
پرونده ماه

خیلی از دوستان و 
همکاران ما هستند که 
سر همه کاله می گذارند 
یعنی می گویند 
سرمایه  گذاری کن ببین 
فالن فیلم چقدر برد، تو 
هم همان قدر می بری 
و وقتی فیلم ساخته 
می شود تمام سرمایه 
او از بین می رود

کارگردان »خصوصی« در ادامه از تاکیدهای چندباره اش برای یکی شدن و وحدت تهیه کنندگان در یک صنف خاص اشاره و بیان کرد: من بارها این موضوع را در جلسات 
عالی تهیه کنندگان هم مطرح کرده ام. حس جاه طلبی ما در این شورا، منافع، اختیار و آینده زندگی مالی و معنوی تهیه کنندگان را به گروگان گرفته است. من می گویم 
همگی جمع شویم تا یک صنف، واحد شود، بعضی ها زیر بار نمی روند برای این که منافع شان به خطر می افتد.او ضمن تاکید به واژه »گروگان گیری« گفت: به زعم من این 
موضوع، گروگان گیری است که اگر به قیامت اعتقاد داشته باشند قطعا در آن دنیا گیر هستند چون جاه طلبی و منافع شخصی به آن ها اجازه نمی دهد که در تهیه کنندگی 
به یکپارچگی برسند. می دانید چرا؟! چون در یکپارچه شدن آن ها برای دسته دوم سودی نیست و ممکن است ضرر زیادی هم داشته باشد و نمی توانند موفق شوند. ما 
تعهد دادیم و گفتیم شما را هم وسط می  آوریم اما آن ها خودشان می دانند چه می کنند. تمام این پول هایی که می آید که ظاهرا از بخش خصوصی و نهاد های دولتی است 
به دلیل نبود صنف واحد تهیه کنندگان است. اگر صنف واحدی وجود داشته باشد فیلمساز های ارزنده تر و تهیه کنندگان ارزنده تر وجود خواهند داشت و ارشاد هم نمی تواند 
این ممیزی های غیرعقالنی را در فیلم ها انجام دهد.این کارگردان و تهیه کننده درباره سابقه شورای عالی تهیه کنندگان توضیح داد: از سال1386 تا االن که شورای عالی 

تهیه کنندگان تاسیس شده، صنف تهیه کنندگی نه تنها هیچ کمکی نکرده است بلکه خیلی جاها ضربه های مهلکی هم به تهیه کنندگی زده است. 

خودشان می دانند پول شان 
برنمی گردد اما....

او ادامه داد: انگار کسی برای این سرمایه هایی 
که آمده، به فکر بازگشــت نیست و اهداف این 
آدم ها اهداف دیگری اســت. فرق بین هزینه 
و سرمایه  گذاری زیاد اســت. ما سرمایه  گذاری 
برای فیلم انجام می دادیم. برای مثال وقتی شما 
پول درشتی دارید مثال سرمایه  گذاری می کنید 
و زمین و خانه می خرید. آن زمین که سرمایه 
است نهایتا 10درصد باالتر یا پایین تر می رود. 
هر زمان نیاز به پول داشــته باشید آن زمین را 
به عنوان سرمایه می فروشید. اما زمانی که این 
پول را برای جایی یا چیــزی هزینه می کنید 
دیگر آن پــول تمام اســت و برنمی گردد. کار 
نهادهای دولتی دقیقا همین است و به همین 
دلیل است که افراد زیادی آمدند و تحت عنوان 
شرکت های مختلف دنبال مقاصد این پول ها 
هستند نه سرمایه گذاری. این در صورتی است 
که خود آن ها می دانند که پول شان برنمی گردد 
اما به دنبال ساختن دومین یا سومین فیلم شان 

هستند.
فرحبخش قصد و تعمدی برای این اتفاق می داند 
و توضیح می دهد: به نظر من قصدی در این کار 
هست، باید این سرمایه گذاری ها از سینما خارج 
شوند و بخش خصوصی ســرمایه بیاورد و اگر 
نتوانست سرمایه گذار بیاورد، یک سرمایه  گذار 

بیاید که بتواند درباره آن پول توضیح دهد که این 
کار مقرون به صرفه نیست، چون سرمایه  گذاری 
که می آید دنبال منافع اســت و بایــد بداند که 
کار سینما کاری نیست که برای صاحبان فیلم 
بازدهی خوبی داشــته باشد. خیلی از دوستان و 
همکاران ما هستند که سر همه کاله می گذارند 
یعنی می گویند ســرمایه  گذاری کن ببین فالن 
فیلم چقدر برد، تو هم همان قدر می بری و وقتی 
فیلم ساخته می شــود تمام ســرمایه او از بین 

می رود.

هزینه ساخت فیلم 400میلیونی را به  
دومیلیارد رساندند

او همچنین زمان افول سینما را از همان زمانی 
که سرمایه  گذاری از دست ســینماگران خارج 
شد دانست و عنوان کرد: ســینما از زمانی رو به 
افول رفت که سرمایه گذاران بیرون از سینما، چه 
دولتی و چه غیردولتی وارد این عرصه شــدند و 
تهیه کنندگی را نابود کردند و شأن تهیه کنندگی 
را پایین آوردنــد. حاال دیگر چیــزی به عنوان 
تهیه کننده باقی نمانده و سرمایه گذار هر کاری 
که می خواهد می کند و ایــن فیلم ها، اغلب در 

اکران هم نتیجه نمی گیرند.
محمدحســین فرحبخش بــا بیــان این که با 
ورود ســرمایه گذار هایی که با اعمال نظر در کار 
کارگردانی و تهیه کنندگی و حتی کســت وارد 

سینما می شــوند، گفت: به نظر من تهیه کننده 
خودش بلد اســت که ســرمایه گذار پیدا کند. 
مــن موافق ایــن ماجرا نیســتم زیــرا همین 
سرمایه گذارانی که آمدند، سینما را نابود کردند. 
فیلم 400میلیونی را به  دو میلیــارد و فیلم دو 
میلیاردی را به هفت میلیارد رســاندند. به دلیل 
عدم آشــنایی با فضا، با بازیگر عکس می گیرند 
با کارگــردان عکس می گیرنــد و آن را می برند 
به همکارانشان در محل کار نشــان می دهند. 
دســتمزدها را به باالترین نقطه می رســانند و 
فیلمسازی را به تعطیلی می کشانند. به نظر من 
معایب آن فیلم ها این است که آن طور که باید و 
شاید مورد اســتقبال واقع نمی شوند و این ها در 

آینده خسارت بیشتری به سینما وارد می کنند.

محمدحســین فرحبخش در ابتدا و در پاسخ به این ســوال که چقدر فرم فعلی 
سرمایه  گذاری بخش خصوصی را می پسندد، گفت: ما هنوز از هم جیب خودمان 
کارهایمان را می سازیم، چون فرم االن فاجعه است و اساسا به نظر من تهیه کننده ای 
به نام بخش خصوصی وجود ندارد.در حال حاضر من کسی را میشناسم که سه پروانه 
ساخت گرفته است اما در این سه فیلم یک ریال سهم ندارد.او پروانه ساخت را گرفته 
و پولها را اشخاصی دیگر داده اند هیچ کاری هم ندارد و نمیداند که فیلمبرداری کجا 
انجام میشود.به او هم بگویی میگوید من سه فیلم ساختم.پولها برای کسانی است 
که میخواهند عضو شوند یا اسپانسری دارند و آن را به نام خودشان میزنند.تهیه 
کنندگانی که ادعای بخش خصوصی دارند حق العمل کار هستند تا اینکه 
بخواهند پولی را پرداخت کنند چون آنها در تولید فیلم هم نظارتی ندارند. 
آن زمان درنهایت فارابی یا امثال این مجموعه ها بودند که یک وام کالن به 
بعضی ها می دادند و آن را هم فقط از بعضی ها پس می گرفتند یا نمی گرفتند. 
االن سرمایه های کالن، بیرون از این نهادهاست که اکثرا سرمایه های کثیف هستند 
و با مقاصد خاصی وارد این کار می شوند و نظم رابطه و همه چیز را به هم می ریزند. به 
این صورت که فیلمی را که دو سال پیش با 400میلیون تومان تمام می شد امسال 

با دومیلیارد تمام می شود.

تخم نفاق از زمان میرکریمی 
پاشیده شد

از سال 85-86 و از زمان وزارت صفارهرندی 
در وزارت ارشاد و محمدرضا جعفری جلوه 
که معاونــت وزیر را بر عهده داشــت و رضا 
میرکریمی راس خانه ســینما بود جلساتی 
با او داشــتیم که می گفت ایــرادی ندارد 
تهیه کنندگی چندشــاخه شــود و به نوعی 
تخم نفاق را او پاشید که به آن ها اشاره کند. 
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