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Amin, Shiraz
- Jesteśmy w Shirazie. Czy pochodzisz właśnie z tego miasta?
- Nie. Urodziłem się w Ahvaz, ale mieszkam w Shirazie od cza-
su, gdy miałem roczek.

- Z czego jest znane to miasto? Dlaczego turyści przyjeżdżają 
odwiedzać Shiraz?

- Shiraz jest sławny dzięki swoim budowlom, jak na przykład 
Persepolis. Jest znany także z najbardziej cenionych irań-
skich poetów, jakimi byli Hafez i Saadi. Kolejną atrakcją Shi-
razu są jego potrawy i desery.

- Jak długo jesteś żonaty?
- Szesnaście lat.
- Czy mógłbyś opisać w kilku słowach swoje życie rodzinne?
- Jesteśmy małą rodziną: ja, moja żona Somayeh i nasza malutka 
córeczka Ava, która ma dziesięć miesięcy. Somayeh była przyja-
ciółką mojej siostry. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w jednym 
z irańskich miast o nazwie Sari. Moja żona pochodzi z północ-
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nego Iranu, czyli z miejsca oddalonego o mniej więcej tysiąc 
dwieście kilometrów od Shirazu. Pochodzimy z zupełnie odręb-
nych kultur, ale uczyniliśmy nasze wspólne życie wspaniałym.

- A czym się zajmujesz zawodowo?
- Jestem dyrektorem generalnym i członkiem zarządu firmy 
handlowej. Skupujemy i odsprzedajemy surowe mleko i jeszcze 
parę innych produktów.

- Co lubisz robić w czasie wolnym? Jakie jest twoje hobby?
- Off-road /można to przetłumaczyć jako "wyprawy pojazdami te-
renowymi do miejsc trudno dostępnych, dzikich, odludnych" - 
przyp. aut./, wspinaczka i wędrówki górskie, jazda na rowerze, 
ogrodnictwo, podróżowanie.

- Dlaczego zdecydowałeś się gościć obcokrajowców w swoim domu?
- Żeby poznać ludzi z innych krajów, nauczyć się czegoś o ich 
kulturze, zawrzeć nowe znajomości.

- Jak myślisz, co ludzie w krajach Zachodu sądzą o Iranie?
- Myślę, że przez podobieństwo nazw Iranu i Iraku, większość lu-
dzi z Zachodu myśli, że Irańczycy są po prostu tacy sami jak 
Arabowie. Podobnie jak większość Irańczyków myli Polskę z Ho-
landią /ang. Poland vs Holland - przyp. aut./, a to przecież dwa 
różne unikatowe kraje. Jako że rozmawiałem z kilkoma osobami 
z Zachodu, wiem, że niektórzy z nich myślą, że u nas nie ma 
nawet jednego drzewa i że Persja to tylko wielka pustynia. 
Niektóre ich opinie o Iranie są prawdziwe, a niektóre nie.

- Jak myślisz, jaka jest przyczyna, że myślą oni w ten sposób?
- Brak rzetelnej informacji, strach przed odwiedzeniem Iranu 
i czasami negatywny przekaz w mediach, spowodowany politycz-
nymi problemami pomiędzy Iranem a Zachodem.

- Jaka jest zatem prawda? Co chciałbyś powiedzieć ludziom 
z zachodnich krajów, którzy nie mają pozytywnego spojrzenia 
na Iran?

- W rzeczywistości Irańczycy mówią o sobie zbyt przesadnie, że 
są dobrzy, ale też nie są aż tak źli, jak myślą o nich Euro-
pejczycy. Jesteśmy po prostu tacy sami jak inni ludzie na ca-
łym świecie, ale oczywiście trochę bardziej narcystyczni. Irań-
czycy są może bardziej gościnni i dający wsparcie, ale, tak 
jak wspomniałem, są oni po prostu tacy sami jak inni ludzie 
na całym świecie.

- Jeśli mógłbyś polecić jakieś miejsce w twoim kraju, gdzie 
obcokrajowcy mogą doświadczyć "prawdziwego Iranu", co byś dla 
nich wybrał i dlaczego?



- Nie ma jednego szczególnego miejsca. Myślę, że po tego typu do-
świadczenia obcokrajowcy muszą przyjechać i zamieszkać przez 
dłuższy czas w jakimś irańskim mieście.

- Jesteś dumny z...
- Jestem po prostu dumny z niektórych rzeczy, które robię 
i które tworzę. Tak naprawdę nie jestem dumny z niczego, cze-
go nie zrobiłem samodzielnie.

- Wybraliśmy się razem na trekking w góry. Jak bardzo ten 
rodzaj aktywności jest popularny w Iranie?

- Jest popularny w naszym kraju, ale nie jest to coś powszech-
nego dla wszystkich Irańczyków. Mamy oczywiście takich, któ-
rzy robią to na co dzień, ale dla przeciwwagi - niektórzy 
nie czynili tego nigdy.

- Jakie są najbardziej znane góry w Iranie i co powiesz na 
temat tamtejszej infrastruktury turystycznej? Pytam, ponieważ 
w Polsce kultura wędrówek i wspinaczek górskich jest bardzo 
rozwinięta.

- Z tego co wiem, jest trochę znanych gór w Iranie, które są 
celem wypraw wspinaczy z całego świata. Na przykład Damavand  
/najwyższy szczyt Iranu i Bliskiego Wschodu oraz najwyższy 
wulkan Azji, 5610 m n.p.m. - przyp. aut./, Sahand czy Sabalan.

- Czy macie w Iranie coś takiego jak kluby wspinaczkowe 
i zorganizowane ekspedycje zagraniczne?



- Jest trochę rządowych i pozarządowych grup.
- Jaki był twój najlepszy w życiu górski trekking?
- Naprawdę nie potrafię wybrać jednego, ale moja wędrówka 
z wami, miła paro, była z pewnością jedną ze szczególnych.

- Podróżowałeś po Europie. Jaki był twój największy szok 
kulturowy? Możesz wymienić kilka, jeśli chcesz...

- Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jakiej się nauczyłem podczas 
tych podróży, było to, że ludzkie kultury są do siebie zbli-
żone. Generalnie wszyscy ludzie na całym świecie są podobni, 
ponieważ są religijni i przesądni.

- Jaki był twój, wasz styl podróżowania po Europie?
- Somayeh i ja podróżowaliśmy po ośmiu europejskich krajach 
przez blisko miesiąc. W roku 2012 wypożyczyliśmy samochód 
i przejechaliśmy około pięciu tysięcy kilometrów przez między 
innymi Austrię, Włochy, Szwajcarię, Francję i Niemcy. Spaliśmy 
w większości na polach kempingowych poza miastami i korzysta-
liśmy z transportu publicznego, żeby dostawać się do śródmieść. 
Dzięki noclegom na kempingach koszt tej podróży był rozsądny.

- Jak ci się podobała Europa? Co bardzo szczególnego było tam 
dla ciebie?

- Jest przytulna i tradycjonalistyczna. Ludzie są spokojni 
i mili. I oczywiście jest tam wystarczająco dużo wody. Jest zie-
lono, a ja, tak samo jak wy, bardzo kocham drzewa i dżungle 



/chodzi o lasy - przyp. aut./ oraz przyrodę w ogóle. W Europie 
jest tak zielono, ponieważ jest zawsze czysto /chodzi o to, że 
w Europie dba się o środowisko naturalne - przyp. aut./. Euro-
pejczycy kochają swoje kraje i swój kontynent. Kochają siebie 
nawzajem, ludzi, zwierzęta i przyrodę.

- Jakie jest twoje preferowane europejskie jedzenie i ulubiony 
napój?

- Steki oraz niektóre domowej roboty kiełbasy. Z napojów oczy-
wiście wino i piwa.

- I coś osobistego na koniec: twoje największe marzenie...?
- Życie pozbawione stresu.
- Dziękuję ci bardzo za ten wywiad. Mam jeszcze jedno dodatkowe 
pytanie... Co myślisz o Polsce?

- Niestety nie byłem tam. Ale jeśli miałbym osądzać na podsta-
wie Polaków, których poznałem... /śmiech/ to muszę powiedzieć, 
że Polska jest wspaniała.


