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درست که شایعاتی
درنیامدند

قرار  شایع شد که احمدینژاد که این * اول
دانشجویان در با و «تهران»برود دانشگاه است به
میگفتند احمدینژاد بنشیند. گو گفت و به آنجا
بعدازجریاندانشگاه«کلمبیا»یآمریکا،«کتک
هر جنگ به است حاضر و شده خوب خورش»
در دیگر نفس دانشجویی برود. گروهی دانشگاه و
میکردند فکر چون بود شده حبس سینهشان
استکاپشنمعروفش قرار احمدینژاد بزرگه تکه
دانشجویانکتک خواهد خورد. باشدو حسابی از

شایعات به احمدینژاد مشاورانش توصیه به
بعد البته جلسه نرفت. به این و داد خالی جا
که خبر دادند اطالعات و کشور وزیر که از این
بسیجی و حزب اللهی دانشجوی کافی اندازه به
انجام داد دیدار را این پیدا کردهاند احمدی نژاد
از شده ستاره» انتخاب دانشجویان «بدون با و
حسابی و کرد بازدید دید و اطالعات وزارت سوی
از  دیگر ۹۰ درصد حدود گذشت. خوش آن ها به
بیرون سالنکنفرانس دانشجویان«با ستاره»در
بعد ساعاتی و کرده برگزار تظاهراتی احمدینژاد

برگشتند. خوابگاههایخود به
بزرگی  مهمانی شایع شد که در که این * دوم
خانم افتخار به لوسآنجلس ایرانی خانمهای که
کمکهای جمعآوری (برای کلینتون هیالری
نقدیکمپینریاستجمهوری)دادهبودندمبلغی
است. شده جمعآوری دالر حدود نیم میلیون
ساخته معمول که این رقم طبق شد معلوم بعدا
یکصد در حدود و مبلغی اغراق آمیز ایرانیان بوده
خانم میگویند است. شده جمعآوری هزار دالر
کلینتوندرابتدای ورودشبه اینمهمانیتشویش
ایرانیان که میترسیده و است داشته ترس و
البته  بگیرند. گروگان ۴۴۴ روز برای را او حاضر
کلینتون، بیل شوهرش، که میترسیده بیشتر
اوشانس و ندهد را پولدرخواستیگروگانگیرها
را  ۲۰۰۸ خود مبارزه انتخاباتی سال شرکت در
دست بدهد. از ایرانیان توسط علت اسارت به
مشاهده از بعد کلینتون خانم هیالری میگویند
در شرکت کننده ایرانیان مهماننوازی و مهربانی
قرار  تحت تاثیر اینجلسه«Fund Raising» آنقدر
خودمانی صحبتهای و گپ مشغول که گرفت
دور لبانش از خنده لحظهای و شد میزبانان با
سختی وجود مقررات با که شایع شده نمیشد.
خانم نشدن بیشتر چاق دموکرات برای حزب که
چند ایرانیان مهمانی در وی کرده وضع کلینتون
و چندین نانخامه ای و مرغ زرشکپلو با بشقاب

است. کرده نوش جان بلعیده و را رولت
مهمانی اواخر در  هیالری خانم میگویند
بود رسیده خاصی طراوت به و بشاش آنقدر
و باباکرمی خانمها رفت وسط دایره رقص به که

آن انجام هم در خواب بوش حتی لورا که رقصید
نمیکرد! تصور را

* سوماینکهشایع شدهکه روسیهدانشمندان 
به فورا را وتکنسین هایپروژهاتمیخوددربوشهر
ادارهجاسوسی است.میگفتند فراخوانده روسیه
احتمالی مورد حمله امنیتروسیه خبرهایی در و
تاسیسات این به دو هر یا و آمریکا یا اسراییل
خود کشور اتباع جان حفظ برای و کرده دریافت
است. کرده وادار بوشهر ترک به را کارکنان این
شد که علت گفته منابع برخی از سوی بعدا 
به اتمی بوشهر تاسیسات فراخواندن کارمندان
علتعقبافتادناقساطپرداختیایرانبهروسیه
دیگر برخی ندارد. صحت بمباران شایعه و بوده
میانکارکنان تاسیسات گفتندکه دولتایراندر
مسئول دانشمند با که را شخصی بوشهر اتمی
از و کرده اند پیدا بوده فامیل چرنوبیل اتمی مرکز
متوقفسازند را عملیاتخود خواسته اند روسیه
ومتخصصانو کارمندان جدیدیبه ایرانگسیل
ماه علت به کارکنان روسی شایعه که این دارند.
و آبجو ودکا به دسترسی عدم و ایران رمضان در
مرخصی از استفاده به دستهجمعیتصمیم همه
به روسیه موقت و به طور گرفته ساالنه خود
است! مانده ابهام باقی پرده همچنان در رفته اند

به  پهلوی که فرح شد که شایع این * چهارم
است. درگذشته خارج از ایران در ناگهانی طور
حضور با پهلوی فرح شخص خود که این از بعد
کرد، تکذیب را شایعه این مختلف رسانههای در
جدید خوانده برادر (که «فارس» خبرگزاری
و تصحیح ضمن شده است) تهران «کیهان»
از که یکی شد خبر متذکر این از درج پوزش
این شوخی عنوان به خبرگزاری این کارمندان
تبدیل تاریخ در چون زده و اخبار را قاطی خبر
هجریقمریوشمسیبه میالدیاشتباهکوچکی
(روز اپریل روز اول قرار بود را که خبر این کرده
ایرانیان به زودتر شود ساخته اپریل) ماه شوخی

داده است.
گفتهشدهکهشاخههای شاهاللهیاپوزیسیون
تظاهرات برگزاری در صدد لوسآنجلس در واقع
سوی از خبر این درج علیه اعتراضآمیزی

خبرگزاری«فارس»برآمدهاندولیباوساطتچند
گروه اپوزیسیون ملیـمذهبیدر اینمنطقه فعال
به جای و نشود تظاهرات انجام این قرار است
شده خواسته لوس آنجلس سلطنت طلبان از آن
اول طراز آیتاهللا های مرگ مورد در که شایعاتی
و مثل ساخته به مقابه عنوان به در ایران دولتی

کنند. فوت را خود انتقامجویی آتش
از  گروهی که  شده  که شایع این  پنجم  *
مقاماتروحانی از احمدینژاد طرفدارانبیسواد
ودولتیخواسته اندکهایشانرابهسمتآیتاللهی
رجبی، همسر فاطمه نمایند. مفتخر منصوب و
دولت ترکمونهای توجیهگر و دولت سخنگوی
خود شده وبالگ نوشته چندین در احمدینژاد،
گفته است. کرده فراوانی استقبال ایده این از
بهمقام تازه شدهکههاشمیرفسنجانی،کهخود
این که خواسته از رهبر معظم رسیده، آیتاللهی
من گفته «آقا» به کند. او خاموش را شایعات
رفیق  بودن، انقالب سال بچه ۳۰ از نزدیک بعد
به سالم جان و بودن رییسجمهور بودن، امام
توطئه و ترور و و سوءقصد از چندین در بردن
امام جمعه سازندگی» و «سردار غیر از بحران به
کردهام کار شدن کلی آیتاهللا برای بودن، تهران
و برسد پابرهنهای از راه نیست هر معلم درست و
بهعلتاین قرارشده او را آیت اهللابکنید. گویا شما
جامعه در را عبا ارزش عمامه و هنوز کاپشن که
به احمدینژاد ترفیع نکرده، کسب ایران اسالمی

موکول شود! آینده به مقام آیتاللهی

باال از فشار
هیات و خود نشست آخرین در احمدی نژاد
کوپنی شدن نمایندگان مجلس درباره دولت با
اودر دفاع بنزین موردانتقاد ونکوهشقرار گرفت.
فرا آرامش به دولت را اعضاء نمایندگان و خود از
شد داده دستور باال طرح از «این و گفت: خواند

تحمیل شد.» من به دولت و
بسیاری «باال» نداد اما مورد در توضیح او
میدانستنددستوراتآمدهازباالمنظوردستوراتی

نیستندکهازباالیعنیخداوامامزمانآمده باشند
است. احمدی نژاد وشخصدیگری مسئولبوده
بریک واردشده میدانیدکهفشار اضافهکردشما
فشار منتقلمیشودو منزیر نقاط دیگر به نقطه
کنم! منتقل مردم به فشار را شدم مجبور باال از
منطق ریاضیاحمدینژاد نمایندگاندر برابر گویا
علم و کمی دارد مهندسی مدرک که او این و
موضوع و نزده حرفی میشود، حالیش فیزیک

میکنند. عوض را

خدمت در ریاضیات
اسالمیستها

با خود مصاحبه آخرین در سبحانی آیتاهللا
معلوم اسمش از (که عدالت» «صدای روزنامه
و کانادا نه در و میشود ایران منتشر در است

فرمودند: آمریکا) و سوئد
به که وقتی ولی است یکسان مرد با زن «دیه
برمیگردد نصف به رسید کامل) دیه (ثلث ثلث
کامل مرد دیه نصف زن کامل دیه در نتیجه و

است!»
ریاضیشان کلک که این آیتاهللاهای انگار
و زن ضد مذهبی حربههای چون و شده خوب
را راضی نمیکند دیگرزن ها تقیههای شرعی آن ها

ریاضیات رو آوردهاند. به
شایدهمبرای همیناستکهدر آزمونکنکور
رشتههای توی زنها می کنند سعی جور یک
روزیاز خدای نکرده خوب نیاورند تا ریاضینمره

دربیاورند. سر سبحانی آیتاهللا پیچیده فرمول

الهی نقشهای و طرح
ایمیلهای با رفقا از تا چند اینترنت طریق از
روی بر «اهللا» درباره مشاهده کلمه خود ارسالی
تفقد مورد  مرا زمین کره جانداران اجسام و
عکسهایی دادهاند. قرار خود معروفی به امر
و گاو  کله  روی بر  «اهللا» شمایل و  شبه از
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عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

گیاه گل و و ماهی، بدن تست، گوسفند، نان
به که «اهللا» بیچاره کوهستانی. و سنگهای
وجود معما و رمز با باید پیامبران جایفرستادن
مسیحیان کند. ثابت خود مخلوقان به را خود
God خود  سوی از این چنینی عالیمی هم
دریافتکرده بودند.مریممقدسی کهشبحشدر
و یوگسالوی دیدهشده و کوهستانهایجورجیا
عیسیمسیحیکهخودش را دریکورقهژامبون
نوید و کرده نمایان شراب بطری پنبه چوب یا و
است. داده خود مریدان به را خودش بازگشت

شدم بیدار خواب از که وقتی صبح امروز
و اندام نقش ناگهانی بسیار صورتی به متکایم
ممکن گرفت. لوپز را منحنی هایهیکل جنیفر
شده بر ایجاد شبح و طرح این دیگری بود کس
تختخوابم را چروکهای متکای و روی چین
من دیوانهشدهام. که کند و فکر نفهمد و نبیند
بسیار دیجیتال عکاسی دوربین یک که آن با
در و بگیرم عکسی نیامد که دلم دارم مدرن
دلشان تا بفرستم آنها برای رفقا ایمیل جواب

بسوزانم! را

ایران را ولش،  
بچسب! را جهان

به خطاب خود نطق آخرین در احمدینژاد
ازخرابیوضعاقتصادیواجتماعی ملتایرانکه
کرد. ارایه تازهای راه حل میکردند شکایت خود
را بسازیم ابتدا ایران ما که از این گفت قبل او
که این با حرف این کنیم! درست را دنیا باید
حامیان احمدینژاد برخی طرفداران و سوی از
بهبود وضع و آنها گرفته تعقل قرار و مورد تفکر
به آیندهاینامعلوم موکول کردهاند زندگیخود را
سوی محافل از دیگری با عکس العملهای ولی

گشت. روبرو جهانی
سوییس و سوئد مانند مرفه کشور چندین
طریق نامهای از و استرالیا طی آمریکا کانادا و و
پیغام احمدینژاد به خود  خارجه امور وزارت

دارد: را زیر مشابه متنی که فرستادهاند
درستنکنیدوسعی را دنیا لطفا «نهمرسی!

کنید» کار خودتان مملکت همان روی کنید

امسال افطار دعای
ایرانیان

که میکنیم دعا تو درگاه به الها، بار خدایا،
هالل ماه را معظم رهبر امسال جمعه روز صبح
خدایا، نگیریم. روزه اضافی یک ما و کند رویت
بزرگیخودتایکسپارتیجمعه شب به بار الها،

را خراب نکن! آمین! ما

عمیق افکار
می گویندحضرت نوحپیامبری بسیارمنصفو
منطقی بودهودر انتخابانسانها وجانوران سوار
شده برکشتیمعروفنوحدقتانتخاببسیار به
سوسکها را او باید پرسید اگر است. خرج داده
کارمندانشرکتهای چرا داده راه بهکشتیخود

است؟ نکرده را سوار حشرات سمپاشی

Old!
بدون موضوع سری نوشتههای از

کلمه بیایم آمریکا به ایران از که این از قبل
تنها  دیگری داشت. مفهوم معنا و Old برایم
فقط Old Songs بود. از همان  من Old برای
شده آهنگهای ضبط مخلوط کاستهایی که
قدیمیایتالیاییو فرانسویو انگلیسیبود.حتی
اصال استو که مادربزرگمفقط پیر می کردم فکر
Old نیست.بههمهبناهایتاریخیوعمارتهای 
برایم  بیشتر نمیکردم و کهنه به چشمOld نگاه

قدیمی. و تا کهنه بودند جالب
دختر دوست رسیدم آمریکا یک که اولش
کردم. همان پیدا بلوند و آبی خوشگل چشم
و مادرش پدر به خانهشانکه به برد شباول مرا
از دست پدر که باید عکس ایران نشان دهد (بر
در را طرف یواشکی و می شدیم پنهان مادرها و
خیلی پدرش میکردیم). جایی مخفی مالقات
من دختر برای «تو گفت: صاف و بود روراست

هستی!» Oldخیلی
فقط۲۵  که گفتم بودم. شده شوکه حسابی
سال دارم.اوهم گفتکهدختر من۲۰ سالهاست 
چه هر است. زیاد خیلی سن تفاوت سال پنج و

 ۵۵ مردان ما فرهنگ در بگویم که کردم سعی
و  نشد حالیش میگیرند ۲۵ ساله زن های ساله
زمان«عالءالدین»و«شهرزاد» کردبرایشاز فکر
سر او با و شاید هم «علی بابا» مثال میآورم و
مدتها رابطه دخترش با دارم. و مزاح شوخی
شروع کردیم را دانشگاه وقتیکه پنهانی داشتم.
کلک  این با گرفتیم. یاد «Old Test» را کلمه
این از توانستیمسئواالتامتحانیترمهایقبلرا
بخریم) و وقتها بعضی (و کنیم جور آنور ور و

شویم. قبول را واحدهایمان تند تند
چون اقامت مدرک تحصیلی از گرفتن بعد
قانونی مندر آمریکاوضعشخراب می شد مجبور
به  کارت گرین تا Old بگیرم خیلی زن یک شدم
از من بود از همان Oldتر چون زنم بدهند. من
یک  عادتداد. به چیزهایOld دیگر اول مرا روز
گنده  ماشین Old خریدیم، خیلی قدیمی خانه
و هر شب با هم فیلمهای  آمریکاییOld داشتیم
می کردیم. بعدا  تماشا سفید قدیمیOld سیاه و
حوصلهامازاینهمهکهنگیویکنواختیسررفت
بعد روز بدهم. دو را طالق زنم که مجبور شدم و
از Oldتر که یک مرد با و رفت او از طالق ما،
او بعدا با که و شنیدم ریخت هم بود روی من

است. کرده ازدواج
گرفتم تصمیم کارت داشتم گرین حاال چون
اما بروم. از خودم دخترهای جوانتر سراغ به
اولین دوست همیشه سعیمیکردمبهحرفپدر
را سنی فاصله و کنم گوش آمریکایی ام دختر
در نیاورند حرف نکنم تا برایم سال از پنج بیشتر

Dirty Old Man نگویند: و
و سال چهار که دختری با بعد سال چندین
بالفاصله  و شدم آشنا بود خودمجوانتر از ماه ۱۱
نفهمی موقع بفهمی آن ازدواج کردیم. هم با
میآمدم.  حساب Old به بسیاری قضاوت به
تخفیف سالمندان به که فروشگاه های در هنوز
حساب  Old به مشتری میدهند درصدی ده
صندوقدار نزدیک بود که ولی چند بار نمیآمدم
فشار دکمهدهدرصدتخفیفرا فروشگاهاشتباها
یائسگی مرز زنمکهدر بدهدوخجالتزدهامکند.
جلسه به یک ما را دکترها و حامله شد. زد بود
 Old ما دوی هر چون که گفتند و بردند پزشکی
غیرطبیعی بایدریسکصاحبیکبچه هستیم
و نبود کنیم. چارهای را قبول شدن ناسالم و

به اگر میگفتند رفقا کردیم. قبول را ریسک
یک زن۲۵  و نمیکردی گوش حرف آمریکاییها
تو به پزشکی اخطارهای این از میگرفتی ساله
دوست را زنم بود. شده دیر دیگر اما نمیدادند.
Old میشدم  که سالهایی برای را او و داشتم
باشد. همنشین مونس و کسی که داشتم. الزم
باشد.کسی کرده عادتهای من خو به کسیکه
باشد مواظب شبها بیدار کند و مرا صبحها که

نه؟ یا خوردهام را قرصهایم همه که
همحاملهشد. بچه های ما بار دیگر زنم چند
کههمهقبلاز یائسگی زنم وشروع عالیمبیمیلی
و خوشبختانه سالم آمدند دنیا من به جنسی
احساس بچه ها آمدن با بودند. مشکل بدون
این  به بسیار و شد برابر چندین من Old بودن
را اینکلمه جا همه کردم. پیدا کلمهحساسیت
سیگار برای تو دکترم میگفت میشنیدم. بارها
ترک کنی.  باید Old هستی و کشیدن خیلی
زمان قرصویتامینهاییکه رویبرچسببسته
ورزشی میخوردم باشگاه به رفتن قبل از جوانی
پستچیبهصورتی  بودند. چسبانده کلمهOld را

مخصوص کاتالوگ و مجله صدها ناگهانی
می گذاشت.  پستی ام صندوق توی Old را افراد
من و مادرشان  Old بودن سر بر ما بچه های
گذاشته ساختن و جوک گفتن جوک مسابقه
روشن را اجاق تمام شب این که سر بر بودند.
فراموش را افراد فامیل یا اسم و بودم گذاشته
و بزنیم سیفون رفته یادمان را توالت یا و کرده
به سر خیلی رو پوشیدهایم و پشت را بلوزمان یا
 Oldمرتبمیگفتند خیلی ما میگذاشتندو سر

میخندیدند. بند یک و شدهاید
به مرتب و زنم من و سالمان سن خاطر به
پایمان دستو می پرسیدیمچرا می رفتیم. دکتر
میریزد؟ سرمان موی چرا میروند؟ خواب به
نفسمان چرا می کند؟ درد همیشه کمرمان چرا
جواب میپوسد؟ دندانهایمان چرا میگیرد؟
داری که برای این بود: چیز همیشه یک دکترها

نیست. ساخته کاری از من و میشوی Old
بردم به مکانیکی سرخیابان. دیروزماشین را
این سالهاستکهپیشاو میروم. گفتمکهانگار

بزنند! چشم را تو اگر بشه کور شاهاللهی و حزباللهی چشم الهی مریم: به مسعود

بزنید ورق لطفا



320Iranians, Vol. 11, No. 345, Friday, October 12, 2007 ۲۰ مهر ۱۳۸۶  جمعه ،۳۴۵ شماره یازدهم، ۳۲  ایرانیان، سال

EASTERN MEMORIALS

8790 Centerville Road • Manassas, VA 20110
6531 Arlington Blvd • Falls Church, VA 22042

Office Phone: 703-393-0999 • Cell Phone: 703-929-2033

۲۶ صفحه از بقیه

فيلم به در ارتشی فرد «اين است: راد افزوده
خود ايدئولوژيک موضع از و میخورد بر افرادی
و جنگ موقعيت و برخوردها اين و میکند دفاع
وجود به فرمخاصیرا می شد، استفاده ابرازیکه
کنم.» بازی را نقش اين شد سبب که بود آورده
به زيادی است: «نقش های داده ادامه وی
که آنهايی می کردم سعی و میشد پيشنهاد من
آن بگویم باید و کنم انتخاب را میخورد من به
استقبال با داشتم درستی انتخاب که فیلمهايی

تماشاگرانهمراهمیشد.»
سعيدراديکیازبهترينفيلم هايشرا«دوئل»
ايران  در از۱۸ سالکه و گفته است: «بعد دانسته
نبودم،وقتینقش«اسکندر»پيشنهادشد،ديدم
به من نظر همه است و از درست همه چيزش
فيلم برای اين خوبی خيلی و مجموعه میخورد

بود.» شده جمع
روی بر درويش «احمدرضا است: افزوده وی
غير اگر و بود کرده کار بسيار «اسکندر» نقش
از نمیکردند. آن استقبال از مردم بود، اين از
روی ماه که چهار شد قدر استقبال آن «دوئل»
ادامه نمايشش عيد نمی خورد به اگر و بود اکران
آمار کسی که بود شده جوری حتی و میکرد پيدا

نمیکرد.» باور را فروش
دارای را جنگی فيلمهای ساخت راد سعید
است: «کسی گفته و دانسته اصولی شرايط و
مسائل از خيلی بايد میسازد، جنگی فيلم که
نمیدانند و چون آن برود به سمت تا بداند را
و میشود درست جنگی فيلم نمیشناسند و

آن نمیشود.» آن چنانی از استقبال
که: است داده توضیح مورد این در او
جنگی فيلمهای برای ما که «پرسوناژهايی
انتخاب می کنيم، همه شيک هستنددر صورتی
آن حتی نبودند، اينگونه جنگ آدمهای که
چفيه ایکهسنبلبسيجیهایجبههاستشکل
درست فيلمها که در اصولی دارد استفادهاش
برای پرداختهنمیشودونوددرصدکارگردانانما
به بازيگرانشان نمیدانند گونه آثار اين ساخت

بگويند.» چه
را خودش سينما ابراز که به اين اشاره با او

سينمای در «متاسفانه است: گفته میخواهد
شده کليشه مبنای مسايل را بر سوژه ها ايران
فيلمهای ساخت قابلیت ما می کنند. انتخاب
باشد، داشته در دنيا بيننده که داريم را جنگی

باشد.» درست سوژهها بايد اما
ادامهگفتهاست:«مندوماهدر سعیدراددر
پشتخط جبهه درجاده سوسنگرد بودم وکمک
میکردم. درهمينمدتکمسوژههايی ديدمکه
به نمايش در دنيا در میتواند اگر ساخته شود
می خواهد.» را الزم تکنيک اينها همه اما آيد،
فيلمهايی فروش در چقدر که اين درباره او
گفته است: بوده موثر داشته بازی در آنها که
را فيلم موفقيت ايران سينمای در «بازيگران
را موفقيت عدم و میکنند به خودشان اطالق
به مربوط چيز همه صورتی که در کارگردان به
کرده انتخاب را بازيگر که است مولفی کارگردان
اساسنقشها درکنار ومجموعه بازیگرانیکهبر

شدهاند.» چيده هم
راداضافهکردهاست:«منفيلمهایپرفروش
خودم به چيزی را وقت هيچ داشتم، اما زياد
که بودند معتقدم مجموعه ای و ندادم نسبت
که دارم فيلمهايی من داشتم. حضور هم من
رکوردتماشاگرآنراهنوزفيلمیبهدستنياورده
آنهايی و فيلم هايم بهترين حال عين در است.
فروشترين کم دارم، شايد دوست خودم که
مثل«تنگنا»، «صبحروز است، فيلم هايم بوده
دوست خيلی را آنها که «مسلخ» چهارم»،
در آنها را قهرمان ضد نوع يک و نقش دارم

کرده ام.» بازی
ادامه گفتهاست:«مندر سينمایفرم در او
اينسينما در نهسينمایديالوگو می کنم، کار
داشتهام. تاثير چقدر که باشم مدعی نمیتوانم
انتخابکرده منرا مالکسیاست که اينتاثير
خوب عوامل مجموعه يک در بازيگر تاثيرات و

میتواندمثبتباشد.»
است: گفته کار آيندهاش درباره راد سعيد
اتفاق زيادی اشتباهات ما سينمای «درون
نگاه جدی آن و به حال تکرار است در و افتاده
را طرحی خودم منتظر هستم من نمی کنند،
برای کار به تيم مناسبی بسپارم.» کنم و آماده

کلیشهای است» ایرانی فیلمهای «سوژههای سعيد راد:
۲۶ صفحه از بقیه

گذران تزریقاتدر اشتغالاینزن در کار میشود.
زندگیبهآنانکمکمیکند.زنرنجکشیدهایکه
بهخانوادهوکارش عالقهمنداست.منشخصیت

دوست دارم. زن را این
حضور  شاهد ما بارون زده» «گل در  *
شدهاند تازه وارد عرصه تلویزیون که بازیگرانی
نظرتان هستیم. پیشکسوت هنرمندان درکنار

چیست؟ بازیگرانی چنین مورد در
که جوانی بازیگران دارم دوست قاسمی: ثریا
شانسهایخوب بهدستمیآورندو درسریالها
رشدخودکوشا بازیمیکننددر نقشهایاولرا
که است. چرا من دغدغه بزرگترین و این باشند
اینکهبرحسبتصادفنقشاولی بدونمحاسبه
همه به عهده گرفتهاند، تصور می کنند را سریالی
نقش گرفتهاند.درحالیکهتنها فرا را اینهنر چیز

نیست. کافی کردن بازی اول
«پنجره»  مجموعه اپیزود دو یکی در * شما
و شد پخش آنها یکی از که داشتید حضور
این درمورد شود. پخش است قرار دیگری

مجموعه توضیح دهید.
کارگردانی به «پنجره» سریال قاسمی: ثریا

ایشان با کردن کار من شد. تولید حسینی وحید
خوش اخالق و کارگردان ایشان دوست دارم. را
پیشنهادها برای شنوایی گوش که است جوانی
دارد. ذهن در بسیاری جدید ایده و فکر دارد.
لذت بسیار برایم کارگردان این با کردن کار

بخشاست.
نصیریان در  علی با همکاری * از چگونگی

بگویید. بام» تا تلویزیونی«بام فیلم
بسیار کار فیلم این من نظر به قاسمی: ثریا
قابلاحترامیبودکهضبطوپخششد.همکاری
دوستانه، بسیار برایم نصیریان علی آقای با
تفتیهمدر آقایعمار بود. صمیمانهومحترمانه
خوش بسیار جوان ایشان داشت. حضور کار این
قرار رشد حال در خودش را و است استعدادی
بسیارخوببهحرفهایپیشنهادی گوش داده و
مورد متنهم و کارگردانکار همینطور میدهد.

بود. من پسند
میکنید؟  حاضر چه حال * در

«دعوت» تلویزیونی فیلم در قاسمی: ثریا
داشتم حضور منتظری داریوش کارگردانی به
حال در و رسیده به پایان کار تصویربرداری که
درمجموعه را طی می کند. فنی مراحل حاضر
ذهتابی  آقای کارگردانی به «سامیه» ۱۶ قسمتی
بازی برای است. ضبط حال در که میکنم بازی

آقای  کارگردانی به «فتانه» درسریال۱۳ قسمتی
بازیمن دوماهدیگر اردکانیهمقرارداددارم که تا
۱۲ قسمتی  مجموعه همینطور و می شود شروع
دلیل گرمای آن به تصاویر فعال ضبط که «لیمر»
بسیاری این فاصله در شده است. متوقف هوا
مثال به عنوان داده ام. دست از را نیز کارها از
ایدزی ساخته بیماران برای مجموعه مستندی
کنم. همینطور پیدا حضور که نتوانستم میشد
بیضایی آقای کار تئاتر که در شدم متاسف بسیار
سه ماه نکردم.چونتعهدکاریمنتا حضور پیدا
تئاتر ایشانآبان رویصحنهمی رود. استو آینده

است. تاسف امسال من این
زمانی  تداخل شما برای کارها انتخاب * این

نمیآورد؟ بوجود
وقت های پیش ماه پنج من قاسمی: ثریا

کردم. تنظیم را کارهایم
لطمه  بازیتان کیفیت به کار فشردگی * این

نمیکند؟ وارد
نمی زند لطمه اصال خیر، قاسمی: ثریا
میکنم. مرور را کارهایم شب به شب من چون
خودم برای را را دارم. قصه خودم طراحی های

میکنم. تمرکز و میخوانم
کیانیان مهدی مصاحبهکننده:
«روز» پایگاه اینترنتی از: نقل

اول... نقش در بازی

تحت بازیها را اما بازیاش بقیه بازی نمیکند، را
میدهد.» قرار الشعاع

ژانری در «فیلم که: می کند اضافه آزموده علی
می پردازد، موضوعهایی که و به شده ساخته که
کلیشههای دولتی، از کننده داشتن تهیه علیرغم
به مربوط فیلمهای در که روزی مد شعارهای و رایج
نمونه یک رفته و فراتر اسارت ارائهمیشود، جنگ و
آن فرمهنریو در استکه فیلمخوبدر اینزمینه
قربانی دیگریارجحیتدارد و چیز هر روایتقصه بر

پیامهایتکرارینمیشود.»
نظر «به که: میکند عقیده اظهار گزارشگر این
که مدیون این از بیش  ویژگی فیلم میرسد این
کارگردانیباشد،مدیونداستانفیلماست،امانقش
را آن به فیلم تبدیل و داستان کارگردان در انتخاب

کرد.» فراموش نباید نیز
داستانی «انتخاب مینویسد: پایان در وی
در پیوسته که و عراق جنگ ایران درباره سوررئال
تبلیغاترسمیوفیلمهاوادبیاتهمبستهآن،نوعی
ساخته آن از غیب متاثر از معنوی و و عرفانی عالم
که در روست به رو خطر این با همواره شده است،
«عیسی داستان کلیشهای بیافتد، اما چنین دام
میآید»،علی رغمسوررئالبودن،درچنینوضعیتی

نمیشود. گرفتار
کارگردانموفق میشودبخشهای سوررئالفیلم
عالم به دهد، غیب ربط عالم که به این جای به را،
میان مرز نشانههایی ارائه با و دهد ربط خواب و رویا

بریزد. هم واقعیت را در و خیال
مجید و تبیانیان آیدا خداداد، شیال افشار، رضا

کردهاند. می آید» بازی در «عیسی عبدالعظیمی

ژکان ساخته علی می آید» «عیسی به فیلم نگاهی
۲۶ صفحه از بقیه

خالی از شوخی
قبل صفحه از بقیه

تیونآپ  احتراقکمیتپقمیزند، ماشینموقع
شما اصرار به گفت و خندید نه؟ مگر میخواهد

کردهایم. تیون آپ بار سه را این
Old بودن  نیست. پالتین و شمع مشکل
ماشینمسئلهشماست.قرارشدهکهاتومبیلمرا
روغن هایی تعویض پول جای به و بردارد مجانی
از مکانیکی تا خانه کند. به او بدهکارم قبول که
به که وقتی راه بروم. بدون ماشین و پیاده باید
انتظار که از را برسم بدنفرسودهوخستهام خانه
دفتر تعمیرگاهصدنوع دردوبیحسی کشیدندر
یک با می اندازموسعیمیکنم رویکاناپه گرفته
چند  را خود Old بودن ظهر از بعد کوتاه چرت
ساعتیفراموشکنم.شایدهمخواببهچشمانم
نیایدودربالکن خانهبنشینمو یکیازکاستهای

کنم... گوش را Old Songs قدیمی


