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جنوب

شهرمنهایوقتیکههستیحاصلشبرزخخشکوخالی
جمعآیینههاضربدرتو،بیعددصفر،بعداززاللی

میشودگلدراثنایگلزار،میشودکبکدرعینرفتار
چندبرگیاستدیوانماهت؟دفترشعرهایسیاهت؟میشودآهوییدرچمنزار،پایتوضربدرباغقالی

ایکههرناگهانازنگاهتیکغزلمیشودارتجالی
هرچهچشماستجزچشمهایت،سایهواراستوخوددرنهایت

میکندبرسبیلکنایتمشقآنچشمهایمثالی
ایطلسمعددهابهنامت!حاصلجزرومدهابهکامت!

ویورقخوردهاحتشامتهرچهتقویمفرخندهفالی!
چشمواکنکهدنیابشورد!موجدرموجدریابشورد!
حاصلجمعآبوتنتو،ضربدروقتتنشستنتوگیسوانبازکنتابشوردشعرمازآنشمیمشمالی

هرسهمنهایپیراهنتو،برکهراکردهحالیبهحالی

توکا
سپیدوسیاهدرجوارکلبهایکوهستانی!سرگیجهمیگیردپروازهایخستهچشممیگردانمدرآبیهایاثیری،

برخاکمیافتد!-ابلق-
برایرهگذراندردرودهاوبهمنسازیبیاموزتا

بنوازم...بدرودها
ازصدایتپاکمیکنیزمانیکهمرا

سرمایشالبپوشانمبرشانهگزشهاینسیمبتوانم،
بالهمیروند!وماههاییکهباجریاِنآبدرحاشیهپونههایناآرامساِزخودشراکوکمیکندباجیرجیرکیکهازبویگلهایجنگلیتصویریمیکشم

نگراننباش-»توکایزیبا!
باچشمهایتلبخندبزنبهنقشهایمرطوبوتازهایکهزدهام
بهآرزوهایکوچکوبزرگبوسهمیزنمباشعرهایمسکونتدارممنهنوزدرجایجایگسترهشمال

توکا: مرغی به اندازه کبوتر که گونه های مختلف بهباِلقشنگت!رنگینکمانمیپاشمَو،

درجاهای  که  سیاه  و  سپید  خال های  با  دارد 
مرطوب و شمال کشور زندگی  می کند.

توبعِدسالهابهخانهاممیآمدیعاقبتباریدباالیشهرایستادهبودبارانیکهروزها
تکلیِفمهربانی،اندوه،خشمدرچشمهامروشننبودتکلیِفرنگموهات

وچیزهایدیگریکهدرکمدآمادهکرده
منوتوبارهاروشننبود...تکلیِفشمعهایرویمیزبودم

زمانرا
ازماانتقاممیگرفتوحاالزمانداشتدرکافههاوخیابانهافراموشکردهبودیم

درزدی
بهآغوشمکشیدیاماصدانداشتی،سالمکردیبازکردم،
کهدستهایشتویجیبشبودسایهاترادیدماما

ولیهیچچیزروشننشدشمعهاراروشنکردمبهاتاقآمدیم
نور

پنهانکردهبود...تاریکیرا

پنهانی،گوشهتقویمنوشتم:درمبلعرقکردیدرمبللرزیدیدرمبلفرورفتیبرمبلنشستیبعد
برایدیدنهیچکسنیامدهاست...نهنگیکهدرساحلتقالمیکند

پُریمازپینهامادستماراناننمیگیردبه رسم یادگاری
برایعدهایدائمبهاریمیشوددنیاچراباسختکوشانزندگیآساننمیگیرد
تمامهفتسالیراکهگاوآهنبهخودبستیمولیدرشهرماپاییزهمباراننمیگیرد

سوارکشتینوحیمودرهاپشتمانبستهستگذشتاماچراپسگاوالغرجاننمیگیرد
برایمافقیرانهمجهنمبهترازاینجاستبَدانجاماندهاندازماولیطوفاننمیگیرد

بهرسمیادگاریعکسآزادیفقطماندهستکسیپسدستمارابهترازشیطاننمیگیرد
ولیدیگرکسیعکسیدراینمیداننمیگیرد

لبریزدردموغزلیاعتراضیامگرچهسکوتکردموگفتندراضیام
ازمنمپرس»حال«مرابعدرفتنت

تادرحصارلشکریازفعل»ماضیام«
بیتودچارعاقبتیانقراضیامرازبقایمنشدهای،ترکمنمکنمبهمترازمعادلههایریاضیامازلحظهایکهپاسخحرفمسکوتشد
اقرارمیکنم،بهامیدتراضیامقدریبیا،برایخداگفتوگوکنیم

گردیغریببرسرورویمنشستهاست
پروندهایتکیدهرویمیزقاضیام...

خوشاآندمکهاقلیممتوباشیاگرچهعاشقیمرزیندارددوایدردبدخیممتوباشیامیدچیرهبربیممتوباشی

توکهتنهاامیدِانقالبیهایتاریخی
توکهصدیاغیِدلدادهدرکوهوکمرداری!
توکهسربازهایعاشقتدرجنگهامُردند
توکهدرانتظارفتحیکآیندهخوبیولیدرلشکرتسربازهاییبیشترداری

خبرداریکهماهی-قرمزِغمگینماندقکرد؟بگوازحالِمندرروزهایبدخبرداری؟
خبرداریکهسرمازد،درختسیبمانافتاد؟
خبرداریتنممثلاجاقمردهاییخکرد؟

تمامبوسههایم،بیتوُسرخوردازدهانافتاد
خبرداریکهبعدازرفتنتپروازیادمرفت؟
نگاهمکن!منم!تنهادرختِ»باغبیبرگی«دلمگنجشکترسوییشدوازآشیانافتاد
کهبالطفتبرهادوستانِمردهایدارم

منمسربازپیرِ»پادشاهفصلهاپاییز«
کهدرجنگزمستان،گوشسرمابُردهایدارم!
صدایتمیکنمبا»پوستینیکهنهبردوشم«
نمیخواهمببینمزخمهایسرزمینمرادلاندوهناکی،»سنگِتیپاخورده«ایدارم!

دلمخوناستزیرچکمههایروسوعثمانی
زمستانمیرسدبالشکریازبرف،ازطوفان
کجامخفیشومدراینجهانِروبهویرانی؟
کجایسینهامپنهانکنمعشقبزرگترا
برایمنبگوخوابکسیرابازمیبینی؟کهقلبکوچکیدارندشاعرهایآبانی!

کسیآیاکنارتهستدررؤیایبعدازمن؟
بگوآیابرایکشفیکلبخندمیمیرند؟
چگونهدوستتدارندآدمهایبعدازمن؟

چگونهگریهدیروزراازیادخواهیبرد؟
کالغِفربهازشاخهزارمیادمانانداختبهآغوشکهعادتمیکنیفردایبعدازمن؟

کهباالیدرختانجایگنجشکانالغرنیست
کفپاهایماندرردّپایترکههاگمبود

بدونمشقفهمیدیمیکبایکبرابرنیست
ازینتکراردرتکراردرتکرارغمگینم

اگرچهزندگیخوباست،امامرگبهترنیست؟
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منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 
ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا  نمائید.  ارسال 
ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی،  مطالب 

برگشت داده نمی شود.

کارشناس سرویس ادبی - هنری: ایمان زارع
iman.zare.1981@gmail.com

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  برابر رأی شماره 139760311014000913 مورخ 97/5/24 هیأت موضوع 
ملی  به شماره  اقلید  از  شناسنامه 335 صادره  به شماره  فرزند خسرو  زرینکاله  آقای سیروس  بالمعارض  و  مالکانه  اقلید تصرفات  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در 
2539628869 در ششدانگ یک درب باغ مشجر به مساحت 1170 مترمربع کل پالک 4019 واقع در بخش 15 فارس اقلید مزرعه خونیان موضع شنبه خیابان 

ساحلی انتقال ملک از مالک رسمی مرحوم محمد زرینکاله مورد ثبت شماره 4784 صفحه 217 دفتر 26 امالک محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 246/ م الف          28015/17035       تاریخ انتشار نوبت اول: 97/7/16        تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/1
رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن
برابر آراء اصالحی صادره هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
اقلیدتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد 
و امالک اقلید تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست مربوطه 
اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک اقلیدتحویل نماید. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.  
1- برابر رای اصالحی شماره 139760311014001121 مورخ 97/6/21 هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلیدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حسن آقائی کوهی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 14147 و شماره ملی 
2538980518 صادره از اقلید به میزان 34000 سهم مشاع از از 163950 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 163950 مترمربع در قسمتی از 
پالک شماره 13 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقلید سرحد چهاردانگه روستای بابایی که جهت آن پالک 154 فرعی از 13 منظور گردیده از مالکیت کل سهم 
االرثش از ابراهیم آقائی کوهی و مع الواسطه از غالمحسین آقائی کوهی مالک رسمی مورد ثبت شماره 106 صفحه 539 دفتر جلد یک و انتقالی از شاهرضا ابیوردی 

مورد ثبت شماره 106 صفحه 387 دفتر جلد یک محرز گردیده است.
2- برابر رای اصالحی شماره 139760311014001122 مورخ 97/6/21 هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلیدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقای رحیم آقائی کوهی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 373 و شماره ملی 
2539376010 صادره از اقلید به میزان 34000 سهم مشاع از از 163950 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 163950 مترمربع در قسمتی از 
پالک شماره 13 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقلید سرحد چهاردانگه روستای بابایی که جهت آن پالک 154 فرعی از 13 منظور گردیده از مالکیت کل سهم 
االرثش از ابراهیم آقائی کوهی و مع الواسطه از غالمحسین آقائی کوهی مالک رسمی مورد ثبت شماره 106 صفحه 539 دفتر جلد یک و انتقالی از شاهرضا ابیوردی 

مورد ثبت شماره 106 صفحه 387 دفتر جلد یک محرز گردیده است.
3- برابر رای اصالحی شماره 139760311014001123 مورخ 97/6/21 هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلیدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقای رحمن آقائی کوهی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 20 و شماره ملی 
2452335568 صادره از اقلید به میزان 95950 سهم مشاع از 163950 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 163950 مترمربع در قسمتی از پالک 
شماره 13 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقلید سرحد چهاردانگه روستای بابایی که جهت آن پالک 154 فرعی از 13 منظور گردیده از مالکیت کل سهم االرثش 
به میزان 3/4 هکتار و خریداری از محمدحسین آقائی کوهیبه میزان یک هکتار و خانمها صدیقه، روح انگیز، اعظم، فاطمه و مینا همگی آقائی کوهی بالسویه به 
میزان 5/195 هکتار همگی فرزندان و وراث ابراهیم آقائی کوهی مع الواسطه وراث غالمحسین آقائی کوهی مالک رسمی مورد ثبت شماره 106 صفحه 539 دفتر 

جلد یک و انتقالی از شاهرضا ابیوردی مورد ثبت شماره 106 صفحه 387 دفتر جلد یک محرز گردیده است. 276/م الف    28014/17036
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/7/16           تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/1

رضا رحیمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اقلید


