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سلوک «رضا»

پیرمرد زائر بیمار شده و دیگر امکان ادامه مسیر را  �
ندارد. بســتگان و ســایر زائران، پیرمرد را در بیابان رها 
مي کنند تا بمیرد. پیرمرد، تک و تنها، در بیابان، به انتظار 
فرشــته مرگ مي نشــیند اما پیرمرد به هر سو که نگاه 
مي کند، خودش را مي بیند. این آغاز داستاني است که 
شــخصیت اول فیلم «رضا» در حال نگارش آن است. 
رضا نویسنده اي است که داســتان خودش هم مانند 
شخصیت پیرمرد داســتانش است؛ همسرش پس از 
۹ سال زندگي مشــترک، تصمیم به جدایي گرفته و او 
را رها مي کنــد؛ مانند رها کردن پیرمرد در بیابان. رضا، 
تنهایي و رهاشد گي خود را در قالب قصه پیرمرد بیان 
مي کند. فیلم «رضا»، روایت رهاشــدگي اســت. رضا 
آشفته است و این آشفتگي در همان سکانس ابتدایي 
فیلم ترســیم مي شود؛ بیدار مي شــود، براي خروج از 
خانــه لباس عوض مي کند، بر روي تخت مي نشــیند، 
لباس را درمــي آورد و در خانه مي ماند. این مختصات 
شخصیتي است که در خأل غوطه ور است. این داستان 
روز اول رضا پس از جدایي اســت؛ مانند پیرمرد قصه 
رضا که روز اول رهاشــدن، نمرد. بر پیرمرد، هفت روز 
مي گــذرد و خود رضــا هم در این هفت روز، ســفري 
اودیســه وار را آغاز مي کند. پیرمرد زنان زیبا را مي بیند 
که در دشــت قدم مي زنند. رضا هم در اطرافش زنان 
دیگــري را مي بیند. رضا به دنبال دســتاویزي اســت 
که از این رهاشــدگي خالصي یابد و بــراي زخم هاي 
عاطفــي اش مرهم پیدا کند. پرســه زني هاي شــبانه، 
تمهید کارگردان براي ترســیم حال دروني شخصیت 
«رضــا» اســت. رضا معمار اســت. کارش بازســازي 
بناهاي قدیمي اســت. در این پرسه زني شبانه، در کنار 
بافــت قدیمي و معماري تاریخي شــهر، زنان دیگر را 
مي بیند. انگار بافت شهر با درون رضا آمیخته است و 
رضا این بار باید بناي عاطفي دروني خود را بازســازي 
کند؛ پس در هر معاشرتي به دنبال عشق مي گردد؛ در 
کافي شاپ گریه دختر کافه دار را مي بیند، در همدردي 
با او عاشــق مي شــود و «ویولــت» را بــراي ناهار به 
خانه اش دعوت مي کند. اما فاطي، همســر سابقش، 
به ناگهان، به خانه مي آید و دعوت کنســل مي شــود. 
پرداخت شــخصیت فاطي یکي از نقاطي است که به 
دلیل شیفتگي کارگردان به رضا، فراموش شده است. 
فاطي پس از ۹ سال زندگي مشترک تصمیم گرفته که 
رضا را ترک کند. هیج دلیلي بیان نمي شود و انگار نیاز 
به تاریخچه اي از این رابطه نیست. حداقل باید رابطه 
ایــن زوج به گونه اي پرداخت شــود که خاتمه رابطه 
و مراجعت هــاي مکرر فاطي پــس از خاتمه رابطه، 
توجیه شود. پرداخت شخصیت فاطي، نقطه اي است 
که فیلم رضا را دچــار لکنت در بیان روایتش مي کند. 
رفت وآمدهاي مکرر شخصیت فاطي به خانه رضا، از 
دو بعد قابل تحلیل است. نخست حس تعلق دروني 
فاطي اســت که کارگردان ترجیح داده با یک نوشــته 
عاشــقانه بر روي آینه آن را بیــان کند که البته توجیه 
باقــي ماندن رگه هاي عالقه دروني در فاطي نیســت. 
نکته دوم، به عنوان ابزار پیش برنده روایت، در خدمت 
کارگردان براي ایجاد نقطه خاتمه در خرده روایت هاي 
عاشقانه است. با هر رجوع فاطي، رضا پریشان و انگار 
دچــار عذاب وجدان مي شــود و بــه ویولت مي گوید: 
«فاطــي برگشــته. اما نمي دونم برگشــته یــا نه! من 
نمي تونم جلــوش را بگیرم. یک جایــي از زندگي من 
قرار گرفته که نمي تونم بهش نه بگم!». این ابزار، براي 
شــخصیتي که در هر معاشرتي به دنبال رابطه جدید 
است، توجیه مناسبي پیدا نمي کند. بر خالف درون پر از 
آشوب شخصیت اصلي روایت، سیماي رضا سرشار از 
آرامش است. انگار با جهان پیرامونش به صلح رسیده 
اســت؛ حتي در این وضعیت رهاشدگي، در خالل دعا 
بیان مي کند که راضیم به رضایت. حتي در سکانســي 
که ویولت ســیلي از ســر خشم بر ســر او مي زند، او 
فقط با آرامش به فریاد او گوش مي دهد. در روز سوم 
پیرمرد قصه، هر صدایي که خواست شنید. مانند رضا 
که صداي تمام زنان پیرامونش را شــنید و در تمامي 
لحظات زنان زندگي اش، حضوري پررنگ دارد و راضي 
به رضاي عزیزانش اســت. خاطــرات دخترعمه اش، 
گریه دختر کافه دار و روایت هم دانشــگاهي ســابق را 
مي شــنود، به خواســته فاطي براي چگونگي جدایي 
و حتــي بعــد از جدایي، به شــرکت در مهماني برادر 
فاطي، گوش مي دهد. شــنیدني که سرشــار از حضور 
اســت و حضوري که سرشار از آرامش و زندگي است؛ 
این چنین ســلوک رضا تعریف مي شود. قصه پیرمرد، 
روایت اساطیري این سلوک، در هفت روز بیان مي شود. 
هفت روز نشانه ســمبلیکي از آغاز حیات و رستگاري 
بشر است. پس از پایان هفت روز،پیرمرد نجات مي یابد، 
ازدواج مي کند و در صدسالگي صاحب فرزند مي شود؛ 
انــگار معجزه اي رخ داده . امــا پایان روایت خود رضا 
کمي متفاوت اســت. فاطي به خانه رضا برمي گردد. 
اما رضا دیگر رضاي سابق نیست. عاشق فاطي است؛ 
واقعا دیگر نمي داند از عشــق چــه چیزي باقي مانده 
اســت. براي همین در حضور فاطي، باز با آشــفتگي 
بر لبه تخت مي نشــیند و به روایت خود فکر مي کند. 
روایت یک رهاشدگي که مانند قصه پیرمرد معجزه اي 
در آن رخ نمي دهــد اما قطعــا در دلش خواهد گفت 

راضیم به رضایت.

نقد فیلم

درویش در موزه سینما  

گروه هنر: فیلم سینمایي «دوئل» به مناسبت هفته  �
دفــاع مقدس در موزه ســینما نمایــش داده خواهد 
شد. به گزارش روابط عمومي موزه، پنجشنبه چهارم 
مهرماه فیلم سینمایي «دوئل» طي برنامه ویژه اي در 
موزه سینما به نمایش درمي آید. بر این اساس، «دوئل» 
از ســاعت ۱۷:۰۰در سالن فردوس موزه سینمانمایش 
داده مي شــود و بعد از نمایش فیلم نشســت نقد و 
بررســي با حضور ســازندگان و عوامل فیلــم برگزار 
خواهد شد. «دوئل» فیلمي به کارگرداني و نویسندگي 
احمدرضا درویش و تهیه کنندگــي تقي علیقلي زاده 
و حســن رجبعلي بنا اســت که در ســال۱۳۸۲موفق 
به دریافت هشت ســیمرغ بلورین از بیست و دومین 
دوره جشنواره فیلم فجر شد. سعید راد، پژمان بازغي، 
پریوش نظریه، کامبیز دیرباز، انوشیروان ارجمند، پرویز 
پرســتویي و هدیه تهراني در ایــن فیلم نقش آفریني 
دارند. عالقه مندان براي تهیــه بلیت و حضور در این 

نمایش ویژه مي توانند به موزه سینما مراجعه کنند.

کوریسماکي  در هفته فیلم فنالند 
گروه هنر: «هفتــه فیلم فنالند» از ۶ تا ۱۲ مهرماه  �

به همت مؤسســه هنروتجربه ســینماي ایرانیان و با 
همکاري ســفارت فنالند و بنیاد فیلــم فنالند برگزار 
مي شــود و ۹ فیلم بلند و هفــت فیلم کوتاه فنالندي 
برگزیده از سینماي این کشور در خانه هنرمندان ایران 
در تهران، پردیس هویزه مشهد و پردیس سیتي سنتر 
اصفهان روي پرده مي رود. فیلم هاي «شــادترین روز 
زندگــي اولي ماکــي» به کارگرداني یوهو کاســمانن، 
«زندگــي کولي وار» (۱۹۹۲)، «مــن یک قاتل حرفه اي 
اســتخدام کــردم» (۱۹۹۰) و «مــرِد بدون گذشــته» 
(۲۰۰۲) به کارگرداني آکي کوریسماکي و.. به نمایش 
درخواهند آمد. هفته فیلم فنالند از ٦ الي ۱۲ مهرماه 
۱۳۹۸ بــه صورت همزمان در خانــه هنرمندان ایران 
در تهران، پردیس ســینمایي هویزه مشــهد و پردیس 
سینمایي سیتي سنتر اصفهان برگزار مي شود. افتتاحیه 
این هفته فیلم عصرگاه شنبه ۶ مهرماه ساعت ۱۷ در 

خانه هنرمندان ایران خواهد بود. 

خبر
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گروه هنر: وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمي در واکنش به 
برخي حواشي ایجاد شده پیرامون تولید و نمایش فیلم 
سینمایي «مست عشق» که درباره بخش هایي از زندگي 
شــمس و موالنا اســت، گفت: «به طور طبیعي مسیر 
استفتاء از مراجع تقلید مســیر کسب نظر آن هاست و 
طبعا این نظرات نیز قابل احترام است، اما قوانین کشور 
مسیر خود را طي مي کند». به گزارش ایسنا، سید عباس 
صالحي پیش از ظهر چهارشنبه ۳ مهر ماه در حاشیه 
جلســه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
پرسشــي درباره حواشي ایجاد شــده پیرامون ساخت 
فیلم سینمایي «مست عشق» که درباره بخش هایي از 
زندگي شمس تبریزي و موالنا است، اظهار کرد: «پروانه 

ساخت فیلم هایي که در داخل کشور ساخته مي شوند 
از ســوي وزارت ارشــاد صادر مي شــود و این فیلم ها 
پس از کســب مجوزهاي الزم به مرحله تولید و سپس 
نمایش مي رســند». او افــزود: «درباره فیلم «مســت 
عشق» چون ساخت آن در داخل ایران اتفاق نمي افتد، 
مسیري فیلم هایي که در داخل ساخته مي شوند را طي 
نمي کنــد و طبعا این امکان براي بررســي فیلم نامه و 
سایر جزئیات آن در سازمان سینمایي فراهم نمي شود». 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمي درباره اعالم نظر برخي 
مراجع نسبت به ساخت فیلم «مست عشق» با تأکید بر 
اینکه نظرات مراجع قابل احترام است، خاطرنشان کرد: 
«به طور طبیعي مسیر استفتاء مسیر کسب نظر مراجع 

اســت و طبعا نیز قابل احترام اســت اما قوانین کشور 
مسیر خود را طي مي کند». صالحي یادآور شد: «پیش 
از این ســریال ها و فیلم هاي متعددي در صداوسیما 
در ارتباط با شــخصیت هاي شــمس و موالنا ساخته 
شده اســت». او در پاسخ به این پرسش که نگاه وزیر 
ارشاد به ساخت این اثر سینمایي چیست، اظهار کرد: 
«چون مسیر تأیید فیلم نامه «مست عشق» طي نشده 
است هر گونه قضاوت درباره آن، قضاوت زودهنگام 
است. ساخت این فیلم در داخل کشور اتفاق نیفتاده 
و به همین دلیل نیز ما از آن اطالعات کافي نداریم». 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمي ادامه داد: «موضوعي 
که تاکنون مطرح شــده بازیگر ایفا کننده نقش موالنا 

اســت که پیش از این مطرح شده بود یک شخصیت 
ترک ایفاگر این نقش اســت اما ایــن موضوع منتفي 
شده و قرار اســت بازیگران نقش شمس و موالنا هر 
دو ایراني باشــند». صالحي در پایان در پاسخ به این 
سؤال که آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با مراجع 
تقلید گفت وگوهایي درباره موضوعاتي از این دســت 
دارد، تأکیــد کــرد: «ما حتما با مراجــع محترم تقلید 
همواره در گفت وگو هســتیم. همچنین از سوي دیگر 
اســتفتاء از مراجع تقلید روند طبیعي خودش را دارد 
و هرکس مي تواند از مرجع تقلید خود سؤال بپرسد؛ 
مراجع تقلید نیز بر اساس مسائل فقهي نظرات خود 

را عرضه مي کنند».

 واکنش وزیر ارشاد به حواشي فیلم «مست عشق»
قوانین کشور مسیر خود را طي مي کند

گــروه هنر: «بنیاد الجــوردى» میزبــان ۲۰ نفر از 
هنرمندان و ســینماگران شــد که براي نمایش فیلم 
«کاشــي هفت رنگ» آمده بودند. آیدین آغداشــلو، 
لیلي گلســتان، رخشان بني اعتماد، شــهرام اسدي، 
پوران درخشنده، علیرضا تابش، سیروس الوند، دکتر 
علیرضا سمیعي آذر، جهانگیر کوثري، خسرو دهقان، 
مجید برزگر، شــاهین امین، ژاله زکي زاده، مازیار رضا 
خاني، ساســان م.ک.، عاصی، هومــن اطیابی و... در 
بنیاد الجــوردى حضور پیــدا کردند تا به تماشــاى 
«کاشــي هفت رنگ» به نویسندگی و کارگردانی مینا 
سلیمی بنشینند.  آغداشلو درباره این فیلم گفت: «از 
زندگي به کاشــي رفتن و از کاشي به زندگي آمدن در 
فیلم بسیار مجذوب کننده بود. کاشي هاي دیوار فقط 
یک پس زمینه براي شخصیت هاي فیلم نبودند. بلکه 
زندگي شان با آدم ها ادامه پیدا مي کرد. شکسته شدن 
کاشي ها در فیلم جهان نزدیکي به من داشت. من هم 
خاطرات انهدام کاشي ها و کاشي هاي معلق را بارها 
نقاشــي کرده ام». همچنین دکتر علیرضا سمیع آذر، 
نویســنده تاریخ هنر و بنیان گذار حراج تهران عنوان 
کرد: «فیلم با آنکه متکي به قصه نیست اما ارتباط با 
بیننده را تا آخر حفظ مي کند. با وجود فریب باورپذیر 
کوالژهــا،  ما مي فهمیم زني که وارد فیلم آرشــیوي 
مي شــود متعلق به آنجا نیســت و یــک پارادوکس 
زماني مطرح اســت. ذهــن بیننده پیوســته در نگاه 
تطبیقي حال و گذشــته، زن و مرد، یا سنت و مدرنیته 
سیر مي کند. سینما به خاطر وابستگي اش به صنعت 
نمي تواند ذاتــا مدیومي آوانگارد باشــد؛ بلکه فقط 
مي تواند در موضوع رادیکال باشد. ایده هاي آوانگارد 
که ذات اثر و قلمروهاي آن را به چالش مي کشند در 
فضاي هنر هاي تجســمي بهتر درک مي شوند. چنین 
فیلمي در رخدادهاي هنري جهاني مثل بینال ونیز با 
استقبال خوبي مواجه خواهد شد». لیلي گلستان نیز 
گفت: «آنقدر زیبایي ها با ظرافت و لطافت نشان داده 
شده بودند و آنقدر تأثیر زیبایي شناسي این فیلم روي 
من زیاد بود که اهمیت قصه اش برایم کمرنگ شــد. 

فیلم دیالوگ هاي بسیار خوبي هم داشت، با فارسي 
درســت که براي من اهمیت زیادي دارد». سیروس 
الونــد نیز در این باره گفت: «کاشــي هفت رنگ، هم 
با فیلم هاي معمول ســینماي ایران بي ارتباط است 
هم با فیلم هاي روشــنفکرانه و ظاهرا هنري. بیشتر 
به یــک نظریه در محتوا و یک لحــن بصري در اجرا 
شــباهت دارد. فیلم نمایشي ازجنگ همیشگي میان 
هنر و سیاســت اســت. جدالي نابرابر بین هنرمندان 
و قدرتمنــدان که همواره در ایــن آب و خاک وجود 
داشته و فیلم ســاز تلویحا به آن اشاره مي کند. ورود 
مینا سلیمي به سینماي پیشرو و جست وجوگر ایران 
امروز مبارک». پوران درخشنده نیز با اشاره به این که 
فیلم ســاختار محکمي دارد، گفت: «جایگزین شدن 
زن در فیلم هــاي آرشــیوي بــه جاي مــرد بازتاب 
مطالبات زنــان در جامعه معاصر اســت. بازي مینا 
ســلیمي اقتدار زن را در نقش شــهرزاد به خوبي به 
تصویر مي کشــد. از طرفي نگاه او به عنوان کارگردان 
سرشــار از ظرافت زنانه است. ویژگي مهم این فیلم 
توأم کردن نگاه ظریف زنانه و رفتار مطالبه گر اوست». 
خسرو دهقان، منتقد سینما نیز عنوان کرد: «به لحاظ 
محتــوا نیز آوردن باخ از یک روزگار دیگر به مســجد 
شــیخ  لطف اهللا و مسحورشــدنش در مقابــل آن از 
طرفي، استقالل پیداکردن کاشي ها و حرکت کردنشان 
با موســیقي باخ از طرف دیگر همه چشم انداز نویي 
است. فیلم هاي مستند بسیاري از این مسجد ساخته 
شــده، اما این فیلم طــور دیگري این مســجد را به 
ما نشــان مي دهد. و مخاطب تا به حــال این دنیا را 
لمس نکرده است». همچنین ناصر صفاریان گفت: 
«هیجــان این که مــا در حال تماشــاي اتفاقي نو در 
سینماي ایران هســتیم، ناخودآگاه بر همه چیز سایه 
بازي هاي  مي افکند. هم خوانــي و یک دســت بودن 
تصاویر آرشــیوي و تصاویر جدید هــم به روان بودن 
فضاي کلي اثر کمک کرده؛ گرچه فکر مي کنم با کمي 
فشرده کردن صحنه ها، مي شود به ضرباهنگ دروني 

بهتر و ریتم روان تري در فیلم رسید».

گروه هنر: مراســم تشــییع پیکر مرحوم حمید ســهیلي با حضور جمعي 
ازهنرمندان صبح چهارشــنبه ۳ مهر ماه در ســاختمان شماره ۲ خانه سینما 
برگزار شد.شهرام درخشان در ابتداي این مراسم که اجراي آن را برعهده داشت 
با ابراز تأســف از درگذشــت حمید ســهیلي گفت: «حتما او نیازي به معرفي 
ندارد. کمتر انســاني به این میزان شرافت و درســتکاري دیدم. همه مي دانیم 
که او چقدر هنرمند بود و با توانایي هایش آشنا هستیم اما خصوصیت بارز این 
فیلم ساز سکوتش بود. او فردي بي ادعا و بي گالیه بود و حتي در سال هاي اخیر 
هم که تا این حد از طرف کســاني که مي توانیم با انگشت نشانشان بدهیم، بي 
اعتنایي دید سکوت کرد. ســال ها با بیماري سختي پنجه درافکند و متأسفانه 
طاقت نیاورد».در ادامه گفت:«تبدیل دســتاوردهاي معماري به هنر تصویر و 
دسترسي پذیري به آن ها، هنر حمید ســهیلي بود. مردي پژوهنده تاریخ هنر و 
البته نظم بخش و بسیار جدي در کارش که در مدت بیش از ۴۵سال حدود ۲۸۰ 
مستند معماري و شهرسازي را تهیه کنندگي یا کارگرداني کرده است تا این نکته 
را به هر ایراني و پژوهنده اي در سراســر جهان یادآوري کند که ایران ســرزمین 
هنر، اندیشه و زیبایي است».او افزود: «صداي سهیلي در مجموعه مستندهایي 
که در عرض ۵۰ ســال ســاخت و در تاریــخ هنرهاي تصویــري این مملکت 
مي ماند».تهامي نژاد در ادامه با اشــاره بــه مهجور بودن تولید فیلم تاریخ هنر 
تصریح کرد: «حمید ســهیلي بارها به من گفت که تولیــد فیلم تاریخ هنر در 
ایران مهجور اســت و براي این مهجور ماندن دالیلي داشــت. مي گفت هنر و 
معماري اساسا پدیده هاي شهري هستند و براي کار روي این مقوالت باید درکي 
از شــهر و هنر شهري داشت. با چنین احســاس و درکي بود که سهیلي یکي 
از پایه هاي مســتحکم جمع آوري مجموعه اطالعــات تصویري درباره بناهاي 
تاریخي و دستاوردهاي هنري از جمله خط و نقاشي در ایران شد».تهامي نژاد 
در پایان اظهار کرد: «او از تصویرســازي و ســطح پژوهش در معماري گذشت 
و بــه توصیف روابط بیــن عناصر تصویري و معنایي در معمــاري و هنر ایران 
رسید. سهیلي معلم بي همتاي نظم بخشي و فهرست سازي بود. او نسخه اي از 
آثارش را سخاوتمندانه در اختیار پژوهشگران مي گذاشت و بخشي از راش هاي 

فیلم هایش را به ســازمان میــراث فرهنگي هدیه کرد. فهرســت دقیق تمام 
آثــارش را هم فراهم آورد و به عنوان یک الگوي دقیق از نظم یک پژوهشــگر 
منظم و منطقي به یادگار گذاشــت».در ادامه این مراسم منوچهر شاهسواري 
مدیرعامل خانه ســینما روي سن آمد و گفت: «عالوه بر دلبستگي شخصي که 
به ســینماي مســتند دارم، سال ها بود که براي حمید ســهیلي به خاطر کار و 
آثارش احترام ویژه قائل بودم. امثال سهیلي به ما در این سرزمین اعتبار زیستن 
مي دهند و این اعتبار ناشــي از آثاري اســت که از خود به یــادگار مي گذارند».

او در ادامه با اشــاره به تالش هاي همســر حمید سهیلي خاطرنشان کرد: «در 
طي ســال هایي که سهیلي بیمار بود شانســي بزرگ داشت و آن همسري بود 
که با عشــق و دلسوزي از حمید نگهداري مي کرد». محسن استادعلي، رئیس 
انجمن صنفي کارگردانان سینماي مستند سخنران بعدي گفت: آقاي سهیلي 
شرمنده شما هستیم که سال ها قبل نتوانستیم پاسداشت شما را برگزار کنیم و 
باز هم شــرمنده ایم که تمام عمر خود را براي ثبت فرهنگ این سرزمین صرف 
کردیــد اما آن طور که باید قدر و وفا ندیدیــد. ». در ادامه مرتضي رزاق کریمي 
قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي گفت: شخصیت 
ایشان یکي از مصادیق سینماي مستند است و به همان اندازه که این فرد بزرگ 

مظلوم و مغفول ماند سینماي مستند هم همچنان مغفول است. امیدوارم با 
حضور شخصیت هایي که در این جمع هستند و پیگیري مطالبات مستندسازان 
بتوانیم حقوق از دســت رفته ســهیلي ها و سینماي مســتند را بیش از این به 
دست آوریم».ســودابه مجاوري یکي دیگر از سخنرانان این مراسم که شاگرد 
حمید ســهیلي بوده درباره او گفت: «سهیلي مردي متین بود که هیچ گاه لب 
به شکایت نمي گشــود اما زندگي در ســال هاي آخر برایش سخت بود. همه 
امروز حامل دردي عمیق و غم فقدان دوســت عزیزمان هستیم. او بي آنکه به 
خلق آثارش ادامه دهد اینجا آرام گرفته است». در ادامه این مراسم اسماعیل 
میرفخرایي که گویندگي برخي آثار حمید سهیلي را برعهده داشته است، اظهار 
کرد: «حمید ســهیلي سمبل فرهنگ ایران اســت و باید حداقل تالش کنیم تا 
زماني که هستیم این فرهنگ به بهشت زهرا نرود. سهیلي را از زماني که براي 
فیلمي به قلعه الموت رفتیم مي شناختم اگر بحث تحمل و صداقت باشد تنها 
حمید سهیلي است». ارد عطارپور هم با اشاره به شخصیت این هنرمند گفت: 
«سینماي مستند ما عضو مهمي را از دست داد اما دوست دارم از خصوصیات 
فردي و تالش واالي او در جهت شناساندن فرهنگ کشور بگویم. سهیلي مردي 
اهل اصول و آداب دان بود که غیبت نمي کرد. منصف بود و خود را موظف به 
کمک به دیگران مي دانســت. عاشــق ایران و تاریخ ایران بود. اوایل انقالب که 
فضاي داغي سراسر کشور را فرا گرفته بود، مردي مي خواست سوار بولدزر شود 
و تخت جمشید را ویران کند در همان سال ها سهیلي طرح معماري ایراني را 
رو کرد و خوشــبختانه در صدا و سیما پذیرفته شد».او افزود: «دوست ندارم با 
گفتن این بي اعتنایي ها از شکوه او بکاهم دوست دارم تخیلم را رها کنم و فکر 
کنم چند ساعت دیگر روح حمید عزیز از پرودگار اجازه مي گیرد و به سوي آنچه 
دوست دارد؛ تاریخ مي شتابد. بي اعتنا به زمان به سمت تخت جمشید مي رود 
و کاخ ها را نگاه مي کند. شــاید ســري به شیخ لطف اهللا اصفهان بزند یا با رضا 
عباســي گفت وگویي داشته باشد. دست آخر خســته شده کنار چشمه اي آرام 
مي گیرد و البد منتظر مي ماند تا ما یک به یک کنارش برسیم و باب گفت وگویي 

شیرین را آغاز کنیم.  

سعید احمدي پویا

استقبال از فیلم «کاشی هفت رنگ»

تهامی نژاد: سهیلی معلم بی همتاي نظم بخشی و فهرست سازي بود


