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شــبکه نمایش خانگی به سرعت بازگشت 

سرمایه دارد
  کرونا عامــل اصلی رکود 
سینما نیست اما به هر حال 
تاثیر گذاشــته و سینما را 
متوقف کرده است. درواقع 
کرونا به سینما آسیب جدی 
زده و بــه کســانی که در 
شــبکه نمایــش خانگی 
حضور دارند یک فرصتی را داده است. اگر کرونا را 
پشت سر بگذاریم که حداقل به این زودی ها نخواهد 
بود و آنطور که مشخص است یکی، دو سال آینده را 
درگیر هستیم؛ ســینما باز هم متاسفانه به دلیل 
مدیریت غلط و بی توجهی به برخی مولفه های حفظ 
تماشاگر دچار این ورشکستگی خواهد بود و قهر 
مخاطب را به این راحتی ها  نمی تواند تبدیل به آشتی 
کند. ریل گذاری اتفاقات کنونی شبکه نمایش خانگی 
پیــش از کرونا بوده  اســت و برای جــذب برخی 
سرمایه های مشکوک و یا پول هایی که از راه های 
مفت به دست آمده و گســیل آن به سمت شبکه 
نمایش خانگی، ریل گذاری صورت گرفته بوده است. 
اما به هر حال تعطیلی سالن ها فرصتی شد تا شبکه 
نمایش خانگی رونق بیشتری بگیرد و آن فرصت را 

تبدیل به گل طالیی کند. 
  تهیه کنندگان ســینما به دلیل رعایت ضوابط 
صنفی و دغدغه های سینمایی شان که به هر حال 
می توان گفت از قبل بیشتر است؛ و اینکه حداقل 
نیمی از تهیه کنندگان آدم های موجهی هستند 
و ِصرف پول و ســرمایه نبوده که آن ها را به سینما 
آورده  و دغدغه هایی داشته اند، به این سادگی اینطور 
پول ها را به کسی نمی دهند، ضمن اینکه خانه ی 
ســینما و صنوف مختلف به آن ها اجازه نمی دهد. 
بنابراین چهره ها در سینما چنین حلوای لن ترانی  
را پیدا نخواهند کرد. باید در سیاســت گذاری ها، 
هدف گذاری ها و خصوصا ریل گذاری های وزارت 
ارشاد در حوزه ی سینما به کمک صنوف تغییراتی 
ایجاد شود و با خطوط قرمز سلیقه ای برخورد شود؛ 
یعنی خطوط قرمز کالن و کامال شناخته شــده و 
مســائلی که به لحاظ ملی آسیب می زنند مد نظر 
قرار بگیرند تا بتوانند به نوعی با این خط قرمزهای 
سلیقه ای که اعمال می شــود مبارزه کنند. در هر 
صورت اگر بستر سینما از هر نظر بستر خوبی باشد 
و همانطور که گفتم با ضوابط درست و شرایط تولید 

خوب باشد، طبعا آن ها بازمی گردند.
  شبکه ی نمایش خانگی به سالن نیاز ندارد، یک 
شــبکه ی توزیع سراســری برای آن وجود دارد و 
این محصوالت به راحتی از طریق سوپرمارکت ها، 
مغازه ها و دکه ها و ... توزیع می شوند، اما این امکان 
برای سینما نیست. هزار و صد شهر از کشور ما سالن 
سینما ندارند، در حالی که در شبکه نمایش خانگی 
همه ی دکه های سیگار فروشی، محله ها و شهرها 

می توانند سی دی بفروشــند. بنابراین شبکه ی 
توزیع موجود، امکانی را به سرمایه گذارانی که به 
دنبال بازگشت سریع سرمایه شان هستند می دهد 
تا جذب شبکه نمایش خانگی شــوند و با آوردن 
سرمایه شان به شبکه نمایش خانگی طی دو ماه 
و بعضا حتی کمتر، یک ســریال را کلید می زنند، 
قسمت های اولش را روانه ی بازار کرده و سود آن را 
به سرعت دریافت می کنند. در حال حاضر در هیچ 
صنعتی در کشور ما اینطور به راحتی و به فوریت 
سرمایه ها برگشت ندارد. هر کسی بخواهد در هر 
رشته ی صنعتی سرمایه گذاری کند فقط چند سال 
طول می کشد تا بتواند موافقت اصولی بگیرد. باید 
بدود، مکانی را تهیه کند، وام بگیرد و هزار مشکل 
دیگر دارد و زمانی که تولید شروع شود مشکالت 
عدیده ای از قبیل کارگر، بیمه، مشتری و بازاریابی 
پیدا می کنند. در حالی که در شبکه نمایش خانگی 
یک سرمایه ی بیست میلیاردی در عرض دو ماه به 
برگشت سرمایه و حتی سود خیلی باال می رسد، زیرا 
در حال حاضر مردم مخاطب این سریال ها هستند.

  سینمای کشــور طی این هفت، هشت سال 
آسیب دیده اما در این دو سال با وجود کرونا دیگر به 
ورشکستگی کامل رسیده است. این مساله آسیب 
جدی به منافع ملی و امنیت کشور، سرمایه های ملی 
کشور و نیروی انسانی کشور است. به هر حال سینما 
کارکرد درازمدتی در نهادینه کردن فرهنگ دارد اما 
شبکه نمایش خانگی یک کارکرد سرگرمی سازی 
ِصرف دارد و اساسا در راستای انهدام حتی فرهنگ 
کشور عمل می کند. بنابراین به نظر می آید که به این 

راحتی ها نیست و آن ها اصال بازنمی گردند.
  ما اساســا در بین چهره هایمان آن مفهومی را 
که در سیستم های تولیدی مثل هالیوود، بالیوود 
و حتی کشورهایی مثل انگلیس، آلمان و چین در 
این چند سال گذشته برقرار بوده نداریم. در کشور 
ما چهره های ملی، یعنی کسانی که دغدغه های 
فرهنگی، اصول اعتقادی و تعلق خاطر ملی و مسائل 
این چنینی دارند بســیار کم هستند، برای مثال 
کسانی مانند مارلون براندو یا آلن دلون در فرانسه و 

رابرت دنیرو و خیلی های دیگر که آدم های استخوان 
خردکرده ی متعهدی نســبت به مردم هستند. 
اینجا درواقع پول برای بازیگــران تعیین کننده 
است. در حال حاضر می بینیم که همین چهره ها 
حتی نمی توانند در برابر حتی نوعی از آگهی های 
بازرگانی مبتذل مقاومت کنند و به سادگی به این 
کارها تن می دهند. بنابراین تنها چیزی که برای 
آن ها تعیین کننده است پول اســت. مگر اینکه 
ضوابط و چارچوب روشنی به شکل مدون وجود 
داشته باشــد و این ها مجبور باشند با آن سیستم 
کار کنند، مثل مشاغل دیگر. در نتیجه به نظر من 
در برابر پیشنهادهای بهتر طبعا انتخابشان جایی 
است که چرب و شــیرین دنیا در آن بیشتر باشد. 
نه اینکه مطلق بگویم، حتما می توانیم آدم هایی را 
پیدا کنیم که برای خودشان یک اصولی دارند اما با 
آن چیزی که تجربه نشان داده و ما دیده ایم اغلب 
کسانی هستند که چرب و شیرین دنیا برای آن ها بر 

هر چیزی ارجح  است.
  در حال حاضر تمام سالن دارها و کارکنان سینما 
یک قشری هستند که به نسبت حتی دیگر صنوف 
واســطه ای، تولیدی و حتی داللِی ما آسیب های 
جدی تری دیده اند. چه سرمایه ای برای سالن در 
فالن منطقه ی شهر شده و با این همه سرمایه ای 
که در آنجا خوابیده االن دو سال است که عمال برای 
آن ها سودآور نبوده است. بنابراین دولت باید حتما 
در این مواقع در کنارشان قرار بگیرد و برنامه های 
حمایتی جدی برای آن ها داشته باشد. به نظر من 
آن ها به این راحتی نمی توانند ضررهایشان را جبران 
کنند و متاسفانه هر روز آسیب جدی تر و ضررهای 
بیشتری می کنند. کمک های حداقلی هم که به ما 
می شود این است که برای مثال صندوق اعتباری 
هنر یک میلیون و پانصد هزار تومان به من می دهد 
اما در حال حاضر دو سال است که همه ی کارها، 
فرهنگسراها و برنامه های نقد تعطیل است. در این 
شرایط من به عنوان یک منتقد حرفه ای چکار باید 
می کردم؟ حاال شما ببینید آدمی مثل من اینطور 

است، وای به سالن دارها و کارکنان سینما. 
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