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ساعتی با عبدالوهاب شهیدی خواننده پیشکسوت موسیقی سنتی ایران و نوازنده سازعود

 40سال خانه نشینی حق من نبود
ندا سیجانی
خبرنگار

عکس :رضا معطریان

عبدالوهابشهیدی97سالهشد.خالقتصنیف
زیبا و ماندگار«زندگی» با آن مطلع شهیر« :اون
نگاهگرمتو»...؛اثریدردستگاهماهورودرگوشه
طوســی .بیتردید این قطعــه همانند قطعاتی
چون «توای پری کجایی» حسین قوامی« ،الهه
ناز»غالمحسینبنان«،مرغسحر»محمدرضا
شــجریان و ...در کنــار آثار پرشــمار شــهیدی در
تاریخموسیقیایرانباقیخواهدماند.شهیدی
نخستین بار این قطعه را ســال  1347در جشن
هنر شــیراز اجرا کرد .به گفته خــودش«کاری که
اصیلباشد،همیشهدیدهمیشود».
حضور و فعالیت اســتاد عبدالوهاب شــهیدی
خواننــده پیشکســوت موســیقی ســنتی ایران،
نوازنده ساز عود و آهنگساز ،در عرصه موسیقی
به ســالهای خیلــی دور برمی گردد؛ ســالهای
پربار موســیقی ایــران کــه هنرمنــدان در تولید
و اجــرای زیباتریــن قطعــات از یکدیگــر پیشــی
میگرفتنــد تــا اینکه روزگار دگر شــد و شــهیدی
چارهای جــز خانه نشــینی نیافت و به  40ســال
خوانــدن و نواختــن در دســتگاه ســکوت اکتفا
کرد.امروز نه دیگر دستان چروکیده و رنجورش
توانــای نواختــن عــود را دارنــد و نــه تارهــای
صوتیاشیارایخواندن.
اما این نافی نقش امید در چشــمان او نیســت!
او بــه حیــات دوبــاره موســیقی ایــران امیــدوار
است و به نسل جوان ایمان دارد .به گفته استاد
عبدالوهاب شهیدی «اکثر جوانهای امروز سی
دیهایبرنامه«گلها»رابههمراهدارند».
شــهیدی ســالها در جامعــه باربــد کــه اســتاد
اســماعیل مهرتاش(موســیقیدان ایرانــی)
مؤســس آن بود فعالیت میکرد و آواز و ردیف
موســیقی ایــران را در همیــن مرکــز آموخــت.
محمدرضا شجریان از دیگر شاگردان مهرتاش
درباره شــهیدی گفته است« :اســتاد مهرتاش،
عشق و عالقه عجیبی به آقای شهیدی داشتند و
او را اعتبار «جامعه باربد میدانستند ...او دارای
منشی بزرگوارانه درموسیقی ما است .هرجا که

او بود ،باالترین عنوان هنری را داشت ...اعتبار
شــهیدی چنــان زیــاد بود که همیشــه خــودم را
پشــت او پنهان میکردم تا کسی مرا نبیند.من
ازاویادگرفتمکهرفتارهنریبایدچگونهباشد».
تولــد عبدالوهــاب شــهیدی بهانــهای شــد تــا
گپ و گفتی دوســتانه با اســتاد بزرگ آواز ایران
داشتهباشیم.
شهیدی میگوید« :من یکم مهرماه سال 1301
به دنیا آمدم وامســال  97ساله شدم .زادگاهم
میمه اصفهان است و دوران دبستان را دراین
شــهرگذراندم .پــدرم میــرزا حســن شــهیدی
ملقــب به صدراالســام و متخلــص به طوبی
از نوادگان شــهید ثانی بودنــد.از دوران کودکی
به موســیقی عالقهمند بودم وگاهــی اوقات با
خود آواز خواندن را زمزمه میکردم پدرم هم
من را تشویق میکرد و میگفت «در چهرهات
میبینــم که دراین زمینه موفق خواهی شــد و
باید مســیر موســیقی را ادامه بدهی»  14ســال
سن داشتم که پدرم فوت کرد .در واقع پشتیبان
و اســتادم را از دســت دادم .پدرم از روحانیون
بــود و به موســیقی احاطه کامل داشــت و من
چندین آواز را نزد ایشان آموزش دیدم .بعدها
یعنی سال  1317آموزگار شدم و بعد به نظام
وظیفــه پیوســتم و در ارتــش مانــدگار شــدم و
درحــال حاضر هم بازنشســته ارتش هســتم.
تمامی ایــن اتفاقات تقدیر مــن بود .طبیعت
ایــن مأموریــت را برعهده من گذاشــته بود واز
خود اختیاری نداشــتم .آن روزها تمام وقتم را
صــرف آموختن و رفتن به تئاتر می کردم .من
پیش ازآنکه بهصورت جدی موسیقی را ادامه
بدهم به کار بازیگری تئاتر مشغول بودم و بعد
از آشنایی با استاد مهرتاش آموزش موسیقی را
در محضر ایشان آموختم و به برنامه رادیویی
گلها وارد شدم و تعداد آثاری که از آن برنامه
باقی مانده و آرشــیو شده اســت  70درصد آن
اجــرای مــن بوده اســت امــا بعــد از انقالب نه
اجرایی داشــتم و نه نوارکاســتی منتشــر کردم.
البته اوایل انقالب مدتی موســیقی تحریم بود
و اثری پخش نمیشــد ولی بعدها بدون آنکه
بخواهم خانه نشین شدیم».

شهیدی به آن روزهایی که در زندان بازداشت
بود ،اشــاره میکند و میافزاید« :اوایل انقالب
در اصفهان بازداشــت شدم آن هم بر سر یک
زمین کشــاورزی کــه از دولت گرفته بــودم .آن
زمان یــک چــاه آب در زمین حفر کــرده بودم
کــه حــدوداً  500میلیــون تومــان برایــم هزینه
برداشــت امــا تنهــا  4میلیــون تومــان بــه من
برگرداندند .بعد از آن هم یکســری مشــکالت
محلی بــه وجود آمد و یک تعداد جوان نابالغ
شروع به اذیت مردم کردند .مشکل بازداشت
من همچنان ادامه داشــت تا آنکه از مسئوالن
پرونــده خواســتم پرونــدهام را ببیننــد و نتیجه
نهایی را اعالم کنند و خوشبختانه از مرکز نامه
آمــد کــه ایشــان را محترمانه آزاد کنیــد اما چه
فایده پول و زمین از بین رفت».
عبدالوهــاب شــهیدی دانــش آموخته مکتب
اصفهان اســت و شــاید دلیل این امر زادگاه او
بــوده اســت.اما او براین نظر اســت کــه «همه
مکاتب موسیقی هستند وتفاوتی با هم ندارند
و انتخــاب ایــن نامهــا چون مکتــب اصفهان،
مکتــب تهران و مکتب تبریــز به لحاظ محلی
و موقعیــت جغرافیایــی اســت .اســتادان اول
من صفحــه گرامافون بودند یعنی با شــنیدن
صدای اســتادانی چون تــاج اصفهانی و ادیب
خوانســاری از روی صفحه شــیوه آن دو اســتاد
را پیــروی کردم و عالقهمند شــدم اما وقتی به
کالس اســتاد مهرتــاش آمــدم ایشــان گفتنــد
«تمامی ایــن روشها را از ذهنــت پاک کن» و
یک سال مشغول پاک کردن آنها بودم».
عبدالوهاب شــهیدی نوازنده قهار ساز عود(یا
بربط) اســت و در واقع ســبکی را در این ساز به
وجــود آورد که تا به امروز ادامــه دارد و آنچه را
هنرجویان آموزش میبینند ،شیوه عود نوازی
ایشــان اســت .یعنــی نواختــن عــود به شــیوه
موسیقی ایرانی .او دراین باره میگوید« :سنتور
ســاز اول من بود اما با صدای ساز عود از«رادیو
خاورمیانــه عربی» آشــنا شــدم و خیلی تحت
تأثیرایــن صــدا قــرار گرفتم.آقایــی بــود بهنام
«خضــوری» از یهودیــان عــراق و از ترس آنکه
به اســرائیل نبرنــدش ،از بصره به ایــران آمده

برای شجریان خیلی ناراحت هستم .من میدانم
او چه دردی دارد و این درد را حس میکنم! آنچه
داشت باخته است آن صدای شیوایش ازبین رفته واین
بیعدالتی طبیعت است .طبیعت سرمایه و زندگیاش
را گرفته است؛ آقای شجریان شاگردان بسیاری تربیت
کرده و خوشبختانه صداهای خوبی نیز در این میان
ظهور پیدا کردهاند ،تنها باید تجربه الزم را پیدا کنند
بود .وقتی به جامعه باربد آمد ،آقای مهرتاش
او را اســتخدام کرد .او اســتاد قانون بود ولی در
نوازندگی عود هم تبحر داشت .بهطور اتفاقی
با ایشــان برخورد کردم و برایم یــک عود آورد
و طــرز کوککــردن و انگشــتگذاری را بــه من
یاد داد .چون با تار آشــنایی داشــتم خیلی زود
بــا عود ارتبــاط برقرار کردم .مــن تنها کاری که
روی عــود انجام دادم این بود که این ســاز را از
فراموشــی بیــرون آوردم و صدایی کــه امروز از
ســاز عود شــنیده میشــود نتایج زحمات من

وشــیوه کاریام اســت .مــن ســبک نواختن تار
را روی عــود پیــاده کــردم و ســالها دراین باره
تــاش کردم.شــنیدم کــه قرار اســت این ســاز
بهنــام ایــران ثبت جهانی شــود و از دوســتانی
که دراین باره زحمت میکشند تشکر میکنم
چرا که اتفاق بسیار خوبی است و هرآنچه را در
راه کشــورم ایران باشد و صورت بگیرد ،حرفی
ندارم و موافقت خود را اعالم میکنم».
عبدالوهاب شهیدی دارای دو دکترای موسیقی
(درجه یک هنری) یکی برای ســاز عود و دیگر

موسیقی

برای آواز است.او سبکی منحصر به فرد در آواز
دارد ومــی گوید« :صدا بیانکننده شــخصیت
انســان اســت .شــخصیت من هــم بهگونهای
تعییــن شــده بود کــه موســیقی اصیــل یعنی
موســیقی محلیهــای کشــورمان کــه فولکلور
اســت را بیاموزم و بخوانم که بیشترین آن هم
آثــاری از بزرگان موســیقی در دوره ساســانیان
اســت .من موســیقی فولــک را دنبال کــردم و
روی آهنگهایــی که بجــای مانده بود اشــعار
بــزرگان را پیاده کردم .تمــام این آثار ریتمیک
بود و درواقع کاری کردم که کســی از موســیقی
من خسته نشود و الحمدهلل هم انجام شد.
این اســتاد بــزرگ آواز گاه آثــاری را که امروز با
عنوان موســیقی آوازی رواج پیدا کرده اســت،
میشنود و میگوید« :موسیقیهای امروزی را
گــوش میکنم و میبینم که تعداد هنرمندان
افزایش یافته اســت اما بیشتر از آنکه هنرمند
باشــند هنر ،بند هســتند .پیش از این عزیزانی
چــون بنــان ،قوامــی ،ادیــب خوانســاری ،تاج
اصفهانــی ،عبدالعلــی وزیــری و ...بودنــد کــه
توانستند موســیقی آوازی را بدرستی به مردم
معرفــی کنند اما متأســفانه امروزایــن بزرگان
آرام آرام کنار گذاشته شدهاند .آینده موسیقی
ایران بستگی به فعالیت همین جوانان دارد،
آنهــا باید در زمینه معرفی درســت موســیقی
اصیــل ایرانی تالش کــرده و آن را ارتقا بدهند
و درایــن راه رشــد کننــد .پایــه و اســاس یــک
موســیقی شعر اســت.زمانی یک تصنیف ُگل
میکند که در کنار یک شــعر خــوب ،ملودی و
بعد آواز قرار بگیرد.
شــهیدی نزدیک به یک قــرن در این مملکت
زندگی کرده و بهار و خزانهای بسیاری را پشت
ســر گــذارده اســت .او آرزو دارد «همــه مــردم
کشــورم سالمت و سعادتمند باشند این مردم
هســتند که پشــتیبان موســیقیاند بــا حمایت
مــردم یــک هنرمند معــروف میشــود ،مردم
هنرمند را بزرگ میکننــد و درحال حاضر هم
وظیفه دارند که به هنرمندان احترام بگذارند و
آنها را حمایت کنند .خدا را شکر از روزهایی که
بر من گذشت ،راضی هستم تا ببینم نوبت ما
کی خواهد شد».
تولــد اســتاد عبدالوهاب شــهیدی مصــادف با
ســالروز تولد استاد شجریان است یکم مهر؛ او
ضمن تبریک تولد برای ایشان آرزوی سالمتی
دارد .او ناراحــت و نگــران از روزهایی اســت که
میگــذرد و خســرو آواز ایران در بســتربیماری
اســت .او میگویــد« :روی ماهش را میبوســم

و غمخــوارش هســتم و از پیشــامدی کــه برای
ایشــان به وجــود آمــده ناراحت هســتم و تنها
کاری کــه میتوانیــم انجــام بدهیم دعــا برای
ســامتی ایشان است.آشــنایی من با شجریان
به جشن هنرشــیراز برمی گردد البته درجشن
طــوس هم در کنــار هم بودیــم .او نه تنها یک
هنرمند اســت بلکه یار و رفیق مهربانی است.
انســانی بســیار با ادب و آشــنا به هنر و ســالها
در این زمینه زحمات بسیاری کشیده است .او
هرگاه میشــنید استادی آمده است هر طورکه
شــده بــه خدمــت او میرســید تــا بر دانشــش
بیفزایــد .شــجریان هــم از شــاگردان مهرتاش
است و در ابتدای کار درمحضر ایشان آموزش
موســیقی دیده اســت .چند شــب گذشته یک
نوارکاســت از کارهای ایشــان را گوش میدادم
در دســتگاه آواز ابوعطا با همراهی ســاز جلیل
شــهناز؛ من در سرتاســر این نوار اشک ریختم
که چرا باید چنین اتفاقی برای آقای شــجریان
رخ بدهــد! طبیعت با ایشــان چه کرده اســت!
طبیعــت او را میســازد ،پــرورش میدهــد و
بعــد او را به زمیــن میزند این چــه قانونی در
طبیعت اســت؟ این افراد و انسانهای بزرگ
آســان به دست نمیآیند .شــاید هر هزار سال
یک بار .به قول باباطاهرعریان« :من آن بحرم
که درظــرف آمدســتم /چونقطه برســر حرف
آمدســتم /بهرالفــی الــف قــدی بر آیــد  /الف
قــدم کــه در الف آمدســتم این هنرمنــدان هر
هزار ســال یک بار متولد می شــود و هزار ســال
دیگر باید صبر کرد تا بار دیگر مادرگیتی چنین
هنرمندانــی بــه دنیــا آورد .حیــف وصد حیف
برای موسیقی ایران».
در چهره عبدالوهاب شهیدی غم بزرگی آشکار
شده است و سرش را به نشان تأسف به پایین
میانــدازد و بــا همــان بغضــی کــه در گلویش
نهفته است ،بیان میکند« :سال گذشته ایشان
به منزل من آمدند ،روز پرخاطره و خوبی بود.
دراین ســالها پراکنده ایشان را میدیدم ،ولی
باور کنید خیلی ناراحت هســتم .من میدانم
او چــه دردی دارد و ایــن درد را حــس میکنم!
آنچه داشــت باخته است آن صدای شیوایش
ازبیــن رفتــه وایــن بیعدالتی طبیعت اســت.
طبیعت ســرمایه و زندگیاش را گرفته اســت؛
خدا را قســم میدهم بلکــه حالش کمی بهتر
شود .آقای شــجریان شاگردان بسیاری تربیت
کرده و خوشبختانه صداهای خوبی نیز در این
میان ظهور پیدا کردهاند ،تنها باید تجربه الزم
را پیدا کنند.

