
 آرزوی موفقيت برای گلشيفته فراهانی در هاليود
 

اش  فراهاني آه براي شرآت در مراسم افتتاح نمايش فيلم تازه گلشيفته
ساخته ريدلي اسكات به آمريكا سفر آرده و در نيويورك » ها دروغ مجموعه«

گفته است آه از » نيويورك ديلي نيوز«برد، در گفتگو با روزنامه  مي به سر
 .ايران نگران استبه  بازگشت

 ساله و زيبارو، نخستين بازيگر زن ٢۵نوشته اين روزنامه، اين بازيگر  به
 .است آه بعد از انقالب اسالمي در يك فيلم هاليوودي ظاهر شده است ايراني

چه آه   خاطر آناش را از بازگشت به ايران به فراهاني در اين گفتگو، نگراني
 .خوانده، اعالم آرده است» زير پا گذاشتن قوانين اسالمي«وي 
من به خاطر اين فيلم «: گويد در اين باره به نيويورك ديلي نيوز مي وي

 مقامات ايراني، گذرنامه مرا گرفتند و نيروهاي. ام زيادي آشيده دردسرهاي
 بارها از من بازجويي آردند؛ اما در پايان قاضي گفت آه ما بايد فيلم را امنيتي

 «.ببينيم و بعد تصميم بگيريم آه با تو چه آار آنيم
اند، اما  آه مقامات ايراني گذرنامه او را پس داده فراهاني گفته است آه با اين

 .آيد ند بعد از بازگشت به ايران، چه بر سر او ميدا نمي
  

. جا هستند ام آن خانواده. ام من عاشق ايران«: در اين گفتگو افزوده است وي
 «.ها بخواهند مرا ببينند، بايد آشور را ترك آنند االن اگر آن اما
برداري شده و گلشيفته فراهاني در اين  ها در مراآش فيلم مجموعه دروغ فيلم
آاپريو  آند آه به معالجه لئوناردو دي نقش پرستاري را بازي مي فيلم
ها حتي  اما آن. آيد ها به وجود مي اي بين آن رابطه عاشقانه پردازد و مي
 .آنند را در اين فيلم لمس نمي هاي يكديگر دست

اي است و آمك زيادي به  العاده او بازيگر فوق» :آاپريو به خبرنگاران گفت فراهاني بعد از نمايش فيلم، در مورد لئوناردو دي گلشيفته
 «.بزرگ است نه تنها بازيگر بزرگي است، بلكه يك انسان بزرگ و يك مرداو . شد تر مي سخت اگر نبود آار من. من آرد
دختري آه نقش وي را بازي آردم، دختري از » :آاپريو گفت اش با دي چنين درباره نقش خود در اين فيلم و رابطه عاشقانه هم گلشيفته

روابط آسان  گونه در شرق داشتن اين. خاورميانه و داشتن رابطه با مردها آمي متفاوت است  بودن درخاورميانه است و دختر
 .«نيست

 .چنين در اين گفتگو اعالم آرد آه قصد دارد در آمريكا بماند فراهاني هم
 «.من فرصت تست بازيگري را براي فيلم شاهزاده ايران از دست دادم و حاضر نيستم بار ديگر اين آار تكرار شود«: وي گفت
ي زيادي در خاورميانه وجود چيزهاي زيبا» :فراهاني چندي پيش در مراسم فرش قرمز در برابر دوربين خبرنگاران گفت گلشيفته

ترسيم، ولي  مي از خاورميانه. اآنون در چشمان ما، تنها چيزهاي سياه و خطرناك است. ببينيم ها را خواهيم آن دارد و ما نمي
 «.خاورميانه زيباست

گلشيفته فراهاني بايد در فكر تغيير نام «: است هاي تازه نوشته هاي فيلم نرپيشهي ه نيوز نيز در يادداشتي درباره شبكه فاآس سايت
 «.تر باشد شبيه به آن باشد آه به فضاي هاليوود نزديك يا نامي» گلدي فرهي«خود به 

شود يكي از رهبران القاعده را در  مي  عراق است آه توسط سيا مأمورنگار در دوران جنگ داستان يك روزنامه» ها دروغ مجموعه»
 .اردن شناسايي آند

اند تا حضور فراهاني در  ي اوليه داده در فيلم نامه شده پس از گزينش گلشيفته فراهاني براي بازي در فيلم، سازندگان، تغييراتي گفته
 .قانوني ايران در تضاد نباشد ي يلم با موازين ويژهف

الخروج شدن  آاپريو و راسل آرو، خبر ممنوع دي پيش، بعد از افشاي خبر بازي گلشيفته فراهاني در فيلم ريدلي اسكات در آنار چندي
  . بعد روزنامه دولتي جام جم، اين خبر را تكذيب آرداما چند روز وي در مطبوعات انتشار يافت؛

هاي خارجي بايد از اين وزارتخانه مجوز  فيلم ارشاد اسالمي نيز به تازگي اعالم آرده آه بازيگران ايراني براي شرآت در وزارت
 .دريافت آنند

 ون +
 
 
 
 
 
 
 
 


