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 ۳۱/۰۷/۲۰۲۲                                                                 ایناصر اور

 
روز   نی سال قبل هم  ۴۲که  یبلند و ماندگار  آواز  یصدا  ع،یرف

 خاموش شد!
 

در    ۱۹۲۴دسمبر    ۲۴محمد رفیع هنرمند بلند آوازهٔ هند به تاریخ  
جهان   به  چشم  هند  پنجاب  ایالت  در  امرتسر  سنگ  سلطان  محلهٔ 

 .فرزند حاجی علی محمد بود  ۶گشود. وی دومین فرزند از جمله 
ک را نزد استاد عبدالوحید خان، پندت جیون رفیع موسیقی کالسی

  ۱۳الل و فیروز نظامی فراگرفت. اولین بار در انظار عمومی در  
 .سالگی در الهور در حضور سیگل هنرمند شهیر هند آواز خواند

به عنوان خواننده آهنگ دوگانهٔ "سونیه نی،   ۱۹۴۱رفیع در سال  
چ" سرود و در عین  هیریه نی" با زینت بیگم در فلم پنجابی "گل بلو

سال رفیع از طرف "آل اندیا رادیو" دعوت شد تا برای آنها آواز  
 .بخواند

محمد رفیع به عنوان تأثیر گذارترین خوانندهٔ شبه قارهٔ هند یاد شده 
 .است

صدایش از توانایی عجیب و استثنایی تطبیق پذیری در قالب های 
مختلف آواز برخوردار بود. وی در سبک های مختلف از شاد تا 
تراژید، غزل تا قوالی و سبک های مختلف دیگر سروده که هر 

 .کدام بی نظیر و بی رقیب بوده است
بدست  را  متعددی  اش جوایز  در طول زندگی هنری  محمد رفیع 

سال  آورد   در  وی   ۲۰۰۱و  به  هزاره"  هنرمند  "بهترین  لقب 
 .اختصاص داده شد

محمد رفیع رای بهترین صدا در سینمای هند    ۲۰۱۳در سال   (CNN) حتی چند دهه بعد از مرگش در نظر سنجی
 .را بدست آورد

ذکر شده    ۲۵۰۰۰  -  ۷۰۰۰فلم چندین هزار آهنگ ثبت نموده است )تعداد آهنگ ها    ۱۰۰۰محمد رفیع برای بیشتر از  
است(. وی نه تنها به چندین زبان رایج هندوستان بلکه به زبان های مختلف دنیا نیز آهنگ های زیبا و ماندگار سروده  
است. وی در زمان سفرش هنگام تجلیل از جشن استقالل افغانستان به کابل با هنرمندان افغان آهنگ های دوگانه در 

 .ت نموده استستویوهای رادیو افغانستان آنزمان ثب
 :یکی از آهنگ های مشهور دوگانه اش با میرمن ژیال است

 "!ای تازه گل تو زینت گلزار کیستی"
 :و آهنگ دری به آواز محمد رفیع که در کابل ثبت گردیده

  "تا زلف پریشان تو در دست صبا بود * دانی که مرا در دل شوریده چه ها بود"
سالگی جان به جان    ۵۵به اثر حملهٔ قلبی شدید به سن    ۱۹۸۰جوالی    ۳۱ دقیقه شب  ۲۵و    ۱۰محمد رفیع به ساعت 

با موزیک  "تو در دور وبرم هستی ای دوست  -آفرین تسلیم نمود. آخرین آهنگش "تو کهی آس پاس هی دوست  
 .پیاری الل برای فلم "آس پاس" است که فقط چند ساعت قبل از مرگش ثبت شده بود-لکشمی کانت 
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در مقبرهٔ مسلمانان )جوهو( در بمبی، ایالت مهاراشترا بخاک سپرده شد. در مراسم تشیع جنازه اش پیکر محمد رفیع 
نفر اشتراک نموده بودند. دولت هند به افتخارش دو روز عزای    ۱۰۰۰۰که یکی از بزرگترین در هند بود، بیشتر از  

 .عمومی اعالم کرد
 .ولی تا جهان است این صدا زنده خواهد ماندگرچه آواز رسای محمد رفیع برای همیشه خاموش گردید 

 
 !همدی ورځ غلی شوکال پخوا په  ۴۲محمد رفیع، یو تلپاتی ژغ، 

نیټه د هند پنجاب ایالت امرتسر ښار ته نږدی د سلطان    ۲۴دسمبر په    ۱۹۲۴د هند نامتو سندرغاړی محمد رفیع د  
 .سنگ په سیمه کی نړی ته سترگی پرانستی

 .رفیع د حاجی علی محمد د شپږو اوالدونو څخه دوهم زوی وه
 .پنډت جیون الل او فیروز نظامی څخه وکړی د کالسیکی موسیقی زدکړی یی له استاد عبدالوحیدخان، 

 .محمد رفیع د هند د نیمی وچی تر ټولو اغیزمن سندغاړی بلل شوی دی
 .د هغه ژغ یو عجیب او غیرمعمول وړتیا درلوده چی د سندرو بیالبیلو ډولونو سره یی سمون خوړ

  ۲۵۰۰۰ - ۷۰۰۰درو شمیر یی له زیاتو فلمونو لپاره څو زره سندری ثبت کړی دی چی د سن ۱۰۰۰محمد رفیع تر 
پوری ښودل شوی دی. هغه نه یواځی د هند په څو عامو ژوبو بلکی د نړی په بیالبیلو ژبو ښکلی او په زړه پوری  

 .سندری ویلی دی
محمد رفیع د افغانستان د خپلواکی د نمانځلو جشن کی د گډون لپاره کابل ته د سفر په ترڅ کی د هغه وخت د افغانستان  

افغان هنرمندانو سره دوگونی سندری ثبت کړی چی یوه مشهوره یی د میرمن ژیال سره    راډیو له  سټدیوگانو کی 
 :غبرگه سندره ده

 "!ای تازه گل تو زینت گلزار کیستی"
 :او د حاجی محمد رفیع بله دری سندره چی په کابل راډیو کی ثبت شوی

 "تا زلف پریشان تو در دست سبا بود"
کلونو په عمر د زړه د سختی   ۵۵دقیقو د    ۲۵نیټه د شپی به لسو بجو او    ۳۱کال د جوالی په    ۱۹۸۰محمد رفیع د  

 .حملی له امله وفات شو
ته زما شاوخوا کی یی ای دوسته" ده چی ویل کیږی د مرگ    -وروستی سندره یی "تو کیهی آس پاس هی دوست  

 .څخه یی څو ساعته پخوا ثبت شوی وه
ایالت کی خاورو ته وسپارل شوه.  دیره )جوهو( په بمبی،جنازه یی د مسلمانانو په ه د خاورو سپارلو   مهاراشترا 

مراسمو کی یی له لس زرو څخه ډیرو کسانو گډون کړی وه، او د هند حکومت د هغه په یاد دوه ورځی عمومی ماتم 
 .اعالن کړ

 .پایه ژوندی وی  که څه هم د محمد رفیع خوږ ژغ د تل لپاره غلی شو، خو دا آواز به د نړی تر
 .ددی بی ساری هنرمند اروا دی ښاده و جنت دی ځای وی
 .روح این هنرمندی استثنایی شاد و بهشت برین مکانش باد
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