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داستان
شنبه  31فروردین 1398

تازه ترین کتابی که اخیراً موفق به خواندن آن شدم مجموعه ی قصه ای است
با نام «تشباد» ،این کتاب را داریوش غریب زاده نویسنده و مستندساز بوشهری
نوشته است .به زبانی آن چنان ساده که همین سادگی مضمون ها و نثر این
نکته را به ما یادآور می سازد که برخالف تصور همگان چقدر ساده نویسی
مشکل است و به نوعی نویسنده آن از لحاظ پشتوانه فرهنگی بایداز غنای
فراوانی برخوردار باشد.
موضوع بیشتر به خاطرات دوران کودکی و نوجوانی و تک و توکی از جوانی
نزدیک تر است .اما شگرد غریب زاده این است که این رویدادها را در جامه ی
داستان با تمام مشخصات آن اجرا و پیاده می کند .او از دردها و رنجهای تمامی
کودکان جهان می گوید .گاه آنچنان طنز موضوع ها قوی است که بی اختیار
طرح لبخندی را به لبها و چهره می آورد .اما این طنز تلخ است .می توان گفت:
«لذتی اندوهگین».
در پس و پشت اکثر داستانها کودکانی را می بینیم که هیچگاه امید خود را
برای زندگی کردن از دست نمی دهند .در تلخ ترین حاالت باز هم چشم به
خورشیدی دارند که از دریا برمی آید و بر زندگی آنها نور می پاشد.
غریب زاده استاد انتخاب زوایای حساس زندگی است .او می داند چگونه
فرازهایی از زندگی را انتخاب کند که در عین سادگی بسیار هم مؤثر باشند.
بعضی از این نوشته ها داستانک است ،حجم کمی دارد اما تأثیرش به هیچ
عنوان از داستان هایی که واژگان بیشتری دارند ضعیف تر نیست!
غریب زاده در توصیف مکان ها و فضا بسیار موفق عمل می کند .او از
کوچه های تنگ و ترشی می گوید که به ناگهان به دریا می رسند و آن گشادگی
و آزادمنشی دریا آن همه تنگی فضا را از ذهن انسان می زداید.
کتاب را باید به قول استادانم سیمین دانشور و ابراهیم گلستان بلعید تا در
کل به یک واحد خاص جغرافیایی و مردمی رسید نقش فولکلور که بیشتر
شامل خرافه هاست در داستان ها پررنگ است .حسن کار غریب زاده این است
که قضاوت نمی کند .او همانند دوربین به دستی که لحظه ها را شکار می کند
در کمین شکاری است که خوراک ادبی است .اغلب داستان های او با اندک
تغییری به فیلمنامه های کوتاهی مبدل می شوند که کار و زحمت کارگردان را
صد چندان راحت می سازد .برای معرفی بهتر و درک هنری کتاب چند داستان
او را تقدیم می کنیم.
در ضمن باید به «نیما تقوی» و انتشارات تازه تأسیس اش به نام «پیرسوک»
خوشآمد گفت و دوام و بقای او و انتشاراتش را در این قحط سالی کاغذ از
خداوند درخواست نمود.
***
اولین مواجه ام در کودکی با مفهوم داستان خواندن
«دهکده پرمالل» بود .این مجموعه داستان را به خالق آن
آقای امین فقیری تقدیم می کنم.
داریوش غریب زاده
تشباد
خسته از کار چاپخانه موتور می راندم .تشبا ِد ظهر مرداد بر صورتم می نواخت
و عطشم را چند برابر می کرد .کنار دکه ای ایستادم .موتور را روی جک گذاشتم
و بدون معطلی در صندوق یونولیت را گشودم .خنکای یخ به صورتم خورد.
شیشه نوشابه ای باز کردم.
دکه تمام ًا پوشیده بود .فقط از یک دایره کوچک صورت فروشنده را دیدم.
پرسید« :دست راستت از کی کج شده؟»
سؤالی که هزاران بار شنیده بودم .جرعه ای نوشیدم و گفتم« :بچگی .تولد».
گفت« :اذیت نمی شی؟»
گفتم« :نه».
گفت« :موتور می رونی اذیت نمی شی؟ می تونی؟»
گفتم« :نه»
گفت« :کجا کار می کنی نون در می آری؟»
توی دلم گفتم واویال! اما به زبان گفتم« :چاپخونه».
با تعجب گفت« :چاپخونه؟ سخت نی؟»
گیر عجیبی بود .تا حاال فضول کم ندیده بودم ،اما این فروشنده سرآمد تمام
آدم های بیکار و فضول بود .گفتم« :نه عامو! نه».
گفت« :تو چاپخونه چه می کنی؟»
خواستم بگویم «خاک تو سر جد و آبادم می کنم» ولی خودم را کنترل کردم
و هیچ نگفتم.
دوباره گفت« :رو دسگاه چاپ بزرگا یا کوچیکا هسی؟»
سرم را برگرداندم تا صورتش را نبینم .گفتم« :بزرگا ».و ته مانده شیشه را
سر کشیدم.
گفت« :دسِ ت اذیت نمی شه با ماشین سنگین کار می کنی؟»
جوابش ندادم .پول را از جیبم بیرون آوردم تا رویش پرت کنم و از سین
جیم خالص شوم.
گفت« :موتور می رونی ،رو ماشین هم کار می کنی .حتم ًا شبا دسِ ت درد
می گیره».
صندوق نوشابه های ُپر را با عصبانیت بلند کردم و زمین زدم .شیشه ها
شکست و نوشابه و کف جاری شد .داد زدم« :دکه ت زیر و رو می کنم .شبم
درد دست ندارم».
فروشنده در سکوت از دکه خارج شد .بی هیچ اعتراضی دانه دانه شیشه های
شکسته را به آرامی جمع کرد.
تشباد مرداد حاال جهنم کاملی شده بود .به جای دست راست فروشنده
آستینی خالی در باد می رقصید.
***
راکت
سال های اول جنگ شبانه روز مورد حمالت هوایی بودیم .شب ها خاموشی
بود و آسمان گاه و بی گاه از شلیک گلوله های ضد هوایی شکل آتش بازی
جشن ها را به خود می گرفت.
چون سایه مرگ همیشه روی سر شهر بود ،همسایه-ها با هم صمیمی تر
شدند .دنیا در نظرشان کم اهمیت آمده بود .کافی بود موشکی از هواپیمای
دشمن به محله شلیک شود و فردایی در کار نباشد.
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به عنوان معرفی
امین فقیری

در همان اوان کشور راضی شد دخترش را به پسر غلملی بدهد ،اما دستش
خالی بود و پولی برای خرید جهیزیه نداشت .پول سودی را هم حرام می دانست
و منتظر گشایشی در این امر ،همیشه دست به دامان امامزاده محله بود.
مردم رنگینک و شربت نذری می خوردند و منتظر بودند از آسمان برکتی بر
زندگی کشکو نازل شود.
همه دارایی کشکو پنج بپه ،سه بز ،هشت مرغ ،یک خروس ،و یک کبک
کور بود که در اتاق مجاورشان در خانه ای مخروبه به سر می بردند .یک قایق
چوبی درب و داغان (میراث پدربزرگش) هم داشت که گاهی با آن دریا می رفت
ِ
و قالب می انداخت .قایق پر از سوراخ و ت ََرک بود .هم باید ماهی می گرفت،
کف قایق را از آب خالی می کرد .در مجموع زندگی
هم با قوطی کنسرو خالی ِ
کشکو مثنوی غم انگیزی بود که وصف آن در این کالم مختصر نمی گنجد.
شب های جنگ گاهی کشکو پاروزنان از کانال اسکله می گذشت و پشت
جزیره علفدون لنگر می انداخت .جزیره علفدون قب ً
ال نبود .وقتی ژاپنی ها کانال
خاک کف دریا را گوشه ای ریختند و جزیره
را الیروبی کردند ،حجم عظیمی از ِ
کوچکی شکل گرفت .سالها باران زد و علف سبز شد و جزیره نا ِم علفدون
گرفت.
علفدون با سکوت غریب خود خلوتگاه دل پردرد کشکو بود .یکی دو باری
هم در تنهایی علفدون از خدا خواسته بود که از این زندگی تمام ًا نکتب نجاتش
دهد؛ اما شبی مهتابی که تمام شهر و اسکله و جزیره زیر پرت ِو نقره فام ماه
می درخشید ،کشکو با تمام وجودش احساس کرد زندگی را با همه تلخی هایش
به شدت دوست دارد.
آب کف قایق را خالی می کرد و با دست دیگر نخ ماهیگیری را
با یک دست ِ
گرفته بود ،که یکدفعه آتشبارهای ضد هوایی به سمت مقصدی معلوم شلیک
کردند .زیر نور ماه پیکره هواپیمای دشمن نزدیک و نزدیک تر شد .از روی
سر کشکو گذشت و در میان چشمان وحشت زده او دو راکت از هواپیما روی
آسمان علفدون معلق زد .کشکو از وحشت چشمان خود را بست .صدای انفجار
به حدی زیاد بود که دلش را لرزاند .هواپیما رفت ،اما از دو راکت فقط یک
انفجار شکل گرفت.
کشکو به سرعت لنگر کشید و پاروزنان به علفدون رسید .از دور راکت دوم را
شبح آدمی الغر و سفیدپوش توی ماسه ها ایستاده است .این شبح
دید که مثل ِ
را بی اختیار فرشته نجات خود دید و به سرعت به سمت او دوید.
وقتی کشکو در یک قدمی راکت ایستاد ،بی آنکه خود بخواهد ،مثل یک
فیلسوف وارد عالم مکاشفه شد .چند متر آن طرف تر ،گودال عظیم انفجار راکت
اول به چشم می خورد و این جا یک لوله قطور فلزی ،یک توربین در باالی
آن ،و نوشته ها و عالمت هایی که روی بدنه راکت حک شده بود؛ هویت کامل
یک نابودگر ،که اگر چند صد متر آن طرف تر افتاده بود ،یا اسکله را به آتش
می کشید یا خانه های آدمیان را.
دریایی وحشت زده اطراف کشکو بر اثر موج انفجار قیقاج می رفتند و
چند مرغ
ِ
ناله های شوم سر می دادند .کشکو در بُهت و حیرت دو ِر راکت چرخی زد .ارتفاع
آن را با قد خود سنجید و به این فکر رفت که علم و دانش بشر چقدر پیشرفت
کرده و چه عجایبی می سازد! اما یکدفعه یاد قایق سوراخش افتاد .به سمت
قایق رفت و دید تا نصف آن را آب فرا گرفته .به سرعت آبها را خالی کرد .بعد
چند تکه گونی برداشت و به سوی راکت دوید .به زودی نیروهای نظامی به
محل انفجار می رسیدند و راکت را می بردند راکتی که در محاسبه اولیه کشکو
با پول آهنش اق ً
ال پول یک پنکه جهیزیه فراهم می شد.
به سختی و سماجت راکت را بغل کرد و نوک آن را از ماسه ها بیرون کشید.
دور تا دور راکت را گونی پیچید و با نیروی عجیبی که هرگز در خود سراغ
نداشت راکت را کول کرد و به سمت قایق رفت .راکت را از درازا توی قایق
گذاشت و چون جا نبود روی آن نشست .لنگر را کشید و از پشت علفدون خارج
شد .به جای مسیر کانال ،که حتم ًا حاال در قرق بود ،به سمت شمال رفت تا
قایق
مسیر را دور زده ،روبه روی محله قرار گیرد .سنگینی راکت و پوسیدگی ِ
پرآب کارش را سخت تر می کرد .مجبور بود مدام دست از پاروزنی بردارد و
قایقی را از آب خالی کند که تا نیمه غرق آب بود.
راکت هم زیر پایش مثل کرسی متحرکی در رفت و آمد بود و تعادلش را

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32300337-32303830
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  18مورخ  98/1/24صادره از شــعبه
 42که طبق دادنامه شــماره  342مــورخ  97/11/3قطعیت یافته
اســت محکوم علیه محمدصادق مقیمی محکوم است به حکم به
الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفاتر رســمی و تنظیم سند
انتقال رسمی خودرو پراید به شــماره 83ن 497ایران  63به نام
خواهان و خوانده ردیف دوم محکوم بــه پرداخت مبلغ 995/000
ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له جواد گرایی محکوم
گردیده است بدینوسیله ابالغ میشود که ظرف ده روز از تاریخ
درج آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام واال برابر مقررات
قانونی حکم اجرا و پرداخت هزینههای اجرایی نیز به عهده محکوم
علیه خواهد بود.
/1098م الف
شورای حل اختالف شعبه  42شیراز
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آگهی
پیــرو پرونده اجرائی کالســه  941660مــورخ 1395/11/26
بدینوسیله به منصور خانی ابنوی فرزند باباخان ابالغ و اخطار
می گــردد حداکثر ظرف مهلت  10روز از تاریخ انتشــار این
آگهی جهت انتقال رسمی پالک ثبتی  30617فرعی از  8اصلی
مجزا شده از  9545واقع در بخش  3شیراز به نام خانم نرگس
بابائی فرزند محمد در دفترخانه  417شیراز به نشانی شیراز
خیابان مالصدرا نبش کوچه  4طبقه  4مجتمع پزشکی مالصدرا
حاضر در غیر این صورت نماینده اجرای احکام به قائم مقامی
شما نسبت به امضاء اقدام خواهد کرد و هرگونه خسارت و
مسئولیت به عهده خودتان می باشد.
/1099م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی

بر هم می زد .به هر جان کندنی بود بعد از دو سه ساعت روبه روی محله قرار
گرفت.
حتی از دوردست ساحل ،در بطن تاریکی ،آواهای وحشت آدمیان هنوز به
گوش می رسید و کشکو به این مسئله فکر می کرد که در میان آن همه شلوغی
چگونه محموله را به خانه برساند؟ چگونه بفروشدش؟ و به چه کسی؟
وقتی به کرانه های ساحل رسید ،محله کم کم از تب و تاب افتاده بود .مردم
فهمیده بودند خطر از بیخ گوششان گذشته و راکت در علفدون منفجر شده
است .کم و بیش خواب بودند ،اما کشکو محض احتیاط تا نزدیک سحر صبر
کرد تا کوچه ها کام ً
ال خلوت شود.
سحرگاه در سکوت شب فقط صدای جیرجیرک ها به گوش می رسید .نور
ماه کوچه ها را به قدری روشن کرده بود که کشکو جل ِو پایش را ببیند ،اما با
این وجود نبش کوچه ای تنگ ،وقتی مسیر خود را تغییر داد ،ته راکت از روی
کولش به تیرک برق خورد و سرنگون شد .یک لحظه بدن کشکو از وحشت
یخ زد و موهای تنش سیخ شد ،اما به خود آمد .راکت را بلند کرد ،دوباره روی
کول گذاشت ،و به خانه رسید .وارد حیاط که شد مستقیم به آغل رفت .در
مقابل چشمان متعجب بزها و مرغ و خروس ها راکت را کنج دیوار گذاشت و
نفس راحتی کشید .کبک کور با سر و صدای حیوانات بیدار شده بود و یک
ریز کرکر می کرد.
کشکو خسته و بی رمق به سمت اتاق خودشان رفت .مهتاب از دریچه
پنجره ها توی اتاق پخش شده بود .به سمنگل خیره شد که نوازد در بغل خواب
بود .بعد به اکو و ماشو نگاه کرد و آن طرف تر به دخترش زری که کم کم باید
به خانه بخت می رفت.
وقتی سرش را روی بالش گذاشت ،سر نبود ،کوهی متراکم و ُپرغلیان از
ترس و کابوس هایی واقعی بود که چند ساعت پیش او را به مرز جنوب کشانده
بود .کبک کور در سکوت شب آرام کرکر می کرد .صدایش برای کشکو الالیی
دلنشینی بود و او را به خواب عمیقی کشاند.
به اشاره ای از خواب پرید .سمنگل و بچه ها با ترس و وحشت باالی سرش
حلقه زده بودند .کشکو حوصله بحث و تفهیم نداشت .در برابر سؤاالت ترسناک
آنان فقط یک کالم گفت« :همه تون خفه بیشین و حرفش نزنین .دو روز بیشتر
اینجا نمی مونه».
بعد وارد آغل شد .راکت را در روشنایی خوب برانداز و چند فضله مرغ و
خروس از روی بدنه اش پاک کرد .آن را لنز پیچ کرد و سپس با چند تکه مقوا و
زباله پوشاند .سیگاری آتش زد و از خانه خارج شد .یک راست به قهوه خانه بازار
رفت و در انتظار الیاس ،پشت سر هم چای نوشید و سیگار دود کرد.
الیاس سال ها قمارباز بود .بعد توبه کرد و قمار را کنار گذاشت ،اما جوهره
یک قمارباز  -البته به شکل شرعی و قانونی -در تمام رفتارهایش به چشم
می خورد .الیاس بدون محاسبه و از سر شانس و اقبال ،هر فروختنی حالل را
خریداری می کرد .متملکاتش ترکیب عجیب و خنده داری بود :چند شتر در
دانگ یک لنج ماهیگیری ،پنجاه قواره پارچه کفن،
بیابان های اطراف شهر ،دو ِ
سی چهل تا فرغون ،سی چهل تا سماور و پریموس ،چند کارتن باتری قلمی،
شمع موتورسیکلت ،نهال درخت ،پوست بز و بره ،و...
دکه اش هم قهوه خانه بود .اجناس خرد را با پول نقد و جنس کالن را با چک
معاوضه می کرد .به هیچ کس هم نه نمی گفت .فروشنده حتی اگر حلب خالی
روغن عرضه می کرد ،او پول می داد ،می خرید ،می فروخت و شکر خدا می کرد.
کشکو منتظر نشست .کم کم یک نفر با طوطی و یک نفر با ساعت دیواری
کهنه ای کنار او نشستند .اما همین که سر و کله الیاس از ته بازار پیدا شد،
کشکو مثل فرن پرید و به سمت او رفت .سالم که کردند ،دست الیاس را
گرفت و گفت« :بریم خونه ،چای و قلیونت با مو ،یه جنس خوبی هم دارم
بخرش».
وقتی وارد خانه شدند ،الیاس را یک راست به آغل برد .د ِر آغل کوتاه بود.
خم شدند و وارد شدند .الیاس گفت« :باشه .همه شون می خرم .بز و مرغ و
خروس مال مو».
کشکو گفت« :بز ول کن .بز شیر می ده مرغ هم تخم .اینا نمی فروشم».
بعد به گوشه آغل رفت و زباله ها را پس زد .الیاس با تعجب نزدیک شد .وقتی

دفترچــه مالیاتی مخصــوص وکال متعلق به حمید
برومند به شماره پروانه  1960فرزند اسداله مفقود
گردیده است لذا از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی حصر وراثت
داریوش هنجنی دارای شناســنامه شــماره  230متولد  50/3/24به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان خدیجه خانم هنجنی به شــماره
شناسنامه  16322در تاریخ  1351/10/14در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر داریوش هنجنی
 -2فاطمه خانم هنجنی به شماره شناســنامه  10609صادره از حوزه
تهران خواهر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /1100م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

پارچه دو ِر راکت باز شد ،الیاس با وحشت گفت« :ای چنن؟!»
کشکو گفت« :بمب!»
الیاس داد زد« :بواااا!» و با وحشت به عقب فرار کرد .پیشانی اش به دیواره
کوتا ِه باالی در خورد و نقش زمین شد.
کشکو دست پاچه پای الیاس را کشاند و بیرون برد .سمنگل دو دستی بر سر
زد و جیغ کشید .بچه ها هم از ترس پشت مادرشان قایم شدند .نوزاد توی اتاق
گریه می کرد .کبک کور هم دوباره هیجان زده شد و کرکر کرد .فقط آژیر خطر
کم بود که نواختن گرفت و صدای رگبار آتشبارهای ضد هوایی به اوج رسید.
هنگامه عجیبی بود .سمنگل با سرعت از چاه آب کشید و روی صورت خونین
الیاس ریخت .پنبه آورد و خون ها را پاک کرد .الیاس به هوش آمد .از زیر دست
همه رد شد و از خانه فرار کرد .سکوت مرگباری حاکم شد.
سمنگل گفت« :رفت مأمور بیاره».
کشکو گفت« :ها! رفت مأمور بیاره .نباید به آدم ترسو اعتماد بکردام .دس
بچه ها بگیر برو خونه بووات .نمی خوام وقتی میان بچه ها این جا باشن .فقط
نگو قضیه چه بیده .بچه ها هم کپشون ببندن حرف نزنن».
دقایقی بعد تنها نشست و خیره به در منتظر ماند .تا غروب مثل مجسمه
همان جا ماند و تکان نخورد .دم غروب ،در به آهستگی باز شد و الیاس با سر
باندپیچی شده وارد شد .کنار کشکو نشست و دو نخ سیگار آتش زد .سیگاری
به کشکو داد و گفت« :دو دفعه تا در کالنتری رفتم و پشیمون شدم .تو ای
وضعیت اگه یه دونه فشنگ ازت بگیرن جرمش زندانن ،چه برسه به بمب و
موشک .فقط مو نمی فهمام ای تو خونه تو چه می کنه؟ تو چه کار به معامله
بمب داری بدبخت روزگار سیاه؟!»
کشکو تمام ماجرا را ،از نیاز به تأمین جهیزیه تا پیدا کردن راکت ،تعریف کرد.
الیاس هم ناراحت شد و بر آن همه حماقت پوزخند زد .گفت« :جهاز دخترت بی
منت با مو .حساب که دختر خودام .برین هرچی می خواین از قاشق و چنگال تا
یخچال و تلویزیون بار کنین .البته نو نیسن ولی خراب و داغون هم نیسن .حاال
می مونه ای بمب .کشکو تو االن چوب دو سر گه هسی .نه می تونی به دولت
خبر بدی نه می تونی بمب بفروشی .هیچ جا هم نمی تونی نگهش داری .دیر
یا زود منفجر می شه .اگه این جا منفجر بشه سرا خونه خودت که هیچ ،پنجاه
خونوار دیگه هم تو هوا می رن».
کشکو گفت« :بمب وقتی بمبن که باروت داره .اگه باروتش خالی بشه دیگه
بمب نی .سی چهل کیلو آهن و یه آرمیچری می شه همه ازت می خرن!»
الیاس داد زد و گفت« :مردکه خر دعوا سر همو باروتن .کی می خواد باروت
موشک خالی کنه؟ تو چاه مستراح بلد نیسی خالی کنی ،می خوای باروت
موشک خالی کنی؟ مو فقط امیدوارام دولت پی به خر ّیت تو ببره و گذشت
کنه».
کشکو گفت« :اگه پی نبرن؟»
الیاس گفت« :یه خری کمتر!»
کشکو گفت« :تو زن و بچه نداری .تو خیلی چیا نمی فهمی .باشه! مو خر شما
همه تون آدم .بر و مأمورا بیار یه خری کمتر بشه».
الیاس چیزی نگفت .در سکوت سرش را پایین گرفت.
سکوت آن دو کم کم بر آسمان آبی چیره شد .الیاس و
زردی غروب در
ِ
کشکو هر دو به یک چیز فکر می کردند :بمب هولناکی که مثل بختک روی
زندگی همه افتاده بود.
کشکو که متوجه اشتباه مرگبارش شده بود گفت« :هوا تاریک بشه می برم
دریا غرقش می کنم».
الیاس گفت« :باز هم خطر داره .دریا پر و خالی می شه .وقت خالی شدن اگه
پره موتور قایقی به موشک پوسیده بخوره چه می شه؟»
کشکو سرش را خاراند و گفت« :خودمو تحویل قانون می دام».
الیاس گفت« :قانون اونم تو زمان جنگ ای شوخی ها سرش نمی شه که تو
بمب رو کول بذاری تو خونه انبار کنی .اآلنم شاید با یه تکون کوچیکی منفجر
بشه قتل عام به پا کنه».
دوباره سکوت برقرار و آسمان تیره تر شد .کشکو گفت« :باید اَره بشه».
الیاس گفت« :ها ،باید اَره بشه .ولی کجا؟»
کشکو گفت« :ته دریا .ته دریا اگه منفجر هم بشه باکی نی».
الیاس رفت و با اَره آهن بر و چند تیغه نو برگشت .دوتایی نشستند تا سحر
شود .کشکو دراز کشید و به آسمان شب خیره شد .گفت« :تو چند سال قمار
کردی؟»
الیاس گفت« :خیلی سال!»
کشکو گفت« :سی چه ترک قمار کردی؟»
الیاس گفت« :یه بار ساعت یه مردی ازش بردم .اومد تالفی کنه انگشترش
باخت .اومد تالفی کنه ده برابر ساعت و انگشتر پول باخت .اومد تالفی کنه
خونه-شم باخت».
سکوت کرد .کشکو گفت« :بعدش؟»
الیاس گفت« :بعدش گفت دخترام! یه دختر جوون دم بخت داشت .مو به
هم رختام .دنیا تو چشام سیاه شد .لگد زیر همه چی زدام و همه شو توبه کردام
قمار کنام».
کشکو گفت« :چه حکایت عجیب غریبی .قمار چه ها نمی کنه!»
الیاس گفت« :ها ،هرچی می باخی تشنه تر می شی ،هرچه می بری حریص تر.
باختش زهر ،بُردش زهرتر!»
کشکو گفت« :به نظر مو زندگی همه ش زهرن .همه ش قمار و باختن».
نیمه شب هر دو لب ساحل بودند .ماه ،درخشان تر از شب قبل ،دریا را
نقره پاشی کرده بود .کشکو سوار موشک روی قایقش ،پاروزنان ،دور و دورتر،
به خال کوچکی تبدیل شد.
ساعتی گذشت .الیاس در بیم و امید به خال سیاه در افق چشم دوخته بود.
سحر ماه زردرنگ شد و در محاق فرو رفت به رغم منع روشنایی شب الیاس
سیگار بر لب گذاشت و دست به کبریت برد .ناگهان انفجاری عظیم دریا را
به آتش کشید.
ذرات تَن کشکو در دوردست ،قاطی دودی عظیم ،مثل دستی به سوی ماه
رنگ پریده دراز شد .بعد ،از ماه فاصله گرفت و مثل ابری سیاه و بارانی آسمان
شهر را فرا گرفت.

آگهی حصر وراثت
حمیدرضا فالمرزی دارای شناسنامه شماره  162متولد  1355به شرح دادخواست
به کالســه  980003از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان شــامراد فالمرزی به شماره شناسنامه  4479در تاریخ
 97/12/9در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2اکبر فالمرزی به شماره شناسنامه  7874صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -3علیرضا فالمرزی به شــماره شناســنامه  8406صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -4شــاهرضا فالمرزی به شماره شناســنامه  438صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -5محمدرضا فالمرزی به شــماره شناســنامه  102صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -6کبری فالمرزی به شماره شناسنامه  89صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -7صغری فالمرزی به شماره شناسنامه  102صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -8زیبا فالمرزی به شماره شناسنامه  7749صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را بــرای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد
آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است
پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /42م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم داراب
عبدالرسول باقرپوریان

