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فيل�م داس�تاني »ديپ�ورت« در مراس�م 
اختتاميه يازدهمين جشنواره فيلم عمار، 
توانس�ت فان�وس بهترين فيلم داس�تاني 
را ب�ه دس�ت آورد و از س�وي داوران اي�ن 
جشنواره تقدير شود. »جوان« در گفت وگو 
با اميرسجاد حسيني، نويسنده و كارگردان 
اين اثر به موضوع جذاب فيل�م كه نگاهي 
به حض�ور مدافعان ح�رم افغانس�تاني در 
جن�گ ب�ا داع�ش دارد پرداخت�ه اس�ت.

ديپورت در جش�نواره عمار فانوس 
بهتري�ن فيل�م داس�تاني را به خود 
اختص�اص داد، اولين بار ب�ود كه در 

عمار حضور پيدا كرده بوديد؟
در دوره قبل و قبل تر ش��ركت كرده بودم اما 
به گمانم مس��ئله مهم فيلمم درب��اره طالق 
يك طلبه از همسرش در »ِهي، ُهَو« به مذاق 
دوس��تان خوش نيامد و مطلقاً نگاهي به فيلم 
نكردند. اين فيل��م براي اولين ب��ار نگاهي به 
اين بچه ها و زندگي ش��ان مي اندازد. بله قصه 
من، ش��يريني »طال و مس«- كه فيلم خوبي 
است- را ندارد. تلخ است. اين را هم بگويم كه 
براي اولين بار در جمهوري اس��المي چنين 
قصه اي كار شده. فيلم اما از درون نگاه مي كند 
و درد اين بچه ها را مي گويد. كاش چش��مي 
براي دي��دن بود. فيلم همچنان هس��ت، حي 
و حاضر اگر طاق��ت رفقاي من اج��ازه بدهد. 
جالب است وقتي كه فيلمنامه را به بازيگران 
س��ينما مي دادم، اولين سؤال شان اين بود كه 
»فيلم س��فارش كجاس��ت؟« و وقتي رفقاي 
خودي مي خواندن��د مي گفتند »فيلم را براي 
كدام جشنواره آن َور آبي مي سازي؟« و اما در 
اين ميان آدم هايي كه هنوز به سياست آلوده 
نبودند، آن را مي خواندند و همراه و همداستان 
اين زوج طلبه مي شدند. بگذريم. بله مي گفتم 
كه »هي، هو« را دوره قبلي داشتم. پيش تر در 
گفت وگو با نادر طال��ب زاده گفتم كه به عمار 
نقد دارم، نق��د جدي هم دارم- ف��ارغ از آنكه 
من االن جاي��زه اصلي را ب��رده ام. عمار بايد از 
َشر »مضمون گرايي« خالص شود. بايد بِكَند 
از تم و مفهوم. عمار باي��د به جذب حداكثري 
رو بياورد. قش��ر جواني كه َمد مكس مي بيند 
و ِددپ��ول را مي فهم��د را هم باي��د وارد بازي 
كند. با اين آثاري كه در چند سال اخير ديدم، 
بگذاريد من كمي بدبيني ام را نگه دارم. ببينيد 
ما قبله مان يكي اس��ت اما دليل نمي شود من 

تندتر نقد نكنم.
چطور شد كه تصميم گرفتيد در عمار 

حاضر شويد؟
تصميم دوستان در مركز آفرينش هاي هنري 

بسيج بود كه اساساً مالك فيلم هستند.
داس�تان ديپورت، مس�ئله ارتباط 
بين ايراني ها و افغانستاني هاس�ت، 
موض�وع افغانس�تاني هاي مهاج�ر 
در بعض�ي از آثار س�ينماي ايران از 
»ب�اران« مجي�د مجي�دي گرفته تا 
آثار برادران محمودي ديده ش�ده، 
نگاه كلي س�ينماي ايران تا پيش از 
ديپورت به مردمان خوب همس�ايه 

شرقي چطور بوده؟
به نظرم فيلم »باران« مجي��دي، فيلم خوبي 
نيست. مي فهمم ماِل آن دوران است اما ديگر 
زمان را ت��اب نمي آورد. بي خ��ودي اگزوتيك 
است و من چنين نگاهي را نمي فهمم. در مورد 
حضرات محمودي هم خواهم گفت. اما اينكه 
نگاه پيش از ديپورت چه بوده و بعد از آن چه 
بوده را پرسش درستي نمي دانم. بنده كوشيدم 
در »ديپورت« نگاه را اينجايي كنم. لوكيشن ها 
را عجيب نگرفتم، آدم ها را بدبخت و سياه بخت 
نديدم. ديالوگي بي��ن ابوذر )با بازي س��مير 
حيران(، كاراكتر اصلي، و نامزدش )محبوبه( 

شكل مي گيرد به اين ترتيب:
»دختر دانش��جوی ج��وان ايراني بناس��ت از 
زندگي محبوبه عكاس��ي كند. ابوذر )به طعنه 
به نامزدش(: اومده از بدبختي ما فيلم بگيره؟ 
محبوبه: )به تندي( مگه م��ا بدبختيم؟« اين 
عصاره نگاه من بود در ديپ��ورت. اتفاقاً نقدي 
هم به بعضي از رفقاي افغ��ان خودم هم دارم. 
)من معلم زبان هم هستم و شاگرد افغان زياد 
داش��تم( كه چرا اين نگاه ها را بعضاً خودشان 
هم قبول دارند. بچه افغانس��تاني كه ايده آل 
مِن فيلمساز اس��ت در كاراكتر محبوبه آمده، 
اهل مماشات نيست، مي ايستد، نق نمي زند، 
ايراني را دوس��ت مي داند، اپوزيسيون قالبي 
نيست. دلش تنِگ مزارشريف است و موقعيت 
را مناسب ببيند مي كوچد به ماِم وطن. ابوذر 
اما سوداي آلمان رفتن دارد. اين موش و گربه 

بازي اما در مراِم محبوبه نيست.
فكر نمي كني�د ب�رادران محمودي 
در آث�اري مث�ل »چند مت�ر مكعب 
عش�ق« ي�ا »م�ردن در آب مطهر« 
درباره نحوه حضور افغانستاني ها در 
ايران كم لطفی و حت�ي تا حد زيادي 

سياه نمايي كردند؟
من در مورد ب��رادران محمودي ه��م قبل تر 

در ويژه برنام��ه عمار در ش��بكه افق گفتم كه 
ابتدا رفت��م فيلم هاي آنها را ديدم كه نس��ازم 
چراكه گمان مي كردم نگاِه آنها به خودش��ان 
دست اول است و اورژينال و ماِل من، از بيرون. 
اما بدجوري عصبي ش��دم. دعواي اول من با 
آنها )در عين ح��ال كه آنها را رفق��اي نديده 
خودم مي دانم( اين است كه تصوير آنها از ملت 
خودشان، سياه است و ِچرك. كاراكترهايشان 
)ب��ه خصوص از فيل��م رفتن به بع��د( همگي 
اخته اند و منفعل. هيچ كنش و مأوايي جز فرار 
ندارد- و چه غم انگيز است. آنها دقيقاً با ملت 
خودشان همان مي كنند كه فيلمسازان ايراني 
با ما در جشنواره هاي آن َور آبي مي كنند و من 
تأسف مي خورم و مي روم با يك بيستم )دقيق 
عرض كردم( بودجه آنها فيلم مي سازم. من در 
سينما با »فورد« بزرگ شده ام. يك چيز را از 
او آموخته ام كه بايد از درون به بيرون خانواده 
نگاه كرد. تَه فيلم »دره من چه سرسبز بود« را 
به ياد بياوريد. در رؤيا جمِع خانواده را دوباره 
مي بينيم در يك دش��ت. آيا اين يك َهپي اند 
قالبي است؟ س��خت بتوان گفت. نگاِه اين دو 
برادر را شايد در يك مترمكعب عشق بفهمم 
اما از آن جا ك��ه آنها بيزينس من مي ش��وند و 
نگاهش��ان را پَس مي گيرند، جل��و نمي روم. 
»م��ردن در آب مطهر« اما ديگ��ر تير خالص 
اس��ت و دعواي من اين بار بر سر نگاهي است 
كه از ايراني ها به دس��ت مي ده��د. پوِل ُمفت 
دولتي مي دهد به چنين فيلمس��ازاني. شرم 

به اين نگاه.
خ�ود افغانس�تاني ها ب�ه خص�وص 
هنرمنداني كه در فيلم ش�ما حضور 
دارند درباره اين گونه آثار چه نظري 

دارند؟
من با ع��ده اي معدود كه صحب��ت مي كردم، 
چنين نگاهي داشتند؛ همان مسئله كه ذكرش 
قبل تر رفت. ببينيد من گمانم اين اس��ت كه 
شور و ش��يدايي در مياِن ملت افغان همچنان 
هس��ت. زبانه اش پايين رفته اما هنوز هس��ت 
و داغ هم هس��ت. همت مي خواه��د. جنگ و 
آوارگي و پناهندگي، الجرم رخوت مي آورد و 
حق هم دارند اما اين بچه ها پُشت و عقبه دارند. 
مردانگي دارند و َجَنم. البت��ه همه بايد به هم 
نقد كنيم تا تيزي افكار و احساساتمان در گذر 
زمان كند نشود. از همين رو ديپورت هم نقِد 
خود اين بچه هاست و هم گاهي نقِد هموطنان 

ايراني مان و نگاه از باال به پايين شان.
در ديپورت با موضوع مدافعان حرم 

اهل افغانس�تان برخ�ورد مي كنيم، 
چن�دي پي�ش ي�ك خبرن�گار اهل 
افغانستان در مصاحبه با آقاي ظريف 
مدعي شده بود كه ايراني ها مهاجران 
افغان�ي را به س�وريه مي فرس�تند، 

نظرتان درباره آن ادعا چيست؟
اين حرف شوخي است. خودشان هم مي دانند. 
به گمانم بهتر اس��ت وارد ب��ازي اين جماعت 
نش��ويم. فقط يك جمله اينكه مگر مي ش��د 
جلوي سيِل داعش ستيز فاطميون را گرفت؟ 
اين بچه ه��ا قطره هايي بودند ك��ه از ايران به 

جريان مبارزه عليه داعش پيوستند.
براي س�اخت ديپورت چقدر تالش 
كرديد با مدافعان حرم اهل افغانستان 
ارتباط برقرار كنيد و از نظراتش�ان 

استفاده كنيد؟

من با بچه هاي مدافع ح��رم ايراني در تماس 
بودم. البته زندگي اين بچه ها را مي دانس��تم. 
در اين فيلم از زندگ��ي مصطفي صدرزاده هم 
الهام گرفتم. البته برادر خانم ايشان، سبحان 
ابراهيم پور، از رفقاي قديمي من است و كم و 
بيش اطالع داشتم و پيش تر قرار بود مستندي 
از زندگي ايشان بسازم كه به داليلي منصرف 
ش��دم و مهم ترين دليل هم اين بود كه، اكثِر 
مس��تندهاي مدافعان حرم پُر اس��ت از اشك 
و آه و ملودرام هندي. به ب��اور اين حقير، بچه 
حزب اللهي بايد قلدر باشد و غمش درون دلش 
و من يك نمونه دس��ت نيافتني مي شناس��م: 

آقامصطفي چمران.
چرا اين قدر كم درباره مدافعان حرم 
به خص�وص مدافع�ان افغانس�تاني 
صحبت مي شود؟! اين كم كاري ناشي 

از چيست؟!
دليلش را مي خواهيد؟ دليلش در درون است. 
يعني جرياني كه اتفاقاً بايد پ��اي اين بچه ها 
بايس��تد و غايب اس��ت. دليلش مس��ئوالني 
هستند كه فقط بلدند در مناسبت ها بنر چاپ 
كنند. اگر ما هم بگويي��م داريم چنين فيلمي 
مي سازيم ما را دست به سر مي كنند. مي توانم 
از اين مثال ها بسيار بگويم؛ از مؤسسه شهيد 
آويني كه دست مديري چند سال جوان تر از 
من را باز گذاشت كه او بگويد من چه بسازم و 
چه بگويم و چه نگويم. يا  همين بچه هاي عمار 
كه بارها تلفن  هاي ما را بي جواب گذاش��تند و 
حضوري رفتيم و دست به سر كردند سر همين 
ديپورت. حاال جايزه داده اند و دوستان باشگاه 
فيلم س��وره هم كه كُلني هاي س��ختي ميان 
خود و رفقايشان تشكيل دادند و اغيار راهي به 
درون ندارند. من ايرادي به اين رفقا نمي بينم، 
سيستم همين است. االن به هركس مي گوييم 
فيلمي درباره بچه های مدافع حرم ساخته ايم، 
گمان مي كنند پ��ول براي م��ا ريخته اند. اما 
غربت در درون گاهي بيشتر است. در اين ميان 
از مصطفي زيبايي نژاد و علي اصغر رضايي در 
مركز آفرينش هاي بس��يج تشكر مي كنم كه 
از اين جنس نيستند و همچنين برادر عزيزم 
محمد پاش��ايان كه بدون كمك او در شهريار 

ساخت فيلم ممكن نبود.
براي نماي�ش عمومي ديپ�ورت چه 
فكري كرده ايد و قص�د اكران آن در 

افغانستان را داريد؟
 ديپورت ب��راي اكران در گروه هن��ر و تجربه، 
تأييديه شورا را دريافت كرده و بناست با فيلم 
»هي، هو« )س��اخته بن��ده( و فيلم »مالقات 
شيش��ه اي« س��اخته رفي��ق خوبم يوس��ف 
حاتمي كيا در يك پكيج اكران شود كه با موج 
دوم كرونا، به تعويق افتاده است. اينكه چطور 
مي شود فيلم را در افغانستان اكران كرد، اهل 

فن بايد كمك كنند.
در بخش�ي از فيلم از ص�داي معاون 
وزي�ر ام�ور خارجه ه�م اس�تفاده 

كرديد!
اميدوارم فيلم را برادرمان آقاي عراقچي ببيند 
چراكه ايشان هم در بخشي از فيلم بنده )البته 
صدايش��ان( حضوري مؤثر دارند و در تصميم 

نهايي كاراكتر اصلي مؤثرند.
با اين كار فكر نمي كنيد به فيلم انگ 

سياسي بودن خواهند زد؟
ديپورت م��اِل جناح خاصي نيس��ت؛ نه چپ 
است و نه راس��ت. و من هم علقه اي به جناح 
خاصي ندارم. برمي گردم به كاراكتر مصطفي 
در ديپورت. كوشيدم كه يك بچه حزب اللهي 
ُقلدر )به معناي درستش( باشد كه نسبتي با 
جناحي ندارد اما پاي اعتقادش مي ايس��تد و 
امثال ابوذرها هرچند هم كه مدركي نداشته 
باشند، را زير بال و پرش مي گيرد. خط كشي 
هم نمي كن��د. اطرافيان��ش را ب��ه مذهبي و 
غيرمذهبي تقسيم نمي كند. جايي هم هست 
كه هم كيش��ان خ��ود را نقد مي كن��د و باكي 
ندارد. او آمده كه وصل كند. ابوذر فيلم از قضا 
آدم مذهبي دوآتشه نيس��ت. يك فرِد باريشه 
است كه با مصطفي پيوند مي خورد. به سبك 
فيلمفارس��ي هم متحول نمي ش��ود. مدافع 
حرم مي ش��ود اما اين از زيس��ت پدرش- كه 
سابقاً رزمنده بود- مي آيد؛ هرچند كه تا انتها 

رگه هاي خاكستري اش را به همراه دارد.

بچه افغانس�تاني ك�ه ايده آل 
در  اس�ت  فيلمس�از  م�ِن 
كاراكت�ر محبوبه آم�ده، اهل 
مماشات نيس�ت، مي ايستد، 
نق نمي زند، ايراني را دوس�ت 
مي دان�د، اپوزيس�يون قالبي 
نيست. دلش تنِگ مزارشريف 
اس�ت و موقعيت را مناس�ب 
ببيند مي كوچد به م�اِم وطن

جالب اس�ت وقتي ك�ه فيلمنامه 
را به بازيگران س�ينما م�ي دادم، 
اولين سؤال شان اين بود كه »فيلم 
سفارش كجاست؟« و وقتي رفقاي 
خ�ودي مي خواندن�د مي گفتن�د 
»فيلم را براي كدام جشنواره آن َور 
آبي مي سازي؟« و اما در اين ميان 
آدم هايي كه هنوز به سياست آلوده 
نبودند، آن را مي خواندند و همراه و 
همداستان اين زوج طلبه مي شدند

سعي کردم مثل محمودي ها فيلم نسازم 
گفت وگوي »جوان« با فيلمساز برگزيده جشنواره عمار

محمدصادق عابديني
   گفت وگو

خوانندگ�ي و ترانه س�رايي چ�ه 
ظرفيت هايي دارد كه س�بب شد 
شما به عنوان يك جوان مذهبي به 
طور حرفه اي وارد اين فضا شويد؟ 
حدود هفت سال داشتم كه شروع به حفظ 
قرآن كردم و به همين واس��طه بعد از چند 
سال چون صداي خوبي داش��تم به وادي 
قرائت قرآن كش��يده ش��دم، همين اتفاق 
مس��ير را براي رقم خوردن اتفاقات تازه اي 
در امر خواندن و صداسازي برايم باز كرد و 
كم كم بعد از حدود 10 سال از آن زمان اين 
امر تقريباً در 1۷ سالگي رخ داد و به وادي 

موسيقي كشيده شدم.
موفق ترين اثرتان كدام بود؟

به ش��خصه همه آثاري كه منتش��ر شدند 
را به ي��ك اندازه مي پس��ندم، همچنين به 
جهت اينك��ه هم��كاري و همخواني هايي 
با هنرمن��دان ديگري در اي��ن آثار صورت 
گرفته اس��ت، برتري دادن يك اث��ر به اثر 
ديگر درس��ت نيس��ت، فقط در همين حد 
عرض مي كن��م كه طب��ق اع��داد و ارقام 
بيشترين بازديد در يوتيوب به اثر »حبيبنا 
المصطفي« اثر مشترك بنده و جناب محمد 
طارق با آهنگسازي جناب موالن كرتيشي 
اختص��اص دارد و در پلتفرم اس��پاتيفاي 
هم اثر »الحم��دهلل« كار مش��ترك بنده با 

جناب داوود كيم خواننده اهل كره جنوبي 
بيشترين ش��نونده را داش��ته و با استقبال 

زيادي مواجه شده است.
كار مذهبي به زبان انگليس�ي در 
كش�وري ك�ه مذهبي ها زي�اد به 
توليد اثر براي فض�اي بين المللي 
ورود نمي كنند چه س�ختي هايي 

دارد؟ 
حقيقت اين اس��ت كه اين جنس فعاليت 
براي ي��ك ايراني ب��ه دالي��ل و از جوانب 
مختلفي مي تواند با دش��واري هاي خاصي 
همراه باشد؛ مسائلي كه گاهی روي دوش 
آدم سنگيني مي كند. ش��ايد پرداختن به 
اين مسائل خيلي دلچسب نباشد بنابراين 
در همين حد اكتف��ا مي كنم زيرا اطمينان 
دارم با وجود مش��كالت زي��ادي كه وجود 
دارد هم��ان خدايي كه تا ام��روز اين امر را 
پيش برده، قطعاً تا ه��ر جايي و هر طور كه 
صالح بداند پي��ش خواهد ب��رد و ياري ام 

خواهد كرد.
شما فقط كار مذهبي مي كنيد؟

بله، ان ش��اءاهلل مي خواهم سبك موسيقي 
كه فعاليت مي كنم براي هميش��ه عرفاني 
و نيايشي باش��د و در همين حوزه فعاليت 

داشته باشم.
ش�ما كار مش�تركي ب�ا يك�ي از 
تازه مس�لمان هاي مشهور كره اي 
هم داشتيد، درباره آن و چگونگي 

شكل گيري و خروجي آن بگوييد.
تقريباً يكي دو ماه قبل از مس��لمان شدن 
ايشان من با او آشنا شدم. صحبت كرديم، 
خاطرم اس��ت اين دوس��ت كره اي در آن 
زمان قصد داش��ت به دين اسالم رو بياورد 
و مسلمان شود اما هنوز رس��ماً اين كار را 
انجام نداده ب��ود؛ بنابراين تصميم گرفتيم 
كار مشتركي را با هم انجام بدهيم كه اولين 
قطعه كار بعد از تشرف او به اسالم باشد، كه 
در حقيقت اولين اثر موسيقايي اسالمي او 
بود. براي همين تصميم به س��اخت كاري 
با مضمون »ظلم��ات الي الن��ور« به زبان 
انگليس��ي و كره اي گرفتيم و اين كار را با 
فاصله كوتاهي بعد از اينكه رسماً مسلمان 
ش��د با عنوان »الحمدهلل« منتش��ر كرديم 
كه به لطف خ��دا بازخورد خيلي خوبي هم 

داشت.
هنوز با اين تازه مس�لمان مرتبط 

هستيد؟
بله هر از گاهي در مناسبت هاي خاص يا در 
مواقعي كه موضوع كاري اي مطرح باش��د، 
مثاًل آخرين بار حدود دو هفته قبل بود كه با 

هم صحبت كرديم.
استقبال از آثارتان را در خارج از 

كشور چطور ديديد؟
مخاطب اين س��بك از آثار موسيقي طبعاً 
محدود به يك كش��ور و يك زبان نيست، 
همين دلي��ل باعث ش��د در هف��ت اثري 
كه س��ال ۲0۲0 از بنده منتش��ر شد پنج 
زبان مختلف به كار گرفته ش��ود تا پوشش 
بين المللي داشته باشد؛ بر اساس نظرات و 
پيام هايي كه دريافت كردم با توجه به تمام 
محدوديت هايي كه به نوعي مطرح بوده و 
هست به لطف خدا اس��تقبال خوبي شده 
است، خودم هم از بازخوردها و اتفاقاتي كه 
در حال رقم خوردن هس��تند رضايت دارم 
البته اي��ن كار را حس��اس تر مي كند چون 
مخاطب انتظار كاري ق��وي و خوب دارد و 
نمي توان سطحي و س��اده كاري انجام داد. 
اميدوارم در آينده در اين امر تس��هيالتي 
ص��ورت بگيرد ت��ا بتوانم س��فير فرهنگي 

مطلوبي در موسيقي بين المللي باشم .
چند خواننده انگليس�ي زبان در 
ايران وجود دارند و نظرتان درباره 

كارهايشان چيست؟
از اينكه چند عزيز دقيقاً در اين امر فعاليت 
دارند اطمين��ان ندارم اما ب��رادران ايراني، 
افغان و تاجيكي مي شناس��م كه در زمينه 
موسيقي اسالمي بين المللي فعال هستند و 
به خوبي و با قدرت هم در اين زمينه مشغول 
هستند تا جايي كه اطالع دارم بعضي از آنها 

به زبان انگليسي هم آثاري خلق مي كنند.
ب�ا هم�ه اي�ن دوس�تان مرتب�ط 

هستيد؟
با بعضي از اين برادران مسلمان در ارتباط 
هس��تم اما هنوز مجال اينكه ب��ا همه آنها 
شخصاً آشنا ش��وم به وجود نيامده است و 

اميدوارم اين اتفاق در آينده رخ دهد.
از طرف نهادها و سازمان هاي باني 
بحث تبلي�غ بين الملل�ي تاكنون 
دعوتي هم ب�راي اجرا در خارج از 

ايران داشته ايد؟
در يك سال گذشته كه انتشار آثار بنده آغاز 
شده، جهان درگير بحران كرونا بوده است 
همين اتفاق باعث لغو اجراها، كنس��رت ها 
و تجمعات ش��د. صحبت ه��اي ابتدايي اي 
مطرح بوده اما با توجه به شرايط ايجاد شده 
متأسفانه هنوز جديت پيدا نكرده و عملي 
نشده است؛ ان ش��اءاهلل در آينده نزديك با 

بهتر شدن اوضاع اين امر هم محقق شود.

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با ترانه سراي مذهبي
 كه به زبان هاي مختلف اثر توليد مي كند

اميدوارم سفير فرهنگي شايسته اي 
در حوزه موسيقي باشم

 معصومه طاهري
چند سالي است با ظهور و بروز فضاي مجازي و شكستن قالب هاي انحصاري رسانه هاي 
قديمي جوانان آتش به اختيار به ميدان عمل آمده اند تا كار سازمان هاي عريض و طويل 
ناكارآمد را به سرانجام برسانند. در همين چند سال خوانندگان جوان انگليسي زبان 
از همين قشر درخش�ش خوبي داشته اند. يكي از آنها احس�ان ياسين جوان هنرمند 
فع�ال در وادي موس�يقي اس�المي و عرفاني اس�ت كه آث�ارش در ح�وزه بين الملل 
بازتاب داشته و به عنوان خواننده و آهنگساز، آثار موس�يقايي متعددي به زبان هاي 
انگليسي، عربي، فارس�ي توليد كرده و ترانه هايي نيز به زبان انگليسي سروده است.

در يك سال گذشته كه انتشار 
آثار بن�ده آغاز ش�ده، جهان 
درگير بحران كرونا بوده است 
همين اتفاق باعث لغو اجراها، 
كنس�رت ها و تجمعات ش�د. 
صحبت هاي ابتدايي اي مطرح 
بوده اما با توجه به شرايط ايجاد 
ش�ده متأس�فانه هنوز جديت 
پيدا نكرده و عملي نشده است؛ 
ان شاءاهلل  اين امر هم محقق شود


