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 1۲/۰۸/۲۰1۸           احسان لمر
 

 «نیخانم پرو» ای «یائیض جهیخد»
 تابو شکن و مبارز هنرمند

 

 محمد عمر فرزند سردارو او  یئضیا شیون مرحوم محمد رحیم خدیجه دختر
هنری میرمن پروین شهرت که بنام  ،باشد می عبدالرحمن خان ان پسر امیرخ

کابل در  (یالدیم 19۲4 نوامبر سال شمسی) 13۰3عقرب  درماه و ،داشت
 .زاده شد

بعد از سقوط دوره امانیه  مندهنر با فرهنگ و مبارز ومحمد رحیم شیون مرد 
خان  دورۀ نادر آغاز حبیب هللا کلکانی به تاشکند مهاجر شد بعد در ءو استیال

این خانواده و  شدتبعید جبراً آواره و  بزودی از وطنوطن برگشت اما ه ب
)با وجود تقاضا های مکرر و نامه ها به پادشاه، وطنه گشت ب هرگز اجازه باز

 پاسپورت افغانی را صدراعظم شاه محمود خان و سردار محمد داود خان( و
ری سایبریا محکوم در دوران استالین در اردوگاه کار اجبا برای وی ندادند.

ان سردار سلط فغانستان در مسکوابه وساطت سفیر زندان  سال 5از  شد که بعد
 از بند آزاد گشت. احمد خان شیرزوی

 ، مادر خدیجهبهارک بدخشان بود نیاز خوان یکینام که دختر  «کو یب یب»
در دوران دوری با هزاران مشکالت به تنهائی تربیت فرزند را  کوچک و

 نیخانم پرو وبمحبهنرمند         بدوش گرفت.شوهر 
در مکتب نرسنگ شامل و دپلوم آنرا بدست آورد و  موخت و سپسآزمان مات ابتدائی را در مکاتب آن یتعل خدیجه
به کارش ادامه داد و « موسسه نسوان»کار نمود. بعداً در دفتر صحی وقت  سال در شفاخانه مستورات 1۲مدت 

  پرداخت.طفال یتیم و بینوا امدتی هم در مرستون کابل به کمک 
 مادر در داخل منزل یۀداشت در سا تیهنگ بلدآبه ترنم و  شیپدر گوش ها یها یخوان یبا شوق یکه از کودک نیپرو

تا انکه عبدالغفور برشنا مرد هنرمند و ، نمود یآواز م نیمعاصر ان وقت زمزمه ها و تمر یاز خواننده ها دیبه تقل
خبر  واز شیوای وی باآچگونگی استعداد و  خدیجه جان بود از ۀخال که شوهر شدوست طریق یک پرور از هنر

بسته نهایت و جامعه  و چادری و دالق تا دران عصر پرده نشینی گیردترتیبی می استاد به همرائی دوستشمیشود. 
 13۲9) روز در بهار سال یک در ، ویبگیرد زمونه آرا ب دخترش واز شگرفآ رفته «کوبی بی »خانه خانم ه ب

ته منزل شان رفه ندگان بزنوا تعدادی عبدالرشید لطیفی ولوازم ثبت صوت و مراهی استاده به میالدی( 195۰ شمسی
 آن بالً ق نیاستاد غالم حس کهاست  یسعد خیش ی ازغزلد که اوازه را ثبت کنن روی گیری این اواز پر از پشت پرده

 چنین بود: کهبود کمپوز نموده  را
 

 تـسا الــب  دام  ۀــلقــح  تــدوس  ویـــم لهــلسـس
 ستا ماجرا ینا ین حلقه نیست فارغ ازا که در هر

 

را فرمایش می دهند  آن شنوندگان بار یبار ها شود و پخش می رادیو کابل وقت برای اولین بار از دلنواز آهنگاین 
ساالر  در جامعه مرد ویاز راد شیشکن که پخش صدا زن تابو» او عار میرمن پروین آوازه شهر میشودنام مست و

افغانستان  }عمدی{شده  نگهداشته بسته و عقب طیرا در شرا اشیانقالب نبود. او سفر هنر کیافغانستان کمتر از 
 شیاسارت را درهم شکسته به پ یوارهایتا د دیراهگشا گرد یگریزنان د یبرا یآغاز کرد و با جسارت ستودن

  1.«تازند
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 با اجازه مادرشه برا  «خانم پروین»داشت  و مقامی برشنا که در رادیو کابل سمتستاد ابعد که در سال  نآ تا
 .نداستاد غالم حسین را ثبت نمود از کمپوزو یک غزل استاد ابراهیم خلیل و برده  کابل وقتبه رادیو  چادری

 

 دـخریـب لیـگ نـم ز فروشم گل
 بخرید سه دانه سنبلی دو یک

 ...دختر باغبان گلزارم
 

موسیقی  گرفت و چندین زمان دیگر هم گوش اهل دل و فرمایش می روز ماه مکمل هر یک آهنگ که این گویند می
 میداد.  دوستان را نوازش

 میرمن پروین بود که با .شدند وطن محظوظ می همآواز یک خانم  شنیدن از بسته در ۀاین اولین باری بود که جامع
ن ادیگر و زادهآچون خانم ژیال و رخشانه و  دیگری شد خانم هایواز های آتشویق تشجیع و  داشتن گام اول زمینهبر
 .حاال هم هنر واالی موسیقی را ادامه داده اند همردیف قافله شدند که تا همین ههم که

 

و  یپشتو، ازبک ،یدر یهابه زبان اشنیدلنش یاو با صدا»
 ویپارچه آهنگ در راد صدیاز س شیو ب خواندیآواز م یبلوچ

 افتی تیمردم محبوب نیب نکهی. پس از ادیافغانستان به ثبت رسان
سه  یبرا یزمان در چمن حضور در هنگام جشن استقالل که آن

 یم یینما هنر ردخوانان م در کنار آواز شد،یهفته برگزار م
 طیداشت که در آن شرا یهنر یها سفر اتیو ضمنا به وال کرد

  2« .بود یاکار جسورانه
 

 گفت: که یکسال و چند ماهی دوام نداشت  شواجداز در بارۀاو 
 

جاسوسان و  ٔ که شوهرم از جمله میبگو دیو درد با غیبا در»
ذا مخبر بدو سپرده شده بود. ل کی فهیبود و وظ سیانگل ندگانینما

 یینامه میبادارانش به هند رفت و از آن جا برا دید بنابر لزوم
نامه تکان خوردم و وطنم را  آنرا با او ادامه دهم... من با خواندن  یگزنده هیفرستاد و تمنا نمود تا نزدش رفته و بق

  3 .«رمیاو را بپذ ٔ دادم و نخواستم که خواست نابخردانه حیترج
 

  که تا کنون عالقه مندان فراوان دارد اً سروده بودند نهایت به دلها چنگ زده بودکآهنگ زیبای که با خانم آزاده مشتر
 

  «آه شرین روبا بمیرد نبودم خانه»
 

 خودش خاطرۀ از این آهنگ را چنین گفته بود که:  می باشد
 افغانستان ویراد قیآهنگ از طر ی، وقتمیثبت نمود ویرا در راد رهیروباه بم نیریمن و خانم آزاده آهنگ ش یروز »

 :مرا با انگشت نشان دادند و صدا زدند شدم ریشاگردان مکتب هم مس راه با چند تن از در بعد پخش شد چند روز
  4 «روباه یخشو اونه

 

 را هم با نهایت زیبائیش خوانده است. «فغان است بیا بچیم انگور بخور.ابه چمن جشن »شعر حماسی: 
ــ  راشه هیالل زماــ  تو یمو دهیکش هیابرسی ــ ظلمان ییها شبــ  فروش دخترگلــ  :او مثل یماندن ادیب یآهنگ ها

 .....ی ...شام د ما هیوانیل راشهی ــ په قره باغ د گل ــ میکردیم لهیبهارم درفصلــ )آهنگ کورس(  درجوش سمنک
ه برا  این دو فرزند از فرار شوهرش تربیت. وی بعد دو دختر داشت محبوبه جباری و میمونه غزال  خانم پروین
 و کرد یشرکت م یزنده بود و در محافل هنر فعال و دل یزن یماریب امیتا ا و، ازدواج دیگر نکرد. عهده گرفته

در آن  یکوتائ یمدت بعدماند  یطالبان بوطن باق ۀداشت و تا آغاز دور به وطن و مردمش انیپا یب و عشق یدلبستگ
 .ه و بعد دو باره برگشتزمان وطن را ترک کرد

 

 1۸ خیکابل به تار انیدر مکرور یدر آپارتمان یبد زندگ طیشرا کیماند اما در  یهنر باق نیعمر در ا انیاو تا پا»
 یهشتاد زندگ یها در هنگام مرگ در سال نیدرگذشت. خانم پرو یماریدر بستر ب( ۲۰۰4دسامبر  ۸) 13۸3قوس 

 نیهم به عنوان آخر یآپارتمان مالقات کردم و چند عکس نیعمرش در هم یها روز نیقرار داشت. او را در آخر اش
 :جمالت را به زبان آورد نیلرزان ا یاما با صدا کردیصحبت م یگرفتم. با آنکه به سخت شجاع زن نیاز ا ادگاری
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ام. دلیل ناامید نشده یزندگ یتا همین لحظه یکه حت کنمیمن افتخار م یاز عمرم نمانده ول یوجود آنکه چند روز با»
به آینده افغانستانم محبت و احساسات عمیق مردم وطنم نسبت به من است. من مطمئنم که دشمنان آواز  امیامیدوار

  5 «هستند که این راه را ادامه دهند. یجوانان یول روم یخواهند داشت. من از این دنیا م یتر زنان عمر کوتاه
 ویام با راد یچه من سال گذشته به تقاعد سوق شده ام مگر همکار اگر »زمانی در یک مصاحبه گفته بود که: 

اما وزارت  دندیآن د قیکشور مرا ال خارج از دارم که در نامه ریتقد نیمدال و چند کنون دو ادامه دارد و تا ونیزیتلو
  6 «اند. دهیند یدان و قدر قیتشو قیگذشته مرا ال چه حال و چه در اطالعات کلتور
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