
به بهانه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی؛
پاسدار زبان فارسی باشیم 

ایوب دهقانکار، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات 
ایران به مناســبت بزرگداشــت حکیم ابوالقاسم 
فردوسی و روز پاسداشــت زبان فارسی یادداشتی 
به این شــرح منتشــر کرد. »یکی از پاســداران 
سخن فارسی، حکیم ابوالقاســم فردوسی است 
و اثر درخشــان او شاهنامه اهمیتی ســزاوار دارد.  
شاهنامه را از جنبه های مختلف اسطوره شناسی، 
تاریخی و ادبی بررســی کرده اند و در هریک از این 
پژوهش ها، ارزشی از ارزش های این کتاب گران مایه 
شناخته و شناسانده شــده است. محققان ایرانی و 
مستشرقین هر یک به نحوی از انحا ستایش گر این 
شاعر حماسه سرای ایران بوده اند. در میان این نظرها، 
ســخن تئودور نولدکه میزان اهمیت این کتاب را 
بیشتر نمایان می کند. نولدکه معتقد است همانند 
شاهنامه در هیچ فرهنگ و ملتی یافت نمی شود. 
برخی دیگر از پژوهشــگران نیز برای آن که میزان 
قدرت آفرینش گری فردوسی را نمایان کنند این 
کتاب را با ایلیاد و ادیسه هومر و آثار شکسپیر مقایسه 
کرده اند. از این روی، سزاست که به عظمت شاهنامه و 
آفریدگار آن پی ببریم و در عین حال میزان سنگینی 
مسئولیت فردی و اجتماعی خود را در پاسداشت این 
میراث گران قدر درک کنیم. شاهنامه کتابی است 
سرشــار از آموزه های اخالقی، شــرح دالوری ها و 
جوانمردی ها، حس میهن دوستی، مدارا و رواداری.

فردوسی با آن که در دوران پر التهاب سامانی و 
غزنوی زندگی می کرد اما هیچ گاه از باورهای انسانی 
و شفقت آمیز خود عدول نکرد و ســربلند و آزاده 
زیست. در نظرگاه فردوسی، مفهوم »داد« و »نیکی« 
دو مفهوم پیوند خــورده در بینش و آرمان خواهی 
ایرانیان است. امروز بر ماســت که با درک امکانات 
زبان فارسی در جهت مایه ور کردن آن گام برداریم. 
درست است که هم محققان دانشگاهی و هم خارج 
از آن پژوهش هایی درخور درباره شاهنامه و نیز زبان 
فارسی پدید آورده اند، اما از مطلوب خود هنوز فاصله 
داریم. باید تالش کنیم جوانان ما شناختی درست از 
شاهنامه و پیام آن داشته باشند و با درک درست از 
میراث کهن خود زبان فارسی را در گفتار و نوشتار 

خود درست به کار ببرند.
امید اســت با چاره اندیشــی و عمل به راه های 
ســنجیده، زبان فارســی را پاس بداریم و آن را به 

نسل های بعد منتقل سازیم.

نمایشگاه »هویت« با آثاری از 
حبیب مرادی برپا شد

نمایشگاه آثار حبیب مرادی با عنوان »هویت« در 
گالری »اُ«برپاست. مرادی در گفت وگو با هنرآنالین 
با اشاره به اینکه نزدیک به ۳۰ اثر در این مجموعه به 
نمایش درآمده است، گفت: »در این نمایشگاه سه 
مجموعه در کنار هم قرار گرفته اند و تکنیک به کار رفته 
در آثار همان تکنیکی است که در نگارگری قدمتی 
طوالنی دارد، از جمله پرداز و قلم گیری ) به کارگیری 
خطوط نازک و ضخیم(. در واقع ابزار من تقریبا همان 
اســت که نگارگران ایرانی دوران صفوی یا مکتب 
تیموری از آن استفاده می کردند. کاغذ دست ساز، 
بوم مرغش و قلم موی گربه ، طالی ۲۴ عیار. هرچند 
در برخی آثار از مقوای ماکت و یا قلم موی سمور هم 
استفاده شده اســت.« او درباره الگو گرفتن خود از 
مکاتب نگارگری گفت:» از نظر تکنیکی و به صورت 
مشخص در قلم گیری و پرداز، از نگارگران قدیم ایران 
مانند ســلطان محمد تبریزی، کمال الدین بهزاد 
هراتی، رضا عباسی و محمد سیاه قلم درس گرفته ام.«
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 عبدالوهــاب شــهیدی، خواننده، 
نوازنده و مــدرس آواز ایرانــی، یکی از 

بزرگان عرصه موسیقی است. 
به گزارش ایلنا،  نگاهــی به کارنامه 
بلندباال و ســابقه مدیــد عبدالوهاب 
شــهیدی در عرصه هنــر، گویای این 
اســت که او یکی از بــزرگان بی بدیل 
موسیقی ایرانی و متعلق  به نسلی است 
که برای ماندگاری و ارتقای موســیقی 
ایرانی زحمات بسیار کشید. عبدالوهاب 
شهیدی صرفا آوازخوان نبود؛ بلکه ضمن 
فعالیت در عرصه هنرهای نمایشــی، 

شاعر و نوازنده  عود نیز بود.
زنده یاد شهیدی آن زمان که اغلب 
عودنوازان این ســاز ایرانــی را با لحن 
عربی می نواختنــد آن را کامال ایرانی 

می نواخت.
به گواه و گفته بســیاری از بزرگان 
و استادان، زنده یاد شــهیدی عالوه بر 
آنکه خواننده ای کاربلــد و نوازنده ای 
چیره دســت بوده، انســانی وارسته با 
انبوهی از خصوصیات بارز اخالقی بوده و 
همه این ویژگی ها از او هنرمند محبوب 

ساخته بود.
آغاز فراگیری موسیقی نزد 
اسماعیل مهرتاش و دیگران 

زنده یاد شهیدی، زاده دهم مهرماه 
سال 1۳۰1 اهل میمه است و فراگیری 
موسیقی را با تشویق پدرش از کودکی 
آغاز کرده است. خودش در اینباره گفته 
است: »پدر هم از آن جا که موسیقی را 
خیلی خوب می دانســت به من کمک 
می کرد و چند مثنــوی را به من یاد داد 

که ای کاش نرفته بود و من از او بیشتر 
می آموختم. اما 1۳ ساله بودم که ایشان 

درگذشت«. 
کودکی و نوجوانی استاد عبدالوهاب 
شهیدی با موسیقی گذشت و در همان 
ســنین نوجوانی بود که با اســماعیل 
مهرتاش آشنا شــد و نزد او به فراگیری 
موسیقی پرداخت. او در ابتدا آوازهای 
تاج اصفهانی و ادیب خوانساری را الگو 
قرار می داد اما این اســماعیل مهرتاش 
اســت که از او می خواهد رویه خود را 
تغییر دهد و هر آنچه را از  قبل در ذهن 
دارد، پاک کند. اینگونه است که شهیدی 
سبک مختص به خودش را پیدا می کند و 
اتفاقا یکی از ویژگی های مهم او در عرصه 
موسیقی ایرانی همین صاحب سبک 

بودن است.
 حضور در برنامه »گل ها« 

و ثبت رکورد بیشترین اجرا  
شــهیدی هنرمندی یــک بعدی 
نیســت و در زمینه ســرایش شــعر و 
نوازندگی نیز تبحر داشــته است. او در 
دهه سی یادگیری ســنتور و عود را نیز 
نزد اســماعیل مهرتاش آغاز می کند 
و این اتفاق پــس از مدتی فعالیت های 
او را جدی تر و گســترده تر می کند. تا 
اینکه در ادامه اواخر دهه سی )به سال 
1۳۳9( همکاری خود را با رادیو و برنامه 
»گلها« آغاز می کند و از آن مقطع تا سال 
1۳57 در برنامه های متعددی حضور 
می یابد و به مرور مشهور و مطرح می شود. 
در همین دوران اســت که شهیدی با 
همراهی هنرمندانی چون جلیل شهناز،  

فرامز پایور،  علی اصغر بهاری، حسین 
تهرانــی، رحمت اهلل بدیعی، حســن 
ناهید و محمد اسماعیلی در جشن هنر 
شیراز )یکی از رویدادهای مهم پیش از 
انقالب اسالمی( حضور می یابد. آشنایی 
استاد شهیدی با بزرگانی که هم نسلش 
بودند باعث شد او فعالیت های هنری 

جدی تری را پیش گیرد.
موضوع مورد توجه اینکــه با آنکه 
هنرمندان متعددی در برنامه  »گلها« 
حضور می یافتند امــا این عبدالوهاب 
شهیدی است که با اجرای ۲۳۰ برنامه 
یکی از رکوردداران است. عالوه بر اینکه 
او رتبه سوم بیشترین برنامه موسیقی 

برنامه »گلها« را نیز در کارنامه دارد.
 جایگاه آوازهای محلی 

در زندگی هنری شهیدی 
بی شک عبدالوهاب شهیدی یکی 
از معدود خوانندگانی اســت که برای 
موسیقی ایرانی و مقوله آواز ارزش بسیار 
قائل بوده است. او طی دوران حیاتش چه 
آن زمان که در اوج بود و چه در مقطعی 
که خانه نشــین بود و بعدها با بیماری 
دست و پنجه نرم کرد،  هیچ گاه به اجرای 
تصانیف و آثار ســطحی و تجاری تن 

نداد. اما آنچه بیش از هر چیز 
در زندگی هنری شهیدی 

مورد توجه اســت نگاه 
او بــه آوازهای محلی 
اســت.   از آوازهای 

محلی او می توان 
بــه تصنیف 

گــی  ند ز

)معروف به اون نــگاه گرم تو( با تنظیم 
زنده یاد فرامــرز پایور اشــاره کرد که 
مربوط به آهنگی محلی بر روی شعری 
از هما میرافشار است و در دستگاه ماهور 

اجرا شده است.
 عبدالوهاب شهیدی؛  
نوازنده یا خواننده؟ 

همانطور که گفته شد عبدالوهاب 
شــهیدی عالوه بر خوانندگی نوازنده 
چیره دســت عود بوده اســت. کمتر 
خواننده ای را می توان ســراغ داشت 
که عالوه بــر آوازخوانــی، نوازنده ای 
ماهر باشد. زنده یاد شهیدی که معتقد 
بود یک خواننده حتماً باید بر یک ساز 
موسیقی اشراف داشته باشد،  عودنوازی 
معمولی نبود،  بلکه بر اساس استعداد 

و هوش شــگرف خویش مضراب تار 
را روی ســاز عود پیاده کــرد. این کار 
از آن جهت مهم اســت که ساز عود با 
وجود ایرانی بودن و قدمت بســیار در 
کشــورهای عربی عمومیــت یافت و 
همین اتفــاق باعث شــد نوازندگان 
ایرانی نیز در دوره ای که عود نسبت به 
حال کمتر مورد توجه بود آن را با لحن 

و لهجه عربی بنوازد. 
موضوع قابل توجــه اینکه زنده یاد 
شهیدی در اغلب آلبوم هایی که به عنوان 
خواننده حضور داشته گروه نوازندگان 
را با عود همراهی کرده است. البته این 
استاد موسیقی ایرانی آلبوم هایی هم 
دارد که به تک نــوازی عود اختصاص 
دارند و شناخته شــده ترین آنها آلبوم 

»راز عود« است. 
 حاشیه های سیاسی که او را 

بیش از 40 سال خانه نشین کرد 
زنده یاد شهیدی با آنکه هرگز اهل 
حاشیه نبود، اما در ماه های ابتدایی سال 
1۳57 در دادگاه انقالب شهر اصفهان به 
اتهام ساواکی بودن به چهار ماه حبس 
مجکوم شد! و پس از این اتفاق زندگی 

او طور دیگری رقم خورد.
روزنامه اطالعات در تاریخ 11 تیرماه 
ســال 1۳58 درباره دادگاه و محاکمه 

شهیدی نوشت:
داداگاه انقالب اســالمی اصفهان 
محاکمــه عبدالوهــاب شــهیدی 
هنرمند سرشــناس را پایــان داد و به 
۴ ماه حبس تادیبی محکوم ســاخت. 
بر اساس کیفرخواست صادره متهم به 
فعالیت مداوم در ساواک و جمع آوری 
اطالعات و فروش زمین واگذاری دولت 
به ارتش بود. شهیدی ضمن دفاع، خود 
را هنرمندی مردمــی نامید که هرگز 
مدیحه سرای کسی نبوده به جز موالی 
متقیان علی )ع(. با توجه به رای دادگاه 
چون عبدالوهاب شهیدی این مدت را 

در زندان طی کرده بود آزاد شد.« 
استاد شهیدی پس از رهایی از زندان 
مانند بسیار دیگری از هنرمندان فعال 
در ســال های پیش از انقالب ایران را 
ترک کرد، اما تفاوتش با دیگر مهاجران 
این بود که پس از چند ســال به ایران 
بازگشت، اما دیگر در عرصه هنر فعالیت 
نکرد و خانه نشین شد.  شهیدی در دهه 
های اخیر هم فعالیت حرفه ای نداشت و 
آن زمان که رادیو در دهه 8۰ برخی آثار 
او را پخش کــرد روزنامه های کیهان و 
جمهوری اسالمی با این اتفاق مخالف 
کردند و اینگونه بود که او تا ساعات 
پایانی عمر بیش از ۴۰ ســال در 

انزوا و سکوت به سر برد.
واقعیت این است  که اگر 
عبدالوهاب شهیدی دچار 
حاشیه و عزلت نمی شد 
حال آثار بیشتری از او به 
یادگار مانده بود و قاعدتا 

شاگردانی داشت تا راه او را ادامه دهند 
و مانند اســتاد در اعتالی هنر ایرانی 

بکوشند.
آثاری که از او به جا مانده است 

اغلب آثــار زنده یاد شــهیدی در 
برنامه »گلها« تهیه و اجرا شــده اند. 
البته او پیــش از همکاری بــا برنامه 
»گلها« در رادیو ارتش نیز فعالیت ها 
و اجراهایی داشــته و طی همکاری 
با گروه »پایــور« و دیگر هنرمندان و 
گروه ها، کنســرتُهایی را در داخل و 
خارج کشور برگزار کرده است. اغلب 
آثار این خواننده و نوازنده ایرانی قبال از 
رادیو پخش می شده اند و گاه در قالب 
نوار کاســت در دســترس مخاطبان 
قرار گرفته اند. امــا همه اینها دلیل بر 
کم کاری شهیدی نیست چراکه از او 

آلبوم هایی نیز به یادگار مانده است.
برخی از آثار قدیمی شــهیدی که 
پیش از انقالب روی صفحه منتشر شده 
بودند توسط انتشــارات »سرنا صوت« 
فرصت انتشــار دوباره یافتند. در سال 
1۳8۳ نیز دو آلبوم از او با عناوین »آثار 
استاد روح اهلل خالقی« با صدای شهیدی 
و بنان و »به پاس نیم قرن فعالیت هنری 
استاد فرامرز پایور« با حضور شهیدی، 
محمدرضا شــجریان و شهرام ناظری 

منتشر شده است.
»در مدح علی« با آهنگســازی و 
خوانندگی عبدالوهاب شهیدی، »دو 
بیتی های باباطاهر« با آهنگســازی، 
نوازندگی و خوانندگــی عبدالوهاب 
شــهیدی، »عود مــن خداحافظ« با 
نوازندگی و خوانندگــی عبدالوهاب 
شــهیدی، »گلــه دارم شــتربانا« با 
نوازندگی و خوانندگــی عبدالوهاب 
شهیدی، »نگاه گرم تو« با آهنگسازی 
فرامرز پایور و نوازندگی و خوانندگی 
عبدالوهاب شــهیدی، تعدادی دیگر 
از آثار به جــا مانده این اســتاد آواز و 
نوازندگی موســیقی ایرانی هستند. 
»بی تو به سر نمی شــود« نیز  آخرین 
آلبوم منتشر شده با نوازندگی و صدای 
زنده یاد شــهیدی اســت که در سال 
1۳9۳ منتشر شــده  است. البته باید 
یادآور شد که این مجموعه به آثاری 
اختصاص دارد که در گذشته تولید و 
ارائه شده اند. این اثر شامل 1۲ قطعه 
از آثار ماندگار موسیقی ایران است که 
حاصل نوازندگی چند تن از مشاهیر 
موسیقی ایران از جمله پرویز یاحقی، 

فرامرز پایور و جهانگیر ملک است 
عبدالوهاب شهیدی،  سحرگاه روز 
دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه در 99 
ســالگی چهره در نقاب خاک کشید 
و چهارشــنبه ۲۲ اردیبهشــت ماه با 
حضور خانواده و تعدادی از هنرمندان 
و دوســتدارانش در قطعه هنرمندان 
بهشــت زهرا به خاک ســپرده شد. 

یادش گرامی.

نگاهی به زندگی عبدالوهاب شهیدی که در انزوا گذشت؛

 بزرگِ قدرنادیدة قبیله آواز 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بزرگداشت

تجسمی

هجدهم اردیبهشت ماه 1۴۰۰ با ابالغیه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر بازگشایی 
و از سرگیری فعالیت های نمایشی بار دیگر 
مدیران تاالرها و تماشاخانه های تصمیم به 
بازگشایی سالن های خود کردند. سامانه های 
فروش بلیت طی چند روز گذشــته برخی از 
نمایش های جامانده دوره پیشــین اجرا را 
وارد چرخه گیشه کرده اند تا در نهایت تئاتر 
تهران با 1۰ نمایش از ۲6 اردیبهشت فعالیت 

خود را آغاز کند.
از  روز سه شنبه ۲8 اردیبهشت ماه نمایش 
»کنسرت مرگ گرم« به نویسندگی، طراحی 
و کارگردانی محمدرضــا عطایی فر  در تاالر 

قشقایی تئاتر شهر آغاز به کار می کند.
»ِمرفی« عنوان دیگــر نمایش مجموعه 
تئاتر شــهر اســت که از روز ســه شنبه ۲8 
اردیبهشــت مــاه در تاالر ســایه مجموعه 

تئاتر شهر به نویسندگی ســپیده ضیایی و 
کارگردانی نگین ضیایی اجرا می شود.

در تــاالر چهارســو نیز تئاتــر موزیکال 
»جنگ و صلح« به نویســندگی، طراحی و 
کارگردانی میثم یوسفی از روز پنجشنبه ۳۰ 

اردیبهشت سال 1۴۰۰ روی صحنه می رود.
تماشاخانه ایرانشــهر قرار است میزبان 
نمایش »عمو الوروف« بــه کارگردانی امیر 
امیری در ســالن اســتاد ناظرزاده کرمانی 
باشــد. دیگر نمایش این ســالن، »لوله« به 
کارگردانــی علیرضا اجلی اســت. در دیگر 
سالن ایرانشهر یعنی سالن استاد سمندریان، 
حســین پوریانی فر نمایش »هــار« را روی 
صحنه می برد. در این سالن نمایش »سگک« 
رضا بهرامی و به قلم کهبد تاراج روی صحنه 

می رود.
در تاالر مولوی، »شــب/ خارجی/ یرما« 

به روایت نســیم ادبی اجرا خواهد شد. این 
نمایش مستند روایت زنی به نام یرماست که 
برای آنچه که آرزویــش را دارد، می جنگد و 

تسلیم قضاوت های جامعه نمی شود. 
تاالر محــراب نیز از ســالن ها فعال دوره 
جدیــد اســت. وحیــد شــاهینی نمایش 
»باباکرم« به قلــم فرهاد نقدعلــی را از ۲۲ 

اردیبهشت روی صحنه برده است.
خانه نمایش مهرگان از معدود سالن های 
خصوصی اســت که اقدام به بازگشایی کرده 
اســت. قرار است ســه نمایش »رویای یک 
نویسنده« به نویسندگی و کارگردانی میثم 
ترکمند، »تکرار« به کارگردانی حامد شیخی 
و »چهرازی« به نویسندگی مهدی راستی و 
کارگردانی کامبیز نیک آمیز در این مجموعه 

روی صحنه روند.
تماشــاخانه اســتاد مشــایخی، دیگر 

تماشاخانه خصوصی، با نمایش »من دیوانه 
نیســتم« به کارگردانی مرتضــی گلچین 

بازگشایی می شود. 
در پردیس شــهرزاد، با سه ســالن، تنها 
نمایش »هجده ســالگی« بــه کارگردانی 
فردین رحمانپــور روی صحنه خواهد رفت. 
البته تبلیغاتی مبنی بــر اجرای برخی از آثار 
تعطیل شده سابق در فضای مجازی منتشر 

شده است.تماشاخانه اهورا که در ایام کرونا 
گشــایش یافته بود قرار اســت بــا نمایش 
»جمجمه ای در کانامار« اثر شکیبا علیزاده 

فعالیت خود را از سربگیرد. 
فرهنگســرای نیاوران نیــز از فضای باز 
خود بــرای اجــرای نمایــش »دهلیزهای 
 بی انتهــای تاریــخ« اثــر علــی اتحــاد 

بهره می گیرد.

بازگشایی سالن های تئاتر در سایه رنگ های متزلزل
تئاتر
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