دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

فرهنگی

اندر حکایت مسئله غریبی که در حال باب شدن در جامعه است

یک�ی از خصوصی�ات منحصر به ف�رد فرهنگ
این اس�ت که موجب ترقی و پیش�رقت جامعه
م یش�ود در حال�ی که فرهنگی ک�ه از خودمان
به ی�ادگار م یگذاریم  360درج�ه متفاوت عمل
م یکند و این واقعا شرمآور است

منفی بافی در فرهنگ

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :در گذش��تههای نه چندان دور
همه چیز رنگ و بوی دیگری داش��ت ،اخالقیات از متر و معیار
خاص��ی برخوردار بود و آدمها برای رفتارش��ان ارزش و اهمیت
قائل بودند ،به این مفهوم اکثریت افراد جامعه حاضر نمیشدند
به هر قیمتی هر کاری را انجام دهند ،برخی حتی خودش��ان و
زندگی خانواده شان را به زحمت و سختی میانداختند اما حتی
یک قدم بر خالف اصول و عقاید انسانی شان برنمی داشتند ،به
قول شاعر بزرگوار «یک موی سبیل لوطی وار ،هزاران بار بیش
از هر س��فته و چ��ک قدر و قیمت داش��ت» زمانهایی که مردم
ظاهر و باطن یکی بودند ،همس��ایه از غم همسایه خبر داشت و
میدانس��ت که در چه شرایطی به سر میبرد ،خب زندگیها به
اندازه امروز ماشینی نشده بود و آدمها با خصوصیات منفیای که
در تنهایی شان اجازه رشد و نمو پیدا میکرد ،آشنا نشده بودند.
عصرها مردهای خانه با چند کیس��ه پر از میوه و نان به دس��ت
به س��مت خانهها روانه میش��دند و خانمه��ای خانه هم دم در
کوچه گرد هم مینشستند و در حالیکه سبزی پاک میکردند و
گرم صحبت با یکدیگر بودند انتظار همسرانشان را میکشیدند،
س��ماور قوری به سر هم در گوش��ه حیاط مشغول قلقل بود و
آم��اده تا بزم عصرانه خانوادهها آغاز ش��ود .اینها گوش��ههایی از
زندگیهای مردم در گذشتههای نه چندان دور است .اما امروزه
روز دیگر از آن بزمهای بیریا و آن خصلتهای انس��انی پاک و
نجیبانه خبری نیست ،البته نه اینکه کال این اخالقیات خوب و
پس��ندیده از جامعه رخت بر بس��ته و به فراموشی سپرده شده
باش��د ،خوب که نگاه کنی هنوز برخی با آن شیوهها به زندگی
میپردازن��د اما خب در کل جامعه به س��مت و س��وی دیگری
حرکت کرده که متاسفانه این حرکت به نتایج خوبی ختم نشده
اس��ت و عجبا که هیچکس یا متوجه قبح این قضایا نمیشود و
یا اگر هم میش��ود دیگر برایش عادی ش��ده ب��ه نحوی که اگر
کارهایی را که در ادامه بیان میکنیم انجام ندهد تو گویی چیزی
در زندگی کم دارد و چرخهای حیاتش نمیچرخد .در این نوشتار
تصمیم داریم درباره منف��ی بافی مطالبی را بیان کنیم و نتایج
این اقدام زشت را برای افراد جامعه مورد بررسی و کنکاش قرار
دهیم .ش��اید خیلیها فکر کنند که منفی بافی اصوال یک اقدام
کامال فردی س��ت و به خود شخص بس��تگی دارد و هیچ اثری
از آثار آن متوجه افراد دیگر نمیش��ود و این یعنی ضرر و زیان
منف��ی بافی تمام و کمال به خود فرد برمی گردد و جامعه هیچ
صدمهای از این ماجرا نخواهد دید .اما این شکل ظاهری داستان
است ،شاید در برخی موارد کامال هم فرق بکند ،مثال اینکه یک
جوان که تازه از مدرسه یا از دانشگاه فارغ التحصیل شده پس از
کنکاش و جس��تجویی کوتاه برای یافتن کاری مناسب خودش
به این نتیجه برس��د که هیچ کاری برای او پیدا نمیش��ود و او
مجبور است با همه آمال و آرزوهایی که در سر میپرورانده کنج
خانه بنشیند ،روزها به پارک سر کوچه برود یک روزنامه بخرد و
ستون نیازمندیهای آن را ورق بزند و دست آخر هم هیچ .چنین
جوانی با خود خواهد گفت« :کار برام پیدا نمیشه و من تو این
سن و سال مجبورم توی خونه بابام بمونم و نون خور اون باشم،
درآمد هیچ ،استقالل مالی هیچ ،امید به آینده و تشکیل خانواده

دادن هم هیچ» این هم یک نوع منفی بافی س��ت ،این درست
که ش��رایط اقتصادی بد است و تورم و بیکاری وجود دارد اما با
این حال آنکه ناامید نمیش��ود دست از تالش نمیکشد همواره
موفقتر از کس��ی س��ت که با یک یا دو ت�لاش کوچک ناامید
میشود و به منفی بافی روی میآورد .حال شما در نظر بگیرید
که چنین فردی که کاری پیدا نمیکند چه زیانی میتواند برای
افراد دیگر جامعه داشته باشد ،مثل این جوان با منفی بافیاش
چه صدمهای میتواند به بقال س��ر کوچه ،راننده اتوبوس میدان
راه آهن  -ولیعصر(عج) یا حتی مغازه دار خیابان جمهوری داشته
باشد؟ جواب این پرسش «تقریبا هیچ» است .اما در میان همین
منف��ی بافیهای معمولی و زیانبار ف��ردی ،منفی بافیهایی هم
هستند که معمولی نیستند و آثار زیانبارشان نیز فقط منحصر و
مختص به یک فرد نمیشود و آثار مخرب اجتماعی دارد ،در این
گزارش م��ا اینگونه منفی بافیها را «منفی بافیهای فرهنگی»
مینامیم ،هرچند که پیشتر بیان کردیم که اینگونه منفی بافی
در بط��ن و متن جامع��ه رخ میدهند اما از آنجا که ریش��ه در
فرهنگ دارند ،از عبارت منفی بافی در فرهنگ برای آنها استفاده
میکنی��م .همانطور که میدانید فرهنگ در مفهوم عام کلمه به
بایدها و نبایدهایی اطالق میشود که از گذشته به حال رسیده
و مردم یا ملزم به رعایت آنها هس��تند و یا رعایت کردن آنها را
دوست دارند ،به عبارتی فرهنگ ،مجموعهای از سنتهایی است
که از پیش��ینیان به ما به ارث رس��یده ،برای مثال مراسم عید
نوروز یک س��نت است که مردم دوس��ت دارند هر ساله با آغاز
فصل بهار آن را برگزار نمایند .اما همین فرهنگ در قسمتهای
مختلفی در اثر گذر زمان تغییر ش��کل میدهد و به شمایلی در
میآی��د خیلی هم قابل پذیرش نیس��ت اما با این حال خیلیها
آن را هم برگزار میکنند ،برای مثال مراسم چهارشنبه سوری را
در نظر بگیرید ،یک سنت قدیمی ایرانی بوده و در گذشته همه
با عالقه آن را انجام میدادند اما گذر زمان باعث ش��د ش��کل و
شمایل مراسم چهارشنبه سوری از بخشهایی مانند قاشق زنی
و پریدن از روی آتش به مراس��م خطرناک ترقه بازی ،نارنجک
بازی و این اواخر بمب بازی تبدیل شود .مسلما خیلی از افراد در
برخورد با مراسم چهارشنبه آخر سال به شکل امروزی دوستانه
رفتار نمیکنند و حتی ش��اید آن را پس ه��م بزنند .اما همین
فرهنگ در طول زمان یک اتفاق دیگر هم برایش میافتد ،اینکه

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماهر 540391
فرعی از  4476اصلی مفروز و مجزی شده از  539505فرعی از اصلی مذکور
قطعه  6تفکیکی واقع در سمت شرقی طبقه سوم واقع در بخش  7ناحیه  ..حوزه
ثبت ملک خاوران تهران استان تهران به مساحت 66/32متر مربع مشخصات
منضمات ملک پارکینگ قطعه  9تفکیکی به مساحت 10/56به حدود اربعه شماال
خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر شرقا
خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست سانتیمتر جنوبا خط
فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر وهشتاد سانتیمتر به پارکینگ
مسکونی قطعه  8غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و
بیست سانتیمتر مشخصات مالکیت مالکیت عوضعلی نظری افشار فرزند عربعلی
شماره شناسنامه  139تاریخ تولد 1333/2/1صادره از میانه دارای شماره ملی
 1532105770با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک شش دانگ عرصه
واعیان عرصه واعیان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی  623752سری
ج سال 98با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 139920301054014819
ثبت گردیده است که نامبرده تقاضای المثنی نسبت به سند مفقودی مذکور
را نموده است که بامضا شهود رسیده است که طی شماره  30698مورخه
 1400/3/18دفترخانه 1530تهران گو اهی امضا گردید مدعی است که اصل
سند مالکیت به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی
سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده  120آیین نامه قانون
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و
یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار
این آگهی به این منطقه مراجعه واعتراض خود راضمن ارایه اصل سند مالکیت
اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند
مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد و پس از انقضا مدت مذکور وعدم هر
گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
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آگهی فقدان سند مالکیت
مشخصات ملک ششدانگ سند مالکیت یک دستگاه آپارتمان مسکونی به
شماره  540389فرعی از  4476اصلی مفروز و مجزی شده از 539505
فرعی از اصلی مذکور قطعه  4تفکیکی واقع در سمت شرقی طبقه دوم
واقع در بخش  7ناحیه  ..حوزه ثبت ملک خاوران تهران استان تهران
به مساحت  66/32متر مربع مشخصات منضمات ملک انباری قطعه 3
تفکیکی به مساحت 2/57متر مربع بانضمام پارکینگ قطعه  4تفکیکی به
مساحت 10/08متر مربع مشخصات مالکیت مالکیت عوضعلی نظری افشار
فرزند عربعلی شماره شناسنامه  139تاریخ تولد 1333/2/1صادره از میانه
دارای شماره ملی  1532105770با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک
شش دانگ عرصه واعیان عرصه واعیان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره
چاپی  623750سری ج سال 98با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک
 139920301054014817ثبت گردیده است که نامبرده تقاضای المثنی
نسبت به سند مفقودی مذکور را نموده است که بامضا شهود رسیده است
که طی شماره  30700مورخه  1400/3/18دفترخانه 1560تهران گو اهی
امضا گردید مدعی است که اصل سند مالکیت به علت جابجایی مفقود
گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده
لذا مراتب باستناد ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این
منطقه مراجعه واعتراض خود راضمن ارایه اصل سند مالکیت اقدام نماید
بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت
به ارایه کننده مسترد خواهد شد و پس از انقضا مدت مذکور وعدم هر گونه
اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
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مردم هر دورهای بنا به نوع اندیشه و تفکرشان بر شاخ و برگهای
این فرهنگ میافزایند و آن را برای آیندگان به ارث میگذارند،
این را هم در نظر داشته باشید تمام این رفتارهایی که در طول
زمان بر فرهنگ افزوده میشود خوب و پسندیده نیستند ،یکی
از می��ان این رفتارهای بد همین ماجرای منفی بافی اس��ت که
پیش��تر اش��اره کردیم آثار زیانبارش بیش از آنکه فردی باشد،
اجتماعی س��ت .در این نوشتار از منفی بافی در فرهنگ سخن
گفتیم و به نظر میرس��د که حاال زمان آن رسیده که برای این
مسئله فکتی را بیان کنیم تا بتوانیم بر اساس آن منظور نظرمان
را کامال شفاف و واضح عنوان نماییم.
مدت زمان درازی نیست که یک رفتار ناهنجار و غیر قابل پذیرش
از س��وی برخی از افراد در جامعه صورت میگیرد که شخصیت
حقیقی ش��ان هویدا نیس��ت و هیچگاه هم مش��خص نمیشود
که این افراد چه کس��انی هس��تند ،به دو عب��ارت «ناهنجار» و
«غیرقابل پذیرش» دقت کنید .این دو واژه نش��ان میدهند که
اقدامی که این افراد انجام میدهند یک رفتار ناپس��ند و دور از
اخالق تلقی میشود اما همین رفتار وقتی به کرات توسط افراد
دیگر صورت میپذیرد هم از میزان ناهنجارش کاس��ته خواهد
شد و هم از میزان غیرقابل پذیرش بودنش .داریم درباره شایعه
پراکنی در خصوص مرگ هنرمندان س��خن میگوییم .اقدامی
که برای اولین بار ش��اید در همین یکی دو س��ال اخیر صورت
گرف��ت و در حالیکه هنرمند مورد نظ��ر همچنان زنده بود و به
نفس کشیدن ادامه میداد خبر فوت او در فضای مجازی منتشر
میشد و به سرعت نیز کل این فضا را در مینوردید و خیلی زود
به گوش خانواده و عالقمندان هنرمند مورد نظر میرسید .بهانه
نگارش این گزارش اقدامی این چنین است که شامگاه دوشنبه
و س��حرگاه سه ش��نبه برای ارشا اقدس��ی بدلکار جوان و ماهر
س��ینمای ایران رخ داد .حتما ماجرای این هنرمند را میدانید،
او چند روز پیش در س��ر صحن��ه تصویربرداری یک فیلم دچار
حادثهای سنگین شد تا حدی که این اتفاق موجب شد که حال
جس��می این بدلکار بسیار وخیم هم بشود ،اما در همان زمان و
حتی یکی دو روز بعدش ارش��ا روی تخت بیمارستان زنده بود،
گرچه حال و روز خوبی نداشت اما زنده بود و نفس میکشید .در
ابتدا عنوان کردند که وی به کما رفته (این اولین شایعه پراکنی
و منفی بافی برای هنرمندی که خیلی از مردم دوستش دارند)
چند س��اعتی بیشتر طول نکشید که این ماجرا تکذیب شد ،اما
پس از آن ش��یطنتها ادامه یافت و شامگاه دوشنبه در حالیکه
بامداد سه شنبه نیز در راه بود و شاید هم از راه رسیده بود خبر
درگذشت این بدلکار حرفهای سینمای جهان فضای مجازی را
در نوردید و پس از مدتی کوتاه این ش��ایعه هم تکذیب شد( .تا
زمان نگارش این گزارش ارشا اقدسی هنوز در قید حیات است
و پزشکان در بیمارستان مشغول درمان او هستند).
چنین اتفاقاتی که پیشتر درباره جمشید مشایخی ،اکبر عبدی،
ع��زت اهلل انتظام��ی ،رضا رویگری ،ش��هال ریاح��ی ،محمدرضا
ش��جریان ،محمدعل��ی کش��اورز و ...رخ داده ب��ود را میتوان و
اتفاق��ا باید جزو مواردی قلمداد کرد ک��ه به نوعی «منفی بافی
در فرهن��گ» تلقی میش��وند .رفتاری که در گذش��تههای دور

آگهی فقدان سند مالکیت
مشخصات ملک ششدانگ سند مالکیت یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره
 540390فرعی از  4476اصلی مفروز و مجزی شده از  539505فرعی از
اصلی مذکور قطعه  5تفکیکی واقع در سمت غربی طبقه سوم واقع در بخش
 7ناحیه  ..حوزه ثبت ملک خاوران تهران استان تهران به مساحت  68/78متر
مربع مشخصات منضمات ملک پارکینگ قطعه  8تفکیکی به مساحت 10/56به
حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد
سانتیمتر به پارکینگ مسکونی قطعه  9شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است
به طول دو متر و بیست سانتیمتر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است به
طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول
دو متر و بیست سانتیمتر مشخصات مالکیت مالکیت عوضعلی نظری افشار فرزند
عربعلی شماره شناسنامه  139تاریخ تولد 1333/2/1صادره از میانه دارای شماره
ملی  1532105770با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک شش دانگ عرصه
واعیان عرصه واعیان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی  623751سری
ج سال 98با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 139920301054014818
ثبت گردیده است که نامبرده تقاضای المثنی نسبت به سند مفقودی مذکور
را نموده است که بامضا شهود رسیده است که طی شماره  30702مورخه
 1400/3/18دفترخانه 1530تهران گو اهی امضا گردید مدعی است که اصل
سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی
سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده  120آیین نامه قانون
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و
یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار
این آگهی به این منطقه مراجعه واعتراض خود راضمن ارایه اصل سند مالکیت
اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند
مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد و پس از انقضا مدت مذکور وعدم هر
گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
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آگهی فقدان سند مالکیت
خانم حکیمه تیال اصالتا و قیومتا طی وارده شماره 45012045
مورخ 1400/4/15برابر قیم نامه  86/12/11-4009/6/80اداره امور
سرپرستی دادگستری تهران با تسلیم استشهادیه گواهی امضا به
شماره  47438مورخ 1400/4/15دفترخانه  259تهران تقاضای
صدور سند مالکیت المثنی نموده و مدعی است سند مالکیت
ششدانگ یک باب خانه احداثی در یک قطعه زمین به مساحت
 37/83متر مربع قطعه اول تفکیکی به پالک ثبتی 94فرعی
از 1238اصلی واقع در بخش  10تهران ذیل شماره  78345ص
فحه 97دفتر 525امالک شماره چاپی  3/52953به نام آقای میر
علی اصغر تیال ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و به موجب
گواهی حصر وراثت شماره 1387/6/31-8709970226800508
شعبه  8دادگاه عمومی تهران نامبرده فوت نموده و ورثه حین
الفوتش عبارتند از میر کاظم تیال پسر متوفی و حکیمه تیال دختر
متوفی می باشند و به علت مفقودی مفقود گردیده لذا مراتب در
اجرای تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت
اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن
و یا وجود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این
اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی
قرار گیرد بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم می گردد.
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نبوده و امروز ش��اهد آن هستیم ،رفتاری که آثار زیانبارش فقط
فردی نیست و به بدنه اجتماع ،به تک تک افراد جامعه (خاصه
خانواده درجه یک هنرمندان) صدمات و لطمات روحی بسیاری
را وارد میکند ،رفتاری که به خاطر هیجان و لذتی که در وجود
انج��ام دهندگان آن ایجاد میکند ،ح��اال دیگر دارد از ناهنجار
ب��ودن و غیرقابل پذیرش بودن ،به هنجار و قابل پذیرش تغییر
شکل میدهد و رفتاری که رفته رفته دارد به شکل یک فرهنگ
در میآید و پیشکش آیندگان میشود.
دقت کنید برخی از ما مردم که افراد جامعه را تشکیل میدهیم
خواس��ته یا ناخواسته داریم در بستر زمان رفتارهای پسندیده و
خوب را از گردونه فرهنگ جامعه مان حذف میکنیم و به جای
آن رفتارهای بعضا زننده و کامال ناپس��ند که ارتکابشان موجب
رنج��ش خیلی از هموطنانمان میش��ود را قرار میدهیم و فکر
میکنیم یک ش��یطنت لحظهای ست و خیلی زود اثرش از بین
میرود ،در حالیکه اثر فردی چنین رفتاری با تکذیب خبر فوت
هنرمند خاص ممکن اس��ت از بین برود اما اثر اجتماعیاش که
همان ریخته ش��دن قبح شایعه پراکنی و منفی بافی در جامعه
اس��ت ،تحت هیچ ش��رایطی نه تنها از بین نمیرود بلکه مانا و
ماندگار نیز خواهد بود و این یعنی برگه تکرار چنین رفتارهایی
در آینده توسط افراد دیگر امضا شده و آنها هم میتوانند چنین
اقدامات زش��تی را مرتکب شوند ،همین موضوع است که سبب
ش��ده امروزه روز برای چندین و چندمین بار ش��اهد رخ دادن
چنین شایعه پراکنیها و منفی بافیهایی باشیم.
در پایان این نوش��تار ذهن شما مخاطب عزیز را با یک پرسش
مهم مواجه میکنیم ،پرسش��ی ک��ه از اهمیت خاصی برخوردار
اس��ت ،بیایید خودم��ان را به جای مردمی که در گذش��تههای
ن��ه چندان دور زندگ��ی میکردند ،بگذاریم ،آنه��ا با دیدن ما و
رفتارهای��ی که انج��ام میدهیم چگونه برخ��ورد خواهند کرد؟
چه قضاوتی نزد خود درباره کارهایی ش��بیه ش��ایعه پراکنی و
منفی بافی که انجام میدهیم خواهند داش��ت؟ پیش خودشان
ش��رمنده خواهند ش��د که فرزندانی مانند ما تربیت کرده اند؟
ناراحت خواهند ش��د از اینک��ه میبینند چه رفتارهای خوبی را
برای ما به ارث گذاش��تهاند اما ما از آنها بهره نجستهایم و برای
خودمان رفتارهای عجیب و غریب و بعضا غیراخالقی را تدارک
دیده و آنها را به عنوان اساس و اصول زندگی خودمان قرار داده
ایم؟ در این میان آیندگان چگونه درباره ما خواهند اندیش��ید؟
آیا پیش خودش��ان نخواهند گفت کاش این نس��ل قبل نبود تا
ما همان رفتارهایی را پدربزرگان و نیاکانمان در زندگی پیش��ه
خ��ود کرده بودن��د را امروز به عنوان رفت��ار روزمره خودمان در
اختیار داشتیم و آنها را انجام میدادیم؟ بیشک این ما هستیم
که با منفی بافیها و ش��ایعه پراکنیهایی که مرتکب میشویم
داریم در فرهنگ جامعه تغییر ایجاد میکنیم و ش��یب صعودی
آن را ب��ه ش��یبی نزولی تبدی��ل میکنیم ،در حالیک��ه یکی از
خصوصیات منحصر به فرد فرهنگ این است که موجب ترقی و
پیش��رقت جامعه میشود در حالیکه فرهنگی که از خودمان به
ی��ادگار میگذاریم  360درجه متفاوت عمل میکند و این واقعا
شرمآور است.
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ادامه كشتن رستم ژندهرزم را
بس��هراب گفتن��د ش��د ژن��د رزم
س��ر آم��د ب��رو روز پي��گار و ب��ز م
چو بش��نيد س��هراب برجس��ت زود
بيام��د ب��ر ژن��د ب��ر س��ان دود
اب��ا چاك��ر و ش��مع و خنياگ��ران
ن
بيام��د ورا دي��د م��رده چن��ا 
شگفت آمدش س��خت و خيره بماند
دلي��ران و گردنكش��ان را بخوان��د
چني��ن گفت كامش��ب نباي��د غنود
هم��ه ش��ب همى ني��زه بايد بس��ود
ك��ه گ��رگ ان��در آم��د مي��ان رم��ه
س��گ و م��رد را آزم��ودش هم�� ه
اگ��ر ي��ار باش��د جه��ان آفري��ن
ن
چ��و نع��ل س��مندم بس��ايد زمي�� 
ز فت��راك زي��ن ب��ر گش��ايم كمن��د
بخواه��م از ايراني��ان كي��ن ژن��د
بيام��د نشس��ت از ب��ر گاه خوي��ش
ش
گرانماي��گان را هم��ه خوان��د پي�� 
كه گر كم ش��د از تخ��ت من ژند رزم
نيام��د هم��ى س��ير جان��م ز ب��ز م
چ��و برگش��ت رس��تم ب��ر ش��هريار
از اي��ران س��په گي��و ب��د پاس��دار
ب��ره ب��ر گ��و پي��ل ت��ن را بدي��د
ب��زد دس��ت و گرز از ميان بر كش��يد
يكى بر خروش��يد چون پيل مس��ت
ت
س��پر ب��ر س��ر آورد و بنمود دس�� 
بدانس��ت رس��تم ك��ز اي��ران س��پاه
بش��ب گي��و باش��د طالي��ه ب��را ه
بخندي��د و زان پس فغان بر كش��يد
طالي��ه چ��و آواز رس��تم ش��نيد
بيام��د پي��اده بنزدي��ك اوى
ى
چنين گف��ت كاى مهت��ر جنگجو 
پي��اده كج��ا ب��وده تي��ره ش��ب
ب
تهمت��ن بگفت��ار بگش��اد ل�� 
بگفت��ش بگي��و آن كج��ا ك��رده بود
چن��ان ش��ير م��ردى ك��ه آزرده بود
و زان جايگ��ه رف��ت نزدي��ك ش��اه
ز ت��ركان س��خن گف��ت و ز ب��زمگا ه
ز س��هراب و از ب��رز و ب��االى اوى
ى
ز ب��ازوى و كت��ف دالراى او 
كه هرگز ز تركان چنين كس نخاست
ت
بك��ردار سروس��ت ب��االش راس�� 
بت��وران و اي��ران نمان��د بك��س
س
تو گوئى كه س��ام س��ور اس��ت و ب 
و زان مش��ت ب��ر گ��ردن ژن��د رزم
ك��زان پ��س نيام��د ب��رزم و بب��ز م
بگفتن��د و پس رود و مى خواس��تند
هم��ه ش��ب همى لش��كر آراس��تند

