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دیده بھ جھان  ،فبروری در شھر کابل ١۵در  ،احمد پرویز

 .داشت بھ دنیای ھنر ء وافرگشوده از دوران کودکی عالقھ

مونیھ و ھارسیزده سالھ بود کھ انگشتانش روی پرده ھای 

پرداخت کھ  آھنگھای ءھمزمان بھ زمزمھ ا شد وھ آشنلطب

چند کھ بشکل وی ھر. در ھمان زمان بھ دلش راه یافتھ بود

 موسیقی شاگردی نکرده اما ازرسمی نزد ھیچ استاد 

احمد پرویز عالوه از اینکھ  .اساسات موسیقی را فرا گرفتھ است منابع مختلف ھنرمندان مختلف و

ھم دسترسی دارد کھ تا بھ حال بھ یک تعداد از آواز  صاحب آواز دلنشین است در فن آھنگسازی

بیدل و موالنا جالل الدین محمد بلخی است وی دلباختھ ئی سروده ھای  .خوانان جوان آھنگھای ساختھ

م احمد پرویز در  ١٩٩۶از سال  .از موالنا و بیدل تشکیل میدھد یتصنیف اکثر آھنگھای او را غزلیات

نام سی دی ھای اند کھ بھ عنوان البوم  ،مبارکباد و خنجر الماس ،نمص .کشور ھالند زندگی می کند

بدینسو عرضھ نموده کھ این سی دی ھا حاوی  م ٢٠٠٠آھنگھایش بھ عالقمندان موسیقی از سال 

را  )دریای رویا(من چندی قبل آھنگ  .دنغزل و کالسیک غزل می باش ،پاپ ،آھنگھای فلکولوریک

 ۀآوازخوان و گردانند ،نوازنده ،ستاره کھ آقای خلیل راغب ۵برنامھء  احمد پرویز، از طریق بھ آواز

ً آھنگ دلنشینی است برنامھ مجری آن ،موفق صنیف و دلچسپ بودن ت .می باشد دیدم و شنیدم کھ واقعا

 شنودی پیرامون فعالیت ھنری وی فت وگ با احمد پرویز،مرا واداشت تا )رویا دریای(کمپوز آھنگ 

متن  اینک با احمد پرویز، گفت و شنودی داشتم از طریق تلیفون کھ ،صاحب دلء ندهنخوا ،داشتھ باشم

  .حضور مبارک شما تقدیم است غرض خوانش آن گفت و شنود

  

بھ سطح آدمھای کھ از سواد بی  و ،کھ ھنر خود را تا پائین ترین قشر جامعھ ما این نیست ءوظیفھ
 ترین سطوحتا باال نھا راپائین بیاوریم بر عکس وظیفھ و رسالت ما این است تا ذوق آ ،بھره ھستند

کامل  من باور نددر انجام رسالت خود چنین عمل نمایھنرمندان ما  ئی ھمھ اگر .ھنر باال بکشانیم
 .خواھیم بود افغانی با کیفیت سال آینده ما شاھد موسیقی خوب و دارم کھ در ظرف چند



از آن سالھا زمانی زیادی  .شد کھ شما سراغ موسیقی را گرفتیدباعث  ءاز کدام سالھا و چی انگیزه -

 موسیقی رفتھ بودید و یا موسیقی بھ سراغ شما آمدهرد برداشت شما چیست کھ شما بھ سراغ ذمی گ

  ؟بود

  

خوب بھ یادم نیست و نمی دانم کھ من بھ سراغ موسیقی رفتھ ام یا اینکھ موسیقی بھ سراغ من آمده  -

از زبان بزرگان فامیل شنیدم کھ  ،مشتر از آن من عالقمند موسیقی بودبخاطریکھ یادم می آید و حتا بی

رادیو می شنیدم من از  یا کھ از تیپ و را ی کھ ھنوز یاد خودم نیست ھر آھنگسالگ سھ ،ین دواز سن

انگیزه  .و دارم یک عشق عجیب و غریب بھ ھنر موسیقی داشتم پشت ھمان آھنگ زمزمھ می کردم و

اش برایم تا بھ حال معلوم نیست ولی احساس می کنم کھ با موسیقی پیوند عمیق دارم و فکر می کنم 

  .تا حال با موسیقی ھستم و امیدوارم کھ با موسیقی باشم تا زمانیکھ حیات دارماز روز تولد 

  

یا  پیوند با موسیقی پشتکار و تالش شما مثمر ثمر واقع شده و در در تحکیم و دلبستگی شماآیا  -

  تشویق اعضای خانواده و دوستان تان؟

  

ً تشویق فامیل و دوستان و تالش کھمن بوده و بعد موسیقی از اول با عشق بھ ھنر .بھ نحوی ،ھردو -  ا

بھ آموختن موسیقی و زحماتی کھ کشیدم باعث شده کھ پیوندم با موسیقی بیشتر  خودم بھ خرچ دادم

  .پیدا کند تحکیم

  

 ید خود درئبگو در مقابل جمعی از حاضرین بنوازی و بخوانی تا از نخستین باری کھ جرئت کردی -

  ؟آیا بیاد دارید کھ کدام آھنگ را اجرا نمودید آنھا چگونھ بود واستقبال  چی وضعیت قرار داشتید و

  

ً  کھ تعداد بیشتر ،اولین بار در محفل عروسی مامایم - فامیل خود ما  اعضای نفر از  ۶٠-۵٠از تقریبا

ھ می نواختند و ھمزمان می لمونیھ و طبھاربودند و دو تن از دوستان مامایم  حضور بھ ھم رسانیده

در خانھ ھمیشھ " :مادرم بشکل شوخی آمیز برایم گفت کھ ھفت یا ھشت سال بیش نداشتممن  .خواندند

مادرم ." اگر جرئت داری بیا بخوان کھ ھمھ بشنوند زمزمھ میکنی حاال کھ آالت موسیقی ھمین جاست

پھلوی آنھا نشستھ و در  عکس من با جرئت تامو بشرمم اما بر فکر می کرد کھ من شاید خجالت بکشم

آھنگھای کھ می خواستم بخوانم با آنھا مشوره نمودم و سپس دو پارچھ آھنگ محلی کھ ھمان  مورد

را خواندم کھ برای اولین بار  )"جامھ نارنجی"و  "ھیسبزینھ رنگ آمده مھمانم "( انھا بودوقت سرزب

سطح و بسیار تشویقم کردند البتھ این در  اعضای فامیلم صدای مرا یکجا با آالت موسیقی شنیدند



برای اولین بار در یکی از جشن  ،ازبکستان بودم م کھ من در ١٩٨۶ سال ولی بعد ھا در. فامیلی بود

 ،کھ در ازبکستان ،ملکی و نظامی افغان ھزار محصل ۵یا  ۴در حضور  ،ھای ملی افغانستان

دم سھ پارچھ آھنگ خوان -رگن نواختم و دوآسھ پارچھ  -دو مصروف تحصیل بودند روی استیژ رفتم

از ھمان لحظھ  ،قبل از کنسرت اظطراب و تشویش سرتا پایم را فرا گرفتھ بود ولی بھ فضل خداوند

استیژ نگاه می کنند و مرا تشویق می  افغانھا را دیدم کھ با چھ محبت بھ کھ پایم در استیژ رسید و

عکس آھنگھایم قلب و انرژی گرفتم کھ ترس و اظطراب را دیگر احساس نکردم بر اینقدر قوت ،نمایند

  .را موفقانھ اجرا نمودم کھ مورد تشویق حاضرین قرار گرفتم

  

وی  کدام استاد در کجا و برای چی زمانی از ،موسیقی گاھی نزد استادی زانو زده اید ءدر عرصھ -

  ؟چی چیزھا را آموختھ اید

  

وره ھای شان اشخاص و استادھا آموختھ ام و از مش ،منابع بشکل پراگنده از بسیار موسیقی را -

راستفاده برده ام ولی شکلی کھ ایجاب می کند کھ نزد استادی زانو بزنم و بھ اصطالح شرقی ھا  ُ  گ

ممکن روزی  .متاسفانھ این چانس تا بھ حال برایم مساعد نشده ولی ھیچ وقت دیر ھم نیست بگزارم

ان گرفتھ تا استادان ھندی و منتھا از ھنرمند ھای داخل افغانست .شود کھ ھمین خبر را بھ افتخار بگویم

تمرین  لی و ،سر ،راکھا ،زمانیکھ آنجا زندگی می کردم تالش کردم تا اساسات موسیقی ،پاکستانی

فکر می کنم تا زمانیکھ آوازخوان و ھنرمند در . آواز را بیاموزم و این کارم تا امروز ھم ادامھ دارد

  .و آموزش باشدقید حیات است نوآموز است و باید ھمیشھ در فراگیری 

  

ھنری خود  ءلیقھاز کدام یک از آنھا را در کار و ساز آوازخوانان مطرح کشورما کار ھنری و آو -

  ؟تاثیر گذار می دانید و چرا

  

از زمان نوجوانی بسیار یک انس عجیب و غریب داشتم بھ آھنگ ھای  من ،آقای فضل الرحیم رحیم -

در ھمان زمان از آوازش و آھنگھایش بسیار لذت می  مرحوم احمد ظاھر، و البتھ تا ھنوزھم دارم

 ،جان دریا بود بعد ھا با شنیدن آھنگھای از محترم احمدولی و فرھاد ارذبردم و باالی ذوق من تاثیر گ

کالسیک باز  و موسیقی نتمری ،ذوقم راھش را بسوی غزل آھستھ ،آھستھ .انس ام وسیعتر شد ۀدایر

بھ ما میراث مانده  ،عظیم کھ از بابای موسیقی مرحوم استاد سرآھنگنمود در این جا بود کھ با گنج 

و ھنر واالی  تا امروز از شنیدن آن لذت می برم کھ این ھمھ انس و عالقھ کھ بھ صدا آشنا شدم و

  .بی تردید در کار ھنری من بی تاثیر نبوده و نیست تذکر دادم ھاآنانیکھ در باال از آن



  

ً بگوید ھستم در قسمت آھنگسازی ھم کارھای دارید درتا جائیکھ من در جریان  -   ؟این زمینھ لطفا

  

بخش ساختن آھنگ از جملھ آھنگسازان ھمان  در. بخش عمدهء کار مرا آھنگسازی تشکیل میدھد یک -

 محترم استاد ،مرحوم استاد ھاشم ،مرحوم فضل احمد نینواز ،ترانھ ساز ولی مرحوم شاولی ،وقت

و الھام  ازی تاثیرگزارھ ارایھ ھای ھنری شان در کار من از لحاظ فن آھنگساینھا کسانی اند ک ،خیال

آقای  ،مثال آقای فرھاد دریا ءو ھمچنان نسل بعدی از آھنگسازان مطرح کشورما بھ گونھ بخش بوده

 ومی شنوم عالقمندی  باکھ کار ھای شانرا  ،و بویژه آقای وحید قاسمی آقای امیرجان صبوری، ،شادکام

  .الھام بخش است موسیقی ءدر عرصھ برایم

  

بخاطریکھ یک آھنگ راھش را بھ دلھا باز  ،کھ خود آھنگساز ھستید و ھمزمان آوازخوان شما بھ نظر -

در ترکیب و بافت و ساخت آھنگ مد نظر گرفتھ  باید یک اثر ماندگار مبدل شود چی چیز ھای بھ کند و

  شود؟

  

بخاطر اینکھ  .واب دادن بھ این پرسش بسیار مشکل استج سوال بسیار جامع است ولی در حین حال -

فیصد گرانتی کند کھ ھمین آھنگ  کھ یک آھنگساز از قبل بتواند صد ھیچ نوع ضمانت وجود ندارد

ً راھی خود را بھ دل ھا باز میکند و این آھنگ حتم ھر  ھر آھنگساز و .بھ سر زبانھا قرار می گیرد ا

ار می کند نھایت آرزویش ھمین است کھ آھنگش راھش را بھ باالی یک آھنگ کزمانیکھ  ،آواز خوان

بھ نظر من باید بیشتر  .الخره بھ دلھا راه باز می کندادلھا باز نماید ولی از صدھا آھنگش یک آھنگ ب

بیست  سر کیفیت موسیقی و کار خوب اتکا شود ولو کھ ھمان آھنگ لحظھ ئی شھرت پیدا نکند ولی شاید

ھمین آھنگ گل کند و زندگیش بسیار بیشتر از آھنگ ھای باشد کھ مدت  یا سی سال بعد سال بعد و

  .زمانی کوتاھی شھرت می کشند و دوباره از بین میروند

  

   ؟نھا نام ببریدآ دارید و می شود ازل سی دی شما چند البوم بھ شک -

  

سی  .کھ سی دی چھارم در راه است نموده امبھ عالقمندان موسیقی عرضھ  ،من تا بھ حال سھ سی دی -

نام  "مبارک باد"دومی ام  سی دی ،نشر شد م ٢٠٠٠ لبود کھ در شروع سا "صنم" اولی ام بنام دی

م بھ دسترس عالقمندان  ٢٠٠۶در سال  "خنجر الماس" سی دی ،عرضھ شد م ٢٠٠۴دارد کھ در سال 



است تابستان امسال بخیر بھ  رارکھ زیرکار است و ق است نامی سی دی" ی رویادریا" .قرار گرفت

  .خدمت عالقمندان تقدیم گردد

  

اند یا باز  آھنگھا نوای سی دی ھای کھ شما از آنھا نام بردید حاوی چند آھنگ می باشند آیا ھمھ  -

  ؟یا کھ کاپی می باشند خوانی شده و

  

 یعنی آھنگھایتشکیل میدھد،  یک بخش عمدهء کارم را آھنگ سازی ھمانطوریکھ در باال تذکر دادم -

 .دنھا عرضھ نموده ام بیشترینھ از ساختھ ھای خودم می باش یا در سی دی م ورا کھ خود می خوان

ً من بھ دیگر ھنرمندان جوان کھ تقاضا نموده اند نیز   بطور مثال یک سی دی .ھنگ ساختھ امآعالوتا

کھ بنام  قامت دارد ساختم، کھ در کشور ھالند اسریرمکمل از آھنگھا را برای آوازخوان جوان سلیمان 

" دیده نور" یا سھ سال قبل عرضھ شد و ھمچنان سی دی بھ عالقمندان ھنر موسیقی دو" افسانھء وفا"

گرفتھ  آھنگھایش از ساختھ ھای من بوده کھ چندی پیش بھ دسترس عالقمندان قرار ،مصطفیاز ایمل 

بین جوانان بھ اصطالح مردم ما  در ده وخوان" شال طالئی"بنام  عثمانی جان یک آھنگ کھ متین .است

از ساختھ  سریر جان سلیمان ءتازهھفت آھنگ در سی دی  -شش .گل کرد از ساختھ ھای من می باشد

در این زمینھ  .برای یکتعداد ھنرمندان نیز مصروف ساختن آھنگھای تازه می باشم و .ھای من می باشد

  .ھمین حاال نیز کارھای روی دست دارم

  

و  یوتیوپ دیدم و ھمچنان در ،آقای خلیل راغب ستاره ۵را من از طریق برنامھ " رویا دریای"آھنگ  -

دوستانی زیادی عالقمند ھستند تا در مورد تصنیف و کمپوز این  .آھنگی دلنشین و جالبی است ،شنیدم

  ؟آھنگ توضیحات شما را داشتھ باشند

  

برای تصنیف این  ،فلکولوریک راجستان ھند ساختمرا من با الھام از موسیقی " ی رویادریا"آھنگ  -

از چھره ھای مطرح  ،آھنگ بھ شعر نیاز داشتم کھ در این زمینھ با دوست عزیزم آقای کاوه آھنگ

خواستم پاسخ گفتند و  با لطف و محبت بھ ،آقای کاوه آھنگ .ادبیات و شعر امروز کشورما تماس گرفتم

 ً   .شعر عالی است شعری برای این آھنگ ساختند کھ واقعا

  یوتیوپ لینک آھنگ دریائی رویا در

http://www.youtube.com/watch?v=QBbu-CEMeo0  

  

  ؟امروز موسیقی کشور ما را چگونھ ارزیابی می کنید دیروز و -

http://www.youtube.com/watch?v=QBbu-CEMeo0


  

 بود تر از موسیقی امروزمااگر بشکل خالصھ بگویم کھ بحث ما بھ درازا نکشد موسیقی دیروز ما غنی -

کھ آثار  دل و جان تالش کردند و از آن است موسیقی از یبھ غنامندی رشد و ارتقاھنرمندان بیشماری 

ھم استعداد  در موسیقی امروز ما .آنان تا ھنوز بر سر زبانھاست و حتا قبول نسلھای امروزی می باشد

دھھ سھ  .مقایسھ نمودتوان با نخبھ ھای دیروز ما آنھا را  تبارز نموده اند ولی با آن ھم نمیھای شگرفی 

تفکیک آھنگ و  تنظیم و ترتیب موسیقی ،وارسی مرجع برای ھیچ موجب گردیده تاجنگ و نابسامانی 

 موسیقی ءدر عرصھ ما را جوانان تا موجود نیست نھادی و ھمچنان ھیچ. وجود نداشتھ باشد خوب از بد

ر ما پائین تمام این عوامل دست بدست ھم میدھند تا سطح کیفیت موسیقی در کشوکند  شعر رھنمائی و

من امروز موسیقی کشورما را  .ھرکس ھرچی خواست می سازد می خواند و نشر اش می کند .بیاید

ما امیدواری وجود دارد کھ با بھتر شدن وضع امنیتی و تامین ثبات در اضعیف تر از دیروز میدانم 

ی در زمینھ ساز رونق یابی و رشد موزون موسیق ،و حضور رسانھ ھای صوتی و تصویری کشور

ً  بیست سال آینده - در ظرف ده تاوطن ما گردند  ما بتوانیم در سطح منطقھ با کشورھای ھمسایھ و بعدا

رن با موسیقی خود ما موسیقی افغانی را مطرح و بھ  ،در سطح دنیا با سایر کشورھا با تلفیق موسیقی مدُ

   .رقابت بپردازیم

   

مند و آوازخوان از مشکالت جدی کھ عنوان ھنر قرار دارید بھشما کھ دور از وطن در دیار غربت  -

  ؟ید البتھ ھدفم در عرصھ کار ھای ھنری تان استئبھ آن مواجھ ھستید بگو

  

فامیلش  ھنرمند در این جا در پھلوی اینکھ با موسیقی سر و کار دارد مسوولیت تامین معیشت خود و -

ر درآمد و معاش کار کند کھ بیشترین روز بخاط ۶یا  ۵را نیز عھده دار می باشد باید در طول ھفتھ 

وقت صرف کار و بار می شود زمانیکھ بھ منزل بر می گردد یک دو ساعت فارغ است کھ خستگی 

ً وضع در این جا نسبت بھ داخل  .مجال آنرا برایش نمی دھد تا بھ موسیقی بپردازد کار روزمره و ضمنا

ھنرمند در یک شھر در فاصلھ ھای نھ چندان دور  نجا آوازخوان و نوازنده وآافغانستان تفاوت دارد در 

نوازنده و ھنرمند در فاصلھ ھای صدھا و حتا  ،از ھم دیگر زندگی می کنند اما در اینجا آواز خوان

بھ گونھء مثال اگر جوانی بخواھد اثری ارایھ دھد . ھزار ھا کیلو متر دور تر از ھم دیگر قرار دارند

یا تا فاصلھ ھای دور سفر کند تا  د وتبھ آھنگساز تلیفون بکشد ایمیل بفرسھفتھ ھا و ماه ھا  ،باید روزھا

یک دو نفر نوازنده را دعوت نماید آھنگی بدست بیاورد سپس برای ضبط آن باید از کشور ھای مختلف 

 ً مصرف خیلی بلندی باید بپردازد تا آھنگش در استدیوی ثبت شود عدم موجودیت امکانات الزم  و ضمنا

  .ود کھ ھنرمندان نمی توانند یک اثر خوب و بھتر ھنری را بھ عالقمندان شان عرضھ کنندباعث می ش



  

  ؟اگر از شما بپرسم کھ موسیقی یعنی چی پاسخ شما چی خواھد بود -

  

دریچھء  فرخزاد، من موسیقی بقول فروغ برای ریمذیقی بگاگر از تعریف کلیشھ ئی و کتابی موس -

لطیف ترین و ظریف ترین  ،موسیقی زیبا ترین"نگرم می خوشبخت ءھام کوچاز آن بھ اذح من کھ است

کھ گاه گاھی فکر می کنم کھ بجای خون در رگھایم  می باشد زبان ابراز احساسات وعواطف برایم

  .جریان دارد

  

آیا شما غیر از این مصروفیت کاری ھم دارید و  .موسیقی ریاضت و تمرین ھمیشگی می خواھد -

  مانع تمرین موسیقی تان نمی گردد؟ مصروفیت کاری تان

  

-  ً ً  ،یقینا  سال می شود کھ در یکی از شرکت ھای بیمھ در کشور ھالند مصروف کار ١١ -١٠من تقریبا

ً در ھفتھروز کار می کن ۵ ءھستم کھ ھفتھ رسمی رس آموزشی دارم و دو شب د ییک ءم و ضمنا

باعث می شود کھ من برای ریاضت و تمرین یا اشتراک در محافل  خر ھفتھ کنسرتھا وآھمچنان در 

   .باشم موسیقیھمھ روزه با  موسیقی وقت کافی نداشتھ باشم ولی با آن ھم تالش می کنم تا

  

  .گفتنی داشتھ باشید پیامی و ،پیشنھادی در پایان اگر -

  

اد آنچھ می خواھم بھ رسانھ ھای صوتی و تصویری کشورما و ارگانھای مسوول در این زمینھ پیشنھ -

 ونی مرکب از اھل خبره در عرصھ ادب و طرب داشتیم کھیکمیسدر گذشتھ نمایم این است کھ ما 

رو ھمزمان  شعر و موسیقی را بررسی می کردند ،آھنگ لی و صدای آواز خوان را می شنیدند بعد  ،سُ

در ھمین جاست ما  .آواز خوان می توانست آھنگش را ضبط نماید ،ھای مربوط ونیاز تصدیق کمیس

آن  رپرستو و دیگران را داشتیم و داریم زیرا د ،استاد مھوش ،احمد ولی ،ظاھر ھویدا ،حمدظاھرا

تا بتواند در  وان شود تالش می کرد ریاضت می کشیدآواز خزمان اگر کسی می خواست ھنرمند و 

ی ونی ما می بینیم کھ ھرکس ھرچیامروز در نبود ھمچون کمیس .ردذون موفقانھ بگیھمھ موارد از کمیس

 .تاسف بدون اندکترین توجھ آنرا نشر می کنند ضبط می کند و رسانھ ھا ھم با و دلش خواست می خواند

 امروزی رسانھ ھای صوتی و تصویری و بھ ویژه ارگانھای مسوول در داخل کشور توجھ و دقت الزم

 .می باشد ارتاثیر گز رشد موزون و باکیفیت موسیقی ما در آینده ھای قریب ،در این عرصھ بھ غنامندی

خود را  رسالت نباید آھنگسازان و ھنرمندان کشورم کھ ما ،ھمزمان من پیامی دارم بھ تمام آوازخوانان



کھ ھنر خود را تا پائین ترین قشر جامعھ پائین بیاوریم  ما این نیست ءوظیفھ. دربرابر ھنر فراموش کنیم

تا  رسالت ما این است تا ذوق آنھا رابھ سطح آدمھای کھ از سواد بی بھره ھستند بر عکس وظیفھ و  و

کامل دارم  یم من باورئدر انجام رسالت خود چنین عمل نماما  ھ ایھم اگر .سطح باالی ھنر باال بکشانیم

   .خواھیم بود افغانی با کیفیت سال آینده ما شاھد موسیقی خوب و کھ در ظرف چند

  

   .دیک دنیا تشکر کھ بھ پرسش ھایم پاسخ گفتی پرویز از شما آقای احمد

  

  فضل الرحیم رحیم
  

 م ٢٠١٠مارچ  ٢٨
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