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ارنست بورگناین

ت در اتون فالز» و«دسته جنایتکاران» نقشهای کوتاهی بازی کرد .او در سال1953
سال 1951ارنست بورگناین 34ساله برای اولین بار جلوی دوربین سینما رفت و در فیلمهای«سو 
توانست با بازی در فیلم تحسینبرانگیز فرد زینهمان به نام «از اینجا تا ابدیت»در سینمای آن زمان خودی نشان بدهد .بورگناین در این فیلم نقش گروهبانی بد ذات به نام فاتسورا بازی
میکند که موجبات مرگ ماجیو را فراهم میکندو سرانجام خودش توسط رابرتایلی از پا در میآید.
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اصالحیه
علیرضا عزیزی در اصالح
بخشی از گزارش روز گذشته «صبا»

من در پروژه
«یار دوازدهم»
هیچ نقشی ندارم

گفتگوی الهام چرخنده با «صبا» و توضیحات او درباره مراسم افطاری
که قرار است به زودی برگزار شود

قرار نیست مرغ و بره
بهخواهرانمبدهم!

الهــام چرخنده جمعهشــب پســتی در صفحه
شخصیاش ،اینستاگرام ،منتشر کرد با این عنوان
که قرار اســت افطاری به خواهران انقالبی بدهد.
در متن این پست آمد« :اطالعیه مهم* قابل توجه
خواهــران عزیزم** الوعده وفــا!! پس از آرزوی
قبولیه طاعاتتون ..یادتونه بــه هم قول دادیم یه
جایی یه روزی با یکدیگر مالقات کنیم؟!! حاال که
ماه مبارک رمضان رســیده؛ موافقید یه دورهمی
برگزار کنیم به صرف یه افطاری ســاده و نماز و
شــعر و دعا و هدیه و مهربانی .در صورت تمایل
برای دعوت بــه افطاری؛ لطف کنید به شــماره
پایین نوشــته پیامک بزنید)۵۰۰۰۱۷۱۷۰( ...
ضمناً؛ جملهها و اشعار زیبای خود را با موضوعات
«ماه مبارک رمضان ،حجاب و موالی متقیان علی
(ع) برای من ارسال کنید ...تا در همان مهمانی از
نوشتههای برتر تقدیر شــود« ...ارسال پیامک به
این ســامانه هزینهای ندارد ».همچنین این نکته
را در این یادداشت متذکر شــد که هزینه افطار
شخصی اســت و از بیتالمال نیست .در ذیل این
پست کامنتهای متناقضی نوشته شد از توهین
و افترا تا دفاع تمام قد از الهام چرخنده .مخالفان
معتقدنــد که اقدامــات اخیر چرخنــده از روی
ریاکاری و منفعتطلبی است و موافقان هم براین
نظر هســتند که چرا وقتی بازیگری مثل آنجلینا
جولی اقدامات خیر انجام میدهــد و به جاهای
مختلف میرود و حتی شوآف میکند کسی او را
زیر ســؤال نمیبرد اما حر فها و عملهای الهام
چرخنده اینقدر با توهین و حاشیههای بیجهت
همراه است.

اما برای اینکه از جزئیات این ماجرا و این اقدام
مطلع شویم با این بازیگر تماس گرفتیم تا درباره
این افطاری از زبان خودش بشــنویم .او میگوید
این فکر زمانی در ذهن او جرقــه زد که تازه نامه
علیه معصومه علینژاد را در سایتها منتشر کرد:
«وقتی دیدم با نوشــتن آن نامه چقــدر ایمیل،
یادداشــت ،کامنت و لطفهای فراوان و مثبتی
از جانب خانمها و خواهران عزیزم دریافت کردم
و چقدر آدم با من در این مســیر همقدم هستند
خیلی خوشحال شدم .در صفحه شخصیام مدام
میدیدم که بــه من میگویند با مــن و عقیدهام
همراه هستند و ...برای همین من از آنها خواستم
که شعرها و متنهایی که پیرامون مباحث انقالب،
حضرت زهرا و موالی متقیان و ماه رمضان است
برای من ارســال کنند .باورتان نمیشود عددی
بیشــتر از 2000هزار پیامک من در این سامانه
دریافت کردم و از خواندنشان لذت بردم».
قرار هم نیست به آنها مرغ و بره بدهم

او زمان برگزاری این مراســم افطــاری را تولد اما م
حســن(ع) اعالم میکند« :میخواهم به برخی از
بهترین متنها و اشــعار جایزههایی در آن مراسم
بدهم البته جایزههای من نفیس نیســت و در حد
خودم است .مث ً
ال کمک هزینه سفرهای مذهبی یا
استفاده و حضور در برخی از جاهایی که من میتوانم
به عنوان هنرمند در آنجا باشــم و ». ...از چرخنده
میپرســیم آیا قرار اســت افطاری مفصلی باشد و
اینکه هزینههای مربوط به آن را از کجا تأمین کرده

که در پاسخ به «صبا» میگوید« :شما میدانید که
ما هنرمندان وقتی در برنامههــای مختلف حاضر
و دعوت میشــویم به ما هدیه میدهند :یک ،دو یا
سه ســکه .من از هدیههایم و از دستمزدهایم کنار
گذاشتم تا بتوانم این مراسم را سامان و به خواهرانم
افطاری بدهم .حدوداً 500-400نفر هستند و قرار
هم نیســت به آنها مرغ و بره بدهــم .یک افطاری
خیلی ساده است برای اینکه به قولم وفا کرده باشم.
مطمئن باشید هزینه زیادی هم برنخواهد داشت.
این را هم بگویم که از وقتی من این موضوع را اعالم
کردم خیلی از خانمهای عزیز به من ایمیل زدند یا
با واسطه گفتهاند که میخواهند یکی از بانیان این
مراسم باشند و من را کمک کنند».
از من درخواست داشتند که من را ببینند و من
هم دیدم چه فرصتی بهتر از ماه مبارک رمضان؟

«این یک دورهمی ساده است با عزیزانی که به من
خیلی لطف دارند .خیلی از کسانی که من در فضای
مجازی آنها را پیدا کردم از من درخواست داشتند
که من را ببینند و من هم دیدم چه فرصتی بهتر از

ماه مبارک رمضان؟ این مراسم تجلیل از من نیست،
چون همانطور که میدانید ما هنرمندان همیشه
وقتی به مراســمی میرویم برای این است که از ما
تجلیل شــود اما اینبار من میخواهم میزبان باشم
و خواهران عزیزم میهمان .به لطف خدا میخواهم
بیرقی را بلند کنم که از این به بعد هرسال ماه مبارک
منتظر این دورهمی و مراســم باشــیم .از برخی از
هنرمندان موفق و انقالبی هم دعوت کردم تا در این
مراسم کنارم باشند».
همین نان و پنیر و ســبزی به دور از تجمالت و
غرور باعث میشود به هم نزدیکتر شویم

این مطالــب را الهام چرخنــده میگوید و اضافه
میکند« :االن من بیشــتر دلم تنگ است تا این
عزیزان را ببینم تــا آ نها ،و میخواهــم بدانند
کسی هســت که از شــهرتش فقط برای مسائلی
که منفعتش در آن اســت اســتفاده نمیکند و
میخواهد که با آدمها ارتباط صمیمانهای داشته
باشد .چون اگر نفس این مردمی که ما را دوست
دارند نباشد ما هیچ چیزی نیســتیم .همین نان

و پنیر و ســبزی به دور از تجمالت و غرور باعث
میشــود به هم نزدیکتر شویم .شــاید بازتاب
این مراســم اینقدر مثبت باشد که مسئوالن هم
بخواهند با ما مشــارکت و در سالهای بعد برای
برگزار کردنش به ما کمک کنند ».او میگوید به
دالیلی که قابل ذکر نیســت ،فع ً
ال میســر نیست
که این افطاری را برای برادرانم هم برگزار کنم و
از نقدها و توهینها نســبت به این اقدامشان هم
ناراحت نیســتم« :ما برای اینکه بهترین شعر و
متن را انتخاب کنیم اتاق فکری تشکیل دادیم که در
آن دوستان من متنهای برگزیده را انتخاب میکنند
و من هم آن اشعار را میخوانم تا بتوانیم میزبان آنها
در مراسم افطاری باشیم .در این میان ما بیوگرافی
افراد را هم که برایمان فرستادند داریم و میتوانیم با
شناختمان نسبت به این عزیزان میزبانشان باشیم.
خیلی از آنها از شهرستانها و نقاط مختلف کشور
به ما پیامک زدند و این باعث خوشحالی من است».
چرخنده در نهایت راضی نشد مکان و ساعت مراسم
را رسانهای کند و قرار شد پس از برگزاری این مراسم
گفتگوی مفصلی پیرامون اتفاقات رخ داده در ماههای
اخیر و حاشیههایش با «صبا» داشته باشد.

روز گذشــته در بخش گزارش روز در گفتگو با
علیرضا عزیزی «صبا» آخریــن اخبار پیرامون
آلبوم صوتی «مــن ،پرویز پرســتویی» و فیلم
سینمایی «رؤیای من برزیل» ارائه شد .به علت
تشابه اســمی پروژههای مربوط به برزیل و جام
جهانی در بخشــی از این خبر اشتباهی سهوی
صورت گرفت .در تصحیح آن بایــد بیاوریم که
عزیزی نقشی در آن پروژه ندارد و «یار دوازدهم»
ی من برزیل» دو پروژه کام ً
ال مجزا هستند
و «رؤیا 
و او مجری طرح و تهیهکننده «رؤیای من برزیل»
اســت .آنطور که عزیزی میگوید محمدحسین
لطیفی در کل سفری به برزیل نداشته و تنها خود
او دو سال پیش وقتی به عنوان دونده دو ماراتن
در برزیل بــوده این جرقه در ذهنش زده شــده
که فیلمی مشترک بین ایران و برزیل بسازد .او
همچنین در اصالح پارهای از موارد پیرامون آلبوم
صوتی «من ،پرویز پرســتویی» کــه در گزارش
دیروز منتشر شده ،میگوید« :قرار نیست از آن
 90چهره هنرمند آلبوم صوتی تهیه شــود این
اتفاق درباره پرویز پرستویی افتاده و همانطور
که گفتم ما از آن  89چهره باقیمانده گفتگوهای
تصویری داریــم که میتواند بــه صورت کتاب
و فیلم مســتند منتشر شــود ».همچنین باید
اصالح کنیم که از آن 6محصول با محوریت پرویز
پرستویی تنها کتاب «ســتاره بینقاب» و آلبوم
صوتی «من یک بازیگرم» منتشــر شده و آلبوم
صوتی ایشان با عنوان «من ،پرویز پرستویی» هم
عید فطر منتشر خواهد شد.

