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ویـژه نـامه
ی وهفتمین جشنواره فیلم فجر
س 
عکس اختصاصی «صبا»  :سحر محراب

سرمقاله

کیوان کثیریان

منتقد سینما

سینمایایراننیازمند
شفافیت و پولهای تمیز
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محمدرضا غفاری
زینب تربیزی

یکی از اتفاقهای خوب جشنواره ،شفافسازی
عوامل سازنده فیلم «غالمرضا تختی» درباره
هزینهها ،شــرکا ،ســهامداران و منابع تامین
ســرمایه فیلمشــان بود؛ کاری کــه بهگمانم
از ضروریتریــن و مفیدتریــن اقدامها برای
اصالح روند غیرشفافی اســت که در سینمای
ما حاکم شدهاست .این کار همچنین میتواند
کمکــم بســاط ســوءتفاهمها ،اتهامزنیها و
حاشیهسازیها را جمع کند.
طبیعتا حضور پولهای نامشخص و مشکلدار
در سینما بهشــدت مضر اســت و باید هرچه
شــر این آسیب رها شود .اما
سریعتر سینما از
ّ
ادامه فضای غیرشفاف و مهآلود فعلی ،این خطر
را به همراه خواهد داشــت که سرمایهگذاران
خصوصی وحشــت کنند و قید ورود به حوزه
سینما را بزنند .ســینما ،هنر گرانی است و به
حامیان مالــی خصوصی نیــاز دارد .اگر همه
ســرمایهگذاران خصوصــی را دزد بدانیــم و
صاحبان پول کثیف بنامیم و همهشان را با یک
چوب برانیم ،دیگر کدام سرمایهگذار جرأت و
تمایل ورود به سینما را خواهد داشت؟
خود من هم درباره پولشویی در سینما و خطر
ســرمایههای مشکوک نوشــتهام اما معتقدم
بیشتر هموطنان متمول ما ،پولهایشان کثیف
نیست .پس تفاوت پولهای تمیز و کثیف را از
کجا میشود فهمید؟ بهگمانم وجود یک مرجع
رسمی و قانونی برای تشخیص سالمت پولها
الزم اســت تا فیلمســاز و تهیهکننده و البته
هنرمندان و اهل رسانه نیز تکلیفشان را در این
میانه بدانند.
اگر همه پروژههــا هزینهها و منابــع خود را
بهشرط درســتی و صحت -رسما اعالم کنند،
میتوان امیدوار بود بهتدریج تکلیف پولهای
نامشخص که در ســینما حضور دارند روشن
شــود و بحران پولهای کثیف در سینما جای
خود را به امنیت سرمایهگذاری بدهد.

