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هنر مند دل آشنا  
یا بلبل 

  خاموش....
 نوشتۀ ضيا

گذر اکرم خان) و  )حدود شصت سال پيش، زمستانهای شهر چاريکار سرد و يخبندان بود. کوچه های باال گذر 

گذرهای ديگرشهر چاريکار پُر از برف می شد. مشکل بود، دو نفر از يک خط راه برفی بگذرند. و اما تابستاِن آن 
 .گرم يکجا با وزش باد های تند سپری می شد

منطقِه شهری از پُل قباله و سپس حوض لوخها تا زير چنار ها، پُل مسجد دو ُرخه، منطقۀ آهنگری تا مزار خواجه 
عبدالواحد صادقی ( ع) که در جنوبی ترين قسمت شهر قديم چاريکار موقعيت دارند، از کنار اين محله ها جوی 

ذشت. در اطراف جوی درختهای بزرگ و کهنسال چنار است که قدمت آنها شايد تا دو يا سه صد لبالب از آب می گ
سال برسد. و اما در ُکل درخت های توت کبودک و خال خال درخت های توت سفيدک در دو طرف جوی به يک تونلی می ماند که 

امان باشند، اوقات فراغت شان را در زير سايه های  حال و هوای خاص به آن می بخشد. کسانيکه ميخواستند از گرمی تابستان در
 .سرد همين درختان، می گذشتاندند

 :و اما، من

دران وقت شايد شاگرد صنفهای هشتم يا نهم در ليسه نعمان بودم. گاه گاهی از خانه به بازار و يا هر جای ديگر می رفتم، آوازی از 
ز زير سايه های همان چنار ها و درختان سر سبز به گوش می رسيد. آن آواز فراز چنار ها يا ازميان شاخچه های توت و يا هم ا

زيبا، باريک، دل نشين و پُر از حالوت از کس ديگر نبود، از طفلی بود که شايد ده سال و يا هم دوازده سال بيشتر نداشت. آن طفل 
 .کردند، بودخوش صدا و خوش آوا فقط امان هللا که خانواده و همه او را امانی خطاب می 

خورشيدی در گذر خواجۀ رومی شهر چاريکار در يک خانواده هنر مند به دنيا آمد. او از همان کودکی بی  1332امانی در سال 

خيال از هرچه نعمات مادی و اما خيلی آزاده، سرشار، پر تحرک، حاضر جواب، شوخ و خوش مشرب به نظر می رسيد. اگر قرار 



با او مقابله  ....(ی چون؛ توپ دنده، کبدی، دنده کلک، ُغرسی، تُشله بازی، ايش و ميش، غانچک ( قتکانمی شد کسی در بازيهای محل

 .می کرد، امانی برنده ميدان می شد

امانی شاگرد مکتب بود. او در ليسه نعمان درس می خواند. در کنسرتها نيز سهم داشت. ولی روح سرکش او در چارديواری صنف و 
ب معلم آرام نمی گرفت. ميخواست آزاد باشد، هر وقت که دلش خواسته بود آواز بخواند. او از سينه صاف و درد کشيدن از چو

  ..کودکانه اش صدا بر می داشت، برايش هيچ فرق نداشت که او در خانه است يا کوچه و يا هر جای ديگر

محمد رفيع و همچنان آهنگهای عبدالمحمد هماهنگ، استاد امانی اين بلبل خوش الحان چه زيبا، آهنگهای لتا منگيشکر، آشا بهوسلی، 
 .شيدا و ترانه های محلی را فرياد می زد

پدر بزرگوارش مرحوم خليفه نجيم هللا بود. او شغل چاقو سازی( کاردگری) داشت و اما او و برادرش خليفه محمد هللا( کاکای امانی) 
انی و نواختن تنبور در تار و پود شان جا داشت. از سويی در همسايه گی خانۀ از هنرمندان تنبور نواز وقت شان بودند که آواز خو

شان، هنر مند شناخته شده، مرحوم اسماعيل چاريکاری، عنايت هللا چاريکاری " نيت هللا" آواز خوان ( پسر کاکايش) ، برادر بزرگش 
وتر) شاعر، نويسنده، آهنگساز و ممثل پر افتخار کشور مرحوم غالم مرتضی تنبور نواز و مهمتر از همه مرحوم ضيا قاريزاده ( کب

  .ما، شوهر همشيرۀ امانی بود که انگيزۀ قوی برای آواز خوانی او شده بود

مرحوم قاريزاده، امانی را به نيکی در يافته بود که روزی امانی آواز خوان با نام خواهد شد و در تشويق امانی به دنيای موسيقی 
 .تاثير گذار بود

 افل عروسی در چاريکار؛مح

وقتی شهر نشينان چاريکار محافل عروسی بر پا می کردند، از خانه و حويلی همسايه ها نيز به خاطر جدا بودن زنها از مرد ها 
استفاده می کردند. زنان خوشی و سرور شان را با آواز خواندن، دف ( دايره) کف زدنها و رقص استقبال می کردند. بعد ها آواز 

ن زن ( حرفوی) نيز به وجود آمد. و اما در عروسی ها برای مهمانان مرد برنامه طوری انسجام می شد، که پس از صرف خوانا
غذا، مردم جوقه جوقه به خاطر شنيدن آواز هنر مندانی چون: استاد نتو، اسماعيل چاريکاری، ظاهر چاريکاری، حميدهللا چاريکاری، 

مال تنبوری، عبدل بوله پسر خليفه سلطان، عنايت هللا ( نيت هللا) و خليفه نعيم می آمدند. آالت  خليفه شيرو، خليفه غالم نبی، خليفه
موسيقی آنها معموالً تنبور با زير بغلی و دهل بود که بيشتر اوقات دو تا سه نفر آواز خوانان می خواندند و تنبور می نواختند. 

ده را با زنگ و جامن به گونه رقابتی در ميدان رقص پيشکش می کردند. اما گاهگاهی بچه بازان، پسر بچه های زيبا روی و رقصن
جالب اين بود که تعدادی از جوانان شوقی شهر چاريکار مثل؛ عوضی پسر کاکا رووف، بهاوالدين قصاب، پنجشنبه ( نام يکی از 

ی که آواز خوانان نشسته بودند، خود را می محلی خوانان) وچند تای ديگر ازين آماتوران محلی ( شوقی ها) به نزديک تخت يا جاي
رساندند و پهلوی هم می نشستند. معلوم بود که آنها نيز می خواستند بخوانند که در وقفه ها اسماعيل چاريکاری يا خليفه شيرو... 

 .ازانها دعوت می کرد تا يکه يکه به اصطالح مجرايی بدهند

 :و اما امانی

در گوشه يی از محفل و اما دور از نظرها می نشست و به شنيدن موسيقی گوش می داد. و اما؛ امانی آن نو جوانک پُر شور نيز 
حينی که چشم کاکه های شهر چون؛ پسر ها يا نواسه های مرحوم عالم قناد به جان امانی می افتاد، بی درنگ از دست او می گرفتند 

تی امانی اين بلبل شهر در جايگاه می نشست، بدون ترديد همه شنونده و از آواز خوانان می خواستند که امانی چند آهنگ بخواند. وق
 .ها خوش داشتند که امانی بخواند، بخواند و باز هم امانی بخواند

امانی خوش نداشت مثل ديگر آواز خواناِن چاريکار تنبور بنوازد. يکی از آرزو هايش اين بود که هارمونيه داشته باشد و با آن 
ع هوای هارمونيه در سر داشتن، ُدُرست مانند هوای در سر داشتن موتر کروال يا موتر سايکل پامير به جوانان و بخواند. دران موق

نوجوانان امروزی در شهر چاريکار بود. ولی به هر قيمتی که شده بود امانی توانست در هنگام نوجوانی اش به يک هارمونيه 
او کمک کرد، چون اللۀ آزاد بی آنکه ازکسی نواختن هارمونيه را بياموزد،  معمولی دست يابد. ذوق بی پايانش به موسيقی به

 .انگشتانش بر هارمونيه به حد نياز چيره شد



حاال امانی جوان شده، حنجره اش آب و تاب تازه پيدا کرده و دستش هم به هارمونيه می گردد. آهسته آهسته در مجالس خصوصی و 
 .سپس در محافل عروسی راه می يابد

دران موقع امانی تازه در صف آواز خوانان حرفوی قدم برداشته بود، او چانس آورده بود که يوسف فيته ( کسد) فروش در دوکانش 
 530در شهر چاريکار مايکرفون و الود سپيکرکرايی داشت که مردم در عروسی ها ازان استفاده می کردند. همچنان راديو کسد های 

القمندانش صدای او را در نوار ثبت می کرد. از همين جاست که آهنگهای مست و شاد او نه تنها در جاپانی رواج يافته بود که ع
 .چاريکار و حومۀ آن، بلکه به کابل و ساير واليات افغانستان نيز راه باز کرد

ر آنجا بزرگترين استادان و در خرابات که د (وقتی امانی در کابل با آواز خوانان خراباتی ارتباط گرفت و در محافل عرفانی (خانقا

آواز خوانان چون استاد سر آهنگ آن بابای موسيقی حضور داشتند ، آواز خواند، استاد سر آهنگ، آن آفتاب موسيقی شرق او را ستود 
 (بينمو گفت: ( امانی الله آزادی است که من از رنگ و بوی آواز خدا داد او لذت می برم و آينده های درخشان را در وجود او می 

.... 

امانی از محضر استاد سر آهنگ نيز سود جست و کم کمکی به راگها و راگنی های موسيقی نيز دست يافت. تا آنکه پسر کاکايش 
عنايت هللا چاريکاری ( نيت هللا) که او خود در گروپ محلی خوانان راديو افغانستان تنبور می نواخت و گاهی هم آواز می خواند، 

صدايش از طريق راديو افغانستان نيز پخش و نشر شود . هر چند، برخی نخستين آهنگ راديويی او را ( آ ليلی  مشوق امانی شد تا
ليلی الله صحرا) تذکر داده اند و پسر ارشدش صفی هللا امانی آهنگهای اول او را دو آهنگ باز خوازخوانی شدۀ محلی هراتی ( سر 

جاللی را هنر مند نامدار کشور زنده ياد عبدالوهاب مددی وشنوا و آهنگ سياه موی پل ما الن و سياه موی و جاللی) را محمود خ
خوانده بود وانمود کرده اند. اما به عقيده من ( ضيا) آهنگ اول راديويی امانی تصنيفی بود در قالب غزل که با ارکستر شرقی راديو 

گ، چنگ، چنگ زلفانت ای يار) که آن آهنگ با آن کيفيتی که راديو ثبت شده بود.. با اين مطلع( چن 48افغانستان در استديوی 

همسنگ آهنگ های محلی او باشد، نبود. سپس آهنگهای ( آهسته، آهسته، آ ليلی ليلی الله صحرا و.... ديگر آهنگهای فلکلوريک او 
ليد کننده گان خصوصی موسيقی به از طريق راديو و تلويزيون افغانستان و ساير بنگاه های ثبت آواز چون افغان موزيک و ساير تو

   .گونه تجارتی به نشر رسيد

 

مان هللا امانی در منزل شانا( ضيا) با هنرمند محبوب    



  

  

کسد های او گل کرد و خوب گل کرد. آنگاه امانی در سطح ملی به حيث يک هنرمند موفق و دوست داشتنی بر سر زبانها افتاد. همان 
  .و چهار آهنگ در راديو افغانستان و هجده آهنگ در تلويزيون ملی افغانستان ثبت کردبود که اين هنر مند بيست 

 .قابل تذکر است که اين هنر مند در کشور هايی چون امريکا، روسيه، هند و پاکستان نيز کنسرت هايی اجرا کرده است

گذاشت، هيکلش قويتر و قدش رساتر می شد. وقتی  امانی در طفوليت و نوجوانی اندام الغر و باريک داشت، هر چند به شباب قدم می
 .به نيروی جسمی و اندام زيبايش متوجه شد، اشتياقش به پهلوانی اين ورزش باستانی بيشتر شده رفت

... پهلوانان نام آشنای آنوقت در شهر چاريکار همانا پهلوان کريم، پهلوان عبداالحمد ( تور) پهلوان آقاشيرين، پهلوان طاهر غوربندی 

 .بودند که امانی در ميان آنها به گونه آماتور فعاليت داشت و مشخصاً نزد کسی شاگردی نکرده است

امانی در مسابقات جام سرباز دو بار حايز مقام اول ويکبار حايز مقام دوم شده بود. او پهلوانی را تا هنگام مريضی اش که در 
 .پاکستان به سر می بُرد، ادامه داد

ازدواج کرده و تعداد فرزندانش به هفت پسر و پنج دختر می رسد که فرزند ارشد او صفی هللا امانی است، صفی امانی  امانی دو بار
راه پدر را در موسيقی و پهلوانی دنبال نموده که تا حال عالوه از اجرای آواز خوانی در محافل، کلپ های ترانه هايش را به بازار 

ف در مسابقات پهلوانی در ايران مقام اول و همچنان در سه مسابقه در هندوستان مقام اول، در کشيده است. همچنان اين فرزند خل
 .پاکستان دو بار مقام اول را کسب نموده و سه بار در کابل ميدان را به حريف های خود واگذار نموده است

هرت و محبوبيتش افزوده می شد، به همان پيمانه متواضع تر و صميمی تر شده می امانی هنرمند مردمی يی است که هرچند در ش
رفت. او تا حال به بزرگان احترام می کند و هرگز بچه های کوچه اش، همبازی های ايام کودکی و دوستان خود را فراموش نکرده 

ا با خانواده اش در کابل زندکی ميکرد، ولی به هر است. او در بدترين احوال در زمان رژيم هفت ثور و بعد ازان حکومت تنظيمی ه
بهانه يی که بود طی هر هفته يک تا دو روز را با دوستان و ديگر هنرمندان محلی در شهر چاريکار می گذشتاند. وقتی طالبان به 

کابل حمله کردند و در کشور به حکمروايی پرداختند، 
امانی با چشم سر ديد که موسيقی حرام اعالن شد، 
راديوکسد ها شکستانده شد و به هرطرف نوار های 
موسيقی تار و مار شده می رفت، آنگاه امانی برای 
زيستن در وطنش جای نداشت، مجبور شد با خانواده 
اش راهی پاکستان شود که شد. مدتها در غربتکدۀ 
پاکستان در حال هجرت به سربرد. در آنجا نيز هوا 

جالس دعوت می خواهان آوازش او را در محافل و م
کردند و از دل فغان بر می داشت. در عين حال ورزش 
پهلوانی اش را نيز فراموش نکرده بود تا آنکه در يکی 
از روزها حين تمرين پهلوانی به موجب فشار خون باال 

   .حمله استروک به او وارد شد

 

فاخانه شير پاو در شهر پشاور انتقال يافت. سه شبانه صفی امانی دريکی از صحبت هايش به هفته نامه " افق" گفته بود: پدرم به ش
روز در حالت کوما به سر بُرد. دست، پا و زبانش فلج شده بود. اما دکتوران آن شفاخانه هرگز بصورت دلسوزانه به عالج او 

ديم. دکتوران هندی گفتند: هرگاه نپرداختند. فقط با چند تا تابليت اکتفا کردند و بس. سپس پدرم را جهت معالجه به هندوستان انتقال دا
مريض در شش ماه اول بصورت اساسی زير مداوا قرار می گرفت، چانس بازيابی صحتش زياد بود. همچنان دکتوران هند مخارج 

درصد امکان صحت ياب شدن او وجود داشت. چون  90دالر امريکايی وانمود کرده بود که تا  38000بازيافت صحت او را حدود 

 صفی امانی در کنار پدر هنرمندش



مالی نداشتيم، کاری از ما ساخته نشد. ولی متاسفانه تعدادی و از جمله يک تن از هنرمندان که حيف است نام پاک هنرمند به توانايی 
او برچسپ زده شود، اين بی هنر که تا حال در جرمنی زندگی ميکند، او وديگران به نام کمک به مريضی پدرم پول جمع آوری 

ه ما نرسيد. به هر حال نتيجه يی که از هند يافتيم، همانا بهتر شدن وضعيت ذهنی و حرکت کردند و اما يک سنت يا يک پول آن ب
  .پاهای پدرم می باشدکه با تاسف تا حال سخن گفته نمی تواند

 

امانی که چون بلبل هزاردستان محافل، مجالس و برنامه های راديويی و تلويزيونی را پُر از آواز دلپذيرش می ساخت، حيف است، 
ا هواخواهانی که از ثروت مالی فراوان بهره مند بودند، پيوسته آواز او را از نوارها، ويديو ها ... در داخل و خارج از کشورمی بس

شنيدند و کيف می کردند و همچنان ميدانستند که او در قفس هجرت در حال بی زبانی زندگی پُر از رنج و غم را پشت سر می 
نه مساعدت نکردند و خودش نيز به حدی همت واال دارد که تا همين اکنون دست تقاضا به کس پيش گذراند، آنها به امانی هيچگو

نکرده و خوش به حال آنهايی از جمله خانواده اش و ديگر عزيزانی که جوانمردانه در کنار او ايستاد شدند و از امانی دلجويی مادی 
 .و معنوی کردند

گليم طالبان را از افغانستان برچيدند، امانی با خانواده اش دو باره به  2001سپتمبر  11تروريستی وقتی امريکايی ها پس از حادثه 

وطن بازگشت و در کابل متوطن شد. از حکومت موقت کرزی تا کنون که احمد زی بر سرير قدرت قرار دارد، ملياردها الر پول به 
، فرهنگ و آموزش به افغانستان سرازير شد. ولی عدۀ کثيری از نام باز سازی در عرصه ها گوناگون از جمله در عرصه هنر

 .هنرمندان در بد ترين حالت به سر بردند که هيچ نهاد دولتی به داد شان نرسيد

اکنون امانی که تا هنوز آهنگهای ثبت شده اش را مردم می بينند و می شنوند با خانواده اش در کابل به سر می برد، گاهگاهی برنامه 
 .تلويزيون از او ياد ميکنند و چهره اش را بصورت مستقيم به نمايش می گذارند سازان

اين بود ياداشت کوتاه در مورد هنرمند گرامی که تقديم خواننده های محترم شد. در اخير از خداوند می طلبم، صحت و سالمت او را 
حفيظ هللا که هم صنفی دوره مکتبم در ليسه نعمان بود و از دوباره اعاده فرمايد، ضمناً از برادر بزرگ اين هنر مند گرامی محترم 

 .فرزند صميمی اش صفی هللا جان امانی که در تهيه اين نوشته برای هفته نامه "افق" در استراليا مرا ياری رساندند، سپاس ميکنم

 


