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»بچه های فرات« نمی خواهد نسلی بی تفاوت به ظلم باشد
گفت و گوي »جوان« با نويسنده رمان »بچه هاي فرات« 

  مصطفي شاه كرمي 
رمان »بچه هاي فرات« كه از س�وي انتشارات جمكران و 
به قلم ليال قرباني منتشر شده است، ماجراي سه نوجوان 
را روايت مي كند كه آوازه  امام حسين)ع( و عزيمت او به 
كوفه به گوش شان خورده و مي كوش�ند در زمره ياران او 
باشند. آنها شنيده اند كه دعوت كنندگان امام حسين)ع( 
حاال پشت او را خالي كرده اند. داستان از ترديد بزرگ ترها 
مي گوي�د و از ترس ها و طمع هاي ش�ان، از عزم نوجوانان 
پاك سرش�ت مي گوي�د و از ش�جاعت و همدلي ش�ان. با 
خواندن اين داس�تان بلن�د بهتر مي تواني�د بفهميد چه 
شد كه ترس و ترديد ها بر همراهي با سيدالشهدا)ع( اثر 
گذاشت و چگونه شعور چند نوجوان باعث ميل آنها براي 
حضور در كربال شد. اين كتاب طي ماه هاي اخير با استقبال 
خوبي از س�وي مخاطبان همراه بوده و اخيراً نيز نس�خه 
انگليس�ي آن هم توسط يك ايراني در اس�تراليا منتشر 
شده است. »جوان« در گفت و گو با ليال قرباني، نويسنده 
اين رمان كه بيش�تر در ح�وزه فيلمنامه نويس�ي، توليد 
انيميشن و نريشن نويسي آثار مستند فعاليت مي كند، در 
رابطه با ابعاد مختلف روايت قصه، نوع پرداخت داستان و 
ش�خصيت آفريني ها در كنار اتفاقات جنبي كه براي آن 

شكل گرفته گفت و گو كرده است. 
  

»بچه های فرات« در اين وانفسای كتابنخوانی گويا با 
استقبال خوانندگان روبه رو شده است. اين استقبال 
می تواند بيش از ه�ر چيز به رواي�ت و روايتگری آن 

مربوط باشد؟ 
»بچه هاي فرات« روايتگر ماجراي س��ه پس��ر نوجوان است كه 
قصد دارند به سپاه امام حس��ين)ع( بپيوندند و در اين راه نيز با 
دش��واري هاي زيادي دس��ت و پنجه نرم مي كنند. رمان در ژانر 
تاريخي نوشته ش��ده است. ش��خصيت هاي اصلي كه من سعي 
كرده ام براي ش��كل دادن آنها از يك گ��زاره تاريخي از حوادث 
عاش��ورا و اطراف نينوا اس��تفاده كنم، س��ه نوجوان به نام هاي 
»مالك«، »علي« و »سعد« هستند و من با استفاده از يك سند 
تاريخي در مورد زندگي اين نوجوان ها كه س��اكن يك روستاي 
تاريخي به اسم قاذريه )غاضريه( متعلق به قبيله بني اسد هستند 
و به ماجراي دفن شهداي كربال به دست اعضاي اين قبيله اشاره 
دارد، آن را نوش��ته ام. در واقع داس��تان در مورد ترديد افراد اين 
قبيله در حمايت يا عدم حمايت از قيام امام حسين)ع( است و از 
آنجا كه جزو محبين اهل بيت)ع( هم بودند، به دليل بروز همين 
ترديد نمي توانند خودشان را به موقع به س��پاه سيدالشهدا)ع( 
برس��انند، اينها بعد از صحبت هاي حبيب بن مظاهر كه از طرف 
امام به ميان آنها رفته اس��ت مصمم مي ش��وند به ايشان كمك 
كنند اما سپاه عمرسعد راه آنها را مي بندد و همين موضوع باعث 
به موقع نرسيدن آنها مي شود. من از اين س��ند استفاده كرده  و 
يك روستاي تخيلي در آن مكان س��اخته ام كه اين سه نوجوان 
ساكن آنجا هس��تند كه زندگي متفاوتي دارند، پدر يكي از آنها 
فوت كرده و پدر ديگري چوپان اس��ت)مالك و علي( و سومين 
نفر)س��عد( پدرش جزو متموالن و بزرگ روستاس��ت. اين سه 
نوجوان تصميم مي گيرن��د به صورت مخفيانه بروند و به س��پاه 
امام بپيوندند كه يك ترديد در دل شان مي افتد و نمي رسند. در 
واقع مسئله من در اين رمان بر سر اين است كه چه كساني ظلم 
و ستم را براي تقويت موقعيت ش��ان مي پذيرند و چه كساني به 
اين مسائل پشت پا مي زنند و دوست دارند به قيام عليه ظالمان 
بپيوندند. دوست داشتم فضاي داستان در يك روستا باشد، چون 
اين قبيله در حاشيه فرات بود، هم احتمال مي دهم كه در واقعيت 
باديه نشين بوده اند و هم اينكه ممكن اس��ت به شكل روستايي 
زندگي مي كردند. همانطور كه گفتم يك روستاي كوچك براي 
اين قبيله در داس��تان طراحي كردم كه اطراف آن پر از نخل بود 
و دام هاي زيادي داش��تند و به دامداري مش��غول بودند. در آن 
منطقه پستي و بلندي زيادي نداشتند و اسب دواني در آن منطقه 

پررونق بوده است. 
 پس شخصيت هاي اصلي داستان زاييده ذهن و قلم 

نويسنده است؟ 
بله. 

 براي نوشتن تنه داستان به كداميك از اصول و قواعد 
داستان نويسي و روايتگري تمايل پيدا كرديد؟ 

ديد روايت من همان ديد داناي كل اس��ت كه تم��ام اتفاقاتي را 
كه حول و حوش داس��تان مي افت��د، تحت اش��راف دارد، اما در 
مورد ش��خصيت پردازي هاي رمانم بايد عرض كن��م كه يكي از 
نقدهايي كه به اين اثر وارد ش��د اين بود كه گفته ش��د نويسنده 
نيامده شخصيت پردازي را به صورت كامل تبيين كند و اينكه من 
هيچ وقت نيامدم بگويم در جامعه عرب آن ايام س��عي مي كردند 
مردان را با روحيه اي خشن و دور از تعلقات احساسي تربيت كنند، 
اما من به جاي مستقيم گويي همين رويكرد عصبيت آميز عرب آن 
روزگار را در البه الي اتفاقات و جريان كلي رمان جانمايي كردم. 
مثاًل جايي كه علي با خودش مي گويد چرا مي گويند مردها گريه 
نمي كنند؟! همه كساني كه چنين حرفي مي زنند، حتماً خودشان 
يك وقت هايي در خلوت ش��ان گريه كرده اند اما باز او از ابراز اين 
حرف از ترس مضحكه شدن از طرف كاراكتر سعد مي ترسد و اين 
مسئله اشاره غيرمستقيم نويس��نده در مورد فضاي كلي جامعه 
عرب آن ايام است. من فكر مي كنم اين كار من جايگزيني براي 

تبيين مستقيم اوضاع جامعه آن روزهاست. 
 هر چند توضيحاتي داديد اما خودتان اين نقد را چقدر 

به رمان تان وارد مي دانيد؟ 
من فكر مي كنم تقريباً حدود 80درصد اين نقد به رمان بچه هاي 
فرات وارد نيس��ت، چه اينكه همانطور كه توضيح دادم نويسنده 
يك ذهنيت اوليه اي در اين مورد داشته و براي همين نوع تربيت 
خانواده ها را در قال��ب واكنش ها و واگويه هاي ش��خصيت هاي 
داستان گنجانده ام. من معتقدم شخصيت ها بايد در دل داستان 
معرفي شوند. يكي از مزيت هاي كتاب من همانطوري كه دوستان 
منتقد هم به آن اشاره كردند، اين است كه هيچ اتفاقي در رمان 
بچه هاي فرات بيهوده شكل نمي گيرد و هيچ ماجرايي در فضاي 
آن بي پاسخ و رها نمي ماند، همانطور كه هيچ كاراكتر اضافي هم 

در داستان ندارم. 

 و آن 20درصدي كه نقد را وارد مي دانيد، مربوط به چه 
بخش هايي از داستان است؟ 

مثاًل من روي شخصيت ها كار نكردم، اما رمان من شخصيت محور 
نيست بلكه اتفاق محور و رويدادمحور است. 

 ش�ما به عنوان نويس�نده ت�ا چه س�طحي در عمق 
شخصيت ها ورود كرده ايد؟ 

در دنياي نوجوان ما با ش��خصيت هاي خيل��ي پيچيده اي مثل 
بزرگساالن مواجه نيستيم، لذا ش��خصيت ها تا يك حدي عمق 
دارند و اين موض��وع را در حد چالش هاي بين عقل و احس��اس 
اين سه نوجوان در مواجهه با اتفاقات و موضوعات نشان داده ام. 
مثل يكي از اين شخصيت ها در ترديدي كه بين حفظ دوستان يا 
كسب رضايتمندي پدرش گرفتار شده و بيشترين عمق درگيري 

مخاطب با شخصيت هاي داستان در اين سطح است نه بيشتر. 
 مخاطب هدف ش�ما در اين رمان طيف نوجوان بوده 

است؟ 
بله. من هميشه به اين فكر مي كنم كه يك نسل بي تفاوت نسبت 

به ظلم و ستم نداشته باشيم. 
 با توجه به اينكه نوشتن براي طيف سني نوجوان امري 
سهل و ممتنع است و پيچيدگي شخصيت بزرگساالن 

را ندارد و در عين حال پيچيدگي هاي احساسي خاصي 
دارد، شما چرا نوشتن براي اين گروه سني را انتخاب 

كرديد و چطور به اين زبان گفتاري رسيديد؟ 
ما در كنار كار انيميشن سازي كه داشتيم، تحقيقاتي نيز در مورد 
روان شناس��ي كودك و نوجوان انجام داديم، حتي تحقيقاتي در 
مورد روحيات و شرايط نوجوانان عرب آن موقع انجام داديم كه 
كمك بسيار زيادي به من كرد. مكتب تاريخ نگاري همواره سياسي 
اس��ت و چيزي در مورد نوع رفتار افراد در سنين مختلف نوشته 
نمي شود، از طرفي ديگر در جامعه عرب بچه ها از سن هشت الي 
13سالگي نوجوان قلمداد مي شوند، در اين سن نوجوانان شنا و 
تيراندازي ياد مي گيرند. من چند بار براي شخصيت هاي كتاب 
»بچه هاي فرات« س��ن تعيين كردم اما در نهايت ديدم اگر سن 
مشخصي تعيين كنم، جالب نمي شود. براي همين سعي كردم 
از المان ها )عناصري( اس��تفاده كنم كه مخاطب محدوده سني 
شخصيت ها را متوجه شود. احس��اس كردم با اين كار مخاطب 
پوياتر مي ش��ود. م��ن در دوران كودكي و نوجواني در مراس��م 
تعزيه خواني كه نمايش��ي درباره چگونگي جن��گ در كربال بود، 
زياد ش��ركت مي كردم، اما همه ديالوگ ها براي بزرگسال بود و 
واقعاً هيچ نمايش��ي از اين واقعه براي س��ن ما وجود نداشت. در 
باقي موارد و موضوعات ديگر هم اين مشكل وجود داشت. وقتي 
در دانشگاه درباره اين واقعه تحقيق مي كردم، به ذهنم رسيد كه 
مي توانم يك داستان جالب حماسي و هيجان انگيز از اين واقعه 
روايت كنم، بدون اينكه تحريفي در واقعه و سند تاريخي داشته 
باشم. با توجه به مهم ترين پيام عاشورا كه پيامي جهاني و حماسي 
است، مي طلبد نسلي كه شخصيتش در حال شكل گيري است، 
با آن آشنا شود و اين هم دليل دوم من براي نوشتن كار كودك و 
نوجوان است. دليل سوم عالقه من به كودكان و نوجوانان است. 

آنها اگر با روحيه مبارزه با ظلم و س��تم و پرهيز از تجمل پرستي 
و غارت تربيت ش��وند، مي توانند كليدي باش��ند براي قفل هاي 
سربسته دنياي ظلم سرمايه داري. من دلم مي خواست يك چيزي 
بنويسم كه نوجوانان كشورم صرف نظر از مباحث مليتي و مذهبي 
با روحيه ظلم ستيزي آشنا شوند، چون ظلم در بين همه مذاهب 

و مليت ها مسئله اي غيرانساني است. 
 نوشتن اين رمان را در چه سالي شروع كرديد؟ 

كتاب »بچه هاي فرات« را حدود هفت سال پيش تأليف كردم و 
اين رمان اولين داستان من بود و قالب اصلي كه من دوست داشتم 
با آن به داستان بپردازم، قالب فيلمنامه بود، چراكه بهترين روش 
براي بيان يك جريان تاريخي را در اين قالب مي بينم. به نظر من 

فيلمنامه مي تواند روايت يك جريان تاريخي را جذاب كند. 
گمان مي كنيد به كار گرفتن چه عواملي باعث ش�ده 
اس�ت رمان ش�ما در قواره يك داس�تان خوب جلوه 

كند؟ 
در داستان گويي عالوه بر اينكه نياز به استعداد است، تمرين نيز 
تأثير زيادي دارد. من در قالب فيلمنامه نويسي كار كرده بودم و 
به جزءجزء ساختار يك داستان خوب و عناصر آن اشراف داشتم. 
مي دانستم كه نبايد هيچ حادثه اي بي دليل باشد و هيچ شخصيتي 
در داستان نقش بيهوده داشته باش��د. سعي كردم از به اصطالح 
روده درازي پرهيز كنم و يك داستان با ساختار محكم ارائه بدهم. 
از مستقيم گويي ظاهر شخصيت ها و اخالق و صفات آنها پرهيز 
و س��عي كردم در دل داس��تان آنها را معرفي كنم؛ دل رحمي و 
س��ادگي مالك. مهرباني و وفاداري علي و خودبرتربيني و غرور 
كاذب و حس��ادت و ترديد در س��عد... فضاس��ازي انجام دادم و 
سعي كردم از كليش��ه ها مثل ني زدن چوپان فرار كرده و طبق 
جغرافياي داستان از ساز دست ساز استفاده كنم. اين موارد بود 
كه در نقد و نظرات خود نوجوان ها هم بازگو مي شد و داستان را تا 

حد زيادي موفق كرده بود. 
اين رمان را به سفارش جايي نوشتيد يا ايده آن متلعق 

به خودتان است؟ 
من تاريخ را دوست دارم و تاريخ را زياد مي خوانم و حين خواندن 
كتاب سعي مي كنم از بين حوادثي كه در دل تاريخ افتاده است، 
س��وژه يابي كنم. بر همين اس��اس ايده هايي مثل موضوع بانوان 
عاشورا در ذهنم به وجود آمد كه تصميم به روايت داستاني از آنها 
گرفتم و كتاب »بچه هاي فرات« هم از آن ايده ها شكل گرفت و 
اولين ايده بود، البته هنوز هم ايده هاي تاريخي دارم كه كار آنها 
مانده اس��ت. كتاب »بچه هاي فرات« را به  عنوان يك فيلمنامه 
نوشتم و اينطور نبود كه به س��فارش ديگران بنويسم. آن موقع 
جايي ارائه ندادم و به دليل اينكه مي گفتند س��اخت سريال هاي 
تاريخي هزينه زيادي مي برد از ساختن آن منصرف شدم. سال95 
بود كه دوس��تان گفتند نش��ر جمكران كاري در مورد عاش��ورا 
مي خواهد اما چون من به دنبال ساخت سريال اين داستان بودم، 
ابتدا رغبتي نداش��تم. برخي از دوس��تانم گفتند ك��ه اين اتفاق 
مغتنمي است و مي توانم آن را در قالب رمان منتشر كنم و بعد از 
آن فيلمنامه كاملش را براي توليد بنويسم و من هم قبول كردم. 
به تازگي اين داستان را در يك داس��تان امروزي ادغام كرديم و 
طرح فيلمنامه اش را كه كاري جذاب هم از كار درآمده قرار است 

توسط برخي دوستان به صدا و سيما ارائه شود. 
از كدام منابع تاريخي استفاده كرديد. 

من تحقيق��ات مفصلي در رابطه با اين بره��ه زماني كه قرن اول 
ظهور اسالم و در واقع صدر اسالم اس��ت، انجام دادم. مهم ترين 
منابع را كه جزو كتاب هاي معتبر و مرجع محس��وب مي شوند و 
درباره واقع��ه متقدم تر بودند مانند »تاري��خ طبري«، »الفتوح« 
ابن اعثم كوفي، »الكامل« اب��ن اثير و كتاب تاريخ ش��يخ مفيد 

استفاده كردم. 
 نسخه انگليسي اين رمان چطور تهيه و منتشر شد. 

چند ماه پيش بود كه يك ش��خصي برايم پيام داده بود كه رمان 
شما در اس��تراليا چاپ شده است. در واقع نس��خه انگليسي اين 
رمان از س��وي يكي از استادان دانشگاه مش��هد مورد توجه قرار 
مي گيرد و ايش��ان كتاب را بعد از انجام هماهنگي با انتش��ارات 
و كس��ب مجوزهاي الزم براي يك نويسنده امريكايي كه ساكن 
كشور استرالياست مي فرستد تا ترجمه كند. همانطور كه گفتم 
من خودم هم از اين قضي��ه اطالع زيادي ندارم و بعد از انتش��ار 
نسخه انگليسي آن از طريق پيام ايش��ان و انتشارات متوجه اين 

اتفاق شدم. 
تصميمي ب�راي ترجم�ه آن ب�ه زبان ه�اي ديگر هم 

داريد؟ 
انتش��ارات را نمي دانم اما خودم به دنبال اين هستم كه كار را به 
تركي استانبولي يا آذري ترجمه كنم اما هنوز نمي دانم بايد چه 

مقدماتي انجام بدهم و چه مجوزهايي را بايد بگيرم. 
 بازخوردي هم از مخاطبان كتاب تان داشته ايد؟ 

بازخوردي كه م��ن از بين مخاطباني كه كت��اب را دادم گرفتم، 
چيزي حدود 70درصد رضايتمندي نس��بت به آن وجود داشته 

است. 
 در مورد وجه تسميه كتاب هم توضيح می دهيد. 

قبيله بني اسد در يك روستايي در نزديكي فرات ساكن بودند و 
زندگي مي كردند. به خاطر همين من از اسم رود فرات و بچه هايي 
كه پيرامون آن زندگي مي كردند اس��تفاده كردم و اسم رمان را 

»بچه هاي فرات« گذاشتم. 
 به عنوان اولين مخاطب »بچه هاي فرات« كدام بخش 

از آن براي تان ماندگارتر يا خاطره انگيزتر بود؟ 
آن زماني كه سعد و پدرش براي ديدن عمربن سعد به دشت نينوا 
مي روند. در آنجا سخنان امام حس��ين)ع( را كه در منابع معتبر 
موجود است، بايد مي آوردم. اينكه امام)ع( به دعوت مردم براي 
مبارزه در برابر ظلم و س��تم و همچنين تجمل پرس��تي و غارت 
بيت المال توس��ط حكومت بني اميه و ش��خص يزيد قيام كرده 
بود و حاال در محاصره بود و مي خواس��ت برگ��ردد، اما حكومت 
مي دانست كه بايد مهم ترين مخالفش را سركوب كند. از نظر من 
اين بزرگ ترين و مهم ترين پيام عاشوراست. تداعي كننده همان 
سخن امام حس��ين)ع( كه مي فرمايند: »اگر دين نداريد، آزاده 
باشيد«. از همين رو واقعه عاشورا منحصر به قالب دين و مذهب 
نيست. پيامي فراديني و انساني دارد. آن هم عدم سكوت در برابر 

ظلم و ستم است. اين قسمت سخت ترين قسمت بود. 
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 اگر ب�ه امامزاده ها و به خصوص حرم مطه�ر امام رضا)ع( 
رفته باش�يد يك�ي از م�واردي كه پي�ش از ه�ر چيز در 
صحن هاي مختلف چش�م هر بيننده اي را ب�ه خود جلب 
مي كند، آينه كاري هاست؛ هنري كه پيش از آن در كاخ ها 
و بناهاي مجلل سالطين استفاده مي شد اما با آميختگي 
هنر ايراني- اس�المي در اماك�ن متبرك�ه و زيارتگاه ها، 
آينه كاري ه�اي زيبا و چش�م نوازي اس�تفاده ش�دند كه 
زيبايي فض�اي معنوي را براي افراد دوچن�دان كرده اند و 
در س�ال هاي اخير اين هنر به س�بك هاي مختلفي انجام 
مي گيرد، به خصوص در موزه هاي مدرن آثار جالبي از آن به 
نمايش درآمده است. به همين منظور با يكي از هنرمندان 
پيشكسوت و متعهد آينه كار گفت وگوي كوتاهي داشتيم. 
سيداسماعيل سروري استاد مس�لمي است كه 35سال 
است در حرفه آينه كاري فعاليت دارد و افتخار خود را كار 

در حرم امام رضا)ع( مي داند. 
      

 تاكنون چند تابلو آينه كاري كار كرده ايد؟
 تقريباً 100ت��ا تابلوموزه كار ك��رده ام كه در مقايس��ه با برخي 
همكاران در اين س��ال ها شايد زياد نيس��ت اما چون اصوالً همه 
تابلوهاي من پركار و وقت گير هس��تند و هر كدام چند ماه طول 
مي كشد تا تمام بش��ود، زمان زيادي مي برند تا اثري خلق كنم، 

براي من كيفيت مهم تر از كميت است. 
 بيشتر براي كجاها بوده است؟

 براي جاهاي مختلف آثارم استفاده شده است، فرقي نمي كند مثاًل 
فقط در ايستگاه های متروی تهران حدود 40تابلو كار كرده ام. 

 شما طرح سنتي كار مي كنيد؟ 
بله عمده طرح هاي من سنتي هس��تند، ولي گاهي كار فانتزي و 
مدرن هم با آينه كاري انجام داده ام، مثاًل يك تابلوي آينه دارم كه 
خيلي سنگين است و حدود 20هزار قطعه آينه رنگي ريز و درشت 

روي آن كار شده است. 
  چند نفر در ايران مشغول كار در اين حرفه هستند؟

تا پيش از اين تعداد كمي بودند، ولي اخيراً دست زياد شده است، 
چون ش��يوه جديدي پيدا كرده اند كه آينه كاري را مدرن و ساده 
مي كند و ديگر از فرم امامزاده اي خارج مي شود با گسترش فضاي 
مجازي هم كارها سريع تر معرفي و ارائه مي شوند، به اين صورت 
كه هنرمندان بالفاصله آثار خودشان را در اينستاگرام و شبكه هاي 
اجتماعي مي گذارند و مشتري پيدا مي كنند، همين سرعت و تنوع 
كار را بيشتر كرده است، مثاًل فردي طرح آپولو ساخته و روي آن 
آينه كاري كرده كه البته آينه هم نيس��ت، بلكه شيشه هاي قرمز 
رنگ كنار هم هستند ولي چون كار مدرن و شيكي بود كه جلب 

توجه مي كرد، خوب ديده شد و فروش خوبي داشت. 
 ش�ما براي حرم ام�ام رضا)ع( ه�م تا به ح�ال كاري 

داشته ايد؟
بله لطف خدا و امام رضا)ع( ش��امل حالم شده است. به سفارش 
آستان قدس رضوي در مشهد كاری كردم كه برايم بسيار باارزش 
و البته با بركت بوده است. كرامت امام رئوف نصيبم شد كه هيچ 

وقت تا زنده ام فراموش نمي كنم. 
 چطور؟

با عنايت امام رضا)ع( دو حاجت مهمي داشتم كه وقتي سفارش 
كار از طرف آستان قدس به من ش��د تا براي آينه كاري بروم، در 
دلم از آقا خواستم و خيلي س��ريع آقا عنايت كردند و حاجتم را 
دادند. آن زمان س��ال80 بود. يكي اينكه آرزوي خانه داشتم تا از 
مستأجري خالص شوم و ديگري آرزو داشتم خدا به من پسري 
بدهد، در دلم از امام رض��ا)ع( اينها را طلب كردم. جالب اس��ت 
بدانيد كه امام در شهر مشهد پسرم را به من دادند كه االن پسرم 
20ساله اس��ت و مدتي بعد خانه دار شدم. خيلي مديون مهرباني 
ايشان هستم، براي همين اعتقاد دارم كار براي اهل بيت)ع( بركت 

زيادي دارد و عنايتي است كه نصيب هركس نمي شود. 
 سبك كاري شما امامزاده اي است؟

نه اين سبك آينه كاری كه من انجام مي دهم هندسى و امامزاده ای 
نيست، بيشتر به صورت تابلو ارائه مي شود و تاكنون در امامزاده ها 
كار نكرده ام، چون آس��تان امامزاده ها، آينه كارهای خودشان را 
دارند و به  كار مى گيرند. من فقط چند جا مرمت انجام داده ام كه 
ابنيه تاريخى نبوده اس��ت، براي همين كار براي امام رضا)ع( را 

عنايتي از سوي حضرت مي دانم. 
 مهم ترين و ش�اخص ترين اثري كه داش�ته ايد كدام 

است؟
تابلوی عرقچين را 20سال پيش در آستان قدس كار و تابلو را هم 
همان موقع به موزه قرآن و آستان قدس اهدا كردم. به غير از آن 
يكسري تابلوهاي ش��اخص ديگري هم هستند كه در موزه قرآن 
تهران قرار گرفته اند و خوشبختانه با اقبال خوبي مواجه شده اند. 
 با توجه به اينكه كشورهاي اسالمي ديگر هم آينه كاري 

دارند، جايگاه اين هنر ايراني چگونه است؟ 
به دليل اينكه عمده س��بك كار در ايران براي اماكن مذهبي و 
ابنيه تاريخي است و جنبه س��نتي دارد، در خارج از كشور زياد 
گسترده نيست و احتماالً در حد همين آينه كاری های مسجدي 
ش��ناخته ش��ده اند، نهايتأ تعداد ك��م و مع��دودی از تابلوهاي 
آينه كاري هنرمندان در حراجى های خارجى به فروش مي رسد، 
براي همين اعتقاد دارم، هنرمندان آينه كار متعهدانه مي توانند 
سبك هاي سنتي و مدرن را به شيوه اي زيبا و جذاب تلفيق كنند 
و ارائه دهند تا بتوان روي صادرات مانور بيش��تري داد و به دنيا 

معرفي كرد. 

گفت و گوي »جوان« با هنرمند آينه كار

بزرگ ترين افتخارم 
كار براي حرم امام رضا)ع( است

به ساختار يك داستان خوب و عناصر آن اشراف 
داشتم و می دانستم نبايد هيچ حادثه ای بی دليل 
باشد و هيچ شخصيتی نقش بيهوده داشته باشد


