
کمال تبريزي )کارگردان(
»به یاد سردار »نصر« بخوانیم.«

رامبد جوان )بازيگر، کارگردان و مجري(
»شهادت سردار قاسم سلیماني فرزند این 

خاک و بوم را تسلیت مي گویم.«
نفيسه روشن )بازيگر سينما و تلويزيون(

»شــخصیت نترس ایشــون رو دوست 
داشــتم. یادم نمیره زمان کابوس داعش 

چشم ما به قدرت سردار سلیماني بود.«
عليرام نورايي )بازيگر سينما و تلويزيون(

»چــه روزهایــي در پیش اســت و چه 
سرنوشتي خواهند داشت دشمنانت.«

اميرمهدي ژوله )بازيگر و 
فيلمنامه نويس(

»گرگ ها خوب بدانند که در ایل غریب...، 
چون پدر مرد، تفنگ پدري هست هنوز.«
احسان عليخاني )مجري و تهيه کننده(

»ســال ها او مي جنگید و ما خواب بودیم 
تا اینکه ما خواب بودیم و او شهید شد.«
 ليال اوتادي )بازيگر سينما و تلويزيون(

»مرد سیاســي محبوب دل ها که پشت 
میز نبود و به جاي حرف در میادین جنگ 
عمل مي کرد. پروازت مبارک. در زندگي 
پرافتخار شما همین بس که چهره سیاه 

داعش را از جهان پاک کردي.
بخواب سردار خسته بودي که در پروازت 
هرکسي دست داشت روحش نا آرام و لعن 
و نفرین تمامي مردم خاورمیانه و جهان 

به دنبالش.«
کامبيز ديربــاز این بازیگر ســینما نیز 
با ارجاعــي از تجربه حضــورش در فیلم 
»اخراجي ها« نوشت: »ســالم من رو به 

مجید سوزوکي و رفقاش برسون ژنرال.«
 کورش زارعي این 
بازیگر و کارگردان 
تئاتر هــم اینگونه 
تســلیت خــود را 
مطرح کرد: »سردار 
حاج قاسم سلیماني فرمانده سپاه اسالم به 

شهادت رسید.
تنها چیزي که از بدن مبارک حاج قاسم 
باقي مانده فقط همین است و بس )اشاره 
به انگشتر باقي مانده در پیکر شهید سردار 
سلیماني(. آمریکایي ها بدانند که انتقام 

سختي خواهیم گرفت.«
محمد عليزاده خواننده موسیقي پاپ با 
درج عکسي از سردار ســلیماني نوشت: 
»ســردار جااااانم عزیز جاااااانم چرا شما؟ 
حیف و صد حیف از نبودنتون. در آغوش 

خدا آروم بخوابین.«
مهران رجبي )بازيگر سينما و تلويزيون(

 »چشــم تو را اگرچه خمــار آفریده اند، 
آمیزه اي ز شور و شرار آفریده اند.«

امين زندگاني )بازيگر سينما و تلويزيون(
»در بهت فرو مي رویم؛ از حماقت این همه 

احمق هاي بزرگ چه باید گفت.«
سياوش حقيقي )تهيه کننده سينما(

 »این را باید همه بداننــد و یاد بگیرند 
که تا چه حد مي توان محبوب جماعت 
زیادي بود. از چپ تا راســت، با حجاب 
تا بي حجاب ســردار سلیماني را دوست 
داشتند و ایشان را نمایانگر اقتدار مملکت 
مي دانســتند... نکته مهم دیگر اینکه او 
همیشه پشت ســینما و فرهنگ و هنر 
بود و کارهاي مثبــت فراواني انجام داد. 
من دفعات زیادي ایشان را دیدم و بسیار 

فرهنگ دوست بود.«
منصور سهراب پور )تهيه کننده سينما(

 »پس از شنیدن این 
خبر بســیار متاثر 
شدم. حاجي اسوه 
اخالق بود. مهم ترین 
بخش ماجــرا این 
اســت که تمام ملت ایران این شهید را 
دوست دارند و این دوست داشتن ربطي به 
هیچ جناح و حزب و گروهي ندارد، بلکه 
یک اتفاق ملي است. عشق و عالقه حاج 
قاسم در دل مردم ایران ماند و مي ماند و 
قدرش را مي دانستند و همچنین متوجه 
شده بودند تا پاي جان براي امنیت و صلح 
در منطقه مي ایســتاد و تالش مي کرد تا 
کوچک ترین تهدیدي بــراي ملت ایران 
ایجاد نشــود. اتفاق تاثربرانگیزي است، 
خودش به آرزویش رســید و شــهادت 
مبارکش باشــد اما ملت ایران را عزادار 

کرد.«
محســن محسني نســب )نويسنده، 

تهيه کننده و کارگردان سينما(
 من زمــان جنگ 
بسیجي لشکر 4۱ 
ثاراهلل به فرماندهي 
شــهید حاج قاسم 
سلیماني بودم و از 
نزدیک ایشان را مي شناختم. این شهید 
بزرگ، یک اسطوره فرهنگي و در حقیقت 
تجســم حضرت علي )ع( بود؛ یعني اگر 
مي خواستیم حضرت علي )ع( را ببینیم 
باید در قد رعناي حاج قاسم مي دیدیم. 
رفتار و منش و اخالق علي گونه و بســیار 

فرهنگي داشت.«
محمدمهدي عسگرپور، رضا میرکریمي، 
اتابک نادري، آروند دشت آراي، سیاوش 
حقیقي، سارا منجزي، وحید امیرخاني، 
عباس نــادران، علــي مالقلي پور، احمد 
کاوري، کارن همایونفر، علي ســخنگو، 
سیدمحمد رضوي، مسعود ردایي، کریم 
امیني، هادي شریعتي، ابراهیم عامریان، 
محمدرضا شــفاه، پیمان عباســي، رضا 
صافي، مجید واشــقاني، رضا ســخایي، 
منصور لشگري قوچاني، دانش اقباشاوي، 
حسام نواب صفوي، امیرحسین شریفي 
هــم از جمله هنرمنداني هســتند که با 
انتشار متن هاي جداگانه شهادت سردار 

حاج قاسم سلیماني را تسلیت گفتند. 

اميرحسين مدرس )مجري(
»هر شب ستاره اي به زمین مي کشند و باز... 

این آسمان غم زده غرق ستاره هاست.«
روح اهلل حجازي )کارگردان و فيلمنامه نويس(

»صبر بباید پدر پیر فلک را... تا دگر مادر گیتي، 
چو تو فرزند بزاید.«

مليكا زارعي )مجري کودک(
»جمعه سنگین ۱۳دي ماه نود و هشت؛ سوم 
ژانویه 2۰2۰. قلب ایران رفــت... مرهم درد 

کودکان بي پدر رفت...«
خســرو احمدي )بازيگر تئاتر، ســينما و 

تلويزيون(
»اولین باري که دیدمتون، از شــیر مردیتون 
کلي لذت بردم. روحتــون قرین رحمت خدا 
باشــه. دالوري بودي و هســتي. شــهادتت 

مبارک.«
 اميرحســين شفيعي 
تهیه کننده و کارگردان 
تئاتــر این متــن را در 
صفحه خود منتشر کرد: 
»قدیما تو هــر خونه یه 
داداش بزرگه بود، جورکش ریز و درشت اهل 
خونه. عصاي دســت پدر، کمک دست مادر، 
براي خواهر ســنگ صبور، باال خــواه برادر 
کوچیکه، تو وقت نداري ته جیبش  رو مي تکوند 
براي سفره خالي، تو وقت غم و غصه مرهمي 
بود براي اهل خونه. کســي چپ نگاه به اون 
خونه و اهالي اش مي کرد، حسابش با داداش 
بزرگه بود. حاال داداش بزرگه رو از پشت خنجر 
زدند، یه پرچم سیاه ســردر خونه آویزونه، به 
پهناي صورت اشک مي ریزه آبجي کوچیکه، 
اون یکي داداشــه دستشــو گذاشــته روي 
صورتش هق هق عین زنــا گریه مي کنه. آره 
داداش بزرگه یه ملت رفته، همون که چشم 
امیدمون بهش بود، همون که تا صداي کسي 

رو سرخونمون بود، با اون قد رشید تو درگاه 
بود. همون که از ترسش دزدها چهارتا محل 
اونورتر آمد و شــد مي کردند. حاال این خونه 
بي داداش شده... به روضه خون بگید براي اهل 

خونه روضه عباس بخونه...«
نعيمه نظام دوست )بازيگر سينما و تلويزيون(

»از صبح که این خبر منتشر شد، آرزو کردم 
دروغ باشــه، گفتم بارها از این خبرها پخش 
کردن کــه دلمون رو بلرزونــن، ولي االن که 
دیدم عکس بزرگمرد ایــران رو همه جا زدن 
ناخودآگاه اشک ریختم، بین همه این اتفاقات 
تلخ، همیشــه وقتي از امنیت ایــران حرف 
مي شد، مي گفتم خیالتون راحت باشه سردار 
سلیماني رو داریم، بدون تنها کسي بودي بعد 
از پدرم، که رفتنت باعث شــد فکر کنم کوه 
و پشــتیبانمون رو از دســت دادم، واقعا فکر 

مي کنم دوباره پدرم رو از دست دادم.
دلم سوخت و ســوخت و سوخت، تنها کسي 
بودي که فقــط حرف نمــي زدي خودت تو 
میدون جنگ بودي، خودت تو دل خطر بودي. 
تنها کســي بودي که بچه ات و خانواده ات رو 
نفرستادي اونور آب و خودت اینجا اختالس 
کني و مردم و آزار بدي، تنها کســي بود که 
این ور و اون ور ننشســتي فقــط حرف بزني، 
خودت مثل شیر مي جنگیدي و پشت ایران 
و ایراني بودي، به خاطر امنیت ایران به خاطر 

امنیت ما جونت رو فدا کردي.«
رضا رشــيدپور )مجري( با انتشار عکسي از 

دونالد ترامپ نوشت: 
»ایشان به اعتراف خودش فرمان ترور صادر 
کرده. من فیلمي را منتشــر کردم که در آن 
فقط »صداي« شهید این ترور وجود داشت که 
به مردم سالم مي کرد و خودش را سرباز مردم 
مي خواند؛ برشي بود از برنامه حاال خورشید که 
در آن با سردار گفت وگو کرده بودم. اینستاگرام 
فیلم مذکور را به سرعت از صفحه من پاک کرد. 
حاال عکس فرمانده ترور را گذاشته ام. ببینیم 

حذف مي کند؟«

یادمان


