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:KUSFبا گيتار توضيح دهيد در مورد آشنايی خودتان برای ما"  لطفا . 

 
چند تا آکورد خيلی ها  که فقط ميتونند .  هستيتار يک ساز خيلی مردمی و عامه پسندگ: بابک

روی اين ساز بگيرند و صدای خودشون يا خوانندگان ديگر را همراهی کنند گيتار هم درس 
من  .به خاطر همين پيدا کردن يک معلم خوب در آغاز آشنايی با گيتار کار آسونی نيست. ميدهند

 در اينور و م پاپ واز چند تا معل. دخيلی خوش شانس بودم که دايی ام همه اين راهها رو رفته بو
اونور تهران اونهم در سالهای اول انقالب تا باالخره کانون گيتار کالسيک تهران در ميدان 

برای همين داييم به پدر و مادرم پيشنهاد کرد که منو با خودش به . ذنآرژانتين با مدريت باقر مُو
از قضا من به محز ورود به کانون و آشنا  و عال قه من به موزيک رو محک بزنه و اونجا ببره

 . خيلی جدی گرفتم محيط هنری شدم و درسهای گيتارم روشدن با باقر مجذوب اين 
 

:KUSF ما ميدونيم که باقر مُوذن گيتاريست بزرگيست شما با خود يکی از سی دی های او را 
 چه قطعه ای را .ش کنيمفکر ميکنم حاال موقع خوبيست که قسمتی ازين سی دی را پخ. آورده ايد

 انتخاب کرده ايد؟
 

بر اساس يکی از قطعه هايی که باقر ساخته ود ر اين سی  اسم اين سی دی کوچ هست که :بابک
 .خوبه که شما قطعه کوچ رو پخش کنيد. دی هم هست انتخاب شده

 
: KUSFد و اينجا حاال برای ما تغريف کنيد که جگونه به آمريکا آمدي.  قطعه بسيار زيبايی بود

 مشغول زندگی شديد؟
 

از دوران نوجوانی گيتار کالسيک ميزنه و موسيقی در خانواده ما به    هم پدرام  برادر من:بابک
 تا ما به همين خاطر خانواده ما سالها پيش تصميم گرفته که مهاجرت کنه. خاطر ما خيلی مهم بوده

به کاليفرنيا آمديم و محل زندگيمون ما خوش شانس بوديم که . به يک مدرسه موزيک خوبی بريم
کنسرواتوار گيتار ! داشت مثل فاصله کرج تا تهرانفاصله زيادی با کنسرواتوار سانفرانسيسکو ن

.  درس ميدادانجا  سال ره و دوشان بوگنادوويچ تا سال گذشته به مدت پانزدهديپارتمانت معروفی دا
راومن با استاد ديگری بنام  مارک تايچلز  وعالوه ب. را به استادی انتخاب کرديماوما هر دو
 .کردمنيزکار

 
 KUSF :ويچ اهنگسازی وتنظيم برای گيتاز را ه ازدوشان بوگنادو کقبال از شما شنيده بودم
لطفا . همجنين ميدانم که او شما را هميشه به تنظيم اثارمحلی ايران تشويق ميکرد. موخته ايدآ

 .درمورد حاصل اين همکاری توضيح بديد
       
ه مهاجربود واين موضوع ما رو در  بله دوشان بوگنادوويچ در کشورامريکا مثل خود من ي:بابک

اوکه از طريق گپهای دوستانمون احساسات وطن . رابطه معلم و شاگرديمون به هم نزديک ميکرد
نها ثار محلی ايران کار کرده و ابود هميشه از من ميخواست که روی آدوستانه من رو درک کرده 

 ما روی چند صدايی کردن نغمه ها کار ميکرديم .رو به عنوان مواد درسی به کالسهای درس ببرم



و البته دوشان يه راه خيلی جالب رو به . و هميشه به دنبال بهترين راه حل های هارمونيک بوديم
پيشنهاد کرد و اون تنظيم اثار شو پن برای گيتار بود تا از اين طريق من با پديده ای به نام  من 

ساز مياد و شالوده شکنی ميکنه و يه گ هنيعنی انکه چگونه يه آ. خلق هارمونی شخصی آشنا بشم
 .زبان هارمونيک جديد رو بنيان گذاری ميکنه

 
 
 

:KUSFميدونم که يکی ازCDورن       اجرای خودت از نکتت به استوديو اوردی  های رو که با خود
 :ش اونهو فکر ميکنم اکنون موقع خوبی برای پخ. هست شوپن 20

 
خوب به اين اجرای زيبا گوش کرديم و حاال ميتونم ازت بخوام که قطعه ای رو برامون در 

 استوديو اجرا کنی؟
 

اين قطعه . وبر نوبرا کنم به نام ندوست دارم که يک قطعه ارمنی اجر.  خيلی خوشحال ميشم:بابک
ی گيتاريست  اون توسط  شده  و من فکر ميکنم که تنظيم ارمنی انتخاب ثاراز يک مجموعه آ

من افتخار داشتم که يکی از اولين اجرا های اين قطعه رو .مشهور ارمنی بسيار استادانه انجام شده
 . در کنسرتی ارائه کردم2008در امريکا در سال 

 
:KUSFدی که از آثارمحلی ايرانی هم امشب اجرا فکر ميکنم که به من گفته بو. يلی زيبا بود خ

 :خواهی کرد
 

ختر بوير ای محلی به نام ده  نغماز بله و حاال دوست دارم که يکی از تنظيم های خودم رو:بابک
 يک توناليته شروع ميشه و توسط يک پل به شيوه ای ايرانی قطعه در. احمدی اجرا کنم

اين يکی از همون تنظيم های حاصل همکاری با دوشان . والسيون ميشه و پايان پيدا ميکنهمد
  . در موردشون صحبت کرديم" بوکنادوويچ هست که قبال

 
  :KUSF خوب حاال فکر . خيلی جالب بود و هارمونی سه صدايی رو خيلی خوب ميشه شنيد

 . توضيح بديددر مورد ساز ديگرخودتون برامونميکنم که دوست داريد 
 

اين لغت يک .  بله اين ساز رو که ميبينيد بسيار زيباست و همسر من آنرا دستان سرا ناميده:بابک
عالوه بر سيمهای اصلی گيتار دوازده سيم ديگری داره . کلمه فارسی است به معنای آوازه خوان
 زمين ميبينيم يعنی ايده ای هست که در موسيقی مشرق" که هارمونی رو تقويت ميکنه و اين دقيقا

همانگونه تقويت . قط ملوديک بلکه هارمونيک هم هست اما در گونه خاص خودشموسيقی که نه ف
آنچه که هرگز نميتوانيم آنرا همهمه بناميم بلکه  .صدا که در خيلی سازها مثل سنتور و تار ميشنويم

  ميکنم بر اساس قطعه قطعه ای رو که براتون اجرا . هارمونی با رنگی بسيار خاص می ناميمش
  As Night Falls Over the Silk Road ساخته شده است که اولين بار در آلبومی به همين نام 

 . از موسيقيدان بسيار خالق ايرانی کيهان کلهر آنرا شنيدم
 



  :KUSFبا . صدای اين ساز و موسيقی که با آن اجرا کردی استثنايی است.  بی نظير بود بابک
آدرس وبسايت تو را برای شنوندگانمان . نکه به استوديو آمدی و با ما مصاحبه کردیتشکر از اي
 :اعالم ميکنم
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