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عدد قابل توجهی هم می شد. در آن دوره تقریبا بخش خصوصی 
هم اضافه شد و تصمیم گیرندگان فهمیدند که باید متناسب با 
ارزش آثار، ارزیابی قیمت خرید اتفاق بیفتد و پخش کننده ها به 
هر اثر یک حق رایتی را متناسب فروش و تمایل بازار پرداخت 
می کردند. این شد که یک رقابتی بین تهیه کننده ها بر سر حق 
رایت شکل گرفت. شرکت های بخش خصوصی هم شبکه توزیع 
خود را راه انداختند و کار پا گرفت. مثال اگر خاطرتان باشد رایت 
»درباره الی« چند صد ملییون تومان فروخته شد و خیلی هم سر 
و صدا کرد. حاال شرکت های پخش محصوالت تصویری زیاد 
شده بودند. شبکه ی توزیع مناسب هم داشتند و به نظر رسید 
فرصتی است که بشود بهره ی بیشتری از این برد. پس در ابتدا 
دست به کار تولید برخی تله فیلم هایی شدند که ساز و کار اخذ 
پروانه اش در ارشاد و از قبل مهیا بود. و اتفاقا با یک هزینه ی تولید 
اندک فروش خوبی هم داشتند و به قول شما شانه تخم مرغی. 
یعنی حواسمان باشد این ها قبل از این است که اولین سریال در 
شبکه نمایش خانگی بشکل حرفه ای شکل بگیرد. من به عنوان 
کسی که در اولین سریال شبکه نمایش خانگی کار کردم همان 
زمان شاهد عددهای قابل توجه برای خرید تله فیلم ها و پخش 
اختصاصی آن بودم. این را هم باید بگویم که در همان زمان ساز 
وکار پروانه دادن به این آثار هم راه افتاده بود اما برای سریال اصال 
تعریفی وجود نداشت. روزی که ما برای پروانه ساخت سریال 
»قلب یخی« اقدام کردیم کل موضوع برایشان تعریف نشده بود و 
ساز و کاری هم وجود نداشت و کسی نمی دانست باید جواب ما را 
چه بدهد. یادم می آید که آقای رجبی فروتن آن زمان بابت تولید 
این کار دادگاهی شد و گرفتاری های زیادی داشت. . از طرفی 
محمدحسین لطیفی که سوپراستار کارگردانان تلویزیون در آن 
زمان  بود و سید کمال طباطبایی که به عنوان تهیه کننده شاخص 
کار می کرد و بنده تا مدت ها امکان فعالیت در تلویزیون را نداشتیم 
و آقای فرجی که مدیر شبکه یک شد باالخره این سد ممنوعیت 
ما را شکست. ما مدت ها بخشیده نشدیم فقط به این خاطر که 
چرا کنار دکان تلویزیون دکان دیگری را راه انداختیم. حاال امروز 
جریان پلتفرم ها در این کشور هم همین سیر را دارد و این سیر 
با ماجرای پخش »شهرزاد« شروع شد. با پخش این سریال برای 
اولین بار فیلم نت ) نه فیلم نتی که امروز می شناسیم( به وجود 
آمد که یک جوری احساس می شد جزو اموال همراه اول است و 
برای اولین فایل قابل دانلود »شهرزاد« را در دسترس قرار داد و 
سرمایه گذاران شهرزاد فهمیدند که می توانند پلتفرم دیگری بزنند 
که لزوما با این شکل فعلی پلتفرم ها متفاوت بود و ابتدایی و محلی 
برای دسترسی به فایل قابل دانلود بود. حاال اینکه شبکه قاچاق 

کشور چه در دوران سی دی و دی وی دی و چه االن چقدر تأثیر 
داشت بحث جداگانه ای است اما باالخره بیزنس ترافیک اینترنت 
معنی پیدا کرد بحث خرید حق اشتراک و خرید محتوا هم. و 
شاید اولین بستر درآمدزایی حقیقی در این بستر خود آپارات 
بود که تقریبا این را معنی کرد. در نتیجه و در حاشیه ی همه این 
ها نفع مالی دیده شد. ولی همچنان موضوعی به نام مقاومت یک 
بخشی از حاکمیت در برابر این جریان ادامه داشت. این سؤال که 
چرا سهم خواهی می شود جوابش همین است. در واقع اعمال 
حاکمیت به جهت تشریعی و قانونی خیلی عقب تر از ایجاد بستر 
است و دلیل آن زمانی است که تلف می شود حرف این مقاومت 

و ندیده گرفتن جریان تقاضای جامعه است. 

یعنی ما همیشه گل را می خوریم تازه فکر می کنیم 
چطور دیگر گل نخوریم. 

عنقا: شاید بخشی هم به این برمی گردد که شناخت مناسبی 
ایجاد نمی شود و اول با خود می گویند زیاد جدی اش نگیریم. 
وقتی صبا ایده اولین نسخه بتا را باال می آورد می گویند جدی اش 
نگیرید به شکلی که وقتی مجوز می خواهد شبیه همان جوابی را 
می دهند که برای »قلب یخی« به ما دادند و بعد وقتی نفع مالی 
وسط می آید با اقبال مردم تازه شروع به تأسیس شورا می کنند 
و حاال نامه های عجیب و ادارات عجیب تر اعالم می کنند بیایید 
برای کاری که چند ســال اســت دارید انجام می دهید مجوز 
بگیرید. این مجوز هم لزوما برای حمایت نیســت. برای اعمال 

حاکمیت است. 

موالیی: تلویزیون اینترنتی هم در انگلســتان هم در آمریکا 
مســیری رفته که ما رفتیم اما اینجا حاکمیت دیرتر و مانع تر 
بودند و دیرتر به نتیجه می رسد. این مسیر الجرم باز هم ادامه 
پیدا می کند و مثل سیل است و جاری است و دیگر کاری اش 
نمی توانیم بکنیم چون هر سه مورد عرضه وتقاضا و پول درگردش 
وجود دارد؛ مثل مواد مخدر که ما سی سال است نتوانستیم جلوی 
آن را بگیریم چراکه هم عرضه و هم تقاضا و هم پول درگردش 
وجود دارد. این حوزه هم همین طور اســت به نظرم این مسیر 
نیازمند این است که حاکمیت درست وارد شود و مدیریتی غیر 

مانع تراشی داشته باشد. 

یعنی شما برای پول کار نمی کنید؟
عنقا: چه ربطی دارد؟ همه ما در نهایت برای منافع مختلفی کار 

می کنیم که پول یکی از شاخصه های اصلی آن است.

است که به واسطه کارهایی که ساخته و اعتباری که از این شاخه به دست آورده و شهرتی به هم زده است. اگر می بینید 
کسانی به این بیزنس می آیند و پول خرج می کنند و اصرار دارند که اسمشان در کار باشد و اصرار دارند عکس هایشان را با 
هنرپیشه های معروف توزیع کنند برای این است که برای خودش تبلیغات کند و پرسونال برندینگ بسازد که اگر بخواهد 
برود با رییس یک بنگاه اقتصادی صحبت کند دیگر به عنوان صادر کننده قیر نباشد. به عنوان آدم فرهنگی حرف می زند 
که دیشب سوپراستار های این مملکت در یک مهمانی با او بودند. کارمندهای آن شعبه بانک هم یک جور دیگری جوابش 
را می دهند چرا که می توانند درباره آخرین قسمت یک سریال و پایان بندی یک فیلم هم با او صحبت کنند. جنس 
این فساد با جنس پولشویی ای که مثال خانواده های مافیایی در دهه 7۰ با کمپانی پارامونت انجام دادند فرق دارد، آن 
خانواده می خواست پول معامالت اسلحه اش را یک جوری وارد سینما کند  و یک بخشی اش را هم وارد قمارخانه کند و 
یک بخشی اش هم در هتل الس وگاس سرمایه گذاری کند و در نتیجه آن پولشویی با این پولشویی که درحال حاضر 
هست، فرق دارد. اما سؤال این است که آیا در حوزه سریال سازی و سینمایی پول کثیف وارد می شود؟ بله. هر زمان 
دیدید که در یک پروژه میزان سرمایه گذاری و هزینه ای که می شود با عرف بازار متفاوت است بدانید این پول یک 
جایی اشکال دارد اما به این معنی نیست که پولشویی به معنای عام حقوقی اش رخ داده. بلکه آن کار یا وسیله ای است 

برای طرح دیگری یا یکی از حاشیه های پروژه ی شبهه ناک.
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