اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم

اﺟﯿﺖ راي ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻨﺪي در ﺷﯿﺎﻧﺘﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎي ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺪ)دوردرﺷﺎن(
و ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زور اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﻬﺎن را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ ﺑﺎ
آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ازﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.

ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻫﻤﻮاره ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮدم ﻓﻬﯿﻤﺪم ﮐﻪ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ اﯾﺮان را

ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ رﻓﺘﻢ دﻟﻬﺮه و
اﺿﻄﺮاب داﺷﺘﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻬﺮه اي ﮐﻪ

ﻏﺮب از اﯾﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺟﻠﻮي
ﭼﺸﻤﺎﯾﻢ ﻣﯽ آﻣﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ درﺑﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎ و

ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻬﻤﺎن و ﺳﺨﻨﺮان

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم و درﺑﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎي ﺗﺠﺎري و ﻧﻘﺶ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدم .ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺮا
ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم آرﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺮﻓﺎي ﺑﺰرگ آن
ﭘﯿﺎم اﺳﻼم را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮان ﮐﺸﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ

ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮدش را دارد و در ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي را ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎدر و ﺳﯿﻤﯿﻦ و ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ آن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ و در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎﯾﺶ اﺻﻼ ﺣﯿﻮاﻧﻦ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﻣﺮدم
ﻣﺜﻞ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  65درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را

دﺧﺘﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

در ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﻦ درﺑﺎره ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  3ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ در رﺳﺘﻮران و
ﺑﯿﺮون ﻫﺘﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻌﺪ از آن دﺧﺘﺮان ﺑﻪ

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .آﯾﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي در دﻫﻠﯽ اﻣﮑﺎن دارد؟

ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﺎدو ﺑﻮد ﮐﺎش

در ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎي ﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻣﯽ داﺷﺖ.

در ﺳﯿﻨﻤﺎي اﯾﺮان ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮش ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را دارد و در ﻫﻤﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎي ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

