گفتــگو
شمیالشهرابی

گفتگو باسعید کرمی هنرمند صنايع دستي:

برای یادگیری هنر؛ چشم دل
میخواهد نه فقط چشم سر

وقت���ی زیباییها را م���ی بینیم ،جهان
آفرينش را لمس می کنیم ،ش���کرگزار
خ���دای مهربان که چش���مها و قدرت
بینایی به ما داده هستیم؟!
سعید کرمی دوس���ت كم بینا هنرمند
ومدلینگ کش���ورمان است که با وجود
نا بینایی ،توانس���ته با صبر وکوشش به
موفقیت برسد.
*لطفا خودتان را برای خوانندگان
مجله معرفی کنید.
سعید کرمی توانمند کم بینا  ٢۶سالهای ایران
دارم .در پایتخت آبش���اهار
يعني لرس���تان چشم به جهان گشوده
ام و ساکن پایتخت فرهنگ و هنر ایران
اصفهان هستم.
*خانواده شما چند نفرهستند؟ به
غیرازشما ،کسی دیگر هم مشکل
جسمی دارد؟
-چهار خواهر و پنج برادر دارم که همه
از من بزرگتر هستند .من فرزند آخر هستم و به غیر از من فرد دیگري در خانواده محدودیت
یامعلولیت جسمی ندارد.
*ازمشکل جسمی خود می گویید؟
-بنده در سال هفتادوهفت که تنها هفت سال داشتم،در یک بازی کودکانه دچار حادثه شدم
و بر اثر ضربه در بازی که منجر به عفونت ش���دید شد یک چشمم را از دست دادم و در حال
حاضر دنیا را با یک چشم آنهم ضعیف می بینم .ولی از تقدیر الهی راضی هستم.
*تحصیالت شما در چه زمینه وتا چه مقطعی است؟
_-تحصیالت من در زمینه الکتروتکنیک در رشته برق صنعتی است .با توجه به مهیا نبودن
شرایط تنها تا مقطع کاردانی ادامه تحصیل دادم.
*درچه رشته هنری فعالیت می کنید؟
-در حوزه صنایع دستی در رش���ته تزئینات معماری و در هنر آینه کاری فعالیت می کنم.
همچنین در این حوزه صاحب سبک نيز هستم .ياد آور شوم كه اولین کم بینای ایران هستم
که توانسته به این مدرک دست پیدا کند!
*درصحبتتان گفتید صاحب سبک هستید ،درموردش توضیح می دهید؟
-در هنر صنایع دستی و در رشته آینه کاری از یک روش همیشگی و تکراری و طرح خاصی
و فرموالسیون خاص استفاده می ش���ود .اما بنده بدون داشتن هیجگونه الگو کشی ،نقوش
س���نتی و اس���لیمی طرح را با ثبت و خالقیت خودم طراحی می کنم .طرحهايم را از دیدن
طبعیت الهام می گیرم.
*در مورد نحوه یادگیری هنروانگیزه خود برای ما بگویید.
-عالقه ام به هنر و کارهای اجتماعی از همان دوارن کودکی بود .من عاشق هنر و فعالیتهای
اجتماعی و داوطلبانه هس���تم .وقتی وارد امامزادهها و یا کاخهاي باستاني و دیگر اماکن می
ش���دم ،با دیدن آینه کاری محو جالي و زیبایی و قدرت خالق و مخلوق می شدم و دوست
داش���تم خودم هم آینه کاری را فرا بگیرم .در شهری ساکن هستم که مهد هنر و آینه کاری
است .با توجه به شرایط جسمی که داشتم و نبود اطمینان و صداقت آموزشی از طرف بعضی

اساتید ،هیچکس حاضر به آموزش و فراگیری این هنر ایرانی به من نشد...و ترجیحاً شخصاًبا
پیگیرهاي و دیدن فیلمها و خواندن کتابها و آزمون و خطاهای بسیار در حدود دوسال متوالی
توانستم این هنر را در سبک و سیاق و میل خودم یاد بگیرم!
اعتقاد دارم که هنر بیشتر چشم دل می خواهد تا چشم سر!
*از فعالیتهای اجتماعی خود می گویید؟
-خدا را شکر با توجه به محدودیتهايي که دارم این انگیزه هنوزدر درونم وجود دارد که مردم
هایشان آشنا کنم.
و اقشار مختلف جامعه را با همنوعان خود و توانایی
کارهای اجتماعی و فرهنگی زیادی انجام می دهم ،در حوزه کار و فرهنگ .افتخار این را دارم
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که به عنوان مدل کم بینای ایران مطرح باشم در دنیای مدلینگ!
دنیایی که اصلی ترین قوانین آن داش���تن اندامی سالم اس���ت .اما هم من و هم خیلی از
دوس���تان مثل من با حمایت و مدیریت خانم خوش ذوق و مهربان "محبوبه رحیمیان" این
سد را به درستی شکسته ایم.
در اي���ن عرصه فعالیت می کنم و چنانچه ما را حمایت کنند ،در این عرصه حرفهای زیادی
برای گفتن هم داریم .چه ایرادی دارد در رسانه و تلوزیون ما مجری کم بینا و یا ویلچری و یا
توانمند دیگری داشته باشیم!وقتی حرف اصلی راعلم،هنر،دانش وتوانایی میزند؟
من حاضرم با مجریان مطرح کشور برنامه اجرا کنم و قضاوت را به مردم بسپاريم.
در زمینه اجتماعی نیاز جامعه را می دانیم ،باید نگاه مردم را نسبت به معلولین و تواناییهای
آنان بیش از بیش آش���نا کنیم.خدارا ش���کر در این عرصه هم موفق هستم.گروهی از مردم
که از اقشار مختلف جامعه هس���تند،از دکتر،وکیل ،دانشجوها،اساتید گرفته تا کاسب و...را
دورهم جمع کرده و مدیریت می کنم .بدون هیچگونه چشمداشت و بحث مالی و به بازدید
از سالمندان و معلولین می رویم .كه البته کار بسیار سختی است.
مردم ایران در رتبه بندی بین ده کش���ور برتر دنیا در امر خیر هستند .به خاطر اعتقادات و
آداب و رسوم خود کمکهای مالی می کنند که البته این مستلزم اعتماد هم هست.
خدا را ش���کر من درحال جذب این اعتماد هستم.اگر مردم و کار آفرینان از من و امثال من
حمایت کنند ،به آنها می گویم که چطور می توانند به وظیفه اصلی خودشان یعنی رضایت
خدا وانسانیت و رضایت وجدان به خود واقعی و خدا برسند.
*لطف ًا از فعالیت خود درعرصه مدلینگ بگویید.درچه زمینه ای مدل هستید؟
-در دنیای مدلینگ امروز قوانینی حاکم است،مثل داشتن تنی سالم و بدنی با استایل زیبا.
اما افرادی هستندکه به مدل بودن عالقه دارند ،ولی این شرایط را ندارند این ذهنیت برایشان
به وجود می آید که ما نمی توانیم بخاطر این محدودیت و شرایط مدل بشویم.
این اتفاق برای من افتاد و این س���د به درستی شکس���ته شد .من هم به عنوان مدل لباس
معلولین فعالیت می کنم و می دانم که استعدادهای بیشتری هم دارم.
*چه زمانی آغاز به کار هنری کردید؟
-آغاز فعالیت هنري ام از س���ال  91بود .از سال  ٩٣فعالیتم حرفه ایتر شد .سال  ٩۵کارت
شناس���ایی و مجوز فعالیت در رشته تزئینات معماری را از س���ازمان گردشگری و میراث
فرهنگی دریافت کردم.
*هدفمندانه زندگی کردن برای رشد و تعالی یک هنرمند بزرگترین دلیل موفقیت
است.هدف شما برای آینده چیست؟
-خوشبختانه تا االن به چیزهایي که خواستم رسیده ام والبته که هدفم بزرگتر از اینهاست،
برای موفقیت در هنروفعالیته���ای اجتماعی تصمیماتی دارم.هدف من موفقيتهاي کوچک
نیس���ت ،بلکه فتح قلههای موفقیت است .اگر مردم و مسئولین و بخصوص مردمی که پای
صحبتهای ما می نشینند،به ما اعتماد کنند و حمایتهای الزم را انجام بدهند،ما هم بهترین
عملکرد را به نمایش می گذاریم و باعث تحسین همین كساني می شویم که تواناییهایمان
را نمی بینند.
*آیا به زندگی مشترک فکر می کنید؟
-خیر ،با این اوضاع تصمیم به زندگی مشترک ندارم!
*شماکه هم در اجتماع وهم هنر موفق هستید چرا به ازدواج فکر نمی کنید؟
های مشترک،دردسرها،اختالفات،مشکالت مالی زندگی
-چون در اجتماع هستم و زندگی
مش���ترک را می بینم ترجیح می دهم فعال مجرد بمانم! خیلی حرفها و دردلها را شنیدم که
نگاهم را به ازدواج تغییر داده است!
*حرف پایانی شما برای خوانندگان مجله چیست؟
-سپاس���گزارم از وقتی که خوانندگان شما برای مطالعه صحبتهای من گذاشتند و حرفهای
م���ن را خواندند .امیدوارم با این صحبتها دریچه جدید و نگاه تازهاي بازش���ود برای دیدن
وشناختن تواناییهای ما معلولین.

