
یفرهنگی در ایران ههای ب جرق

ترانه جوانبخت

  شب چهارشنبه سوری هنگام بازگشت از یک داروخانه با مممادرم۱۳۸۴به خاطر دارم که در سال 

نهای تهران شاهد صحنه بسیار تلخی بودم که متاسفانه این صممحنه بمما شممنیدن  در یکی از خیابا

های از یک نفر دیگر چنان در من تاثیر کرد که هیچ وقت فراموش نخواهم کرد  ما در خیابان. جمل

 با افتادن اولیممن. ایستاده بودیم که سه مرد جوان شروع به پرت کردن نارنجک به سمت ما کردند

تهممای  نارنجک نزدیک پای مادرم من به آنها اعتراض کردم اما متاسفانه آن سه مرد که در رده ل

 .کوچه خیابان بودند با قهقهه و مزاح دومین و سومین نارنجک را هم جلوی پای مما پمرت کردنمد

 البته برای آنها مهم نبود که به دلیل انفجار نارنجک چشم مادرم یمما مممن کممور شممود یمما از نمماحیه

 ما بعد از رسیدن به میدان ولیعصر. دیگری صدمه ببینیم و همچنان به قهقهه و خنده ادامه دادند

 به یک مامور پلیس که در ماشین نشسته بود اطلع دادیم و او با گرفتن نشانی آنها بممه ممما گفممت

یها نتیجه ساز نبمموده و یکند که البته این ظاهر ماجرا بود چون این پیگیر  که قضیه را پیگیری م

 باید تغییر عمقی در ذهنیت مردم ایران ایجاد شود چراکه با رسممیدن ممما بممه نزدیممک منممزل ایممن

 به مردی که کنار یک مغازه ایستاده بود و شمماهد نارنجممک. معضل فرهنگی بار دیگر مشخص شد

 تمموی ایممن مملکمت آدم اختیممار: "انداختن چند بیکار خیابانی جلوی پای من و مادرم بممود گفتمم

ماش رو هم نداره  نشممان داد کممه" مگه باید داشته باشه؟"و متاسفانه آن مرد با گفتن جمله " چش

 از آن شب تصمیم گرفتم هیچ سالی در. سطح درک و شعور برخی در ایران تا چه حد پایین است



بهای پایان اسفند ماه در ایران نباشم و رفتارهای دور از فرهنگ برخی جوانان را که سمملمتی  ش

یاندازند نبینم موطنانشان را به خطر م . و جان ه

  


