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من اگر 
سرمایه  گذاری 
می کنم برای این 
است که برای فیلم 
بعدی که می خواهم 
کار کنم سرمایه 
داشته باشم. آن ها 
فقط هزینه می کنند 
و این پول ها 
هیچ کدام بازگشت 
ندارند و ممکن 
است البه الی آن 
فیلم خوب هم 
دربیاید اما عموم آن 
فیلم ها بین مردم 
مورد استقبال قرار 
نمی گیرند و هزینه 
برگشتی ندارند 
یعنی نیمی از پولی 
که برای ساخت 
آن هزینه شده را 
بازنمی گردانند

ارشاد باید سینما را از وجود این ها 
پاک کند

او اضافه کرد: من اصال به این موضوع که فالنی حتما 
باید در کار من بازی کند کاری ندارم. حضور کل این 
مدل ســرمایه گذارها برای سینما مضر است چون 
تخصصی برای این کارها ندارنــد و هدف آن ها هم 
فیلمسازی نیست، اهداف دیگری دارند همین که 
تاکید می کنند فالن بازیگر باشــد یا نباشد یا مثال 
آرم شرکت خودشان را روی فیلم بگذارند و... منافع 
تبلیغاتی خود را اقناع می کنند. عدم آگاهی و عدم 
تخصص شــان در این حوزه را مضر می دانم. آن ها 
جز آن که به سینما خســارت بزنند و باعث شوند 
هزینه ساخت یک فیلم چندده برابر باال برود، هیچ 
کمکی به سینما نکردند. مسلما ارشاد یا یک صنف 
کامال تخصصی باید وسط بیاید و سینما را از وجود 
این ها پاک کند. این ها باید به شغل های خودشان 
برگردند و اگر می خواهند پول شویی کنند یا نکنند 
در کار خودشان انجام دهند و دست از سر شغل ما 
بردارند که کار ما را هم نابود کردند.این تهیه کننده 
باسابقه سینما در پاسخ به این سوال که آیا عوامل 
یک فیلم باید به مشروع بودن ســرمایه یک فیلم 
توجه کنند یا نه، اظهار داشت: کار درست این است 
که توجه کنند اما متاسفانه توجه نمی کنند. وزارت 
ارشاد باید این موضوع را پیگیری کند که نمی کند 
و از پیگیری آن شــانه خالی می کند و آن را به قوه 
قضاییه می سپارد. نبود این نظارت برای این است که 
ما صنف تهیه کنندگان مقتدری نداریم. چندین نفر 
در مرکزیت صنف تهیه کنندگی هستند که به دلیل 
به خطر افتادن منافع مالی خودشان، نمی گذارند 
صنف واحد شود و به همین دلیل همه آن ها دنبال 
فراکسیون هستند. آن ها دنبال کرسی خواهی هستند 
که مصداق بارز دیکتاتوری اســت. از آن جایی که 
شورای عالی تهیه کنندگان، صنف به حساب نمی آید 
یک سری دنبال کرســی خواهی هستند اما به نظر 
من باید صنفی باشد که تهیه کنندگان در آن حضور 
داشته باشــند و همه بتوانند روی منافع خودشان 
حساب کنند. در غیر این صورت همین که می بینید 
اتفاق می افتد؛ عده ای دنبال منافع شخصی خودشان 
می روند و دیکتاتوری به وجود می آید. تا زمانی که 
یکپارچگی تهیه کنندگان اتفاق نیفتد این موضوع 

همین طور خواهد ماند.

هرکس با یکپارچگی تهیه کنندگان 
مخالف است خائن و نادان است

او معتقد اســت که این سرمایه های کالن وارد 
شــده، نتیجه کار همین افراد در شوراســت 
و عنــوان کــرد: هــر کســی بــا یکپارچگی 
تهیه کنندگی در ســینمای ایــران مخالفت 
می کند حتما خائــن یا نادان اســت چون به 
ســینما و فیلمســازی مــا ضربــه می زنــد. 
ســرمایه های مشکوک و ســرمایه هایی که از 
بیرون می آینــد و مخارج ســاخت یک فیلم 
را چند ده برابــر می کنند حاصــل کار همین 
آدم هاست. باید صنفی باشد که از ورود این ها به 
سینما جلوگیری کند تا آن ها پول هایشان را در 
جای خودشان و برای کمک به صنوف خودشان 

استفاده کنند.
کارگــردان فیلم »مســتانه« درباره شــیوه 
ســرمایه  گذاری کــه در فیلم هایــش اتفاق 
می افتد، گفت: من، هم سرمایه  گذاری می کنم، 
هم هزینــه می کنم. من اگر ســرمایه  گذاری 
می کنم برای این است که برای فیلم بعدی که 
می خواهم کار کنم سرمایه داشته باشم. آن ها 
فقط هزینه می کنند و ایــن پول ها هیچ کدام 
بازگشت ندارند و ممکن است البه الی آن فیلم 
خوب هم دربیاید اما عموم آن فیلم ها بین مردم 
مورد استقبال قرار نمی گیرند و هزینه برگشتی 

ندارند یعنی نیمی از پولی که برای ساخت آن 
هزینه شده را بازنمی گردانند.

سریال های شبکه نمایش خانگی 
سینما را له کرد

او همچنین در ادامه عنوان کرد: اگر صنف 
واحدی وجود داشــت اجازه نمی داد این 
همه ســریال های نمایش خانگی ساخته 
شود. سریال های شــبکه نمایش خانگی 
جز خیانت، چیزی برای ســینمای ایران 
نداشته است. مسئوالن ما هم برای کسی 
که می خواهد کار تولیــد کند، می گویند 
ســریال خانگــی بســاز. از آن جایی که 
مســئوالن دنبال میز خودشــان هستند 
در این ســال ها من ندیده ام که مسئولی 
بگوید این مســئله جایش در کشــور ما 
نیســت چون سریال ســازی در کشور ما 
جایش در تلویزیون است. این موضوع برای 
کشورهای غربی است که نوع سینمایشان 
طوری دیگر است و شرایط ممیزی  هایشان 

شکل دیگری است.
االن در این کشور برای ساختن یک فیلم 
نمی توانیم یک بازیگر یــا گریمور یا طراح 
صحنه یا فیلمبردار پیــدا کنیم زیرا همه 
درگیر این موضوع هستند و به همین دلیل 
است که مخارج چندده برابر می شود و چون 
تعداد نیروهای قابل اعتماد کم هســتند، 
همه سر کار هستند و نمی توانند کار کنند، 
باتوجه به این که این ها همه برای ســینما 

هستند نباید در نمایش خانگی کار کنند.
فرحبخش ســریال های شــبکه نمایش 
خانگی را یک افت جدی دانست و در پایان 
گفت: هنرپیشــه ای که در ســردر سینما 
هســت با پول تطمیعش می کنند که در 
ســریال نمایش خانگی کار کنــد، او هم 
چاره ای ندارد و قبــول می کند. باز در این 
موضوع هم برمی گردیم به تهیه کنندگان 
کــه یــک صنــف واحــد ندارند و 
جاه طلب هستند و این عین 

دیکتاتوری است.

او به عنوان مدیرعامل خانه سینما باعث تفرقه شد که ارشاد هم از این موضوع حمایت کرد 
و از آن زمان جریاناتی شــکل گرفت. فرحبخش با ذکر موارد باال، جریانات به وجود آمده 
در آن زمان را باعث نفاق تهیه کنندگی دانســت و اضافه کرد: این جریانات از نظر منابع 
مالی هیچ چیز نداشــتند که درواقع بخش خصوصی  هم بودند، باهم ترکیب شــدند و 
تشــکیالتی را راه اندازی کردند که آن تشــکیالت از نفاق تهیه کنندگی سوءاستفاده 
کرد چون کسی نبود که جلوی آن ها بایستد. اگر دقیق نگاه کنید از این دسته بندی 
چهارگانه تهیه کنندگی که گروه بندی های عجیب وغریبی دارند بیشتر از 4-5 اسم 
را نمی شناسید. این5-4 نفر یک لشکر را گروگان گرفتند. مرکزیت شورای عالی 
تهیه کنندگان که من خودم هم عضو این شــورا هستم ســیصد تهیه کننده در 

خودشان عضو کردند و گروگان گرفتند.
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