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షాహిద్ నదీమ్
నాటక రచయిత

షా హిద్ నదీమ్ పాకిస్తాన్ కు చెందిన ప్రముఖ రచయిత మరియు ప్రసిదిి పెందిన అజోకా థియేటర్ అధిప్తి.

షాహిద్ నదీమ్ 1947లో కాశ్మీర్లోని సోపోర్ లో జనిీెంచారు. ,1948 యుద్ిెం తరువాత పాకిస్తాన్, భారత దేశెం మధ్య వివాదాల లో ఉనన కాశ్మీర్ రాష్రెం గొడవల కారణెంగా
అతని కుటెంబెం నూతనెంగా- నెలకొల్పిన పాకిస్తాన్ కు వలస వెళ్ళిన సమయెంలో , అతను లేత వయస్సు అయిన 1వ సెంవతురెంలోనే ప్రవాస్సడయ్యయడుు,. పాకిస్తాన్లోని
లాహోర్ లో అతను నివసిెంచాడ, అకకడే ప్ెంజాబ్ యూనివరిుటీ నుెంచి మనసాతావ శాసారెంలో ఉననత స్తాయిలో ప్ట్భద్ర
ర లయ్యయరు.ఆయన తన మొద్టి నాటకెం ఒక
విశవవిదాయలయ విదాయరిాగా ఉననప్పిడ రాశారు కానీ లెండన్లో తన రాజకీయ నిరావసితుడిగా సహాయెం చేయటెం పా
ర రెంభెంచినప్ిటినుెండి అెంకితభావెం గల రచయితగా
అయ్యయరు , అగరగామి నాటక సేవకురాలు, మదీయ్య గౌహర్, చేత నెలకొలిబడిన ఆజోకా, పాకిస్తాన్ అసుమీతి నాటక బ ెంద్ెం, కోసెం ఆడారు, ఆమెనే తరువాత
వివాహెం చేస్సకునానరు. షాహిద్ నదీమ్ ప్ెంజాబీలో ఉర్ద
ూ లో ఇెంకా, వివిధ్ బ్రరక్ ్ నాటకాల అనవయ్యలనుెంచి 50 కెంటే ఎకుకవ స్తధారణ నాటకాలు రాశారు .

పాకిస్తాన్ తెల్పవిషన్లా అతను ఒక నిరాీతగా కల్పసి ప్ని చేస్తడ, పై స్తాయి య్యజమానయెంలో సభ్యయలుగా ఉనానరు . సైనిక నియమాయలకు వయతిరేకిగా, వివిధ్ సైనిక నిరవహణా
ప్రభ్యత్వవల హయ్యెంలో అతను మూడ స్తరు
ో జైలులో ఉనానరు, పరసోోనేర్ అఫ్ కొెంసైనుు గా ఆమెనస్ట్ ఇెంటరేనషనల్ ఆయనను ద్తాత తీస్సకునానరు . సెంచలనాతీక
మెైెంవావల్ప జైలులో, ఆయన వారాెంతప్ప నాటకాలు ఖైదీల చేత నిరిీెంచిన ,వారి కోసెం రాయటెం మొద్లు పట్ట
్ రు . తరువాత ఆయన అెంతరా
ా తీయ ఉద్యమ ా

ప్ని

చేశారు ఆసియ ప్సిఫిక్ కమూయనికేషను్ ఆఫీసరా
ా ఆమెనస్ట్ ఇెంటరేనషనల్ కోసెం సమనవయకరతగా ప్ని చేస్తరు . ఆయన గెటి్ ప్రిశోధ్నా సెంసా, ఇెంటరేనషనల్ పన్, లో
సహచర ప్రిశోధ్కుడిగా ఉనానరు. జాతీయ దేవాదాయ ప్రజాస్తవమయ శాఖకు ఆయన థియేటర్ వితౌట్ బోరడరు్ నెటవరక్ కి సభ్యయనిగా ఉనానరు .
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షాహిద్ నదీమ్ నాటకాలు చాలా విస్తారెంగా ప్రద్రిశెంచారు మరియు పాకిస్తాన్, భారతదేశెంలో ప్రచురిెంచారు .అతని నాటకాలు బులా
ా తో కలుప్పకొని హామెరిుీత్
థియేటర్(లెండన్, యునెైటెడ్ కిెంగడమ్), తరెంవే(గా
ో సోా, స్తకట్ట
ో ెండ్,యునెైటెడ్ కిెంగడమ్), హాసిగ్ననర్ (డెనాీరక్), అమెరిక చలో డేవిస్ సెంటర్ పరాారిీెంగ్ ఆర్ు్, జార్జ్ా్న్
యూనివరిుటీ, వాషెంగ్న్(అమెరికా), బాలకిెంగ్ బా
ో క్ బాకు్ థియేటర్ (ఓసోో, నారేవ),బురఖ్అవగెంజా అమెరికాలో బ్రరవో ద్గార మహిళా థియేటర్ (సెం ఫ్ర
ర నిుకో), ఆీకివట్ట
్ ల్
హైవేస్ (శాెంత్వ మోనికా) ద్గార , థియేటర్ ర్ల (నూయయ్యరక్ ), దార లైటేోతోెం థియేటర్ లో , లెండన్ (యునెైటెడ్ కిెంగడమ్), యూనివరిుటీ అఫ్ నారత్ కర్లల్పనా, చాపల్ హిల్
(అమెరికా) లో ప్రప్ెంచ వాయప్ాెంగా ప్రద్రిశెంచారు .

ఆయన నాటకాలు ఆెంగోెంలోకి అనువదిెంచబడా
డ యి ,ఆకుారడ్ యూనివరిుటీ పరస్సు, నికఖ రన్ ప్బ్లోషరు్ , వివిధ్ సెంకలనాల దావరా ముదిరెంచారు , ఆయన 2009లో
గరివెంచద్గా ప్రద్రశనగా పాకిస్తాన్ అధ్యకు
ు ని ప్త్వకానిన అెంద్రకునానరు . ఆయన వేదిక మీద్, టెల్పవిషన్ లో ప్రద్రశనల కోసెం నాటకాలు ద్రశకతవెం వహిెంచారు మరియు
ఇెండియ్య, పాకిస్తాన్ ల లో థియేటర్ ఫర్ పీస్ ఫెసి్వలు్ నిరవహిెంచారు. ఆయన ప్రముఖమెైన పాకిస్తానీ , భారతీయ పేప్రోకు బీబీస్ట ఉర్ద
ూ సర్వవస్ కు సేవలెందిెంచారు . ఆయన
స్తెంసక తిక అెంశాలైన లాహోర్ మూయసియెం , ప్ెంజాబీ అలవాట
ో , కవి ఇకాాల్ , చితరకారుడ స్తదిఖయన్ తో కల్పపి ఎన్లన డాక్యయమెెంటర్వలను నిరిీెంచారు
వారి స్తహసెంతో ఉనన, స్తమాజికెంగా అవసరమెైన ,షాహిద్ నదీమ్ నాటకాలను కొనినస్తరు
ో , మతప్రమెైన అతివాద్ెం, మహిళల ప్టో హిెంస, అలిసెంఖయల వరా
ా ల ప్టో
వివక్ష, భావవయకీతకరనా సేవచఛ, వాత్వవరణెం, శాెంతి,సూఫిజెం లాెంటి మూఢ నమీకాలు ఉనన అెంశాలు. ఆయన నాటకాలలో చాలా బాగా గౌరవిెంచేవారు. ద్కిుణ ఆసియ
విభజన, పా
ర ెంతెంలోని స్తెంసక తిక వారసతవెం ప్ెంచుకునానరు . ఆయన చాలా నెైప్పణయెంతో సమకాలీన స్తమాజిక రాజకీయ అెంశాలను సెంప్రదాయ ఆచార ర్దపాలతో
జతప్రిచేవారు, జానప్ద్ వారసతవెం అలరిెంచే విధ్ెంగా అెందిెంచుటకు , మేధ్స్సును పేరరేపిెంచుటకు. సెంగీతెం అనేది రెంగసాల నిరవహణాలలో ఒక అెంతరాాగెంగా ఉెంది .
అతను అజోకా సెంసా ప్రద్రున కళల సెంసా లో, ఇనిు్ట్యయట్ ఫర్ ఆర్్ అెండ్ కలచర్,లాహోర్ లో రాసే కళను బోధిెంచేవారు .

తెలుగు సేత్: డా . పి .వి .రాధిక
చరవాణి: 9849449735.
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