالکین میباشد.
/14822م الف
دادورز اجرای احکام حقوقی  2مالصدرا
طباطبایی

آگهی ابالغ دادنامه
شماره درخواست9210460703800027 :
شماره پرونده9209980703800067 :
خواهان :رویا موســوی با وکالت رضا روســتا به نشانی شیراز خیابان
سعدی کوچه پارک هتل ساختمان جم طبقه همکف
خوانده :علی اصغر زارع مجهولالمکان
خواسته :صدور حکم طالق به درخواست زوجه
گردشکار :خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت خوانده
به دادگاههای عمومی شــیراز تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و
به کالسه فوق ثبت گردیده اســت پس از انجام تشریفات قانونی و
تعیین وقت رسیدگی و ابالغ به طرفین دعوی سرانجام در تاریخ فوق
در وقت فوقالعاده جلسه شــعبه  9دادگاه حقوقی شیراز به تصدی
امضاءکننده زیر تشــکیل گردید .دادگاه با بررسی محتویات پرونده
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست رویا موســوی فرزند روحاله با وکالت رضا
روســتا به طرفیت علی اصغر زارع فرزند افشــار به خواسته صدور
گواهی عدم امکان ســازش به منظور اجرای صیغه طالق خلع با بذل
نصف مهریه مافیالقباله دادگاه مســتفاد از دادخواســت تقدیمی
خواهــان و با عنایت به مجموع محتویــات پرونده و توضیحات وکیل
خواهان در جلســات دادگاه ،عدم حضور خوانده با وصف نشر آگهی
مالحظه ســند نکاحیه شماره  16696دفترخانه ثبت ازدواج  180حوزه
ثبتی شیراز که حاکی از وجود و اســتمرار رابطه زوجیت ایشان بوده
و با توجه به نظریه داوران زوجین که علیرغم مســاعی و تالشهای به
کار رفته مثمرثمر در اصالح ذاتالبین قرار نگرفته و همچنین گواهی
گواهــان و نتیجه تحقیقات محلی کالنتری خواهان و توجه ًا به اســتناد
خواهان به عســر و حرج ناشی از ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج
به مدت دو سال ،عدم پرداخت نفقه به زوجه ،سوء رفتار زوج نسبت
به زوجه ،اعتیاد زوج و اعالم کراهت زوجه از وی مستندا ً به مواد 1130
از قانون مدنی و احراز عســر و حرج خواهان و قبول مابذل از ســوی
دادگاه به والیت از زوج غائب و اینکه از ســوی خوانده ایراد و دفاع
موجهی پیرامون خواســته خواهان به عمل نیامده در جلســه دادگاه
حضور پیدا ننموده و نظر به ســایر قرائن و دالیل موجود مندرج در
پرونده خواســته خواهان را وارد و ثابت تشخیص گواهی عدم امکان
سازش زوجین به منظور اجرای صیغه طالق خلع نوبت اول با الزام زوج
به طالق زوجه صادر و اعالم میگردد .مدت اعتبار این گواهی سه ماه
از تاریخ ابالغ است .رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس
از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه سپس ظرف مهلت بیست روز
دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر مرکز استان
فارس (شیراز) میباشد.
/17837م الف
رئیس شعبه نهم دادگاه حقوقی (خانواده) شیراز
قباد اکبری

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره 92/43/5ش 68مورخ  92/8/4صادره از
شعبه  68شــورای حل اختالف مجتمع شماره ســه که طبق دادنامه
شماره  389مورخ  92/6/9قطعیت یافته است امین بهاری به پرداخت
چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان بابت اصل خواسته و هزینه
دادرسی و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/4/2
تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له ســیدکاظم ســجادیان محکوم
گردیده است بدینوســیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از
تاریخ انتشار این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر
اینصورت در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/17813م الف
شعبه  68شورای حل اختالف مجتمع شماره  3شیراز

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  11356مورخ  92/7/30صادره از شعبه 67
شــورای حل اختالف مجتمع شماره سه قصردشت که طبق دادنامه
شــماره  386قطعیت یافته است یوسف شــحطاط فرزند فاضل و
فاضل حوالی فرزند فلیج به فک و اســترداد پالک اتومبیل کامیون
بنز باری به شماره انتظامی 155ع 31ایران  73در حق محکوم له علی
رضایی محکوم گردیدهاند بدینوســیله به نامبردگان ابالغ میشود
ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه
اقدام نمایند در غیــر اینصورت در جهت اجــرای حکم مزبور وفق
مقررات اقدام خواهد شد.
/17814م الف
رییس شعبه  67شورای حل اختالف مجتمع شماره  3شیراز

آشنایی با قرآن
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متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

تفسیر سوره حشر

در روز قيامت ميان انســان و همــه اينها جدايی واقع
میشود ،جز يك سبب (باقی نمیماند)« :اذا تبراالذين
اتبعوا مــن الذين اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت
بهم االســباب» رابطههــا در آنجا قطع میشــود جز
رابطههايــی كــه از ناحيه حق بر قرار باشــد« .اال خالء
يومئذ بعضهم لبعض عدو اال المتقين» در قيامت
همه دوســتان تبديل به دشــمنان يكديگر میشوند مگر
دوســتانی كه از روی تقوا با يكديگر دوســت بودند يعنی
دوستانی كه پيوندشان با يكديگر ناشی از پيوندشان با خدا
بوده .زن و بچه و ارحا م و اوالد ،تا حدی كه پيوند انســان
با اينها ناشی از پيوند ايمانی باشد و آنها با انسان در ایمان
شــركت داشته باشــند ،اين پيوند در قيامت باقی میماند،
ولی اگر از اين راه نباشــد به كلی از بين میرود .اصال در
قيامت انسان (از اينها) تبری میجويد و فرار میكند«يوم
يفر المرء من اخيه .و امه و ابيه .صاحبته و بنيه».
«و اهلل بما تعملون بصير» خــدا به همه كارهای
شما بيناست.
ابراهیم(ع) ،یک الگو
«قد كانت لكم اسوه حسنه فی ابراهيم والذين
معه اذ قالوا لقومهم انا برءؤا منكم و مما تعبدون
من دون اهلل كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوه
و البغضــاء ابدا حتی تؤمنوا باهلل وحده» اين درس
را از ابراهيــم و گروهی كه همراه ابراهيم بودند  -نشــان
میدهد كــه البته گروهی از تربيت شــدگان ابراهيم هم
بودهاند  -از ابراهيم و ابراهيميان ياد بگيريد كه آنها چگونه
به خاطر ايمانشان از همه بريدند حتی از نزديكترين ارحام
خودشان.
اينجا كلمه «اسوه» آمده است .تعبير اين آيه راجع به
ابراهيم(ع) و تعبير آيهای در ســوره احزاب راجع به رسول
اكرم خيلی به يكديگر نزديك است .در سوره احزاب داريم:
«لقد كان لكم فی رســولاهلل اسوه حسنه» برای
شما در وجود پيغمبر اسوهای است.
اســوه به تعبير امروزيها يعنی الگو (در فارســی شايد
كلمهای نداريم كه به جای آن بگذاريم) ،يعنی شــخصيتی
كه بايد مقتدا قرار بگيرد و ميزان و معيار باشــد و ديگران
خودشان را با او بسنجند.
از نظــر تعبيرات ادبی اين را "تجديد" مینامند .تجديد
 كــه در علم بديــع ذكر میكنند  -اين اســت كه مثالانسانی كه دارای خصلت و خصوصيتی هست ،آن خصلت
و خصوصيت او را به صورت شیء مجسمی جدا از او فرض
میكنند ،مثال میگويند" :رأيت فی زيد اســدا" من در زيد
شــيری را ديدم .كأنه در وجود او شــيری نهفته است .يا
میگويند" :او از زيد يك دانشــمند ســاخت" و حال آنكه
مقصود اين اســت كه خود زيد را دانشمند كرد ولی گويی
االن اين زيد يك چيز است و دانشمند چيز ديگر ،فقط زيد
مايه شده برای اينكه شخص ديگری دانشمند شود .اين را
در ادبيات عربی و در علم بديع "تجديد" میگويند.
ادامه دارد...

آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه9209970705400461 :
شماره پرونده9209980705400249 :
خواهان :عبدالرضا منفرد با وکالت قاسم شمس به نشانی شیراز خیابان
قصردشت جنب بیمارستان فرهمندفر مجتمع سام طبقه  6واحد 2
خواندگان-1 :علی زارعی اسفندآبادی -2معصومه صبور -3عطار رستگار
همگی مجهولالمکان
خواسته :تجویز انتقال منافع به غیر
گردشکار :خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت خواندگان
به دادگاههای عمومی شــیراز تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به
کالسه فوق ثبت گردیده اســت پس از انجام تشریفات قانونی و تعیین
وقت رسیدگی و ابالغ به طرفین دعوی سرانجام در تاریخ فوق در وقت
مقرر جلسه شعبه  11دادگاه عمومی حقوقی شیراز به تصدی امضاءکننده
زیر تشکیل گردید .دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان عبدالرضا منفرد با وکالت قاسم شمس
وکیل دادگســتری به طرفیت خواندگان -1علی زارعی اســفندآبادی
-2معصومه صبور -3عطار رســتگار خواندگان همگی مجهولالمکان به
خواسته صدور حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره یکباب مغازه واقع
در بازار وکیل اردو بازار روبروی مســجد و آرامگاه نور به پالک 6323
دادگاه با عنایــت به جمیع اوراق و محتویات پرونــده نظر به اینکه او ً
ال
رابطه اســتیجاری فیمابین متداعیین به شــرح مندرجات قراردادهای
مستند دعوی محرز میباشــد ثانی ًا رابطه قراردادی فیمابین متداعیین
مشــمول قانون روابط موجر و مستأجر ســال  1356بوده و به موجب
آن قانون حق انتقال مورد اجاره از ید مســتأجر به غیر ســلب گردیده
اســت ثالث ًا ارکان و شرایط قانونی درخواســت تجویز انتقال منافع عین
مستأجره به غیر قانون ًا فراهم میباشد علیهذا با عنایت به مراتب پیش
گفته دادگاه دعوی خواهان را من حیثالمجموع وارد و ثابت تشــخیص
و مســتنداً به ماده  19قانون روابط موجر و مستأجر سال  1356حکم به
تجویز انتقال منافع مورد اجــاره به غیر صادر و اعالم میگردد و چنانچه
ظرف شــش ماه از ابالغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به
مستأجر جدید انتقال داده نشــود حکم مزبور ملغی اثر خواهد بود رأی
صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در
همین شعبه و ظرف بیســت روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل
اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
/17826م الف
رییس شعبه  11دادگاه حقوقی شیراز
داریوش حیدری
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم می شــود تعاونی اعتبار ثامناالئمه(ع) دادخواستی به
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرفیت محمدحسین صفری
تسلیم شورای حل اختالف شیراز نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه
 92-12/25ثبت و وقت رســیدگی برای مورخ  92/9/9ساعت  5تعیین
شــده اســت اینک به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست
خواهان و دســتور شــورا و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی
دادگاههــای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی می
شــود تا خوانده به دبیرخانه شــورا واقع در فلکه قصردشت مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت
نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت
وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/17818م الف
شعبه  70مجتمع شماره  3شوراهای حل اختالف شیراز

