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محمد شریف منصور

معرفی میرمن نغمه در قاموس کبیر افغانستان
قاموس کبیر افغانستان ،در کنار شرح وتسجیل لغات ،مجمع اللغات ،تاریخ ،جغرافیه ،اقتصاد و بسی مسائل دیگر
مربوط افغانستان می پردازد ،شخصیتهای فرهنگی ،خدمتگزار افغانستان را تحت کتگوری که مناسب خدمات آنها
باشد مانند«شعراء ،نویسندگان ،هنرمندان و خدمتگزاران ملی» باشد تسجیل وآنالین می سازد .پورتال افغان جرمن
آنالین و قاموس کبیر افغانستان هردو مسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات شخصی ،تبعیضی و کینه های
شخصی ،شخصیت های مهم را برای مردم معرفی کند.
میرمن شاپیری با اسم هنری (نغمه) در  1954در شهر قندهار به دنیا آمد .وی،
تحصیالت ابتدائی را در مکتب عینو قندهار دوره ثانویه و عالی را در لیسه رابعه
بلخی کابل فرا گرفت .نغمه آواز خوانی را با خواندن تصنیف ها در مدرسه آغاز کرد
و در  ۱۸سالگی به تلویزیون افغانستان معرفی شد .اولین آهنگ وی بنام (سوزم په
غمو کی په چلنده زمانی) بود که توسط حامد حسینی کمپوز گردیده بود ،نام هنری
«نغمه» را هم شاپیری در همان زمان انتخاب کرده بود.
نغمه در سال  1340شمسی با منگل یکی از آواز خوان برازنده کشور ازدواج نمود.
وی به همراه با منگل همسر اولش زوج هنری موفقی بودند که آهنگهای زیادی ازین
دوره از خود بجا گذاشته اند .ولی در سال  ۲۰۰۴مناسبات آنها خراب و منجر به
جدائی شان گردید.
در اوایل سال  ۱۳۷۰نغمه کشور را ترک کرد و به هند رفت ،پس از هند وی به دبی ،پاکستان و بعد به امریکا رفت و در آخر در
شهر سانفرانسیسکو کالیفرنیا اقامت گزید.
او از مدت ده سال بدین سو با پسر مولوی محمد نبی محمدی یکی از رهبران جهادی ازدواج بار دوم را نمود .وی اکنون
کنسرتهای هنری در اروپا و آمریکا اجراء می کند .نغمه دارای چهار فرزند است که دو دختر و دو پسر که در ایاالت متحده
آمریکا بسر می برند .او در چهارده سالگی آغاز به سرودن شعر آغاز نمود .دیوان شعری دارد که بنام (آئینه شکسته یا ماتی
آئینه) یاد می شود .در سال  ۲۰۰۴نغمه به دعوت بنیاد بیات بار دیگر به کشور برگشت.

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

تعدادی از آهنگ های مشهور نغمه :
محبت که سره لمبی نه وی
ستمگر
مسافری و ......
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