
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Arts & Music  ھنر و موسيقی

             
   ــ پاريسولی احمد نوری

                  ٢٠١۵ دسمبر ٩    
   
 

  "پروين"ست که ھشتم دسمبر روزی 
   پيوستبه جاودانگی) گلفروش(خداوندگار آھنگ 

  روحش شاد و يادش گرامی باد
  

 ٨(برابر به )  ھـ ش١٣٨٣ قوس١٨(روز چھارشنبه ه بيازده سال قبل بلی پروين 

ت با وقتی دامان فلک الله گون بود و آفتاب قله ھای شيردروازه را ترک می گف) م٢٠٠۴مبردس

فت و به ديار عدم  جھان ما و افغانستان ما را برای ابد ترک گوطن و وطندارانش وداع کرد و

ی که به ما و ھموطنان خود يادگار گذاشته  و آھنگھائھاھمين نواپيوست و ما ديگر از او جز 

ھن ماندگار و جاويدان خواھد ولی صدای او با باشندگان اين سرزمين ک . چيزی نداريماست،

  .بود

** * **  

 که در آن زمان من ،"افغان جرمن" وبسايت پيش به مناسبت تجليل از روز جھانی زن درھا اين نوشته را که سال 

را بار ديگر بعد از  اينک آن.  آن وبسايت نشر کرده بودمبه نامرا داشتم،  ھم در آن فعاليت قلمی و عضويت آن

  .عزيز اھداء می نمايم" پروين" نشر می کنم و به روان نام خودم به ،دست کاری و تجديد نظر

  

   قبلزنی که ھشتاد سال" ميرمن پروين" 
  برای آزادی زن در افغانستان مبارزه نمود

  

** * **  
  

 از امروز برای )سال پيشو دو ھشتاد (يک قرن قبل که بود زنی ) یخديجه رحيم ضيائ(" ميرمن پروين"بلی 

  .درود به روانش باد. آھنگ و فرھنگش مبارزه نمودًقلم و قدمش خاصتا با  با ان افغان،زنو حيثيت آزادی 
  

جھت شکستن  ساالر افغانستان، دردر جامعۀ مرد آوازخوان به صفت زن پيشگامآن زمان  پروين درآمدن ميرمن 

برچيند و سر راھش را از  یئولی او توانست در ھمين حالت، ممانعت ھا.   بی نھايت دشواری بودِ کار،تعصبات
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  .ھای بعدی ھموار سازدو راه را برای نسلدليری وارد صحنه شود به 
    

 که با چادری به راديو کابل وقت حاضر شد و آواز خود را از طريق امواج راديو بلند کرده ،زن افغان بوداو اولين 

  .ح و روان تازه بخشيدمردمش روشاد ساخت و به دلو با سروده ھای دلنشينش عالقه مندان ھنر موسيقی را 
  

 ضبط  و از طريق راديو کابل وقت اشخانه لطيفی چند آھنگ او را در عبد الرشيد استاد » ش. ھـ١٣٢٩«در سال 

  .پخش نمود

 "فروشگل"ستديوی موسيقی راديو کابل حاضر شد و آھنگ  پروين نخستين بار به ميرمن» ش. ھـ١٣٣٠«در سال 

م خليل و کمپوز آن از مرحوم استاد غالم حسين خان بود، ثبت کرد که اين يرا که شعر آن از استاد محمد ابراھ

ماه به طور مسلسل از طريق امواج راديو به  گوش ھموطنان رسانيده می شد و ھمين   يکًآھنگ تقريبا به مدت

  .آھنگش ھنوز ھم ھمان جذابيت و مقبولی خود را دارد

اعليحضرت محمد ظاھر  در زمان سلطنت ١٣۵٠وی در سال .  می رسد٣١۵من پروين به تعداد آھنگ ھای مير

 ۀجملھجری شمسی لقب کارمند شايستۀ فرھنگ افغانستان را در ١٣۶۶ر به اخذ مدال طال شد و در سال ِ مفتخه،شا

  .ديگر ھنرمندان راديو نصيب گرديد

ھای افغانستان، پاکستان و ھند را از آھنگ ھائی که ميرمن پروين به زبان پدريش پشتو خوانده است و پشتو زبان

  : لينک ذيل با ھم می شنويمکمکبه  آن رابود که ) م دیښا ليونيه ماښهرا(عاشقانه به خود جلب نمود آھنگ 
  

x=v?watch/com.youtube.www://https٠TMzXu۵J١A  
  

  

 با رياست پوھنی ننداری در بخش کنسرت ھای آن رياست به فعاليت ھای ھنری خويش ١٣٣٧خانم پروين در سال 

ی در راديو اجراء نمود که با ئی بست و آھنگ ھا با راديو کابل وقت قرارداد ھنري نيز١٣٣٨ادامه داد و در سال 

ھای زياد استاد نبی گل  کمکوی در حصۀ کمپوزھايش ھر يک انور شاھين، حفيظ هللا خيال، استاد غالم حسين و 

 بلکه آھنگ ھای پشتو، ،ت با آواز ملکوتی و دل انگيزش نه تنھا آھنگ ھای دری خوانده اس" پروينميرمن" .نمودند

  .بلوچی نيز خوانده است ازبکی و 

که برای اجرای کنسرتھا در اغلب واليات افغانستان سفر کرده است، در خارج ھم به  عالوۀ اين هميرمن پروين ب

  . ی پرداخته استئھاکشورھای شوروی و ھند نيز مسافرتھای زيادی کرده و به اجرای کنسرت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) رديف اول شخص سوم از چپ به راست" (ميرمن پروين"در اين تصوير 

  در يک سفر رسمی ھنری در دھلی ديده می شود
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نيم سال که از آن ازدواج نگذشته بود از ھمسرش جدا شد و تا اخير  و وی يک بار ازدواج کرد و پس از يک

دختر و پسر از خويشان و  نداشته و ندارد ولی چندين فرزندی از خودھرچند او . ی کردانعمرش مجرد زندگ

محبت خويش پرورانيده و بزرگ نموده آغوش پردوستانش را از ھمان آوان کودکی شان ھمچون مادر مھربان در 

 که از اين جھت می توان گفت، او نه تنھا در زندگی پر از فراز و فرود خويش يک ھنرمند موفق، بلکه يک ،است

  . مادر نمونه نيز بوده است

. سپری می کردآوازه، با ھمت و زنده دل، اوقات فراغت خود را به مشق و تمرين آھنگ ھايش اين ھنرمند پر

ًھمين تالش ھای مداوم، تمرينھای پيگير و مخصوصا عشق وعالقه ای که پروين به مردم، وطن و ھنرش داشت 

 از طراوت وت سال از عمرش می گذشت، مانند جوانی ھايش سکه بيش از ش باعث آن شده که آوازش، با آن

  .اشدی خاصی برخوردار بئزيبا
  

ھنرش زندگی نمود و ھرگز با آن تجارت نکرد و تا آخر زندگی  ميرمن پروين از ھمان آوان کودکی صادقانه با

مثل ھميشه از چشمۀ زالل موسيقی تشنگان ھنرش را سخاوت مندانه بھره مند ساخت و با مشکالت گوناگون 

  . ختن سپری و با معاش ناچيز دولتی که دريافت می کرد، قناعت داشتش را با سوختن و با سايانزندگ
  

شيون (ی متخلص به ئپدر وی سردار عبدالرحيم ضيا. اشتتعلق د) یئضيا(پروين کسی بود که به خانوادۀ سلطنتی 

زمان که در آن  یپروين با تعصباتميرمن . می باشد)  ضياء الملة و الدينن خاناعبدالرحمامير (نواسۀ ) کابلی

بيشتر از امروز در جامعۀ افغانی حکمفرما بود توانست تعدادی از آوازخوانان ديگری مانند ژيال، مھوش، رخشانه 

ھنر مبدل سازد که می توان  طرف خود بکشاند و اين  سکوت زنان را به يک انقالب فرھنگی دره و ديگران را ب

  .ًت و جسارت ھنری او را خاصتا در آن زمان ستودأاين جر
  

ميرمن پروين کسی بود که تا آخر زندگی با وجود رنج و مشقت ھای زياد اجتماعی و خانوادگی که داشت با آن  

او با سرودن آھنگ ھای خود که تصنيف . دست  و پنجه نرم می نمود و به مبارزۀ خستگی ناپذيرش ادامه می داد

او تمام عمر را . ه ھموطنان چيز فھم خود می رسانيد خود انتخاب و تھيه می کرد در قالب يک کمپوز بًغالبارا ھا آن

  . در خانۀ محقری؛ در آغوش يک مادر ناتوان ولی روشنفکر سپری کرد

ی به واليات مختلف افغانستان داشت و با اجرای کنسرت ھای خويش وين از جملۀ اولين ھاست که سفرھايميرمن پر

باالخره . عام گشته بود ی ساخت که مورد توجه خاص ودر پھلوی ديگر ھنرمندان؛ مردمش را لحظاتی خوشنود م

 در کرده نامی ديگر وادار به ترک خانه و کاشانه ندھا ھنرمدھھا و صداو را مانند ) ھـ ش ١٣٧٢( حوادث دھۀ 

من :  می گفتهاو در فراق وطن و دوری خاکش رنج فراوان می برد و ھميش. ساخت کشور ھمسايۀ پاکستان مھاجر

ًشماری می کنم و روحا در افغانستان کشور روزًجسما در اين 

  . عزيزم می باشم
  

 پا نيفتاد وجود ھمه رنج ھا و حوادث روزگار از ميرمن پروين با

که از خود به يادگار کذاشت نقش جاودان  یو آخرين يادگار ھنري

  .است) نيلوفر در باران(او در فلم 

 نيست ولی خاطرات او، مقام ًپروين گرچه جسما ديگر بين ما

ًارزشمند ھنری او و محبوبيتش نزد مردم ما خاصتا نزد 
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  . ھنرمندان کشور جاويدان است

رافات و تعصبات جامعه دوست داشتند و در ايام ُش در برابر خخاطر مبارزات و ايستادگيه مردم افغانستان او را ب

) بی بی جان(رمندان جوان وی را سياری از نزديکان و ھنپيری به او مثابۀ يک مادر مھربان احترام داشتند و ب

  .اب می کردندطخ
  

ی پدر ميرمن پروين می ی سردار محمد رحيم ضيايانکه شرح زندگ) شيون کابلی(نويسندۀ کتاب » ولی احمد نوری«

 به مطالعۀ ً دارد که ذيالسخنانیباشد؛ ھنگام مرگ پروين بنا بر شناخت بھتر پروين در مورد اين ميرمن پيشگام 

  :شما می رسانيم

  .   پروين به ھمان خوشۀ  ستارگان درخشانی گويند که در فضاء حرکت می کنند« 

  !!  یئمسماچه نام  با 

پارک زرنگار ــ  ھشتاد و چند سال پيش در کابل، در قصر زرنگار ،پروين که ھنگام تولد خديجه اش خواندند

   .دنيا آمده  افغان بمند ھنر ودر دامان يک خانوادۀ  فاضلــ کنونی 

تخلص می ) شيون کابلی(ی شاعر خوش قريحه و ھنرمند فرھيختۀ کشور ما بود که ئپدرش سردار محمد رحيم ضيا

 فرخار ، و مادرش بی بی کو دختر يکی از خوانين و بزرگان درۀ زيبایعبدالرحمان خانۀ امير سنواپروين . کرد

ھای دلنواز پدر نوازش شده  و در بطن مادر با موسيقی وسيقی و آھنگم روح و روان خديجه در شکم مادر با .است

سوی موسيقی و ساز و آواز پدرش ه  تمام وجودش ب،ھمين که اين دختر به پای خود روان شد. پيوند خورده بود

ساله ای بيش نبود، دوان دوان ) ۴ -٣(که پدر آھنگ موسيقی می کرد خديجه که دخترک  گاھی آن. جذب گرديد

روی پدرش نگاه خود را ه ی پدر می رفت و کنار زانوی پدر تکيه می کرد و با چشمان معصوم، ولی گيرايش بسو

 دستان ،می دوخت و با سراپای وجودش، گوش می داد و با ديدن ديگران که برای ستايش از پدرش کف می زدند

ھمين پيوند بود . در چک چک کندھم می خوردند که گوئی او ھم می خواست برای ستايش  په کوچک خديجه ھم ب

  .را با موسيقی گره زده و تا دم  مرگ رھايش نکرد که روح و قلب او

پدر، بلی گفتم درد فراق . ق پدر گرفتار گرديدافلک دير دوام نکرد و به زودی به درد فرطخوشی و سرور اين 

سازگاری ايام عوامل سياسی و نا بری بناعاشق پدر که سردار محمد رحيم ضيايگک ھنوز ھفت ساله بود و خديج

 سه سال را در محابس تاشکند و ھفت سال ديگر را در پشت .ترک وطن گفته و يار و ديار را گذاشته مھاجر شد

 ھای کار اجباری شوروی سپری نمود؛ ولی خديجه اين دخترک معصوم، و کمپميله ھای زندان ھای مخوف سايبريا

اميدی و اندوه برد و با يأس و ناسر می ه ل او سخت در رنج و درد جانکاه بعاشق پدر از دوری و نداشتن احوااين 

  .بزرگ می شد  و چه با سوز و اندوه می خواند
  

  ِخستـۀ  درد  تـرا رنـج  پرسـتار نيست  چ کسم يار نسيتھـي رنالم  و شب تا سح

  ستقافـلـۀ عشق را ، قـافـلــه سـاالر ني  ھان رھبر يکـديگرنديک از اين ھمر ھر

  ليک چه سود اينکه خانه نگھدارنيست  ساخـتـه ام  بھـر تو از دل خـود خـانه ای
  

 بزرگی که به يک طرف آن نوازندگان و پوھاند همادر خديجه پرده ای آويخته اند؛ پرد" بی بی کو"در اتاق  نشيمن 

خ موسيقی افغانستان با مادر طرف ديگر آن خديجۀ جوان ستارۀ اين محفل تأريخی در تأريه لطيفی جا گرفته اند و ب

ی که در آنجا با خانوادۀ آنھاست، جناب عبدالغفور برشنا است که با آنھا اتنھا بيگانه . و  خانواده اش قرار دارند

  . دارد و روی گيری در بين نيستانگی رفت و آمد خ
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ندان آالت موسيقی  رمطرف پرده با ھن واری فکساول مکروفون خديجۀ جوان، زيبا ولی محجوب را در آنسسيم ن

رمونيه و طبله رفت  ھ، سارنگ و آفرين نوازندگان به سوی رباببا اشارۀ پوھاند لطيفی دست ھنر. وصل کرده است

 لحظه ای بعد خديجه با  و نوای دلنشين موسيقی اتاق را که با پرده ای از تکۀ گل سيب دو نيم شده، فرا گرفت و

  .ز  نمودرا  و رنگينش به سرودن آغاصدای  دال
  

  تسـسلسلــۀ  مـــوی  دوست  حلــقـۀ  دام  بال

   فارغ ازين ماجراست،ين حلقه نيستھرکه در
  

ًرا قبال استاد غالم  اين بيت سعدی شيرازی را با ابيات ديگر آھنگ خود خديجۀ جوان انتخاب نموده بود و کمپوز آن

 ضبط  فيته در عقب پرده روی خانه اش که در اين يکی از آھنگ ھای ميرمن پروين بود. حسين آماده ساخته بود

گوش شاه و گدا رسيد و مورد ه نشر شد و ب) ميرمن پروين(زمان به اسم مستعار  گرديد و از امواج راديو کابل آن

گوش ه  بلی اين اولين آھنگی بود که در تأريخ موسيقی افغانستان به آواز يک زن افغان ب.ستايش ھمه قرار گرفت

ا راديو افغانستان ًد و بعدا بازھم  برای اولين بار در تأريخ موسيقی و حيات راديو کابل وقت و ي رسيھموطنانش

را که کمپوز اين ) فروشگل( و آھنگ  پوشيده و زير چادری فوالدی رنگش در ستديوی راديو رفتهامروزی با روی

شت که در مدت کمی ھمه اکناف و  خواند و به عالقه مندان خود عرضه دا،آھنگ نيز از استاد غالم حسين بود

را  اطراف کشور عزيز ما افغانستان کھن را پيمود و ھمه باشندگان اين سرزمين مرد و زن،  پير و جوان آن

  . شناختند و دوستش داشتند و زمزمه ھا می کردند

   ھاست کهگبر گل شاعر اين،"خليل"م ي شادروان محمد ابراھ.اين آھنگ تنی چند از ھنرمندان ما را جاويدان ساخت

 بود و البته خود ميرمن پروين خوانندۀ آن که اکنون با رفتن پروين ھمۀ شان به استاد غالم حسين کمپوزيتور آن

ديار ابديت پيوستند و شاد باد روان شان که امروز بيش از ھشتاد سال است ما به آنھا می انديشيم و آنھا را ياد می 

 ٨(برابر به )  ھـ ش١٣٨٣ قوس١٨(روز چھارشنبه ه  بلی پروين ھم ب.مداري و ياد شان را گرامی می کنيم

وقتی دامان فلک الله گون بود و آفتاب قله ھای شيردروازه را ترک می گفت با وطن و وطندارانش ) م٢٠٠۴مبردس

ھا ھمين نواوداع کرد و  جھان ما و افغانستان ما را برای ابد ترک گفت و به ديار عدم پيوست و ما ديگر از او جز 

  .خواھد بودچيزی نداريم  ولی صدای او با باشندگان اين سرزمين کھن ماندگار و جاويدان 
  

  دل جھانی را دليل  کلفت استمــــــرگ صاحب

  ـــفل ميشودموش  گردد  داغ محشمع چون  خا
  

ای شان در جھت رده شد و از کارھکه در صفحات گذشته از آنھا نامب در پھلوی ھمه سعی و تالش ھنرمندانی

 يک  تن از ترک تبارانی می ،"فرخ افندی" يکی ھم مرحوم  ،آوری گرديد بيشتر موسيقی در افغانستان يادگسترش

در عرصۀ موسيقی نو تولد  وی خدمات خيلی ارزنده ای .ماندگار گرديدھمدرانجا باشد که به افغانستان آورده شد و 

کل علمی آن انجام داده و توانست برای اولين بار موسيقی محلی و شه  بخصوص موسيقی غربیه افغانستان ب

اصيل افغانی را جمع آوری و تحت يک نوتيشن؛ ھمۀ آنھا را انسجام بخشد و نوجوانانی را که عالقه به فرا گيری 

ه بھنر موسيقی داشتند چه در داخل راديو کابل وقت به شکل رسمی و چه در خارج  از آن به درون خانواده ھا 

  پيانو، ويلون  و مندولين تربيت کرده و چه در نواختن آالت موسيقی مانند آواز خوانی و درطور غير رسمی چه 

  .شود که غرض آگاھی و شناخت بيشتر به معرفی شان  پرداخته می ،به جامعۀ افغانی تقديم  داشته است


