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ــیقی  ــاخت موس ــرای س ــما ب ــش ش ــه الهام بخ   نقط
ــت؟ ــار چیس آث

با توجه به قصــه و فیلمنامه معموال ایده اصلــی از یک ملودی 
ساده، یک ایده صوتی، یک فرم یا الگوی موسیقی کوچک و یا یک 
رنگ صدا ایجاد می شــود. در روز، من ســاعت ها مشغول شنیدن 
صداها هســتم و می توان گفت به نوعی ایده ها، از دل اصوات خلق 

می شوند.

  آیا آثار شما امضا و تم ویژه ای دارد؟
اســتفاده توام از ترکیب و طراحی صدا با موســیقی و یا یک 
تم مشخص، امضای تمام آثار اخیر من اســت، که در نهایت این 
ترکیب به صورت یک بانــد صوتی تفکیک ناپذیر در اثر شــنیده 

می شود.

عمــل  آزادی   اثــر،  کــدام  در    
بیشــتری را تجربــه کردیــد، همــکاری 
بــا کــدام کارگــردان بــرای شــما 

اســت؟ دلچســب تر 
همکاری با بهمن و بهــرام ارک، هومن 
ســیدی و روح اهلل حجازی برای من بسیار 
لــذت بخش بــود. در حقیقــت فیلم هایی 
که از رئالیســم و واقعیت دور می شوند و به 
اصطالح به رئالیســم جادویی می رســند، 
همیشه برای من جذاب بوده اند و به نحوی 
دســت من را برای ســاخت آثار زیباتر باز 

می گذارد.

  آیــا تجربیــات شــما در »پوســت« 
ــی از  ــال یک ــا امس ــد ت ــث ش باع
ــم  ــدان فجرچهل ــن هنرمن پرکارتری

ــید؟ باش
بله، در واقع موســیقی فیلم »پوست« 
و همینطور ســریال »قورباغه« مورد توجه 
بیشــتری قرار گرفت و باعث همکاری های 
متعدد دیگــر من در ایران و خــارج از ایران 

شد.

اثــر در  بــا 3  امســال  شــما    
بخــش ســودای ســیمرغ حضــور 

ــرار و  ــث تک ــکاری باع ــدد هم ــن تع ــا ای ــد، آی داری
ــون  ــت، چ ــده اس ــیقی تان نش ــات موس ــدن قطع شبیه ش
»بی مــادر«  فیلــم  موســیقی  از  بخش هایــی  به نظــر 
مانند»مالقــات خصوصــی« اســت، نظــر خودتــان در ایــن 

ــت؟ ــاره چیس ب
از نظــر ژانــر بله هر ســه فیلــم نزدیک بــه موســیقی آثار 
نئوکالســیک ها و یا آثار آهنگســازان مینیمالیست اســت، اما از 
نظر ملودی یا ســاز بندی متفاوت و متکی به قصه و داستان فیلم 
هستند، البته همکاری با نوازندگان مشــترک در هر سه فیلم، تم 
مشترکی به هر سه اثر داده است، در واقع تکرار و انتخاب ژانر در هر 
سه و حتی فیلم های دیگر من در آینده نزدیک، مانند )سریال نوبت 
لیلی( تعمدی بوده است، اما در هر فیلم براساس قصه متفاوت عمل 
شده، چه در ملودی، چه در تم ها یا طراحی صدا و حتی تا حدودی 
ســازبندی، فکر می کنم اگــر پایبند به ژانر مــورد عالقه خودمان 
باشیم در نهایت با تجربه و تالش بیشــتر آثار درخشان تری شکل 

می گیرند.

  شــما در پــروژه بــا هومــن ســیدی همــکاری 
داشــته اید، دلیــل اســتمرار همــکاری شــما بــا او 

چیســت؟
دلیل خاصی نــدارد، تا زمانی که حرف مشــترک بین ما وجود 

داشته باشد، همکاری ما ادامه می یابد.

ــرای پذیــرش یــک پــروژه ســینمایی    معیــار شــما ب
چیســت؟

معیار اول فیلمنامه و داســتان و بعد ســابقه و نگاه کارگردان 
است.

ــی« و  ــات خصوص ــادر«، »مالق ــار »بی م ــن آث   از بی
ــداد  ــای بام ــه امض ــک ب ــدام ی ــیقی ک ــا«  موس »بی روی

ــت؟ ــر اس ــار نزدیکت افش
موســیقی »بی رویا« نگاه من را به ژانر در موسیقی فیلم عوض 
کرد. این حال و هوا در سریال »نوبت لیلی« روح اهلل حجازی که به 

زودی به پخش می رسد، ادامه پیدا می کند و به تکامل میرسد.

  ساز اصلی و غالب در آثار شما چیست؟
بســتگی به فیلمنامه، داســتان و ایده صوتــی دارد، اما معموال 
ســازهای زهی مثل ویلن، چلو، ویلن التو، ســازهای زهی بدوی و 
فولک مانند مورین خور، تایگل هارپ و ترکیب آن البته سمپل های 

موسیقی و سازهای الکترونیک از اساس کارهای من بوده است.

  از نظــر خودتــان کــدام موســیقی بهتریــن اثــر شــما 
در فجــر اســت؟

نمی توانم جواب این سوال را بدهم، اما برای تمامی آثارم احترام 
قائل هستم و ماه ها با آن ها زندگی کرده ام.

بامداد افشار آهنگساز و طراح صدا:

موسیـقی »بی رویــا« 
نگاه من را به ژانر در موسیقی فیلم عوض کرد

  حانیه جهانیان

بامــداد افشــار، آهنگســاز موفــق و جــوان ایرانــی کــه بــا 3 اثــر پرکارتریــن آهنگســاز فجرچهلــم اســت. او بــرای موســیقی فیلــم »پوســت« 
موفــق شــد تــا ســیمرغ بلوریــن فجــر ســی و هشــتم ر ا از آن خــود کنــد. همچنیــن در آلبــوم »غم نومــه  فریــدون« بــه عنــوان صداســاز بــا 
حســین علیــزاده، همــکاری داشــته و بــه یــاد ماندنی تریــن اثــر کارنامــه او همــکاری بــا هومــن ســیدی و موســیقی متــن ســریال »قورباغــه« 

اســت.
 بامــداد افشــار آهنگســاز پــرکار ایرانــی، موســیقی ســه فیلــم »بی مــادر«، »ماقــات خصوصــی« و »بی رویــا« را امســال در فجــر چهلــم دارد. 
ــه  ــرد. در ادام ــاره ک ــگ زده« اش ــای کوچک زن ــن« و »مغزه ــاک م ــن خطرن ــات ذه ــیقی »اعتراف ــه موس ــوان ب ــاخص او می ت ــار ش ــر آث از دیگ

گفتگــوی »روزنامــه صبــا«، بــه بهانــه ســه اثــر مهــم فجــر چهلــم را بــا ایــن طــراح صــدا و موســیقی دان می خوانیــد.

 همکاری با بهمن و بهرام ارک، 
هومن سیدی و روح اهلل 
حجازی برای من بسیار 

لذت بخش بود. در حقیقت 
فیلم هایی که از رئالیسم و 

واقعیت دور می شوند 
و به اصطاح به رئالیسم 

جادویی می رسند
 همیشه برای من جذاب 

بوده اند


