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سرای فرهنگ

پسماند :ابراهيم مهديپور ،مدير اداري و مالي س��ازمان مديريت پس��ماند گفت :مراكز بهداش��تي و درماني
حدود30درص��د از هزينههاي جمعآوري و دفع زبالههاي بيمارس��تاني را پرداخت ميكنند .اين در
حالي است كه شهرداري تهران هيچ وظيفهاي براساس قانون در قبال پسماندهاي بيمارستاني ندارد.

برداشت اول؛ علي مصفا  -كارگردان

مسيري براي حركت
زندگ��ي از نظر هنرمندان جلوهه��اي متفاوتي دارد« .عل��ي مصفا» كارگردان
فيل��م پله آخر و بازيگر س��ينما و تلويزيون درباره زندگ��ي ميگويد« :زندگي
خيلي زيباست .زندگي و دنيا يك قصه ،يك مسير و يك سرانجام است .مسير
آن را خودمان مشخص ميكنيم .پس بايد درست و دقيق محاسبه كنيم ،چون
اش��تباه نميپذيرد .بايد تمام زمان و ايدهآلهايمان را در يك مس��ير قرار دهيم تا موفق ش��ويم».
مصفا ،نوروز را نمادي از شادي ،فرهنگ و اصول اجتماعي ايرانيان بيان ميكند و درباره نقش رسانه
در انتقال رس��وم اصيل ايراني به نس��ل جديد اينگونه توضيح ميدهد« :در تمام دنيا فرهنگ غني
ايراني زبانزد خاص و عام بوده اس��ت .س��ينما و تلويزيون اين رس��مها و فرهنگ اصيل را به نس��ل
جديد انتقال ميدهد و رفتار درس��ت يك هنرمند ،سرنوش��ت مخاطبش را متحول ميكند .مردم از
فيل��م و بازيگران محب��وب الگوبرداري ميكنند .بنابراين ،هنرمندان اي��ن عرصه در برابر رفتارها و
نقشهايش��ان مس��ئول هستند .به همين دليل ،س��عي ميكنم بهترين فيلمها را بسازم و عاليترين
نقشها را ارائه كنم .قضاوت خوب يا بد بودنش با مردم است ».مصفا در منطقه ما زندگي نميكند،
ول��ي درب��ارهاش ميگويد« :در اين منطقه زي��اد رفت و آمد نميكنم .ول��ي ميگويند آلودگي هوا در
منطق��ه 2كمتر از مناطق ديگر اس��ت .مدل س��اختمانهاي اين محله مثل بافت قديمي ش��هر متراكم
نيست .البته من بافت قديمي را بيشتر ميپسندم ،چون زندهتر و زيباتر است».
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برداشت دوم؛ فردين صاحب الزماني -تدوینگر

تأثير سينما در زندگي اجتماعي
س��اخت و توسعه فرهنگ عمومي يكي از اهداف عرصه سينما است« .فردين
صاحبالزماني» تدوينگر س��ينما و فيلم پله آخر ،نقش س��ينما را در بهبود و
توسعه فرهنگ اجتماعي مهم ميداند و ميگويد« :از هنر رسانه ميتوان براي
ايجاد آرامش اجتماعي اس��تفاده كرد .سينما تفريحي سالم براي جوانان است
كه بر نحوه گذران اوقات فراغت تأثير ميگذارد ».او رفتار خوب و مناسب بازيگران و افراد مشهور
را در جامع��ه موجب افزايش اعتبار س��ينما و تلويزيون بيان ميكن��د و ميگويد« :برخي از بازيگران
رفتار نامناس��بي با مخاطبانش��ان دارند كه اين موضوع ،تأثير نامطلوبي بر هنر بازيگري ميگذارد .من
در جايگاهي نيس��تم كه اين موضوع را مطرح كنم ،ولي بهعنوان يك هنرمند در برابر تمام چيزهايي
كه در اطرافم ميگذرد ،مس��ئوليت دارم .تمام هنرمندان اين عرصه بايد در خدمت مردم باش��ند و
حتي براي آنان زندگي كنند .زيرا اين كار را پذيرفتهاند و نميتوانند از وظايفشان فرار كنند ».اين
تدوينگر سينما درباره منطقه ما ميگويد« :در اين منطقه تعدادي از آشنايانم زندگي ميكنند و گاهي
براي مهماني به اينجا ميآيم .بيش��تر اهالي اين منطقه فرهنگيان ،هنرمندان و ورزشكاران هستند؛
با اين وجود تعداد س��ينماها و مراكز فرهنگي اين منطقه كافي نيس��ت .البته شهرداري فعاليتهاي
بسياري در عرصه فرهنگ و هنر انجام داده و توانمنديهاي مختلفي را به كار گرفته است .ولي هنر
و فعاليتهاي فرهنگي تالشهاي بيشتري را ميطلبد».

هنرمندان و بازيگران فيلم «پله آخر» در منطقه ما:

استقبال و تأييد مردم
بهترين پاداش است
پارسا مهر

فيلم و سينما تأثير بسياري در فرهنگ اجتماعي دارد .فيلمسازان و نويسندگان ،حركتهاي اجتماعي
را بر پرده نمايش به تصوير ميكشند و بازيگران با عشق و احساسات صحنهها را خلق ميكنند .با حضور
دستاندركاران فيلم «پله آخر» در فرهنگسراي ابنسينا با آنان در زمينه نقش سينما در فرهنگسازي،
زندگي ،بهار و هنر گفتوگو كرديم و نظرشان را درباره منطقه پرسيديم.

برداشت سوم؛ عليرضا برازنده -مدیر فيلمبرداري

زندگي براي زندگي
هنرمندان برداش��ت متفاوتي نس��بت به زندگي دارن��د« .عليرضا برازنده»
مدي��ر فيلمب��رداري پله آخ��ر درباره زندگ��ي و حرفه فيلمب��رداري ميگويد:
«فيلمبرداري و عكاس��ي نگاه متفاوتي را به انس��ان ميده��د .اين هنر لذت
تفك��ر عميق درب��اره تمام موضوع��ات را ايجاد ميكند .زندگ��ي ،براي زندگي
كردن است .راه ،براي رفتن است .نقش ،براي بازي كردن است .همه چيز در زندگي به جاي خودش
خوب و زيباس��ت .بايد ديد و لذت برد و خلق كرد .انس��ان ميتواند دس��ت نيافتنيها را به دس��ت
آورد .زندگي آس��ان اس��ت به شرطي كه آن را آسان بگيريم .نگاه آرام به زندگي سرنوشت را تغيير
ميدهد .او درباره فيلم و س��ينما ميگويد« :هر كس برداش��ت خودش را از سينما دارد و هر فيلمي
اه��داف خاصي را دنب��ال ميكند .فيلم از نظ��ر فيلمنامه ،فيلمبرداري ،كيفيت اج��راي بازيگران و...
نق��ش ميگي��رد و مخاطبانش را ج��ذب ميكند ».او درب��اره منطقه ما ميگويد« :منطقه بس��يار خوبي
است .خيابانهاي شلوغ و محلههاي آرام دارد .به همين دليل بسياري افراد دوست دارند در اينجا
زندگي كنند».

برداشت چهارم؛ صفي يزدانيان -تهيهكننده

برداشت پنجم؛ عليرضا آقا خاني -بازيگر

احساسات و خالقيت

بايد بهترين باشيم

هنرمندان از جمله گروههايي محس��وب ميش��وند كه براي توس��عه فرهنگ
اجتماع��ي فعاليت ميكنند« .صف��ي يزدانيان» تهيهكننده س��ينما و فيلم پله
آخ��ر ،درباره فضاي هنر و ذهنيت هنرمندان نس��بت ب��ه اطرافش ميگويد:
«عال��م هن��ر ،فضاي متفاوت��ي دارد .هنر ،ذهنيت و تفكر انس��ان را توس��عه
ميدهد و احساس��ات و خالقيته��ا را بهوجود ميآورد .يك هنرمند ارتب��اط غيرقابل وصفي با محيط
دارد و همه چيز را به گونهاي ديگر ميبيند .انس��ان بايد خودش را بشناس��د .آن وقت توانمنديها
و اس��تعدادهايش را پرورش ميدهد .يك هنرمند و بازيگر ،ظرفيتهاي وجودياش را شناس��ايي و
براي شكوفايي آن تالش ميكند ».يزدانيان درباره بهترين دستمزد يك هنرمند و تأثير فعاليتهاي
هنري در جامعه اينگونه توضيح ميدهد« :مردم براي ديدن يك فيلم كنار يكديگر جمع ميشوند و
لحظات خوشي را سپري ميكنند .در واقع استقبال مردم و تأييدشان بهترين دستمزد براي هنرمند
است .هرقدر فعاليتهاي هنري بيشتر شود ،خالقيتها شكوفاتر خواهد شد و شرايط مناسبي براي
توس��عه فضاي شهري و شهروندي فراهم ميشود ».تهيهكننده فيلم پله آخر كه براي كوهنوردي به
ارتفاع��ات دركه در منطق��ه ما ميآيد ،ميگويد« :اين منطقه جلوهه��اي جالبي دارد .در جنوبش بافت
قديمي و در شمال آن بافت جديد را ميتوان مشاهده كرد».

«عليرض��ا آقاخان��ي» از دغدغهه��اي انتخ��اب نقشهايش ميگوي��د« :من در
انتخاب نقشهايم بسيار سختگير هستم .بايد با آن نقش ارتباط برقرار كنم.
ي��ك بازيگر در برابر نقشهايش مس��ئوليت دارد .همانطور كه هر انس��اني
در زندگي نقش��ي دارد و بايد آن را درس��ت به س��رانجام برس��اند .همه ما
بازيگران زندگي هستيم ،پس بايد بهترين باشيم ».او ميافزايد« :بايد در زندگي خواست و حركت
ك��رد .ن��وروز بهترين فرصت براي تحول اس��ت .با تغيير طبيعت ما هم ميتواني��م تغيير كنيم و بهتر
شويم .نوروز بوي عيدي ميدهد ،هواي خانه مادربزرگ را به يادم ميآورد و عطر سيب را در خاطرم
تداعي ميكند».

