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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 

 

 ۱۱/۰۴/   ۲۰۲۰                                                                                                     احسان لمر

 

 و مبارز  هنرمند تابو شکن
 

 «پروین خانم» یا« خدیجه ضیائی»
 

 

لغات، مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه، اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط افغانستان می   قاموس کبیر افغانستان، در کنار شرح و تسجیل 

شعراء، نویسندگان، هنرمندان و  »  گزار افغانستان را تحت کتگوری که مناسب خدمات آنها باشد مانند پردازد، شخصیت های فرهنگی، خدمت

  و قاموس کبیر افغانستان هر دو مسؤولیت خود می داند که انالینان جرمن می سازد. پورتال افغ انالین باشد تسجیل و« ملی گذارانخدمت 

 برای مردم معرفی کند. بدون ارتباطات شخصی، تبعیضی و کینه های شخصی، شخصیت های مهم را 

 

 

ان پسر  خ  محمد عمر  فرزند سردارو او    ضیایی  شیون  مرحوم محمد رحیم  خدیجه دختر

عقرب   درماه  ، وکه بنام هنری میرمن پروین شهرت داشت  ،باشد  می  عبدالرحمن خان  امیر

 .زاده شدکابل در  ی(الدیم  1924 نوامبر سال  شمسی) 1303

بعد از سقوط دوره امانیه و استیال  مند    هنر  با فرهنگ و  محمد رحیم شیون مرد مبارز و

به وطن برگشت اما دورۀ نادر خان    آغاز  حبیب هللا کلکانی به تاشکند مهاجر شد بعد در

)با  وطنه  گشت ب  هرگز اجازه بازاین خانواده  و    شدتبعید  بزودی از وطن جبراً آواره و  

وجود تقاضا های مکرر و نامه ها به پادشاه، صدراعظم شاه محمود خان و سردار محمد  

را افغانی  پاسپورت  و  ندادند.  داود خان(  اردو  برای وی  در  استالین  دوران  کار در  گاه 

به وساطت سفیر أفغانستان در مسکو  زندان سال  5از  اجباری سایبریا محکوم شد که بعد

 از بند آزاد گشت. سردار سلطان احمد خان شیرزوی

  با   کوچک و   ، مادر خدیجهبهارک بدخشان بود  نیاز خوان  یک ینام که دختر    « کو  ی ب  یب»

 بدوش گرفت. در دوران دوری شوهر هزاران مشکالت به تنهائی تربیت فرزند را 

را بدست آورد    در مکتب نرسنگ شامل و دپلوم آن   و سپس  موختآزمان  ابتدائی را در مکاتب آن    ماتیتعل  خدیجه

کار نمود. بعداً در دفتر صحی »موسسه نسوان« به کارش ادامه داد  وقت  سال در شفاخانه مستورات 12و مدت 

  و مدتی هم در مرستون کابل به کمک أطفال یتیم و بینوا پرداخت.

مادر در داخل    یۀداشت در سا  تیبه ترنم و اهنگ بلد  شیپدر گوش ها  یها  یخوان  یبا شوق  یکه از کودک  نیپرو

تا انکه عبدالغفور برشنا مرد  ،  نمود  یآواز م  نیمعاصر ان وقت زمزمه ها و تمر   یاز خواننده ها  دیمنزل به تقل 

واز شیوای آچگونگی استعداد و    خدیجه جان بود از  ۀخال  که شوهر  شدوست  طریق یک  پرور از  هنرمند و هنر

و   و چادری و دالق  ینیتا دران عصر پرده نش  گیرد  ترتیبی می  استاد به همرائی دوستشخبر میشود.    وی با

روز    یک  در  ، ویبگیرد  زمونه آرا ب  دخترش  واز شگرفآ  رفته  « کوبی بی  »خانه خانم  ه  بسته بنهایت  جامعه  

  تعدادی   عبدالرشید لطیفی ولوازم ثبت صوت و  مراهی استاده  به  میالدی(  1950  شمسی  1329)  در بهار سال 

 ی سعد  خیش  ی ازغزلد که  اوازه را ثبت کنن  گیری این اواز پرروی    منزل شان رفته از پشت پردهه  نوارندگان ب

 بود که چنین بود:کمپوز نموده  آن را قبالً  نیاستاد غالم حس است که

 ست ا  الــب  دام  ۀقــلــح  دوست  ویــم لهـلســـس
 ستا ماجرا ینا ین حلقه نیست فارغ ازا که در هر

 

آن را فرمایش می   شنوندگان  بار  یبار ها  شود و  پخش می  رادیو کابل وقت  برای اولین بار از  دلنواز  آهنگاین  

   در جامعه مرد   و یاز راد  شیشکن که پخش صدا زن تابو»  او  نام مستعار میرمن پروین آوازه شهر میشود  دهند و
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  }عمدی{ شده  نگهداشته بسته و عقب طیرا در شرا اش یانقالب نبود. او سفر هنر کیساالر افغانستان کمتر از 

اسارت را درهم شکسته    یها  واریتا د  دیراهگشا گرد  یگریزنان د   یبرا  یافغانستان آغاز کرد و با جسارت ستودن

  1.«تازند شیبه پ

 با  اجازه مادرشه  ب»خانم پروین را  داشت    و مقامی  ستاد برشنا که در رادیو کابل سمتابعد  که در سال    نآ  تا

 .نداستاد غالم حسین را ثبت نمود از کمپوزو یک غزل استاد ابراهیم خلیل و برده  کابل وقتبه رادیو  چادری

 

 رید ــبخ گلی من ز روشمـف  گل
 بخرید  سه دانه سنبلی دو یک
 ...زارمــــــلـ ان گــبــر باغـتــدخ

 

فرمایش    روز  ماه مکمل هر   یک   آهنگ   که این  گویند  می

چندین  می و  و   گرفت  دل  اهل  گوش  هم  دیگر   زمان 

 میداد.  موسیقی دوستان را نوازش

 

آواز   شنیدن  از  بسته  در  ۀاین اولین باری بود که جامع

میرمن پروین بود    .شدند وطن محظوظ می  همیک خانم  

تشجیع و تشویق اواز های    داشتن گام اول زمینهبر  که با

حاال    همردیف قافله شدند که تا همین  ههم  ان کهدیگرو    ازادهچون خانم ژیال و رخشانه و    دیگری شد  خانم های

 .هم هنر واالی موسیقی را ادامه داده اند

پارچه    صده  از س  شیو ب  خواند  ی آواز م  یو بلوچ  یپشتو، ازبک   ،ی در  یها  به زبان  اشنیدلنش  یاو با صدا»

 در هنگام جشن استقالل که آن افتی ت یمردم محبوب  نیب  که نی. پس از ادیافغانستان به ثبت رسان ویآهنگ در راد

و ضمنا   کرد  یم  یینما  هنر  ردخوانان م  در کنار آواز  شد،  یسه هفته برگزار م  یبرا  یزمان در چمن حضور

  2« .بود یاکار جسورانه طیداشت که در آن شرا یهنر یها سفر اتیبه وال

 

 ٴ که شوهرم از جمله  میبگو  دیو درد با  غی»با درماهی دوام نداشت گفت:  سال و چند که یک واجشداز او در بارۀ

بادارانش به هند    دید  مخبر بدو سپرده شده بود. لذا بنابر لزوم  کی  فهیبود و وظ  سیانگل  ندگانیجاسوسان و نما

را با او ادامه دهم... من با خواندن   یگزنده  هیفرستاد و تمنا نمود تا نزدش رفته و بق  یینامه  میرفت و از آن جا برا

  3 .«رمیاو را بپذ ٴ خواستم که خواست نابخردانهه دادم و ن حینامه تکان خوردم و وطنم را ترج آن

 

که تا کنون عالقه مندان فراوان    آهنگ زیبای که با خانم آزاده مشترگاً سروده بودند نهایت به دلها چنگ زده بود

  یروز»  خودش خاطرۀ از این آهنگ را چنین گفته بود که:  می باشد    ودم خانه«ـبـرد نـیـمـ»آه شرین روبا ب  دارد

افغانستان پخش    ویراد  قیآهنگ از طر  ی، وقتمیثبت نمود   ویرا در راد  رهیروباه بم  نیریمن و خانم آزاده آهنگ ش

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

   4 «روباه یخشو

 

آهنگ   را هم با نهایت زیبائیش خوانده است.  »به چمن جشن أفغان است بیا بچیم انگور بخور.«شعر حماسی:  

ــ    راشه  هیالل  زماــ    تو  ی مو  دهیکش  هیس  ابرــ    ی ظلمان  ییها  شبــ    فروش  گل  دختر ــ    :او مثل  یماندن  ادیب  یها

شام  ما هیوانیل راشه ــ  یپه قره باغ د گل ــ میکرد یم لهیم بهار فصل درــ ــ )آهنگ کورس(  جوش در سمنک

 ..... ...ی د

 این دو فرزند را  خانم پروین دو دختر داشت محبوبه جباری و میمونه غزال . وی بعد از فرار شوهرش تربیت

  کرد  یشرکت م  یزنده بود و در محافل هنر  فعال و دل   ی زن  یماریب   امیتا ا  ، وبه عهده گرفته ازدواج دیگر نکرد
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  کوتاهی  یمدت  بعدماند    یطالبان بوطن باق  ۀآغاز دورداشت و تا    به وطن و مردمش  انیپا  یب  و عشق  یدلبستگ   و
 ه و بعد دو باره برگشت. در آن زمان وطن را ترک کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خیکابل به تار  انیدر مکرور  یدر آپارتمان  یبد زندگ  طیشرا  کیماند اما در    یهنر باق  نیعمر در ا  انیاو تا پا»

هشتاد    یها  در هنگام مرگ در سال  نیدرگذشت. خانم پرو  یماریدر بستر ب(  ۲۰۰۴دسامبر    ۸)  ۱۳۸۳قوس    ۱۸

هم به   یمالقات کردم و چند عکس آپارتمانی نیعمرش در هم   یها روز نیقرار داشت. او را در آخر اش یزندگ

جمالت   نیلرزان ا  یاما با صدا  کرد یصحبت م یکه به سخت گرفتم. با آن  شجاع  زن  نیاز ا  ادگاری  نیعنوان آخر

 لحظهتا همین    ی که حت  کنم یمن افتخار م  یاز عمرم نمانده ول  یکه چند روز وجود آن  »با :را به زبان آورد

عمیق مردم وطنم نسبت به من است.    به آینده افغانستانم محبت و احساسات  میم. دلیل امیدوارمید نشدا نا  یزندگ

هستند که  یجوانان یول  روم یخواهند داشت. من از این دنیا م یتر  من مطمئنم که دشمنان آواز زنان عمر کوتاه

   5این راه را ادامه دهند.« 

 ویام با راد  یچه من سال گذشته به تقاعد سوق شده ام مگر همکار  اگر  » زمانی در یک مصاحبه گفته بود که:  

اما   دندیآن د  قی کشور مرا ال  خارج از  دارم که در  نامه  ریتقد  نیمدال و چند  کنون دو  ادامه دارد و تا  ونیزیتلو

   6 «اند. دهی ند یو قدردان قیتشو قیگذشته مرا ال چه حال و چه در وزارت اطالعات کلتور
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 آنالین  جرمن افغان
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