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ابت��دا کم��ی از خودت��ان
بگویید.
اواخ��ر تیرم��اه 1362
در خان��وادهای عالقهمن��د
به موس��یقی به دنی��ا آمدم،
فعالیت حرفهای من از س��ال
 1383ت��ا ب��ه ام��روز ادامه
داشته که بیش از  98قطعه
بوده است که عمدتًا تنظیم
آنها توسط خودم بوده البته
در تع��دادی از آنها همکاری
ب��ا تنظیمکنن��دگان دیگر
هم بوده است که بسته به
س��لیقه خواننده که با کدام
تنظیمکنن��ده راحتتر بود .از
تنظیم کنندگانی که با آنها همکاری
داشتهام میتوان به آرمان نصرتی،
مرحوم نیما وارسته ،امید حاجیلی و
میالد ترابی اشاره کرد.
فعالیت ش��ما بیش��تر در زمینه
آهنگس��ازی ميباش��د ی��ا تنظیم هم
میکنید؟
فعالیتهای کاری من فقط در زمینه
آهنگسازی نبوده است و برای بسیاری از
خوانندگان تنظیمکننده یا ترانهس��رایی یا
صدابرداری انجام دادهام که به دلیل تعدد
زیاد خوانندگان تنها میتوانم به رضا صادقی
عزیز ،خشایار اعتمادی ،یاسر بختیاری و حمید
عس��گری و بنیامین ،جناب رشید وطن دوست
که چندین سال خواننده ارکستر سمفونیک تهران
بودن��د و من افتخار صداب��رداری و ناظر ضبط کل
آلبوم ایشان را داشتم.در ادامه میتوانم به همکاریم
ب��ا گروه آری��ان ،علی پهلوان عزی��ز ،پیام صالحی،
س��هراب پاکزاد و امیر طبری که در سال 88_ 89
آلبوم ׳׳زیر بارون׳׳ آنها جزء بهترین آلبومهای بازار
بود ،اشاره کنم.آهنگسازی تیتراژ اولیه ماه عسل با
اجرای خوب خواننده طاها حسنی که یک موسیقی
مناجات��ی به زبان عربی ب��ود از جمله کارهای من
است که مورد استقبال هم قرار گرفت.
از نظر ش��ما آهنگساز و تنظیمکننده خوب
چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
از نظ��ر من ی��ک آهنگس��از ی��ا تنظیمکننده
حرفهای ع�لاوه بر اینکه باید علم موس��یقی را به
صورت آکادمی��ک و تئوری آموخته و ش��ناخته
باشد باید سلیقه بسیار خوبی داشته باشد مثل یک
نق��اش که برای انتخاب طراح��یاش از رنگهای
جذاب و هارمونیهای زیبا اس��تفاده کند تا ببیننده
را جذب اثرش کنند.
به عنوان یک آهنگس��از؛ خوانندههایی را

گفتوگو با علی حسینزاده آهنگساز:

حاال خواننده برای
آهنگ تصمیم میگیرد
مریم احمدی

علی حسین زاده یکی از جوانان
هنرمن��دی اس��ت که به عنوان آهنگس��از و
تنظیمکنن��ده ب��ا هنرمندانی چون خش��ایار
اعتم��ادی ،رضا صادقی ،ش��ادروان مرتضی
پاش��ایی ،بنیامی��ن ،حمی��د عس��گری و...
همکاری داشته اس��ت.گفتوگوی ما را با
این هنرمند جوان بخوانید:
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که انتخ��اب میکنید باید دارای چه ش��رایط و
ویژگیهایی باشند؟
ام��روزه ما خوانن��ده را انتخ��اب نمیکنیم در
بیش��تر مواقع آهنگساز توس��ط خواننده انتخاب
میش��ود ،در گذشته تهیه کننده کار را به خواننده
معرف��ی میکرد و خواننده مجب��ور بود که بخواند
چه روی ی��ک اثر تلویزیونی ،چه س��ینمایی و چه
تهی��ه آهن��گ و آلبوم.اما در حال حاضر ش��رایط
فرق کرده اس��ت ،به نظرم علت آن میزان ریسک
پذی��ری اندک تهی��ه کنن��دگان ب��رای انتخاب
خواننده اس��ت و چون سرمایهگذاری توسط خود
خوانندهه��ا صورت میگیرد س��عی میکنند طبق
نظر و س��لیقه خ��ود یا اطرافیان یا طرفدارانش��ان
که بعضًا با هیجانات احساس��ی روبرو میش��وند و
اشتباه انتخاب میکنند ،نظرشان را به انتخاب یک
موس��یقی تحمیل میکنند که در بیشتر اوقات کار
خ��وب در نمیآید .چون نه علم آن کار را دارند و
نه سر رشتهای و صرفًا به موفقیتی که یک خواننده
داش��ته تکیه میکنند بدون آنک��ه بدانند انتخاب
مسیر و سبک یک خواننده برای دیگر خوانندگان
موفقیت نمیآورد.
ب��رای ک��دام خوانندهه��ا آهنگس��ازی و
ترانهسرایی کردهاید؟
در گذش��ته ب��رای خیل��ی از خوانندههایی که
معروف بودند کار انجام میدادم .در سال 1383
برای آقای امین فیاض که خواننده بسیار قابلی هم
بود چندین کار س��اختم از آهنگهایی که میش��ود
اش��اره کرد آهنگسازی آلبوم پیام صالحی از گروه
آریان بودند که اس��تقبال خوبی هم ازآلبوم ایشان
ش��د و تنظیم کار توسط مرحوم نیما وارسته انجام
پذیرفته بود یا خواننده خوب کش��ورمان س��عید
عرب عزیز چندین قطعه برای ایش��ان س��اختهام
و در ح��ال حاضر هم مش��غول ی��ک قطعه جدید
برایشان هس��تم ،برای مس��عود امامی عزیز یک
قطعه س��اختهام .آهنگ ׳׳نفس׳׳ مرحوم مرتضی
پاش��ایی که ایرانی زبانان کل دنیا از آن طرفداری
کردند.قرار بود ترانه ،آهنگ و ملودی چهار آهنگ
آلبوم آخر مرحوم پاشایی توسط من ساخته شود.
در کنسرت همدان با هم هماهنگ شدیم که بعد از
برگشت از همدان با تهیه کننده ایشان مهدی کرد
صحب��ت کنیم که به علت س��فری که برایم پیش
آمد برنامه عقب افتاد و نرسیدیم و قسمت نشد و
اال این آلبوم به این شکل منتشر نمیشد.
چه ش��د که پس از آهنگسازی و تنظیم در
حال حاضر تصمیم به خوانندگی گرفتهاید؟
س��وال بس��یار خوبی اس��ت ،من از قبل عالقه
زیادی به خوانندگی داشتهام لذا تصمیم گرفتم که
در کنار آهنگس��ازی و تنظیم به کار مورد عالقهام
خوانندگی هم بپردازم.

