ﻓﺮاﻫــــﺎﻧﯽ:ﺑﺮای
ﮔﻠﺸﯿﻔﺘــــﻪ
ﻣﺴـﻠﻤﺎنﻫﺎ ،ﺣـﺮف زدن ﺑـﺎ ﺷـﻮﻫﺮ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮم ،ﭘﺪرم دﻟﯿﻞ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر را
درک ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم
را ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮای ﺟﺎﯾﺰه ﺳﺰار ،ﭘﺪرم ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪا ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻢ زد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن او ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﻮزی ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺮﻣﺰ  ،ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
»اﺑﺰرواﺗﻮر« ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در ﻣﻮرد ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان در اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎدی ،وﻗﺘﯽ او را در
ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﺮﻟﯿﻦ دﯾﺪه ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻧﺰﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻏﺮق در ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﺶ اﺳﺖ ،او »اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ!
وی در ﻣﻮرد ﺑﺎزی در ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زن داﺳﺘﺎن ،از اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮای آزاد
ﮐﺮدن ﺧﻮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم!
اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از اﯾﺮان ﺧﺎرج
ﺷﻮم ،ﭘﺪرم دﻟﯿﻞ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر را درک ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم را ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮای

ﺟﺎﯾﺰه ﺳﺰار ،ﭘﺪرم ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪا ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻢ
زد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن او ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﻮزی ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ«.
او اﺷـﺎره ای ﺑـﻪ واﮐﻨـﺶ ﭘـﺪرش ﺑﻬـﺰاد ﻓﺮاﻫـﺎﻧﯽ در ﻣـﻮرد ﺗﺼـﺎوﯾﺮ
ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اش در ﮐﻠﯿﭗ ﺳﺰار و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد او رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮاً آﻗﺎی ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ »اﮐﻨﻮن
ﺣﺎﻣﯽ« اوﺳﺖ!
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻧﺘﺨﺎب ،ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ اﮐﺴﭙﺮس در
راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ
ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ
رازﻫﺎی ﺷﺮم آور ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ!
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وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر از ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش داﺳﺘﺎن را رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ،
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺳﺎل  ،1999دﻗﯿﻘﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻣﻦ داﺷﺘﻢ در ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻗﺪم ﻣﯽزدم 16 .،ﺳﺎل
داﺷﺘﻢ ،ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا  40درﺟﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺷﺎل ﺳﺒﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﻢ… آن روز
ﯾﮏ آدم ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺪن ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺖ و ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدم!
ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﺮا اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮه ای روی
آورده ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ »ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ
ﺑﻌﺪ از آن ،ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪم ،ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮم را ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪم و
ﺻﺪاﯾﻢ را ﮐﻠﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم«!!…
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺸﺮق ﻧﻴﻮز

