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شهادت سردار قاســم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقاب اســامی که روز جمعه همراه 
چند تــن از همراهان خــود ازجمله 
فرماندهان و رزمندگان حشدالشعبی 
در حمله هوایــی نیروهای آمریکایی 
در نزدیکــی فرودگاه بغــداد به وقوع 
پیوست؛ واکنش اهالی ســینما را به  
دنبال داشت. بخشی از این واکنش ها 

به شرح زیر است.
نگین سلیمانی شاهدان این 

سرزمین بود
خانه سینما در پیامی شهادت سردار 

قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.
متن پیام از این قرار است:

»او هم به دیدار حق شتافت
او که امانتدار و حامل نگین سلیمانی 
شاهدان به خون غلتیده این سرزمین 

بود، خود به دیدار یار و دیار حق پیوست.
خانه سینما و هنرمندان سینمای 
ایران همــراه ملت قهرمــان، صبور و 
صلح طلب ایران این جنایت را محکوم 
کــرده و از همــه هنرمنــدان جهان 
می خواهد در نفی خشونت و تروریسم 

ما را همراهی کنند.« 

»سردار« در خاطر ملت ماندگار 
خواهد بود

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی نیز 
در پیامی قاسم سلیمانی را »سردار شهید 

ملی« نامید و پیام تسلیتی صادر کرد.
در بخشی از پیام تسلیت علیرضا تابش 
آمده است: »سردار شهید ملی در خاطر 
ملت ایران ماندگار خواهد بود و هنرمندان 
سینمای ایران ترور قهرمان محبوب مردم 

میهنشان را محکوم می کنند.«
روایت سینه ستبران ناتمام 

نخواهد ماند
همچنین فرشــته طائرپور، رئیس 
انجمــن کارفرمایــی تهیه کنندگان 
سینمای ایران )اکت( در این خصوص 

نوشته است:
»انجمن کارفرمایی تهیه کنندگان 
ســینمای ایران)اکت( در راستای نفی 
هر شیوه از تروریسم و هرگونه خشونت، 
ترور سردار قاسم سلیمانی را در دیاری 
که همواره حکایت از شــهادت مردان 
خداجوی داشته تســلیت گفته و باور 
دارد که روایــت جنایت حکومت های 
جنگ طلب و سلحشــورانی که سینه 
ســتبران جنگ های نابرابر بوده اند، در 

دفتر تاریخ جهان، ناتمام نخواهد ماند.«
جرمش نابود کردن داعش بود

ابراهیــم داروغه زاده، دبیر ســی و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر نیز در پی 
شهادت سردار ســلیمانی در عراق در 
پیامی توئیتری نوشت: »شهادت هنر 
مردان خداســت. جرمش نابود کردن 
داعش در ســوریه و عراق بود که برای 

آمریکا خیلی گران تمام شد.«
حق هم همین بود که پایان کار 

سردار، شهادت باشد
انجمن سینمای انقاب و دفاع مقدس 
در پی شهادت سردار سلیمانی بیانیه ای 
صادر کــرد. در این بیانیه آمده اســت: 
»حق هم همین بود که پایان کار سردار 
جان های پاک و خالص، فرمانده قهرمان 
و پیشتاز جبهه بزرگ مستضعفان، عزیز 
دل و آرام جان مظلومان جهان، و دشمن 
سرسخت و خســتگی ناپذیر شیطان 
بزرگ؛ حاج قاسم ســلیمانی دالور به 
نوشیدن جام شیرین شهادت ختم شود، 
و لحظه شهادتش به عنوان نقطه عطف 
تاریخ مقاومت، آغاز مسیر هموار پیروزی 
نهایی جبهه اسام ناب محمدی )ص( بر 

جبهه کفر و نفاق را باعث گردد.

انجمن ســینمای انقاب و دفاع 
مقدس، بــه عنوان بخشــی از جبهه 
قدرتمنــد و جهانــی مقاومــت و به 
نمایندگی از ســوی دست اندرکاران، 
هنرمندان، و ســینماگران انقاب و 
دفاع مقدس ضمن تبریک و تســلیت 
شهادت ســپهبد شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی و عزیز شــهید ابومهدی 
المهندس و دیگر شهدای گرانقدر این 
جبهه، بر ادامه راه پرفیض و پر صابت 
آنان تاکیــد کــرده، از خداوند بزرگ 
برای امت اسام، مردم قهرمان ایران، 
و مســتضعفان جهان صبر و پایداری 

روزافزون را مسئلت می نماید.«
باید اجرش را می ستاند

ازسوی دیگر،  حسین انتظامی، رئیس 
سازمان سینمایی در پی شهادت سردار 
قاسم سلیمانی نوشت: پایان عمر سردار 
سلیمانی جز با شهادت از شکوری خدا 
بعید بود. با خاتمه جنگ تحمیلی، »در 
باغ شــهادت« بسته شــد؛ اما نه برای 
مجاهدان واقعــی و  مخلص کــه باید 
اجرشان را می ســتاندند. خدا نشان داد 
که برای »و منهم من ینتظر« حســاب 

خاص دارد.

 شهادت سردار همه را متاثر کرد
علی نصیریان هــم در ارتباط با این 
واقعه به خبرنگار ایرنا گفت: خبر شهادت 
سردار سلیمانی باعث تاثر و تاسف همه 

ایرانیان شد.
این سینماگر پیشکســوت افزود: 
خبر شهادت ســردار بزرگ ایران برای 
هر فردی ناراحت کننده است آنقدر که 
حتی به این خبر فکر هم نمی توانم بکنم.

وی تصریح کرد: رفتار کســانی که 
ناجوانمردانه خون این سردار بزرگ ایران 

را به زمین ریخت از یادها نخواهد رفت.
نصیریان در پایان گفت: بغض ام اجازه 
نمی دهد بیش از این درباره این شهید 

واال مقام سخن بگویم.
هر پیشوند و پسوندی کنار نام او 

اضافه است
 ابراهیــم حاتمی کیا نیــز به دنبال 

شهادت قاسم سلیمانی نوشت:
»هوالمحبوب

بارها با عطش او را در آغوش کشیدم 
و وقت جدایی خودم را تشنه تر دیدم.

راستی چه خلعتی جز شهادت برای 
او زیبنده بود، ولی از محضر شهدا اجازه 
می خواهم بگویم، حاج قاسم سلیمانی 
نامی است که هر پیشــوند و پسوندی 
در کنار نامش اضافه جلوه می کند. حاج 
قاسم ســلیمانی یعنی همه این القاب. 

یادش جاودانه باد.«
قلبش برای امنیت ایران می تپید

همچنین مجید مجیدی، کارگردان 
سرشناس ســینما در یادداشتی برای 

شهادت سردار سلیمانی نوشت:
»شهادت شــجاعانه سردار سرافراز 
اسام حاج قاسم ســلیمانی و رجعت 
روح واالیشان به درگاه ابدیت را تبریک و 

تسلیت عرض می نمایم .
به راستی در این وانفسا زیبنده ترین 
لباسی که بر تن ایشان می توانست مزین 
شود و قامت بگیرد، لباس زیبای شهادت 
بود. یادش گرامی و نامش بلند باد که در 
سرتاسر عمر پر برکت شان همواره ضربان 
قلبش برای ایجاد امنیت در کشور پهناور 
ایران اسامی تپید و مانند سربازی بی ادعا 
ذره ای از هدف متعالی اش پا پس نکشید.

بدون شــک خون مطهر ایشــان 
پایمال نمی شود و از برکت این عروج، 

فانوس پرفروغی روشــن می شود که 
تاثیر چشــمگیری خواهد داشــت 
بر قدرت یافتــن و شــکوفایی ایران 

اسامی.«
اجازه بدهید خودمان جواب 

ترامپ را بدهیم 
ترور سردار قاســمی تنها واکنش 
ســینماگران ایرانی را درپی نداشــت؛ 
فیلمســازان و بازیگران آمریکایی نیز 
به این اقدام ددمنشانه ترامپ، واکنش 
نشان دادند. در همین راستا، کارگردان 
و مستندســاز آمریکایی از مقام معظم 
رهبری تقاضا کرد تا ایران پاسخ شهادت 
سردار قاسم سلیمانی را با خشونت ندهد 
و اجازه بدهد مردم آمریکا پاسخ این رفتار 
ترامپ را به صورت مسالمت آمیز بدهند.

مایکل مور که در روزهای گذشــته 
واکنش هایــی را به رفتار تروریســتی 
ترامپ انجام داده بــود، دیروز در توئیتر 
خود نوشــت: من در حال نگارش نامه و 
جمع آوری امضا برای آن خطاب به رهبر 

ایران هستم.
وی ادامه داد: در این نامه از ایشــان 
تقاضا می کنم تا پاسِخ حمله  دولت آمریکا 
به سردارِ بلندمرتبه ایرانی قاسم سلیمانی 
را با خشونت ندهند و اجازه بدهند تا من 
و مردم آمریکا پاسخ این رفتار ترامپ را به 

صورت مسالمت آمیز بدهیم.
کشتن از راه دور تنها روش 
دیپلماسی ترامپ است 

همچنین استیفن کینگ، نویسنده 
آمریکایی که آثار ســینمایی شناخته 
شده ای همچون درخشش، رستگاری 
در شاوشــنگ، میزری و مســیر سبز 
براســاس کتاب های وی ساخته شده 
است، با انتشــار متنی به شهادت قاسم 
ســلیمانی و رفتار ترامپ با مردم ایران 

واکنش نشان داد.
استیفن کینگ در توئیتر خود نوشت: 
کسی می خواهد آتش مبارزه با ایران را 
روشن کند که در زمان جنگ ویتنام قصد 
داشت مرغداری بزند. اگر تو مرد مبارزه 
بودی در زمان جنــگ ویتنام خودت را 
ثابت می کردی. دستور کشتن از راه دور 
تنها روشی است که ترامپ در دیپلماسی 
بلد است البته او می تواند با مقامات کره 

شمالی و روسیه نیز گرم بگیرد.

سینماگران به شهادت سردار سلیمانی واکنش نشان دادند

چند روایت از سلحشور جنگ های نابرابر

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

در اقدامی عجیب؛
 اینستاگرام صفحه جشنواره 

فیلم فجر را بست

پست های به اشتراک گذاشته شده در صفحه 
رسمی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در 
اینستاگرام حذف و این صفحه از دسترس خارج 
شــد. به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم 
فجر، اینستاگرام پست های به اشتراک گذاشته 
شده صفحه سی و هشتمین جشــنواره فیلم 
فجر را پــاک کــرد. در پی این اقــدام، تمامی 
پســت های مربوط به چند ســال اخیر صفحه 
رسمی این جشــنواره در دوره های ۳۵، ۳۶ و 
۳۷ نیز از دسترس کاربران خارج شده است. به 
اشتراک گذاری پست هایی درباره سپهبد شهید 
حاج قاســم ســلیمانی در پیج کاربران ایرانی 
طی روز های اخیر، با اقدام اینســتاگرام روبه رو 
شده و بسیاری از کاربران از جمله سینماگران 
ایرانی و صفحات رسمی تشکل های رسانه ای 
و غیررسانه ای، با حذف شــدن کلیه پست ها و 
استوری ها از سوی اینستاگرام روبه رو شده اند 
که این اقدام، اعتراض گسترده کاربران ایرانی را 

به همراه داشته است.
    

واکنش یک نشریه سینمایی به 
شهادت قاسم سلیمانی

هالیوود ریپورتر نوشــت کــه ترامپ یک 
دینامیت را به انبار باروت انداخته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشــریه هالیوود 
ریپورتر که یک نشریه شناخته شده سینمایی 
است و کمتر در مسائل سیاسی و امنیتی دخالت 
می کند، در مطلبی به شهادت قاسم سلیمانی 

به دستور ترامپ واکنش نشان داد.
در این مطلب که به عنــوان مطلب اصلی و 
تیتر یک هالیوود ریپورتر و به قلم الیزابت وارن 
)سناتور دمکرات( منتشر شــده، آمده است: 
دونالد ترامپ »با حمله هدفمند به ژنرال ارشد 
ایران در یک حمله هوایی در فرودگاه بین المللی 
بغداد« دینامیت را به انبار باروت انداخته است 
و این حمله می تواند ایاالت متحده را در آستانه 

درگیری بزرگ در خاورمیانه قرار بدهد.
    

آغاز تصویربرداری فیلم مستند 
نقطه صفر

تصویربرداری فیلم مســتند نقطه صفر به 
کارگردانی ارسان طریقتی آغاز شد

به گزارش  ایلنا، مستند نقطه صفر روایتگر 
جوان کارآفرینی است که با داشتن شرکت های 
متعــدد در تهــران و مجموعه بــوم گردی و 
گردشگری بزرگ در گیان تصمیم می گیرد 
تمامی دارایــی های مالی و اعتبــاری خود را 
کنار بگذارد و بدون داشــتن حتی یک ریال از 
ناحیه امن و زندگی فعلی خود خارج شــود و با 
دست خالی کســب و کاری خلق کند.  مستند 
نقطه صفر به تهیــه کنندگــی  و کارگردانی 
ارسان طریقتی و با طرحی از سعید حسینی 
در حال ساخت است  و برای اولین بار  هر شب 
قسمت هایی از این مستند  در  فضای مجازی 
 0_noghte  در صفحه رسمی فیلم  به آدرس

در حال پخش است.

پردهنقرهای

دیروز مراسم تشییع پیکر شها ریاحی بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون به سوی خانه ابدی اش برگزار شد و هنرمندان حاضر در 
این مراسم از نقش این بازیگر، در هموار کردن راه حضور زنان در 

عرصه بازیگری و هنر گفتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم تشییع شها ریاحی با حضور 
منوچهر شاهسواری، فاطمه معتمدآریا، شهرام کرمی، حبیب 
اسماعیلی، محسن امیر یوسفی، ایرج راد، پوری بنایی و برخی 

دیگر از چهره های فرهنگی و هنری در تاالر وحدت برگزار شد.
فاطمه معتمدآریا در این مراسم با بیان اینکه امروز با یکی از 
بنیان گذاران ســینمای خود خداحافظی می کنیم و می دانیم 
خاطره هایی که برایمان ساخته همچنان باقی خواهد ماند، گفت: 
تشکر می کنم از همکاران قدیمی خانم شها ریاحی که بازیگری 
با آنها شکل گرفته و از پوری بنایی که از همکاران ایشان است، 

می خواهم در این جمع صحبت کنند.
پوری بنایی نیز با بیان اینکه »خیلی کوچک بودم که از طریق 
خانواده با ایشان آشنایی داشتیم و بعدها افتخار همکاری با ایشان 
نصیبم شد«، گفت: ایشان بسیار بزرگ و هنرمند بودند و مطمئنم 
اکنون در حال تماشای ما هستند. از همگی برای حضور در این 

جمع سپاسگزارم.
کامران قدکچیان نیز بیان کرد: این بانوی عزیز، ۷0 ســال 
محرم همه خانه های ما بود و عضو خانواده ما شده بود. آدم ها یک 
جور به دنیا می آیند اما یک جور از دنیا نمی روند. توشه این دنیای 

شما رزومه برای آخرت است و بر این اساس باید گفت که ایشان 
زنده است.

وی ادامه داد: ایشــان عاوه بر اینکه اولیــن کارگردان زن 
سینمای ایران بودند؛ اولین زنی بودند که روی سن تئاتر رفتند و 

در بسیاری از موارد دیگر نیز اولین بودند.
محمد متوسانی نیز در ادامه این مراسم گفت: متاسفم که 
برای بانوی بزرگی چون شها ریاحی مراسمی این چنین مختصر 
در نظر گرفته شده است. انتظار بود برای کسی که در بسیاری از 
موارد اولین بود و الگوی اخاق به شمار می آمد بیشتر مورد توجه 
قرار می گرفت. امیدوارم روزی این خط کشی ها از بین برود و با هم 

مهربان تر باشیم.
وی ادامه داد: باید تحقیق بیشتری در زندگی ایشان شود و 
ایشان را به عنوان الگو برای افرادی که می خواهند به این عرصه 

وارد شوند معرفی کنیم.
ایرج راد نیز در این مراسم گفت: افراد با دل و جان به این مراسم 
آمدند. عاشق بودند و به مراسم عزیزی آمدند که در تاریخ عرصه 
هنرهای نمایشی نامش جاودانه خواهد بود. جوانان این عرصه 
باید از خانم شها ریاحی سپاسگزار باشند که در بدترین شرایط، 

راه را هموار کردند و آن را ادامه دادند تا به امروز برسیم.
وی ادامه داد: ایشــان با کارهای ارزشمندی که انجام دادند 
در تاریخ هنرهای نمایشــی زنده خواهند ماند. امیدوارم همه 
هنرمندانی کــه در این عرصه زحمت کشــیدند عمر طوالنی 

داشته باشند و سایه آنها باالی ســر ما باشد. حمید قدکچیان 
نیز در این مراســم بیان کــرد: خانم ریاحی جمله قشــنگی 
داشــتند و می گفتند مردم با صدای مــا می خوابیدند و بیدار 
 می شدند چراکه قبل از تلویزیون رادیو بود و خانم ریاحی در آن 

فعالیت می کردند.
عروس مرحوم ریاحی نیز در این مراســم گفت: همه خانم 
ریاحی را با چشمان زیبایش می شناسند ولی روح ایشان بسیار 
واالتر و زیباتر بود. ایشان گوهری بی بدیل بودند. او معلم بزرگی 

بود و اثر آن باقی خواهد ماند.
منوچهر ریاحی پسر شها ریاحی نیز در این مراسم گفت: اینکه 
توانستم تا رده دکترا تدریس کنم تنها به خاطر حمایت مادرم بود. 
می خواستم از برخی مدیران گایه کنم ولی سعی کردم اخاق 
ایشان را پی بگیرم و از کسی گایه نکنم. چراکه ایشان با همه افراد 

خوب برخورد می کرد و هیچوقت گایه نمی کرد.

وی ادامه داد: به من از طرف ســلبریتی های خارج نشــین 
ناسزاهایی داده شده که چرا ایشــان را به خانه سالمندان بردم 
ولی به واقع اگر می دانستم تا این اندازه خوب به مادرم رسیدگی 
می کنند، ۵ ســال زودتر این کار را می کردم. چراکه تا قبل از آن 
۵۳ پرستار عوض کردیم که هیچ کدام به خوبی از ایشان مراقبت 
نمی کردند. در پایان گایه می کنم از صدا و سیمایی که مادر این 

همه برای آنها زحمت کشید، ولی هیچ سراغی از او نگرفتند.
منوچهر شاهسواری نیز در این مراسم گفت: آنچه که شاید 
مغفول ماند، سپاس از منوچهر ریاحی اســت که من می دانم 
برای مادرش چه زحماتی کشید. امروز نه آغاز جهان و نه انجام 
جهان است. خانم ریاحی که زحمات زیادی برای هنر این مملکت 
کشــیدند و آغازگر راهی بودند که اکنون خانم ها در عرصه هنر 
با آسایش بیشــتری می توانند فعالیت کنند. برهمین اساس و 

به دالیل بسیار دیگر باید برای ایشان احترام بسیاری قائل بود.

مراسم تشییع پیکر شهال ریاحی برگزار شد؛

وداع با اولین بانوی کارگردان سینمای ایران 

گزارش

 شماره   425   /  دوشنبه 16 دی   1398  /   10  جمادی االول 1441  /   6  ژانویه   2020

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 66956600)021(
t oseei r ani . i r

   عکس: علیرضا خضرائی


