داستان
شنبه  25اسفند 1397

این ماجرا در چلم ،شهر احمقها ،اتفاق افتاده است .مگر در جای
دیگری هم میتواند اتفاق بیفتد؟ صبح یک روز زمستانی در خانه
انجمن ،گرونام گاوه ،خردمندترین مرد شهر چلم و پنج حکیم او ،لکیش
احمق ،زاینول سفیه ،تریتول کودن ،سندر االغ و شمندریک بیمخ پشت
یک میز بزرگ نشسته بودند .هر شش نفر خسته به نظر میرسیدند و
چشمهایشان از بیخوابی سرخ شده بود .آنها به مدت هفت روز و هفت
شب درباره مسألهای که نتوانسته بودند حل کنند فکر کرده بودند .خزانه
شهر چلم خالی بود .چندین هفته گرونام گاوه و حکیمانش حقوق دریافت
نکرده بودند.
اگر چه حنوکا 1فرا نرسیده بود ،شلمیل ،خادم کلیسا در آن سر میز
نشسته بود و به تنهایی دریدل بازی میکرد .ناگهان در باز شد و زالمان
تایپیش وارد شد .او ثروتمندترین مرد چلم بود و ریش بلند سفیدی
داشت .وقتی گرونام گاوه و حکیمان زالمان تایپیش را دیدند ،با تعجب
به او نگاه کردند .زالمان تایپیش تا به حال به دیدار اعضای انجمن نرفته
بود زیرا آنها مالیاتهای سنگینی برای او وضع میکردند .زالمان تایپیش
با وقار تمام با آنها سالم و احوالپرسی کرد« :صبح بخیر گرونام گاوه!
صبح بخیر حکیمان!» همهی آنها به اتفاق جواب دادند« :صبح شما
بخیر زالمان تایپیش! چه چیزی باعث شده که صبح به این زودی به
دیدار ما بیایی؟»
زالمان تایپیش گفت« :من آمدهام از شما راهنمایی بخواهم .اگر من را
خوب راهنمایی کنید دو هزار سکه طال به خزانه خواهم پرداخت.
گرونام پرسید« :در چه زمینهای راهنمایی میخواهی؟»
زالمان تایپیش گفت« :همهی شما میدانید که من به تازگی هشتاد
ساله شدهام .همچنین میدانید هیچکس تا ابد زنده نمیماند .اما من
یعنی زالمان تایپیش آرزو دارم که تا ابد زنده بمانم .من دلم میخواهد تا
ابد شیرینی با خامهی ترش بخورم ،چای با مربا و قهوه با کاسنی بنوشم
و پیپ بزرگ دود کنم .خالصه مطلب اینکه من میخواهم حیات ابدی
داشته باشم».
گرونام گاوه و پنج حکیم فریاد زدند« :حیات ابدی؟ چطور چنین چیزی
ممکن است؟»
زالمان گفت« :دلیل آمدن من به اینجا همین است .اگر شما به من
بگویید که چطور میتوانم تا ابد زنده بمانم آنچه را که همین االن قولش
را میدهم به دست خواهید آورد ».در حالی که این جملهها را میگفت
کیسهی پر از سکههای طالیش را برداشت و روی میز ریخت.
وقتی گرونام گاوه و حکیمانش آن همه سکه طال را دیدند شروع کردند
به پچ پچ کردن ،گرونام به نشان اینکه غرق در اندیشه است فوراً انگشت
سبابهاش را روی پیشانی گذاشت .سایر حکیمان نیز همین کار را کردند.
بعد از فکر کردن بسیار گرونام گاوه گفت:
 شما به خوبی میدانید که چلم در تمام دنیا به عنوان خردمندترینشهر شناخته شده است و من که گرونام گاوه هستم خردمندترین انسان
در چلمام ،به این معنی که من در تمام دنیا خردمندترین انسانم .اما با
این حال نمیتوانم آنطور که انتظار داری تو را راهنمایی کنم .هیچ انسانی
نمیتواند تا ابد زنده بماند ،حتی من که گرونام گاوه هستم تا ابد زنده
نخواهم ماند».
لکیش احمق با دیگران هم عقیده شد« :حتی متوشالح 2هم نتوانست
تا ابد زنده بماند!»
زاینول سفیه اضافه کرد« :حتی سلیمان نبی هم تا ابد زنده نماند!»
تریتول کودن با صدای بلند گفت« :حتی خاخام ما هم تا ابد زنده
نمیماند!»
سندر االغ گفت« :حتی یک شیر هم تا ابد زنده نمیماند!»
شمندریک بیمخ گفت« :حتی یک فیل هم تا ابد زنده نمیماند!»
زالمان تایپیش گفت« :همهی این حرفها درست است اما من که
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جایی که ثروتمندان برای همیشه زنده
میمانند!
نوشته :ایزاک بشویتس سینگر
مترجم :خدیجه روزگرد
لهستان1904-1991 :

زالمان تایپیشام ،تصمیم گرفتهام که حتم ًا تا ابد زنده بمانم .اگر شما
نتوانید من را راهنمایی کنید که چطور میتوانم تا ابد زنده بمانم ،حتی
یک پنی هم به دست نمیآورید».
گرونام گاوه میخواست بگوید متأسف است که نمیتواند به او کمک
کند ،اما در همان لحظه شلمیل خادم کلیسا دهانش را باز کرد و انگشتش
را روی نوک بینیاش گذاشت؛ به نشانه اینکه میخواهد صحبت کند.
گرونام گاوه گفت« :چه میخواهی بگویی ،شلمیل؟»
شلمیل گفت« :من راهی پیدا کردهام».
گرونام گاوه با تعجب پرسید« :تو راهی پیدا کردهای؟»
شلمیل گفت« :بله سرورم .تقریب ًا همین طور است .هفته پیش ،من در
سرتاسر روز ،هیچ کاری نداشتم که انجام بدهم .بنابراین شروع کردم به
بررسی رکوردهای حومه چلم خودمان .در میان دیگر رکوردها ،چشمم
افتاد به رکوردهای حومه شهر دالفونکا».
گرونام گاوه پرسید« :دالفونکا همان جایی است که همه بینوایان و
گدایان در آن زندگی میکنند؟»
شلمیل گفت« :بله ،دالفونکا .همانطور که میدانید ما اسامی همهی
کسانی را که در طول سیصد سال اخیر به دنیا آمده یا از دنیا رفتهاند در
کتابهایمان داریم .وقتی لیست تمام کسانی را که در دالفونکا مردهاند
مرور میکردم متوجه شدم که تا به حال هیچ ثروتمندی در آنجا نمرده
است .به این معنی که ثروتمندان در دالفونکا تا ابد زنده میمانند .بنابراین
توصیه من به شما این است که زالمان تایپیش در دالفونکا خانهای بخرد

و در آنجا ساکن شود و به این ترتیب تا ابد زنده بماند ،به همین راحتی».
گرونام گاوه دهانش را باز کرد و شروع کرد به خمیازه کشیدن:
«شلمیل تو نظر خوبی دادی .اما چطور چنین چیزی ممکن است؟ آیا تو
از من باهوشتری؟»
هر پنج حکیم به اتفاق گفتند« :هیچکس باهوشتر از تو نیست ،گرونام
گاوه!»
گرونام گاوه گفت« :تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که در
اثر همنشینی و دوستی چندین سالهای که با ما داشتهای بخشی از
هوشمندی ما به وجود تو منتقل شده است و تو نیز مثل ما خردمند
شدهای».
هر پنج حکیم این مطلب را تأیید کردند« :بله ،درست است!»
لکیش احمق اضافه کرد« :حتی یک اسب هم اگر مدت زیادی با ما
باشد ،خردمند میشود!»
گرونام گاوه گفت« :توصیه خوبی به دست آوردی .زالمان .حاال دو هزار
سکه طال به ما بده».
زالمان تایپیش جواب داد« :قبل از اینکه من مبلغ زیادی پول به شما
بدهم ،باید مطمئن باشم که این توصیه درست است .من االن ده سکه
طال به عنوان پیشپرداخت به شما میدهم و بعد که به دالفونکا نقل
مکان کردم و تا ابد زنده ماندم ،بقیه را به شما خواهم داد».
گرونام گاوه اعتراض کرد« :ما نمیتوانیم آن همه وقت منتظر بمانیم،
تمام پول همین حاال باید پرداخت شود».
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زالمان تایپیش سماجت کرد« :یا ده سکه طال را میگیرید یا هیچ
چیزی به دست نخواهید آورد».
برای مدت زیادی گرونام و حکیمان او با زالمان تایپیش چانه زدند .اما
مثل همیشه زالمان تایپیش پیروز شد .او به گرونام گاوه ده سکه طال
داد و آنجا را ترک کرد .به مدت پنج سال زالمان تایپیش در دالفونکا
زندگی کرد ،شیرینی با خامه ترش خورد ،چای با مربا و قهوه با کاسنی
تلخ نوشید و پیپ بزرگ دود کرد و با این حال زنده ماند .گرونام بقیه پول
را از او مطالبه کرد ،اما زالمان تایپیش همیشه همان جواب را میداد:
«اول بگذارید من حیات ابدی پیدا کنم بعد بقیه پول را بپردازم ».به
نظر میرسید که حق با زالمان تایپیش بود که پیشاپیش همهی پول
را نپرداخته بود ،چون در یکی از روزهای ششمین سال زندگیاش در
دالفونکا ،بیمار شد و مرد.
وقتی گرونام گاوه این خبر بد را شنید ،فوراً حکیمان را احضار کرد و آنها
هفت روز و هفت شب به این موضوع فکر کردند که چرا زالمان تایپیش
مرده است .دوباره شلمیل توضیحی پیدا کرد .زالمان به مدت پنج سال،
کار و تجارت نکرد .چون در دالفونکا کسی نمیتوانست درآمدی کسب
کند .در عوض او ثروت خود را صرف خوشگذرانی کرد ،مثل خامهی
ترش خوردن ،قهوه نوشیدن ،تنباکو دود کردن و عرق کاسنی تلخ سر
کشیدن .او به احتمال زیاد فقیر شد و به همین دلیل مثل فقیران دیگر
از دنیا رفت.
شملیل گفت« :کسی که میخواهد در دالفونکا تا ابد زنده بماند باید
مثل روچیلد ثروتمند باشد».
گرونام گاوه و پنج حکیم ،دوباره به تیزهوشی شلمیل آفرین گفتند.
گرونام گاوه فوراً نامههایی به روچیلدها نوشت و از آنها دعوت کرد که به
سرعت به دالفونکا بیایند و زندگی جاوید خود را شروع کنند .اما چند ماه
گذشت و روچیلدها نیامدند .این بار گرونام گاوه ،برای نیامدن آنها دلیلی
کشف کرد .او گفت« :ثروتمندان آن قدر خسیساند که ترجیح میدهند
در لندن ،پاریس و وین در فقر و فالکت بمیرند تا اینکه در دالفونکا با
هزینه باالیی زندگی جاوید داشته باشند».
حکیمان پرسیدند« :پس حاال باید چه کار کنیم؟»
گرونام گاوه جواب داد « :خودمان باید ثروتمند شویم .البته با گرفتن
مالیات از فقیران چلم».
از شلمیل صدایی شنیده شد که هر وقت میخواست صحبت کند از
او شنیده میشد .میخواست بگوید که طبق آخرین محاسبات او ،حتی
روچیلدها هم آن قدر ثروتمند نبودند که بتوانند در دالفونکا تا ابد زنده
بمانند .اما گرونام گاوه گفت« :شلمیل ،همه چیز کام ً
ال واضح است .به
توصیههای بیشتر تو هیچ احتیاجی نداریم .ساکت باش!»
لکیش احمق با دیگران همصدا شد« :ساکت باش!»
زاینول سفیه فریاد زد« :تو فقط یک خادم کلیسایی ،نه یک حکیم!»
تریتول کودن جیغ کشید« :نه حتی یک نیمه حکیم!»
سندر االغ با سر و صدا گفت« :و تو هرگز تا ابد زنده نخواهی ماند!»
شمندریک بیمخ فریاد کشید« :نه حتی یک نیمه جاویدان!»
از آنجایی که صحبت کردن شلمیل ممنوع شده بود و او کار دیگری
بلد نبود دریدل خود را بیرون آورد و به تنهایی شروع به بازی کرد .در
طول مدتی که دریدل به دور خود میچرخید شلمیل زیر لب حرف میزد:
«اگر این دریدل به طرف راست بیفتد ،من بازندهام .اما اگر به طرف چپ
بیفتد ،تو برندهای!»
پینوشت
 -1نام یکی از جشنهای یهودیان که به مدت  8روز در اوایل زمستان
برگزار میشود.
 -2عهد عتیق ،کتاب اول تواریخ ایام ،فصل اول ،آیهی 3

آگهی
آگهی تغییرات شرکت پوالد ورزان کیمیا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  14635و شناسه ملی 10530269373
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ
 1397/08/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضاء هیأت مدیــره از 4نفر به 3نفر کاهش یافت و
ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
شناسه آگهی 415345
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان فردای فارس شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  44590و شناسه ملی 14006023859
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1397/12/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :سعیدشجاعیان با کد ملی  2540066208و کمال شجاعیان با کد ملی
 2390360777و ســامان شجاعیان با کد ملی 2282073568
اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 عارف غالم پور به کد ملی  2280984849به عنوان بازرساصلی و خانم معصومه جوکار به کد ملی 2292715341به عنوان
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 روزنامه عصر مردم جهت نشــر آگهی های شرکت تعیینگردیده است.
شناسه آگهی 415343
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی حصر وراثت
زینب حاصلی قالتی دارای شناسنامه شماره  1075متولد  42/7/16به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه افراسیابی قالتی به شماره
شناسنامه  12در تاریخ  97/11/6در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر زینب حاصلی قالتی به شماره
شناسنامه  1075متولد  42صادره از شیراز فرزند متوفیه
 -2حمید حاصلی قالتی به شــماره شناسنامه  2877صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -3جمال حاصلی قالتی به شماره شناســنامه  5695صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /22384م الف
رئیس شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمود ایمانی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود جلیل مهرپور با وکالت خانم پریسا قاسمی
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت رامین بوالی فرزند
مهر تسلیم شوراهای حل اختالف مجتمع شماره  2شیراز نموده که به
این شعبه ارجاع و به کالسه  33/970755ثبت و وقت رسیدگی برای
روز یکشنبه مورخ  98/1/25ساعت  8:30صبح تعیین شده است اینک
به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور
شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از
تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا واقع در خیابان
بنی هاشمی -شــهرداری منطقه  5سابق مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در
وقت یاد شده جهت رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/22387م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه سی و سوم شورای حل اختالف
مجتمع شماره  2شیراز
محمدعلی فرجی
آگهی حصر وراثت
مهدی اسفندیاری دارای شناسنامه شماره  5متولد  56/3/6به شرح
دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان گالبتون اسفندیاری بیات به شماره
شناسنامه  74در تاریخ  91/1/27در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوقالذکر مهدی اســفندیاری به شماره
شناسنامه  5متولد  56صادره از شیراز فرزند متوفیه
 -2محمدعلی اســفندیاری به شماره شناســنامه  3صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -3فاطمه اســفندیاری به شماره شناسنامه  6صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -4زهرا اســفندیاری به شماره شناســنامه  1صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -5قهرمان اسفندیاری به شماره شناسنامه  12صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -6معصومه اسفندیاری به شماره شناسنامه  8صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -7کیکاووس اسفندیاری به شماره شناسنامه  2صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -8سلیمان اسفندیاری به شماره شناسنامه  9صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /22386م الف
رئیس شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمود ایمانی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001 32309290
32300337-32303830
کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی   -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039
آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان فردای فارس شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  44590و شناسه ملی 14006023859
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/12/11
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :آقایسعید شــجاعیان با کد ملی  2540066208بسمت مدیرعامل
و عضــو هیات مدیره و آقــای کمال شــجاعیان با کد ملی
 2390360777بســمت رئیس هیات مدیره و آقای سامان
شــجاعیان با کد ملی  2282073568بســمت نایب رئیس
هیات مدیره.
 تمامی اوراق و اسناد رســمی و بهادر و بانکی و تعهدآور وقراردادها و ســایر نامه های عادی و اداری با امضاء منفردا ً
آقای سعید شــجاعیان با کد ملی ( 2540066208مدیر عامل)
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی 415344
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت گازرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 44762و شناسه ملی 10102613908
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/11/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای کیوان محمدیان به
عنوان بازرس اصلی و لیال آذری به عنوان بازرس علی البدل هر
دو نفر برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه
کثیر االنتشار عصر مردم جهت نشــر آگهی های شرکت تعیین
گردیده است.
شناسه آگهی 415348
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی یکصد و پنجاه
و پنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  784و شناسه ملی
10530119034
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/12/12
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد علی پیروانی به کد ملی  2297660316به ســمت
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای اسفندیار پیروانی
به کد ملی  2282864646به ســمت رئیس هیئت مدیره خانم
مهنــاز اکتفایی به کد ملی  2291366130به ســمت عضو هیئت
مدیره آقای اردالن پیروانی به کد ملی  2280471450به ســمت
عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
و مقرز گردید حق امضای کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با
امضاء آقای محمد علی پیروانی و آقای اسفند یار پیروانی متفقا
همراه با مهر شرکت معتبر می باشــد .و سایر نامه های عادی
و اداری بــا امضای آقای محمد علی پیروانی یا آقای اســفندیار
پیروانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی 415341
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

