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سینما پشت صحنه
  مسعود کارگر

همیشــه با دیدن هر فیلم جذابی که مــا را روی 
صندلی سینما میخکوب می کند و به وجد می آورد 
و یا حس بد، یــخ و تلخی را بــه روح، ذهن و روان 
ما تزریق می کنــد، اولین ری اکشــن را به ظاهر و 
جلوی دوربین آثار خواهیم داشــت، و کمتر کسی 
به ذهنش پروسه پشت صحنه و سازوکار آن خطور 

خواهد کرد.
پشت صحنه  جزو عناصر مهم و حیاتی یک اثر 
می باشد، که هر چه قدر این عنصر پویا، تخصصی، 
تکنیکی و حرفه ای بسته و تشــکیل شود، طبیعتا 
با یک خروجــی از اثری پخته و حرفــه ای مواجه 
هســتیم و هر اندازه این تشکیالت و اعضای خرد و 
کالن آن سطحی، با نگاهی تجاری و ضعیف باشد، 
بدیهی اســت که نتیجه کار، بیهوده و گذرا خواهد 

بود.
نکته مهم در این بین لــزوم توجه به حرفه ای 
شــدن و در عین حال مفهومی و تخصصی شــدن 
پشت صحنه ها برای آثار است. به تعبیری یک گروه 
پشــت صحنه که برای یک فیلم ملودرام اجتماعی 
بســته می شــود باید با گروهی که برای یک فیلم 
اکشن و جنگی بسته می شــود متفاوت باشد، چه 
از منظر نیروی انســانی و چه تخصص در تکنیک و 

مدل کار، که این موضوع اهمیت فراوانی دارد.
در سینمای ایران اما متاسفانه به دلیل کمبود 
نیروی انســانی، عدم تربیت و پــرورش تخصصی 
برای هر ژانر و نیز بودجه منسجم، ما شاهد استفاده 
از همه عوامل در همــه پروژه ها بوده با همه کمیت 
و کیفیتی هستیم، که این مسئله بشدت به ماهیت 
ســینما و تولیدات آثار لطمه خواهــد زد، اینکه به 
عنوان مثال یــک طراح و مجــری جلوه های ویژه 
میدانی در طول یک ســال با بیش از چهار پروژه با 
چهار فضای مختلف و حتی متضاد همکاری داشته 
باشد، موجب افت کیفیت کاری او و در نتیجه کل 

اثر خواهد شد.
حتی در موارد خیلــی تخصصی تر، می توان به 
این موضوع اشــاره کرد که در ســینمای حرفه ای 
جهان، طراح صحنه و لباس ژانر وحشت و معمایی 
با فانتزی و کمدی متفاوت اســت و اصوال کســی 
که در یک ژانر خــاص فعالیــت دارد، پروژه های 
ژانرهای دیگر را نمی پذیــرد و آن را به عنوان یک 
امضا در نظر می گیرد، اما در ایــران چنین چیزی 
وجود ندارد و افراد پشت صحنه عمدتا در همه نوع 
ژانر و پروژه ای فعالیت دارند و نمی توان کســی را 
متخصص در یک ژانر قلمداد کرد. پشــت صحنه 
ســینما، همانند متریال فرمــی و محتوایی آثار، 
بشدت مهم است، و هر چقدر با تخصص و حرفه ای 
شــدن فاصله بگیرد روی کلیت ســینما و آثار اثر 

سویی خواهد گذاشت.
اعتبار سینمایی یک کشــور به عوامل پشت و 
جلوی صحنه آن اســت و اگر تــوازن مطلوبی بین 
این دو و خاصه حرفه ای شــدن پشت صحنه ایجاد 
نشــود، در دنیای بی رحم رســانه ای فعلی و آتی 

جهان هضم و حذف خواهد شد.
سینمای ایران اما از جهاتی در خصوص برخی 
عوامل و جهانی کردن آن ها موفق بوده اســت و ما 
شــاهد افرادی شاخص در پشــت صحنه آثار مهم 
داخلی و خارجی هســتیم ولی این حــد کفایت 
نمی کند و نیاز به پرورش و بها دادن به افراد زیادی 
هستیم که بتوانند با رشــد خود، سینمای ایران را 

نیز ارتقا دهند و جهانی کنند.

یادداشت روز

ــرو« در  ــی« و »بی ــب طالی ــم »ش ــا دو فیل ــال ب   امس
ــدا  ــتید. در ابت ــور داش ــر حض ــنواره فج ــن جش چهلمی
کمــی در خصــوص ســاخت موســیقی بــرای فیلــم »شــب 
طالیــی« کــه در ژانــر ملــودرام اجتماعــی اســت بگوییــد؟

»شــب طالیی« یک فیلم در ژانر ملودرام اجتماعی است، ژانری 
که پر از دیالوگ اســت اما از آن جایی که موســیقی برای یوســف 

حاتمی کیا مهم اســت، نزدیک به ســیزده یــا چهارده 
قطعه آهنگ برای این فیلم ســاخته شــد. موسیقی این 
فیلم مینی مال اســت و هرچه به آخر داســتان نزدیک 
می شویم یکسری ســازهای زهی به کار اضافه می شوند 
که موســیقی حجیم تر شــود. از آن جایی که داســتان 
فیلم در خصوص آدم هایی اســت که ناکوک هســتند، 
ما هم موســیقی را کمی ناکوک کار کرده ایم، به همین 
دلیل موسیقی »شــب طالیی« هم در خدمت فضا و هم 
کمک کننده به فیلم بوده اســت، بــرای مثال صحنه ای 
در فیلم داریم که دختری نوجوان با هدفونش موســیقی 
متال گوش می دهد. موسیقی ای به نام »کولپس« که من 
متنش را به انگلیسی نوشــتم و آن را خواندم. در کل باید 
بگویم اتفاق خوبی که در »شــب طالیی« افتاد این بود 
 که نشان دادیم، در فیلم  اجتماعی هم موسیقی می تواند 

حضور داشته باشد.
ــی  ــی فیلم ــاس میرزای ــاخته عب ــرو« س   »بی
ــکال اســت.  ــم ورزشــی، انگیزشــی و موزی ــا ت ب
آهنگســازی بــرای ایــن کار چگونــه پیــش 

ــت؟ رف
»بیرو« از نظر ســاخت موســیقی، فیلم سخت تری 
بود چرا که ژانر ورزشی داشــت. وقتی درباره ژانر ورزشی 
صحبت می کنیم تمام ذهن ما به ســمت موسیقی های 
هاوس، ترنس و تکنو مــی رود کــه در جام  های جهانی  
مختلف و برنامه نود و سایر برنامه های ورزشی شنیده ایم، 
اما یک مشــکل بزرگی که داشــتیم این بود که ما با این 
ژانرها نمی توانســتیم به دراما، اســترس و تنش برسیم ، 
پس تنها راه ما تلفیق بود. استفاده از موسیقی ارکسترال 
به اضافه موســیقی الکترونیک، از موســیقی ارکسترال 
بخش دراما و از موســیقی الکترونیــک، هیجان را برای 

قسمت های فوتبالی گرفتیم. 
ــیقی  ــاخت موس ــش در س ــخت ترین  چال   س

»بیــرو« چــه بــود؟
موســیقی برای عباس میرزایی مانند کاراکتر اصلی 

فیلمش اســت و آن را دقیق می بینــد. یکی از کارهای ســخت در 
»بیرو« این بود که ما باید شوت ها و شــیرجه هایی را هم که در فیلم 
اتفاق می افتاد کار می کردیم . در »بیرو« ما از تکنیکی به نام »پانچ اند 
استیریمر« که در آمریکا و اروپا نرمال است استفاده کردیم.  باید این 
نکته را بدانیم که چالش اصلی یک آهنگساز در وهله اول با تدوین گر 
اتفاق می افتد، ما به تدوینگر تمپوی صد یا نود می دادیم که با ســر 

ضرب های باال انجام می شد و بعد ما موسیقی را تعریف می کردیم .
  برای این دو فیلم چند قطعه ساختید؟

در فیلم های »شــب طالیی« و »بیــرو« از نوازنده های آلمانی 

استفاده کردیم، که من کار ضبطش را انجام دادم. بخش ایرانی کارها 
هم با کمک همکارم مهراد اســماعیل پور ساخته شــدند. در نهایت 
برای »شــب طالیی« چهارده قطعه و برای »بیرو« نزدیک به چهل 

قطعه موسیقی ساخته شد. 
  بــرای قبــول یــک کار ترجیــح می دهیــد فیلمنامــه را 
بخوانیــد یــا نســبت بــه ســوژه آن تصمیــم کلــی بگیریــد؟ 

بهتریــن اتفاقی کــه در یک پــروژه می تواند بیفتد این اســت 
که آهنگســاز از ابتدای کار حضور داشــته باشد. ســه ماه مانده به 
جشنواره ها یکدفعه می گویند این فیلم و حاال شروع کنید. اگر من به 
عنوان آهنگساز فیلمنامه را داشته باشم و کنارش فیلمنامه دیگری 
را هم داشــته باشــم راحت تر کارهایم پیش می رود، مثال می گویم 
این فیلم پرموزیک است، دیگری کم موزیک، درواقع برای چند ماه 
آینده ام برنامه ریزی می کنم که اگر کار ســومی را به من پیشــنهاد 
دادند قبول نکنم، چون می دانم کــه وقت ندارم. در کل اگر از ابتدای 
کار حضور داشــته باشــیم می توانیم به تعامل خوبی بــا کارگردان 

برسیم و این قضیه به پیش برد فیلم  هم کمک می کند.
ــته  ــازان برجس ــد آهنگس ــن معتقدن ــی منتقدی   برخ
ــر  ــن اث ــرای چندی ــال ب ــک س ــول ی ــم  گاه در ط فیل
ســینمایی موســیقی می نویســند کــه ایــن تعــدد از 
ــن  ــه ای ــما ب ــگاه ش ــد. ن ــان می کاه ــار آن ــت آث کیفی

ــت؟ ــه چیس قضی
داشتن کار زیاد بسیار بد است ، مثل این  می ماند که 
شخصی بگوید من می توانم هفت ساز را بنوازم. مطمئن، 
باشید اگر هم بتواند، در هیچ کدام عالی نیست. متاسفانه 
چندین سال اســت که وقتی به جشــن خانه سینما و 
جشنواره فجر نزدیک می شــویم یکسری از همکاران ما 
یک دفعه شــروع به کار می کنند و میل به دیده شــدن 
دارند، اما باید این را بدانیم زمانی کــه ورود می کنید و 
می گویید من را ببینید، بحث این می شود که آیا شما به 
عنوان آهنگساز کمک کننده به پیش برد فیلم هستید یا 

فقط به دنبال کسب سیمرغ هستید؟
ــه و  ــکل بودج ــه در مش ــئله ریش ــن مس   ای
ــازان در  ــه آهنگس ــه ب ــت ک ــتمزدهایی اس دس

ــد دارد؟ ــازوکار می دهن ــن س ای
دقیقا همینطور است. بودجه ای که به یک آهنگساز 
پیشنهاد می شــود باید آنقدر باشــد که بگوید کارهای 
دیگر را رها می کنــم. مثال موزیســینی می داند با تیم 
»گیم آف ترونز« کار می کنــد و این همکاری بلند مدت 
اســت، پس با خیال راحت قید کارهای دیگر را می زند. 
برای مثال من زمان کوتاهی در ســریال »ِوست ورلد« 
دســتیار رامین جــوادی و برندن کمپل بــودم و تمام 
تمرکزم روی آن پروژه بود. به عقیده من اگر دســتمزد 
درســتی برای آهنگســازان در نظر گرفته شود، آن ها 
هم زمان به ســمت چندین کار نمی روند و می توانند با  
تمرکز بهتری فقط به یک پروژه و خروجی کارشان فکر 

کنند. 
  شــما امســال آهنگســازی چندیــن کار را در 

ایــران برعهــده داشــتید؟
امسال »شب طالیی« یوســف حاتمی کیا، »بیرو« 
مرتضی علــی عباس میرزایــی و ســریال »حرفه ای« 
مصطفی تقی زاده را داشته ام، که باید بگویم واقعا برایم 
کافی بود، چرا که من بیش از این زمانی نداشتم. حقیقتا 
پروژه های دیگر هم در  این بین به من پیشــنهاد شد، اما 
آن ها را قبول نکردم. البته این را هم باید بگویم که بدون 
حضور همکارم مهرداد اســماعیل پور، موســیقی »شب طالیی« و 

»بیرو« به جایی نمی رسید.
  از نــگاه شــما نقطــه عطــف موســیقی فیلــم در ایــران 

چــه دوره ای بــوده اســت؟
زمانی که استاد حســین علیزاده  و مجید انتظامی ها را داشتیم. 
هنوز مردم با ســوت، آهنگ »از کرخه تا راین« را می زنند، اما از یک 
جایی به بعد فیلم ها کمی مدرن تر شدند و بار ملودیکشان کمتر شد. 
نمی گویم االن خال و ضعف داریم، اما من احســاس می کنم شــاید 

کمی بی حوصله  شده ایم.

پیام آزادی آهنگساز »بیرو« و »شب طالیی« :

در »شب طالیی« موسیقی من ناکوک است
  تبسم کشاورز

ــن دوره  ــت و در چهلمی ــرده اس ــج گاه« و ... را کار ک ــی«، »گی ــدا«، »بی وزن ــون خ ــینمایی »خ ــای س ــیقی فیلم ه ــه موس ــت ک ــی اس ــاز بین الملل ــام آزادی آهنگس پی
جشــنواره فجــر بــا دو فیلــم »بیــرو« و »شــب طالیــی« در قامــت آهنگســاز حضــور دارد. بــه گفتــه آزادی در ســاخت موســیقی ایــن دو فیلــم از نوازنده هــای آلمانــی 
اســتفاده کــرده و در نهایــت بــرای »شــب طالیــی« چهــارده قطعــه و بــرای »بیــرو« نزدیــک بــه چهــل قطعــه موســیقی ســاخته اســت. در ادامــه بــا ایــن آهنگســاز 

گفت وگویــی داشــته ایم کــه می خوانیــد.
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