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▶O mundo no Politécnico de Leiria

“Temos suportado muitos regimes
brutais e continuamos a lutar”
no seu país?
Há muito para visitar! A antiga cidade de Persepolis, e Isfahan em particular!
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Quais as motivações para
eleger Portugal como destino para estudar fora?
Eu já tinha morado na Europa e queria voltar. No entanto, queria morar à beira –
mar e já falava português. A
mudança surgiu naturalmente.
Trouxe algum objecto do
seu país/cidade? Que significado tem para si?
Eu trouxe um Tesbih, que é
um cordão de contas de pedra. É simplesmente uma
lembrança das minhas raízes.
O que merece ser visitado

Que prato típico da sua cidade/país aconselha? Porquê?
Joojeh kabab (kabab de
frango com açafrão) e adas
polow (arroz de lentilhas),
porque são absolutamente
deliciosos e únicos no sabor.
Os pratos iranianos tendem a
ser mais doces do que os estrangeiros apreciam.
Que música/escritor/artista/personalidade destaca do seu país? Porquê?
Temos muitos poetas famosos. O meu favorito é Molana,
mas o mundo conhece-o
como Rumi. Ele também era
um estudioso. A leitura da
poesia persa tem um elemento místico. Funciona
como ensinamentos. “Você
não é uma gota no oceano.
Você é o oceano inteiro numa
gota” – Rumi.
Qual a característica mais
marcante do seu povo e o
que temos para aprender?
A nossa resistência. Temos
suportado muitos regimes
brutais e continuamos a lutar
e a prosperar em muitos
campos, apesar da opressão.

Qual a maior semelhança e
a maior diferença entre
Portugal e o seu País?
A maior semelhança é a amabilidade e a atitude das pessoas. A maior diferença é a liberdade. Nós não temos nenhuma.
Na sua adaptação, o que foi
mais difícil?
Eu sou como um camaleão,
adapto-me muito rapidamente ao que me rodeia.
Qual o melhor momento
(ou o mais engraçado) que
viveu em Portugal?
Sempre que falo as pessoas
assumem que sou brasileira,
mas no Brasil as pessoas assumem que eu sou europeia.
Em que é que Portugal ou
os portugueses a inspiram?
Portugal é um país maravilhoso. Eu gostava de morar
aqui. |

A leitura da poesia
persa tem um elemento místico. Funciona como ensinamentos

