
  
  

شنود فضل الرحیم رحیم خبرنگار ازاد با علی فرمند کبیر نوری  گفت و
  پیرامون موسیقی تکنو

  
بیاید با علی فرمند کبیر نوری و کار ھای ھنریش در عرصھء موسیقی تکنو اشنا 

توجھ شما را بھ گفت وشنود جلب میدارم کھ در زمینھ کار ھای ھنری علی فرمند با .شوید
  . وی انجام داده ام 

   علی جان می شود خود را معرفی کنید ؟ _
 سال دارم و در کشور ١۶فعال . نام من علی فرمند است و کبیر نوری تخلص می کنم _ 

  . دنمارک زندگی می کنم مصروف  تحصیل در صنف  اول جمنا زیوم ھستم
از چھ زمانی بھ موسیقی عالقمند گرددید؟ ایا از ھمان ابتدا بھ موسیقی تکنو عالقھ _ 
  شتید ویا نخست بھ موسیقی افغانی بعدا بھ موسیقی تکنو رو اوردید؟ دا

   

زمانیکھ .از اوان کودکی بھ موسیقی عالقمند بودم بخصوص بھ نواختن طبلھ و کاسیو _ 
بھ دنمارک امدم بھ موسیقی غربی نیز عالقمند شده بھ رقصھای بیرک دانس و 

راسری کشور دنمارک در این بخش الکتروبوگی  عالقمند شدم و سھ بار در فیستیوال س
اشتراک نمودم و در ضمن عالقمند ان شدم تا خود موزیک ھای شاد غربی را کمپوز 

  .  عیسوی بھ کمپوز نمودن موزیک تکنو اغاز کردم٢٠٠۶نمایم و در سال 

   

  مشوق شما در عرصھ ء موسیقی کی بوده و بھ موسیقی تکنو چگونھ عالقمند گرددید؟ _ 
کی مشکل است کھ بھ ان  پاسخ دھم زیرا زمانیکھ بھ ساختن اھنگ ھای این سوال اند_

تکنو اغاز کردم مورد تشویق فامیلم قرار نگرفتم وقتیکھ اھنگ ھای ساختھ شده ء  خودم 
را بھ اعضای فامیلم می شنواندم انھا می گفتند کوشش کن کھ اھنگ ھای شرقی و افغانی 

ونیھ ، طبلھ ، گیتارو کاسییو تشویق وترغیب می کمپوز نمائی و مرا بیشتر بھ نواختن ارم
کردند اما من در پھلوی تمرینات در عرصھء االت موسیقی فوق الذکر بھ ساختن موزیک 



تکنو پرداختم وشینیدن موزیک تکنو خود مرا بیشتر عالقمند این شیوهء موسیقی می 
  . نمود
دهء افغان در داخل وخارج بیان شما پیرامون موسیقی تکنو چیست ایا این موسیقی شنون_ 

  از افغانستان دارد ؟ 
زمانیکھ نام از موسیقی  می بریم بھ نظر من موسیقی بحری است بیکران و بزرگ _ 

ھمانطوریکھ در موسیقی  مکاتب و سبک  ھای خاصی و جود دارد ھر مکتب وسبک .
سیقی زمانیکھ  از تکنو  حرف می زنم بھ یاد مو.عالقمندان  خاص خود رانیز دارند

کالسیک شرقی می افتدم و بطور  مشخص  راگھا ، شنیدن موسیقی  راگ  برای ھر 
. باشدشنونده لذت نمی بخشد تا انکھ  از ان  شناخت  نداشتھ باشد انرا نفھمد وھضم نکرده 

لق است و از اینکھ با استفاده از امواج الکترونیکی ساختھ  موسیقی تکنو ھم ھمان سان مغ
ن ترین  فرراوده ھای  تکنالوژی  امروزی می توان برای ساختن ان می شوند و از مدر

استفاده کرد  ھمان طوریکھ ترتیب و اجرای ان مغلق و بیچیده است فھمیدن ان ھم ساده 
نیست اما نقطھء مھم این است کھ این نوع موسیقی یعنی  تکنو در قشر جوان اگر اشنائی  

باشند تاثیر گذار بوده و مورد عالقھ ء ایشان چندانی ھم با این شیوهء  موسیقی نداشتھ 
  قرار می گیرد 

 موزیک تکنو یک موزیک خاص  است کھ در بین جوانان امریکا و اروپا جایگاهء 
 از اینکھ در افغانستان با.خاص  خود را داشتھ و جوانان بیشترین لذت را از ان می برند 

تکنو .ن ان بھ موسیقی تکنو عالقمند شدم اشنائی نداشتم  زمانیکھ بھ اروپا امدم با شنیدان
 عیسوی توسط سھ تن ١٩٨٠عبارت است از موسیقی الکترونیکی کھ در اواسط سالھای 

) Derrick May , Kevin ,uan Atkins(از امریکائی  ھای افریقائی تبار بھ نام ھای
 این موسیقی راه ان ایاالت متحده امریکا بوجود امد کھ بعدامشیگ) Detroit(در شھر 
 Hardtrance, trnce,(ت بھ موسیقی تکنو مشابھ.بھ اروپا نیز باز کرد خود را 

Hardstyle ( دارد کھ سبک  فوق الذکر نیز جز موسیقی  الکترونیک محسوب می شود
اما امروز ھمھ سبک ھای موسیقی  الکترونیکی تکنو نامیده می شوند کھ اجزای ان ھمانا 

تاثیر .بھ شمار می ایند وغیره ) Hardstyle, Hardtrance ,Trance(گروپ ھای
 خال ھا را در کھایفکت ھا ) Synthesizer( اواز ھای گذاری موزیک تکنو در ریتم و

 میلودی و ھارمونی از جملھ  عناصر ،در موسیقی  تکنو.  می باشد ،اھنگ پر می کند
 شنائی  ندارند  این موسیقی را بھ صورتبرای کسانیکھ با موسیقی تکنو ا.تاثیر گذاراند

)Mono ton ( یا یک تون و یا بھ عبارهء دیگر یکنواخت  می شنوند و نمی توانند تون
 ٢٠٠٠پرود سیور ھای المانی در سال .ھای متعددی را در ان تشخیص و تفکیک نمایند

  کھ بعدا  دعیسوی بیشترین  سی دی ھای موزیک تکنو را بھ بازار عرضھ  کردن
موزیک تکنو در جوامع اروپائی ھر چھ بیشتر  انکشاف و گسترش یافتھ از شھرت  زیاد 

اگر بصورت  اخص در مورد موسیقی  تکنو سخن بگویم سرعت .بر خوردار گردید است
.  استاھر سبک موسیقی سرعت خود را دار.  می باشد ١۶٠ الی ١٣٠موزیک تکنو از 

 (.اواز خود را تنظیم  نماید) Synthesizer(انسان می تواند بوسیلھ ء 
Synthesizer ( کھ خود امواج را می سازد بنام ھای)Sine, Saw, Polsewith, 

Square (در .و امکانات وسیع دیگری را نیز غرض ساختن  موزیک دارا می باشد
)Synthsizer (بھ کمک )Oscillator ( ھمین)Sine ,Saw ,Polsewith, 



Square ( ساختھ می شود کھ در ھر)Synthsizer ( چندین)Oscillator ( برای
ھا دارای صد ھا جز دیگر می ) Oscillator(ساختن اھنگ وجود دارد کھ ھر یک 

  . باشد

   

در عرصھء موسیقی تکنو اموختھ ھای مسلکی دارید ویا شکل کار شما خود اموختھ و _ 
  اماتور است؟ 

  . شکل  اماتور بھ ساختن این نوع موسیقی  اغاز و انرا ادامھ داده امنھ خیر  من بھ _ 
ایا شما در .در ترتیب و تنظیم موسیقی تکنو ناگزیر از وسایل تکنیکی باید استفاده کرد _ 

تنظیم وترتیب ساختھ ھای تان بھ یاری کسی این ھمھ را انجام میدھید ویا خود تان بھ 
  تنھائی؟ 

ریق کمپیوتر با استفاده از بر نامھ ھای موزیک این کار را انجام طوریکھ میدانید  از ط_
میدھم و ھیچگاھی کسی مرا رھنمائی نکرده  و من خود بھ تنھائی  ھم اھنگ می سازم و 
ھم انرا تصنیف می کنم  بعدا انرا می خوانم اھنگ ھای ھنر مندان  مشھور تکنور را ھم 

  . زم تا ریمکسریمکس می کنم  ولی حاال بیشتر اھنگ می سا
شما اھنگ ھای تانرا بھ کدام زبانھا تصنیف  میکنید ایا تصمیم دارید بھ زبانھای پشتو _ 

  و دری ھم تصنیف ھای از موسیقی تکنو داشتھ باشید ؟ 
من تا حال تصنیف ھای کھ برای اھنگھایم سا ختھ ام بھ زبانھای  انگلیسی و دنمارکی _  

  . ی بھ زبانھای پشتو و در ی نیز بسازممی باشد اما تصمیم دارم تصنیف ھا
ایا این اھنگھای شما با .از کار ھای تان بگوید ، تا بھ حال چھ تعداد اھنگ ساختھ اید _ 

  البومی، بدسترس عالقمندان موسیقی تکنو قرار گرفتھ ؟ 
 اینده ی البومی  تھیھ نکرده ام  کھ در اھنگ ساختھ ام ول۵٠اکنون  قریب من تا _  

رم  این کار را انجام دھم اما حاال من سھ سائت انتر نیتی دارم  کھ کنترول انرا  داتصمیم
اما سائت ھای دیگری ھم وجو دارند کھ  انھا  اھنگ ھای . مستقیما خودم بھ عھده دارم 

مرا در سائت ھای خویش جا داده اند کھ از این طریق  اھنگھایم  بدسترس عالقمندان  
  . استموسیقی  تکنو قرار گرفتھ 

ایا کار مشترکی با دست اندر کاران موسیقی تکنو در اروپا  داشتھ اید و یا در این _ 
  زمینھ با انھا رابطھء کاری دارید؟ 

با مشھورترین  اھنگ سازان  موسیقی تکنو در دنمارک  رابطھ  دارم  و ھمچنان  با _ 
کاری دارم وبرای رابطھ    ) Avoya(  اھنگ ساز خوب ایتالوی تبار دنمارکی بھ نام 

  . خارج از د نمارک بھ تقاضائی ایشان اھنگ ساختھ ام  ) DJ(  تعدای از 
بھ کدام االت موسیقی دسترسی دارید و انرا چگونھ چھ وقت و در کجا طرز نواختنش _ 

  را اموختھ اید؟ 
از اینکھ در فامیل ھمھ بھ نواختن االت موسیقی  دسترسی داشتند و دارند این خود _ 

 ان شده است کھ من  ھم از اوان کودکی بھ نواختن  بعضی االت موسیقی بپردازم  باعث
  . و در دنمارک بھ نواختنن گیتار و پیانو  اغاز کردم 



پیام شما منحیث یک جوان افغان کھ بھ یک شکل ویا سبک  موسیقی نو کار ھای _  
  ھنری تانرا بھ پیش می برید کھ در کشور سابقھ ندارد  ، چیست ؟ 

من فکر می کنم  کھ رسالت و مسوولیت اولی یک جوان  چھ در داخل  کشور زندگی _  
  کسبمی کند و یا خارج  از کشور در حالت  مھاجرت بھ سر میبرد ھمانا تالش بخاطر

صیل حا تمام نیروء خود را بخاطر کسب تاندوختھ ھا و فرا گیری علم و معرفت است ت
تھ ء مورد نظر می توان بھ عالقمندی ھای دیگر ی  در پھلوی این ھمھ در رشد،بخرچ دھ

 داشتن بر نامھ کاری   ،البتھ رمز موفقیت از نظر من رسیدن بھ ھدف. نیز پرداخت
 کھ در اینده مورد ی عملی کرد و بدین ترتیب بھ اھدافانراروزانھ است کھ  انرا باید دقیق 

  .جامعھ  شد رسید و مصدر خدمت بھ مردم و  ان بھ سادگی  بھ ،نظر است
   در نوری اھنگھای تکنو علی فرمند کبیر

  .ت ھا قابل دریافت وشنیدن استیاین سا
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