احمد پژمان

سال دوم

تلویزیون

شماره  70چهارشنبه 18تیر 11 ۱۳۹3رمضان ١٤٣5

درمقاماستادیاحمدپژمانهمینبسکهاستادفرهادفخرالدینی(رهبرارکسترملیایرانبهمدت 11سالوازاعضایشورایعالیخانهموسیقیایران)اوراچنینمعرفیمیکند«:احمدپژمان
استاد بزرگ موسیقی است .او موسیقی ایرانی را به خوبی میشناسد ...خالقیت احمد پژمان در خلق جمالت موسیقی و استفاده از ظرایف و ریتمهای خاص بینظیر است.به نظر من احمد پژمان
بزرگترینموسیقیدان ایرانی است»...

صبا با حضور اهالی قدیمی تلویزیون بررسی میکند:
چرا شباهت «هفت سنگ» و «مدرن فامیلی» اینقدر دردسرساز شد؟

مهران مهام:

مگردزدگرفتهاید؟!

آخرش چی شد؟ تلویزیون
عطاران را از دست داد!

ماجرای کپیکاری «هفت سنگ» از سریال پرطرفدار
«خانواده مــدرن» صدای خیلیها را درآورده اســت.
مهران مهام ،از تهیهکنندههای شاخص تلویزیون که
آثار برجسته و پرطرفداری برای تلویزیون تهیه کرده
است ،از جمله کســانی اســت که از حواشی رخ داده
پیرامون «هفت ســنگ» و اعتراض به کپی بودن این
اثر ،ناراضی است و به صبا میگوید« :کپی کردن آثار
فرهنگی قبل از انقالب تا االن متــداول بود .چه ما از
ترکیه چه ترکیه از روی ما بسیار زیاد کپی میکردند.
اگر برداشت از یک اثری کار بدی است پس چرا هنوز
که هنوز اســت از «بینوایان» در مدیومهای متفاوت
اقتباس صورت میگیــرد؟ یا از تــم آن در قصههای
مختلف استفاده میشــود؟! برای من عجیب است که
اینقدر این مســئله را بزرگ کردهاند .آنهایی که این
مســئله را علنی کردند طوری برخورد میکنند انگار
دزد گرفتهاند! گروه ســازنده خودش میداند که چه
کار میکند و همه هم میدانند که این سریال از روی
مجموعه «مدرن فامیلی» تأثیر گرفته است .من خودم
یادم میآید یک مسابقه به نام «میلیونر» خیلی معروف
شده بود و در اروپا ،ترکیه و برخی از کشورهای حاشیه
خلیج فارس این مدل مدام کپیبرداری میشد و من هم
با داوود رشیدی مشابه آن را ساختم .اتفاقی هم نیافتاد.
نمیدانم االن چه شــده که همه دارند اینقدر به تیم
«هفتسنگ» فشار میآورند؟» مهام میگوید خیلی از
ت سنگ» برگرفته
مجموعهها و حتی فیلمها مثل «هف 
از سریالهای فصلبندی شــده و فیلمهای سینمایی
است ،اما این سر و صداها برایشان به وجود نیامده است.
او همچنین معتقد است کمیسیون فرهنگی مجلس
فقط در مسائلی که دوست داشته باشد ورود میکند
و در اینباره میگوید« :در این دو ســال و نیم اخیر ما
بارها نسبت به بودجه و بیپولی سازمان اعتراض کردیم
و حتی نامهای به مجلس نوشتیم که به داد ما برسند.
اما اص ً
ال ترتیب اثر داده نشد .حاال گویا هم آنقدر وقت
داشتند که ســریال «مدرنفامیلی» را پیگیری کنند
و هم درباره «هفت ســنگ» نظر بدهند .حداقل اگر
میخواهند این موضــوع را پیگیری کنند ،آن موضوع
مهم دیگر که بودجه سازمان باشد را هم در نظر بگیرند
و کاری برای ما کنند ».او میگویــد االن باید موضع
مشخص شــود که به تم و محتوای این سریال ،خرده
میگیرند یا به این اینکه برگرفته از مجموعهای دیگر
اســت و بعد با توجه به آن اعتراض کنند .مهام اضافه
میکند« :مگر هزاربار این خوانندهها نیامدهاند آهنگی
را دوباره و چندباره بازخوانی کردهاند؟ عین اتفاقی که
برای ترانه «گلســنگم» افتاد که با زبانهای متفاوت
هم خوانده شــد .پس برویم یقه آنهــا را هم بگیریم
بگوییم چرا دزدی کردید؟» مهــام عنوان میکند که
اگر تهیهکننده ســریال «هفتسنگ» بود حتماً قبل
از آنکه این مجموعه پخش شود ،خودش در مصاحبه
با رسانهها اعالم میکرد که در این سریال برداشتی از
«مدرن فامیلی» صورت گرفته است« :همکار ما بیگناه
نیست اما فشارهایی که به او وارد میشود غیرمنصفانه
است .آثار مخرب این اتفاق که کارگردان و نویسندهای
را میترسانیم بعدها در عملکرد ما دیده میشود .اگر این
فشارها ادامه پیدا کند از این به بعد نویسنده دستش با
ترس و لرز به قلم میرود .قطعاً هیچ کسی نمیآید اثری
بسازد که بعد از پخش آن زیر سؤال برود .این تیم هم
8-۷ماه تالش کردند تا کاری بسازند که هم خودشان
از تماشایش لذت ببرند هم مردم آن را دوست داشته
باشند .پس اینقدر زیر سؤالشــان نبریم .این فشارها
فقط نتیجه عکس میدهد».
مهام در انتها میگوید« :مگر یادتان نیست برای سریال
«بزنگاه» من چه اتفاقی افتاد .آنقدر به ما فشــارهای
بیرحمانه آوردند که حاال دارند خودشان ضربهاش را
میبینند .نتیجهاش شد اینکه تلویزیون رضا عطاران
را از دســت داد .اما هنوز هم بارها ســریالهای او را
پخش میکنند و هنوز هم مخاطب دارد .همان زمان
سازمان واقعاً پشت ما ایستاد اما این فشارها عطاران را
خیلی اذیت کرد .ولی در کل من تصورم این است که
این فشارها هدفمند است و فقط به صرف کپی «هفت
ن فامیلی» نیست و ماجراهای دیگری
سنگ» از «مدر 
پشت آن است .تخریب با بازســازی و تذکر فرق دارد
کاش فرق بین اینها را بدانیــم ».او در پایان به عنوان
مثال از قلیان کشــیدن بازیکنان فوتبــال در کیش
و حاشــیههای مربوط به آن میگویــد و اینکه همه
چیز با تذکر میتواند تمام شــود و نیازی به این همه
هوچیگری نیست.
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دنیا خمامی

تسنگ»تمامینداردودرچندروزگذشتهکارگردانوعواملاینسریالباانواعواقسامهجمههامواجهشدند.پسازآنکهبرخیاز
حاشیههاپیرامونسریال«هف 
نماهاوتصاویرمشابهباداستانواتفاقاترخدادهازسریال«مدرنفامیلی»درسایتهاوبلوتوثهایتلفنمردمدستبهدستچرخید،فراکسیونفرهنگیمجلس
همبهمسئلهورودکردونظرداد.یکیازنمایندههایمجلسکهنمایندهمردمگرگانوآققالبود،درگفتگوییعنوانکرد«:بادعوتازمسئوالنصداوسیماتوضیحات
آنانرادرخصوصانتقاداتواردهبهفیلم«هفتسنگ»استماعخواهیمکرد.همچنینهیچگونهنتیجهگیریتازمانمنسجمشدننتایجدرخصوصشبیهسازی
سریال «هفت سنگ» از سریال پخش شده در شبکه امریکایی نمیتوان کرد ».پس از آن شاهد هوچیگری از جانب رسانههای خارجی پیرامون این مسئله بودیم
که موضوع را بیش از حد پررنگ و عجیب کردند و «هفت سنگ» به یکباره تیتر رسانههای خارجی شد .رسانههای معتبری از جمله دیلیتلگراف ،ورایتی ،تایمز،
سیدنیمورنینگهرالد،اینترنشنالبیزنستایمزومجله Slateایرلنددراینزمینهاظهارنظرکردندتاماجراازآنچهفکرمیکردیم،بزرگترشود«.دیلیتلگراف»
کهنمیداندسریالهایخارجیهمزمانباتمامدنیادرایرانهمباکیفیتخوبدیدهمیشود،درگزارشینوشت«:باتوجهبهممیزیهاییکهدرتلویزیونایرانانجام
میگیرد،تنهاراهتماشاینسخهاصلی«مدرنفامیلی»دانلودغیرقانونیاینسریالاست.آنطورکهتماشاگراننسخهاصلیاینسریالامریکاییدرجریانهستند،
«هفتسنگ»تقریب ًاصحنهبهصحنهتکرار«مدرنفامیلی»است».پسازآن«ورایتی»همنوشت«:اینسریالفریمبهفریموشاتبهشاتآیینهنسخهامریکاییآن
است.ایننخستینبارنیستکه«خانوادهامروزی»موردتوجهتلویزیونهایبینالمللیقرارمیگیرد.شیلیویونانهمدرحالتولیدنسخههایقانونیاینسریال
هستند«».تایمز»همبهتغییربرخیازکاراکترهادراینسریالاشارهکردونوشت«:تغییراصلیکهدرساختاینسریالایجادشده،حذفدومردیاستکهبهعنوان
شخصیتهایاصلیفیلم،باهمازدواجمیکنند،امادرنسخهایرانیسریال،یکزنوشوهرجایگزینآنهاشدهاند».همهاینحاشیههاواظهارنظربرخیازمدیران
سازماندرچندروزاخیرباعثشدکهاینباردرگفتگوبابرخیازاهالیشاخصتلویزیوندرحوزهتهیهکنندگیوکارگردانیازدالیلپررنگشدناینحاشیهصحبت
کنیمونظرآنهارابهعنوانیککارشناسدراینزمینهبدانیم.درادامهماحصلاینگفتگوهارامیخوانید.
برزو نیکنژاد:

چگینی:

ایرج محمدی:

دوستان الکی شلوغش کردند

ایرج محمدی تهیهکننده
خیلی از آثــار تلویزیونی
معتقــد اســت در حــق
علیرضا بذرافشــان و تیم
«هفتســنگ» اجحاف
شــده و در ایــن زمینه
معتقــد اســت« :من هم
این موضــوع را از طریق
مطبوعات پیگیری کردم
و واقعاً از این همه جنجال
تعجب کردم .کپیبرداری
واقعهای است که در جهان
به وفور اتفاق میافتد و آثار
چه در تلویزیون چه در سینما و چه ادبیات داستانی مدام ممکن است از روی دست
هم ساخته و اجرا یا نوشته شوند .برای همین آنقدر این مسئله حائز اهمیت نیست که
دوستان شلوغش کردند .این نه اولین بار است و نه آخرین بار .خیلی از متون اصیل
ن سوی آبی از روی ما کپی و ساخته میشود و میشود
ایرانی هم توسط سینماگران آ 
اینطور به این قضیه نگاه کرد ».او میگوید کارگردان وقتی با برداشت از یک کاری برای
تلویزیون ایران مجموعهای را میسازد باید حواسش حسابی به این موضوع باشد که
متناسب با فرهنگ ایرانی کار را تحویل بدهد و از این موضوع مراقبت کند .محمدی
میگوید« :من نتوانستم به دلیل درگیریهایی که داشتم «مدرن فامیلی» را ببینم اما
مطمئن هستم که این اتفاقات اخیر فقط ناشی از این نیست که چرا از یک سریال کپی
شده بلکه فرایندهای دیگری پشت این ماجراست .خیلیها از این طریق به فکر منافع
خودشان هستند .االن هم فقط کارگردان و عوامل و بازیگران این مجموعه ،آسیب
میبینند .قطعاً کارگردان و تهیهکننده با هماهنگی مسئوالن و اطالع آنها این سریال
را با تأثیر از آن مجموعه ســاختند و زیاد نمیتوان به آنها خرده گرفت ».او درباره
کشیده شــدن این موضوع به مجلس ،به «صبا» میگوید« :حساسیت نمایندههای
مجلس در این زمینه قابل اهمیت است چنان که هر نهادی که در این زمینه کارشناس
است میتواند در اینباره نظر بدهد .چون درباره این موضوع درشتنمایی شده حق
طبیعیشان است که ماجرا را پیگیری کنند».

بذرافشان بر اساس فرهنگ ایرانی با تأثیر
ت سنگ» را ساخته
ن فامیلی»« ،هف 
از «مدر 
محســن چگینــی که به
واسطه ساخت سریالهای
طنز موفق در تلویزیون و به
خصوص برای شبکه سوم
شناخته میشود ،عقیده
دارد که «هفت ســنگ»
به لحاظ محتوایی خیلی
موفــق عمل کــرده و به
«صبا» درباره حاشیههای
اخیر میگوید« :من نظرم
این است که اگر یک کاری
کــه امریکایی اســت ،به
یک نسخه ایرانی تبدیل
و ساخته شود ایرادی در آن نیست .چون همه قصهها تکراری است یا مشابه خارجی
دارد یا مضمون و طرحش شبیه یک فیلم و سریال دیگر است .پس اینکه بخواهیم
همه را محکوم به کپی کنیم ،بیانصافی است .خیلی وقتها انگلیسیها از روی دست
امریکاییها الهام گرفتند یا کرهایها از روی امریکاییها و ...به اینکه دزدی و کپی
نمیگویند .علیرضا بذرافشان هم بر اساس فرهنگ ایرانی با تأثیر از «مدرنفامیلی»،
«هفتسنگ» را ساخته است و من اشکالی در این موضوع نمیبینم ».چگینی اضافه
میکند« :این سریال خیلی کار اخالقی است و هر قسمت نتیجهگیری دارد و به نظرم
کار جذابی از آب درآمده است .سریال «مدرن فامیلی» سریالی است که خانوادهای در
فضای یک شهرک زندگی میکنند و این ماجرای آپارتمانی خانوادههای ایرانی است
و همانطور که ممکن است بعضی از نماها شبیه آن باشد خیلی از چیزها هم شبیه آن
ت سنگ» نه سریال سیاسی است نه غیراخالقی و نباید این همه
سریال نیست« .هف 
سر و صدای الکی برایش راه انداخت ».چگینی میگوید سریالسازی یک تکنیک و
صنعت است و وقتی پویا میشود که با دنیا در ارتباط باشد .او میگوید باید همه آثار
را دنبال کرد و در اینباره توضیح میدهد« :شاید اینکه از روی یک سریال مستقیم
تأثیر بگیریم و سریال بسازیم در سلیقه من نباشد .اما من تنها ایرادی که به این سریال
میتوانم بگیرم این است که اگر سازنده آن بودم حتماً در تیتراژ این موضوع را عنوان
میکردم .قطعاً مدیران هم خبر داشتند .اما شاید تصور کردند اگر اسمش زده نشود،
بهتر است ».او در پایان میگوید« :موضوع بیش از اندازه بزرگ شده و به نظرم باید به
مضمون این سریال به طور مستقل نگاه شود .چون «هفت سنگ» حرفهای خوب
و اخالقی میزند».

علیرضا افخمی:

چرا کسی به تیزرهای کپی
خارجی گیر نمیدهد؟

«مدرنفامیلی»کارضعیفی
ت سنگ» جذاب
است و «هف 

برزو نیکنژاد ســال گذشــته بــا نوشــتن فیلمنامه
«دودکش» توانست با محمدحسین لطیفی یک سریال
موفق را روانه آنتن کند .او در گفتگــو با «صبا» مانند
ت سنگ» دفاع کرد
برخی دیگر از همکارانش از تیم «هف 
و گفت« :من اص ً
ال فکر نمیکنم که کپی صد درصدی از
سریال «مدرن فامیلی» صورت گرفته و بیشتر تصورم
این است که دنبال یک سوژه هستیم که به چیزهایی
الکی دامن بزنیم .من برای این اتفاق تأســف میخورم
و متأسفم که باید بگویم در دنیای هنر هیچ وقت آدمها
هوای همکارانشــان را ندارند .شــما ببینید چند بار
به واســطه یک اتفاق ،برای اتوبوس مردم سوختند و
کشته شدند اما هیچ کسی این حادثه را گردن آن یکی
نینداخت و پشــت هم بودند .اما در سینما و تلویزیون
چطور؟! هیچ کس هوای آن یکــی را ندارد ».نیکنژاد
میگوید« :من خودم ممکن اســت تحت تأثیر از یک
دکوپاژ یا موضوع سریال و فیلمی ،فیلمنامهای نوشته
باشم اینکه موضوع عجیب و غیر اخالقی نیست و مدام
در همه جای دنیا مشــابهش رخ میدهد .من «هفت
سنگ» را دیدم و نه بد است و نه خوب ،من هم در مقام
دفاع از سریال با شما مصاحبه نمیکنم .چون همه شاهد
نزول کیفیت سریالها نسبت به سال گذشته هستیم اما
میخواهم بگویم که دیگر بیش از اندازه به این موضوع
ت سنگ» را
دامن زده شده و من تنها ایراد سریال «هف 
در این میبینم که شخصیتها و کاراکترهایش ایرانیزه
نشدهاند ».او همچنین میگوید« :ک ً
ال ممکن است ۸۰
تا ۱۰۰دقیقه از این ســریال کام ً
ال چه از لحاظ دکوپاژ
یا داستان شــبیه «مدرن فامیلی» باشد .اما نباید کل
مجموعه را زیر سؤال برد .به نظرم کل این سریال عین
به عین از روی آن ســریال ساخته نشده است .مجالت
و سایتهای خارجی هم خیلی شلوغش کردند و این
نتیجه سر و صداهای بیمورد ماست .خیلی از فیلمها
بارها و بارها از روی هم ســاخته شدند و اینقدر دردسر
درست نشده که ما برای این ســریال درست کردیم.
باز هم میگویم که مشــکل این سریال فقط این است
که شخصیتها ایرانی نیستند ،رابطهها ایرانی نیست
و ما شاهد یک فضای غیر ایرانی هستیم .اما این دلیل
نمیشــود که زحمات این گروه را زیر سؤال برد .بلکه
فقط باید با این تذکر گفت که کار شــما این مشکل را
داشت و انشاءاله در کار بعدی بهتر میشود ».نیکنژاد
معتقد است که حاشیهها و سر و صداهای الکی محور
این موضوع باعث شده مردم کنجکاو به دیدن «مدرن
فامیلی» شوند و میگوید« :من خودم در سریال «پس
از باران» دستیار سعید ســلطانی بودم و به این نتیجه
رسیدم که مردم دوست دارند کارهای ایرانی را ببینند،
فضاهای واقعــی و خانوادههای ملمــوس ایرانی .هیچ
اشــکالی هم ندارد در طرحی که میخواهیم به شبکه
ارائه بدهیم بگوییم ما از روی فالن سریال خارجی الهام
و تأثیر گرفتیم اما با فضــای ایرانی میخواهیم این اثر
را تولید کنیم .ایرانی کردن هم به این معنا نیســت که
اگر آنها اســتیک میخورند ما در سریالمان شلهزرد
بپزیم بلکه منظورم جنس و رعایت ظرافتهای رفتاری
ماســت ».این فیلمنامهنویس و کارگــردان میگوید:
«مگر خود ســریال «مدرن فامیلی» چقدر ســریال
گندهای است که بخواهیم نام آن را  boldکنیم؟ بعد هم
هنرمندانمان را زیر سؤال ببریم؟ اینکه همکارانمان
را بگذاریم بیخ دیــوار به آنها ضربه بزنیــم اص ً
ال کار
منصفانهای نیســت و من از این موضوع ناراحتم .چون
میدانم که صدها بار کپیهای علنی و غیر علنی رخ داده
اما اینقدر دربارهاش بزرگنمایی نشده است .در همین
تلویزیون همه تبلیغات بازرگانی کپی از تبلیغات خارجی
است .چرا کسی به آنها گیر نمیدهد؟!»

علیرضا افخمی هم در این پرونده مــا را همراهی کرد و
به عنوان یکــی از کارگردانان شــاخص تلویزیون درباره
این حاشــیهها به «صبا» گفت« :سریال «هفت سنگ»
شــباهتهای زیادی با «مدرن فامیلــی» دارد و در این
تردیدی نیســت و فکر هم نمیکنم آقای بذرافشان این
موضوع را رد کند .اما به وجود آوردن این همه سر و صدا کار
است .همانطور
بدی است .چون این اتفاق ،اتفاق مرسومی 
که خود من در سریال «تب سرد» از ایده یک فیلم الهام
گرفته و اقتباس کردم .نمیدانم چرا به یکباره این هجمه
برای علیرضا بذرافشان به وجود آمد ».او در پاسخ به این
سؤال که آیا اقتباس و تأثیر از سریالهای خارجی باعث
ارتقای سریالسازی میشــود به «صبا» گفت« :به نظرم
ما در سریالسازی موفق هســتیم و شاید فقط در بحث
تکنیکی به لحاظ جلوههای ویژه و کارهایی که با تکنولوژی
ســر و کار دارد نتوانیم با آنها برابری کنیم .من همین
ســریال «مدرن فامیلی» را که یک مجموعه خانوادگی
است ،دنبال کردم و فقط توانستم ۴قسمت از آن را ببینم
و دیگر ندیدم .برای اینکه احساس میکنم کار ضعیفی
است و عالقهای به دنبال کردنش نداشتم اما وقتی «هفت
ســنگ» را دیدم به نظرم مجموعه جذابی آمد و فقط به
خاطر درگیریهای کاریام نتوانســتم همه قسمتها را
دنبال کنم ».او درباره واکنش فراکسیون فرهنگی مجلس
و دخالت در این موضوع هم عنوان کرد« :البته من خواندم
که فراکسیون خواستار این موضوع است که کمیتهای در
سازمان تشکیل شود و این موضوع را بررسی کند و بعد در
صورت لزوم ورود پیدا کند .اما این هم امر عجیب و غریبی
اســت چون این اتفاق باید درباره اثری بیافتد که خدای
ناکرده به مقدســات توهین کرده یا امری غیر اخالقی را
در آن ترویج داده نه این سریال که اتفاقاً به نظرم مجموعه
خوب و جذابی اســت ».او ادامه میدهــد« :اگر مجلس
بخواهد درباره نقطه ضعف و قوت و کپی شدن یا نشدن یک
سریال نظر بدهد این تصور برای ما پیش میآید که اینقدر
سرشان خلوت است که میخواهند به این موضوع ساده
و سطحی ورود پیدا کنند .این جای تأسف دارد که برای
ما این ذهنیت پیش بیاید که بــه جای تحقیق و تفحص
درباره مســائل کالن و مهم فرهنگ دربــاره تفاوتها و
ت سنگ» با «مدرنفامیلی» در مجلس
شباهتهای «هف 
صحبت شود!» به افخمی میگوییم شاید یکی از دالیلی
که نام «مدرن فامیلی» در تیتراژ عنوان نشده عدم انعطاف
ســازمان از تأثیر یک کارگردان ایرانی از سریال خارجی
باشد که اتفاقاً در آن کاراکتری همجنسباز هم حضور دارد
که او در پاســخ به «صبا» گفت« :بله شاید این موضوعی
که شما میگویید درست باشد اما نباید این اتفاق بیافتد
چون خیلی از فیلمها و سریالهای بد و متضاد با فرهنگ
ما وجود دارد که میتوان فقط از هسته مرکزی آن الهام
گرفت و کارهای خیلی خوبی تحویل داد و تلویزیون باید
در این زمینه انعطاف داشته باشد».

