7

کشکول
چهارشنبه  1بهمن 1399

اوراشــیما ماهی گیر دریای میانه بود .هر شــب پی کار خود می رفت.
ســاعت های دراز در تاریکی روی دریا ماهی هــای بزرگ و کوچک را
می گرفت و از این راه می زیست .یکی از شب ها که راه دریای خود را در
پیش گرفته بود و مهتاب می درخشید ،اوراشیما در زورق خود ُچندک زده
دست راست خود را در آب سبز دریا فرو برده بود .به قدری خمیده بود که
زلفش روی امواج کشــیده می شد و توجهی به زورقش نداشت که به راه
عادی می رود یا اینکه ماهی به تورش خورده اســت .زورق بی راهه رفت
تا به جائی که ســایه زده بود رسید .به طوری که اوراشیما نه می توانست
بیدار بماند و نه می توانست بخوابد ،چون ماه او را گرفته بود.
ناگهان دختر دریای ژرف برخاســت و ماهیگیر را در آغوش کشــید و
با هم غرق شــدند و همین طور پائین رفتند تا به سردابه ی دریائی دختر
رســیدند .دختر او را روی بستر شــنی خوابانید و مدتها به او نگریست و
افســون دریایی خود را بر او خواند و در حالی که چشــم هایش را به او
دوخته بود آوازهای دریائی برایش سرود.
او گفت :خانم تو کیستی؟
دختر گفت :دختر دریای ژرف
گفت :بگذار به خانه بروم ،بچه های کوچکم چشــم به راهند و خسته
شده اند.
دختر به او گفت :نه ،کمی با من بمان.
اوراشیما ای ماهیگیر دریای میانه ،تو زیبائی.
موی بلندتو دور قلبم پیچیده
از من دوری مکن
فقط خانه ات را فراموش کن
ماهیگیــر گفت :آه حاال محض رضای خــدا بگذار ،من می خواهم به
خانه ام بروم.
لکن دختر دوباره گفت:
اوراشیما
ای ماهیگیر دریای میانه
بر بسترت مروارید خواهم افشاند
بسترت را با ِجگن و گل های دریائی خواهم پوشاند
تو پادشاه دریایی ژرف خواهی شد.
و ما با هم فرمان روائی خواهیم کرد.
اوراشــیما گفت :بگذار بروم خانه ،بچه های کوچکم چشــم به راه و
خسته اند.
ولی دختر گفت :اوراشیما
ای ماهیگیر دریای میانه
هرگز از طوفان دریای ژرف بیم مدار.
ما تخته ســنگ ها را به دره های مغــازه خودمان می لغزانیم .هرگز از
مرگ در آب مترس ،تو نیاید بمیری.
ماهیگیر گفت :آه ،حاال محض رضــای خدا بگذار ،من می خواهم به
خانه بروم.
همین امشب را با من بگذراننهنه همین یک شب راســپس دختر دریای ژرف گریست و اوراشــیما اشک هایش را دید و
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گفت :من همین یک شب را با شما خواهم ماند.
شب که به پایان رسید .دختر او را کنار دریا روی ماسه ها آورد.
دختر گفت :آیا خانه ات نزدیک است؟
گفت :به اندازه سنگی که پرتاب کنی.
دختر گفت :این را به یاد من بگیر.
و جعبه ای از گوش ماهی که به رنگ قوس و قزح می درخشید و چفت
آن از یشم بود به او داد.
دختر گفت :در آن را باز مکن ،ای ماهیگیر ،درش را باز مکن.
سپس آن دختر دریای ژرف در آب رفت و ناپدید شد .اما اوراشیما زیر
درختان کاج دوید تا به خانه اش رسید.
همین طور که می رفت از شــادی می خندید و مجری را جلو خورشید
تکان می داد و می گفت:
آخ ،کاج ها چه بوی خوشی دارند.می رفــت و همان طور که به بچه هایش آموختــه بود با آهنگ مرغ
دریایی آنها را صدا می زد .با خودش گفت :آیا هنوز خواب هستند؟ عجیب
اســت که جواب مرا نمی دهند .چون به خانه رسید چهاردیوار منزوی دید
که رویش خزه روئیده بود.
درختی در آستانه خانه سبز شده بود .زنبق خشکیده در درون آن دیده
می شــد ،تاجریزی و علف هرز روی زمین روئیده بود .زنبق خشکیده در

ابوالقاسم فقیری

درون آن دیده می شد و یک نفر جاندار در آنجا نبود.
اوراشــیما فریاد زد« :این چه چیز است؟» آیا هوش از سرم پریده؟ آیا
چشم هایم را در دریای ژرف جا گذاشته ام؟
روی علف ها نشســت و به فکر فرو رفت .با خودش گفت :خدایان به
دادم برسند ،زنم کجاست و چه بر سر بچه های کوچکم آمده؟
به دهکده رفت که حتی ســنگ های ســر راهش را می شناخت و هر
سفال و هر لبه شیروانی به چشــمش خودمانی می آمد .آنجا مردمانی را
دید که در آمد و شــد بودند و پی کار خــود می رفتند ،اما همه ی آنها به
نظر او بیگانه می آمدند ،آنها می گفتند :روز شــما به خیر ،ای مسافر ،روز
شما به خیر.
آیا شما از همشهری های ما هستید؟
بچه ها را دید که ســرگرم بازی بودند .اغلب دستش را زیر چانه آنها
می گذاشت و سرشان را باال می گرفت .افسوس همه ی اینها بیهوده بود.
او گفت :ای ُکوانون بانوی بخشایشــگر ،پس بچه های خردسال من
کجا هســتند؟ شــاید خدایان معنی همه اینها را می دانند .این از سر من
زیاد اســت ،تنگ غروب قلبش به سنگینی سنگ شد .بیرون شهر رفت و
سر جاده ایســتاد .همین طور که مردم از آنجا می گذشتند آستین آنها را
می کشید و می گفت« :رفیق ،مرا ببخشید ،آیا شما در اینجا ماهیگیری به
نام اوراشیما می شناسید؟»

مردمانی که از آنجا می گذشــتند ،جواب می دادند« :ما چنین اسمی را
نشنیده ایم».
از آنجا برزگران کوه نشــین می گذشــتند .برخی پیاده و بعضی سوار
یابــوی مردنــی بودند .آنهــا می رفتنــد در حالی کــه ترانه های بومی
می خواندند و بارهای تمشــک خودرو و سوسن به پشتشان بسته بود .و
همین طور که می گذشتند سر سوسن ها تکان می خورد .زوار نیز از آنجا
می گذشــتند .همه آنها عصا و کاله حصیری و پوزار چابک و قمقمه آب
داشتند و سفیدپوش بودند .همچنین آقایان و خانم ها با جامه های گرانبها
و همراهان بسیار رد می شدند .و کاگوی زربفت به بر داشتند .شب آمد.
اوراشیما گفت« :امید شیرینم به باد رفت».
اما از آنجا پیرمرد بســیار سالخورده ای گذشت ،ماهیگیر فریاد زد :ای
پیرمرد ،تو که روزهای بســیار دیده ای آیا چیزی از اوراشیما می دانی؟ او
در این جا به دنیا آمده و بزرگ شده.
پیرمرد گفت :کســی به این نام بود ولی آقا ،آن شخص زمانی که من
بچه کوچکی بودم سال ها پیش غرق شد .پدربزرگم به ندرت او را به یاد
می آورد ،ای غریبه عزیز ،خیلی سال ها پیش از این اتفاق افتاد.
اوراشیما گفت :آیا مرده؟
خیلی کســان دیگر هم بعد از او مردند .پسرهایش مردند و پسرهایآنها هم مردند ،ای غریبه خوش باش.
اوراشــیما ترســید ولی با خودش گفت :من باید به دره سبز ،آنجا که
مرده ها خوابیدند بروم.
و به طرف دره رهسپار شد.
با خودش گفت :چه باد سرد شبانه ای روی سبزه ها می وزد .درخت ها
پیچ و تاب می خورند و برگ ها پشــت رنــگ پریده خود را به جانب من
می گردانند.
بــاز گفت :درود به تو ای ماه اندوهگین کــه به من همه ی گورهای
ساکت را نشان می دهی .تو هیچ با آن ماه دیرین فرقی نداری.
باز گفت :اینجا گورستان پسرانم و گورستان پسران آنهاست.
اوراشیما با خود گفت :که از من دلجوئی خواهد کرد؟
باد شب آهی کشید و دیگر هیچ نبود.
سپس اوراشــیما به کنار دریا رفت و فریاد کشید« :که از من دلجوئی
خواهــد کرد؟ اما آســمان آرام بود و امواج کوه پیکــر در دریا روی هم
می پیچیدند.
اوراشیما گفت :این جعبه است .از آستینش آن را درآورد و باز کرد .دود
سفید رقیقی از آن بیرون آمد .موج زد و در کرانه دوردست ناپدید گردید.
اوراشیما گفت :من خیلی شکسته شده ام .در همان لحظه مویش مثل
برف ســفید شــد .به خود لرزید ،بدنش چین خورد .چشم هایش تار شد
او که آنقدر جوان و شــاداب بود همانجا که ایســتاده بود لغزید و لرزه بر
اندامش افتد.
اوراشیما با خود گفت :من پیر هستم.
خواســت در مجری را ببندد ولی آن را پرت کرد و گفت« :بخار دودی
که در آن بود برای همیشه رفت ،دیگر به چه درد می خورد».
روی ماسه ها دراز کشید و مرد.
منبع :نوشته های پراکنده صادق هدایت .ناشر نشر ثالث.
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آگهی
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال  1399بخش  13فارس شهرستان استهبان
برابر مواد  11و  12قانون ثبت اســناد و امالک و ماده  59آیین نامه اجرایی قانون مذکور اســامی
اشخاصی که امالک آنها در سه ماهه سوم ســال  99مبادرت به درخواست ثبت شده است به
ترتیب ذکر شماره به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد:
-1پالک  -5419/2خانم ها فاطمه سادات و نصرت نوابیان فرزندان سید آقا بالمناصفه ششدانگ
یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  5209مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان -محل مشهور به گود موشان
-2پالک  -7246/2خانم فاطمه سادات نوابیان فرزند سید آقا ششدانگ یک قطعه انجیرستان به مساحت 6436
مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان -محل مشهور به بناسک
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به رقبات باال واخواهی دارد و یا قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی
نموده و در دادگاه مطرح اســت می تواند از زمان انتشار این آگهی به مدت  90روز از تاریخ انتشار نوبت اول به
آگهی های نوبتی و مدت ســی روز نسبت به آگهی اصالحی اعتراض نماید و گواهی مشعر به طرح دعوی خود را
به اداره ثبت اســناد و امالک استهبان تحویل نماید معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به
اداره ثبت اسناد دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت اداره ثبت بدون توجه به
اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد این آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/2 :
شناسه آگهی1074568 :
/10088م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار
آگهی اصالحی نوبتی سه ماهه سوم سال  1399اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سپیدان
در اجرای ماده  12قانون ثبت اســناد و امالک و مادتین  59و  64آئین نامه قانون مذکور و تبصره یک
ماده  25اصالحی قانون ثبت و همچنین تبصره  1ماده  59آئین نامه قانون ثبت امالکی که در سه ماهه
سوم  1399واقع در قطعه یک بخش شــش فارس شهرستان سپیدان که از طرف اشخاص قبول ثبت
شــده و تاکنون آگهی نوبتی منتشر نشده و همچنین امالکی که می بایست تجدید آگهی گردد با ذکر
شماره پالک و نام و نام خانوادگی و نوع ملک و مساحت و محل وقوع ملک به شرح ذیل آگهی می گردد.
-1پالک  1/571واقع در قطعه یک بخش شــش فارس معروف به دالین (تل سیاه و کلستان)  -1خانم ناهید دائی فرزند
علی اکبر به شــماره شناسنامه  265نسبت به یک سهم از  24ســهم و  -2آقای کریم واعظ زاده فرزند علی به شماره
شناســنامه  23نسبت به دو سهم از  24ســهم و  -3آقای محمد جعفر نکوئی فرزند حسین به شماره شناسنامه 21170
نسبت به چهار سهم از  24سهم و -4هوشــنگ جوادی فرزند نصرت اله شماره شناسنامه  166نسبت به دو سهم از 24
ســهم و  -5آقای محمد رضا نیا فرزند آقا حسین شماره شناسنامه  15نسبت به دو سهم از  24سهم و -6آقای سیامک
حکمت فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه  59نسبت به دو سهم از  24سهم و -7آقای منوچهر حکمت فرزند حبیب اله
به شــماره شناسنامه  119نسبت به دو سهم از  24ســهم و -8آقای محمد صادق صادقی فرزند غالمحسین به شماره
شناسنامه  3نســبت به دو سهم از  24سهم و -9آقای عبدالرســول نکوئی جهرمی فرزند حسین شماره شناسنامه 54
نســبت به یک سهم از  24ســهم و -10بانو اختر عضدی فرزند عبدالحمید به شماره شناسنامه  6214نسبت به دو سهم
از  24ســهم سهام ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مســاحت  5040مترمربع واقع در قطعه یک بخش شش
فارس معروف به تل سیاه و کلستان ضمنا نسبت به  4سهم از  24سهم سهام خانم معظم خدیور به نام ستاد اجرای فرمان
حضرت امام(ره) سند صادر گردیده است و مورد انتقاالتی قرار گرفته است.
لذا هر کس نســبت به امالک مندرج در آگهی اعتراض داشته باشــد و یا نسبت به امالک فوق بین او و متقاضی ثبت
اقامه دعوی شده و در جریان رسیدگی می باشد اعتراض خود یا گواهی مشعر به طرح جریان در دادگاه را برابر مادتین
 16و  17قانون ثبت از اولین روز انتشار آگهی نسبت به امالک مجهول به مدت  90روز و امالک اصالحی به مدت  30روز
به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان سپیدان تسلیم و رســید دریافت نماید ضمنا به موجب تبصره  2ماده واحده
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست
اعتراض خود را به مرجع ذیصالحی قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند واال حق
آنان ساقط و این اداره برابر مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود.
شناسه آگهی1065129 :
/9722م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محسن مظفری نیا

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399
حســب ماده  12قانون ثبــت و  59آئین نامه قانون
مذکور رقباتی که در ســه ماهه سوم سال  1399در
حوزه ثبتی شهرســتان نی ریز واقع در بخش بیست
و دو فارس تقاضای ثبت شــده با ذکر شماره پالک،
نام و نام خانوادگی متقاضی ،نوع ملک و محل وقوع آن به شرح ذیل
آگهی می گردد.
قطعه 2
 -2050محمــد رهوار فرزند محمود ششــدانگ یکبــاب خانه به
مســاحت  213مترمربع واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به
کوچه کولوها
قطعه 4
 -3505/5نســرین دلدار فرزند علی ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  185/89مترمربع متخذه از  3505اصلی واقع در نی ریز
بخش  22فارس مشهور به باغچه رحمانی
 -3526/11فاطمه حســین نــژاد نی ریزی فرزند محمدحســین
ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت  29/38مترمربع متخذه از
 3526اصلی واقع در نی ریز بخش  22فارس بلوار اســتقالل نبش
کوچه 6
 -3575/11زینت زارع فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 137مترمربع متخذه از  3575واقع در نی ریز بخش  22فارس
 -3578/235علی زارع فرزند مســتعلی نسبت به موازی دو سهم
مشاع و محمد زارع فرزند مســتعلی نسبت به موازی هفت سهم
مشــاع از مجموع نه سهم سهام ششــدانگ یک قطعه زمین جای
جدول متروکه به مساحت  46/27مترمربع متخذه از  3578اصلی
صرفــا جهت الحاق به پالک  3578/31واقــع در نی ریز بخش 22
فارس مشهور به احمق آباد
 -3784/255اســما بابویه فرزند محمدرضا ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مســاحت  140مترمربع متخذه از 3784/2
واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به باغ رزی
 -3784/257شمســی عابدی فرزند عبدالمحمد ششدانگ یک
قطعه زمین با بنــای احداثی به مســاحت  36مترمربع متخذه از
 3784/2واقع در نی ریز بخش  22فارس مشهور به باغ رزی
 -3789/402عباس بهمرد فرزند احمد ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  276/60مترمربع متخذه از  3789/6واقع در نی ریز بخش
 22فارس بلوار پاسداران کوچه یک فرعی یک
 -3789/404مســعود کرمی نژاد فرزند حسین ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  149/80مترمربع متخذه از  3789/1واقع در نی ریز
بخش  22فارس
 -3863/129فرامرز شــیبانی فرزند داود ششــدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مســاحت  12818مترمربــع متخذه از 3863/5
واقع در نی ریز بخش  22فارس بلوار امام رضا(ع) مشهور به زمین
دشت ول
 -7475/9روح اله قاســمی فرزند محمدحسن ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  242/5مترمربع متخذه از  7475اصلی واقع در
نی ریز بخش  22فارس خیابان مدرس کوچه آموزشگاه امید فرعی
سوم
 -7507/2مســعود حبیبی فرزند حبیب اله ششدانگ یک درب باغ
به مساحت  76706مترمربع متخذه از  7507اصلی واقع در نی ریز
بخش  22فارس مشهور به مزرعه مریمی
 -7507/3مسعود حبیبی فرزند حبیب اله ششدانگ یک درب باغ
به مســاحت  63080مترمربع متخذه از  7507اصلی واقع در نی ریز
بخش  22فارس مشهور به مزرعه مریمی
آگهی نوبتی اصالحی
به دلیل اینکه در آگهی نوبتی سه ماهه دوم عبارت (حضرت) در نام
مالک درخصوص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از قلم افتاده
است مراتب به شرح ذیل اصالح و آگهی می گردد:
قطعه 5

 -4159/1ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک قطعه
زمین به مساحت  9811/8مترمربع واقع در نی ریز بخش  22فارس
نی ریز
قطعه 9
 -7361/98ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  361/67مترمربع واقع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
 -7361/99ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مســاحت  504/4مترمربع واقع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
 -7361/100ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  180/82مترمربع واقع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
 -7361/101ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مســاحت  292مترمربع واقــع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
 -7361/102ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  202/43مترمربع واقع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
 -7361/103ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  571/79مترمربع واقع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
 -7361/111ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  213/81مترمربع واقع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
 -7361/112ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  313/12مترمربع واقع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
 -7361/113ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مســاحت  234مترمربع واقــع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
 -7361/114ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  200/85مترمربع واقع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
 -7361/115ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مســاحت  204/4مترمربع واقع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
 -7361/117ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ششدانگ یک
قطعه زمین به مســاحت  1845مترمربع واقع در نی ریز بخش 22
فارس نی ریز انتهای بلوار استقالل
لذا طبق ماده  16قانون ثبت و ماده  86اصالحی آیین نامه هر کس
نسبت به رقبات باال واخواهی دارد و یا قبل از انتشار این آگهی اقامه
دعوی نموده و در دادگاه مطرح اســت می تواند اعتراض خود را
یا گواهی مشــعر بر طرح دعوی ظرف مدت  90روز از تاریخ انتشار
نوبت اول این آگهی به اداره ثبت اســناد و امالک نی ریز مراجعه
نماید و سپس بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست خود را به مرجع ذی صالح
قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت اسناد
و امالک تحویل نماید در غیر این صورت با ارایه گواهی عدم تقدیم
دادخواست از ســوی متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی این اداره
بــدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه
می دهد .ضمنا مهلت اعتراض به آگهی نوبتی اصالحی به مدت سی
روز از تاریخ انتشار نوبت اول می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/2 :
 /10559م الف
شناسه آگهی1079435 :
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی

