ساز کوک

گروه تلویزیون :موسیقی قرار است نقش فضاسازی را در آثار داشته باشد و ایجاد حس و تاثیرگذاری در
روایت کند .گاه موسیقی خود در یک اثر صاحب شخصیت میشود و بدون آن نمیتوان آن کار را تصور
کرد .حبیب خزاییفر آهنگسازی است که کارهایش معمو ًال این ویژگی را دارد .او که بیشتر در این سالها
همراه محمدحسین مهدویان بوده در فیلمهایی مثل «ایستاده در غبار»« ،ماجرای نیمروز»« ،ماجرای نیمروز :رد خون»،
«التاری»« ،درخت گردو» و «شیشلیک» برای آثار این کارگردان آهنگسازی کرده است .او همچنین تاکنون قطعات
موسیقی زیادی را برای سریالها و آثار سینمایی ساخته که «جایی برای فرشتهها نیست»« ،مدیترانه» و سریالهایی مثل
«شاهرگ» و «ممنوعه» از آن جملهاند .این آهنگساز شناخت ه شدهی حوزهی سینما هماینک در سریال «زخم کاری»
حضور دارد که دربارهی ساخت موسیقی این سریال و همچنین همکاری با محمدحسین مهدویان با او به گفتوگو
نشستهایم که در ادامه آمده است.

باتوجه به اینکه آهنگســازی آثار
محمدحسین مهدویان پیش از این
هم با شما بودهاســت المانهایی
که معموالً ایشــان قبــل از کار به
شــما میگوید برای هر کار مشابه
است یا اینکه مختص به هر کاری
شاخصههای متفاوتی را میگویند؟
کار به کار متفاوت اســت یعنی مختص به هر
کاری راجع بــه آن با هم صحبــت میکنیم.
معموالً هم از شروع فیلمنامه یا از همان طرح
داستان با هم گپ میزنیم تا ببینیم که باید چه
کاری را انجام دهیم و چطور بهتر در میآید.
برای سریال «زخم کاری» مهمترین
المانی که مدنظر ایشان بود تأکید بر
استفاده از ساز غربی بود؟ چراکه این
کار را خیلی نمیتوان بر پای ه موزیک
ایرانی تعریف کرد.
فضای این کار یک مقدار فضای جدیدی بود
و به طور کلی این مدل فیلم در اینجا خیلی
کمتر کار شــده و از طرفی با کارهای قبلی
ایشان هم خیلی متفاوت بود .من هم با توجه
به این ،تصمیم گرفتم تــا کار متفاوتی ارائه
دهم و این سبک داستان فیلم میطلبید که
به سمت چنین موسیقی بروم تا موسیقی یک
مقدار هم فضای غربی پیدا کند.
گیتار برقی و درامز که غالب بر این
فضا است را به دلیل ابهامی که الزم ه
متن بود استفاده کردید یا از نظر شما
تداعی خشونت و فضای سیاه دارد؟
بیشــتر به دلیل فضای خشــونت و فضای
تاریکی که دارد از این ســاز استفاده کردم.
این کار را با محمدحسین مهدویان و سجاد
پهلوانزاده تدوینگر کار و با مشورت یکدیگر
انجام میدهیم ،یعنی هر ســه به این نتیجه
میرســیم که اینجا موســیقی میخواهد یا
نمیخواهد .در چند قســمت اول ،من برای
همهی سکانسهایی که احساس میکردیم
موســیقی میخواهد موسیقی ســاختم و
قسمت به قســمت که پیش میرفتیم برای
بعضی از سکانسها از همان ترکها استفاده
میشد و برای بعضی از ســکانسها هم که
احساس میکردیم به موسیقی جدیدی نیاز
دارد ،قطعهای جدید تولید میشــد .این کار
با هماهنگی مهدویان و ســجاد پهلوانزاده
انجام میشــد ،یعنی ما ســه نفــری با هم

مشورت میکنیم .درواقع برای سکانسی که
موســیقی میخواهد پیشنهادهای همدیگر
را میشنویم و اگر هر سه روی آن اتفاقنظر
داشتیم آنوقت بر روی آن سکانس موسیقی
میگذاریم .بعضی از سکانسها بدیهی است
که موسیقی میخواهد اما بعضی سکانسها
پنجاه ،پنجاه اســت که با مشــورت یکدیگر
این کار را میکنیم در نتیجــه نظر نهایی را
محمدحسین مهدویان میدهد.
در ایران بیشتر اینجور روال است
که موســیقی برای آثار با توجه به
گونه و ژانر ســاخته میشود اما به
نظر میآید که در کار محمدحسین
مهدویــان ایــن رســم اینطور
است که موســیقی خود باید تاثیر
مجزایی داشته باشد و منفک شود؛
در واقع لزوماً به کمک نیاید و خود
هویت داشته باشد .که ما این را در
«ماجرای نیمــروز» و خاصه «زخم
کاری» با قاطعیت میبینیم .شما که
آهنگساز هســتید تحلیلتان در این
باره چیست؟
معموالً موسیقی برای محمدحسین مهدویان
در آثارش کارکرد جدی دارد و دوست دارد تا
موسیقی شنیده شود اما نه اینکه ساز مخالف
بزند ،یعنی در همان جهت فیلم باشد .در واقع
هم به فیلم کمک کند و هم خود موســیقی
یک شخصیت داشته باشــد .بیشتر دوست
دارد که موســیقی ملودیک باشد و در ذهن
مخاطب بماند .او اهل موسیقی پرکنند های
که در فیلم خیلی شنیده نشود و برای مثال
خیلی انتزاعی باشــد نیســت .دوست دارد
تا موسیقی شــنیده شــود و کارکرد داشته
باشد اما همانطور که گفتم در جهت کمک
به فیلم کــه اتفاقاً در این زمینــه خیلی هم
وسواس دارند.
از نظر شــما موســیقی میآید تا
کاستی را بپوشــاند یا اینکه میآید
تا خودش روی قصه ردی بیندازد؟
چراکه عــدهای اعتقــاد دارند که
برای پوشاندن کاستیها بیشتر از
موسیقی استفاده میشود.
معموالً اینطور است که موسیقی میآید تا
یک سری از احساسات را تقویت کند و حداقل
در کارهای محمدحسین مهدویان که ساخت

گفتوگو با حبیب خزاییفر؛

آهنگساز کار جدید محمدحسین مهدویان

ساختموسیقیرا
بعد ازخواندن رمان

شروع کردم

در تلویزیون به من اجازه ندادند
تا اسم سازها را در تیتراژ بزنم!

