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در خصوص آلبــوم »هــزار آرزو« 
جدیدترین کار شما به خوانندگی محمد معتمدی 
بفرمایید که این کار در چه فضایی ساخته شده 

است؟
بعد از ســال ها که از مطالعه احوال قلندریه و ساخت 
آلبوم »قلندروار« با صدای علیرضا افتخاری می گذرد 
نخست نظرم به موسیقی سده هفتم آسیای صغیر و 
عهد موالنا جلب شد و حاصلش آلبوم »شمس جان« با 
صدای داوود آزاد بود که خوانش حکایت شاه و کنیزک 
دفتر اول مثنوی معنوی شــد. در خــال مطالعات 
متمرکز بر ســده های هفتم و هشتم نظرم به مکتب 
عیاران و جوانمردان و موسیقی ویژه ایشان جلب شد. 
تفکر اینان با شاخص حکمت عملی ریشه در آیین های 
پهلوانی ایران پیش از اسام داشته و در نقاط مختلف 
خاورمیانه با نام های عیاران، جوانمردان، فتیان و اخیان 
استقرار داشته اند و ســعدی، حافظ، موالنا و عطار و 

عراقی خصایل اینان را ستوده اند.
پس »هزار آرزو« هم به نوعی از موالنا و 

آلبوم »شمس جان« آغاز شد؟
دقیقاً. حسام الدین چلبی که سرایش مثنوی توسط 
موالنا به خواســت و همت او صورت گرفت از اربابان 
اخی ها و فتیان بوده اســت. خاندان حسام الدین از 
کردان ارومیه بودند و به قونیــه مهاجرت کردند و او 
از همان کودکی و پس از درگذشت پدرش محمد در 
محافل اخیان آناتولی پرورش یافت. بسیاری از اخیان 
آناتولی از شــاگردان مکتب جوانمردی پدر و نیاکان 
حســام الدین بودند. آداب همراهی شعر و موسیقی 
در نگرش موالنا قطعاً تأثیرات بسیار زیادی بر پیروان 
فتوت داشته و حتی مرزهای تفکیک و تشخیص را از 
میان برداشته است. طبق شــواهد بجا مانده پیروان 
جوانمردی در کنار سلوک معرفتی برای پرورش جسم 

نیرومند و چاالک اهمیت ویژه ای قائل بودند.
و گونه مشهور و غالب موسیقی خاص 
پهلوانان و جوانمردان در ایران موسیقی زورخانه 

است که تنها با  ساز کوبه ای اجرا می شود.
بله. موســیقی زورخانه و پهلوانی اصیل هم جلوه ای 
از این تفکر است که دانشــنامه »بروک هاوس« آن 
را کهن ترین آیین پهلوانی جهان می داند. هدف این 
نوع موسیقی ورزیدگی توأمان جسم و جان است با 
بهره بردن از یک رپرتــوار آوازی ویژه و گنجینه ای از 
ریتم های متنوع. کهن الگوی اجرای موسیقی زورخانه 
اجرای خواننده و دو ساز کوبه ای تمبک زورخانه و زنگ 
است که گاه صدای کباده نیز به این مجموعه اضافه 
می شــود. هنوز در برخی از نقاط افغانستان، قفقاز و 
حتی عراق با آیین های مشابه اجرای موسیقی زورخانه 
مواجه می شویم. اما در جغرافیای تسلط عثمانی شامل 
ترکیه و سوریه و مصر موسیقی اخیان و فتیان کامًا 
متاثر از موسیقی صوفیه بوده است و استقال آیینی 
موسیقی زورخانه را نداشــته و ندارد. نکته قابل ذکر 
دیگر اینکه در موسیقی زورخانه رهبر معنوی جمع و 
مجری موسیقی یک نفر بوده که لقب »مرشد« داشته 
است. مرشــدها عاوه بر تعالیم اخاقی به مریدان 
وظیفه آموختن اجرای صحیح حرکات ورزشــی را 
برعهده داشتند. به نواختن تمبک زورخانه و ریتم های 
متناسب با هر حرکت آشــنا بوده و دایره محفوظات 
شعری وسیعی داشته اند که الزمه »مناسب نوازی« 

و »مناسب خوانی« است. نحوه اجرای مرشد هر چند 
بر بنیاد موســیقی ردیف- دستگاهی ولی با پرهیز از 
تحریرهای طوالنی و اوج و فرودهای مرســوم بوده و 
هست.»مرکب خوانی« مرشدان به دور از خودنمایی و 
با مهارت و سادگی اجرا می شده و استفاده از لحن های 
موسیقی نواحی توسط ایشان مرسوم بوده است. آثار 
بجا مانده از روانشاد مرشد محمد مرادی نمونه های 
بسیار ارجمندی از موسیقی اصیل زورخانه با رعایت 

همه جوانب است.
و شما با شناخت از گونه های مختلف 
اجرای این نوع موسیقی روایت شخصی خود را 
ارائه می دهید. مانند آلبوم اول شما »کولی کوبی« 
که طبق توضیح آلبوم »موسیقی رقص های تیره ای 

خیالی از کولیان« بود.
بله. تاشم ارائه طرح های موسیقایی آزاد در این مفهوم 
ویژه و ایده اولیه بوده است نه بازیابی و بازسازی آن... 
ایجاد مستدل بستر موسیقایی مناسب اُبژه، توجه به 
شــاخص ها و چگونگی امتداد آنها در دوران کنونی 
دغدغه اصلی بود. در یکی دو آلبــوم اول من در این 
سبک و سیاق دنبال ارائه یک تجربه مدرن بودم ولی 
در قلندروار و حاال هزار آرزو همه  چیز برای من روشن تر 
و جذاب تر است. در کولی کوبی مبنا خلق قطعاتی با 
ســازهای کوبه ای برای رقص های تیره ای خیالی از 
کولیان بود. در ذوالجناح روایت ریتم محور از یک واقعه 
عاشقانه و در قلندروار تصنیف خوانی متکی بر سازهای 
کوبه ای در فضایی ذهنی برای قلندران. آلبوم »هزار 
آرزو« هم تجربه هنری کامًا فردی و شخصی در ارائه 
یک مضمون است هر چند شاید نشانه هایی گذرا از 
برخی تداعی ها در قطعات وجــود دارد ولی اصل بر 

عدم ارجاعات مستقیم و آشنا بود.
و یکی از قطعات آلبــوم »هزار آرزو« 
به عنوان تیتراژ برنامه»برســد به دست فردا!« 

پخش شد.
قطعه اول این آلبوم که در تیتراژ این برنامه پخش شد 
حکایت پیش شماره برای انتشار روزنامه ای جدید را 
داشــت! روزنامه نگاران قدیمی به پیش شماره لقب 

»پیشمرگ« داده بودند! 
مخاطب هم بدون اینکه چیزی راجع به آرمان نامه اثر 
و مشی و منش آن بداند با آن مواجه شد و خوشا که 

مورد اقبال قرار گرفت.
در این اثــر و در همیــن یک قطعه 
منتشرشــده فضای متفاوتی از اجرای محمد 
معتمدی به چشم می خورد؛ مسئله ای که در آثار 
شما به عنوان آهنگساز مشهود است و در آلبوم 
قلندروار هم مخاطب با علیرضا افتخاری متفاوتی 
روبه رو می شود.در واقع شما از خواننده، اجرایی 
متفاوت و شنیده نشده ارائه می دهید.این نگاه از 

کجا سرچشمه می گیرد؟
در مورد آثار این چنینی که بر بنیــاد ایده ای خاص 
شکل گرفته یک توضیح ضروری است و آن اینکه در 
اکثر مراحل تولید، نتیجه نهایی فقط برای من روشن 
است و همکاران در یک فضای مه آلود و نامشخص و با 
یک اعتماد هنری نقش خود را ایفا می کنند. از طرفی 
با توجه به اینکه در این اثــر  مانند قلندروار با اجرای 
درخشان علیرضا افتخاری، ایده کار مبتنی بر استفاده 
گسترده و اختصاصی از سازهای کوبه ای بود و نیاز به 

نقش آفرینی خواننده ای توانا، عاقه مند به موضوع و 
جسور بود. محمد معتمدی با ظرفیت هنری واالیی 
که دارد، از ســوی مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری 
پیشنهاد شــد و این همکاری و همدلی جان گرفت. 
هوش و جســارت او در کنار مهارت تکنیکی و فهم 
موضوع، عامل بســیار مهمی در ایجاد فضایی مورد 
توافق بود. البته قبل از این همکاری در قطعات »خاک 
گرم« و »مژده باران« با او به یک شــناخت نســبی 
و درک مشترک رســیده بودیم. آرش صفدری نیز 
دوست و همراه هنرمندی است که در قطعات بسیاری 
افتخار همکاری با او را داشته ام و جدای از تنظیم غنی 
و هنرمندانه قطعات به خوبی با پروژه های پرچالش 

کنار می آید.
در آثار شما همیشه سازهای کوبه ای 
نقش پررنگی دارند آیا به واســطه تعلق خاطر 
شما به عنوان نوازنده پرســابقه دف است یا این 

بهره مندی دالیل متعددی دارد؟
اینکه ســازندگان موســیقی قطعات را براســاس 
کاراکتر ساز تخصصی خود نوشــته و اجرا می کنند 
رخدادی طبیعی اســت ولی چنانچه اشاره کردید 
این رویکرد به مجموعــه ای از دالیل متعدد و متنوع 
برمی گردد کــه مهم ترین آنها به چالش کشــیدن 
فرم های مدون و تکراری دهه هــای اخیر بود. نبود 
سازهای زهی و بادی در گروه نوازندگان و اتکای صرف 

ادبیات فارسی؛ مهم ترین منبع هنرمند ایرانی
گفت وگو با عماد توحیدی، آهنگساز پیرامون اثر تازه اش

»مرکــب خوانــی« مرشــدان بــه دور 
از خودنمایــی و بــا مهــارت و ســادگی 
اجرا می شده و اســتفاده از لحن های 
موسیقی نواحی توسط ایشان مرسوم 
بوده است. آثار بجا مانده از روانشاد 
مرشد محمد مرادی نمونه های بسیار 
ارجمندی از موسیقی اصیل زورخانه 

با رعایت همه جوانب است

کشف و شهود رها و کولی وار
از زمانی کــه »کولی 
فضایــی  کوبی«بــا 
متفــاوت از اصوات و 
ریتم هــا و بــا عنوانی 
برآمــده از ذهن مؤلف 
منتشر شــد تا آلبوم 
»شــمس جان« کــه 
جهانــی متفــاوت از 
مثنوی معنوی را باز زبانی موسیقایی بیان کرده، می توان سیر 
و سلوک هنری عماد توحیدی را در مقام آهنگساز مشاهده 
کرد؛ جهانی بر آمده از مطالعات ادبی و کشــف و شــهودی 

هنری با سبک و سیاقی خاص ... .
ریتم و بهره مندی از سازهای کوبه ای درآثار عماد توحیدی 
حرف اول را می زند و نقش پررنگی درکارنامه موسیقایی او 
چه در ســاخت آلبوم های مســتقل و چه موسیقی فیلم ها 
و تئاترهایش دارد و نمونــه بارز این توجــه، حضور بیش 
از ۵۰ ســاز کوبه ای از فرهنگ های سراســر جهان در قالب 
ارکستری بزرگ و در غیاب ســازهای زهی و بادی در آلبوم 
»کولی کوبی« است. در این نخستین اثر مستقل، آهنگساز 
مسیر حرکت خود در دنیای موســیقی را کاما از دیگران 
جدا می کند و اثری را خلق می کند که در آن سال های اولیه 
دهه۸۰ حرکتی جسورانه و پیشرو به حساب می آمد چرا که 
آثار موسیقایی با غلبه محض سازهای ملودیک تولید می شد 
و ســازهای کوبه ای نقشــی همراهی کننده ایفا می کردند. 
اما عماد توحیدی در نخســتین آلبومش شخصیت بسیار 
متفاوتی از ســازهای کوبه ای ارائه داد و تجربه شــنیداری 
تازه ای برای شــنونده موســیقی رقم زد. حضور کم رنگ 
خوانندگان یکی از شــاخصه های بارز»کولــی کوبی« بود. 
آن هم در روزگاری که همه آثار بــر محور صدای خواننده 
ساخته می شدند و بروز خواننده ساالری در موسیقی ایران 
به باالترین حد خود رسیده بود اما عماد توحیدی از اجرای 
خواننده تنها برای سایه روشنی گذرا بهره برد و این صدا تنها 
بخشــی از مجموعه بزرگ و رنگارنگ صداهای موجود در 
موسیقی اش بود. این اندیشه و تفکر موسیقایی آهنگساز با 
خلق آلبوم »ذوالجناح« ادامه یافت و آن بی قراری شورانگیز 
در مضمونی دیگر مطرح و جان گرفت. مخاطب در این اثر 
که گونه ای از موســیقی روحانی اســت بار دیگر با صدای 
ســازهای کوبه ای فرهنگ های گوناگــون در نقش آفرینی 
جدید و تابوشــکن روبه رو شــد. در این اثــر دغدغه عماد 
توحیدی خوانشی براساس سنت موسیقی دینی در اشکال 
متنوع و مشروعیت دادن آن در فضایی مدرن و تجربه نشده 
بود. همنشــینی مقام های خراسانی، بوشــهری، کردی، 
آذری، عربی و آفریقایی، سنت های عزاداری کرمان و حتی 
موسیقی کلیسایی و اشاراتی به موسیقی جز در حد فیگور از 
نکات قابل ذکر این اثر است. نکته قابل توجه تر در این آلبوم 
اســتفاده از دوبیتی خوانی های عروسی های بوشهر وگاهی 
بهره گیری از آواهای ماهیگیری و موسیقی کار و همچنین 
استفاده از ریتم های ۶/۸ و ۵/۸ در بطن یک موسیقی مذهبی 
است. آواها و ریتم هایی که در سنت عزاداری مرسوم نیست 
و جســارت آهنگســاز را در ورود به مبحثی چالش برانگیز 
محک می زد. وجه تشابه این اثر با »کولی کوبی« عنصر آواز 
اســت که باز هم به صورت کمرنگ به کار گرفته شده است. 
در »ذوالجناح« بار دیگر عماد توحیدی گروه همسرایان را 
جایگزین تک صدای مســلط خواننده در اثرش کرده است 
که نشان از همترازی صدای انسان با صدای سازها در ذهن 
سازنده اثر دارد. بعد از انتشــار آلبوم »قلندروار« مخاطب 
در عین تشخیص امضا و نشان آهنگساز که همان استفاده 
مناسب و بجا از سازهای کوبه ای و ریتمیک بود با وجهی از 
صدای خواننده مواجه شــد که تا آن زمان بی سابقه بود. در 
واقع رهایی کولی وار موسیقی عماد توحیدی )کولی را شاید 
بتوان مجموعه ای از موسیقی های ذهن آهنگساز در بستر 
اصواتی بکر دانست( این بار در صدای علیرضا افتخاری در 
مقام خواننده به خوبی متجلی شد و شــاید همین مسئله 
درکنار دیگر شــاخص های برجســته اثر باعث شد که در 
اواسط دهه ۸۰، »قلندروار« یکی از پرفروش ترین آلبوم های 
تاریخ موسیقی ایران شد. عماد توحیدی در آلبوم»ازدحام 
سکوت« با اشــعار زنده یاد ارفع کرمانی نمونه ای از طراحی 
موسیقی براساس دکلمه اشــعار را به مخاطب خود نشان 
داد و برای خوانش 17 غزل توسط بهروز رضوی 17 قطعه 
موسیقی مستقل آفرید. این تجربه همنشینی دکلماسیون 
شعر و موســیقی در آلبوم »در بهار تو را صدا کردم« تکرار 
شد و موسیقی های عمادتوحیدی بر خوانش خاطره انگیز 
احمدرضا احمدی نشســت و 13 قطعه از اشعار این شاعر 
نامدار معاصر با موضوع بهار منتشــر شد. »شمس جان«، 
آخرین اثر منتشر شــده عماد توحیدی در مقام آهنگساز 
است. آلبومی که همانند دیگر آثار او فارغ از مرزهای فرهنگی 
موسیقی، با اجرای حکایت کنیزک و پادشــاه از دفتر اول 
مثنوی معنوی و اتکا بر اندیشــه نــاب و بی مرز موالنا خلق 
شد. موســیقی  رازآلودی که با ترکیبی از سازهای کوبه ای 
و عود و رباب و قیچک و آواهایی غریب ســاخته شده است. 
این آهنگساز و نوازنده ســازهای کوبه ای در آخرین اثرش 
از قابلیت های صدای داوودآزاد در شــکلی جدید و فضایی 
شنیده نشــده بهره گرفت؛ کاری که یک دهه قبل از آن در 
همکاری با علیرضا افتخاری موفق به انجامش شــده بود. 
بهره گیری از صدای خوانندگان موســیقی ایران وتوجه به 
بخش های پنهان صداهای آنها تبحر عماد توحیدی اســت 
به طوری که درهــر اثر با صدا و اجرای دیگــری از خواننده 
روبه رو می شــویم. این بار نیز با توجه به انتشار یک قطعه از 
آلبوم در دســت تولید »هزار آرزو« و تحلیل نقش و اجرای 
خواننده به نظر می آید جلوه ای تــازه و روایتی نو از صدای 

محمد معتمدی به مخاطب ارائه  شود.
یکی از نکات قابل ذکر در تمامی آثــار عماد توحیدی وجه 
تصویری بودن ســاخته های اوســت که شــاید منبعث از 
تحصیات او در حوزه سینماســت. فضایــی که مخاطب از 
شنیدن ملودی های او و نحوه پردازش آنها در ذهنش می سازد 
با ارجاعات نشانه شناسانه به تداعی های فرهنگی است. در 
واقع او با هوشمندی آدرس هایی کدوار از جغرافیای فرهنگی 
موسیقی مدنظرش می دهد ولی بی هیچ الزام و توقفی از جایی 
به جای دیگر سفر می کند و لذت این کشف و شهود هنری 

کولی وار را نصیب مخاطب می کند.

انتشار نماهنگ نمره عالی
نماهنگی با محوریت عشق و عاقه نوجوانان به امام 
حسین)ع( منتشر شد. به گزارش همشهری، نماهنگ 
»نمره عالی« با محوریت عشق و عاقه نوجوانان به امام 
حسین)ع( با صدای رضا هالی و همخوانی گروه های 
سرود آوای احسان و میعاد تولید شده است. بازیگران 
اصلی کار را نیز نوجوانان تشکیل می دهند و درواقع 
هدف این نماهنگ نشــان دادن مشارکت این گروه 
سنی در هیئت های امروزی است. خط داستانی این 
نماهنگ درباره بیعت نوجوانان با امام حســین)ع( و 
مشارکت آنها در راه اندازی هیئت و درنهایت عزاداری 
برای سیدالشهدا)ع( اســت.نماهنگ »نمره عالی« 
داستان خواهر و برادری  اســت که با الگو گرفتن از 
پدرومادر خود سعی کرده اند در هیئت عزاداری امام  
حســین)ع( حضور داشته باشــند و برای راه اندازی 
آن کمک کنند.شــاعر و آهنگســاز ایــن نماهنگ 
سیدجواد پرئی است و امید روشن بین موسیقی آن 
را تنظیم کرده است.این نماهنگ به کارگردانی علی 
یوسفی مفید و تهیه کنندگی عبدالحسین میرداماد به 
همت مرکز موسیقی ماوا سازمان هنری رسانه ای اوج 

ویژه محرم سال 1۴۰1 ساخته شد.

»در مقام مثنوی« منتشر شد
آلبوم موســیقی »در مقام مثنوی« عنوان یکی از تازه ترین آثار 
منتشر شده در بازار موسیقی است که طی روزهای اخیر توسط 
نشر »ماهور« با نوازندگی نی ســیامک جهانگیری و خوانندگی 

مظفر شفیعی در دسترس شنوندگان قرار گرفته است.
به گزارش همشــهری، 
»مثنوی در آواز ابوعطا«، 
»مثنــوی در آواز بیــات 
ترک«، »مثنــوی در آواز 
افشــاری«، »مثنوی در 
آواز دشــتی«، »مثنوی 
در آواز بیات کرد بیات«، 
»مثنــوی در دســتگاه 
شور«، »مثنوی در دستگاه نوا« آثاری هستند که در مجموعه 
اول منتشــر شــده اند. ضمن اینکه »مثنــوی در آواز بیات 
اصفهان«، »مثنوی در دستگاه همایون«، »مثنوی در دستگاه 
سه گاه«، »مثنوی در دستگاه چهارگاه«، »مثنوی در دستگاه 
ماهور«، »مثنوی در دستگاه راست پنجگاه« هم آثار مجموعه 
دوم را تشکیل می دهند.سیامک جهانگیری در توضیح این 
اثر موسیقایی نوشته اســت:اگرچه قالب مثنوی در ادبیات 
ایران از نظر فرم مشخصات ویژه ای دارد و در محتوا نیز نقش 
روایتگری دارد که می توانــد در برگیرنده مضامین متنوعی 
از غنایی و حماسی باشد، در موســیقی نیز با همین عنوان 
در برخی آوازها با دســتگاه های موسیقی ایرانی قالب فرمال 
معینی را نمایان کرده روایتگری خود را در معرفی محتوای 
ُمدال هر آواز یا دســتگاه ارائه می کنــد. از این رو مثنوی در 
موسیقی ایرانی غالباً در انتهای هر دستگاه یا آواز اجرا می شود 
و بیانگر چکیده ای از ساختار مدهای اصلی آن دستگاه یا آواز 
است که شنونده با شنیدن آن به عصاره اصلی دستگاه یا آواز 

مربوطه پی خواهد برد.

همایون شجریان در کانادا
همایون شجریان، خواننده موسیقی ایرانی که چندی پیش در 
تاالر بزرگ وزارت کشور مجموعه کنسرت های »به رنگ صدا« 
را به رهبری ارکســتر آرش گوران برگزار کرده بود، شهریور ماه 
سال جاری در ۴شهر کشور کانادا این پروژه موسیقایی را پیش روی 
مخاطبان قرار می دهد. به گزارش همشهری، این کنسرت ها قرار 
است در شهرهای تورتنتو، مونترال، ونکوور و کالگاری برگزار شود، 
این در حالی است که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، در این 
کنسرت ها آرش گوران همچون پروژه تهران به عنوان رهبر ارکستر 
همایون شجریان را در قالب ارکستر سیاوش همراهی خواهد کرد.
گروه موسیقی »سیاوش« به سرپرســتی و خوانندگی همایون 
شجریان که از اواخر اسفندماه سال گذشته مجدداً فعالیت های 
خود را در عرصه اجراهای زنده با برگزاری تور کنسرت های اروپایی 
در کشورهای بلژیک، هلند، فرانسه و امارات آغاز کرده بود، تیرماه 
سال جاری بود که در تاالر بزرگ وزارت کشور تهران روی صحنه 
رفت. گروه »ســیاوش« به سرپرستی همایون شجریان ازجمله 
مجموعه های شناخته شده موسیقی ایرانی طی سال های گذشته 
است که در ســال های آغازین دهه ۹۰ اجراها و برنامه های زنده 
زیادی را پیش روی مخاطبان قرار دادند که از آن جمله می توان به 
مجموعه کنسرت های »آیینه ها« به آهنگسازی کیخسرو و سهراب 
پورناظری و پروژه »به رنگ صدا« اشاره کرد؛ کنسرت هایی که در 
زمان اجرای خود با استقبال بســیار خوبی از سوی تماشاگران و 

عاقه مندان مواجه شد.

نـوا

رویـداد

نماهنگ

نوا بورنگ؛ خبرنگاریادداشت

آلبوم »هزار آرزو« با موسیقی عماد توحیدی و خوانندگی محمد معتمدی و تنظیم آرش صفدری توسط مرکز موسیقی 

سحر طاعتیگفت وگو
روزنامه نگار

حوزه هنری در حال تولید است و اخیراً نخستین قطعه این آلبوم در تیتراژ برنامه »برسد به دست فردا!« از شبکه 4 سیما 
پخش شد. استفاده بی سابقه آهنگساز از مجموعه بزرگ سازهای کوبه ای خصوصاً آلبوم های سه گانه ای که با بهره گیری 
از مجموعه بزرگ سازهای کوبه ای ساخته شده شناساننده ظرفیت جدیدی در موسیقی ایرانی بود که با استقبال گسترده مخاطبان موسیقی روبه رو شد. 
رویکرد هنری عماد توحیدی آهنگساز و نوازنده سازهای کوبه ای از آلبوم»کولی کوبی« گرفته تا »ذوالجناح« و »قلندروار«، »ازدحام سکوت«، »در بهار 
تو را صدا کردم!«، »شمس جان« و موسیقی فیلم ها و سریال هایش متکی بر مشی و منش خاص اوســت. توجه ویژه او به ریتم و سازهای کوبه ای در 
آهنگسازی هایش پررنگ است و مخاطب در هر اثر با امضای شخصی هنرمند مواجه است. توحیدی مؤلف نخستین و پرتیراژترین کتاب آموزش دف نوازی 
با عنوان »شیوه دف نوازی« است. از او مقاالت بسیاری در زمینه موســیقی، ادبیات، فلسفه و عرفان منتشر شده است و در چندین شورای تخصصی 
موسیقی عضویت دارد. او در خالل تولید آلبوم »هزار آرزو« به سؤاالت مان درباره این اثر و نگرش خاصش در آهنگسازی پاسخ داده است.»هزار آرزو« 

امتداد رویکرد هنری ریتم محور عماد توحیدی به موسیقی است که این بار با ایده »موسیقی جوانمردان« در مراحل ضبط نهایی است.

بر سازهای کوبه ای و خواننده به این چالش رنگ و بوی 
مهیج تری می بخشد.

و نقش ادبیات در انتخاب سوژه خلق 
یک اثر توسط شما بسیار جدی است.

معتقدم که بزرگ ترین منبع هنرمند ایرانی ادبیات 
اســت. یک گنج بی پایان از ایده و طــرح و تکنیک. 
هنرمندی که از خواندن غزل سعدی و حافظ و موالنا 
عاجز اســت ذهن و زبان ویژه ای نــدارد. این الفت با 
ادبیات در موسیقی ایران یک رابطه دیرپا و تاریخی 
است. همه بزرگان موسیقی ما فهم درستی از ادبیات 
داشته اند و انس با شــعر از اسباب بزرگی ایشان بوده 
است. ســطح معرفت ادبی یک ســازنده موسیقی 

به وضوح در آثار او قابل تشخیص و شناسایی است.
توجه ویژه شما به ادبیات در آثارتان 
 هویداســت. این توجه در روایت دو افســانه 
» پسری که می خواست بداند!« و »تیتیل و بیبیل« 
با همراهی موســیقی نواحی-آلبــوم »ازدحام 
سکوت« با اشعار ارفع کرمانی و شعرخوانی بهروز 
رضوی، آلبوم »در بهار تو را صدا کردم!« با شعر و 
خوانش احمدرضا احمدی و آلبوم »شمس جان«که 
حکایت کنیزک و پادشــاه از دفتر اول مثنوی 
موالنا با اجرای داوود آزاد قابل شناسایی است. 
در آلبوم »قلندروار« هم اشعار انتخاب شده در 
مسیر پردازش موسیقایی مضمون واجد ارتباطی 
ویژه با یکدیگرند. این نشــان دهنده وسواس و 
سختگیری شما در همداستانی حداکثری شعر و 

موسیقی است؟
آســان گیری انتخاب شعر برای ســاخت یک قطعه 
خسارت محض اســت. در فرایند ساخت نسخه ای 
موسیقایی از یک شعر، آهنگساز باید به الیه های پیدا 
و پنهان معنا، عاطفه و خیال شاعر توجه کند و با این 
عناصر رابطه حسی قدرتمندی داشته باشد. اگر این 
عاطفه آگاه و باورمند در پسند یک شعر نباشد نتیجه 
کار روشن است. شما به حجم تولیدات سفارشی در 
موسیقی و کم اثر بودن این آثار بر مخاطب واقفید و 
این اتفاق ناگوار در همه هنرها قابل مشــاهده است. 
یک هنرمنــد پیکرتراش هیچ زمانی از یک ســنگ 
ترک خورده و بی کیفیت برای خلق اثرش اســتفاده 
نمی کند و اگر به دالیلی مجبور به این کار شود محصول 
ارجمندی به بار نمی آیــد. در واقع هنرمند متکی بر 
دالیل عقلی با بســتر اجرای اثر دلخواهش رابطه ای 
عاطفی برقرار می کند و سپس فرایند خلق اثر هنری 
را آغاز می کند. شعر و موسیقی هم با انگیزه های عقلی 
و حسی باید چنان در هم تنیده شوند که در پیکره ای 
واحد جلوه کنند. تصور می کنم موسیقی کام محور 
موفق، ترجمه ای آگاهانــه و در عین حال خاقانه از 
محتوای اندیشه و عاطفه شعر اســت. بدیهی است 
انتخاب شعر در تولید یک آلبوم و نه تک قطعه توجه 
بسیار بیشــتری را می طلبد چرا که شعر انتخابی در 
عین استقال باید رابطه زبانی و محتوایی مناسب و 

مرتبطی با دیگر اشعار آلبوم داشته باشد.
خبر داریم که در مراحل پایانی تولید 
آلبوم »الالیی های دره پریان« هستید. اگر ممکن 

است در مورد این آلبوم هم توضیح دهید.
دفتر موســیقی حوزه هنری با ســکانداری شاعر 
ارجمند معاصر میاد عرفانپور توجه ویژه ای به انواع 
موسیقی و ارائه الگوهای فرهنگی متنوع براساس 
موسیقی اقوام ایرانی دارد. پیشنهاد ساخت ۸قطعه 
الالیی با کامی امروزین از او بود و قرار بر این شد که 
تمرکز این اثر بر نمادها، لهجه و برخی خصوصیات 
موسیقی بوشهر باشد که از غنی ترین موسیقی های 
نواحی ایران است. تنظیم اثر توسط دوست عزیزم 
محمد الریان، هنرمند ارجمند بوشهر انجام شده 
اســت. او و اعضای هنرمند گروه موسیقی سیریا 
زحمات بسیاری برای تولید این آلبوم کشیدند و 
هم اکنون مراحل میکس و مســترینگ اثر توسط 

آرش صفدری در حال انجام و فرجام است.


