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محمدحسین فرحبخش، تهیه کننده
 شــما برد پیت و آنجلینا جولــی را در 

vod دیدید؟
     محمدحسین فرحبخش، تهیه کننده 
پرکار و شناخته شده سینمای ایران شبکه 
نمایش خانگی را برای سینما مضر می داند 
و ورود بزرگان به این عرصه را خطا قلمداد 

می کند
  شبکه نمایش خانگی برای 
سینما مضر است، عده ای 
می گویند کــه در امریکا و 
اروپا هم یک چنین چیزی 
وجود دارد امــا در امریکا و 
اروپا تلویزیون دولتی آن ها 
معمــوال ســریال پخش 
نمی کنند، بنابراین تلویزیون ها کاماًل پولی است و 
چیــزی هماننــد شــبکه ی خانگــی مــا در 
تلویزیون هایشان است و هر کسی می تواند هزینه 
پرداخت کند و فیلم ببیند اما یک فرقی دارد و آن این 
اســت که ســتاره ها، هنرمندان و کارگردان های 
بزرگشــان هیچوقت نمی روند در شبکه  خانگی 
فعالیت کنند تا سینمای آن ها از بین برود. برای مثال 
شما برد پیت و آنجلینا جولی را در شبکه  نمایش 
خانگی نمی بینید و هنرپیشه هایی که مخصوص قاب 
تلویزیون هســتند در آن  حضور دارند اما در اینجا 
محمدرضا گلزار، نوید محمدزاده، امین حیایی، الناز 
شاکردوست و همه  دوستان در شبکه نمایش خانگی 
فعالیت می کنند و این سینما را از بین می برد. این 
قطعا یک خطر برای سینما است و به نظر من اگر 
سینما هم باز شود با این وضعیت به حالت سابقش 
برنخواهد گشــت. درست اســت که سینما یک 
جاذبه ی ویــژه ای دارد و پرده ی نقــره ای بزرگ با 
صفحه ای که پنجاه، شصت اینچ است تفاوت دارد اما 
به هر حال فکر نمی کنم که این اتفاق بیفتد. مگر 
اینکه بازیگران جدید وارد عرصه ی بازیگری شوند که 

قدرت نمایش روی پرده ی نقره ای را داشته باشند و 
با پول از شبکه نمایش خانگی وسوسه نشوند و از آن 
اجتناب کننــد وگرنه مخاطــب می گوید که در 
تلویزیون و در خانه، در وی اودی و لپ تاپ آن ها را 
می بینم و دلیل ندارد که بروم در سینما فیلم ببینم. 
بازیگر سینما باید غیر قابل دسترس باشد، یعنی هر 
کسی نتواند او را ببیند. قبل از انقالب بازیگرها در 
دسترس نبودند و کسی به این سادگی نمی توانست 
فردین و ملــک مطیعی را ببیند. امــروزه همه را 
می بینند پس آن جذابیت تماشــای بازیگران در 
سینما برای آن ها از بین می رود. به هر حال من از 
اول هم مخالف شبکه نمایش خانگی بودم، زیرا نه 
برای کشور ما بلکه برای کشورهای غربی است که 
حساب و کتابشان درست است. به نظر من در اینجا 

خیانت در حق سینما صورت می گیرد.

   فرحبخش فسادهای مالی سنگین در 
ورای شبکه نمایش خانگی را برای سینما 
خطرناک و معافیت مالیاتــی را  هم در این 

عرصه موثر می داند
  پشت پرده شبکه نمایش خانگی هم فسادهای 
مالی سنگینی وجود دارد که خیلی خطرناک است 
و این آسیب را برای سینما ایجاد کرده  است. برای 
اینکه قانون می گوید پول هایی که این ها می دهند 
جزو مالیاتشان حساب نمی شود و باال و پایین هم 
می کنند، برای مثال پنج میلیارد می دهند و طوری 
حساب می کنند که انگار سی میلیارد داده اند. از 
مالیات معاف می شوند و یا حداقل کمتر پرداخت 
می کنند. این ها مســائلی است که باعث می شود 
سرمایه گذارهایی که برندهای بزرگ داشته باشند 
بخواهند از این طریق برای خودشان کسب درآمد 

کنند.
تهیه کننــده »خصوصــی«، شــرایط ظاهری و 
محدودیت های کمتر در شبکه نمایش خانگی را 
تایید می کند و دستمزدهای زیاد به بازیگران در 

VOD  را مساله مهمی می داند
همچنین در شبکه نمایش خانگی فضا، حجاب ها 
و داســتان ها یک مقدار بازتر است و هر کسی هر 
داستانی را که دلش می خواهد می سازد چراکه نه از 
نظر ارشاد و نه از نظر جاهای دیگر اصال قابل کنترل 
نیست. بله، ممکن است که به سینما بیایند اما سینما 
جواب نمی دهد. بحث این نیست که نیایند، همه ی 
هنرمندانی که در حال حاضر در شــبکه نمایش 
خانگی هستند اگر پیشنهاد خوب به آن ها شود در 
سینما هم کار می کنند اما سینما جواب نمی دهد و 
آن دستمزدهایی که این افراد در شبکه ی نمایش 
خانگی می گیرند را سینما نمی تواند پرداخت کند. 

   ســالن های ســینما و دفاتر پخش و 
تهیه کننده ها اقشــاری بودند که در میان 
اهالی سینما بیشترین آسیب را دیدند؛ این 
نکته ای ست که محمدحسین فرحبخش به 

آن اشاره دارد. 
  »در عرصه ی ســینما دو گروه خسارت دیدند و 
بقیه اتفاقًا در زمان کرونا منافع شدیدی به دست 
آوردند. اول ســالن های سینما و دوم دفاتر پخش 
و تهیه کننده ها، یعنی این دو گروه نابود شــدند 
وگرنه از عوامل، کارگردان، بازیگر، فیلمنامه نویس، 
موسیقی ســاز، حتی آبدارچی و تدارکات سینما 
همه پول هایی در ایــن دوران کرونا درآوردند که 
در عمرشــان درنیاورده بودند و وقت سر خاراندن 
هم ندارند. همه ی مملکت بیکار هستند اما آن ها 
سر کار هستند. ســینمادارها واقعا نابود شدند و 
کارمندهای آن ها اخراج شدند، دفاتر پخش چهارده 
ماه است که دست روی دســت گذاشته اند؛ پول 
کارمند و پول بیمه می دهند و همچنین یک سری 
از تهیه کنندگان بخش خصوصی هم نابود شدند.« 

سجاد نوروزی، مدیر پردیس سینمایی 
آزادی

   برای بهبود شرایط سینما باید به سمت 
تولیدات بیگ پروداکشن برود

  مدیریت یکی از مهم ترین 
پردیس های ســینمایی 
تهران معتقد اســت که 
سینما با هیچ پدیده دیگر 
موازی از بیــن نمی رود و 
اقبالش را نزد عموم از دست 
نمی دهد »صنعت سینما 
به علت ماهیت خود زمانــی که یک بحران در هر 
طیفی، برای مثال بحران اجتماعی و یا سیاسی پیدا 
می شود خواه ناخواه تحت تاثیر قرار می گیرد. یعنی 
در زمان پدیده هایی مثل جنگ، انقالب، مجادالت 
سیاســی، شــلوغی ها و برای مثال اغتشاش ها و 
شورش ها اولین جایی که در همه  جای دنیا به دلیل 
ماهیت مدنی و اجتماعی متاثر می شود سالن سینما 
است. در شرایط اخیر هم این اتفاق افتاده و شاید 
جزو اولین جاهایی بوده که تحت تاثیر کرونا قرار 
گرفته و فعالیتش محدود شده، منتها صنعت سینما 
همیشه رقیب داشته یعنی آن زمانی که حتی اوایل 
اختراع و حضور تلویزیون بود همه می گفتند که 
سینما از رونق می افتد؛ شــاید این مساله ای که 
می گویم برای دهه ی بیست و سی میالدی باشد اما 
این اتفاق نیفتاد. بعد از آن ویدئوها آمدند و گفتند 
دیگر با آمدن ویدئو، سینما از رونق می افتد اما باز هم 
این اتفاق نیفتاد. بعدتر ماهواره ها آمدند و گفتند که 
ممکن است سینما تحت تاثیر قرار بگیرد اما بازهم 
این اتفاق رخ نداد. به نظر مــن، ما پدیده ای مثل 
وی اودی ها را باید با پدیده ای مثل ماهواره ها مقایسه 
کنیم کــه آن ها هــم تقریبا از حیث پوشــش و 
گستردگی می توانند یک چیزی شبیه وی اودی ها 
باشند و کانال های تخصصی فیلم و سریال هم داشته 
و دارند اما باز می بینیم که در شرایط عادی سینما 
مخاطب خودش را دارد. من اگر بخواهم یک مثال 
واضح بزنم سینما مثل پارک برای بچه هاست، یعنی 

در شبکه نمایش 
خانگی فضا، 
حجاب ها و داستان ها 
یک مقدار بازتر 
است و هر کسی هر 
داستانی را که دلش 
می خواهد می سازد 
چراکه نه از نظر ارشاد 
و نه از نظر جاهای 
دیگر اصال قابل کنترل 
نیست


