
گزارش

جلیل رسولی خوشنویس و هنرمند نقاشی خط کار معاصر 
با پویایی و سخت کوشی همچنان در پای بوم های بزرگ و 
کاغذهای 70×100 روزگار می گذراند. او در هفتادودوسالگی، 
با نرمی و صافی، جوهرة اعتقادی خود را بر این دو عرصة 
هنری و همیشگی اش نقش می زند. همچنین است که مدد 
از نام علی )ع( و دل بستگی او به آموزه های دینی و به ویژه 
توکل در آثارش طنین انداز است. ازاین رو است که او همواره 
قدر این رشتة اتصال به آن مبدأ معنوی را می داند و آن را 
برای خود محفوظ داشته و پاس آن را با خلق نکو و نرم خویی 
در مصاحبت با دوستان به خوبی ادا می کند. بی تردید گام زدن 
عاشقانة استاد رسولی تاکنون به خاطر همین دل بستگی و لطف 
و عنایت الهی بوده است. جلیل با کوله باری از تجربه های هنری 
متنوع و متفاوت همچنان فعال و پرشور به کاویدن در فضاهای 
خوشنویسانه مشغول است. همین حّس جویندگی و پویندگی 
و یادآوری دشواری های راه است که یک باره بر زبانش جاری 
می شود که »آقا: خط خیلی سخت است!« و او راست می گوید، 
زیرا این سخن را پس از نیم قرن تجربة زیبایی شناختی بیان 
استاد  دوام آوردن  به عبارتی  یا  بی امان،  استمرار  راز  می کند. 
رسولی در مسیرهای صعب العبور خوشنویسی و نقاشی خط 

همانا صداقت، صافی درون، دوری از حاشیه های کسل کننده و 
عشق ورزی به مخاطبان بوده است. او از دیدگاه ها و حتی کالم 
مخاطبان تابلوهایش نیز درس می گیرد و آن ها را به فرصتی 
برای مبّراکردن کارهایش از هرگونه نقص و خطای هرچند 

کوچک، تبدیل می کند.
رخداد  باالترین  در  که  است  دوره  پنج  رسولی  استاد 
خوشنویسی جهان به عنوان داور نهایی خط نستعلیق حضور 
بزرگ ترین  ترکیه  در  اِرسیکا  خوشنویسی  مسابقات  دارد. 
جشنوارة جهان اسالم است که حضور منحصربه فرد جلیل در 
آن، در کنار استادان طراز اول خط از آسیا و آفریقا، بی تردید 

افتخاری برای هنر کشور ماست.
هر کسی می تواند خط و نوشته های فاخر جلیل رسولی 
را روی اسکناس های پول، تمبرهای پست، ضریح حضرت 
معصومه سالم اله علیها، موزه های مختلف مثل موزة شهدا 
و گوشه و کنار شهر به تماشا بنشیند و از این طریق ذوق 
زیبایی شناختی خود را تلطیف سازد. همین نشانه ها او را 
به هنرمندی مردمی و پرآوازه تبدیل کرده است. بااین حال 
جلیل در نوجویی فضاهای خط، همان جلیل پنجاه سال 
پیش است. صادق بودن او به طوالنی ماندن او نیز انجامیده 

دیدار با جلیـل رســـــولی 
به شــرط عدم مصاحبه
نام  به  دیگر  هنرمندی  با  همراه  فقط  و  اشاره  بدون 
دیدار! ثبت  برای  نوشته ای  دست  و  کوهستانی  کامران 
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خط  اهل  چشم  در  و 
همیشــه از احترام و اعتبار خاص 

جمع  در  هسـت.  و  بوده  برخوردار 
بزرگ خوشنویسان و هنرمنـــــــدان 

نقاشــی خط، جلیل رسولی به لطف الهی از 
چهره های کم نظیر است.

گریزان  خودش  دربارة  مطالب  بیان  از  او  بااین حال 
است. و اینکه گفت مصاحبه نمی کنم ناشی از همین 

از خداوند  فقط  او  است.  و دل سپردن  کارکردن  روحیة 
می خواهد، تا زمانی که توانایی و معرفت نگارش را برای 
او تقدیر کرده است، او را موفق بدارد تا همچنان زیبا و 
خوش آهنگ و قوی و مجذوب کننده بنویسید. و البته این 
استاد  برای  ما  نیز هست.  اهل قلم  از  زیادی  آرزوی شمار 

اجابت این دعا را از خداوند بزرگ خواهانیم.
دبیران هنر  به  را  »به شرط عدم مصاحبه«  این گزارش 
یعنی پویندگان اصلی کاردان هنر و هنرمندسازان کشور 
تقدیم می کنیم که پیش روی آن ها ستارة راهنمایی مانند 
شود.  نمایان  به خوبی  رسولی  جلیل  بلندهمتانة  سلوک 
به طور حتم آرزوها وقتی دست یافتنی می شوند که دبیران 

رفتند«  رهروان  که  رو  چنان  »ره  مصداق  به  هنر  خوب 
کارنامة تالش مجاهدان عرصة هنر را به خوبی کاویده باشند 
و آن ها را برای دانش آموزان به بهترین شکل تبیین کنند. 
جلیل گرچه مصاحبه نکرد ولی عکاس عالقه مند ما با چند 
عکسی که از او و آثارش گرفت، استاد را در قاب دوربینش 
ماندگار کرد. تا دیدار دوباره و این بار به شرط مصاحبه، برای 

استاد جلیل رسولی توفیق روزافزون آرزو داریم.
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