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  محمد حيدر اختر

   ٢٠١۵ می ٢٠

  ھم ازميان ما رفت» سخی احمد خاتم«
در اياالت  ه،بازھم در عالم غربت  ازمرگ يک ھنرمند خوب وسابقه دار راديو تلويزيون افغانستان  اطالع يافتيم ک

که يک سال قبل خانمش در اثر مريضی  چندين سال را در ديار غربت به سربرد تا اين متحدۀ امريکا  مھاجر شده بود و

زمانی که بازھم بوی وطن به مشامش رسيد قدرت بازگشت به امريکا . د ت يافت و جنازه اش را به کابل برسرطان وفا

بل ماند و در خانه اش که واقع سرای غزنی بود  زندگی می کرد ولی تنھا برايش ناممکن شد و درديار خودش در کا

 سخی اين ھنرمند مردمی . ش در امريکا به زندگی خود مشغول بودند  و اوالدزيرا خانمش به ديارابديت پيوسته بود

يقی از آواز دلنشين اين مندان موسه می باشد، که يکی از سابقه ترين ھنرمندان افغانستان بود وسال ھا عالقاحمد خاتم  

  .ھنرمند از طريق راديوافغانستان و مجالس ھنری مستفيد می شدند

 خورشيدی در گذرکتاب فروشی ١٣١١ درسال سخی احمد خاتم

گی از پنج سال.  ھنردوست زادشد ۀشھرزيبای کابل، در يک خانواد

رمونيه آغاز کرد  مشوق ھابه موسيقی عالقه پيدانموده و به نواختن 

. ی خاتم، خانواده و به خصوص مامايش  خليفه حبيب خياط بود اصل

 خاتم  عالقه مند موسيقی بودند، ھنرمندان ۀچون اعضای خانواد

 ھنرمندان  استاد ۀدرجمل.   به خانۀ شان در رفت وآمد بودند یزياد

 در منزل ايشان مھمان گونه برکت علی خان مدتی که درکابل بود

ادر بزرگترش  عزيزاحمد پنھان توانستند باش  داشت، و خاتم وبربود

از اين فرصت استفاده کرده اساسات موسيقی را نزد استاد برکت 

بعدھا مدتی ھم نزد استاد نبی  سخی احمد خاتم ،. علی خان آموختند 

  ١٣۴٠درسال از . گل و استاد محمود درس موسيقی رافرا گرفت

ود وبه رسم خراباتيان نزد استاد محمد حسين سراھنگ سرتاج خورشيدی  افتخار شاگردی استاد سراھنگ را کسب نم

ھرزمانی که وقت برايش ميسر می شد، نزد استاد سراھنگ رفته درس موسيقی می گرفت . ُموسيقی افغانستان  گــر ماند

  .و درخانه به تمرين ورياض می پرداخت  

 انگليسی رانيز تعقيب می کرد وھمچنان جوان بل فارغ شده در پھلوی درس کورس کاۀ حبيبيۀسخی احمد خاتم  از ليس

  .تبال باز خوب بودوسپورت مين و ف
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الی موسيقی ه ً خاتم اکثرا غزل می خواند  و غزل ھای ناب را از ديوان شعرا انتخاب می کرد و به آواز گرايش در الب

 چشتيه که رھبرآن حضرت ۀطريق. به خصوص  در نعت خوانی پيرو طريقۀ چشتيه بود .  تقديم ھنردوستان می کرد

اين طريقه درساليان درازی بدين .  راجستان ھندوستان است ۀباشد، مزار ايشان درمنطق خواجه معين الدين چشتی می

  .ھای متعددی در اطراف واکناف کشور وجود داشته و دارد ھسو درافغانستان رايج بوده و درخانقا

 ديگر ۀ ھا رفته درجمله بود، ھميشه شب ھای جمعه در خانقایھ نعت خوان ھای خانقاۀ که ازجملسخی احمد خاتم

  .ی می داد ئ چشتيه  مجراۀھنرمندان وآواز خوانان ، برای پيروان طريق

ولی در تلويزيون افغانستان چند آھنگ محدود از او . خاتم آھنگ ھای بی شماری در آرشيف  راديو افغانستان دارد

زيرا زمانی که تلويزيون افغانستان به نشرات آغاز . ر را بيشتر لبسنگ نمايداو نتوانست آھنگ ھای پيشت. موجود است

 به آھنگ ھای صوفيانه و مذھبی  ه ایکرد برابر بود با کودتای ننگين ھفت ثور و دولتمداران آن زمان چندان عالق

  . ثبت و نشر می دادند ۀبيشتر آھنگ ھای به اصطالح انقالبی را اجاز نداشتند و

 کارمند  دولت نيزبود به زبان انگليسی تسلط  داشت وسال ھا به حيث ترجمان و که يک ھنرمند خوب  ایالوهعه خاتم ب

. ی ھا درکابل ، دفتر ملل متحد کار می کردئی ملکی ، شرکت امريکائواسسات دولتی مانند رياست ھؤانگليسی در م

درسال . ايفای وظيفه می نمود " ملی بس " ويس آخرين کارش را که به ياد دارم منحيث ترجمان انگليسی درشرکت سر

  .  خورشيدی يکی دوبار دردفترش باھم ديديم ١٣۶١ و١٣۶٠ھای 

ازآن  که به زيارت بيت هللا شريف  بعد. سخی احمد خاتم انسان  آرام ، خوش برخورد و شوخ طبع وصوفی مشرب بود 

 گرفتن روزه ممنوع بود مانند روز ھای عيد و ی کهئمشرف شد، به صورت سال تمام روزه می گرفت به جز روز ھا

  .غيره

قسمت چنين رفته بود که در ديار خودش درشھرکابل، جھان فانی را وداع بگويد و جنازه اش محترمانه توسط ه باالخر

  . ی شان به خاک سپرده شدئ آباحظيرۀمندان آوازش در ه اعضای خانواده و عالق

 ھنرمندان افغانستان تسليت می گويم و ۀمندان موسيقی و ھمه ۀ محترم خاتم ، عالقوفات اين ھنرمند مردمی را به خانواد

  .      خداوند بيامرزدش .  شان صبرجميل می خواھم ۀاز بارگاۀ ايزد متعال برای مرحومی  اجر اخروی وبرای خانواد

                                                                                           

  

 

 


